
 
             

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 

 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 

Τρίτη              18/10/16 Λουκά Ευαγγελιστού / Luke the Evangelist    9.30-11.30 

Πέμπτη           20/10/16 Αρτεμίου Μεγαλομάρτυρος, Γερασίμου και Ματρώνης των Οσίων 

Great-Martyr Artemios, Venerable Gerasimos and Matrona    
9.30-11.30 

Τετάρτη          26/10/16 Δημητρίου Μεγαλομάρτυρος του Μυροβλύτου / Great-Martyr Demetrios the Myrrh-gusher   9.30-11.30  

Παρασκευή     28/10/16 Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ 

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

    Σάββατο-Δευτέρα   
      29/10-31/10/16 

Υποδοχή Ιερών Λειψάνων Αγίου Γεωργίου του Μεγαλομάρτυρος και Τροπαιοφόρου (Υπάρχει 
ειδικό πρόγραμμα) / Reception of Holy Relics of St George the Great Martyr and Trophy 

Bearer (There is a special programme) 

Η εκκλησία θα 
είναι ανοικτή  
9.00πμ-8.00μμ  

  Νοέμβριος 2016 / November 2016  

Τρίτη                1/11/16 Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων και Θεοδότης της μητρός αυτών 
Cosmas and Damian the Unmercenaries and Theodoti their mother  

9.30-11.30  

Πέμπτη             3/11/16 Αγίου Γεωργίου (του σπόρου) / St George (Time of sowing seeds)     9.30-11.30 

ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΔΩΡΗΤΕΣ - DONATIONS - ΔΩΡΕΕΣ  
C TUCK £250. L YIALLOURIS £250. A CHRISTOU £500.   

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. Τον μήνα Σεπτέμβριο το φαγητό προσέφερε η 
οικογένεια του Ανδρέα και Μαρούλλας Κωνσταντίνου. 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 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
 

02. Κυπριανός  03. Διονύσιος 
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. Δημήτριος 
27. Νέστορας 
30. Ζηνόβιος, Ζηνοβία 
 

Η πρώτη Κυριακή του  
Οκτωβρίου είναι αφιερωμέ-
νη στους Κυπρίους Αγίους  

Χρόνια Πολλά   
στους εορτάζοντες!! 

 

Φωτογραφίες από την 
πανέμορφη εκδρομή μας 

στα Ιόνια Νησιά:  
Κέρκυρα, Κεφαλλονιά 

και Ζάκυνθο 

 

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 

 

ΑΦΙΞΗ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ 

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟ-

ΠΑΙΟΦΟΡΟΥ 

 Με την ευκαιρία της συ-
μπλήρωσης 25 ετών από της 
ιδρύσεως της Κοινότητας μας 
στις 29 Οκτωβρίου, ο Ναός μας 
θα έχει την ευλογία, την τιμή 
και την χαρά να υποδεχθεί και 
να φιλοξενήσει το Ιερό Λείψα-
νο, το Χέρι του Αγίου Γεωργίου. 
Είναι πρώτη φορά που Λείψανο 
του Αγίου Γεωργίου έρχεται 
στην Αρχιεπισκοπή μας.  
Το Ιερό Λείψανο θα συνοδεύσει 
ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μο-
νής  Ξενοφώντος  Α γίου 
Όρους  κ. Αλέξιος με αντιπρο-
σωπεία από την Ιερά Μονή, 
τους οποίους και θερμά ευχαρι-
στούμε. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Σάββατο 29 Οκτωβρίου 
9.30 π.μ.: Επίσημη υποδοχή του 
Ιερού Λειψάνου από τον Σεβα-
σμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Θυατεί-
ρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. 
Γρηγορίο. Στην συνέχεια θα 
τελεστεί Θεία Λειτουργία.  
Σάββατο 29 Οκτωβρίου 
6.00 μμ. Μέγας Εσπερινός του 
Σαββάτου.  
Κυριακή 30 Οκτωβρίου 
9.30 π.μ.: Όρθρος και Θεία Λει-
τουργία. Θα λειτουργήσει και θα 
κηρύξει ο Πανοσιολογιώτατος 
Καθηγούμενος κ. Αλέξιος  
Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 
6.00 μ.μ.: Παρακλητικός Κανό-
νας στον Μεγαλομάρτυρα και 

Τροπαιοφόρο Γεώργιο. Ομιλία 
από τον Καθηγούμενο κ. Αλέξιο 
και αναχώρηση του Ιερού Λει-
ψάνου.  
Σημείωση: Ο Ναός θα παρα-
μείνει ανοικτός από το Σάββατο 
29 Οκτωβρίου μέχρι και την 
Δευτέρα 31 Οκτωβρίου από τις 
9.00 π.μ. έως τις 8 μ.μ. για προ-
σκύνηση των Ιερών Λειψάνων.  
 

THE HOLY RELIC OF SAINT 

GEORGE TROPEOFOROS 

To mark the completion of 25 

years since the establishment of 

our community, on Saturday 

29th October 2016, our church 

will have the blessing, the hon-

our and the pleasure to wel-

come and host the Holy Relic, 

the Hand of Saint George. It is 

the first time that the Relic of 

Saint George comes to our 

Archdiocese. 

The Holy Relic will be accompa-

nied by the Abbot of the Mon-

astery of Xenophon, Mount 

Athos, Mr. Alexios, with a dele-

gation from the Holy Monastery, 

whom we warmly thank. 

PROGRAMME 

Saturday 29th October 9:30 

a.m. 

Official reception of the Holy 

Relic by His Eminence Archbish-

op of Thyateira and Great Brit-

ain Gregorios followed by Divine 

Liturgy. 

Saturday 29th October 6:00 

p.m. 

Saturday Great Vespers. 

Sunday 30th October 9:30 

a.m. 

Matins and Divine Liturgy with 

the Reverend Abbot Fr. Alexios. 

Monday 31st October 6:00 

p.m. Supplicatory Canon to the 

Martyr and Triumphant George. 

Speech by Abbot Fr. Alexios 

and departure of the Holy Relic. 

Note: The church will be open 
from Saturday 29th October 
until Monday 31st October from 
9:00 a.m. until 8.00 p.m. for ven-
eration of the Holy Relic. 

Σας περιμένουμε με πολύ 
αγάπη και προσμονή όλους 
σας, για να προσκυνήσετε, 
αλλά και να πάρετε την ευ-
λογία του Αγίου Μεγαλομάρ-
τυρος Γεωργίου του Τροπαιο-

φόρου, στα σπίτια σας!! 

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 Σεπτέμβριο έγιναν στην Εκ-

κλησία μας οι Βαπτίσεις: 
1. Του Δημητρίου-Νικολάου γιου του Μιχαήλ και της Αν-

δρούλλας Βίκτωρος, με αναδόχους τον Κωνσταντίνο 
Βίκτωρος και την Δώρα Βίκτωρος. 

2. Του Κωνσταντίνου γιου του Μιχαήλ και της Βασιλική 
Ιωάννου, με αναδόχους τον Παύλο Αργυρού και την 
Χριστίνα Αργυρού. 

3. Της Σοφίας-Ella κόρης του Craig-Daniel Stewart και 
της Σαλώμης Ζήνωνος, με αναδόχους τον Πέτρο Χρι-
στοφή και την Έλενα Cooper. 

4. Του Δημητρίου γιου του Βαρνάβα και της Ευαγγελία 
Κιλικίτα, με αναδόχους τον Γεώργιο Κωνσταντίνου και 
την Στέλλα Κωνσταντίνου. 

5. Της Πηνελόπης κόρης του Βάσου και της Δήμητρας 
Αβρααμίδη, με αναδόχους την Σοφία Benjamin και τον 
Χριστοφή-Ηλία Σταύρου. 

6. Του Ναθαναήλ γιου του Kevin Sharkey και της Έλενας 
Χαραλάμπους, με ανάδοχο τον Σταύρο Χαραλάμπους. 

7. Της Ευαγγελίας-Lily κόρης του Philippe Brookes και 
της Χρυστάλλας Γεωργίου, με αναδόχους την Άννας 
Δημητρίου και τον Gregory Brookes. 

8. Του Στεφάνου γιου του Στέλιου Καρασιαλή και της 
Αθανασίας Buttigieg, με αναδόχους τον Σάββα Γεωργί-
ου και τον Ιωάννη Haynes. 

9. Του Μάρκου γιου του Στέλιου Καρασιαλή και της Αθα-
νασίας Buttigieg, με αναδόχους τον Νικόλαο Σάββα και 
τον Γαβριήλ Buttigieg. 

10.Της Σοφίας-Έλενας κόρης του Ανδρέου και της Έλενας 
Μιχαήλ, με αναδόχους την Άνδρια Παστού και τον 
Παναγιώτη Παστού. 

11.Της Ελισαίας κόρης του Χριστάκη και της Ανδρούλας 
Χριστοφή, με αναδόχους την Μαρία Σολωμού και τον 
Άθω Κοκκόνα. 

12.Της Αλίκης-Ελένης κόρης του Adam Wilson και της 
Στέλλας Κελλάττη, με ανάδοχο τον Ανδρέα Κελλάττη. 

13.Του Φιλίππου-Αλεξάνδρου γιου του Αλεξάνδρου και της 
Παναγιώτας Θεοχάρους, με αναδόχους τον Ανδρέα 
Αντωνίου και τον Ιωάννη Holmes. 

14.Της Λουκίας κόρης του Πέτρου και της Lindsay Καρπα-
σίτης, με αναδόχους την Πάτρα Trapanese και τον 
Ross Bowser. 

15.Της Mia-Φαίδρας κόρης του Χρήστου και της Έλενας 
Ιεροθέου, με αναδόχους τον Χρήστο Βότση και την 
Ιωσηφίνα Βότση. 

16.Της Αριάνας κόρης του Χριστοφόρου και της Αιμιλίας-
Michiko Χαραλάμπους, με ανάδοχο την Χρύση Wa-
gland. 

17.Του Ραφαήλ-Θωμά γιου του Θωμά και της Κατερίνας 
Ματεΐδη, με αναδόχους τον Θωμά Θεοδοσίου και τον 
Ανδρέα Πρωτοπαπά. 

18.Της κατηχούμενης Αλεξάνδρας που εισήλθε στην Ορ-
θοδοξία από τους Αγγλικανούς, κόρης του Alfred 

McKay και της Michelle Curtis, με ανάδοχο την Αν-
δρούλλα Ιωάννου. 

Ευχόμαστε να σας ζήσουν οι Νεοφώτιστοι! 

 

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 

 

Ο Άγιος Γεράσιμος  
 Ο Άγιος Γεράσιμος ήταν γόνος της 
αριστοκρατικής οικογένειας των Νοταράδων. 
Γεννήθηκε στα Άνω Τρίκαλα Κορινθίας το 1506. 
Το σπίτι του σώζεται μέχρι σήμερα - έστω και 
κατεστραμμένο από τη φθορά του χρόνου. Οι 
γονείς του ονομάζονταν Δημήτριος και Καλή. Το 

πραγματικό του όνομα κανείς δεv γνωρίζει με 
σιγουριά.  
 Ο προπάππους του Λουκάς Νοταράς, 
υπήρξε ο τελευταίος πρωθυπουργός του Βυζαντί-
ου και είχε συγγένεια - από το σόι της μητέ-
ρας του, με τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο – τον 
τελευταίο αυτοκράτορα. Ο νεαρός Νοταράς 
αφού σπούδασε στα καλύτερα ιδρύματα της 
εποχής (στη Ζάκυνθο), περιόδευσε και σε όλους 
τους ιερούς τόπους της Ελλάδας. Κατόπιν πήγε 
στη Κωνσταντινούπολη, όπου και προσκύνησε 
τους τάφους των προγόνων του. Έγινε μοναχός 
στο Άγιο Όρος και έπειτα φεύγει προς τους 
Άγιους Τόπους (σώζεται μέχρι σήμερα και το 
σπήλαιο που ασκήτευε στην έρημο της Καψά-
λας).  
 Εκεί χειροτονείται Αρχιμανδρίτης και 
παρέμεινε για 12 χρόνια, υπηρετώντας στο Ναό 
της Αναστάσεως. Λάτρης της ησυχίας έφυγε 
από εκεί και πέρασε στη Κρήτη, για να καταλή-
ξει μετά στη Ζάκυνθο, όπου και παρέμεινε για 

ένα περίπου χρόνο. Στην Κεφαλλονιά επιστρέφει 
το 1555 και ασκητεύει σε ένα σπήλαιο στη 
περιοχή Λάσση, κοντά στο Αργοστόλι (το σπή-
λαιο διατηρείται σε άριστη κατάσταση μέχρι και 
σήμερα). Στα Ομαλά ο Άγιος Γεράσιμος πηγαί-
νει 5 χρόνια μετά, όπου και ανακαινίζει το 
ξωκλήσι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και ιδρύ-
ει γυναικεία κοινοβιακή Μονή, που την ονομάζει 
Νέα Ιερουσαλήμ. Χαρακτηριστική έμεινε η φράση 
του: "Τεκνία ειρηνεύετε εν εαυτοίς και μη τα 
υψηλά φρονείτε". 
 Ο Άγιος Γεράσιμος κοιμήθηκε στις 15 
Αυγούστου το 1579 και επειδή εκείνη τη μέρα 
είναι και η Κοίμησης της Θεοτόκου, ο Άγιος 
γιορτάζετε την επόμενη. Το σκήνωμά του έμεινε 
ως εκ θαύματος ανέπαφο.  
 Όταν στις 20 Οκτωβρίου 1851 ανακτίθη, 
ο παριστάμενος πατριαρχικός έξαρχος Γαβριήλ 
Σεβήρος αποφάσισε τον εκ νέου ενταφιασμό, 
μέχρι που την 20η Οκτωβρίου 1582 ανακτίθηκε 
εκ νέου, πάλι ανέπαφο από την φθορά του 
χρόνου. Εορτάζεται στις 16 Αυγούστου και στις 
20 Οκτωβρίου, οπότε και γίνεται μεγάλη λιτανεί-
α. 
 

Ο Άγιος Γεράσιμος  
είναι ο πολιούχος της Κεφαλλονιάς  

και ο προστάτης Άγιος της.  

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. Σας περιμένουμε!! 

ΓΑΜΟΙ: Τον μήνα Σεπτέμβριο έγινε στην Εκκλησία μας ο Γάμος: 1. Του Martin-James Smyth μετά της 

Αναστασίας-Ευτυχίας Heard.  2. Του Σταύρου-Ανδρέου Popham μετά της Jordan Blackman.  3. Του Αλεξάνδρου Τιμινή μετά 
της Μαριάννας Χρήστου.  4. Του Ηροδότου Λόρτζες μετά της Melisa Villar-Alen.  5. Του Πάρη-Μιχαήλ Cohen μετά της 
Μαρίνας Βασιλείου.  6. Του Ιωάννη Κτωρίδη μετά της Sarah-Jayne Horler.  7. Του Χρήστου Δημητρίου μετά της Αναστασίας 

Σεργίδη.  8. Του Παναγιώτη Τουμάζου μετά της Χριστίνας Δημοσθένους. Ευχόμαστε να ζήσουν οι Νεόνυμφοι! 
 

ΚΗΔΕΙΕΣ: Τον μήνα Σεπτέμβριο εψάλει η εξόδιος Ακολουθία των αειμνήστων Γεωργίας-Νικόλα Παπάκη και 

Αγαθοκλή Ευθυμιάδη. Αιωνία τους η μνήμη! 

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 

  Many Protestants involved in the Ecumenical Movement 
and the World Council of Churches, promote the ‘Branch Theo-
ry’.  The ‘Branch Theory’ is the idea that there is not one 
church that contains the whole truth but all churches contain a 
part of that truth.  This idea ties in with the ideas of the New 
Age Movement, which states that truth is relative (see book 
‘False Gods: Counterfeit Spirituality in an Age of Anxiety’ by 
Michael Whelton).  These Protestants have fallen into one of 
Satan’s many traps of robbing them of the whole truth which 
the Church is supposed to have received from the Apostles 
down to our times.  The Orthodox Church humbly claims to be 
the only church which is the One, Holy, Catholic and Apostolic 
Church which the western churches were part of many centuries 
ago but alas have created their own traditions instead of those of 
Christ and His Apostles.  Other churches have criticised the 
Orthodox Church for making such a ‘bigoted’ claim and not 
accepting their ‘Branch Theory’.  These churches might have a 
part of the truth in various degrees but not the whole truth and 
revelation of the Christian Faith.  Truth is absolute and not rela-
tive, as the New Agers proclaim and other Christians who fol-
low the same mentality.  Fr John Matusiak makes very valid 
observations in his answer to the Branch Theory on the 
www.oca.org web site of the Orthodox Church in America, 
that: 
  “it is a statement of fact that Orthodoxy indeed re-
jects the ‘branch theory’, for very good reason -- namely 
that not all who refer to themselves as ‘Christian’ possess 
the fullness of Christian truth. To say that ‘it’s all the same, 
there’s only one Christ, there’s a variety of different ways to 
express our belief in Him,’ is to flatly ignore the history of 
the Christian Church, specifically the first two Oecumenical 
Councils, which discerned once and for all the truth con-
cerning the person and mission, the humanity and divinity, 
of Jesus Christ -- and which, incidentally, in no way sub-
scribes to the branch theory. 
  While I would wholeheartedly agree with your state-
ment that ‘the truth cannot be expressed in doctrine alone,’ 
it must be stated that not all expressions of belief in Jesus 
Christ constitute the truth. There are some Christians to 
this day who deny His divinity. There are others who deny 
His humanity. And there are others who have distorted His 
teachings on everything from fasting to the centrality of the 
Eucharist to the role of His Mother in the life of the Church. 
To say that all of these are different ‘expressions’ of the 
same ‘truth’ is a lie at worst, a distortion at best. If Christ is 
both God and man, for example, one who would affirm that 
He is only God or only human would not be proclaiming the 
same truth as one who would affirm that Christ is both di-
vine and human. Are we to affirm that those who believe 
that Jesus is the manifestation or incarnation of the Archan-
gel Michael hold the same truth as those of us who believe 
that He is the only-begotten Son of God Who took on the 
human nature without relinquishing His divinity? Are we to 
see those who deny the presence of Christ in the Eucharist 
as holding the same truth as those of us who believe that the 
Eucharist is the very Body and Blood of Christ?  Are we to 
claim that those who deny the ever-virginity of Mary hold 
the same truth as those of us who believe that she was a 
virgin before, during, and after the incarnation of Our 
Lord? These are hardly different ‘expressions’ or ‘nuances’ 

of the same truth. And, as such, they are not seen by Ortho-
dox Christianity as being a part of the same trunk, founded 
upon the rock of Peter’s faith [and not on Peter himself, as 
Orthodox Christianity understands the ‘upon this rock’ 
passage], since the teachings of some traditions are diamet-
rically opposed to the fullness of truth as discerned and 
defined by the Oecumenical councils of the undivided 
Church, to which Orthodox Christianity looks at as defini-
tive for all time, and not just for ‘part’ of the time. 

Of course, as you rightly assert, Jesus Christ is the 
truth. Of course, the Gospels are an expression of His truth, 
a revelation through the written word of God of the Living 
Word of God Himself. And of course, the only truth is to be 
found in Jesus Christ, the very Son of God. But are we to 
say that those who do not believe that Jesus Christ is the 
Son of God hold the same teachings as we hold, or that 
those who reject certain teachings found in Scripture or 
who reject the Holy Mysteries or who reject the ongoing 
Tradition of the Church believe and hold the same truths as 
we believe and hold? Are we to agree with those who insist 
that, in venerating icons, we are ‘worshipping wood and 
paint and varnish,’ even though the seventh Oecumenical 
council in 787 A.D. affirmed that worship is accorded to 
God alone and that the Church does not ‘worship’ icons? 
Are we to imply that those who insist that Mary had other 
children hold the same faith as those of us who insist on her 
ever-virginity? Are we to accept that those who believe that 
God is a single person with three ‘modes’ or ‘expressions’ 
known as ‘Father, Son and Holy Spirit’ believe the same as 
those of us who believe that God is in fact three separate, 
equal and distinct persons rather than a single person who 
merely reveals Himself at some times as Father, at other 
times as Son, and still at other times as Holy Spirit? Are we 
to say that those who believe that good works are meaning-
less in the process of salvation hold the same faith as those 
of us who accept St James’ precept, namely that ‘faith with-
out works is dead’? (James 2:20). 

 Are we to acknowledge that those who are convinced 
that the episcopacy is not scriptural [even though the New 
Testament makes clear reference to the ‘episcopi’] hold the 
same truths that we hold? And what about those Christians 
who believe that the white race is God’s chosen race, that all 
other races exist out of God’s punishment or anger? Do 
these Christians hold the same truths as we hold? Can one 
reconcile this notion with the faith of St Paul, who says that 
‘in Christ there is neither male nor female, Jew nor 
Greek,’ (Galatians 3:28) and, by extension, ‘black nor white 
nor red nor yellow’?  
 

             (To Be Continued…) 

 
 
Μπορείτε πλέον από τα 

κινητά σας να κατεβάσετε 
την εφαρμογή και να βλέπετε 

ζωντανά τις Ιερές 
Ακολουθίες 


