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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 

 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 

∆ευτέρα             8/9/14 Γενέσιο της Θεοτόκου / Nativity of the Mother of God 9.30-12.00 

Κυριακή           14/9/14 Ύψωσις του Τιµίου Σταυρού (Νηστεία) / Exaltation of Precious Cross (Fast) 9.30-12.30 

Τρίτη                16/9/14 Ευφηµίας της µεγαλοµάρτυρος / Great-Martyr Euphemia   9.30-11.30 

Τετάρτη            17/9/14 Σοφίας, Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης µαρτύρων / Martyrs Sophia, Faith, Hope and Charity  9.30-11.30 

Σάββατο           20/9/14 Ευσταθίου µεγαλοµάρτυρος / Great-Martyr Efstathios (Eustace) 9.30-11.30 

∆ευτέρα           22/9/14 Φωκά Ιεροµάρτυρος / Priest-Martyr Phocas  9.30-11.30 

Τρίτη                23/9/14 Σύλληψις Τιµίου Προδρόµου / Conception of St John the Baptist  9.30-11.30 

  Οκτώβριος 2014 / October 2014  

Τετάρτη            1/10/14 Αγιασµός Πρωτοµηνιάς / Holy Water service  9.30-10.00 

Πέµπτη             2/10/14 Κυπριανού και Ιουστίνης των Μαρτύρων / Martyrs Cyprian and Justine the Virgin  9.30-11.30 

Τετάρτη            24/9/14 Θέκλης Ισαποστόλου και µεγαλοµάρτυρος και Σιλουανού εν Άθω  
Great-Martyr Thecla the Equal-to-the-Apostles and Silouan of Mount Athos  

9.30-11.30 

Παρασκευή      26/9/14 Μετάστασης Ιωάννου Θεολόγου / Translation of St John the Theologian  9.30-11.30 

Κυριακή           5/10/14 Πάντων των Κυπρίων Αγίων / All Saints of Cyprus  9.30-12.30 

ΕΥΓΕΝΕΙ∑ �ΩΡΗΤΕ∑ - DONATIONS - �ΩΡΕΕ∑  
 E PAPAPHOTI £200. A MICHAELOS £100. GLYKERIA £100. A REGA £100. 

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    ∑ΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ    ∑ΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ    ∑ΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ    ∑ΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ    
    

01. Αθην%, Αντιγ'νη 
03. 1νθι2ο�         04. Μωυσ5� 
05. Ζαχαρ�α� 
07. Κασσιαν5, ∑9ζων 
09. Ιωακε�2         11. Ευανθ�α 
13. Αριστε�δη�    14. ∑τα"ρο� 
15. Νικ5τα�         16. Ευφη2�α 
17. ∑οφ�α, Αγ%πη, Ελπ�δα, Π�στη 
18. Αρι%δνη          20. Ευστ%θιο� 
23. Πολυξ�νη       24. Θ�κλα 
25. Ευφροσ"νη    26. Θεολ'γο� 
27. Ζ5νων            29. Κυρι%κο� 

    

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

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ 
     Άρχισε και πάλι το Κατηχητικό µάθηµα. Ευχαριστούµε θερµά την πρεσβυτέρα κ. Ανδρούλα 

Μελέκη και τις κυρίες Μαρία Συµεού και Γεωργία Παντελή. Παρακαλώ οδηγήστε τα παιδιά σας 
στο κατηχητικό µας µάθηµα. 

     Ξεκίνησαν και τα µαθήµατα Βυζαντινής Μουσικής τόσο στην Σχολή Βυζαντινής Μουσικής όσο 

και στην Κοινότητά µας. Παρακαλούµε όσοι ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν µε το γραφείο της 

εκκλησίας µας. 

     Επίσης σύντοµα ξεκινούν και πάλι τα µαθήµατα των Υπολογιστών µε τον ∆ρ Μάκη Ποντίκη. 

Ευχόµαστε µία πλούσια  

και ευλογηµένη Σχολική 

χρονιά στους αγαπητούς 

µικρούς µας φίλους  

και µαθητές. 

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΥ. 

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την οροφή της Εκκλησίας µας και έχει ξεκινήσει και η 

Αγιογράφηση του Ιερού µας Ναού. Προσκρούουµε στα φιλεύσπλαχνα αισθήµατά σας!  

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ       AGM 

Κυριακή 30-11-2014 αµέσως µετά την Θεία Λειτουργία 
Την Κυριακή 30η Νοεµβρίου 2014 καλούµε όλα τα εγγεγραµµένα µέλη της Κοινότητας να παρευ-

ρεθούν στην Γενική Συνέλευση της Κοινότητάς µας για να εγκρίνουµε τους λογαριασµούς του Οι-
κονοµικού έτους 2013 και να επικυρώσουµε τον προϋπολογισµό για το 2014. Επίσης στην Γενική 

Συνέλευση θα προκηρυχθούν και οι εκλογές για Νέο ∆ιοικητικό συµβούλιο και Βοηθητική Αδελ-

φότητα. Είναι απαραίτητο όλα τα εγγεγραµµένα µέλη της Κοινότητας να είναι παρόντες.  

ANNUAL DINNER & DANCE  

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ 
 

Την Κυριακή 9η Νοεµβρίου 2014 και ώρα 6.30µµ, στο Highland Restaurant, The Pre-

cinct, High Rd, Broxbourne EN10 7HY, θα γίνει η ετήσια Ελληνική βραδιά της Εκκλησίας 

για Ενίσχυση του ταµείου της Εκκλησίας µας. Για την βραδιά έχουν κυκλοφορήσει λαχεί-
α και ειδικό λεύκωµα µε διαφηµίσεις. Η τιµή εισιτηρίου είναι £30. Είναι υποχρέωση όλων 

µας να τιµήσουµε µε την παρουσία µας την εκδήλωσή µας αυτή, και να ενισχύσουµε το 

ταµείο της Εκκλησίας µας. 

 

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 

  

 

(Μ&ρο) Β)        

Χρει�ζεται �ραγε να επι-
ση�ανθε� το π�σα �πορε� να 
προσφ�ρει ο καλ�� � η καλ� 
σ�ντροφο� στον το��α αυτ�, 
�ταν ε�ναι γνωστ� πο�α και 
π�ση επ�δραση ασκε� απλ � 
�να� φ�λο� �ταν η φιλ�α φιλ-
τρ�ρεται και αυγ�ζετε ��σα 
στο φω� τη� πανταχο� πα-
ρουσ�α� του Θεο�;  

Ο δε αποστολικ�� λ�γο� 
«ανεχ12ενοι αλλ5λων εν 
αγ8πη», και στο ση�ε�ο αυτ� 
υπονοε�, πλην των �λλων, 
την αγ�πη και τον ψυχικ� 
σ�νδεσ�ο που χρει�ζεται να 
υπ�ρχει αν��εσα στα δ�ο 
πρ�σωπα (Εφεσ. )' 2).  

Την αγ�πη και την προ-
σοχ� που επιβ�λλεται να 
�χει ο σ�ζυγο� «π=) αρ&σει 
τη γυναικB» και τη� συζ�γου 
«π=) αρ&σει τω ανδρB» (Α' 
Κορ. Ζ' 33-34), και που εν-
νοε�ται πω� εδ  απουσι�ζει 
ολοσχερ � η υποκρισ�α αλλ� 
και η ανθρωπαρ�σκεια.  

Ο αγ να� λοιπ�ν αυτ�� 
που δεν ε�ναι καθ�λου ε�κο-
λο�, καταρτ�ζει τα πρ�σωπα 
για την Βασιλε�α των Ουρα-
ν ν.  

Επ�ση�, ο λ�γο� του 
Πνε��ατο� «αλλ5λων τα β8-
ρη βαστ8ζετε» (Γαλ. ∑Τ' 2) 
και το «περBσσευ2α» τη� 
πνευ�ατικ�� καταρτ�σεω� να 
προσφ�ρεται στην διακον�α 
και στην κ�λυψη του �λλου 
κ�ποιου «υστερ52ατο)» (Β' 
Κορ. Η' 14),  στε να αποφε�-

γονται οι προστριβ��, οι διε-
ν�ξει� και οι συγκρο�σει�, 
καταδεικν�ει �τι η �λη προ-
σπ�θεια και ολ�κληρο� ο 
�γγα�ο� β�ο� ��νο �ε την 
επισκ�αση τη� χ�ριτο� ε�ναι 
δυνατ� και κατορθωτ�.  

Αυτ� �χει υπ' �ψιν του ο 
Απ. Πα�λο�, δηλ. την ενδοοι-
κογενειακ� πνευ�ατικ� καλ-
λι�ργεια και ο�ιλε� περ� 
«κατ' οBκον εκκλησB-
αν» (Ρω�. Ι∑Τ' 4, Κολ. )' 15). 
Χαρακτηρ�ζει λοιπ�ν ω� �ι-
κρ� Εκκλησ�α την συνειδητ� 
Χριστιανικ� οικογ�νεια, αφο� 
γενικ�� σκοπ�� τη� Εκκλησ�-
α� ε�ναι ο «καταρτισ21) 
των ΑγBων» (Εφεσ. )' 12).  

Επο��νω�, �ε τι� προϋπο-
θ�σει� που θ�τει η Εκκλησ�α 
στον γ��ο, ο σκοπ�� αυτ�� 
τη� Αγι�τητο�, �ριστα κατα-
κτ�ται δια τη� «κατ' οBκον 
ΕκκλησBα)»!  

Εφ' �σον ��λιστα πραγ-
�ατοποιε�ται και ο δε�τερο� 
σκοπ�� του γ��ου, η γ�ννη-
σι� και η ανατροφ� των τ�-
κνων «εν παιδεBα και νου-
θεσBα ΚυρBου» (Εφεσ. ∑Τ' 4), 
ε�ναι β�βαιο �τι ο γ��ο� και 
η οικογ�νεια καθ�στανται ερ-
γαστ�ριον κατεργασ�α� χαρα-
κτ�ρων και χ ρο� �που τα 
πρ�σωπα διαπαιδαγωγο�νται 
προ� την Βασιλε�α των Ουρα-
ν ν.  

Απ� αυτ� δε την εν Χρι-
στ  αντικει�ενικ� �ποψη περ� 
Γ��ου, ε�ναι πολ� σωστ� αυ-
τ� το οπο�ο προσφυ � ελ�-

χθη, �τι δηλ. ο γ��ο� ω� �υ-
στ�ριον ιερ�ν ε�ναι «πατ5ρ 
αγBων»! Και �ντω�, στο �υ-
στ�ριο του Γ��ου αν�κει η 
τι�� και η ευλογ�α να γενν� 
Αγ�ου�, οι οπο�οι και στη 
ζω� αυτ� αποτελο�ν συνειδη-
τ� ��λη τη� στρατευο��νη� 
Εκκλησ�α� αλλ� και στη συ-
ν�χεια θα αποτελο�ν το πλ�-
ρω�α τη� Βασιλε�α� των Ου-
ραν ν.  

Α� γ�νει κατανοητ�, κυρ�-
ω� απ� του� πιστο�� �τι στην 
Ορθ�δοξη Χριστιανικ� οικο-
γ�νεια ανετ�θη η υψ�στη και 
ουραν�πε�πτη αποστολ� να 
σπε�ρει τα πρ τα σπ�ρ�ατα 
αρετ��, ευσεβε�α�, αγι�τητο�, 
ορθο� πατριωτισ�ο� και σω-
στ�� κοινωνικ�τητο� στα τ�-
κνα τη�.  

Και ε�ναι αλ�θεια �τι ο 
οικογενειακ�� β�ο� συνεπ�-
γεται ευθ�νε� και υποχρε -
σει� για την αντι�ετ πιση 
των οπο�ων πολλο�, σε αρκε-
τ�� περιπτ σει�  εκδαπαν -
νται ��χρι τ�τοιου ση�ε�ου, 
 στε να λησ�ονο�ν � να �η 
�πορο�ν να επαρκ�σουν, 
�πω� νο��ζουν σε �λλα κα-
θ�κοντα.  

?�ω� ουδ�ποτε θα πρ�-
πει να ��νου�ε στα αρνητικ� 
παραδε�γ�ατα, δι�τι τα θετικ� 
�χι απλ � υφ�στανται αλλ� 
ε�ναι ��λιστα πολ� περισσ�-
τερα απ' �σα �πορο��ε να 
φαντασθο��ε.  

 
∑υνεχ�ζεται στην δε�τερη σελ�δα. 



ΒΑΠΤΙ∑ΕΙ∑ 
Τον ��να Α�γουστο �γιναν στην Εκκλη-
σ�α �α� οι Βαπτ�σει�: 
1. Τη� Αι�ιλ	α� κ�ρη� του Κυρι�κου και τη� Μυρι�νθη� 

Παπαντων	ου, �ε αν�δοχο την Ειρ�νη Παντελ�. 
2. Του  ανι�λ-Θω�� γιου του Paul και τη� $λενα� Po-

cock, �ε αναδ�χου� την Φανοὐλα Προκοπ	ου, τον Π&-
τρο Προκοπ	ου, τον Mark Pocock και την Sandra Po-

cock. 
3. Του Ζαχαρ	α γιου του Max-Paul και τη� Χριστ	να� 

Galloway, �ε αναδ�χου� την Νικολ&τα Γρηγορ	ου και 
τον ∑τυλιαν� Γρηγορ	ου. 

4. Του  ο�&νικου γιου του Αντων	ου και τη� Emma Προ-
κοπ	ου, �ε αν�δοχο την Ιω�ννα Jones. 

5. Τη� Αλεξ	α�-Ελ&νη� κ�ρη� του Κωστ�κη και τη� Γεωρ-
γ	α� Κ/στα, �ε αν�δοχο την 0νδρια Παναγ�. 

6. Του κατηχο1�ενου Πα1λου γιου του Roger και τη� 
Dianne Heighton, �ε αν�δοχο την Παναγι/τα Χρυσο-
στ��ου. 

7. Τη� Ολ	βια� κ�ρη� του Χαριλ�ου και τη� Diana Καρολ�, 
�ε αναδ�χου� τον Μιλτι�δη Ροδοσθ&νου� και την Syl-

via Ροδοσθ&νου�. 
8. Του Αλ&ξανδρου γιου του Ανδρ&ου και τη� Karina 

Μαν/λη, �ε αν�δοχο την Victoria Mussa (Ρωσ	δα Ορ-
θ�δοξη). 

9. Τη� Κορ	ννα�-Αλ	κη� κ�ρη� του Αντων	ου και τη� Ελ&-
νη� Αντωνι�δη, �ε αναδ�χου� τον Χριστ�φορο Αντω-
νι�δη και την Francesca Antoniades. 

10.Του ∑τυλιανο1-Richard αναγιωτο1 γιου τη� Χριστ	να� 
Φρ�γκου, �ε αν�δοχο τον Γε/ργιο Χρυσ�νθου. 

11.Του Ναθανα�λ γιου του Andrew και τη� 0ννα� Ganapa-

thee, �ε αναδ�χου� την Πρ	τζιτ-0ννα Αθανασοπο1λου 
και τον Steven Ganapathee. 

12.Τη� Αθην��-Πρ	τζιτ κ�ρη� του Andrew και τη� 0ννα� 
Ganapathee, �ε αναδ�χου� την Χαρ	κλεια Αθανασοπο1-
λου, τον Kevin-Rix Meservey και την Hanh Tran. 

13.Τη� Λε	α� κ�ρη� του Πα1λου και τη� Ζω�� Κωνσταντ	-
νου, �ε αν�δοχο τον Πα1λο-Χριστ�φορο Πιερ�. 

14.Του Γ�σπαρ-Αντων	ου γιου του Robert και τη� Μελαν�� 
Russell, �ε αν�δοχο την ∑οφ	α Χρ�στου. 

15.Του Ανδρ&ου γιου του Γεωργ	ου και τη� 0ννα� Κακο1-
ρη, �ε αναδ�χου� τον Νικ�λαο Νικ�λα και την Μαρ	α 
Νικ�λα. 

16.Τη� Φλωρεντ	α�-Π&τρα� κ�ρη� του Θεοχ�ρη Παναγι/-
τη και τη� Ναταλ	α� Χρ�στου, �ε αναδ�χου� τον Χαρ�-
λα�πο Χρ�στου και την Ελ&νη Οικονο�	δη. 

17.Του Ollie γιου του Richard και τη� Ευγεν	α� Pottle, �ε 
αν�δοχο τον Ανδρ&α Warwick. 

18.Τη� Μαρι�ννα�-$λενα� κ�ρη� του Stuart και τη� Χρυ-
στ�λλα� Robertson, �ε αν�δοχο την Χριστι�να Amos. 

19.Του Παντελε��ων-Ian γιου του Θω�� και τη� Stephanie 

Μιχα�λ, �ε αναδ�χου� τον Χριστ�φορο Μουσικ� και 
την Jeanette-Ελ&νη Μουσικ�. 

 

Ευχ��αστε να σα� ζ�σουν οι Νεοφ#τι-
στοι! 

 

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 

Λ�γοι ε�ναι αυτο� που δια του 
ευλογη��νου γ��ου εισ�λθαν στην 
ν��ι�η και ευλογη��νη οδ� και 
πρ�κοψαν στον οικογενειακ� του� 
β�ο απ� κ�θε �ποψη;  

Και π�σοι αν�θρεψαν τ�κνα 
που αναδε�χθηκαν τ�σο στο σ �α 
τη� Εκκλησ�α� �σο και τη� εν γ�-
νει κοινων�α�, που �ταν ξεκ�νησαν 
τον �γγα�ο β�ο του� ο�τε καν φα-
ντ�ζονταν τα δ ρα αυτ� του Θεο�; 

Βεβα�ω�, οι «του ιδBου οBκου 
καλ=) προϊστ82ενοι, τ&κνα 
&χοντε) εν υποταγ5» (Α' Τι�. Γ' 
4), διακρ�νονται �χι ��νο για την 
επιτυχη��νη οικογ�νει� του�, αλλ� 
και για την επ�δοσ� του� σε �λα 
τα Ορθ�δοξα Χριστιανικ� του� 
καθ�κοντα.  

Και �νευ αντιρρ�σεω� υπ�ρχει 
στον �γγα�ο β�ο η δυνατ�τητα τη� 
αφιερ σεω� σε �ργα «καλ8 και 
ωφ&λι2α τοι) ανθρ=ποι)» (Τιτ. Γ' 
8). Τα δε συναξ�ρια των Αγ�ων 
�α� ε�ναι γε��τα απ� αγ�ου� �ε 
ανειλη���νε� οικογενειακ�� υπο-

χρε σει�, οι οπο�οι βρ�θηκαν στην 
πρ τη γρα��� των θυσι ν για την 
αγ�πη και την δ�ξα του Θεο� και 
στην υπηρεσ�α τη� αγ�πη� των εν 
Χριστ  αδελφ ν και του πλησ�ον, 
ακ��α και αυτ ν των εχθρ ν. 

Φυσικ� αυτ� η ευλογη��νη 
αγι�τη� που παρ�γεται ��σα απ� 
την «κατ' ο�κον Εκκλησ�αν» και 
ωρι��ζει στον χ ρο τη� Χ�ριτο�, 
ο�τε �παυσε στι� φοβερ�� η��ρε� 
που ζο��ε, ο�τε και θα πα�σει πο-
τ�, �ω� το τ�λο� των αι νων. 

Ευχ� και προσευχ� �α� ε�ναι 
οι ν�οι �νθρωποι που σκοπ� �χουν 
να ακολουθ�σουν την ευλογη��νη 
�γγα�η ζω�, να �ην χρον�ζουν και 
να �η φοβο�νται, την οικογενειακ� 
κρ�ση και τ�σο �λλα δειν�.  

Να συνδεθο�ν συνειδητ� �ε 
τον Ιησο� και δια του �υστηρ�ου 
του γ��ου να τον καλ�σουν να 
του� ευλογ�σει και να ε�ναι β�βαι-
οι �τι �λα θα �ρθουν πολ� καλ�τε-
ρα απ' �σο ε�ναι δυνατ�ν να φα-
ντασθο�ν. Α��ν 

ΓΑΜΟΙ: Τον ��να Α�γουστο �γινε στην Εκκλησ�α �α� ο Γ(�ο�:  
1. Του Henry Warrington �ετ� τη� Ελ&νη�-Shirley Χρ�στου. 2. Του Ιω�ννη Χριστοφ	δη �ετ� τη� 
Ramona Ungureanu. 3. Του Ιωακε	� ∑π1ρου �ετ� τη� Θεοδ/ρα� Αγγελ� (η Θεοδ/ρα ε	ναι εγγο-
ν� του πατρ�� Νικοδ��ου Αγγελ� τη� εκκλησ	α� �α�). 4. Του Ryan-Michael-Philip Christou �ετ� 
τη� $λενα�-Μαργαρ	τα� Κα�παν&λλα. 5. Του  η�ητρ	ου ∑τερακ	δη �ετ� τη�  ��ητρα� Παναγ�. 6. 
Του Παναγι/του Λουκ� �ετ� τη� Ιω�ννα� Αχιλλ&ω�.  

 Ευχ��αστε να ζ�σουν οι Νε�νυ�φοι! 

Αγαπητοί µου αδελφοί και όπως έχετε 

καταλάβει τον τελευταίο καιρό αντιµετω-

πίζω ένα µικρό πρόβληµα µε την φωνή 

µου. Ο γιατρός µου συνέστησε πλήρη 

αφωνία και αποχή από τα καθήκοντά µου. 

Χρειάζοµαι τις ευχές και τις προσευχές 

σας για γρήγορη ανάρρωση. 

Ευχές π. Ιωσήφ 

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 

1. I Believe in one God, Father Almighty, Creator of 

Heaven and Earth, and of all things visible and 

invisible; 

Genesis 1:1 - In the beginning God created heaven and the 

earth.  

 

Genesis 17:1 - When Abram was ninety-nine years old, the 

LORD appeared to Abram and said to him, “I am Almighty 

God; walk before Me and be blameless”. 

 

Deuteronomy 6:4 - Hear, O Israel: The LORD our God is one 

Lord.  

 

Isaiah 40:28 - Hast thou not known? Hast thou not heard, that 

the everlasting God, the LORD the Creator of the ends of the 

earth, faints not, neither is weary? There is no searching of 

His understanding.  

 

Psalm 121:2 – My help comes from the Lord, Who made 

heaven and earth. 

 

Romans 1:20 - For the invisible things of Him from the crea-

tion of the world are clearly seen, being perceived by the 

things which are made, both His eternal power and divinity, 

so that they are without excuse.  

 

Colossians 1:15-17 - Who is the icon of the invisible God, the 

firstborn over all creation: for by Him [ie. Jesus Christ] were 

all things created that are in the Heavens, and that are upon 

the earth, visible and invisible, whether they be thrones, or 

dominions, or principalities, or powers; all things were cre-

ated by Him, and for Him: and He is before all things, and by 

Him all things consist. [Note: Christ is God being the icon/

image of God the Father Who is invisible and unseen, eter-

nal, without beginning, immortal, almighty and other attrib-

utes, which belong only to God. Therefore, Christ being the 

image of God the Father has all His attributes too. God the 

Father created everything visible and invisible through 

Christ the Son of God. Christ is “firstborn over all creation” 

because He has authority over all creation and doesn’t mean 

that He is one of the created mediators, which was the Colos-

sian heresy. Christ is the only mediator and Lord of all. He is 

the one Who gave beginning to creation and is not the first 

created thing, as suggested by Jehovah’s Witnesses. It must 

be underlined that “firstborn” is derived from the Greek for 

“tikto”, which means “I give birth”, so Christ is the first to 

be born and not the first created. In this case, Scripture 

would say “the first created over all creation” and not “the 

firstborn over all creation”. Also, to support the Colossians 

passage, in Revelation 3:14 it says, “Thus says the Amen, 

the faithful witness and true, the beginning of the creation 
of God”. This does not say that Christ is a creation of God 

and the first one to be created. How can a creation say, 

“Thus says”? Only God says this in the Old Testament (see 

notes below for Isaiah 44:6 under Revelation 1:8). Secondly, 

it says, “Thus says the Amen”, which means “the True 

One”. Who is “the True One”? Only God is the True One – 

“the Amen”. How can a mere creation dare to say that they 

are “the True One”, ie. God? It also states that He is the 

beginning of the creation of God, which means He gave the 

beginning to start creating.] 

 

James 2:19 – You believe that there is one God.  You do well.  

Even the demons believe – and tremble! 

 

Ephesians 4:6 – one God and Father of all, who is above all, 

and through all, and in you all. 

 

Even though the above article refers to God the Father as 

Almighty, the New Testament refers to Christ as Almighty 

too and therefore equates Him to God. 

 

Revelation 1:8 – ‘I [Jesus Christ] am the Alpha and the 

Omega, the Beginning and the End,’ says the Lord, ‘who is 

and who was and who is to come, the Almighty’.   [Note:  

This verse is directed to Jesus Christ as Almighty where He 

calls Himself ‘Almighty’.  This proves Christ’s Deity because 

the Father is also Almighty.  Also, Isaiah’s Prophecy, “For 

unto us a Child is born, Unto us a Son is given; And the 

government will be upon His shoulder. And His name will 

be called Wonderful, Counsellor, Mighty God, Everlasting 
Father, Prince of Peace.” (Isaiah 9:6), shows that the male 

child to be born (ie. Jesus Christ) will be called Mighty God 

(ie. Almighty God).  Alpha and Omega signifies the eternality 

of God, who is the origin and destiny of all things.  Therefore, 

since it is attributed to the Son it also proves His divinity (see 

also Revelation 1:17-18; Revelation 22:12-13).  History and 

in fact, all of creation begins and is completed in the Creator, 

“Thus says the LORD, the King of Israel, and His Re-

deemer, the LORD of hosts: ‘I am the First and I am the 
Last; Besides Me there is no God.’” (Isaiah 44:6; see also 

Isaiah 48:12).  Here we have two Lords where the “King of 

Israel” is God the Father and “the Lord of Hosts”, who is 

also the Father’s “Redeemer”, is the Son of God and they are 

the One God – The Alpha and Omega (First and Last), which 

means that the Father and the Son are eternal and without 

beginning. In a properly appointed Orthodox Christian tem-

ple’s dome, a fresco of our Lord Jesus Christ is depicted 

which bears the title ‘O Pantokrator’ in Greek, which means 

‘The Almighty’.] 

                                        

(To Be Continued…)  


