ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΔΩΡΗΤΕΣ - DONATIONS - ΔΩΡΕΕΣ
E PAPAPHOTIS £100. A & E PANAYIOTOU £100.

Ιερατικώς Προϊστάμενος: Πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας
Kentish Lane, Brookmans Park, Hatfield, Herts AL9 6NG. Tel: 01707 650147
Website: www.12apostles.co.uk, Email: info@12apostles.co.uk, Fax: 01707 647146

L YIALOURIS £300.

ΓΕΥΜΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα στην Εκκλησία μας προσφέρετε γεύμα προς τους Ηλικιωμένους μας.
Το γεύμα το προσφέρουν κυρίως οι Κυρίες της Αδελφότητας, αλλά και διάφοροι ομογενείς. Τον
μήνα Ιούλιο το γεύμα πρόσφερε ο κ. Λούης και η κ. Λίζα Λοΐζου. Εάν κάποιος επιθυμεί να προσφέρει το γεύμα να μιλήσει με την Πρόεδρο κα. Λήδα Γιάνγκου ή με τον Ιερατικό μας Προϊστάμενο π. Ιωσήφ Παλιούρα.
Από το μνημόσυνο των Εφέδρων Καταδρομέων στην
μνήμη του Στρατηγού Φλωράκη και όλων των Πεσόντων Καταδρομέων και λοιπών στην Τουρκική Εισβολή του 1974. Κύριος Ομιλητής στο μνημόσυνο ο
ΑΚΑΜ της Κύπρου στο Λονδίνο Αντισυνταγματάρχης
κ. Ελευθέριος Χατζηστεφάνου. Επίσης παρευρέθηκε
και κατέθεσε στέφανο ο ΑΚΑΜ της Ελλάδας στο
Λονδίνο Πλοίαρχος κ. Κουλούρης. Ο Ταμίας της
Εκκλησίας μας κ. Σάββας Μαστρίδης παραδίδει στον
Πλοίαρχο κ. Κουλούρη την Εικόνα των Αγίων Δώδεκα
Αποστόλων και αναμνηστικά της Εκκλησίας μας.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
06. Σωτήριος, Ευμορφία
08. Τριαντάφυλλος, Αιμιλιανός
10. Λαυρέντιος
11. Νήφων
15. Μαρία, Παναγιώτης, Δέσποινα
20. Σαμουήλ
24. Κοσμάς
25. Βαρθολομαίος, Τίτος
26. Ναταλία
27. Φανούριος
30. Αλέξανδρος

ΧρόνιαΠολλά
στους εορτάζοντες!!

ΕΟΡΤΗ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΦΑΓΗΤΟ

Την Τρίτη 15η Αυγούστου 2017 Εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα προσφερθεί φαγητό Σούβλα σε μερίδες με γλυκό και ποτό προς £10. Το φαγητό προσφέρει η οικογένεια του Μενέλαου και Ανδρούλλας Ρήγα στην μνήμη του αείμνηστου γιού τους Σάββα. Τα φαγητά θα ετοιμάσουν οι Κυρίες της Αδελφότητας.
Όλα τα έσοδα θα δοθούν στο ταμείο της Εκκλησίας μας. Σας περιμένουμε!!! ΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ


Ε σπερινός Σαββάτου 5.00—6.00 μμ
Θεία Λειτουργία Κυριακής 9.30—12.30
HOLY EUCHARIST IN ENGLISH EVERY SATURDAY 9.30-10.30 am

Αύγουστος 2017 / August 2017
Τρίτη

1/8/17

Αγιασμός Πρωτομηνιάς / Holy Water service
Τις πρώτες 13 ημέρες του Αυγούστου θα γίνονται εναλλάξ η Μικρή και Μεγάλη Παράκλησις
στην Παναγία Μητέρα μας στις 6.00-7.00μμ
The first 13 days of August there shall be the Small and Great Supplications to our All-Holy Mother
the Ever-Virgin Mary alternately at 6.00-7.00pm

9.30-10.00

Σάββατο

5/8/17

Εσπερινός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού
Vespers of The Transfiguration of Christ the Saviour

6.00-7.00μμ

Κυριακή

6/8/17

Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος Χριστού (Κατάλυσις Ιχθύος)
The Transfiguration of Christ the Saviour (fish permitted)

9.30-12.30

Δευτέρα

14/8/17

Εσπερινός Κοιμήσεως της Θεοτόκου μαζί με τον Επιτάφιο της Παναγίας και τα Εγκώμια
Vespers of the Dormition of the Mother of God with Sepulchre and Lamentations

6.00-8.00μμ

Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Σάββατο
Τρίτη
Πέμπτη

15/8/17
Η Κοίμησις της Θεοτόκου / The Dormition of the Mother of God
23/8/17
Απόδοσις Κοιμήσεως της Θεοτόκου / Leave-taking of the Dormition of the Mother of God
24/8/17
Κοσμά Εθνομάρτυρος του Αιτωλού / Cosmas of Aetolia
26/8/17
Αδριανού και Ναταλίας των Μαρτύρων / Adrian and Natalia the martyrs
29/8/17 Αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Προδρόμου (νηστεία) / Beheading of St John the Baptist (fast)
31/8/17 Κατάθεσις Τιμίας Ζώνης Υπεραγίας Θεοτόκου / Deposition of the Cincture of the Mother of God

9.30-12.30
9.30-12.00
9.30-11.30
9.30-11.30
9.30-11.30
9.30-11.30

Σεπτέμβριος 2017 / September 2017
Παρασκευή

1/9/17

Αγιασμός Πρωτομηνιάς. Αρχή της Ινδίκτου Νέο Εκκλησιαστικό έτος (7526)

9.30-10.00

Holy Water Service. Beginning of the Indictium Church New Year (7526 Years from Creation of Adam)

Σάββατο

2/9/17

Μάμαντος Μάρτυρος / Mamas the martyr

9.30-11.30

Στη ζωή της Εκκλησίας
ξεχωρίζει ένα πρόσωπο και ένα
όνομα, η Παναγία. Η Θεοτόκος.
Η Μητέρα του Θεού και μητέρα
όλων των ανθρώπων. Όλων μας.
Η Παναγία κατέχει μια
ιδιαίτερη θέση τόσο στη θεολογία, όσο και στη ζωή των πιστών. Είναι χαρακτηριστικό ότι
δεν υπάρχει καμία ακολουθία
που να μην περιέχει τροπάρια
και ύμνους στην Παναγιά μας.
Σε κάθε ακολουθία και
κάθε προσευχή με ιδιαίτερο
τρόπο απευθύνεται η Εκκλησία
και ο κάθε πιστός προς το ιερό
και θείο πρόσωπό της. Στην
υμνολογία της Εκκλησίας μας
οι ωραιότεροι ύμνοι αναφέρονται στη γλυκιά μορφή της.
Στην πρόξενο της σωτηρίας του
ανθρώπου.
Στη μοναδική και ακλόνητη ελπίδα κάθε πιστού. Και
γι’ αυτό από τα πρώτα Χ ριστιανικά χρόνια, οι γιορτές προς
τιμήν της Παναγίας και οι προσευχές προς Εκείνη καταξιώθηκαν στη συνείδηση των πιστών
και έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι της πνευματικής ζωής. Στις
ομιλίες των Πατέρων προς την
Παναγία παρατηρείται μια σιωπή μα και λόγος συνάμα. Ατενίζοντας το σεμνό πρόσωπο της
Παναγίας δεν ξέρουν τι να
πουν και σιωπούν.
Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός π.χ. στην αρχή μιας ομιλίας του για την Παναγία λέει:
«Αύτη μου τον νουν είλε αιχμά-

λωτον, την γλώτταν αύτη εληίσατο», δηλαδή αυτή μου πήρε
τα μυαλά και μου έδεσε την
γλώσσα. Παρά ταύτα, η γλώσσα
λύνεται για να υμνήσει την υπέρ
πάσα έννοιαν.
Γι’ αυτό λέγεται ότι οι
λόγοι που έχουν γραφτεί για
την Παναγιά, τη Μητέρα του
Χ ριστού, είναι ύμνοι και όχι
ερμηνείες. Και είναι πράγματι
θαυμαστά τα όσα έχουν γραφεί
για την Παναγία μας. Ίσως δεν
υπάρχουν στην υμνολογία της
Εκκλησίας μας ωραιότεροι
ύμνοι και προσευχές. Και στεκόμαστε με δέος, αγάπη και προσδοκία μπροστά στη Μητέρα του

Θεού και του κόσμου. Η Παναγία έδωσε σάρκα από τη σάρκα
Της και αίμα από το αίμα Της
στον Υιό και Λόγο του Θεού, ο
οποίος έτσι εισήλθε στο χρόνο,
δηλαδή στην ανθρώπινη ιστορία, ως τέλειος Θεάνθρωπος για
τον ανακαινισμό του κτιστού
κόσμου.
Είναι, λοιπόν, η Παναγία
όχι απλώς ένας σταθμός στην
ιστορία του ανθρώπινου γένους
αλλά το τέλος του παλιού και η

αρχή του νέου κόσμου, το τέλος
και η ολοκλήρωση της Παλαιάς
Διαθήκης και ταυτόχρονα η
εμφάνιση του νέου εν Χριστώ
ανθρώπου.
Η Παναγία στέκεται στο
μεταίχμιο δύο εποχών, στο σημείο όπου τελειώνει η εποχή
της Παλαιάς Διαθήκης και ανοίγει η εποχή των Εσχάτων που
εγκαινίασε η Ανάσταση του
Χ ριστού. Με την Παρθένο ολοκληρώθηκε η Ιερά Ιστορία και
ήρθε “το πλήρωμα του χρόνου”.
Η κεντρική θέση που κατέχει η
Παναγία στη ζωή, τη διδασκαλία και πνευματικότητα της Εκκλησίας μας αντανακλάται και
στη δεσπόζουσα θέση που κατέχει στον ετήσιο εορτολογικό
κύκλο και στη λατρεία γενικότερα. Ολόκληρο το εκκλησιαστικό
έτος κοσμείται από τις εορτές
που αναφέρονται στο σεπτό
πρόσωπό Της.
Σωστά ο Αύγουστος θεωρείται ο μήνας της Παναγίας,
αφού από τη μία όλο το δεκαπενθήμερο είναι αφιερωμένο σ’
Αυτήν, την 23η εορτάζουμε τα
λεγόμενα εννιάμερα της Παναγίας (9 ημέρες από την Κοίμησή Της), και ο μήνας κλείνει
με την εορτή της κατάθεσης της
Τιμίας Ζώνης Της. Κατά την
περίοδο της νηστείας του δεκαπενταύγουστου ψάλλονται στους
ναούς οι περίφημοι Παρακλητικοί Κανόνες (Μέγας και Μικρός
εναλλάξ) προς τη Θεοτόκο.

Συνέχεια...→

Συνέχεια...→
Η ξεχωριστή θέση της Θεοτόκου στη λατρεία φαίνεται ακόμη: από
το γεγονός ότι η Εκκλησία έχει αφιερώσει προς τιμήν της μια μέρα της
εβδομάδας, την Τετάρτη και από το
ότι υπάρχουν ξεχωριστά τροπάρια, τα
Θεοτοκία, που ψάλλονται με το εισαγωγικό “και νυν και αεί …” και συνοδεύουν τους Κανόνες, τα Δοξαστικά,
τα εξαποστειλάρια και τα απολυτίκια
επίσης από το γεγονός ότι στη Θεία
Λ ειτουργία ο ιερέας μνημονεύει
“εξαιρέτως της Παναγίας αχράντου…”
και ψάλλεται ο περίφημος αγγελικός
ύμνος ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ.
Γι’ αυτό κι εμείς, αφού θυμηθήκαμε όσο μπορούσαμε τα κατορθώματά Σου και υμνήσαμε κατά τη δύναμή μας Εσένα, την ίδια μας τη σωτηρία, ζητούμε τώρα να βρούμε αγγελική φωνή”. Και καταλήγουμε στην
προσφώνηση του Γαβριήλ: “Χ αίρε

Κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά Σου!”
Η Θεοτόκος, γράφει ο Άγιος
Σιλουανός ο Αθωνίτης, δεν παρέδωσε στη Γραφή ούτε τις σκέψεις Tης,
ούτε την αγάπη Tης για τον Υιό και
Θεό Tης, ούτε τις θλίψεις της ψυχής
Tης, κατά την ώρα της σταυρώσεως,
γιατί ούτε και τότε θα μπορούσαμε
να τη συλλάβομε. Η αγάπη Tης για
το Θεό ήταν ισχυρότερη και φλογερότερη από την αγάπη των Χ ερουβείμ και των Σεραφείμ κι όλες οι
Δυνάμεις των αγγέλων και αρχαγγέλων εκπλήσσονται με Αυτήν.
Παρόλο όμως που η ζωή της
Θεοτόκου σκεπαζόταν, θα λέγαμε,
από την άγια σιγή, ο Κύριος φανέρωσε στην Εκκλησία μας πως η Παναγία μας, αγκαλιάζει με την αγάπη της
όλο τον κόσμο και βλέπει με το Άγιο
Πνεύμα όλους τους λαούς της γης
και σπλαχνίζεται και ελεεί τους πάντες.
(Ά γιος Νεκτάριος)

Από το Τάβλι BBQ στην Εκκλησία μας τον Ιούλιο 2017. Θερμές ευχαριστίες στον
Αλέξη Αχιλλέως για την πανέμορφη προσφορά και χειρονομία με τα σουβλάκια
του, στον Ανώνυμο Δωρητή, αλλά και σε όσους πήραν μέρος. Τα χρήματα που
μαζεύτηκαν από την βραδιά ανήλθαν στις £1000.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Τον μήνα Ιούλιο έγιναν στην Εκκλησία
μας οι Βαπτίσεις:
1. Της Αλεξίας-Μαρίας κόρης του Δαυΐδ και της ΙακωβίαςΑνδρέου Myers, με αναδόχους την Μαρία-Ανδρέα Κανάρη και τον Έκτωρα-Πάυλο Κανάρη.
2. Της κατηχούμενης Ιωάννας κόρης του Timothy Boon και
της Gloria Simpson, με ανάδοχο την Ιωάννα Heard.
3. Του Γεωργίου-Φιλίππου-Ζήνων γιου του Κυριάκου Κολοκάση και της Maria Stroud, με ανάδοχο την Άνδρια Αρτεμίου.
4. Της Ισαβέλλας-Μαρίας-Αντωνίου κόρης του Γεωργίου και
της Ελένης Χατζηαντώνη, με αναδόχους την Νίκολα Berry και τον Adam-John Berry.
5. Της Ισαβέλλας-Στέφανης κόρης του Θεόπιστου-Ανδρέου
και της Μαρίας-Λώρας Αντωνά, με αναδόχους την Emma
-Λώρα O’Floherty, τον Ryan Hall και την Kirtsy Hall.
6. Του Νικολάου-William γιου του Terence-William και της
Λίζας-Ευαγγελίας Shipwright, με αναδόχους την Ιωάννα
Θεοκλήτου και τον Παναγιώτη Θεοκλήτου (Ο Νικόλαος
είναι εγγονός του ταμεία μας Σάββα Μαστρίδη).
7. Της Ισαβέλλας κόρης του Μιχαήλ και της Άνθης Κρούστη, με αναδόχους τον Νίκο Στυλιανού και την Μαργαρίτα Παπασπύρου.
8. Της Λυδίας-Σοφίας κόρης της Αναστασίας Ελευθεριάδη,
με ανάδοχο τον Γρηγόριο Ελευθεριάδη.
9. Του Μιχαήλ γιου του Γεωργίου και της Lauren Γιακουμή,
με αναδόχους τον Δημήτριο Ντζώρτζη και την Αικατερίνη
Γιακουμή.
10.Της Ολίβιας-Μαρίας κόρης του Χριστοφόρου και της
Μαρίας-Lilia Γεωργίου, με αναδόχους την Κατίνα Σταυρινίδη και την Αλίκη Mason.
11.Της Μαργαρίτας-Άννας κόρης του Brian και της Μαρίας
Simpson, με αναδόχους την Χριστίνα Παρασκευά, την
Julie Walton και τον Andrew Gardner.
12.Του Χρίστου-Πέτρου-Δαυίδ γιου του Brian και της Μαρίας Simpson, με αναδόχους την Χριστίνα Παρασκευά, την
Julie Walton και τον Andrew Gardner.
13.Της Ελένης-Rose κόρης του Κυριάκου Τσεντίδη και της
Αικατερίνης Γιασουμή, με αναδόχους την Ελένη Κωνσταντινίδη και τον Γεώργιο Γιασουμή.
14.Του Δημητρίου γιου του Στέλιου και της Νίκης Πιερή, με
αναδόχους τον Δημήτριο Δημητρίου και τον Μιχαήλ Πιερή.
15.Της Εύας κόρης του Αγαθοκλή και της Ιωάννας Αγαθοκλέους, με αναδόχους την Μαρία Ανδρέου και τον Ανδρέα Ανδρέου.
16.Της Σαββάνας-Αγγελικής κόρης του Συμεών και της
Chantel-Natalie-Ειρήνης Μαστρίδη, με αναδόχους την
Λίζα-Ευαγγελία Shipwright και τον Terence-William
Shipwright (Η Σαββάνα είναι εγγονή του ταμεία μας
Σάββα Μαστρίδη).

Ευχόμαστε να σας ζήσουν οι Νεοφώτιστοι!

ΚΗΔΕΙΕΣ: Τον μήνα Ιούλιο εψάλει η εξόδιος Ακολουθία των αειμνήστων Θεοδώρας Παύλου και Ιωάννας Whitmore.

Αιωνία τους η μνήμη!
ΓΑΜΟΙ: Τον μήνα Ιούλιο έγινε στην Εκκλησία μας ο Γάμος: 1. Του Χρίστου Σαββίδη μετά της
Rita Marçal-Ribeiro De Almeida. 2. Του Γεωργίου-Μιχαήλ Πασχάλη μετά της Μιχαέλας Στυλλή. 3. Του
Άδωνη-Κωνσταντίνου Πρατσίδη μετά της Χαραλαμπίας Νικολαΐδη. 4. Του Τέλιου Νικολάου μετά της Ναταλίας
Πετρίδη. 5. Του Κυριάκου Χριστοφή μετά της Άνθιας-Μαρίας Παναγιώτου. 6. Του Γεωργίου Σεργίου μετά
της Victoria-Jane Yates. 7. Του Ιωάννη Γεωργίου μετά της Ιωάννας Τρύφωνος. 8. Του Christopher-Barry
Lewis μετά της Ειρήνης Παπαγιάννη. 9. Του Ashvin-Μιχαήλ Persand μετά της Marie-Yvonne Goder. 10.
Του Κωνσταντίνου Τσαγγάρη μετά της Tracy-Ann Southwell. 11. Του Oscar Ferguson μετά της Στέφανης
Λυκούργου. 12. Του Τιμοθέου Ελευθερίου μετά της Μαρίας Πετάση. Ευχόμαστε να ζήσουν οι Νεόνυμφοι!

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ BRIGHTON

Την Τρίτη 5η Σεπτεμβρίου 2017 θα γίνει ημερήσια εκδρομή στην πόλη του Brighton και
στην Ελληνορθόδοξη Κοινότητα μας εκεί. Η
Τιμή είναι £30 και συμπεριλαμβάνει και φαγητό. Για πληροφορίες και κρατήσεις στην κ.
Μαρία Χρονία στο τηλέφωνο 07749253062.

At the time St Paul wrote to St Timothy and for
about three centuries after, there was no official New Testament canon. Not all the books of the New Testament
had even been written by the time St Paul wrote his epistle to the Thessalonians. If St Paul was asserting the sole
sufficiency of the Scriptures (ie. The Old Testament) then
there would be no need for the New Testament.
Another example of not reading and understanding
Scripture at face value is when St Philip the deacon (not
one of the twelve main apostles, see Acts 6:3) meets the
Ethiopian Eunuch who was trying to understand the passage in Isaiah 53:7, 8, “So Philip ran to him, and heard
him reading the prophet Isaiah, and said, ‘Do you understand what you are reading?’. And he [Ethiopian
Eunuch] said, ‘How can I unless someone guides
me?’” (Acts 8:30, 31). The passage was about someone
being led as a sheep to the slaughter and the Eunuch didn’t know if the prophet was speaking of himself or some
other man. St Philip then goes on to explain to him that
the person the prophet was speaking about, was the Lord
Jesus Christ. The Ethiopian Eunuch then asks St Philip to
baptise him. Here, two very important lessons are learnt:
1)
You cannot fully understand the Bible by reading
everything literally and without proper guidance.
Also, you need the correct interpretation of all the
texts that only the Church of Christ has received.
2)
One cannot make oneself a Christian. Baptism is a
crucial part of the Christian faith where you enter
salvation into the Church. The apostolic pattern of
conversion is hearing Christ preached, acceptance
of Christ by faith and baptism.
We can see that St Paul doesn’t assert the sole sufficiency of the Scriptures in 2 Timothy 3:8 “Now as
Jannes and Jambres withstood Moses, so do these also
resist the truth: men of corrupt minds, reprobate concerning the faith”. St Paul is referring to the chief court
magicians of Pharaoh and the event he is mentioning is
from Exodus 7:11-12 “Then Pharaoh also called the
wise men and sorcerers: now the magicians of Egypt,
they also did in like manner with their enchantments.
For they cast down every man his rod, and they became serpents: but Aaron’s rod swallowed up their
rods”. The book of Exodus doesn’t mention the names
Jannes and Jambres so where does he get the names
from? The answer is Jewish tradition and you can see
that in the same chapter of extolling the value of Scripture
he quotes non-scriptural tradition.
In Hebrews 11:32 and 37 we read “And what
shall I more say? For the time would fail me to tell of
Gedeon, and of Barak, and of Samson, and of Jephthae; of David also, and Samuel, and of the prophets:”
… “They were stoned, they were sawn asunder, were
tempted, were slain with the sword: they wandered

about in sheepskins and goatskins; being destitute,
afflicted, tormented”. When St Paul mentions the
prophets, he says “they were stoned”. Which ones?
You won’t find the answer in the Bible. Holy Tradition
says that both Jeremiah and Ezekiel were stoned to death
for preaching the word of God. And again, he says that
“they were sawn asunder”. Which prophet was sawn
asunder? The Bible doesn’t say, but Holy Tradition says
that the prophet Isaiah was sawn in half for admonishing
the wicked King Manasseh.
St Matthew in his gospel mentions a prophecy that
the Christ will be called a Nazarene:
“And he came and dwelt in a city called Nazareth, that it might be fulfilled which was spoken by the prophets, ‘He shall be called a
Nazarene’” (Matthew 2:23)
Even though there is a cross reference to this in
Judges 13:5, which says, “For behold, you shall conceive and bear a son. And no razor shall come upon
his head, for the child shall be a Nazirite to God from
the womb”, it is not found anywhere in the Old Testament. It is more likely that this prophecy is from the oral
prophetic tradition and not the written one. It seems that
the word ‘Nazarene’ is a reference to the Branch (in Hebrew ‘neser’ of Isaiah or to the Nazirite (in Hebrew
‘nazir’) of Judges:
“Nevertheless the gloom will not be upon her
who is distressed, as when at first He lightly
esteemed the land of Zebulun and the land of
Naphtali, and afterward more heavily oppressed her, by the way of the sea, beyond the
Jordan, in Galilee of the Gentiles.” (Isaiah 9:1.
Note: This reference is to the Messiah coming
from the Galilee region where Nazareth is in.)
“There shall come forth a Rod from the stem of
Jesse, and a Branch shall grow out of his
roots.” (Isaiah 11:1. Note: This is a reference to the
‘Branch’ who is Christ. Christ was to be born from the
root of Jesse which Orthodox hymnology says Christ did
so, eg. ‘ravdos ek tis rizis I-e-se’, which means ‘A rod
from the root of Jesse’ – see Matthew 1:5-6; Luke 3:32
for Christ’s genealogy.)
(To Be Continued…)
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