
 
É Å Ñ Å Ó  ÁÊ ÏË Ï ÕÈ É Å ÓÉ Å Ñ Å Ó  ÁÊÏË Ï ÕÈ É Å ÓÉ Å Ñ Å Ó  ÁÊÏË Ï ÕÈ É Å ÓÉ Å Ñ Å Ó  ÁÊÏË Ï ÕÈ É Å Ó   

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 

 ∆εκέµβριος 2015 / December 2015 
Τρίτη                1/12/15 Αγιασµός Πρωτοµηνιάς / Holy Water service  9.30-10.00 

Τετάρτη            2/12/15 Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης / Porphyrios of Kavsokalyvia     9.30-11.30   

Παρασκευή      4/12/15 Βαρβάρας Μεγαλοµάρτυρος / Great Martyr Barbara  9.30-11.30 

Σάββατο           5/12/15 Σάββα Ηγιασµένου / Savvas the Sanctified  9.30-11.30 

Τετάρτη            9/12/15 Σύλληψις Αγίας Άννης / The Conception of St Anne the mother of the Virgin Mary            9.30-11.30 

Σάββατο         12/12/15 Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριµυθούντος του Θαυµατουργού 

Spyridon Bishop of Trimithoundos the Wonderworker        
9.30-11.30 

Τρίτη              15/12/15 Ελευθερίου Ιεροµάρτυρος και µητρός αυτού Aνθίας  
Priest-martyr Eleftherios and his mother Anthia     

9.30-11.30 

Πέµπτη           17/12/15 ∆ιονυσίου Ζακύνθου / Dionysios of Zakynthos  9.30-11.30 

Τρίτη              22/12/15 Αναστασίας Φαρµακολυτρίας / Anastasia the deliverer from Potions  9.30-11.30 

Πέµπτη           24/12/15 Βασιλικές Ώρες, Μέγας Εσπερινός των Χριστουγέννων και Θεία Λειτουργία  Μεγάλου Βασι-
λείου / Royal Hours, Great Vespers of Nativity of Christ and Divine Liturgy of Basil the Great   

9.30-12.30 

Παρασκευή    25/12/15 Η Γέννησις του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού / The Birth of our Lord Jesus Christ   9.30-12.30 

Σάββατο         26/12/15 Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου / Synaxis of the Most Holy Mother of God  9.30-12.00 

Κυριακή         27/12/15  Ιωσήφ του Μνήστορος & Στεφάνου πρωτοµάρτυρος και αρχιδιακόνου  
Joseph the Betrothed & Stephen the first-martyr and archdeacon  

9.30-12.30 

  Ιανουάριος 2016 / January 2016  

Παρασκευή        1/1/16 Περιτοµή Ιησού Χριστού και Βασιλείου του Μεγάλου  
Circumcision of Jesus Christ and Basil the Great   

9.30-12.30 

ΕΥΓΕΝΕΙ∑ �ΩΡΗΤΕ∑ - DONATIONS - �ΩΡΕΕ∑  
E PANAYIOTOU £100.   ANONYMOUS £100.   P MAROULETIS £200.   

ΓΕΥΜΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
Κάθε πρώτη Τρίτη του µήνα στην Εκκλησία µας προσφέρετε γεύµα προς τους Ηλικιωµένους µας. 

Το γεύµα το προσφέρουν κυρίως οι Κυρίες της Αδελφότητας, αλλά και διάφοροι οµογενείς. Τον 

µήνα Νοέµβριο το φαγητό πρόσφερε οι Οικογένειες της Προέδρου της Αδελφότητας κ. Κυπρούλ-

λας Κυπριανίδη και κ. Χρυστάλλας Γεωργίου. Εάν κάποιος επιθυµεί να προσφέρει το γεύµα να 

µιλήσει µε την Πρόεδρο της Αδελφότητας κ. Κυπρούλλα ή µε τον π. Ιωσήφ. 

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 	ΕΚΕΜΒΡΙΟΥΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 	ΕΚΕΜΒΡΙΟΥΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 	ΕΚΕΜΒΡΙΟΥΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 	ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ    
    

01. Ναο�� 04. Βαρβ�ρα 
05. ∑�ββα� 06. Νικ λαο� 
07. Α�βρ σιο� 09. &ννα 
12. ∑πυρ+δων 
13. Ευστρ�τιο�, Λουκ+α 
15. Ελευθ3ριο�, Ανθ4 
17. 	ανι4λ, 	ιον�σιο� 
19. Αγλα6α              20. Ιγν�τιο� 
21. Θε�ιστοκλ4�, Ιουλιαν4 
22. Αναστασ+α        23. Ν4φων 
24. Ευγεν+α 
25. Χρ4στο�, Χρ�σα, Χριστ+να 
26. Ε��ανου4λ 27. ∑τ3φανο� 
28. 	 �να    

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 έγινε στο Highland Restaurant, η ετήσια Ελληνική 

βραδιά της Εκκλησίας µας. Παρόλο που δεν είχαµε αρκετό κόσµο (µόνο 105 άτοµα) τα 

χρήµατα που µαζέψαµε ανήλθαν στις £8500. Ευχαριστούµε πολύ όσους συµµετείχαν 

αλλά και συνέβαλαν στο να γίνει και αυτή µας η χοροεσπερίδα επιτυχία. 

Χριστουγεννιάτικο Παζάρι Αδελφότητας & Άγιος Βασίλης 

Το Χριστουγεννιάτικο Παζάρι της Αδελφότητάς µας εφέτος θα γίνει τις Κυριακές 

13/12/2015 & 20/12/2015, και επίσης την Κυριακή 20/12/2015 ο Άγιος Βασίλης θα 

µοιράσει δώρα στους µικρούς µας φίλους. Σας περιµένουµε!!  

Για όσους θα θέλατε να σας επι-

σκεφθούν οι Ιερείς µας για τον Αγια-

σµό των Θεοφανείων µην ξεχάσετε 

να δώσετε τα ονόµατά σας και την 

διεύθυνσή σας. ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ! 

 

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 

  

 

Η Αγ�α �α� Εκκλη-
σ�α, �α� καλε�  καθη�εριν� 
αγαπητο� �ου αδελφο�, να 
« Π ρ ο ε ο ρ τ ά σ ω ) ε ν 
Χριστοῦ τὰ Γενέθλια», 
τουλ�χιστον σαρ�ντα η��-
ρε� πριν τα Χριστο�γεννα 
απ  την η��ρα των Εισοδ�-
ων τη� Παναγ�α� �α�, την 
21η Νοε�βρ�ου κ�θε �του�. 

Ε�ναι ανεξαιρ�τω� η 
�εγαλ�τερη εορτ) τη� Χρι-
στιανοσ�νη�, αλλ� και 
 λου του κ σ�ου πια, ε�τε 
πιστε�ουν ε�τε  χι στον 
Κ�ριο.  

Ακο��ε παντο� 
αυτ�� τι� η��ρε� Χρι-
στουγεννι�τικα τραγο�-
δια, βλ�που�ε στολι-
σ��νε� βιτρ�νε�, στ�λ-
νου�ε Χριστουγεννι�τι-
κε� Κ�ρτε�, κλε�νουν 
τα ∑χολε�α και οι εργα-
σ�ε�.  

Χωρ�� να το θ�λουν 
 λοι οι �νθρωποι συ��ετ�-
χουν στου� Χριστουγεννι�-
τικου� εορτασ�ο�� για τον 
απλο�στατο λ γο, επειδ) ο 
Χριστ � �α� ε�ναι το κ�-
ντρο τη� ζω)�  λων �α�.  

Πολ� περισσ τερο 
για ε��� του� Χριστιανο�� 

 που �α� καλε� ο Υ�νο-
γρ�φο� τη� Εκκλησ�α� �α�: 
«ἐπάραντε3 τὸν νοῦν, ἐπὶ 
τὴν Βηθλεὲ) ἀναχθῶ)εν 
τ ῇ  δ ι α ν ο ί ᾳ ,  κ α ὶ 
κ α τ ί δ ω ) ε ν  τ ὴ ν 
Παρθένον, τοῖ3 ψυχικοῖ3 
λογισ)οῖ3, ἐπειγο)ένην 
τίκτειν ἐν ∑πηλαίῳ, τὸν 
τῶν ὅλων Κύριον καὶ 
Θεὸν ἡ)ῶν». 

Αδ�να�οι   �ω� 
 ντε�  λοι �α� κ�ποτε 
βλ�που�ε � νο το ανθρ0-

πινο γεγον � του Μυστηρ�-
ου  πω� ο Ιωσ)φ ο Μν)-
στωρ τον οπο�ο πολ� σω-
στ� τον περιγρ�φει ο Υ-
�νογρ�φο�: «οὗ Ἰωσὴφ 
κατιδὼν τῶν θαυ)άτων 
τὸ )έγεθο3, ἐδόκει 
ἄνθρωπον θεωρεῖν, ὡ3 
βρέφο3 σπαργανού)ενον, 

ὑπενόει δὲ ἐκ τῶν 
πραγ)άτων, Θεὸν εἶναι 
ἀληθινόν». 
 3�ω� ��σω τη� Πα-
ναγ�α� Μητ�ρα� �α� γ�νε-
ται η αλλαγ) που περ��ενε 
η ανθρωπ τητα απ  την 
εξορ�α των Πρωτοπλ�στων: 
«ἤνοικται γὰρ ἡ Ἐδέ), ἐκ 
Παρθένου ἁγνῆ3 Θεοῦ 
π ρ ο ε ρ χ ο ) έ ν ο υ , 
ὑπάρχοντο3 τελείου τοῦ 
αὐτοῦ, ἐν Θεότητι καὶ 
ἀνθρωπότητι».   
 Μ�ρτυρε� πια  λοι 
�α� τη� ενθ�ου παρουσ�-
α� του Κυρ�ου �α� επ� 
γη� α� αναφων)σου�ε 
 πω� ο Υ�νογρ�φο� τη� 
Εκκλησ�α� �α� στον προ-
ε ρτιο ��νο: «Ἅγιο3 ὁ 
Θεό3, ὁ Πατὴρ ὁ 
Ἄ ν α ρ χ ο 3 ,  Ἅ γ ι ο 3 
Ἰσχυρό3, ὁ Υἱὸ3 ὁ 
σαρκωθε ί3, Ἅγιο3 

Ἀ θ ά ν α τ ο 3 ,  τ ὸ 
παράκλητον Πνεῦ)α, 
Τριὰ3 Ἁγία δόξα σοι». 
 

ΧρAνια ΠολλB σε Aλου3  
ΚαλB ΧριστοCγεννα  
και Ευλογη)Dνο3 ο  
ΚαινοCργιο3 ΧρAνο3 

2016. 



ΒΑΠΤΙ∑ΕΙ∑ 
Τον ��να Νο��βριο �γιναν στην Εκκλη-
σ�α �α� οι Βαπτ�σει�: 
1. Τη� ∑οφ�α�-Ευαγγελ�α� κ�ρη� του Michael Hoebee και 

τη� Κυριακ��-Μαρ�να� Παπαξ�νθου, �ε αναδ�χου� την 
Ευαγγελ�α Bourke και τον Ian Bourke. 

2. Του Λεοντ�ου γιου του Ανδρ$ου και τη� Ν�κη� Αυγο&-
στου, �ε αναδ�χου� τον Μ�ριο Πουλλο&ρα και την 
Λουκ�α Πουλλο&ρα. 

3. Του κατηχο&�ενου (αυ)δ-Γεωργ�ου που εισ�λθε ει� την 
Ορθοδοξ�α απ� την Αγγλικανικ� εκκλησ�α γιου του Wil-

liam-George και τη� Edith-Grace McCann, �ε αναδ�-
χου� τον Μ�ριο ∑π&ρου και την Ν�κη ∑π&ρου. 

4. Του Νικολ�ου γιου του Γεωργ�ου και τη� Μαρ�να� Ηλ�α, 
�ε αν�δοχο την Κατερ�να Βαρναβ�δη. 

5. Του κατηχο&�ενου Μιχα�λ-Ιω�ννου γιου του Michael-

John και τη� Carole-Ann Moonie, �ε αν�δοχο τον 
Γε1ργιο Νικ�λα. 

6. Του Μ�ριου-Π$τρου γιου του ∑οφοκλ� και τη� Αι�ιλ�α� 
Θεοδο&λου, �ε αναδ�χου� τον Ιω�ννη ∑π&ρου, την 
Lauren Spyrou και την Natalie Spyrou. 

7. Του Λ$ων-Γεωργ�ου-Μιχα�λ γιου του Π�ρη και τη� 
Laura Αλ$ξη, �ε αναδ�χου� την Μιχα$λα Αλ$ξη, τον 
Γε1ργιο Γεωργ�ου και τον Luke Evans. 

8. Του Λεων�δα-Ιω�ννου γιου του Μιχα�λ και τη� 4λενα� 
Ν�κολα, �ε αν�δοχο τον Ιω�ννη ∑εργ�δη. 

9. Του Χαρ�λα�που γιου του Ματθα�ου και τη� Ελ$νη� 
Ποκοσσι�ν, �ε αναδ�χου� τον Κυρι�κο Οικον��ου και 
την 6ντρη Οικον��ου. 

10.Του Ζαχαρ�α-Ανδρ$ου γιου του Ανδρ$ου-Ζαχαρ�α και 
τη� Ν�κη� Γρηγορ�ου, �ε αν�δοχο τον Μ�ριο Πελεντρ�-
δη. 

11.Του Λ$ων γιου του Liam Smedley και τη� Ανδρι�ννα� 
Dyer, �ε αναδ�χου� τον Αντ1νιο Ιω�ννου και την Χρι-
στι�να Ιω�ννου. 

12.Τη� Ναταλ�α�-Μαρ�α� κ�ρη� του Νικολ�ου Κολ� και τη� 
Melita Keller, �ε αναδ�χου� τον Χριστ�φορο Μιχα�λ 
και την Χριστι�να Αγαθοκλ$ου�. 

13.Τη� Kiana-Felise-6ννα-Γενοβ$φα κ�ρη� του Michael 

και τη� Μελ�σσα� Redman, �ε αν�δοχο την Jessica 

Redman (Ορθ�δοξη Χριστιαν�). 
14.Τη� Αρι�να� κ�ρη� του Vincent και τη� Αι�ιλ�α� Bill-

ings, �ε αν�δοχο την 6ννα Ονουφρ�ου-Γεωργαλ�δη. 
15.Τη� Αρι�να�-∑οφ�α� κ�ρη� του Γεωργ�ου Νικοδ��ου και 

τη� Jessica Sharifi, �ε αν�δοχο την Ζω� Hajdarmataj. 
16.Του ∑εργ�ου-Kay-Χρ�στου γιου του Χρ�στου Λουκ� και 

τη� Danielle-Bridget Sidoli, �ε αναδ�χου� τον Ευ�γγε-
λο Λουκ� και την Kathryn-Louise Louca. 

 

Ευχ!�αστε να σα� ζ�σουν οι Νεοφ$τιστοι! 
 
ΚΗ(ΕΙΕ∑: Τον ��να Νο$�βριο εψ�λει η ε-
ξ�διο� Ακολουθ�α του αε��νηστου Μιχα�λ-
Χρ�στου Αργυρο&. Αιων�α του η �ν��η! 

 

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 

Η ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ  
 Η Αγ�α �ννα 	ταν, σ�φωνα �ε την 
παρ�δοση, η �ητ�ρα τη� Παναγ�α�. Για τη �ητ�-
ρα τη� Θεοτ κου, �ννα, δεν αναφ�ρουν τ�ποτα 
σχετικ  τα Ευαγγ�λια, οτε τα υπ λοιπα βιβλ�α 
τη� Καιν	� (ιαθ	κη�. Το εξελληνισ��νο  νο�α 
�ννα προ�ρχεται απ  το Εβραϊκ  Χ�ννα που 
ση�α�νει «ενοια, χ�ρη», εκε�νη, στην οπο�α 
επεδε�χθη η ευ��νεια και η χ�ρι� του Θεο.  
 Η Αγ�α �ννα αν	κει στα ιερ� πρ σωπα 
τα οπο�α κλ	θηκαν να υπηρετ	σουν ω τη Θε�α 
βουλ	 τη� σωτηρ�α� των ανθρ.πων �ε τη σ�ρ-
κωση του Θεο Λ γου. 0ταν θυγατ�ρα του 
Ματθ�ν απ  τη φυλ	 Λευὶ και τη� Μαρ�α�. Ε�χε 
δο αδελφ��, τη Μαρ�α, �ητ�ρα τη� ∑αλ.�η� 
και την ∑οβ	, �ητ�ρα τη� Ελισ�βετ, η οπο�α 
γ�ννησε τον Πρ δρο�ο.  
 Η �ννα 	ρθε σε γ��ο �ε τον Ιωακε��, 
ο οπο�ο� καταγ ταν απ  τη φυλ	 του Ιοδα. 
0ταν ευσεβε�� και δ�καιοι �νθρωποι, �ε φ βο 
Θεο. Πρ σεχαν στη ζω	 του� και ρθ�ιζαν τι� 
πρ�ξει� του� σ�φωνα �ε το Θε�ο ν �ο. 
5ζησαν �ε ταπε�νωση στην αφ�νεια. 
 Η παρ�δοση �α� πληροφορε� για την 
κατοικ�α του�,  τι 	ταν εκε� κοντ� στην κολυ�-

β	θρα τη� Βηθεσδ� στα Ιεροσ λυ�α. Αλλ� το 
ζεγο� Ιωακε�� και �ννα δεν ε�χαν παιδι� και 
τα δ.ρα των �τεκνων δεν γ�νονταν δεκτ� στο 
Να . 
 Με τη ντροπ	 αυτ	 τη� ατεκν�α� η Αγ�α 
�ννα πολι ρκησε �αζ� �ε τον Ιωακε�� το θρ νο 
του Θεο. Οι προσευχ�� του� 	ταν επ��ονε�, 
θερ��� και χρ νιε�. Η πανσοφ�α του Θεο, 
δοκι��ζοντα� την υπο�ον	 των δικα�ων αυτ.ν 
ανθρ.πων, ετοι��ζει �ργο θαυ�αστ . Προετοι��-
ζει τον πατ�ρα και την �ητ�ρα τη� �ητ�ρα� του 
Θεο. Αφ	νει τον Ιωακε�� και την �ννα να 
δοκι�αστον για να αναδειχθον «εχρηστα 
σκεη ελ�ου�», �ε τα οπο�α σκεη, ω�  ργανα 
θα απεργασθε� ο Θε � τη σωτηρ�α του ανθρω-
π�νου γ�νου�.  
 Το ζεγο� Ιωακε�� και �ννα εξελ�γη 
ω� καλ	 ρ�ζα που θα δ.σει το θαυ�αστ  βλα-
στ  τη� Θεοτ κου Μαρ�α�, χ�ρη στην υπεροχ	 
τη� αρετ	� και τη� ευσεβε�α� του� και γ�νονται 
�ε θαυ�αστ  τρ πο σε προχωρη��νη ηλικ�α 
γονε��. Η στε�ρα και γερ ντισσα �ννα �δωσε 
τον πλ�ον καλλ�καρπο βλαστ  του ανθρωπ�νου 
δ�νδρου, τον ωραι τερο καρπ , του οπο�ου η 
χ�ρι� και η ευωδ�α �φερε τον ουραν  στη γη. 

ΓΑΜΟΙ: Τον ��να Νο��βριο �γινε στην Εκκλησ�α �α� ο Γ-�ο�: 1. Του Joseph-Peter Swin-

dells �ετ� τη� Νικολ$ττα� Νεοφ&του.  Ευχ!�αστε να ζ�σουν οι Νε!νυ�φοι! 

Ο Αρχιµανδρίτης Ζαχαρίας  

του Essex στην Εκκλησία µας. 
 

Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιµανδρίτης 

π. Ζαχαρίας από το Μοναστήρι του 

Τιµίου Προδρόµου στο Essex θα είναι 

µαζί µας την Παρασκευή 18η ∆εκεµ-

βρίου και ώρα 7µµ για την καθιερωµέ-

νη του Χριστουγεννιάτικη οµιλία. 

Οι Ιεροψάλτες µας θα ψάλλουν επίκαι-

ρους Ύµνους και κάλαντα των Χρι-

στουγέννων. Σας περιµένουµε!! 

Παρακαλούµε όλους σας να ανανεώσετε 

την ετήσια συνδροµή για το 2016. 

Annual Membership is due for renewal for 

2016 

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 

 We shall continue to look at the Creed (‘To Pistevo’ in 

Greek) what it says about the Church and baptism in the 9th and 

10th article: 

 

9.  I believe in One Holy, Catholic and Apostolic Church. 

 

John 15:6 - If anyone does not abide in Me, he is cast out as a 

branch and is withered; and they gather them and throw them into 

the fire, and they are burned. [N.B. This is a stern warning from 

Christ that we must abide in Him through life in the Church, 

which is the Vine as referred to in verses 1-5. Life in Christ 

through the Church is faith, baptism, love, obedience and the 

Eucharist. If we choose to reject this life, Christ cuts us off from 

Himself and by extension from the Church, which is His body – 

The Orthodox Church that brings us eternal life through the Sac-

raments of the Church.] 

 

John 17:11 – Holy Father, keep through Your name those whom 

You have given Me, that they [Christ’s disciples] may be one as 

We are. 

 

John 17:20-23 – I do not pray for these alone [the disciples], but 

also for those [Christians] who will believe in Me through their 

[the disciples] word; that they [followers of Christ through the 

word of the disciples] all may be one, as You, Father, are in Me, 

and I in You; that they also may be one in Us, that the world may 

believe that You sent Me. And the glory which You gave Me I 

have given them, that they may be one just as We are one: I in 

them, and You in Me; that they may be made perfect in one, and 

that the world may know that You have sent Me, and have loved 

them as You have loved Me. [N.B. Christ prayed not only for the 

disciples but also the Christians who will believe in Him through 

His disciples to be one, ie. In mind, just like Christ being the Son 

of God and His Father and the Holy Spirit are. Therefore, we who 

are members of the Church must be of one mind and in one 

Church and not many churches of differing beliefs claiming to be 

‘Christian’. The Church is the image of the Holy Trinity, which is 

one in mind, which is why the Orthodox Church is conciliar in 

nature where all the Bishops sit in Council to deliberate on mat-

ters of faith and not one man like the Pope to make decisions on 

behalf of all the clergy and the people. The Orthodox Church fol-

lows the practice of the Apostles like in Acts 15.] 

 

Ephesians 1:22-23 –And He put all things under His feet, and gave 

Him to be head over all things to the church, which is His body, 

the fullness of Him who fills all in all [Note: The Orthodox 

Church is also known as Catholic, in Greek ‘katholiki’, because 

she lacks nothing for the salvation of mankind and contains the 

fullness of the Faith]. 

 

Ephesians 2:20 – [the church, the members of the household of 

God – see Ephesians 2:19] having been built on the foundation of 

the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief 

cornerstone. [N.B. Here you see that the foundation of the Church 

are the Apostles and therefore the Church is Apostolic. Also, the 

Church is built on the foundation of Christ and the Prophets.] 

Ephesians 4:4-6 - There is one body, and one Spirit, even as you 

also were called in one hope of your calling; one Lord, one faith, 

one baptism. One God and Father of all, Who is above all, through 

all, and in you all. 

 

Ephesians 5:27 – that He [Jesus Christ] might present her to Him-

self a glorious church, not having spot or wrinkle or any such 

thing, but that she [the church] should be holy and without blem-

ish. 

 

Colossians 1:5-6 – because of the hope which is laid up for you in 

heaven, of which you heard before in the word of the truth of the 

gospel, which has come to you, as it has also in all the world, and 

is bringing forth fruit, as it is also among you since the day you 

heard and knew the grace of God in truth [Note: The Orthodox 

Church is Catholic, in Greek ‘katholiki’, in the sense that she is 

for all people and nations, ie. universal]. 

 

Revelation 21:14 – Now the wall of the city [ie. the Kingdom of 

God] had twelve foundations, and on them were the names of the 

twelve apostles of the Lamb. [N.B. Here you see that the founda-

tion of the Church, which is the Kingdom of God, is the Apostles 

and therefore the Church is Apostolic.] 

 

10.  I confess one Baptism for the remission of sins. 

 

Matthew 29:19 – [Jesus said to the disciples] Go therefore and 

make disciples of all the nations, baptising them in the name of the 

Father and of the Son and of the Holy Spirit 

 

Mark 16:18 – [Jesus said to disciples] He who believes and is 

baptised will be saved; but he who does not believe will be con-

demned. 

 

John 3:5 – Jesus answered [to Nicodemus], “Most assuredly, I say 

to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter 

the kingdom of God.” [Note: Being born of water and the Spirit is 

a clear reference to Christian baptism.  You are immersed 3 times 

in water to represent the 3 days death and resurrection of Christ – 

see Romans 6:3; Colossians 2:12.  Also, you are anointed with 

Chrism, which is the seal of the Holy Spirit – see 2 Corinthians 

1:21-22; 1 John 2:20; 1 John 2:27]  

                                            

(To Be Continued…) 
 

HAPPY CHRISTMAS & A HAPPY NEW YEAR 2016! 

 

 

 
 

 


