ΕΥΓΕΝΕΙ∑ ΩΡΗΤΕ∑ - DONATIONS - ΩΡΕΕ∑
K. CHRISTOU £100. KOUPIS £20. P NEOPHYTOU £100. K DEMETAKIS £160

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

FORTHCOMING EVENTS - ANNUAL GREEK EVENING
Η ετήσια Ελληνική βραδιά θα γίνει το Σάββατο 3η Μαΐου 2014 στο
Chancellor’s School, Brookmans Park. Τιµή εισιτηρίου £30 για µεγάλους και
£20 για παιδιά κάτω των δώδεκα ετών. Σας περιµένουµε!!

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
ΜΑΙΟΥ

01.
01. Ευδοκα
Ιερε,α
02.
05. Ευθαλα
Ειρ-νη
07.
07. Ευγνιο
Ακ%κιο
17.
08. Αλξιο
Αρσνιο
19. Ησα1α,
Χρ"σανθο
09.
Χριστ'φορο
25. Ευ%γγελο
10.
Λαυρντιο
13. Γλυκερα
Χρ'νια Πολλ%
21. Κωνσταντνο,
Ελνη
στου εορτ%ζοντε!!
Χρ'νια Πολλ%
στου εορτ%ζοντε!!
ΣΥΝΑΞΗ ΙΕΡΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ ΤΗΣ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΜΑΣ
Η Φετινή σύναξη του Ιερού
µας κλήρου έγινε στα όρια
της Κοινότητάς µας και
έκλεισε µε πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό µας
Ναό.
Φωτογραφίες µε τους Κληρικούς της Ιεράς µας Αρχιεπισκοπής και λαϊκούς της
Κοινότητάς µας.

ÉÅÑÅÓ ÁÊÏËÏÕÈÉÅÓ
Εσπεριν ∑αββτου 5.00—6.00 
Θεα Λειτουργα Κυριακ

9.30—12.30

HOLY EUCHARIST IN ENGLISH EVERY SATURDAY 9.30-10.30 am

Μάιος 2014 / May 2014
Πέµπτη
∆ευτέρα

1/5/14
5/5/14

Αγιασµός Πρωτοµηνιάς / Holy Water service
Αγίας Ειρήνης Μεγαλοµάρτυρος και Εφραίµ Μεγαλοµάρτυρος του Θαυµατουργού
St Irene Great-Martyr and Ephrem the Great-Martyr the Wonderworker

9.30-10.00
9.30-11.30

Πέµπτη
Τετάρτη

8/5/14
14/5/14

Ιωάννου του Θεολόγου / John the Theologian
Μεσοπεντηκοστής / Mid-Pentecost

9.30-11.30
9.30-11.30

Τετάρτη

21/5/14 Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης των Ισαποστόλων / Sts Constantine & Helen Equal-to-the-Apostles

Τρίτη

27/5/14

Αγίου Ιωάννου του Ρώσου / St John the Russian

9.30-11.30

Τετάρτη
Πέµπτη

28/5/14
29/5/14

Απόδοσις του Πάσχα / Leave-taking of Pascha (Easter)
Της Αναλήψεως / The Ascension of our Lord Jesus Christ

9.30-11.30
9.30-11.30

6/6/14
7/6/14
8/6/14

Εσπερινός Ψυχοσαββάτου / Vespers for Saturday of Souls
Ψυχοσάββατο / Saturday of Souls
Κυριακή της Πεντηκοστής / Sunday of Pentecost

9.30-11.30

Ιούνιος 2014 / June 2014
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή

6.00-7.00µµ
9.30-12.00
9.00-13.00

Χριστ Αν στη και Χρνια Πολλ σε λου αγαπητο
ου αδελφο. Θα θελα στην
κδοση αυτ του Μα!ου να σα
εταφ ρω τα λγια του Αγου
Γρηγορου του Θεολγου για το
Πσχα.
Ο πνευατικ αγ&να
στην κονστρα τη Αγα και
Μεγλη Τεσσαρακοστ ολοκληρ&νεται ε την εσοδ α
στην Μεγλη Εβδοδα.
Μαζ καλο+εθα να παρακολουθσουε τα για Πθη
του Κυρου, ο οποο φρεσε
σρκα και παθε ω νθρωπο
για να ελευθερ&σει το ανθρ&πινο γ νο απ τα δεσ του θαντου.
Εγκαταλεποντε τα εγκσια, καλο+εθα να ταξιδ ψουε
νοερ στα Ιεροσλυα, για να
ζσουε το Θεο δρα που
εκτυλσσεται εν&πιον α και
να εορτσουε λοι αζ την
ζωηφρο Ανσταση, που γινε
ακ νωτη πηγ ζω και χαρ
για α.
Η Ορθοδοξα α προσκαλε και πλι στο θεο θα+α
τη ζω και τη σωτηρα του
ανθρ&που. Ειδοποι διαφορ
του δγατ α και του τρπου α εναι η εον στην
Ανσταση. Εν& διφορε οολογε παρακολουθο+ν και τιο+ν τα Πθη του Κυρου, τα
ερηνε+ουν καθαρ  σα στα
στεν πλασια τη ικανοποηση
τη θεα οργ του Θεο+ και
οι εκκλησε του  νουν βουβ  ετ την Μεγλη Παρασκευ.
∑την Ορθοδοξα, προσκυνο+ε εν τα Πθη τα σεπτ,
αλλ᾿ ω φ&τα σωστικ, διτι

ξ ρουε πω ετ τον ∑ταυρ
ακολουθε η Ανσταση! Αυτ
ταν και αυτ παρα νει το
χαρσυνο νυα τη Ορθοδοξα στον κσο. Α γιορτσουε λοι αζ λοιπν το
4γιον Πσχα εν ειρνη και ιερ
καταν+ξει, συψλλοντα ε τον
υνωδ το «Ανστα ο Θε,
κρνον την γην», το «7ε+τε λβετε φω» και το «Χριστ Αν στη»!
Ο 4γιο Γρηγριο ο Θεολγο α προετοιζει ε
οναδικ τρπο, λ γοντ α
τα εξ:
Αν εσαι ∑ων Κυρηναο, σκωσε το σταυρ και ακολο+θησ Τον. Αν σταυρωθε
αζ Του ω ληστ, γν&ρισε το
Θε σαν ευγν&ων δο+λο. Αν
κι᾿ Εκενο λογισθηκε ε του
ανου για χρη σου και την
ααρτα σου, γνε συ ννοο
για χρη Εκενου. Προσκ+νησε
αυτν που κρεσθηκε στο
σταυρ για σ να, στω κι αν
κρ εσαι κι εσ+. Κ ρδισε κτι κι
απ᾿ την κακα. Αγρασε τη σωτηρα ε το θνατο.
Μπε ε τον Ιησο+ στον
Παρδεισο, &στε να θει απ
τι χει ξεπ σει. 7ε τι εκε
οορφι . 4σε το ληστ που
γογγ+ζει, να πεθνει ξω αζ
ε τη βλασφηα του. Κι αν
εσαι Ιωσφ ο απ Αριαθαα,
ζτησε το σ&α απ᾿ το σταυρωτ. Α γνει δικ σου αυτ που
καθρισε τον κσο. Κι αν εσαι Νικδηο, ο νυκτεριν
θεοσεβ, ενταφασ τον ε
+ρα. Κι αν εσαι κποια Μαρα,
 η λλη Μαρα,  η ∑αλ&η, 
η Ιωννα, δκρυσε πρω-πρω.

7ε πρ&τη την π τρα σηκω νη, σω δε και του αγγ λου κι αυτν τον διο τον Ιησο+. Πε κτι, κουσε τη φων.
Αν ακο+σει «Μη ᾿ αγγζει»,
στσου ακρι, σεβσου το Λγο, αλλ η λυπηθε. 7ιτι
ξ ρει σε ποιο+ θα φανερωθε
πρ&τα. Καθι ρωσε την Ανσταση. Βοθησε την Ε+α, που
῾πεσε πρ&τη, και πρ&τη να χαιρετσει το Χριστ και να το
ανακοιν&σει στου αθητ .
Γνε Π τρο  Ιωννη.
∑πε+σε στον τφο, τρ χοντα αζ  προπορευενο,
συναγωνιζενο τον καλ συναγωνισ. Κι αν σε προλβει
στην ταχ+τητα, νκησε ε το
ζλο σου, χι παρασκ+βοντα
στο νηεο, αλλ πανοντα
 σα.
Κι αν σαν Θω χωρισθε απ᾿ του συγκεντρω νου αθητ , στου οποου
εφανζεται ο Χριστ, ταν τον
δε, ην απιστσει. Κι αν απιστσει, πστεψε σ᾿ αυτο+ που
στο λ νε. Κι αν ο+τε και σ᾿ αυτο+ πιστ ψει, δεξε επιστοσ+νη στα σηδια των καρφι&ν.
Αν κατεβανει στον 4δη,
κατ βα αζ Του. Γν&ρισε και
τα εκε υστρια του Χριστο+,
ποι εναι το σχ διο τη διπλ
καταβσεω, ποι εναι ο λγο τη: απλ& σ&ζει του πντε ε την εφνισ Του,  κι
εκε ακα αυτο+ που τον πιστε+ουν;

∑τι 4 Μαου η Αγα α
Εκκλησα εορτζει
τι Μυροφρε Γυνακε και
την Οσα Πελαγα.
Μυροφρε ε ναι οι γυνα κε
που ακολουθοσαν τον Κριο αζ
ε τη Μητρα του, ειναν αζ τη
κατ την ρα του σωτηριδου
πθου και φρντισαν να αλε ψουν
ε ρα το σα του Κυρ ου.
"ταν δηλαδ# ο Ιωσ#φ και ο
Νικδηο ζ#τησαν κι' λαβαν απ
το Πιλτο το δεσποτικ σα, το
κατβασαν απ το σταυρ, το περιβαλαν σε σινδνα αζ ε εκλεκτ
αρατα, το τοποθτησαν σε λαξευτ νηε ο κι' βαλαν εγλη πτρα
πνω στη θρα του νηε ου, παρευρ σκονταν θεωρντα κατ τον
Ευαγγελιστ# Μρκο η Μαρ α η Μαγδαλην# και η λλη Μαρ α που
καθταν απναντι του τφου. ,λλη
Μαρ α εννοοσε οπωσδ#ποτε τη
Θεο#τορα.
.εν παρευρισκταν νο αυτ , αλλ και πολλ λλε γυνα κε πω αναφρει και ο Λουκ .
***
Η Αγ α Πελαγ α γενν#θηκε
στην πλη Ταρσ τη Κιλκισ α και
ζησε στη Ρη στα χρνια του
αυτοκρτορα .ιοκλητιανο. Μεγλωσε σε ειδωλολατρικ περιβλλον,
ω σε νεαρ# ηλικ α ε δε σε
ραα τον Επ σκοπο τη Ρη , ο
οπο ο την προτρεπε να βαπτισθε .
"ταν ξπνησε και συν#λθε
ζ#τησε δεια απ τη ητρα τη και
ε το πρσχηα τι θα εταβε

στην τροφ τη , πο ζοσε σε ΒΑΠΤΙ∑ΕΙ∑
λλη πλη, π#γε στον Επ σκοπο, ο Τον να Απρλιο γιναν στην Εκκλησα
α οι Βαπτσει:
οπο ο τη βπτισε Χριστιαν#. Η χα- 1. Του Χριστοφ ρου-Ανδρου-Ιωννου γιου του ∑ λων και
τη Shireen Κυρικου, ε ανδοχο τον Αναστσιο Κυρ τη #ταν εγλη.
ρικου.
Αφο παρδωσε τα πολυτελ# 2. Τη Αναστασ α-Κωνσταντ να κ ρη του Ιωννου και
τη Χριστ να Χρυσνθου, ε αναδ χου τον Ανδρα
τη ενδατα στον Επ σκοπο για να
Χρυσνθου και την Παυλ να Ευαγγλου (Η Αναστασ α
ε ναι εγγον& τη Καλλι πη Χρυσνθου που ε ναι λο
τα πουλ#σει και να διαθσει τα
τη Βοηθητικ& Αδελφ τητα α).
χρ#ατα στου πτωχο και αδνα- 3. Του Νικολου γιου του Niroshan και τη ∑τλλα
Sritharan, ε αναδ χου τον Αντ+νιο Μιχαηλ δη και την
του , ντθηκε τη στολ# του βαπτ -ννα Τοουλ&.
Του Λεονρδου-Ιωννου γιου του ∑τλιου και τη
σατο και εν συνεχε α π#γε στην 4. Daniela
Θεοδ+ρου, ε ανδοχο τον Ριχρδο Boleto.
τροφ τη η οπο α ω ταν την 5. Τη Αθην-Κλρα κ ρη του Κωνσταντ νου και τη
Fernanda Πιττκα, ε ανδοχο την Κορνηλ α Παναγι+ε δε τσι ντυνη γινε ξαλλη απ
του.
Χλ η-Rose κ ρη του Marius-Florin και τη
θυ και την διωξε. Αποφσισε 6. Τη
Adela Sorodoc, ε αναδ χου τον Vasile From και την
Roxana From (Ρουνοι Ορθ δοξοι).
ττε να επιστρψει στη ητρα τη ,
7. Τη Μαρκλλα-Ισαβλλα κ ρη του Κυρικου και τη
ελπ ζοντα στη ητρικ# κατανηση
4βη-5&ητρα ∑6ριου, ε αναδ χου την Μαντ+να
δη και την Καλλι πη Φλωρ δη.
και στοργ#. "ταν ω και η ητ- 8. Φλωρ
Τη Χαραλαπ α-Vera-Αντωνιτα κ ρη του Γεωργ ου
και τη Carmela Ιωννου, ε αναδ χου τον Ιωννη
ρα τη αντ κρισε αυτ# τη την ενδυΙωννου και την Domenica Dizenzo.
ασ α αναστατθηκε και πφτοντα 9. Τη Γαβριλλα-Ελισβετ-Sue κ ρη του Παναγι+του
και τη Χριστ να 5ηητρ ου, ε αναδ χου τον Ανδρστα πδια τη , την ικτευσε να επαα Ηρακλ δη και την Marta Lamela.
10.Του Nicolas γιου του Juan-Carlos και τη Carmenνλθει στην αρχικ# τη π στη.
Florentina Avendano, ε ανδοχο τον Πτρο Λο9ζου.
Η Πελαγ α απογοητετηκε, 11.Του 5ανι&λ γιου του Juan-Carlos και τη CarmenFlorentina Avendano, ε ανδοχο την Michelle Stoineστενοχωρ#θηκε αλλ τη δ#λωσε
nova.
τι η απφασ# τη #ταν οριστικ# 12.Του Ριχρδου-Μιχα&λ γιου του John και τη Hazel Topham, ε ανδοχο την Αικατερ νη Παλαιολ γου.
και αετκλητη. "ταν ω πληροφορ#θηκε το γεγον ο γιο του Ευχ αστε να σα ζ σουν οι Νεοφ"τιστοι!
.ιοκλητιανο, ο οπο ο #ταν αρραΤον να Απρλιο γινε στην Εκκλησα
βωνιαστικ τη Πελαγ α , απ τη ΓΑΜΟΙ:
α ο Γ' ο: 1. Του Matthew-John West ετ
θλ ψη του αυτοκτνησε. "ταν ο τη Ν κη Κυθραι του.
Ευχ αστε να ζ σουν οι Νενυ φοι!
αυτοκρτορα ανακλυψε την αιτ α
θαντου του γιου του κλεσε την
Τον &να Απρ λιο εψλλει η εξ διο
Πελαγ α και τη διταξε να θυσισει ΚΗ*ΕΙΕ∑:
Ακολουθ α των αειν&στων: 1. Αλξανδρου Κωνστο ε δωλα.
σταντ νου 2. Γιγκου Χριστοφ&.
Αιωνα του η ν η!
Η Αγ α ε παρρησ α αρν#θηκε, λγοντ του τι γνρισε τον
αληθιν Θε. 7ξαλλο ο .ιοκλητιαν , διταξε να πυρσουν να χλκινο βδι και να την τοποθετ#σουν
εντ του, χαρ ζοντ τη την ουρνια δξα.

Ευχόµαστε το Φως της Αναστάσεως να πληµµυρίζει
τις καρδιές και τα σπίτια όλων µας!!!

Last month, we celebrated the most awesome of Christian Feasts, the Feast of the Resurrection of our Lord Jesus
Christ! But if we stopped any Orthodox Christians – young and
old, and asked them about who Jesus is and how He is relevant
to their life, there would be many different answers. The reason
being that due to them not going to Church often to learn about
their faith, they sadly don’t understand what God requires of
them and how to have a meaningful relationship with Him since
they are detached from the Body of Christ, which is the Church.
Unfortunately, many Orthodox Christians have a relationship
with Christ, which is just a theory in their head and nothing
more. Also, they are most likely to be informed about who
Christ is through the Mass Media instead of our Orthodox Apostolic Christian Faith and may have a warped understanding of
Him. I have debated with Orthodox Christians claiming Mary
Magdalene was the wife of Jesus and was a disciple of His, the
so-called family tomb of Jesus being found and Him being buried with Mary Magdalene, Jesus having a child with Mary Magdalene, the so-called gospel of Judas being found, Jesus going to
Kashmir in India after His resurrection and getting married there
to a Kashmiri woman and having children with her etc. This is
the sad state of affairs where Orthodox Christians mixing with
people of other backgrounds, have watered down their faith,
mixed it with various ideologies and don’t know much about it.
Instead of asking about their faith, they demand their way of
thinking with regards to matters of faith. This is why I have
decided to write about Jesus and the rest of the Holy Trinity in
the following few issues to help Orthodox Christians better understand their faith. We will also look at who Jesus is from different perspectives: Our Faith, History and from other religions,
so we can be better equipped to answer any questions thrown at
us regarding our faith.
Jesus is a controversial figure in history that made
friends and enemies but He is also a very important person in
the history of mankind, if not, The most important person in the
history of mankind. In our lifetime we have heard from our
families, friends, television and books we have read who Jesus
was, receiving at times mixed and contradictory messages about
Him. Some controversial ideas like Jesus being married to
Mary Magdalene in Dan Brown’s ‘The Da Vinci Code’; Nikos
Kazantzankis describing Christ having lustful feelings towards
Mary Magdalene in ‘The Last Temptation of Christ’; Jesus went
to India after the resurrection with His Uncle Cleopas and married a local woman in Kashmir and died there at 70 years of age;
TV programme and book ‘Jesus – The Evidence’ mentions that
Jesus was a homosexual and elevated to the position of God by
St Constantine the Great which is something the Jewish apostles
of Christ did not do according to that book, are amongst the
many stories being circulated about Him. The fact is that none
of the stories are true historically and are far from the actual
truth. For Christians, Jesus came as both God and Man for the
salvation of mankind – 100% God and 100% Man and was
sinless. Some historians want to disprove His existence due to
the miracle stories surrounding Him even though the Jews who

hated Him wrote that Jesus performed what they called sorcery
or witchcraft. The Jews would not have mentioned that He performed these extraordinary deeds if they were not the centre of
attention. Also, the Romans who crucified Him saw Jesus and
His followers as a nuisance and disrespectful towards their gods.
The name Jesus is the Graeco-Latin version of the Hebrew Yehoshua (Joshua), which is also variably known as Yeshua and Yeshu. Around the 1st century A.D. when Jesus was
born a few Jesus’ are quoted in non-Christian documents so it
was a common name. Some examples are Jesus son of Damnaeos the high priest, Jesus son of Gamaliel the high priest and
Jesus the son of Sapphias. Even Barabbas who was released
instead of Jesus Christ by Pontius Pilate was called Jesus bar
Abbas but is referred to as Barabbas so he would not be confused with Jesus Christ. The name Bar Abbas means ‘son of the
Father’. The difference with giving the name Jesus to Jesus
Christ was that it denoted why He came into the world. The
name Yehoshua means ‘God (Yahweh) saves’ in Hebrew and
this underlines the fact that God Himself came in the flesh at a
particular point in history to save mankind and not a lesser god,
as some claim, like the Jehovah’s Witnesses. The Archangel
Gabriel appeared in a dream to St Joseph the Betrothed and said
to him, “Joseph, son of David, do not be afraid to take to you
Mary your wife, for that which is begotten in her is of the
Holy Spirit. And she will bring forth a Son, and you shall
call His name JESUS, for He will save His people from their
sins.” (Matthew 1:20-21). Here the angel clarifies what Jesus
will save us from – our sins. Who else can save people from
their sins except God?
There is no doubt that Jesus Christ was born at a certain
point in history due to Jewish and Roman historical sources
mentioning Him or others who were connected with Him. St
Luke was the most historical of the Evangelists who mentioned
various historical people to help us pin point at what period of
time Christ came into the world. It is possible from archaeological sources to deduce that Jesus Christ was born between 4
B.C.-2 B.C. and was crucified in 32 or 33 A.D. The Gospels
mention various people, who we know from other historical or
archaeological sources, who lived at the time of Jesus Christ.
Some examples are Herod the Great (lived 71 B.C. to 1 B.C.),
Philip the Tetrarch of Iturea and the region of Trachonitis
(ruled 4 B.C. to 34 A.D.), Quirinius Governor of Syria who
ordered the census at the time of Christ’s birth (ruled around 4
B.C. to 1 B.C. and 6 A.D. to 10 A.D.), Augustus (Octavian)
Caesar (ruled 31 B.C. to 14 A.D.), Tiberius Caesar (ruled 14
A.D. to 37 A.D.), Pontius Pilate (ruled as Roman Governor in
Judea from 26 A.D. to 36 A.D.) and Joseph Caiaphas the High
Priest who condemned Christ (in office from 18 A.D. to 36
A.D.) whose tomb was found in Jerusalem in 1990.

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