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Εσπεριν�	 ∑αββ�του   5.00—6.00 �� 

 
Θε�α Λειτουργ�α Κυριακ�	  9.30—12.30 

HOLY EUCHARIST IN ENGLISH EVERY SATURDAY 9.30-10.30 am 

 Απρίλιος 2014 / April 2014 

Τρίτη               1/4/14 Αγιασµός Πρωτοµηνιάς / Holy Water service  9.30-10.00  

Τετάρτη           2/4/14 Προηγιασµένη Θεία Λειτουργία / Presanctified Divine Liturgy  9.30-11.30  

Παρασκευή     4/4/14 Ακάθιστος Ύµνος / Akathist Hymn   7.00-9.00µµ  

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ & ΜΕΓΑΛΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

FOR HOLY WEEK SEE SPECIAL PROGRAMME   
 

∆ευτέρα         21/4/14 Μέγας Εσπερινός Αγίων Ραφαήλ Νικολάου & Ειρήνης 
Great Vespers of Sts Raphael, Nicholas & Irene   

7.00-8.30µµ  

Τρίτη             22/4/14 Αγίων Ραφαήλ Νικολάου & Ειρήνης (Εορτή Αδελφότητας Κυριών Εκκλησίας µας) 

Sts Raphael, Nicholas & Irene (Feast of Ladies Auxiliary Committee of our Church)  
9.30-12.30  

Τετάρτη         23/4/14 Μεγαλοµάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου / Great-martyr George the Trophy-bearer  9.30-12.00  
Παρασκευή   25/4/14 Ζωοδόχου Πηγής & Μάρκου του Ευαγγελιστού / Life-Giving Fount & Mark the Evangelist   9.30-11.30 

  Μάιος 2014 / May 2014  

Πέµπτη            1/5/14 Αγιασµός Πρωτοµηνιάς / Holy Water service  9.30-10.00  

ΕΥΓΕΝΕΙ∑ �ΩΡΗΤΕ∑ - DONATIONS - �ΩΡΕΕ∑  
 A ANDREOU £40. ANDREAS £50. P MATHEOU £10. I ZACHARIOU £140 

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ    
    

01. Ευδοκ�α 
02. Ευθαλ�α 
07. Ευγ�νιο� 
17. Αλ�ξιο� 
19. Χρ"σανθο� 
25. Ευ%γγελο� 

    

Χρ'νια Πολλ%  Χρ'νια Πολλ%  Χρ'νια Πολλ%  Χρ'νια Πολλ%      
στου� εορτ%ζοντε�!!στου� εορτ%ζοντε�!!στου� εορτ%ζοντε�!!στου� εορτ%ζοντε�!!    

ELLIE’S LUNCH 
Την Τρίτη 25η Μαρτίου 2014 ηµέρα του Ευαγγελισµού της Θεοτόκου η πρεσβυτέρα 

Έλλη Παλιούρα πρόσφερε µεσηµεριανό φαγητό στους χώρους της Εκκλησίας µε σκοπό 

να ενισχυθεί το ταµείο της Κοινότητας προκειµένου να αλλαχθεί η σκεπή της Εκκλησίας. 

Το φαγητό προσφέρθηκε στην µνήµη των γονιών της Κωνσταντίνου & Μαρίας των προ-

σκυνητών. Η ανταπόκριση ξεπέρασε κάθε προσδοκία και το χρηµατικό ποσό µαζί µε τις 
δωρεές έφτασε τις £2000. Ευχαριστούµε την Πρόεδρο κα. Κυπρούλα Κυπριανίδη, την κα. 

∆ώρα Αδάµου, όλες τις κυρίες της Αδελφότητας, τις κυρίες που πρόσφεραν δώρα για το 

λαχνό και όλο το Εκκλησίασµα που τίµησε και αυτή την φιλανθρωπική µας εκδήλωση. 

Αναµένουµε και άλλες παρόµοιες εκδηλώσεις γιατί η Εκκλησία µας έχει ανάγκη και η 

στέγη της Εκκλησίας µας θα αρχίσει να επισκευάζετε ελπίζουµε πριν το Πάσχα. 

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ    
 

06. Ευτ"χιο� 
09. Ραφα/λ 
10. Περικλ/�, Επα2ειν3νδα�,   
      Μιλτι%δη�, Ισοκρ%τη� 
15. Λεων�δα� 
16. Γαλ/νη 
23. Γε3ργιο�  
25. Μ%ρκο�  
24. Αχιλλ�α�, Βαλεντ�νη 
29. Ι%σων 

 

Χρ'νια Πολλ%  στου� εορτ%ζοντε�!!Χρ'νια Πολλ%  στου� εορτ%ζοντε�!!Χρ'νια Πολλ%  στου� εορτ%ζοντε�!!Χρ'νια Πολλ%  στου� εορτ%ζοντε�!!    

Φωτογραφίες από διάφορες εκδηλώσεις στον Ναό µας:  

1-2. Γεύµα Πρεσβυτέρας Έλλης Παλιούρα, 3. Μνηµόσυνο Γρηγόρη Αυξεντίου, 4. Αρχιµ. Ζαχαρίας,  

5. Επίσκοπος Τροπαίου Αθανάσιος, 6. Επίσκοπος Κυανέων Χρυσόστοµος.  

 

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 

  

 

Λα%& και Κλ+ρο& 
 Η Εκκλησ�α ε�ναι ∑��α 
Χριστο�. Κεφαλ� ε�ναι ο Κ�-
ριο� Ιησο�� Χριστ�� και ∑�-
�α �λοι οι Χριστιανο�, κληρι-
κο� και λαϊκο�, �νδρε� και 
γυνα�κε�, χωρ�� κα�ι� δι�κρι-
ση και δ�χω� �λλη διαβ�θ�ι-
ση. Η κεφαλ� και το σ��α 
συνυπ�ρχουν, δεν υπ�ρχουν 
απλ�� χωριστ�. Μπορε� και 
πρ)πει να διακρ�νονται και 
να διαφοροποιο�νται, αλλ� 
ουδ)ποτε να αυτονο�ο�νται 
και ν’ ανταγων�ζονται, διαφο-
ρετικ� οδηγο��αστε σε α-
κρωτηριασ��. 
 Κ�θε βαπτισ�)νο� Χρι-
στιαν�� �ε το �υστ�ριο του 
Χρ�σ�ατο� συ��ετ)χει στο 
τριπλ� αξ�ω�α του Ιησο�, 
δηλ. στο προφητικ�, το ιερα-
τικ� και το βασιλικ�. Αυτ� η 
συ��ετοχ� �λων των Χριστι-
αν�ν κληρικ�ν και λαϊκ�ν 
στο τριπλ� αξ�ω�α του Ιησο� 
του� δ�νει τη δυνατ�τητα τη� 
προσωπικ�� σωτηρ�α�, αλλ� 
του� υπογρα���ζει και την 
αν�γκη συνεργασ�α� για την 
πνευ�ατικ� προκοπ� �λου 
του Εκκλησιαστικο� ∑��α-
το�.  
Προφητικ% αξ3ω5α 
 ∑ε αυτ� �ετ)χει ο 
�νθρωπο� �)σα απ� το φωτι-
σ�� που λα�β�νει απ� το 
β�πτισ�α και το χρ�σ�α. Πα�-
ει πλ)ον να ζει στο σκοτ�δι 
και καλε�ται να ζ�σει ω� τ)-
κνο φωτ�� στο κ�σ�ο. Καθ�-
σταται εικ�να και λ�γο� τη� 

παρουσ�α� του Θεο� και τη� 
αγ�πη� του �)σα στο κ�σ�ο. 
 Γι αυτ� γ�νεται πλ)ον 
ερ�ηνευτ�� και Θεολ�γο� 
τη� Ιστορ�α�, ευα�σθητο� και 
ανοιχτ�� στο Θε�ο θ)λη�α 
και στα σχ)δια του Θεο� για 
του� ανθρ�που�. Η εν�σκηση 
το�του του αξι��ατο� απ� 
του� λαϊκο�� )χει να κ�νει 
�ε τη διακον�α του� αναλα�-
β�νοντα� δρ�ση ω� ιεροκ�-
ρυκε�, ω� κατηχητ)�, ω� ιερο-
ψ�λτε� στο χ�ρο τη� ενορ�α�, 
� ω� ιεραπ�στολοι για την 
ευρ�τερη δι�δοση του Ευαγ-
γελικο� �ην��ατο�.  

 Επιπλ)ον ω� γονε�� 
καλο�νται να διδ�σκουν τα 
παιδι� του� τι� διδασκαλ�ε� 
τη� π�στη� του�, εν� ω� ε-
νεργ� �)λη τη� Εκκλησ�α� 
οφε�λουν �)σα απ� τη συνει-
δητ� συ��ετοχ� στη �υστηρι-
ακ� ζω� να �αρτυρο�ν 
)�πρακτα τι� Ορθ�δοξε� α-
λ�θειε�. 
Αρχιερατικ% αξ3ω5α 
 Η συ��ετοχ� σε αυτ� 
)γκειται στο �τι οι πιστο� βρ�-
σκονται σε κοινων�α �ε το 
�εγ�λο Αρχιερ)α Ιησο� και 
αν�κουν στην εκκλησ�α Του 

αποτελ�ντα� το βασ�λειον 
ιερ�τευ�α. Η ιεροσ�νη των 
ανθρ�πων αφορ� το �τι στ)-
κουν στο κ)ντρο του κ�σ�ου 
και ευλογο�ν το Θε� γιαυτ� 
τον κ�σ�ο, τον δ)χονται απ� 
το Θε� και τον επιστρ)φουν 
εξαγιασ�)νο σε Εκε�νον.  
 Η ανθρ�πινη ιεροσ�νη 
)χει να κ�νει �ε τη θυσ�α 
του ε�ναι, αφο� ο �νθρωπο� 
σταυρ�νει τον εαυτ� του, θυ-
σι�ζεται και τελικ� �ετα�ορ-
φ�νεται σε ��α διαρκ� επ�-
κληση του Αγ�ου Πνε��ατο� 
για του� αδελφο�� του και 
για �λη τη δη�ιουργ�α. 
Γιαυτ� η συ��ετοχ� των 
λαϊκ�ν στη Θ. Λειτουργ�α 
και γενικ�τερα στη Θε�α Λα-
τρε�α ε�ναι απαρα�τητη. 
 Ο Ιερ)α� δεν �πορε� 
��νο� να τελ)σει τ�ποτε. Τα 
π�ντα γ�νονται �ε την σ�-
�πραξη και τη συνλειτουργ�α 
των λαϊκ�ν και των κληρι-
κ�ν. Οι αιτ�σει� προ� το Θε� 
αφορο�ν το «ε���». Το�το 
συ�βα�νει γιατ� �λα τα �)λη 
τη� Εκκλησ�α� συ��ετ)χουν 
στην Αρχιεροσ�νη του Χρι-
στο�, οι �εν λαϊκο� κατ� τρ�-
πο γενικ�, οι δε κληρικο� 
�)σα απ� το ειδικ� χ�ρισ�α 
τη� Ιεροσ�νη�. 
              ∑ΥΝΕΧΙΑ→ 

 

Ευχόµαστε σε όλους 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

ΚΑΙ ΚΑΛΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΗ 



ΒΑΠΤΙ∑ΕΙ∑ 
Τον ��να Μ�ρτιο �γιναν στην Εκκλησ�α 
�α� οι Βαπτ�σει�: 
1. Τη� Nicole-Lana κ�ρη� του Κωνσταντ�νου και τη� Πα-
ναγι�τα� Τρισ�κκα�, �ε αναδ�χου� τον Γε�ργιο Γεωρ-
γ�ου και την Αντων�α Χριστοδο�λου. 

2. Τη� Μελ�να�-Αικατερ�νη� κ�ρη� του Martin και τη� 
!λενα� Jeschkies, �ε αν"δοχο την Χριστ�να Chodda. 

3. Του Παναγι�τη-Ανδρ#ου γιου του Χριστ"κη και τη� 
Ανδρο�λα� Χριστοφ%, �ε αναδ�χου� τον Ιω"ννη Χρι-
στοφ% και την Κυριακ% Χριστοφ%. 

4. Του Γεωργ�ου-Λουκ" γιου του ∑οφοκλ% και τη� Αι�ιλ�α� 
Θεοδο�λου, �ε αν"δοχο τον Χριστ"κη Θεοδο�λου. 

5. Τη� ∑οφ�α�-Αγγελικ%� κ�ρη� του Νικολ"ου-Χαρ"λα�που 
και τη� Ανδρον�κη� Κρασ#, �ε αναδ�χου� την Θεων% 
Mortimer και τον Ιων"θαν Mortimer. 

6. Τη� -ανι#λλα�-Ελισ"βετ κ�ρη� του Χριστοδο�λου και 
τη� Carla Αθαν"ση, �ε αν"δοχο την Ιω"ννα Αθαν"ση. 

7. Του Ιορδ"νη-Harrison γιου του Timothy και τη� Παρα-
σκευ%� Eastwood, �ε αναδ�χου� την 0νθια Callis και 
τον Richard Callis. 

8. Τη� Ισαβ#λλα�-Rose κ�ρη� του Πα�λου και τη� Κων-
σταντ�να� Καζα��α, �ε αναδ�χου� την Αναστασ�α Αντω-
ν�ου και τον Χαρ"λα�πο Αντων�ου. 

9. Τη� Ισαβ#λα�-Lyla κ�ρη� του Χριστοφ�ρου και τη� 
Annie Αντωνι"δη, �ε αναδ�χου� την Αρι"ννα Νικολ"ου 
και τον Ι"κωβο Νικολ"ου. 

10.Τη� Αλεξ"νδρα� κ�ρη� του Ιω"ννη και τη� Αγν%� Θεο-
φ"νου�, �ε αναδ�χου� την Ανδρι"ννα Ιπποκρ"του� και 
τον Κωνσταντ�νο Ιπποκρ"του�. 

11.Του κατηχο��ενου -η�%τριου-Inderjit που εισ%λθε ει� 
την Ορθοδοξ�α δια Βαπτ�σ�ατο� απ� την ∑�χ θρησκε�α, 
γιου του Orbender Singh Matharu και τη� Suk-

charchjeet Kaur, �ε αν"δοχο τον Φ�λιππο Παναγι�του. 
12.Του Κυρι"κου-Frederick γιου του -ανι%λ και τη� !λενα� 

Robinson, �ε αναδ�χου� τον -η�%τριο Ευριδι"δη, τον 
Ματθα�ο Κροκ"τση, την Samantha Robinson και την 
Laura Stemp. 

13.Του κατηχο��ενου Λἐων γιου του Donald και τη� Beryl 

Ranson, �ε αναδ�χου� την Παναγι�τα Νεοκλ#ου� και 
τον Γε�ργιο Νεοκλ#ου�. 

14.Τη� Μαρ�α�-Amelia κ�ρη� του Χρ�σανθου και τη� 
Jennie-Louise Μιχα%λ, �ε αν"δοχο την ∑οφ�α Βασιλε�-
ου. 

15.Τη� Φο�βη� κ�ρη� του Anthony και τη� Μαρ�α� Hope-

Smith, �ε αν"δοχο τον Ανδρ#α ∑ταυρινο�. 
 

Ευχ �αστε να σα� ζ�σουν οι Νεοφ$τιστοι! 

 

EA Associates 
 

CHARTERED ACCOUNTANTS  
&  

REGISTERED AUDITORS               
 

869 HIGH ROAD    LONDON N12 8QA      
TEL: 020 8445 5500    FAX: 020 8445 5656 

Website:  www.eaassociates.co.uk 

∑ΥΝΕΧΙΑ→ 
Βασιλικ% αξ3ω5α 
 Η συ��ετοχ� σε το�το το αξ�ω-
�α ξεκιν� απ� το �τι οι πιστο� ε�ναι 
�)λη του σ��ατο� του Βασιλ)ω� Χρι-
στο� και αποτελο�ν του� �ελλοντι-
κο�� συγκληρον��ου� του στη βασι-
λε�α των ουραν�ν. Αυτ� το αξ�ω�α 
δεν )χει κα��α σχ)ση �ε τη κατακυρ�-
ευση, τη β�α, � �λλε� κοσ�ικ)� πραγ-
�ατικ�τητε�. Εκφρ�ζεται �ε τη πατρ�-
τητα, την αγ�πη, την εργασ�α και το 
π�νο. Εδ� παλε�ει ο �νθρωπο� �ε 
την �δια του τη φ�ση, �ε την ανταρσ�-
α τη� για να γ�νει �)τοχο� στη ζω� 
του Θεο�. 
 Καλε�ται λοιπ�ν να ταπειν�νε-
ται και να βρ�σκει �)σα σε αυτ� τη 
ταπε�νωση τη πληρ�τητ� του. Η βασι-
λικ� ιδι�τητα του ανθρ�που ε�ναι δι-
πλ�. Πρ�τα να ε�ναι �ρχοντα� τη� 
κτ�ση� και )πειτα κ�ριο� του εαυτο� 
του νεκρ�νοντα� τα π�θη του. Επι-

πλ)ον ασκ�ντα� ο λαϊκ�� το βασιλι-
κ� του αξ�ω�α �ετ)χει ενεργ� στι� 
αποφ�σει� τη� ενορ�α� του ω� �)λο� 
του 9.∑. του ναο� του, δραστηριοποι-
ε�ται σε ο��δε� αγ�πη�, αν)γερση� 
πνευ�ατικ�ν κ)ντρων, εκφρ�ζει ω� 
�)λο� τη� εκκλησιαστικ�� συνε�δηση� 
την συ�φων�α του � τη διαφων�α του 
απ)ναντι σε αποφ�σει� κληρικ�ν, 
επιλ)γει του� ποι�)νε� του φων�ζο-
ντα� «�ξιο�» κατ� τη χειροτον�α του� 
και γενικ�τερα πα�ζει ενεργ� ρ�λο 
στο διοικητικ� )ργο τη� Εκκλησ�α�. 
 :λα το�τα δε�χνουν πω� οι 
λαϊκο� δεν ε�ναι απλο� παθητικο� θεα-
τ)� των τελου�)νων και διαδρα�ατιζο-
�)νων απ� του� κληρικο��, αλλ� γ)-
νο� εκλεκτ�ν, βασ�λειον ιερ�τευ�α, 
)θνο� �γιον, λα�� ει� περιπο�ησιν. 
(Απ% το βιβλ3ο Το Μυστ+ριο τη& 
Εκκλησ3α& του Αρχι5ανδρ3του 
ΙωCννου Καρα5οDζη) 

ΓΑΜΟΙ: Τον ��να Μ�ρτιο �γινε στην Εκκλησ�α �α� ο Γ��ο�: 1. Του Ζαχαρ�α Κασ"πη �ετ" τη� 
0ντρια� Παναγ%. 2. Του Ανδρ#ου Προδρ��ου �ετ" τη� !λενα�-Βαρβ"ρα� Παρασκευ". 3. Του ∑τα�ρου Χαρα-
λ"�που� �ετ" τη� Αι�ιλ�α� Παγ�νι. 4. Του Ανδρ#ου Ηλ�α �ετ" τη� Jolita Vilkaite. 5. Του Αλ#ξανδρου Ζορ�π" 
�ετ" τη� Kirsty Willis. Ευχ �αστε να ζ�σουν οι Νε νυ�φοι! 
 

ΚΗ*ΕΙΕ∑: Τον �%να Μ"ρτιο εψ"λλει η εξ�διο� Ακολουθ�α του αε��νηστου Νικοδ%�ου ∑ωτηρι�-
γλου.  Αιων�α του η �ν��η! 

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ 

Την Τρίτη της Λαµπρής η Αδελφότη-

τά µας εορτάζει τον προστάτη  

Άγιό της.  Σας περιµένουµε!! 

Broxbourne Dental Care 
 

Stratos Efstratiou 
Chrisoula Nicolopoulos 

Unit 1, The Precinct 
High Road, Broxbourne 

Herts, EN10 7HY 
Tel: 01992 478 578 

Για το περιοδικό συνεργάστηκαν οι κληρικοί της Κοινότητας:  Πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας & π. ∆ηµητριανός Μελέκης 

 You have heard the phrase about Helen of Troy “The face 

that launched a thousand ships”. We are going to show you “The 

face that brought us eternal life”! This is where science and relig-

ion meet to produce the face of Christ on what is called The Turin 

Shroud. In the April 2008 edition of our Apostoli magazine I 

showed how the Shroud of Turin matches Orthodox Iconography 

and that it proves the resurrection of Christ, which is the miracle of 

miracles! In the past few issues of our magazine, we looked at vari-

ous miracles including from saints. But this month, we will look at 

the amazing/ “miraculous” modern technology that was used to 

reconstruct our Lord Jesus Christ’s face. In 2010, Ray Downing 

who had decades of Computer Graphics experience, worked for five 

years in a monumental quest to reconstruct the Real Face of Jesus, 

based on the Shroud of Turin. His goal was to resurrect the ani-

mated 3D image of Jesus Christ.  

 The Real Face of Jesus was a big challenge, using the 14 

foot by 3.5 foot burial shroud of Jesus. The Shroud of Turin was 

badly damaged in a fire in 1532, and there are several holes in the 

herringbone weave cloth. The Shroud is an apparent image of a 

scourged and crucified man. The wounds on the body match the 

Bible’s description of the Crucifixion, with forensically correct nail 

wounds on the wrist, approximately 120 scourge marks of a man 

who was very severely scourged, wounds on the head and forehead 

from an apparent Crown of Thorns, and a puncture wound on the 

left side of the rib cage (Christ’s right side). Until the Shroud of 

Turin was photographed in 1898, in Turin, Italy, by Secondo Pia, no 

one realised that the image was a ‘photographic negative’ image, 

with the lights and darks reversed.  

 John Jackson initiated sharp scientific interest in the Shroud 

in 1976, when he was Captain at the U.S. Air Force Weapons Labo-

ratory at Kirkland Air Force Base, New Mexico. John Jackson fos-

tered an interest in the Shroud of Turin, and in his spare time, de-

cided with his colleagues, to run a photograph of the Shroud of 

Turin through a VP8 Image Analyser - a specialised computer that 

is used to make 3D maps of the Moon, and other heavenly bodies. 

The computer analyses the lights and darks of images to determine 

levels of elevation. What appeared on the VP8 Computer Screen, at 

the Sandia National Laboratories in New Mexico in 1976, was an 

image unlike any other photograph, drawing, or painting that the 

machine had ever analysed before! It produced a 3D Relief image of 

the Shroud, indicating that the head area photograph of the Shroud 

of Turin, must have been wrapped, at one time, on a three dimen-

sional human form! 

 Ray Downing commented that “When you look at the 

Shroud, it gives the impression that it is a picture, but it is not a 

picture, at all. It is a database of information. The 3D informa-

tion is explicit, -- it’s deliberate. That’s what makes it so pecu-

liar. It’s as if it were meant to be there!” As the starting point for 

a 3D model of Jesus, the Shroud provides an amazing advantage: 

the image of the man is mysteriously encoded with three-

dimensional information. An astonishing discovery was made in 

1976 with the VP8 Image Analyser, and a property no other paint-

ing or artwork has -- “The presence of 3D information encoded in 

a 2D image is quite unexpected, as well as unique,” says Down-

ing. “It is as if there is an instruction set inside a picture for 

building a sculpture.” Coaxing the image from the cloth proves to 

be no easy task. After months of work, a breakthrough: Downing 

focuses on the fact that the cloth would have been wrapped around 

the face of the man buried beneath. In “THE REAL FACE OF JE-

SUS?” programme on The History Channel, Downing was able to 

account for that distortion in the image and remove it, leaving an 

accurate, undistorted, never-before-seen, moving 3D portrait of the 

image presented on the Shroud of Turin. Finally, for Downing, there 

are two stories here. “There is the story of the Shroud which, 

artistically and scientifically, is the story of a transition from 

two dimensional to three dimensional. But there is as well the 

story of the man in the Shroud, and a record of His transforma-

tion from death to life”, Downing observes, “The two stories are 

intertwined, they seem to be one and the same”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The completed and refined 3D data         3D Computer negative 

set applied to the Shroud                          image of Christ’s Face on 

                                                                  Shroud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3D Computer negative and actual             Computer image of  

image merging of Christ’s Face                Christ’s Actual Face on 

tilted at an angle on Shroud                       Shroud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3D Computer actual image of Christ’s Face on Shroud with eyes 

open 

 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ! HAPPY PASCHA (EASTER)!  


