ΕΥΓΕΝΕΙ∑ ΩΡΗΤΕ∑ - DONATIONS - ΩΡΕΕ∑
G GEORGIOU £200. E PALIOURAS £60. S HABIB £25. G POLYCARPOU £500

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

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Σας περιµένουµε στους ετήσιους εορτασµούς των Προστατών της Εκκλησίας µας
Αγίων ∆ώδεκα Αποστόλων που θα γίνουν 29 & 30 Ιουνίου 2014, χοροστατούντος
του Σεβασµιωτάτου Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μ.Β. κ. Γρηγορίου.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
ΙΟΥΝΙΟΥ
02.
01.Νικηφ'ρο
Ευδοκα
04.
02.Μ%ρθα
Ευθαλα
05. 0ωρ'θεο
07.
Ευγνιο
08. Καλλι'πη
17.
Αλξιο Βαρν%βα
11. Βαρθολο6αο,
19.Ονο"φριο
Χρ"σανθο
12.
14.
25.Ελισαο
Ευ%γγελο
22. Ευσβιο
Χρ'νια Πολλ%
29. Πτρο, Πα"λο
στου εορτ%ζοντε!!
30. Απ'στολο

Χρ'νια Πολλ%
στου εορτ%ζοντε!!

Photos from Greek Evening

ΕΤΗΣΙΟ
ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ
Το Σάββατο 7/6/2014
πριν την Πεντηκοστή
είναι γνωστό και ως
Ψυχοσάββατο. Να φέρεται τα ονόµατα των προσφιλών αδελφών µας για
να µνηµονευθούν.

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

Ιούνιος 2014 / June 2014
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή
∆ευτέρα

6/6/14
7/6/14
8/6/14
9/6/14

Εσπερινός Ψυχοσαββάτου / Vespers for Saturday of Souls
Ψυχοσάββατο / Saturday of Souls
Κυριακή της Πεντηκοστής / Sunday of Pentecost
Του Αγίου Πνεύµατος / The Holy Spirit

Τετάρτη

11/6/14

Αποστόλων Βαρνάβα και Βαρθολοµαίου / Bartholomew and Barnabas the Apostles

Κυριακή

15/6/14

Αγίων Πάντων / All Saints

Τρίτη
Σάββατο

24/6/14
28/6/14

Γενέθλιο Ιωάννου του Προδρόµου / The Nativity of St John the Baptist
Πανηγυρικός Εσπερινός Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου
Festal Vespers of the Leaders of the Apostles Peter and Paul

Κυριακή

29/6/14 Πέτρου και Παύλου των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων / Peter and Paul the Leaders of the Apostles

9.00-12.30

Κυριακή

29/6/14

Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός Αγίων ∆ώδεκα Αποστόλων
Great Festal Hierarchical Vespers of Holy Twelve Apostles

7.00-8.30µµ

∆ευτέρα

30/6/14

Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία µε τον Σεβασµιώτατο Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Γρηγόριο
Hierarchical Festal Matins and Divine Liturgy of Holy Twelve Apostles with His Eminence Archbishop
Gregorios

9.00-12.30

6.00-7.00µµ
9.30-12.00
9.00-13.00
9.30-12.00
9.30-11.30
9.30-12.30
9.30-11.30
7.00-8.30µµ

Ιούλιος 2014 / July 2014
Τρίτη

1/7/14

Κοσµά και ∆αµιανού των Αναργύρων / Cosmas & Damian The Holy Unmercenaries

9.30-11.30

Κατ την η ρα τη Πεντηκοστ , πενντα η ρε ετ το κοσοσωτριο γεγον
τη Αναστσεω του Χριστο,
το γιο Πνεα "εν ε(δει Πυρ(νων γλωσσ2ν" φωτζει του
Μαθητ
του Χριστο για να
αρχσουν δησια το Αποστολικ ργο του Ευαγγελισο τη
Ανθρωπτητα . Αυτ την η ρα
η Εκκλησα α εορτζει τα
Γεν θλι τη .
Η διδασκαλα του Ιησο,
τα θαατ Του, η ∑ταρωσ
Του και η Ανστασ Του στθηκαν σηαντικ στδια τη
προετοιασα των Μαθητ-ν
για να καταστον Απστολοι
τη Εκκλησα . Η ολοκλρωση
ω τη προετοιασα του
πραγατοποιεται κατ την η ρα τη Πεντηκοστ ε την
επιφοτηση του Αγου Πνεατο .
.τσι ποροε να ποε
τι η Αποκλυψη του Θεο στο
κσο πραγατοποιεται  σα
απ τρα ιστορικ στδια πω
αναφ ρει χαρακτηριστικ ο ∑εβασι-τατο Μητροπολτη Ζιππουε ∑εραφε Κυκκ-τη .
∑το πρ2το στ6διο η Αγα Τριδα γνωστοποιε τον εαυτ τη στη ζω του ανθρ-που
δι του Πατρ  σα απ τη
3ηιουργα, την πρ-τη εντολ
του Παραδεσου, τη 3ιαθκη 
∑υφωνα ε του πρωτοπλστου , τον Ν-ε, τον Αβρα και
τον λα του Ισραλ, ετε ε τη
προσωπικ του επαφ κι επικοινωνα, ετε  σα απ του Αγγ λου Του και του Προφτε .
Το πρ-το ιστορικ στδιο τη
Αποκαλψεω του Θεο στο
κσο διασ-ζεται  σα απ τα

βιβλα τη Παλαι 3ιαθκη .
Το πρ-το στδιο τη Αποκαλψεω του Θεο απβλεπε στη
προετοιασα των ανθρ-πων να
κατανοσουν και να αποδεχθον τον Ιησο Χριστ ω τον
Αληθιν Θε και ∑ωτρα α .
Το δε7τερο στ6διο τη
Αποκαλψεω τη Αγα Τριδο στο κσο πραγατοποιεται δι τη Ενανθρωπσεω του
Υιο και Λγου του Θεο, δι
του Απολυτρωτικο του ργου,
δι τη ∑ταυρ-σεω Του, τη
Αναστσεω Του και τη Αναλψεω Του. Το δετερο στδιο
περιγρφεται και διασ-ζεται
 σα απ τα Βιβλα τη Καιν
3ιαθκη .
Το τρ(το στ6διο τη Αποκαλψεω του Θεο στο κσο εγκαινιζεται την η ρα
τη Πεντηκοστ ε την επιφοτηση του Αγου Πνεατο , που
θεωρεται κι η Γεν θλιο η ρα
τη Εκκλησα α . Το στδιο
αυτ διαρκε  χρι τη 3ευτ ρα
Παρουσα του Χριστο για τη
τελικ α Κρση.
.τσι ο γιο ∑εραφε
του ∑αρ-φ τονζει τι σκοπ
του ανθρ-που εναι η απκτηση
του Αγου Πνεατο .
Αυτ ποροε να το
πετχουε ε τη πστη
α στη Μοναδικτητα τη Θετητα του
Χριστο. Με την υπακο α στι Θεε
του Εντολ . Με τη
ετνοια α και την
ξια συετοχ α
στη Μυστηριακ και
εκκλησιαστικ ζω
τη
Εκκλησα
α
στηρζοντα ε κθε

τρπο το κατηχητικ, το φιλανθρωπικ και το ιεραποστολικ
τη ργο.
Το τρτο στδιο τη Αποκαλψεω του Θεο διασ-ζεται
 σα απ την Παρδοση τη
Εκκλησα α πω αυτ αρτυρεται σε βιβλα τη Καιν
3ιαθκη και κυρω στι Πρξει των Αποστλων, στι αποφσει των τοπικ-ν και Οικουενικ-ν ∑υνδων και στα συγγρατα των Πατ ρων τη Εκκλησα α .
Α αφσουε τα χαρσατα του Αγου Πνεατο
που δεχθκαε κατ την βπτιση α και  σα απ τη συετοχ α στα υπλοιπα υστρια τη Εκκλησα α να βασιλ ψουν  σα στη ζω α για να
ζσουε  σα σε να καλτερο
κσο ε λιγτερο πνο και
περισστερη χαρ. Α αφσουε λοιπν το φ- τη Πεντηκοστ να α καθοδηγε στον
καθηεριν αγ-να τη ζω .
Ττε ποροε κι εε να ιηθοε του αγου Αποστλου πορευενοι την οδ τη
εν Χριστ- σωτηρα .
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ∑Ε ΟΛΟΥ∑

Some of the Roman sources mentioning Jesus are:

Ο Απστολο

Βαρνβα
(11 Ιουνου)

«Ανρ αγαθ
και πστεω ».

και πλρη

Πνεατο

αγου

Πρ το των εβδοκοντα Αποστλων και
ισοστσιο των δ δεκα. Κλο τη Κ!πρου και
κρυξ τη Οικουνη . Να ερικο απ του ττλου τι , του οποου τσον η Αγα Γραφ,
σον κι οι ιερο Πατρε απονουν στον ιδρυτ
και προσττη τη Εκκλησα τη Κ!πρου, τον εγλο Απστολο.
Μια γργορη ατι στη ζω και το ργο
του Βαρνβα, του πιο δραστριου ετ τον Πα!λο
ιεραποστλου του πρ του αι να, εναι αρκετ να
α το πιστοποισει. ∑!φωνα ε την αγα Γραφ
ο Βαρνβα ταν «Ιουδαο Λευ0τη , Κ!πριο τω
γνει» (Πρξ. δ', 36). Γεννθηκε στη ∑αλανα
τη Κ!πρου κι ανκε στη φυλ του Λευ0. Το αρχικ του νοα ταν Ιωσ και στα χρνια που ο
Κ!ριο ανλαβε το ργο του, φανεται τι βρισκταν στην Παλαιστνη.
Εκε γν ρισε τη Χριστιανικ πστη και
τσο την αγπησε, στε χι νο ο διο την
καε βωα και σκοπ τη ζω του, αλλ και
φρντισε κι αγωνστηκε και στου λλου να την
εταδ σει ε το κρυγα και τι παρακλσει του.
Για το!το τον ζλο του οι λλοι απστολοι τον
ετονασαν απ Ιωσ σε Βαρνβα (Βρ-νεβου)
λξη Εβραϊκ, που Ελληνικ ερηνε!εται «υι
προφητεα »  «υι παρακλσεω ». Και το!το,
γιατ «παρεκλει πντα τη προθσει τη καρδα
προσνειν τω Κυρω» (Πρξ. α', 23). 7ηλαδ
παρακαλο!σε και παρακινο!σε σου πστεψαν
στον Κ!ριο, να νουν ε λη του την καρδι
πιστο κι αφοσιωνοι σ' Αυτν.

Πολ! νωρ ο Βαρνβα εχε συνδεθε
στεν ε τον ∑α!λο απ την Ταρσ, τον γνωστ
αργτερα Απστολο των Εθν ν Πα!λο. Η σχση
αυτ σ!φωνα ε τον ιστορικ τη Εκκλησα τη
Κ!πρου Ι. Χκκετ δεν εναι καθλου απθανο να
αναπτ!χθηκε απ αυτ τα αθητικ δρανα.
Απολυτκιο χο α'
Το γα κλο τη Κ!πρου, τη Οικουνη τον
κρυκα, των Αντιοχων τον πρ τον τη χριστων!ου κλσεω αρχιτκτονα, τη Ρ η τον κλεινν
εισηγητν, και θεον των εθν ν σαγηνευτν, το τη
χριτο δοχεον του Παρακλτου Πνε!α το τον
επ νυον, Απστολον τον γαν, τον του θεου
Πα!λου συνκδηον, των εβδοκοντα πρ τον, των
δ δεκα ισοστσιον πντε συνελθντε σεπτ
οι
πιστο, τον Βαρνβαν σασι στψωεν, πρεσβε!ει
γαρ Κυρω, ελεηθναι τ ψυχ η ν.
Εξγηση: Τον πολυδοξασνο Απστολο τη Κ!πρου και κρυκα του Ευαγγελου σ' λο τον κσο. Αυτν που κατχει την πρ τη θση εταξ!
των χριστιαν ν τη Αντιχεια και σαν σοφ
αρχιτκτονα συνετλεσε να προυν οι αθητ
του Χριστο! για πρ τη φορ το νοα χριστιαν ,
τον ξακουστ κρυκα του Ευαγγελου στη Ρ η, α
κι εξαρετο αλια του ειδωλολατρικο! κσου στην
πστη του Χριστο!. τον γετο απ τη χρη του
Θεο! και φωτισνο ενισχυτ και παρηγορητ των
χριστιαν ν, στε να του δοθε για την προσφορ
του αυτ και το νοα του Παρακλτου Πνε!ατο
τον εγλο Απστολο και συνοδοιπρο του θεου
Πα!λου τον πρ το απ του εβδοκοντα Αποστλου και σο σε αξα ε του δ δεκα. <λοι οι
πιστο τ ρα που αζευτκαε, α υνσουε τον
Βαρνβα ε !νου ευλαβικο! , γιατ εσιτε!ει
στον Κ!ριο να σωθο!ν οι ψυχ α .

ΒΑΠΤΙ∑ΕΙ∑ Τον

να Μιο γιναν στην Εκκλησα α οι Βαπτσει (∑υνχεια / Continued): 19. Του Λουκ$ γιου του Γιανν$κη Γεωργου και τη Αικατερνη Γιακου , ε αναδχου την Μαρι$ννα

Γεωργου και τον Μιχα λ Γεωργου. 20. Τη Μαρνα-∑οφα κρη του Charles-Paul-Ashley και τη Αλεξ$νδρα-Αναστασα Gould, ε αναδχου την Μαρα ∑υεο, και τον Daniel-Lewis Gould. 21. Τη ΜαραΑλκη κρη του Ανδρ ου και τη Αλεξ$νδρα Κουτρο,ζα, ε αν$δοχο την 6λενα ∑οφοκλ ου. 22. Του
ανι λ–Μιχα λ γιου του Oliver-Michael-Christopher και τη Ειρ νη Dovey, ε αναδχου την Ειρ νη Κωνσταντινδη, την Nicola Shawe και τον Christopher Shawe. 23. Του Λο,η γιου του Κωνσταντνου και τη Λουκα Κο,ρκουλου, ε αναδχου τον Χριστ$κη ∑τρουθα και την Μιρ$ντα ∑τρουθα.

ΓΑΜΟΙ: Τον

Ευχ αστε να σα ζ σουν οι Νεοφ$τιστοι!
να Μιο γινε στην Εκκλησα α ο Γ ο: 1. Του Χριστ$κη Χριστοδο,λου

ετ$ τη Ελ νη Κολ$τση. 2. Του Ιακ)βου Τσεκο,ρα ετ$ τη Πεζουνο,λα Λοϊζδη. 3. Του Αντωνου Γεωργου ετ$ τη Μαρι$ννα ∑τυλιανο,. 4. Του Γεωργου Λ,τρα ετ$ τη ανι λλα-Μαρα Θεοδοσου. 5. Του
Ιω$ννου (Ian) Fowler ετ$ τη Κατερνα Θεοδ)ρου. 6. Του Πα,λου McCann ετ$ τη Παναγι)τα Παναγ .
7. Του Λο,η ∑ιδερ$ ετ$ τη νδρια Μαρκιταν . 8. Του Γι$γκου Γι$γκου ετ$ τη Samantha-Jayne Williams
(Ο Γι$γκο εναι γιο του ∑τ λιου και τη Λ,δα Γι$γκου που εναι  λο τη Βοηθητικ  α Αδελφτητα).
9. Του William-ηητρου-Αθανασου-Ivor Webb ετ$ τη ∑ταυρο,λα-Ραφα λα Φιλππου. 10. Του Λο0ζου
Χριστοδο,λου ετ$ τη Ιω$ννα ∑οφοκλ . 11. Του Θεοφ$νου Χριστοφ ετ$ τη Παναγι)τα Παναγ .

Ευχ

αστε να ζ σουν οι Νε νυ φοι!

ΚΗ*ΕΙΕ∑: Τον  να Μ$ιο εψ$λλει η εξδιο Ακολουθα των αειν στων: 1. Μαρα Λεωνδα 2. Χριστ$κη
Ιω$ννου Αερικ$νου (Ο ακαριστ Χριστ$κη ταν να απ του ιδρυτ , ταε και κηδενε τη εκκλησα α).

Αιωνα του η ν

η!

ΒΑΠΤΙ∑ΕΙ∑
Τον
να Μιο γιναν στην Εκκλησα
α οι Βαπτσει:
1. Του ανι λ-Μιχα λ γιου του Francis-Anthony και τη
ννα Copplestone, ε αναδχου την Μιλτσα Γεωργου, τον Thomas Mitchell, και την Joanne Mitchell.
2. Του Αλ ξανδρου-Aria-∑τεφ$νου γιου του Χριστοφρου-Γεωργου και τη Πηνελπη-Pantai Ιακ)βου, ε
αναδχου τον Ααρ)ν Ιακ)βου, τον Neal Hefernan, και
την Elizabeth-Bita Hefernan.
3. Του Ανδρ ου-Λεωνδα γιου του Λο,η και τη Μαρα
Χριστοδο,λου, ε αναδχου την νδρια Γι$ννη και τον
Νικλαο Γι$ννη.
4. Του ∑εβαστιανο,-Λο,η γιου του Λο,η και τη Μαρα
Χριστοδο,λου, ε αναδχου τον Φανο,ριο Κυρι$κου
και την Janella Κυρι$κου.
5. Του Αλ ξανδρου-αυ0δ γιου του Π$ρη και τη ννα
Keeler, ε αναδχου τον Ανδρ α Γεωργου και την
Ιω$ννα Κασρα.
6. Του Ν)ε γιου του ∑τεφ$νου και τη Νκολα Νικολ$ου,
ε αναδχου τον Νικλαο Π$τσαλο και την Μαρα
Χριστοδο,λου.
7. Του Ανδρ ου-Αλεξ$νδρου γιου του Φιλππου και τη
νδρια Μιχα λ, ε αν$δοχο τον Λουκ$ Μιχα λ.
8. Τη Νικολ ττα κρη του Ανδρ ου και τη Μαρνα
Θεοκλτου, ε αν$δοχο τον Παναγι)τη Κο,τσιο.
9. Του Θεοδ)ρου-Ιακ)βου γιου του Steven και τη Χριστνα Jeffrey, ε αν$δοχο την Μαρα Χριστοφδη.
10.Τη κατηχο,ενη ∑$ρα-ννα κρη του Taha και
τη Josephine Al-Nakdali, ε αν$δοχο την Ειρ νη Παπασ$ββα.
11.Τη Χ$ρι-Ειρ νη-Ελ νη κρη του Αλ ξη και τη
Kristel Αλεξ$νδρου, ε αναδχου την Μελαν Αλεξ$νδρου και την Suzanne Hills.
12.Του γγελου-Γεωργου γιου του Ανδρ ου-Γεωργου και
τη Ελ νη Παναγι)του, ε αναδχου την Αφροδτη
Κωνσταντνου και τον Βαλεντνο Κωνσταντνου.
13.Του Γεωργου-Λο0ζου γιου του Π τρου-Λο0ζου και τη
ννα Cattlin, ε αναδχου τον Κυρι$κο Κυρι$κου και
την Ελ νη Κυρι$κου.
14.Του Ιω$ννου-Χρστου γιου του Paul και τη Αικατερνη
Barnard, ε αναδχου τον Χρστο Γο,γο και την Κυριακ Γο,γο.
15.Τη Αντωνα-Πστη-∑τυλιαν  κρη του ΧρστουBarry και τη Ανδρο,λλα Cockcroft, ε αναδχου
την Μαρα Ασσκκα και την Αλκστη Παρασκευ$.
16.Του Χριστιανο,-Κυρι$κου γιου του Μ$ρκου και τη
Μαρι$ννα Μ$ρκου, ε αν$δοχο τον Ι$κωβο Μ$ρκου.
17.Του Ρωανο,-Μιχα λ γιου του Ανδρ ου και τη ΛλαΜαρα Πελεκ$νου, ε αναδχου τον Νικλαο Νεοφ,του, τον Χριστφορο Μιχα λ και την Αικατερνη Νεοφ,του.
18.Τη Λουκα-Sienna κρη του Ριχ$ρδου και τη Stefania Calcutt, ε αν$δοχο την Μαρα-Alison Klippel.
<— (∑υνχεια / Continued)

tians . . . worship a man to this day--the distinguished

1. Inscription found in Nazareth, which is an edict of personage who introduced their novel rites, and was
Emperor Tiberius (14-37 A.D.) or Emperor Claudius (4154 A.D.) mentioning the robbing of graves and for those
committing these acts to leave them undisturbed and if
anyone disobeys the command to receive capital punishment on charge of violation of the Sepulchre. It is interesting that the inscription was found in Nazareth where
Jesus grew up and He was known as Jesus of Nazareth.
This must be due to the Jews spreading rumours that Jesus was stolen from the grave by His disciples and proclaiming that He rose from the dead.
2. Pliny a Roman pro-consul in Bithynia (modern Turkey) wrote to Emperor Trajan in 110 A.D. about how he
dealt with Christians. Some Christians denied that they
followed Christ and so were released. Some worshipped
the image of the Emperor and statues of the gods and
cursed Christ. Some who admitted they were Christians
and persisted after three times they were put to death. He
also mentioned that Christians would meet on an appointed day (Sunday?) before daybreak, to recite a hymn
antiphonally to Christ, as to a god. Here is early evidence
of a non-Christian source showing that the Christians believed Christ to be God. The type of hymns (antiphonal)
sung by the Christians of that era is the same as done until
today in the Orthodox Church. The Orthodox Vespers
hymn, which is in Greek ‘Fos Ilaron’ (Oh Joyful Light)
mentions singing to Christ at day break and we know that
this hymn goes back to at least the second century and the
time that Pliny wrote to the Emperor Trajan.
3. Tacitus the Roman historian wrote in 115 A.D. about
Nero’s persecutions against Christians in 64 A.D. He
says that Nero used Christians as scapegoats for the fire in
Rome and mentions Jesus as Christus who was executed
at the hands of the procurator Pontius Pilate in the Reign
of Tiberius. He speaks of Christianity as a pernicious
superstition which broke out of Judaea, the source of evil,
and even in Rome and every quarter of the globe. This is
non-Christian evidence of Christianity being spread
throughout the world by the early second century.
4. Suetonius the Roman historian wrote in 120 A.D.
(Life of Claudius) that the Jews were continually making
disturbances at the instigation of Chrestus and Claudius
(Emperor) expelled them from Rome. Chrestus is a misunderstanding of the word Christus, which was correctly
used by Tacitus.
5. Lucian of Samosata was a 2nd century Greek satirist
who wrote of the early Christians as follows, “The Chris-

crucified on that account. . . . [It] was impressed on
them by their original lawgiver that they are all brothers, from the moment that they are converted, and
deny the gods of Greece, and worship the crucified
sage, and live after his laws.” Lucian is jesting at the
early Christians and makes some significant comments
about their founder, even though His name is not mentioned. He points out that they worship a ‘man’, showing
he was a real historical person, and He ‘introduced their
[Christians] novel rites’, alluding to Baptism and Holy
Communion (drinking His Blood and eating His Body).
Lucian mentions that Christians denied the gods of
Greece when converted to this Faith, so this refers to Jesus being worshipped as a God, replacing all other gods.
6. Two of the early Church leaders called St Justin Martyr (2nd century) and Tertullian (2nd – 3rd century) even
state that the registration of Joseph and Mary were recorded in official documents from the reign of Augustus
Caesar if anybody doubted the birth of Christ. The registration documents existed during the second and third
century but have not been mentioned or found since then.
7. Thallus a Samaritan Idolater wrote in 52 A.D. (20
years after the Crucifixion!) that there was darkness during the day around the time of the Crucifixion of Christ
even though it was at the time of a full moon during Pascha. This shows the miraculous nature of the event because you cannot have an eclipse of the sun during a full
moon. Thallus tried to explain the phenomenon naturally
without making it sound like a miracle.
8. Marah bar Sarapion a Syrian Stoic Philosopher wrote
some time after 73 A.D. that the Athenians who killed
Socrates were punished with famine and plague, the inhabitants of Samos who exiled Pythagoras were covered
by a sandstorm and the Jews who condemned their wise
King (Christ) had their kingdom removed from them.
Marah saw these punishments as just from God for the
sake of those three wise men. He also points out that the
Jews have been thrown out of their country and live in the
Diaspora and that the wise King did not die due to the
new laws He gave.

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