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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 

 Αύγουστος 2014 / August 2014 

 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 

 

Τρίτη                  5/8/14 Εσπερινός Μεταµορφώσεως του Σωτήρος Χριστού 
Vespers of The Transfiguration of Christ the Saviour 

6.00-7.00µµ  

Τετάρτη              6/8/14 Η Μεταµόρφωσις του Σωτήρος Χριστού (Κατάλυσις Ιχθύος)  
The Transfiguration of Christ the Saviour (fish permitted) 

9.30-12.00 

Πέµπτη             14/8/14 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 

6.00-8.30µµ 

Παρασκευή      15/8/14 Η Κοίµησις της Θεοτόκου (Κατάλυσις Ιχθύος)  
The Dormition of the Mother of God (fish permitted) 

9.30-12.30 

Σάββατο           23/8/14 Απόδοσις Κοιµήσεως της Θεοτόκου  / Leave-taking of the Dormition of the Mother of God 9.30-12.00 

Τρίτη                26/8/14 Αδριανού και Ναταλίας των Μαρτύρων / Adrian and Natalia the martyrs 9.30-11.30 

Τετάρτη            27/8/14 Αγίου Φανουρίου και της µητρὀς αυτού Ανθούσης / St Phanourios and Anthousa his mother 9.30-11.30 

Παρασκευή      29/8/14 Αποτοµή της Τιµίας Κεφαλής του Προδρόµου (νηστεία) / Beheading of St John the Baptist (fast) 9.30-11.30 

  Σεπτέµβριος 2014 / September 2014  

∆ευτέρα             1/9/14 Αγιασµός Πρωτοµηνιάς. Αρχή της Ινδίκτου Νέο Εκκλησιαστικό έτος (7523) 

Holy Water Service. Beginning of the Indictium Church New Year (7523 Years from the Creation of Adam) 

9.30-10.00 

Τρίτη                  2/9/14 Μάµαντος Μάρτυρος / Mamas the martyr 9.30-11.30 

ΕΥΓΕΝΕΙ∑ �ΩΡΗΤΕ∑ - DONATIONS - �ΩΡΕΕ∑  
 C DEMETRIOU £30. N KYPRIANOU £300. A CHRISTOU £500 

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�!!    

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΓΟΥ∑ΤΟΥΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΓΟΥ∑ΤΟΥΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΓΟΥ∑ΤΟΥΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΓΟΥ∑ΤΟΥ    
    

06. ∑ωτ/ριο�, Ευ1ορφ�α 
08. Τριαντ%φυλλο�, Αι1ιλιαν'� 
10. Λαυρ�ντιο� 
11. Ν/φων 
15. Μαρ�α, Παναγι5τη�, 7�σποινα 
20. ∑α1ου/λ 
24. Κοσ1%� 
25. Βαρθολο1α�ο�, Τ�το� 
26. Ναταλ�α 
27. Φανο"ριο� 
30. Αλ�ξανδρο� 

    
    

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

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

ΚΑΛΕΣ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ 

Ο Σύνδεσµος Εφέδρων Καταδροµέων Αγγλίας στο Μνηµόσυνο του Στρατηγού Φλωράκη  
Ο Πρόεδρος µας κ. Μάριος Αδάµου καταθέτει στεφάνι εκ µέρους της Εκκλησίας µας, στην µνήµη του Στρατηγού Φλωράκη 

και προσφέρει την Εικόνα της Εκκλησίας µας στον Ακόλουθο Αµύνης Πλοίαρχο Απόστολο Τριβλίδη. 

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΕΣ ΕΥΧΕΣ & ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 Αγαπητοί µου αδελφοί θέλω µέσα από το µηνιαίο περιοδικό της Εκκλησίας µας να εκφράσω 

τα ειλικρινή και θερµά συλλυπητήρια µε τις εγκάρδιες ευχαριστίες στις οικογένειες των αειµνή-

στων Χριστάκη Αµερικάνου, Όλγας Αγαµέµνωνος και Σωτηρίου Χαραλάµπους. 
 Και οι τρεις οικογένειες µέσα στην βαθιά τους θλίψη και το πένθος σκέφτηκαν και αποφάσι-
σαν αντί λουλουδιών να προσφερθούν χρήµατα για την αποπεράτωση της σκέπης του Ιερού µας 
Ναού η οποία σχεδόν τελείωσε και κόστισε στην Εκκλησία µας £130000. 

 Τα χρήµατα που πρόσφεραν οι οικογένειες και οι φίλοι των προσφιλών αδελφών µας ανέρ-

χονται στα εξής ποσά: 

 Εις µνήµη του µακαριστού Χριστάκη Αµερικάνου £3000. 

 Εις µνήµη της µακαριστής  Όλγας Αγαµέµνονος £1318.20. 

 Εις µνήµη του µακαριστού Σωτηρίου Χαραλάµπους £5750. 

 Εκφράζω για µία ακόµη φορά τις ευχαριστίες σε όλα τα µέλη των Οικογενειών και εύχοµαι 
ο Θεός να αναπαύει τις ψυχές των Αειµνήστων Χριστάκη, Όλγας και Σωτηρίου να είναι ελαφρύ το 

χώµα που θα τους σκεπάζει και εµείς θα µνηµονεύουµε σε όλες τις Ιερές µας Ακολουθίες τα ονόµα-

τά τους. ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥΣ Η ΜΝΗΜΗ!!! 

 

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 

  

 

Αγαπητο� αδελφο� ε�ναι θερι-
ν� περ�οδο�. Ε�ναι η περ�οδο� που τα 
σχολε�α ε�ναι κλειστ� για τι� καλοκαι-
ριν�� του� διακοπ��. Ε�ναι ��ω� και 
περ�οδο� που τ�σο οι γονε�� αλλ� και 
οι παππο δε� θα περ�σουν περισσ�τε-
ρο χρ�νο �ε τα παιδι� και εγγον�κια 
του� αντ�στοιχα, ε�τε στι� διακοπ�� 
στην πατρ�δα ε�τε σε �λλα παραθερι-
στικ� ��ρη αλλ� ακ��η και εδ" στα 
σπ�τια �α�. 

Θ�λω �ε την ευκαιρ�α αυτ� να 
τον�σω την σπουδαι�τητα τη� Οικογ�-
νεια�. Ε�ναι ευκαιρ�α για �λου� �α� να 
περ�σου�ε παρ�α �ε τα αγαπη��να 
�α� πρ�σωπα και να ενωθο �ε �εταξ  
�α� και να γ�νου�ε Κοινων�α Χριστο , 
αγαπ"ντε� εαυτο � και αλλ�λου�.  

Επ�καιρη ε�ναι ��α απ� τι� τελευ-
τα�ε� ο�ιλ�ε� του Αρχι�. Ιω�λ Κωνστ�-
νταρου που �πεσε αυτ�� τι� η��ρε� στα 
χ�ρια �ου. ∑α� την παραθ�τω:  

 Θα πρ�πει να ζει κανε�� εκτ�� 
πραγ�ατικ�τητο� για να �ην βλ�πει 
πω� περισσ�τερο απ' �λου� του� θε-
σ�ο � τη� κοινων�α� �α�, αυτ�� που 
�χει χτυπηθε� ε�ναι ο γ��ο�. Αλλ� το 
παρ�δοξο ε�ναι πω� και σ' αυτ�ν τον 
χ"ρο τη� Εκκλησ�α� κ�ποιε� φορ�� 
ακο ονται γν"�ε� αντιφατικ�� και εκ 
δια��τρου αντ�θετε� απ� την πραγ�ατι-
κ�τητα. 

.σοι δεν γν"ρισαν την Ευαγγελι-
κ� αλ�θεια και �σοι απ�κοψαν εξ' 
αυτ��, �χουν τι� δικ�� του� αντιλ�ψει�, 
που αργ� � γρ�γορα τι� πληρ"νουν 
πολ  ακριβ�. Για του� πιστο � ��ω� 
Ορθοδ�ξου� Χριστιανο � δεν �χει 
κα��α απολ τω� ση�ασ�α τι φρονο ν � 
π"� πορε ονται οι �λλοι, αλλ� ση�ασ�-
α και ��λιστα πρωταρχικ� επ� του θ�-
�ατο� �χει τι διδ�σκει ο Χριστ�� και 
π"� εφαρ��ζεται αυτ� εντ�� τη� Εκ-
κλησ�α� �α�.  

Α� επικεντρ"σου�ε λοιπ�ν την 

προσοχ� �α� σε �ια χαρακτηριστικ� 
παραβολ�. ∑την παραβολ� κατ� την 
οπο�α ο Κ ριο� εδ�δαξε �τι «ο%οι'θη 
η βασιλε/α των ουραν'ν ανθρ'πω 
βασιλε/, 7στι8 επο/ησε γ:%ου8 τω 
υι' αυτο;.» (Ματθ. ΚΒ' 2). 

Χρησι�οπο�ησε δηλ. την εικ�να 
του γ��ου για να εξεικον�σει την Βασι-
λε�α των Ουραν"ν!  

Και ευλ�γω�, ο καθ�να� διερωτ�-
ται, ποια σχ�ση �πορε� να �χει ο γ��ο� 
�ε τη Βασιλε�α των Ουραν"ν; Φυσικ� 
�χει �εγ�λη σχ�ση, δι�τι ο �διο� ο 
Χριστ�� θεωρε� τον γ��ο και τον πα-
ρουσι�ζει στι� σωστ�� του π�ντοτε 
προδιαγραφ��, δηλ. την ευλογη��νη 
οικογ�νεια ω� ��σον εξαγιασ�ο .  

Α� δο �ε ��ω� στην συν�χεια το 
θ��α �α� �πω� αυτ� αναδεικν εται 
��σω τη� Ορθοδ�ξου πνευ�ατικ�τητο�, 
αφο  ω� γνωστ�ν, σκοπ�� του γ��ου 
ε�ναι, θα πρ�πει να ε�ναι α) η α�οιβα�α 
ψυχικ� συ�πλ�ρωση� των συζ γων και 
β) η τεκνογον�α και η ανατροφ� των 
τ�κνων. Αλλ� ο διπλ�� αυτ�� σκοπ�� 
του γ��ου, �πω� �α� τον διδ�σκει η 
Εκκλησ�α �α� και �πω� τον �ζησαν οι 
�γγα�οι �γιοι, δεν ε�ναι καθ�λου 
�σχετο� �ε την Βασιλε�α των Ουραν"ν.  

Μ�σα στο πλα�σιο του σωστο  
γ��ου, ο �νθρωπο� επιτυγχ�νει, �σο 
του ε�ναι δυνατ�ν, την κατ� Χριστ�ν 
ωρ��ανσ�ν του και τελειοπο�ησ�ν του.  

Π�σοι �ραγε απ� �λου� αυτο � 
που ευρ�σκονται ��σα στην ατ��σφαιρα 
του γ��ου αλλ� και π�σα πρ�σωπα τα 
οπο�α πρ�κειται να �λθουν ει� γ��ου 
κοινων�αν, γνωρ�ζουν αυτ�� τι� αλ�θει-
ε� και π�σοι προσπαθο ν συνειδητ� να 
κατακτ�σουν τον σκοπ� του�; Εννοε�-
ται δε �τι για �ναν πιστ� Χριστιαν� 
απορρ�πτεται ολοσχερ"� ο λεγ��ενο� 
«πολιτικ�� γ��ο�», �πω� επ�ση� και το 
«σ �φωνο ελε θερη� συ�β�ωση�» � 
οτιδ�ποτε �λλο ο �ακρ�ν του Θεο  

κ�σ�ο� θα επινο�σει για να καταστρα-
τηγ�σει το �υστ�ριο που �θεσε ο �διο� 
ο Θε��.  

Βεβα�ω� για να θεωρ�σει κανε�� 
τον γ��ο �ε τι� προδιαγραφ�� τη� 
Εκκλησ�α� �α�, δηλ. για να δει αυτ�ν 
στι� αντικει�ενικ�� του διαστ�σει�, 
προαπαιτε�ται η π�στι� και ο συνειδητ�� 
Ορθ�δοξο� β�ο�. Ε�ν απουσι�ζουν οι 
παραπ�νω προϋποθ�σει�, τ�τε ε�ναι 
αδ νατον να υπ�ρξει συν�χεια στην 
αν�πτυξη του θ��ατο�. .πω� επ�ση�, 
ε�ν κ�ποιοι αρνο νται την ιερολογ�α 
του �υστηρ�ου για λ�γου� δ�θεν οικο-
νο�ικ�� δυσπραγ�α� και συζο ν παρα-
ν��ω� κατ� Θε�ν, ε�ναι αδ νατον να 
αισθανθο ν του λ�γου το αληθ�� και 
την αγωνι"δη κραυγ� τη� Εκκλησ�α� 
�α� για ευλογη��νη οικογενειακ� ζω�.  

Να συνεχ�σου�ε λοιπ�ν ��σα στην 
ευλογ�α του �υστηρ�ου. Ο β�ο� του 
Ορθοδ�ξου Χριστιανικο  γ��ου παρ�-
χει τι� ευνοϊκ�� συνθ�κε� για �ια ζω� 
νοικοκυρε��νη, προγρα��ατισ��νη και 
δη�ιουργικ� η οπο�α οικοδο�ε�ται 
επ�νω στην β�ση τη� πνευ�ατικ�� 
προαγωγ�� των συζ γων. Γ�νεται δε 
ευκ�λω� κατανοητ�ν �τι ��σα στο 
πλα�σιο του ευλογη��νου γ��ου, ο 
�νθρωπο� δ ναται να αναπτ ξει τον 
συναισθη�ατικ� του πλο το και φυσικ� 
�λα του τα χαρ�σ�ατα και ολ�κληρη 
την δ�σ�η του δυνα�ισ�ο  του. Αν 
τ"ρα αντικρ�σου�ε και την �λλη πλευ-
ρ� τη� πραγ�ατικ�τητο�, �τι δηλ. δεν 
υπ�ρχει �νθρωπο� που να �ην �χει τι� 
ελλε�ψει� του και να �ην φ�ρει τι� 
αδυνα��ε� του, καθ�σταται φανερ� η 
αν�γκη βοηθο  και συνεργο  στο �ργο 
τη� αυτογνωσ�α�, τη� καθ�ρσεω� και 
του εν γ�νει αγ"νο� προ� τον δρ��ο 
του εξαγιασ�ο  ο οπο�ο� αποτελε� και 
τον υψηλ� προορισ�� του ανθρ"που. 

 
(Μ�ρο� Α.)       ∑υνεχ�ζεται……………………. 

SERVICES, APPOINTMENTS & 

 SMART PHONES APPS 
 Η Εκκλησία µας πρωτοπόρα και πάλι δηµιούργησε προγράµµα-

τα για να µπορούν στο εξής (από τον προσεχή Σεπτέµβριο) να κλείνουν 
οι πιστοί τα Μυστήρια, τους Γάµους και Βαπτίσεις ηλεκτρονικά.  

 Επίσης δηµιουργήσαµε εφαρµογές για τα έξυπνα τηλέφωνα 

Smart Phones, iPhone & Android. Κατεβάζοντας το πρόγραµµα θα µπο-

ρούν από οπουδήποτε πια να παρακολουθούν τις Ιερές Ακολουθίες της 
Εκκλησίας µας.  
 Υπενθυµίζουµε ότι η Εκκλησία µας είναι η µόνη παγκοσµίως 
που εκπέµπει ζωντανά όλες τις Ιερές µας Ακολουθίες από το 2000 σε 
εικοσιτετράωρη βάση.  

On your smart 

phone find the App 

with the above icon 

called  

12 Apostles Church 

Download, connect 

and have fun  



ΒΑΠΤΙ∑ΕΙ∑ 
Τον ��να Ιο�λιο �γιναν στην Εκκλησ�α 
�α� οι Βαπτ�σει�: 
1. Του Κωνσταντ�νου γιου του Βασιλε�ου και τη� �λενα� 

Β�σσου, �ε αναδ�χου� την ��σποινα Μουγ� και τον 
Χριστ�φορο Μουγ�. 

2. Του Χρ�στο� γιου του Κ#στα και τη� Χριστ�να� Πετρ�-
δη, �ε αναδ�χου� τον Αντ#νιο Αντων�ου και την Narida 

Antoniou. 
3. Του Αλεξ�νδρου-Ραφα�λ γιου του Γεωργ�ου και τη� 

Χρυστ�λλα� Νικ�λα, �ε αν�δοχο τον Νικ�λαο Κυρι�κου. 
4. Του Χριστοφ�ρου-Πα+λου γιου του Ανδρ�ου και τη� 

Χριστ�να� Φ�ντη, �ε αναδ�χου� τον Ιω�ννη Φ�ντη και 
τον Μιχα�λ Φ�ντη. 

5. Τη� Ισαβ�λλα�-Αικατερ�νη�-Γεωργ�α� κ�ρη� του Γεωργ�-
ου και τη� ∑�ρα� Κωνσταντ�νου, �ε αναδ�χου� την 
Nicole Campbell, την Φραντζ�σκα Χριστοδο+λου, τον 
Ι�σωνα Campbell και τον Simon Christodoulou. 

6. Του Λ�ανδρου γιου του Λε+κου και τη� 3νθια� Κ�ζνα, 
�ε αν�δοχο τον Κυρι�κο Αναστ�ση. 

7. Του Ζαχαρ�α-Γεωργ�ου γιου του Γεωργ�ου και τη� Pav-

lina Π�τρου, �ε αν�δοχο τον Νικ�λαο ∑τα�ατ�ου. 
8. Του Χριστοφ�ρου-Ανδρ�ου γιου του Ανδρ�ου και τη� 

Κατερ�να� Κ�τσιου, �ε αναδ�χου� τον Πα+λο Λο6ζου και 
την Ιω�ννα Λο6ζου. 

9. Τη� κατηχο+�ενη� Κλα�ρη�-Λου6ζα� κ�ρη� του Michael 
και τη� Alison Chappell, �ε αναδ�χου� τον ∑υ�ε#ν 
Λο6ζο� και την Ελ�νη Λο6ζο�. 

10.Τη� Αναστασ�α� κ�ρη� του Ιω�ννου και τη� Χρυστ�λ-
λα� Κλε�νθου�, �ε αναδ�χου� τον ∑�ββα Γεωργ�ου και 
την ∑ταυρο+λα Γεωργ�ου. 

11.Τη� Χριστι�να� κ�ρη� του Μ�ριου και τη� Μαρι�ννα� 
Κυρι�κου, �ε αναδ�χου� την Ιω�ννα Λο6ζου και τον 
Πα+λο Λο6ζου. 

12.Τη� Ιουστ�νη�-Brooke κ�ρη� του Χρ�στου και τη� 
Yvonne Μαλακο+να, �ε αν�δοχο τον Χριστ�φορο Χρ�-
στου. 

13.Τη� �ωροθ�α�-Rose κ�ρη� του Μ�ρκου και τη� Vikki 

∑�ββα, �ε αναδ�χου� την Νικολ�ττα ∑αββ�δη και την 
Leah Petrou. 

14.Τη� Ξανθ��-Φλωρεντ�α� κ�ρη� του Μ�ρκου και τη� 
Vikki ∑�ββα, �ε αν�δοχο την Αρχοντο+λα Χριστοφ�. 

 
Ευχ��αστε να σα� ζ�σουν οι Νεοφ"τι-
στοι! 
 
ΚΗ'ΕΙΕ∑: Τον ��να Ιο+λιο εψ�λλει η εξ�διο� Ακο-
λουθ�α των αει�ν�στων: 1. Ανδρ�ου Θεοφ�νου� 2. 

<λγα� Αγα���νονο�. 3. ∑ωτηρ�ου Χαραλ��που� (Ο 
Μακαριστ�� ∑ωτ�ριο� Χαραλ��που� υπ�ρξε εν 
ενεργε�α επ�τροπο� τη� Εκκλησ�α� �α�, και υπηρ�-
τησε ω� Γρα��ατ�α� και τα��α� στο παρελθ�ν).  

 

Αιων�α του� η �ν��η! 

 

EA Associates 
 

CHARTERED ACCOUNTANTS  
&  

REGISTERED AUDITORS               
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Ο �γιο� Αι	ιλιαν�. 
 Ο �γιο� Αι	ιλιαν� �ζησε 
	εταξ� 8ου και 9ου αι�να και �ταν 
Επ�σκοπο� Κυζ�κου, απ το 787 	�-
χρι το 815. "ζησε και �δρασε κατ$ 
την εποχ� τη� Εικονο	αχ�α�. Αγων�-
στηκε 	ε λη τη δ�να	η που του 
παρε�χε ο Θε� για την τι	ητικ� 
προσκ�νηση των αγ�ων εικνων, 
ταν αυτοκρ$τορα� �ταν ο εικονο-
	$χο� Λ�ων ο Ε ο Αρ	�νιο�. 
 Αθλητ�� τη� Ορθοδοξ�α�, 
	ιλο�σε θερ	τατα γι’ αυτ� και εν�-
σχυε παντοιοτρπω� και λου� εκε�-
νου� οι οπο�οι υπ�φεραν εξ αιτ�α� 
του σκληρο� διωγ	ο� των εικονο	$-
χων.  
 Αγων�σθηκε 	ε σθ�νο� ενα-
ντ�ον τη� αιρ�σεω� των εικονο	$-
χων και πρωτοστ$τησε στην αναστ�-
λωση των ιερ�ν εικνων. -οκ�	ασε 
ποικ�λου� πειρασ	ο��, θλ�ψει�, δι-
ωγ	ο�� και εξορ�ε�, αφο� οι αιρε-
τικο� τον πολ�	ησαν 	ε κ$θε τρπο. 
 Π�θανε τελικ$ εξριστο�, σαν 

γν�σιο� Ο	ολογητ�� τη� ορθ�� 
π�στη�. 
 Η 	ν�	η του τι	$ται στι� 8 

Αυγο�στου. Η Ακολουθ�α του εκδ-
θηκε συ	πληρω	�νη το �το� 1876 

απ τον Μητροπολ�τη Κυζ�κου Νικ-
δη	ο. 
 

Ἀπολυτίκιον 

Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε. 
Μαρτύρων ὁµότροπος, Ἱεραρχῶν καλλο-

νή, ὁσίων αγλάϊσµα, Ὀρθοδοξίας φωστήρ, 

Αἰµιλιανὲ πανσεβάσµιε·  ἤλεγξας τοῦ τυ-

ράννου, τὴν ἀντίθεον πλάνην, ἄνωθεν 
ἠξιώθης, τῶν στεφάνων τῆς νίκης, καὶ 
πρεσβεύεις ἀπαύστως ὑπὲρ τῶν ψυχῶν 
ἡµῶν. 
 

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον 

Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήµου πολίτης. 
Τῆς τοῦ Λόγου εἰκόνος διαγράψας τὴν 

ἔλλαµψιν, Αἰµιλιανὲ Ἱεράρχα διὰ βίου 

ὀρθότητας, τὴν ἔνσωµον Εἰκόνα τοῦ 

Χριστοῦ, ἐδίδαξας τιµᾶσθαι εὐσεβῶς, διὰ 

τοῦτο ὡς ποιµένα καὶ ἀθλητήν, τιµῶµεν 
σε κραυγάζοντες, δόξα τῷ παρασχόντι σοι 
Ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ 

δωρουµένῳ διὰ σοῦ, πᾶσι τὴν ἄφεσιν 

ΓΑΜΟΙ: Τον ��να Ιο�λιο �γινε στην Εκκλησ�α �α� ο Γ,�ο�: 1. Του �η�οσθ�νη Φλουρ� �ετ� 
τη� Charlotte-Louise Solley. 2. Του John-Cyril Shead �ετ� τη� Λ�τσα� Π�τρου. 3. Του Ανδρ�ου Ανδρ�ου 
�ετ� τη� Μαριλ�να�-Ελ�νη� Κο+ρκουλου. 4. Του Αλ�ξη Κρασσ� �ετ� τη� Μισ�λ Νικοδ��ου. 5. Του Γεωργ�ου 
Χατζηαντ#νη �ετ� τη� Ελ�νη� �αν�κα. 6. Του Αθανασ�ου ∑τα+ρου �ετ� τη� Jennie-Louise Rice. 7. Του Mi-

chael-Lennard Cavey �ετ� τη� ∑οφ�α� Λαουτ�ρη. 8. Του Paul-Christopher Harvey �ετ� τη� Βασο+λα� Αν-
δρ�ου. 9. Του Π�ρη-∑τα+ρου Χρυσοστ��ου �ετ� τη� Λ�ουρα�-Λου6ζα� �λληνα. 10. Του Αντ#νη Μιχαηλ�δη 
�ετ� τη� 3ννα� Ττοουλ�. 

 Ευχ��αστε να ζ�σουν οι Νε�νυ�φοι! 

Ο Πρόεδρος της Κοινό-

τητάς µας κ. Μάριος 
Αδάµου και όλοι οι 
εκδροµείς, µέσω του 

Σεβασµιωτάτου Αρχιε-
πισκόπου Θυατείρων κ. 

Γρηγορίου, προσφέρουν 
στον Ιερατικό µας 
Προϊστάµενο Πρωτο-

πρεσβύτερο Ιωσήφ 

Παλιούρα, επιστήθιο 

Σταυρό µε την ευκαιρία 

της συµπλήρωσης 25 

χρόνων Ιερατείας και 
προσφοράς 1989-2014 

στην Εκκλησία Θυατεί-
ρων. Άξιος!!! 
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Για το περιοδικό συνεργάστηκαν οι κληρικοί της Κοινότητας:  Πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας & π. ∆ηµητριανός Μελέκης 

Other religions view of Jesus are: 

 Islam through the Koran reveres Jesus Christ as a 

prophet and messenger of God from a long line of 

prophets stemming from the people of Israel and taught 

a new scripture to them, ie. The Gospel. He is known as 

Isa in the Koran and they do believe that He was virgi-

nally conceived by God’s decree by Maryam, His 

mother, but do not accept that He is the Son of God 

since they believe this tarnishes their concept of the Di-

vine Oneness of God. The fact is that their concept of 

God is different from the Christian one where God is 

one in three hypostases/persons (Father, Son and Holy 

Spirit). This is not disguised polytheism as Muslims 

argue because God spoke in the plural in the Old Testa-

ment Jewish Holy Scriptures (see further down). Even 

the word for God in Hebrew (Elohim) is made up of two 

words (El = God, in singular / ohim = many, ie. plural) 

just like the Arabic for Abraham is Ibrahim (Ibra = fa-

ther / him = many, ie. of many people), which is another 

Semitic tongue. The word ‘Elohim’ for the word ‘God’ 

appears about 2,500 times in the Hebrew Scriptures! 

Muslims accept that Jesus performed miracles by God’s 

permission but do not believe that He was crucified and 

killed, which is contrary to Christian belief. Isa was 

taken up alive to heaven and will also come back to 

Earth just before the end of time to bring justice and 

defeat the false messiah, ie. The Anti-Christ, before 

Judgment Day. Therefore, Jesus was a mere mortal like 

all other prophets from the Old Testament including 

Mohammed, which Muslims believe Jesus foretold his 

coming as the Paraclete (in Greek ‘Parakletos’). They 

claim that ‘Parakletos’ was originally translated as 

‘Periklytos’ (in Arabic ‘Ahmad’) in St John’s Gospel 

(John 15:26) meaning famed, illustrious or praisewor-

thy, and this ‘Ahmad’ is Mohammed. The truth is that 

all ancient manuscripts have ‘Parakletos’ referring to 

the Comforter Who is the Holy Spirit, Who descended 

upon the Holy Apostles of Christ as tongues of fire on 

that day of Pentecost as Christ promised (Acts 2:1-4). 

Christ said 40 days after His crucifixion before He as-

cended to heaven that they shall be baptised with the 

Holy Spirit “not many days from now” (Acts 1:5). Ten 

days later the Holy Spirit descended upon them as 

promised and not six centuries later when Mohammed 

appeared. 

 In Hinduism, Jesus is seen as a human being and 

an Avatar having reached a high state of spirituality and 

is referred to as Ishu. He is considered one of the many 

Yogi Masters and not part of the Holy Trinity. The Hin-

dus believe in the absolute highest Brahman, Mother 

Goddess, the Hindu “holy trinity” of the gods Brahma, 

Vishnu and Siva including many other gods and god-

desses etc. This means that Jesus Christ has no position 

in the absolute high god of the Hindu religion and so 

this in conflict with the belief of the Orthodox Christian 

Faith and most other Christian groups that Jesus is the 

Son of God and the second person of the Holy Trinity. 

To some Hindus, the soul is a part of Brahman (“God”, 

the universe) and so salvation consists in realising this 

fact and being absorbed back into the oblivion of non-

personality. This is in conflict with the Judeo-Christian 

concept of God being a person who is separate from His 

creation. For other Hindus, the one God or the gods 

have a personal existence and may be worshipped. 

Christians see this as idol worship since God is only one 

in the Holy Trinity (Father, Son and Holy Spirit), which 

is not part of the Hindu godhead. The greatest difference 

between Hinduism and Orthodox Christianity is that 

there is one God, who revealed Himself as one man, the 

God-man, who founded one Church, which shares one 

Lord, one faith, one baptism. Buddhism has similar 

views of Jesus as the Hindus but in essence it is atheis-

tic, believing in no god at all. Therefore, Buddhism is a 

philosophy rather than a religion even though some 

Buddhists worship Buddha as a sort of god. 

 The non-Christian sources above, especially Ro-

man and Jewish (around the time of Christ’s life on 

earth) and Muslim (later source), are enough informa-

tion to show us that there was definitely someone called 

Jesus who was known as the Christ and that the narra-

tives in the Gospels are not far fetched.  These sources 

also confirm the period of history Jesus lived in, as out-

lined in the Gospels.  Now we shall look at what the 

Scriptures and our Orthodox Christian Faith tell us 

about what to believe about Jesus Christ, God the Father 

and the Holy Spirit.  The fundamental basics of what we 

should believe are outlined in the Creed, which was 

written by the Holy Church Fathers of the 4th century 

A.D. (The ‘Pistevo’), which is very Biblical in content; 

contrary to what many Protestant groups believe. This 

shall be used as a guide in the following issues. 

                                     

(To Be Continued…)  


