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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 

 Οκτώβριος 2015 / October 2015 
Πέµπτη             1/10/15 Αγιασµός Πρωτοµηνιάς / Holy Water service   9.30-10.00 

Παρασκευή      2/10/15 Κυπριανού και Ιουστίνης των Μαρτύρων / Martyrs Cyprian and Justine the Virgin   9.30-11.30   

Κυριακή           4/10/15 Πάντων των Κυπρίων Αγίων / All Saints of Cyprus  9.30-12.30   

Τρίτη                6/10/15 Θωµά του Αποστόλου και Κενδέα Οσίου / Apostle Thomas and Venerable Kendeas   9.30-11.30   

Τρίτη              20/10/15 Αρτεµίου Μεγαλοµάρτυρος, Γερασίµου και Ματρώνης των Οσίων 
Great-Martyr Artemios, Venerable Gerasimos and Matrona          

9.30-11.30 

Παρασκευή    23/10/15 Ιακώβου Αδελφοθέου / James the brother of the Lord (son of Joseph from first marriage)     9.30-11.30 

∆ευτέρα         26/10/15 ∆ηµητρίου Μεγαλοµάρτυρος του Μυροβλύτου / Great-Martyr Demetrios the Myrrh-gusher   9.30-11.30 

Τετάρτη          28/10/15 Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ 

Holy Protection of the Mother of God (NATIONAL DAY OF GREECE)   
9.30-11.30 

  Νοέµβριος 2015 / November 2015  

Τρίτη                3/11/15 Αγίου Γεωργίου (του σπόρου) / St George (Time of sowing seeds)    9.30-11.30 

Παρασκευή      6/11/15 ∆ηµητριανού επισκόπου Κυθρέας Κύπρου / Demetrianos bishop of Kythrea in Cyprus    9.30-11.30   

ΕΥΓΕΝΕΙ∑ �ΩΡΗΤΕ∑ - DONATIONS - �ΩΡΕΕ∑  
 A MICHAELOS £100. S MICHAEL £300. T NADIOTIS £100. Y CHRONIAS £20.  

ΓΕΥΜΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

Κάθε πρώτη Τρίτη του µήνα στην Εκκλησία µας προσφέρετε γεύµα προς τους Ηλικιωµέ-

νους µας. Το γεύµα το προσφέρουν κυρἰως οι Κυρίες της Αδελφότητας, αλλά και διάφο-

ροι οµογενείς. Τον µήνα Σεπτέµβριο το φαγητό πρόσφερε η Οικογένεια της κ. Μαρούλ-

λας Κωνσταντίνου. Εάν κάποιος επιθυµεί να προσφέρει το γεύµα να µιλήσει µε την Πρό-

εδρο της Αδελφότητας κ. Κυπρούλλα Κυπριανίδη ή µε τον π. Ιωσήφ. 

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ    
    

02. Κυπριανός  03. ∆ιονύσιος 

04. Ιερόθεος      05. Χαριτίνη 

06. Θωµάς         07. Σέργιος 

08. Πελαγία 

10. Ευλάµπιος, Ευλαµπία 

15. Λουκιανός   18. Λουκάς 

20. Αρτέµιος, Γεράσιµος 

21. Χριστόδουλος, Σωκράτης 

23. Ιάκωβος     26. ∆ηµήτριος 

27. Νέστορας 

30. Ζηνόβιος, Ζηνοβία 
    

Η πρώτη Κυριακή του  

Οκτωβρίου είναι αφιερωµέ-

νη στους Κυπρίους Αγίους  

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

ANNUAL DINNER & DANCE  

ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ 
 

Την Κυριακή 15η Νοεµβρίου 2015 και ώρα 6.30µµ, στο Highland Restaurant, 9-11 The 

Precinct, High Rd, Broxbourne EN10 7HY, θα γίνει η ετήσια Ελληνική βραδιά της Εκ-

κλησίας µας για ενίσχυση του ταµείου της Εκκλησίας µας. Για την βραδιά έχει κυκλοφο-

ρήσει ειδικό λεύκωµα µε διαφηµίσεις. Η τιµή εισιτηρίου είναι £30. Είναι υποχρέωση 

όλων µας να τιµήσουµε µε την παρουσία µας την εκδήλωσή µας αυτή. 

TAVLI COMPETITION 

Θερµές ευχαριστίες στους διοργανωτές του διαγωνισµού στο Τάβλι που έγινε την Παρα-

σκευή 25/9/2015 στους κ. Μαστρίδη, Μιχαήλ και Λαζούρα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες ανή-

κουν στον Πρόεδρό µας Μιχαλάκη Πιλινά οποίος ανέλαβε και τα έξοδα της φιλοξενίας. 

Νικητής του διαγωνισµού αναδείχτηκε ο νεαρός Λευτέρης Γεωργίου, µε δεύτερο τον κ. 

Νικόλαο Γεωργίου. Το ποσό που µαζεύτηκε ανήλθε στις £740.  

 

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 

  

 

 Ο �γιο� Ι�κωβο� �ταν υι�� 
του Ιωσ�φ του Μν�στορο� απ� τον 
πρ�το του γ��ο. Ευλογ�θηκε παρ� 
Θεο  �ταν �ταν ακ��η στην κοιλ!α 
τη� �ητρ�� του, και υπ�ρξε τ�σο 
δ!καιο� στον β!ο του �στε �λοι οι 
Εβρα!οι τον αποκαλο σαν «&!καιο» 
και «Ωβλ!α», που στα Εβραϊκ� ση-
�α!νει «προ�αχ�ν λαο » και 
«δικαιοσ νη». Απ� την παιδικ� �δη 
ηλικ!α, ο Ι�κωβο� -ζησε �ε την πιο 
αυστηρ� �σκηση. &εν -πινε 
κρασ! ο τε �λλα δυνατ� ποτ�. 
Μι�ο �ενο� τον �γιο Ιω�ννη 
τον Πρ�δρο�ο, δεν -τρωγε 
ποτ- τ!ποτε απ� �σα -χουν 
πνο� ζω�� �-σα του�. Ξυρ�φι 
ποτ- δεν π-ρασε επ! τη� κε-
φαλ�� του, �πω� ορ!ζει ο Ν�-
�ο� για �σου� αφιερ�νονται 
στον Θε� (Αριθ. 6, 5). Ποτ- 
του δεν λουζ�ταν και δεν 
χρι�ταν �ε -λαιο, προκρ!νο-
ντα� τη �-ρι�να τη� ψυχ�� 
-ναντι εκε!νη� του σ��ατο�. 
 Μετ� την Αν�ληψη του 
Κυρ!ου, οι Απ�στολοι ο�οφ�-
νω� εξ-λεξαν τον δ!καιο Ι�κωβο 
πρ�το επ!σκοπο Ιεροσολ �ων. Τ--
λειο� σε �λε� τι� αρετ-� τη� πρ�ξε-
ω� και τη� θεωρ!α�, ο Ι�κωβο� 
��νο� εισερχ�ταν στα 9για των 
Αγ!ων τη� Καιν�� &ιαθ�κη� -�χι 
�ια φορ� τον χρ�νο �πω� -πραττε 
ο αρχιερε � των Ιουδα!ων- αλλ� 
κ�θε �-ρα για να τελ-σει τα �για 
Μυστ�ρια. Ενδεδυ�-νο�  φασ�α 
λιν�, εισερχ�ταν ��νο� στον Να�, 
και επ! �ρε� στεκ�ταν γονυπετ�� 
πρεσβε οντα� υπ-ρ του λαο  και 
τη� σωτηρ!α� του κ�σ�ου, σε βαθ-
�� που τα γ�νατ� του -γιναν σκλη-
ρ� σαν π-τρα. 
 Προ�δρευσε τη� Αποστολι-
κ�� ∑υν�δου και σχετικ� �ε το αν 

πρ-πει να περιτ-�νονται οι εθνικο! 
που ασπ�ζονταν τη Χριστιανικ� 
π!στη, πρ�τεινε να �ην επιβαρ νο-
νται οι προσ�λυτοι �ε τι� επιταγ-� 
του παλαιο  Ν��ου αλλ� να του� 
ζητηθε! να απ-χουν ��νον τη� 
πορνε!α� και των ειδωλοθ των 
(Πραξ. 15, 20). ∑υν-ταξε επ!ση� την 
επιστολ� που φ-ρει το �νο�α του 
στην Αγ!α Γραφ�. ∑την επιστολ� 
αυτ� διορθ�νει �σου� θεωρο ν τον 

Θε� ω� αιτ!α των κακ�ν: ο γαρ 
Θε�� απε!ραστ�� εστι κακ�ν, πει-
ρ�ζει δε ουδ-να· -καστο� δε πειρ�-
ζεται υπ� τη� ιδ!α� επιθυ�!-
α�  εξελκ��ενο� και δελεαζ��ενο� 
(Ιακ. 1, 13-14). 
 Προτρ-πει επ!ση� του� Χρι-
στιανο � να �ην περιοριστο ν στην 
ο�ολογ!α τη� π!στε�� του� στον 
Χριστ�, αλλ� να ακτινοβολε! η 
π!στη του� �-σα απ� τα -ργα τη� 
αρετ��. Cσπερ γαρ το σ��α χωρ!� 
πνε �ατο� νεκρ�ν -στιν, ο τω και 
η π!στι� χωρ!� των -ργων νεκρ� 
-στι (Ιακ. 2, 26). Προσθ-τει πολλ-� 
�λλε� συ�βουλ-� για το πω� να 
δι�γει κανε!� β!ο θε�ρεστο και να 
αποκτ�σει τη σοφ!α την παρ� 

Θεο , διδ�σκοντ�� �α� να αναγνω-
ρ!ζου�ε εν παντ! το δ�ρο του Κυρ!-
ου: π�σα δ�σι� αγαθ� και παν δ�-
ρη�α τ-λειον �νωθεν -στι καταβα!-
νον απ� του Πατρ�� των φ�των, 
παρ’ ω ουκ -νι παραλλαγ� � τρο-
π�� αποσκ!ασ�α (Ιακ. 1, 16). Ο 
�γιο� Ι�κωβο� συν-ταξε επ!ση� τη 
Θε!α Λειτουργ!α, που φ-ρει το 
�νο�� του και αποτελε! πηγ� �λων 
των λειτουργι�ν τη� Ορθοδ�ξου 

Εκκλησ!α�. 
 Περ! το -το� 62, η Ιου-
δα!α βρισκ�ταν σε αταξ!α και 
αναρχ!α �ετ� τον θ�νατο του 
ηγε��νο� Φ�στου· οι Εβρα!οι, 
που ε!χαν αποτ χει στην απ�-
πειρ� του� να θανατωθε! ο 
Πα λο� (Πραξ. 25-26), στρ�φη-
καν κατ� του Ιακ�βου, του 
οπο!ου η φ��η ω� δικα!ου 
-κανε τον λα� να ε�πιστε εται 
το κ�ρυγ�� του. Πολλο!, κ�-
σ�ο� απλ�� αλλ� και πρ�κριτοι, 
ε!χαν ασπαστε! την π!στη και 
οι γρα��ατε!� και οι φαρισα!οι 
εφοβο ντο �τι εντ�� ολ!γου 

�λοι θα αναγν�ριζαν στο πρ�σωπο 
του Ιησο  τον Μεσσ!α. 
 Παρουσι�στηκαν τ�τε στον 
επ!σκοπο Ιεροσολ �ων, πλ�ρει� 
υποκρισ!α�, επα!νεσαν την αρετ� 
και τη δικαιοσ νη του και του ε!-
παν: «Παρακαλο �εν σε, τον δ!καιο 
και α�ερ�ληπτο, να προτρ-ψει� τον 
λα� που σ ντο�α θα συναθροιστε! 
για το Π�σχα να �ην υποπ-σει σε 
πλ�νη σχετικ� �ε το πρ�σωπο του 
Ιησο . Παρακαλο �εν σε να αν-λ-
θει� στο πτερ γιο του ναο  �στε 
να σε βλ-πει και να σε ακο ει 
�λο� ο λα��, και οι εθνικο! ακ��η 
που θα συγκεντρωθο ν για την 
εορτ�». 

∑υν$χεια……→→ 



ΒΑΠΤΙ∑ΕΙ∑ 
Τον ��να ∑επτ��βριο �γιναν στην Εκ-
κλησ�α �α� οι Βαπτ�σει�: 
1. Του Ευ�γγελου-Γεωργ�ου γιου του Stewart Johnston και 

τη� Ναταλ�α� Ιω�ννου, �ε αναδ�χου� την Λ�δια Ιω�ν-
νου, την ∑τ φανη Ιω�ννου και τον Matthew Luis. 

2. Τη� Ν�ντια�-Μαρ�α� κ�ρη� του Angelo-Salvatore και 
τη� Ανδρι�ννα�-Νατ�σσα� Siracusa, �ε αναδ�χου� τον 
Stephen Ηλ�α και την Francesca Siracusa. 

3. Του Κωνσταντ�νου-Μιχα(λ γιου του Ανδρ ου Λο)ζου και 
τη� Χριστ�να� Φ�νη, �ε αν�δοχο τον Παν�κο Λο)ζου. 

4. Του Μιχα(λ-Ανδρ ου γιου του Ανδρ ου Λο)ζου και τη� 
Χριστ�να� Φ�νη, �ε αν�δοχο τον Μ�ριο Αντων�ου. 

5. Του Λεων�δα-Ανδρ ου γιου του Ανδρ ου Λο)ζου και τη� 
Χριστ�να� Φ�νη, �ε αν�δοχο την Ελεν�τσα Μιχα(λ. 

6. Του Ιωσ(φ-Γεωργ�ου γιου του Paul Barnard και τη� 
Αικατερ�νη� Ροτ(, �ε αναδ�χου� τον Κωνσταντ�νο Κυ-
ρι�κου και την Λα�πιδ0να Κυρι�κου. 

7. Τη� ∑ελ(νη� κ�ρη� του Ιω�ννου ∑τασ( και τη� Maria 

Martinez-Salinas, �ε αν�δοχο τον Κωνσταντ�νο Τσι�-
�α�. 

8. Τη� Μαρ�α�-Ελισ�βετ κ�ρη� του David-Noel Maher και 
τη� Ελ νη� ∑τυλιανο�, �ε αναδ�χου� την Μ�νικα Ken-

nedy και τον Matthew Kennedy. 
9. Τη� ∑οφ�α� κ�ρη� του Ιακ0βου Ζ(γρα και τη� Χριστ�-

να� Καλα�αρ�, �ε αν�δοχο τον Παντελε(�ων Ζ(γρα. 
10.Τη� Ελ νη� κ�ρη� του Μαν0λη και τη� Χριστ�να� Χα-

τζη�αν0λη, �ε αναδ�χου� την Μερ�πη Χ�βα και τον 
Β�σο Χ�βα. 

11.Τη� Ραφα λα� κ�ρη� του Θεοφ�νη και τη� 5οξο�λλα� 
Ρουσι�, �ε αναδ�χου� την Ειρ(νη Katz, τον Χριστ�φο-
ρο Katz,  την Γαβρι λα Χριστοφ�ρου και τον Χρ(στο 
Χριστοφ�ρου. 

12.Του Ζαχαρ�α γιου του Χριστ�κη Αντων�ου και τη� Kir-

sty Wiely, �ε αναδ�χου� τον Λουκ� Ανδρ ου και την 
Μαρ�α Ανδρ ου. 

13.Τη� Ελισα�α�-Ingrid κ�ρη� του Ross και τη� Ε�α� 
James, �ε αναδ�χου� τον Γε0ργιο Γεωργι�δη, την 
Helen McDonell και τον Daniel James. 

14.Τη� Αρι λλα�-Αναστασ�α� κ�ρη� του Αναστασ�ου-
Ελευθερ�ου και τη� Ιουλι�να� Παναγι0τη, �ε αναδ�χου� 
τον Παναγι0τη Παναγι0τη και την Kristina Kassie. 

15.Του Λεων�δα-Π τρου γιου του Richard Chiti και τη� 
Λ�ρα� ∑�ϊλο�, �ε αναδ�χου� την Χριστι�ννα Χριστοφ�-
ρου και τον Ralph Chiti. 

16.Του Ιορδ�νη γιου του Richard Chiti και τη� Λ�ρα� 
∑�ϊλο�, �ε αναδ�χου� την ∑ουζ�να Κουρ α και τον 
Γε0ργιο Χριστοδο�λου. 

17.Τη� Nina-Addison κ�ρη� του Mark και τη� Jelena 

Croad, �ε αν�δοχο την Spomenka Ord (Ορθ�δοξοι 
∑ ρβοι). 
Ευχ �αστε να σα� ζ�σουν οι Νεοφ$τιστοι! 

 

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 

 Gταν ο Ι�κωβο� αν-βηκε στο πτε-
ρ γιο του ναο , οι γρα��ατε!� και οι φαρι-
σα!οι του φ�ναξαν �-σα απ� το πλ�θο�: 
«Ειπ- η�!ν, δ!καιε, ει� τ! να πιστε σω�εν 
δι�τι ο λα�� πλαν�ται και ακολουθε! Ιη-
σο ν τον σταυρωθ-ντα. Φαν-ρωσ- �α� 
ποι�� ε!ναι αυτ�� ο Ιησο �». Ο δε Ι�κω-
βο�, �ε στεντ�ρεια φων� απ�ντησε: «&ιατ! 
�ε ερωτ�τε δι� τον Υι�ν του Ανθρ�που; 
Εκε!νο� κ�θεται τ�ρα στον ουραν�, δεξι� 
τη� &υν��εω� του Πατρ�� Του και θα 
-λθει π�λι καθεζ��ενο� επ! νεφελ�ν για 
να κρ!νει εν τη δικαιοσ νη Του την οι-
κου�-νην �πασα». 
 Πολλο! �ταν εκε!νοι οι οπο!οι π!-
στεψαν στη �αρτυρ!α του Ιακ�βου και 
αν-κραξαν: «Ωσανν� τω υι� &αβ!δ!» Οι 
γρα��ατε!� ��ω� και οι φαρισα!οι -τριξαν 
του� οδ�ντα� και φ�ναξαν: «Ω� και ο 
&!καιο� επλαν�θη!» Kτρεξαν στο πτερ γιο 
του ναο  και -ριξαν καταγ�� τον &!καιο, 
για να πληρωθε! το ρηθ-ν υπ� ΗσαMου 
του Προφ�του: 9ρω�εν τον δ!καιον, �τι 
δ σχρηστο� η�!ν -στι (Ησ. 3, 10). Παρ� το 
 ψο� απ� το �ποιο -πεσε, ο Ι�κωβο� δεν 

σκοτ�θηκε π-φτοντα� και οι Ιουδα!οι 
�ρχισαν να τον λιθοβολο ν. Ο �γιο� ση-
κ�θηκε και γονατ!ζοντα� αν-κραξε προ� 
τον Θε�, κατ� �!�ηση του Χριστο  και 
του αγ!ου ∑τεφ�νου (Λουκ, 23, 
34·Πρ�ξει� 7, 59- 60): «Ικετε ω σε Θε- 
�ου και Πατ-ρα επουρ�νιε, �φε� αυτο!�, 
ου γαρ ο!δασι τι ποιο σιν!» 
 Κι εν� προσευχ�ταν για του� δι�-
κτε� και δη�!ου� του, -να� Ιουδα!ο� απ� 
το πλ�θο�, κατελ�φθη απ� �αν!α βλ-πο-
ντα� την ακλ�νητη αγ�πη του &ικα!ου· 
π�ρε το ξ λο �ε το οπο!ο στρ�γγιζαν τα 
υφ�σ�ατα, τον κτ πησε στην κεφαλ� και 
-τσι ο Ι�κωβο� ο &!καιο� �αρτ ρησε την 
π!στη του στον ∑ωτ�ρα Χριστ�. Τον εντα-
φ!ασαν επ! τ�που κοντ� στον Να�. Τ�ση 
�ταν η φ��η τη� αρετ�� του Ιακ�βου 
�στε ακ��η και οι πλ-ον σκεπτικιστ-� 
Εβρα!οι θε�ρησαν τον �αρτυρικ� του 
θ�νατο ω� α!τια τη� πολιορκ!α� και τη� 
καταστροφ�� τη� Ιερουσαλ�� το -το� 70. 
(Ν-ο� ∑υναξαριστ�� τη� Ορθοδ�ξου Εκ-
κλησ!α�, Οκτ�βριο�, εκδ. Pνδικτο�, σ. 273-
275) 

ΓΑΜΟΙ: Τον ��να ∑επτ��βριο �γινε στην Εκκλησ�α �α� ο Γ)�ο�: 1. Του Χαρ�λα�που Κοντο� �ετ� τη� 
Μαρ�α� Κουρτελλ(.  2. Του Χρ(στου Πιερ( �ετ� τη� Ελ νη� Γεωργ�κη.  3. Του Χριστ�κη Νικολ�ου �ετ� τη� ;ννα�-Μαρ�α� 
Νικ�λα.  4. Του Ανδρ ου Παντελ( �ετ� τη� Ευσταθ�α� Ιωσ(φ.  5. Του Κωνσταντ�νου Γεωργ�ου �ετ� τη� Βαλεντ�νη� Χρ(στου. 

Ευχ �αστε να ζ�σουν οι Νε νυ�φοι! 
ΚΗ,ΕΙΕ∑: Τον �(να ∑επτ �βριο εψ�λλει η εξ�διο� Ακολουθ�α των αει�ν(στων Χριστ�κη Γαβρι(λ και Αν-
δρ ου-Μιχα(λ Ματθα�ου. Αιων�α του� η �ν��η! 
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Για το περιοδικό συνεργάστηκαν οι κληρικοί της Κοινότητας:  Πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας & π. ∆ηµητριανός Μελέκης 

 The subject about the Church of Christ in today’s era of 

political correctness might need to be addressed in a sensitive 

manner. But to do any justice to such a topic we need to look at 

it from the Biblical, Patristic, Theological and Historical point 

of view. If an individual was asked what their view is about 

what the Church is and who is part of the Church, their answer 

would give you a clue from what sect or denomination they 

have been influenced by.  These are not easy questions to an-

swer because we see other people from different denominations 

that are dedicated to Christ and feel that they are Christians too.  

Some of these people seem a lot more dedicated to influencing 

and preaching to others about Christ than many Orthodox Chris-

tians who were baptised as infants or babies who are indifferent 

to their faith and probably go once or twice a year to church or 

even less.  We must treat these topics with some sensitivity but 

ultimately must be truthful to what Christ, the apostles and the 

Early Church believed about these matters. The Holy Scriptures 

say, “Let love be without hypocrisy” (Romans 12:9), we must 

“speak the words of truth and reason” (Acts 26:25), “[Love] 

does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth” (1 Co-

rinthians 13:6), “Let us not love in word or in tongue, but in 

deed and in truth” (1 John 3:18) and “speaking the truth in 

love” (Ephesians 4:15).  Therefore, love without truth is an 

empty gesture that will not help those who are striving to be 

saved.  We will only aid them to veer off the ‘narrow path’ and 

the ‘difficult way’ that leads to life, which our Lord Jesus Christ 

said that few people will find it (see Matthew 7:13-14). 

 We will start with what is a Christian and what is re-

quired for someone to be deemed a Christian.  The name 

“Christian” was first given to the followers of Jesus in Antioch 

in Syria. “...and in Antioch the disciples were for the first 

time called Christians” wrote St Luke in Acts 11:26.  Antioch 

was notorious for its ability to produce nicknames. They had 

one even for the emperor whom they once called “the Goat.” 

Thus the name “Christian” was given to the followers of Jesus 

neither by themselves nor by the Jews, but by the Greek speak-

ing pagans in Antioch who gave it to them as a nickname. The 

Christians took this name given in mockery and turned it into 

one of the most revered names in history. The name tells us 

something very important about the Christian: that there is a 

resemblance between Christ and the Christian. The Christian is 

first and foremost a CHRIST person.  These followers of Jesus 

did things, said things, lived things which were unheard of in the 

history of the world. They lived purity -- purity of a new order, 

purity of thought and feeling. They lived forgiveness -- forgive-

ness of a new kind, forgiveness for friend and foe alike. They 

lived love -- love of a new order, love for those who least de-

served it. They lived humility -- a new kind of humility the 

world had not seen before except in Jesus! So they made a new 

name for these people in whom they saw the purity, the forgive-

ness, the love, and the humility of Jesus. They called them 

CHRISTIANI, Christ people! 

 Having the name Christian means we have to resemble 

the person whom we are named after - Christ. Alexander the 

Great once found a soldier in his ranks who was accused of 

cowardice in the face of the enemy. When asked his name by 

Alexander the Great, the soldier replied, “Alexander.”  Alexan-

der the Great replied, “Either change your name or change your 

behaviour.” Some of us, who bear the name “Christian” lightly, 

need to heed Alexander’s advice. 

 A Christian is someone who follows Christ consciously 

and by personal choice, who responds to His call, who says 

“Yes” to Him just like His disciples who left everything and 

followed Him. Being a Christian is first and always a relation-

ship to a Person, ie. Jesus Christ -- not to a code or philosophy. 

 To be a Christian is to be committed to God in Christ. It 

is to be a living member of His Body, the Church (1 Corinthians 

12:12-14; Romans 12:1-2, 4-5; Colossians 1:18). It is to be un-

der compulsion to live a certain kind of life -- the life of Christ.  

St Paul taught, “For as many of you as were baptised into 

Christ have put on Christ” (Galatians 3:27) and stressed to the 

Philippians that it is God who works in them (Philippians 2:13) 

and to “shine as lights in the world” (Philippians 2:15). 

 A Christian is someone to whom Jesus Christ has given 

His Holy Spirit through Holy Baptism, which is a necessary 

requirement to become a Christian unlike what a number of 

“Christian” sects believe. On the Feast of Pentecost, Peter de-

clared to the inquiring crowds, “Repent and be baptised, every 

one of you, in the name of Jesus Christ so that your sins may 

be forgiven. And you will receive the gift of the Holy 
Spirit” (Acts 2:38). Paul wrote to the Ephesians, “You put 

your faith in Christ and were given the promised Holy Spirit 
to show that you belong to God” (Ephesians 1:13). Through 

the mysteries or Sacraments of the Church, the Christian starts 

their life in Christ.  If they are adults, they are instructed and 

believe in Christ and His gospel, then they are baptised and then 

participate in the Sacraments where they experience Christ and 

come to communion with God in the Holy Trinity.  If they are 

babies of Christian parents they participate in the Christian life 

by baptism and the sacraments just like the adults and grow in 

the Christian life.  The Church is a reflection of the unity of the 

Holy Trinity.  Therefore, we as Christians must be united to-

gether, united with God and with the saints and angels in 

Heaven. 

                                          

(To Be Continued…) 

 
 

 

 

 

 


