
 
             

Εσπερινός  Σαββάτου   5.00—6.00 μμ 

 
Θεία Λειτουργία Κυριακής   9.30—12.30 

HOLY EUCHARIST IN ENGLISH EVERY SATURDAY 9.30-10.30 am 

 Σεπτέμβριος 2016 / September 2016 

Πέμπτη               1/9/16 Αγιασμός Πρωτομηνιάς. Αρχή της Ινδίκτου Νέο Εκκλησιαστικό έτος (7525) 
Holy Water Service. Beginning of the Indictium Church New Year (7525 Years from Creation of Adam)   

9.30-10.00   

Παρασκευή         2/9/16 Μάμαντος Μάρτυρος / Mamas the martyr  9.30-11.30  

Πέμπτη               8/9/16 Γενέσιο της Θεοτόκου / Nativity of the Mother of God   9.30-12.00 

Τετάρτη            14/9/16 Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού (Νηστεία) / Exaltation of Precious Cross (Fast)   9.30-12.00 

Σάββατο           17/9/16 Ευφημίας της Μεγαλομάρτυρος & Σοφίας, Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης μαρτύρων  

Great-Martyr Euphemia & Martyrs Sophia, Faith, Hope and Charity  

9.30-10.30  

Τρίτη                20/9/16 Ευσταθίου μεγαλομάρτυρος / Great-Martyr Efstathios (Eustace)    9.30-11.30  

Πέμπτη             22/9/16 Φωκά Ιερομάρτυρος / Priest-Martyr Phocas  9.30-11.30  

Παρασκευή       23/9/16 Σύλληψις Τιμίου Προδρόμου / Conception of St John the Baptist 9.30-11.30  

Σάββατο           24/9/16 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  

Δευτέρα            26/9/16 Μετάστασης Ιωάννου Θεολόγου / Translation of St John the Theologian  9.30-11.30  

Τετάρτη            28/9/16 Οσίου Αυξεντίου του Θαυματουργού / Venerable Afxentios the Wonderworker  9.30-11.30  

  Οκτώβριος 2016 / October 2016  

Κυριακή            2/10/16 Κυπριανού και Ιουστίνης των Μαρτύρων & Πάντων των Κυπρίων Αγίων  

Martyrs Cyprian and Justine the Virgin & All Saints of Cyprus  

9.30-12.30  

Πέμπτη             6/10/16 Θωμά του Αποστόλου και Κενδέα Οσίου / Apostle Thomas and Venerable Kendeas    9.30-11.30 

ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΔΩΡΗΤΕΣ - DONATIONS - ΔΩΡΕΕΣ  
K TOUMAZOU £100. A CHRISTOFI £100. V PTOHOPOULOS £50.   

ΓΕΥΜΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα στην Εκκλησία μας προσφέρετε γεύμα προς τους Ηλικιωμένους μας. Το γεύμα το προσφέ-
ρουν κυρίως οι Κυρίες της Αδελφότητας, αλλά και διάφοροι ομογενείς. Εάν κάποιος επιθυμεί να προσφέρει το γεύμα να 
μιλήσει με την Πρόεδρο κα. Κυπρούλλα Κυπριανίδη, ή με τον Ιερατικό μας Προϊστάμενο π. Ιωσήφ Παλιούρα. 

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ    ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
 

01. Αθηνά, Αντιγόνη 
03. Άνθιμος         04. Μωυσής 
05. Ζαχαρίας 
07. Κασσιανή, Σώζων 
09. Ιωακείμ         11. Ευανθία 
13. Αριστείδης    14. Σταύρος 
15. Νικήτας         16. Ευφημία 
17. Σοφία, Αγάπη, Ελπίδα, Πίστη 
18. Αριάδνη          20. Ευστάθιος 
23. Πολυξένη       24. Θέκλα 
25. Ευφροσύνη    26. Θεολόγος 
27. Ζήνων            29. Κυριάκος 

 

Χρόνια Πολλά   
στους εορτάζοντες!! 

 

Από την εορτή της  
Κοιμήσεως της Θεοτόκου 

στον Ναό 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 

 

Η ζωή και η δράση του 
Ιωάννου του Προδρόμου και 
Βαπτιστού αποτελεί μια διαχρο-
νική μαρτυρία εν Χριστώ, η ο-
ποία κορυφώθηκε στο μαρτύριο 
διά τον Χριστό. Όπως τότε που 
έδρασε στην έρημο του Ιορδά-
νου έτσι και σήμερα η φωνή 
του ακούγεται μέσα στην έρημο 
της κοινωνίας ,  αφού ο 
άνθρωπος αν και έχει τα πάντα 
και βρίσκεται ανάμεσα στους 
ανθρώπους παραμένει μόνος 
μακριά από τον Θεό και τον 
συνάνθρωπο του. 

Ο Ιωάννης υπήρξε ο 
όρθρος που ανήγγειλε τον 
ερχομό της ημέρας του 
Κυρίου και προηγήθηκε 
της Ανατολής του Ηλίου 
της δικαιοσύνης. «φωνὴ 

βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, 

ἑτοιμάσατε  τὴν ὁδὸν 

Κυρίου». Ο χαρισματικός 
άνθρωπος, που αναδεί-
χθηκε «ἐν γεννητοῖς γυ-
ναικῶν μείζων», κηρύσ-
σει προδρομικά μέσα 
στην έρημο το μήνυμα 
του Ευαγγελίου του Χρι-
στού με πέντε μόνον λέ-
ξεις «Μετανοεῖτε• ἤγγικε γάρ 

ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν». O 

Πρόδρομος καθίσταται κήρυκας 
μετανοίας και μάρτυρας της ε-
λεύσεως του Μεσσία Χριστού. 

Ο τίμιος Πρόδρομος 
προετοιμάζει τον ερχομό του 
Κυρίου και κηρύσσει συνοπτικά 
τις διαστάσεις του λυτρωτικού 

του έργου. Το προδρομικό αυτό 
έργο του Ιωάννου καθαγιάζεται 
και επικυρώνεται από τον εν 
Τριάδι Θεό στο γεγονός της 
βαπτίσεως του Κυρίου. Η μαρτυ-
ρία του Ιωάννου είναι η ίδια η 
φωνή της Εκκλησίας που βοηθά 
τον άνθρωπο να αναγνωρίσει 
στο πρόσωπο του Χριστού τον 
Μεσσία μέσα στην ξερή και 
άνυδρη έρημο του παρόντος 
κόσμου. 

Δεν απουσιάζει όμως 
από το κήρυγμα του και ο 
έλεγχος της κοσμικής εξουσίας 
του Ηρώδη Αντύπα για την α-

νηθικότητα του, την απομάκρυν-
ση του από την πίστη στον Θεό 
καθώς και για την εκμετάλλευ-
ση και τις αδικίες του εις βάρος 
του λαού μέσα από την κακή 
διαχείριση της εξουσίας του. 
Ενώ δεν παρέλειπε να στηλιτεύ-
ει τους Φαρισαίους και τους 
Σαδδουκαίους, κατηγορώντας 

τους για τη διεφθαρμένη χρήση 
των προνομίων τους και την 
θρησκευτική τους υποκρισία. 
Κήρυγμα διαχρονικό ενάντια σε 
κάθε κατάχρηση εξουσίας και 
θρησκευτική υποκρισία, από 
όπου και αν προέρχεται. 

Δεν μπορεί να παραλεί-
ψει κανείς επίσης τον ασκητικό 
τρόπο ζωής του στην έρημο, 
που υποδεικνύει και ταυτόχρονα 
αποδεικνύει στον σύγχρονο 
άνθρωπο ότι μπορεί να ζήσει με 
λίγα και καλά, σε αντίθεση με 
την καταναλωτική και υλιστική 
ζωή του σύγχρονου ανθρώπου 

ακόμα και μέσα στη κρίση 
την οποία διερχόμαστε. 
Μία κρίση η οποία έχει 
οδηγήσει στην θέωση της 
ύλης και του εγώ, αφού ο 
άνθρωπος πιστεύει ότι 
μπορεί να κάνει τα πάντα 
και να έχει τα πάντα, μα-
κριά από τον Θεό και τον 
συνάνθρωπο του, φροντί-
ζοντας μόνο για τον εαυτό 
του. Μία κρίση που έχει 
οδηγήσει στην αυτονόμη-
ση του ανθρώπου από τον 
πλησίον και τον Θεό, μία 
κρίση που στη πραγματι-

κότητα οφείλεται στη διαφθορά, 
όχι μόνο στην οικονομική της 
διάσταση, αλλά κυρίως σε μία 
διαφθορά των αρχών και των 
αξιών, που οδηγεί στην ανηθι-
κότητα της σύγχρονης κοινωνί-
ας και στο έλλειμμα αγάπης για 
τον άλλο. 
Συνέχεια…..F  

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=oiwGx5uAwlP8OM&tbnid=pwpNA_blIDU92M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.byzmusic.gr%2Fseptembriou%2F08_septemvriou%2F&ei=FMcdUrz0C6qj0QXIxoHoDg&bvm=bv.51156542,d.d2k&ps


ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
Τον μήνα Αύγουστο έγιναν στην Εκκλη-

σία μας οι Βαπτίσεις: 
1. Του Χαράλαμπου γιου του Αντωνίου Χαραλαμπίδη και 

της Clare McGeehan, με αναδόχους τον Μάριο Χαρα-
λαμπίδη και την Ιωάννα Χαραλαμπίδη. 

2. Της Αντωνίας-Bella κόρης του Jake-Thomas Gross και 
της Χρυστάλλας Παναγιώτου, με ανάδοχο τον Αλέξαν-
δρο Σπύρου. 

3. Της Αμαλίας-Μαρίας κόρης του Geoffrey-David Crook 
και της Λίσας-Μαρίας Barber, με αναδόχους την Ελισά-
βετ Νικολάου και τον Παύλο Πρωτόπαπα. 

4. Του Λουκά-Ιακώβου-Πέτρου γιου του Christopher και 
της Βικτωρίας Petrie, με αναδόχους την Σαμάνθα Τάκη, 
την Ελένη Τάκη, τον John Donald και τον Lorne Reilly. 

5. Της Ελένης-Μαρίας κόρης του Κωστάκη και της Mandy 
Αντωνίου, με αναδόχους τον Ανδρέα Κωνσταντίνου, την 
Μαρία Κωνσταντίνου και την Kelly Halmshaw. 

6. Της Ανναμπέλλας κόρης του Χριστόδουλου και της 
Αναστασίας Ανδρέου, με ανάδοχο την Γιαννούλλα Πίττα. 

7. Του Χριστιανού-Γεωργίου γιου του Κωνσταντίνου και 
της Tatiana Χριστοφόρου, με αναδόχους τον Γεώργιο 
Χριστοφόρου και την Concietina Christophorou. 

8. Της Γαβριέλλας-Ivy κόρης του Αλέξη και της Kirsty 
Ζορμπά, με αναδόχους την Παναγιώτα Κόσσιφο, τον 
Steve Neville και την Abbie Baldwin. 

9. Του κατηχούμενου Ολβιανού που εισήλθε εις την Ορθο-
δοξία από τους Αγγλικανούς γιου του Stephen Gardiner 

και της Jane Morton, με αναδόχους τον Λάμπρο Βαρ-
ναβίδη και την Αικατερίνη Βαρναβίδη. 

10.Του Νικολάου γιου του Κυριάκου Κυριάκου και της Re-
becca Karis, με αναδόχους την Αικατερίνη Κυριάκου και 
τον Αλέξανδρο Χριστοδούλου. 

11.Της Ραφαέλας κόρης του Παναγιώτη και της Ιωάννας 
Λουκά, με αναδόχους την Ιωάννα Λουκά και τον Χρι-
στόδουλο Αχιλλέως. 

12.Της Σοφίας-Layla κόρης του Αντωνίου Χριστοδούλου 

και της Yeldem Baser, με αναδόχους την Μαρία Κυριά-
κου και τον Κυριάκο Κυριάκου. 

13.Του Ραφαήλ γιου του Γεωργίου και της Σοφίας Δημη-
τρίου, με ανάδοχο τον Μιχαήλ Ιακώβου. 

14.Της Sienna-Μαρίας κόρης του Χρυσοστόμου Βασιλείου 
και της Cristina De-Feo, με αναδόχους την Σοφία 
Βασιλείου και την Angela De-Feo. 

 

Ευχόμαστε να σας ζήσουν οι Νεοφώτιστοι! 

 

ΓΑΜΟΙ: Τον μήνα Αύγουστο έγινε στην Εκ-

κλησία μας ο Γάμος: 1. Του Μιχαήλ-Ιωάννη 

Moonie μετά της Χριστίνας Αλεξάνδρου.  2. Του 
David Conti μετά της Ελένης Πολυκάρπου.  3. Του  
Ολβιανού Gardiner μετά της Ζέλας-Φωτεινής-
Μαρίνας Μούσκα.  4. Του Ιωάννου Μιχαήλ μετά της 
Παντελίτσας Λουκά.   
 

Ευχόμαστε να ζήσουν οι Νεόνυμφοι!  

 

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 
Email:info@eaassociates.co.uk 

 

ΚΗΔΕΙΕΣ: Τον μήνα Αύγουστο εψάλει η εξόδιος Ακολουθία των αειμνήστων Κύρου Κλεάνθους και Κυριάκου 

Νικόλα. Αιωνία τους η μνήμη! 

Συνέχεια…..F  
Ο Ιωάννης με το κήρυγμα του 

καλεί σε μετάνοια τους ανθρώπους, 
στην συνειδητοποίηση και εξαγόρευ-
ση της ενοχής τους, των αμαρτιών 
τους. 

Η ζωή του Χριστιανού είναι 
ένας διαρκής αγώνας προς την εν 
Χριστώ τελείωση παλεύοντας με τα 
καθημερινά προβλήματα και τις δυ-
σκολίες της ζωής, τους πειρασμούς, τα 
πάθη και την αμαρτία. 

Η Εκκλησία προτρέπει τον 
άνθρωπο να ακούσει την «φωνὴ 

βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ» και να προε-
τοιμάσει «τήν ὁδόν Κυρίου», για να 
εξανθίσει η έρημος που ζει ο 
άνθρωπος μέσα στη σύγχρονη κοινω-

νία και ο καθένας από εμάς να βιώσει 
τη Βασιλεία του Θεού από του κό-
σμου τούτου και να κληρονομήσει 
αυτή κατά την Δευτέρα Παρουσία του 
Κυρίου ως αντίδωρο της εν Χριστώ 

ζωής του, του πνευματικού αγώνα 
προς το καθ’ ομοίωσιν, την πορεία 
του προς την αγιότητα. 
(Γεώργιος Ν. Μανώλης, Θεολόγος) 

25ΧΡΟΝΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 
Στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί επίσημο Δείπνο 
την Κυριακή 30η Οκτωβρίου 2016 στο Holiday Inn, Elstree (M25 Junction 23), 
Barnet By Pass, Borehamwood, WD6 5PU. Τιμή Εισιτηρίου £55. Παρακαλώ να 
κρατήσετε τις θέσεις από νωρίς. Επίσης μπορείτε να αγοράσετε λαχεία ή να διαφη-
μίσετε στο ειδικό λεύκωμα που θα γίνει για την βραδιά. Με αυτό τον τρόπο ενισχύ-
ετε οικονομικά το ταμείο της Εκκλησίας μας.  

25ΧΡΟΝΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ  ΙΕΡΑ ΛΕΙΨΑΝΑ 
Η Κοινότητά μας θα έχει την ευλογία να φιλοξενήσει το Χέρι του Αγίου 
Γεωργίου από την Ιερά Μονή Ξενοφώντος, Αγίου Όρους, στο τέλος Ο-
κτωβρίου και αρχές Νοεμβρίου μέσα στα πλαίσια των εορταστικών εκ-
δηλώσεων των 25 χρόνων. Θα κυκλοφορήσει ειδικό πρόγραμμα. 

On Friday 7th October 2016 we will be holding our yearly Tavli com-
petition. The entry fee is £20 with all proceeds going towards our 
external wall. The competition will start at 7:30pm (in the church 
hall) and the entry fee includes Souvlakia, deserts and drinks. 
There will be a trophy for the winner and runner-up. 

To reserve your entry please call Michael Pilina on 07905 912411. 

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. Δημητριανός Μελέκης 

 “For such are false apostles, deceitful workers, transforming 
themselves into apostles of Christ.  And no wonder!  For Satan him-
self transforms himself into an angel of light.  Therefore, it is no 
great thing if his ministers also transform themselves into ministers 
of righteousness, whose end will be according to their works.” (2 
Corinthians 11:13-15) 
 This passage speaks of those false apostles who have a lucrative 
life by excessive amounts of money.  They appear like true apostles but 
deceive everyone into thinking they are righteous.  In verse 7 of the same 
chapter, St Paul implies that he didn’t preach the gospel to them free of 
charge because those who work in the Church draw their living from it 
but not to become rich.  This practice is supported in the Old Testament 
by the passages Leviticus 6:16, 26, Leviticus 7:6, 31 and Numbers 18:8-
31.  In the New Testament it is supported by the passages 1 Corinthians 
9:4-18, 1 Timothy 6:3-10 and Titus 1:11.  Satan can imitate the Kingdom 
of God but you can discern his deception from non-apostolic doctrine (2 
Corinthians 11:4-6) and a lucrative ministry (2 Corinthians 11:7-12).  
This is reminiscent in our times of Evangelical, Pentecostal and other 
‘Charismatic’ ministries who proclaim the ‘prosperity gospel’.  One such 
TV channel in America is the Trinity Broadcasting Network of Costa 
Mesa in California.  Its Word-Faith preachers like Kenneth Hagin, Fred-
erick Price, John Avanzini, Paul Yonggi Cho and Morris Cerullo teach 
their viewers how to gain wealth by following their prosperity formulas.  
It must be noted that their formulas have more in common with cultic 
metaphysics than with the Christian Faith (see book ‘False Gods: Coun-
terfeit Spirituality in an Age of Anxiety’ by Michael Whelton). 
 “For it is impossible for those who were once enlightened 
[received Holy Baptism], and have tasted the heavenly gift [Holy Com-
munion], and have become partakers of the Holy Spirit [received Holy 
Chrismation], and have tasted the good word of God [received the  mes-
sage of the gospel and true doctrine of the Church] and the powers of the 
age to come, if they fall away [leave the church], to renew them again 
to repentance, since they crucify again for themselves the Son of 
God, and put Him to an open shame. For the earth which drinks in 
the rain that often comes upon it, and bears herbs useful for those by 
whom it is cultivated, receives blessing from God; but if it bears 
thorns and briers, it is rejected and near to being cursed, whose end 
is to be burned.” (Hebrews 6:4-8; see also John 15:6) 
 This is a stern warning to those who were part of the Church, ie. 
The Orthodox Church, and left it because they inflict harm on Christ by 
re-crucifying and shaming Him – they have denied the baptism, gift of 
the Holy Spirit, Holy Communion and correct teaching they received, 
mocking Christ’s death. These people are unfortunately “cursed, whose 
end is to be burned”, ie. To be damned in eternity in Hell with Satan 
and all his angels – the demons! 
 “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.” (John 15:6) 
 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. This abiding in Christ is through His Church, because 
you cannot abide “in” a person but “with” a person. 
 “I marvel that you are turning away so soon from Him who 
called you in the grace of Christ, to a different gospel, which is not 
another; but there are some who trouble you and want to pervert the 
gospel of Christ. But even if we, or an angel from heaven, preach any 
other gospel to you than what we have preached to you, let him be 
accursed. As we have said before, so now I say again, if anyone 
preaches any other gospel to you than what you have received, let 
him be accursed.” (Galatians 1:6-9) 
 ‘Accursed’ in the original Greek text is ‘anathema’ which is 
exactly the words said by the Holy Church Fathers when condemning 
heretics and their heresies in the Oecumenical Councils. St Paul mentions 
a “different” and “perverted” gospel being taught to the Galatians by 

false apostles who give them a false gospel, which is a mixture of truth 
and falsehood that is unacceptable. This kind of gospel only pleases men 
and not God – see Galatians 1:10, even if church groups like Evangelicals 
and Pentecostals and other sects think they are consciously preaching 
Christ. St Paul uses the words “or an angel from heaven” here because 
angels can give us the gospel since the angel Gabriel announced Christ’s 
conception to the Virgin Mary (Luke 1:26-38).  Also, angels announced 
Christ’s birth to the shepherds (Luke 2:9-15), Christ’s Resurrection 
(Matthew 28:5-7) and Christ’s Ascension (Acts 1:9-11).  The use of this 
phrase is used to warn us that messages can come from fallen angels 
(demons) who are accursed from God too. Joseph Smith is one example 
of someone who claimed to have a special revelation from the angel 
Moroni and created the Mormon church, also known as The Church of 
Jesus Christ of the Latter Day Saints. St Paul is also referring to the oral 
teaching in this passage since he says “we have preached to you”.  May 
this be a lesson to all those who base their beliefs just on the written word 
and not also on that which has been spoken.  It is a sad fact that all the 
Protestant sects say we only believe what the Bible says and not what 
anybody else says.  Even though they say this to safeguard themselves 
from the ‘doctrines of men’, as they tell us, they still manage to differen-
tiate on many matters of doctrine causing thousands of divisions to the 
Body of Christ.  How can all these people say they believe in and read 
the same Bible and yet come up with vastly different interpretations on 
matters of Faith?  Surely, this is not the same spirit guiding all these 
people?  One can certainly see that it is the spirit of the evil one guiding 
them and not the Holy Spirit, which guides us into all truth so that we can 
be of one mind (John 16:13).  Only the devil causes such confusion and 
division to lead mankind away from Christ and His Kingdom.  Anybody 
who believes otherwise is deluded and blinded by the father of lies, who 
is Satan. 
 The heretics mentioned here are the Judaizers who insisted that 
Jews and Gentiles entering the Church should be circumcised.  They 
were spreading a teaching that contradicted St Paul’s teaching and au-
thority.  The Judaizers tried to present themselves as apostles but only 
those who teach the true gospel, hold the same doctrine and respect the 
same Holy Tradition are the true apostles.  True apostles stand firm in 
matters of conscience and accept criticism when they are mistaken in 
other matters, like St Peter when criticised by St Paul (Galatians 2:11-
15).  They also bear the fruit of the Spirit (Galatians 5:22) and bring 
glory to God and to the Church, and not to themselves.  Many pseudo-
apostles today entice many Christians in the same way the Judaizers did.  
Christians try to find salvation in these false teachers, just like the Gala-
tians did, and ignore the teachings of the Church who is the bearer of the 
true gospel.  Even St Paul submitted to the Apostles James, Peter and 
John (Galatians 2:9) his teaching among the Gentiles (Galatians 2:2) so 
that he “might not run in vain”, ie. teach error.  Therefore, we should 
entrust ourselves to the authority of the One, Holy, Catholic and Apostol-
ic Church because its teaching is not according to man but according to 
the revelation of our Lord Jesus Christ. 
 

             (To Be Continued…) 
 
 
 
 
 

 
 
 
Μπορείτε πλέον από τα 

κινητά σας να κατεβάσετε 
την εφαρμογή και να βλέπετε 

ζωντανά τις Ιερές 
Ακολουθίες 


