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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΑΥΓΟΥ∑ΤΟΥ
ΜΑΡΤΙΟΥ
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

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.

01.
06. Ευδοκα
∑ωτ/ριο, Ευ1ορφα
02.
08. Ευθαλα
Τριαντ%φυλλο, Αι1ιλιαν'
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΕΣ ΕΥΧΕΣ & ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
07.
10. Ευγνιο
Λαυρντιο
Αγαπητοί µου αδελφοί θέλω µέσα από το µηνιαίο περιοδικό της Εκκλησίας µας να εκφράσω 17. Αλξιο
11. Ν/φων
τα ειλικρινή και θερµά συλλυπητήρια µε τις εγκάρδιες ευχαριστίες στις οικογένειες των αειµνή19.
15. Χρ"σανθο
Μαρα, Παναγι5τη, 7σποινα
στων Χριστάκη Αµερικάνου, Όλγας Αγαµέµνωνος και Σωτηρίου Χαραλάµπους.
25.
20. Ευ%γγελο
∑α1ου/λ

Και οι τρεις οικογένειες µέσα στην βαθιά τους θλίψη και το πένθος σκέφτηκαν και αποφάσισαν 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 ανέρχονται 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 ονόµατά τους. ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥΣ Η ΜΝΗΜΗ!!!

24. Κοσ1%Χρ'νια Πολλ%
στου εορτ%ζοντε!!
25. Βαρθολο1αο,
Ττο
26. Ναταλα
27. Φανο"ριο
30. Αλξανδρο
Χρ'νια Πολλ%
στου εορτ%ζοντε!!
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
ΚΑΛΕΣ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ

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

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

Αγαπητο αδελφο εναι θεριν περοδο. Εναι η περοδο που τα
σχολεα εναι κλειστ για τι καλοκαιριν του διακοπ. Εναι ω και
περοδο που τσο οι γονε αλλ και
οι παππο δε θα περσουν περισστερο χρνο ε τα παιδι και εγγονκια
του αντστοιχα, ετε στι διακοπ
στην πατρδα ετε σε λλα παραθεριστικ ρη αλλ ακη και εδ" στα
σπτια α.
Θλω ε την ευκαιρα αυτ να
τονσω την σπουδαιτητα τη Οικογνεια. Εναι ευκαιρα για λου α να
περσουε παρα ε τα αγαπηνα
α πρσωπα και να ενωθο ε εταξ
α και να γνουε Κοινωνα Χριστο ,
αγαπ"ντε εαυτο  και αλλλου.
Επκαιρη εναι α απ τι τελευταε οιλε του Αρχι. Ιωλ Κωνστνταρου που πεσε αυτ τι ηρε στα
χρια ου. ∑α την παραθτω:
Θα πρπει να ζει κανε εκτ
πραγατικτητο για να ην βλπει
πω περισστερο απ' λου του θεσο  τη κοινωνα α, αυτ που
χει χτυπηθε εναι ο γο. Αλλ το
παρδοξο εναι πω και σ' αυτν τον
χ"ρο τη Εκκλησα κποιε φορ
ακο ονται γν"ε αντιφατικ και εκ
διατρου αντθετε απ την πραγατικτητα.
.σοι δεν γν"ρισαν την Ευαγγελικ αλθεια και σοι απκοψαν εξ'
αυτ, χουν τι δικ του αντιλψει,
που αργ  γργορα τι πληρ"νουν
πολ ακριβ. Για του πιστο  ω
Ορθοδξου Χριστιανο  δεν χει
καα απολ τω σηασα τι φρονο ν 
π" πορε ονται οι λλοι, αλλ σηασα και λιστα πρωταρχικ επ του θατο χει τι διδσκει ο Χριστ και
π" εφαρζεται αυτ εντ τη Εκκλησα α.
Α επικεντρ"σουε λοιπν την

προσοχ α σε ια χαρακτηριστικ
παραβολ. ∑την παραβολ κατ την
οποα ο Κ ριο εδδαξε τι «ο%οι'θη
η βασιλε/α των ουραν'ν ανθρ'πω
βασιλε/, 7στι8 επο/ησε γ:%ου8 τω
υι' αυτο;.» (Ματθ. ΚΒ' 2).
Χρησιοποησε δηλ. την εικνα
του γου για να εξεικονσει την Βασιλεα των Ουραν"ν!
Και ευλγω, ο καθνα διερωτται, ποια σχση πορε να χει ο γο
ε τη Βασιλεα των Ουραν"ν; Φυσικ
χει εγλη σχση, διτι ο διο ο
Χριστ θεωρε τον γο και τον παρουσιζει στι σωστ του πντοτε
προδιαγραφ, δηλ. την ευλογηνη
οικογνεια ω σον εξαγιασο .
Α δο ε ω στην συνχεια το
θα α πω αυτ αναδεικν εται
σω τη Ορθοδξου πνευατικτητο,
αφο ω γνωστν, σκοπ του γου
εναι, θα πρπει να εναι α) η αοιβαα
ψυχικ συπλρωση των συζ γων και
β) η τεκνογονα και η ανατροφ των
τκνων. Αλλ ο διπλ αυτ σκοπ
του γου, πω α τον διδσκει η
Εκκλησα α και πω τον ζησαν οι
γγαοι γιοι, δεν εναι καθλου
σχετο ε την Βασιλεα των Ουραν"ν.
Μσα στο πλασιο του σωστο
γου, ο νθρωπο επιτυγχνει, σο
του εναι δυνατν, την κατ Χριστν
ωρανσν του και τελειοποησν του.
Πσοι ραγε απ λου αυτο 
που ευρσκονται σα στην ατσφαιρα
του γου αλλ και πσα πρσωπα τα
οποα πρκειται να λθουν ει γου
κοινωναν, γνωρζουν αυτ τι αλθειε και πσοι προσπαθο ν συνειδητ να
κατακτσουν τον σκοπ του; Εννοεται δε τι για ναν πιστ Χριστιαν
απορρπτεται ολοσχερ" ο λεγενο
«πολιτικ γο», πω επση και το
«σ φωνο ελε θερη συβωση» 
οτιδποτε λλο ο ακρν του Θεο

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

SERVICES, APPOINTMENTS &
SMART PHONES APPS

Σάββατο

23/8/14

Απόδοσις Κοιµήσεως της Θεοτόκου / Leave-taking of the Dormition of the Mother of God

9.30-12.00

Τρίτη
Τετάρτη
Παρασκευή

26/8/14
27/8/14
29/8/14

Αδριανού και Ναταλίας των Μαρτύρων / Adrian and Natalia the martyrs
Αγίου Φανουρίου και της µητρὀς αυτού Ανθούσης / St Phanourios and Anthousa his mother
Αποτοµή της Τιµίας Κεφαλής του Προδρόµου (νηστεία) / Beheading of St John the Baptist (fast)

9.30-11.30
9.30-11.30
9.30-11.30

∆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

Η Εκκλησία µας πρωτοπόρα και πάλι δηµιούργησε προγράµµατα 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 µπορούν 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.

Τρίτη

2/9/14

Μάµαντος Μάρτυρος / Mamas the martyr

9.30-11.30

Σεπτέµβριος 2014 / September 2014

On your smart
phone find the App
with the above icon
called
12 Apostles Church
Download, connect
and have fun

κσο θα επινοσει για να καταστρατηγσει το υστριο που θεσε ο διο
ο Θε.
Βεβαω για να θεωρσει κανε
τον γο ε τι προδιαγραφ τη
Εκκλησα α, δηλ. για να δει αυτν
στι αντικειενικ του διαστσει,
προαπαιτεται η πστι και ο συνειδητ
Ορθδοξο βο. Εν απουσιζουν οι
παραπνω προϋποθσει, ττε εναι
αδ νατον να υπρξει συνχεια στην
ανπτυξη του θατο. .πω επση,
εν κποιοι αρνο νται την ιερολογα
του υστηρου για λγου δθεν οικονοικ δυσπραγα και συζο ν παρανω κατ Θεν, εναι αδ νατον να
αισθανθο ν του λγου το αληθ και
την αγωνι"δη κραυγ τη Εκκλησα
α για ευλογηνη οικογενειακ ζω.
Να συνεχσουε λοιπν σα στην
ευλογα του υστηρου. Ο βο του
Ορθοδξου Χριστιανικο γου παρχει τι ευνοϊκ συνθκε για ια ζω
νοικοκυρενη, προγραατισνη και
δηιουργικ η οποα οικοδοεται
επνω στην βση τη πνευατικ
προαγωγ των συζ γων. Γνεται δε
ευκλω κατανοητν τι σα στο
πλασιο του ευλογηνου γου, ο
νθρωπο δ ναται να αναπτ ξει τον
συναισθηατικ του πλο το και φυσικ
λα του τα χαρσατα και ολκληρη
την δση του δυναισο του. Αν
τ"ρα αντικρσουε και την λλη πλευρ τη πραγατικτητο, τι δηλ. δεν
υπρχει νθρωπο που να ην χει τι
ελλεψει του και να ην φρει τι
αδυναε του, καθσταται φανερ η
ανγκη βοηθο και συνεργο στο ργο
τη αυτογνωσα, τη καθρσεω και
του εν γνει αγ"νο προ τον δρο
του εξαγιασο ο οποο αποτελε και
τον υψηλ προορισ του ανθρ"που.
(Μρο Α.)

∑υνεχζεται…………………….

Ο γιο Αι ιλιαν .
Ο γιο Αι ιλιαν  ζησε
εταξ 8ου και 9ου αινα και ταν
Επσκοπο Κυζκου, απ το 787 χρι το 815. "ζησε και δρασε κατ$
την εποχ τη Εικονο αχα. Αγωνστηκε ε λη τη δνα η που του
παρεχε ο Θε  για την τι ητικ
προσκνηση των αγων εικ νων,
ταν αυτοκρ$τορα ταν ο εικονο$χο Λων ο Ε ο Αρ νιο.
Αθλητ τη Ορθοδοξα,
ιλοσε θερ τατα γι’ αυτ και ενσχυε παντοιοτρ πω και λου εκενου οι οποοι υπφεραν εξ αιτα
του σκληρο διωγ ο των εικονο $χων.
Αγωνσθηκε ε σθνο εναντον τη αιρσεω των εικονο $χων και πρωτοστ$τησε στην αναστλωση των ιερν εικ νων. -οκ ασε
ποικλου πειρασ ο, θλψει, διωγ ο και εξορε, αφο οι αιρετικο τον πολ ησαν ε κ$θε τρ πο.
Πθανε τελικ$ εξ ριστο, σαν

γνσιο Ο ολογητ τη ορθ ΒΑΠΤΙ∑ΕΙ∑
Τον
να Ιολιο γιναν στην Εκκλησα
πστη.
α οι Βαπτσει:
Η ν η του τι $ται στι 8 1. Του Κωνσταντ νου γιου του Βασιλε ου και τη λενα
Βσσου, ε αναδχου την σποινα Μουγ και τον
Αυγοστου. Η Ακολουθα του εκδ Χριστφορο Μουγ.
θηκε συ πληρω νη το το 1876 2. Του Χρστο γιου του Κ#στα και τη Χριστ να Πετρ δη, ε αναδχου τον Αντ#νιο Αντων ου και την Narida
απ τον Μητροπολτη Κυζκου Νικ Antoniou.
3. Του Αλεξνδρου-Ραφαλ γιου του Γεωργ ου και τη
δη ο.
Χρυστλλα Νικλα, ε ανδοχο τον Νικλαο Κυρικου.
Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε.
Μαρτύρων ὁµότροπος, Ἱεραρχῶν καλλονή, ὁσίων αγλάϊσµα, Ὀρθοδοξίας φωστήρ,
Αἰµιλιανὲ πανσεβάσµιε· ἤλεγξας τοῦ τυράννου, 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 Ιολιο γινε στην Εκκλησα α ο Γ, ο: 1. Του ηοσθνη Φλουρ ετ
τη Charlotte-Louise Solley. 2. Του John-Cyril Shead ετ τη Λ τσα Πτρου. 3. Του Ανδρου Ανδρου
ετ τη Μαριλνα-Ελνη Κο+ρκουλου. 4. Του Αλξη Κρασσ ετ τη Μισλ Νικοδου. 5. Του Γεωργ ου
Χατζηαντ#νη ετ τη Ελνη αν κα. 6. Του Αθανασ ου ∑τα+ρου ετ τη Jennie-Louise Rice. 7. Του Michael-Lennard Cavey ετ τη ∑οφ α Λαουτρη. 8. Του Paul-Christopher Harvey ετ τη Βασο+λα Ανδρου. 9. Του Πρη-∑τα+ρου Χρυσοστου ετ τη Λουρα-Λου6ζα λληνα. 10. Του Αντ#νη Μιχαηλ δη
ετ τη 3ννα Ττοουλ.
Ευχ αστε να ζ σουν οι Νενυ φοι!
Ο Πρόεδρος της Κοινότητάς µας κ. Μάριος
Αδάµου και όλοι οι
εκδροµείς, µέσω του
Σεβασµιωτάτου Αρχιεπισκόπου Θυατείρων κ.
Γρηγορίου, προσφέρουν
στον Ιερατικό µας
Προϊστάµενο Πρωτοπρεσβύτερο Ιωσήφ
Παλιούρα, επιστήθιο
Σταυρό µε την ευκαιρία
της συµπλήρωσης 25
χρόνων Ιερατείας και
προσφοράς 1989-2014
στην Εκκλησία Θυατείρων. Άξιος!!!

4. Του Χριστοφρου-Πα+λου γιου του Ανδρου και τη
Χριστ να Φντη, ε αναδχου τον Ιωννη Φντη και
τον Μιχαλ Φντη.
5. Τη Ισαβλλα-Αικατερ νη-Γεωργ α κρη του Γεωργ ου και τη ∑ρα Κωνσταντ νου, ε αναδχου την
Nicole Campbell, την Φραντζσκα Χριστοδο+λου, τον
Ισωνα Campbell και τον Simon Christodoulou.
6. Του Λανδρου γιου του Λε+κου και τη 3νθια Κζνα,
ε ανδοχο τον Κυρικο Αναστση.
7. Του Ζαχαρ α-Γεωργ ου γιου του Γεωργ ου και τη Pavlina Πτρου, ε ανδοχο τον Νικλαο ∑ταατ ου.
8. Του Χριστοφρου-Ανδρου γιου του Ανδρου και τη
Κατερ να Κ τσιου, ε αναδχου τον Πα+λο Λο6ζου και
την Ιωννα Λο6ζου.
9. Τη κατηχο+ενη Κλα ρη-Λου6ζα κρη του Michael
και τη Alison Chappell, ε αναδχου τον ∑υε#ν
Λο6ζο και την Ελνη Λο6ζο.
10.Τη Αναστασ α κρη του Ιωννου και τη Χρυστλλα Κλενθου, ε αναδχου τον ∑ββα Γεωργ ου και
την ∑ταυρο+λα Γεωργ ου.
11.Τη Χριστινα κρη του Μριου και τη Μαριννα
Κυρικου, ε αναδχου την Ιωννα Λο6ζου και τον
Πα+λο Λο6ζου.
12.Τη Ιουστ νη-Brooke κρη του Χρστου και τη
Yvonne Μαλακο+να, ε ανδοχο τον Χριστφορο Χρστου.
13.Τη ωροθα-Rose κρη του Μρκου και τη Vikki
∑ββα, ε αναδχου την Νικολττα ∑αββ δη και την
Leah Petrou.
14.Τη Ξανθ-Φλωρεντ α κρη του Μρκου και τη
Vikki ∑ββα, ε ανδοχο την Αρχοντο+λα Χριστοφ.

Ευχ αστε να σα ζ σουν οι Νεοφ"τιστοι!
ΚΗ'ΕΙΕ∑: Τον να Ιο+λιο εψλλει η εξδιο Ακολουθ α των αεινστων: 1. Ανδρου Θεοφνου 2.
<λγα Αγανονο. 3. ∑ωτηρ ου Χαραλπου (Ο

Μακαριστ ∑ωτριο Χαραλπου υπρξε εν
ενεργε α επ τροπο τη Εκκλησ α α, και υπηρτησε ω Γραατα και τα α στο παρελθν).

Αιωνα του η ν

η!

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 virginally 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 Divine 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 Testament 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 = father / 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 praiseworthy, 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 ascended 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 Hindus believe in the absolute highest Brahman, Mother
Goddess, the Hindu “holy trinity” of the gods Brahma,
Vishnu and Siva including many other gods and goddesses 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 nonpersonality. 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 atheistic, 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 Roman and Jewish (around the time of Christ’s life on
earth) and Muslim (later source), are enough information to show us that there was definitely someone called
Jesus who was known as the Christ and that the narratives in the Gospels are not far fetched. These sources
also confirm the period of history Jesus lived in, as outlined 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.
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