
 
             

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 

 Φεβρουάριος 2017 / February 2017 

Τετάρτη              1/2/17 Αγιασμός Πρωτομηνιάς / Holy Water service     9.30-10.00  

Πέμπτη               2/2/17 Υπαπαντή του Κυρίου / Presentation of the Saviour in the Temple  9.30-12.00  

Κυριακή              5/2/17 ΑΡΧΗ ΤΡΙΩΔΙΟΥ (ΤΕΛΩΝΟΥ & ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ)  
BEGINNING OF TRIODION LEADING TO LENT (TAX COLLECTOR & PHARISEE)  

9.30-12.30  

Δευτέρα              6/2/17 Φωτίου Ισαποστόλου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του ομολογητού  
Photios the Equal-to-the-Apostles and patriarch of Constantinople the confessor  

9.30-11.30 

Παρασκευή       10/2/17 Χαραλάμπους Ιερομάρτυρος / Hieromartyr Charalambos     9.30-11.30  
Παρασκευή       17/2/17 Εσπερινός Α΄ Ψυχοσαββάτου / Vespers of First Saturday of Souls   6.00-7.00μμ  

Σάββατο           18/2/17 Α΄ Ψυχοσάββατο / First Saturday of Souls    9.30-12.00  

Παρασκευή       24/2/17 Α΄ & Β΄ εύρεσις Τιμίας κεφαλής Ιωάννου του Προδρόμου 

First & Second Findings of the Precious Head of St John the Baptist    
9.30-11.30  

Παρασκευή       24/2/17 Εσπερινός Β΄ Ψυχοσαββάτου / Vespers of Second Saturday of Souls    6.00-7.00μμ  

Σάββατο           25/2/17 Β΄ Ψυχοσάββατο / Second Saturday of Souls  9.30-12.00  

Δευτέρα με Πέμπτη 
                   27/2-2/3/17 

Όλη την πρώτη εβδομάδα της Μεγάλης Σαρακοστής θα ψάλετε το Μεγάλο Απόδειπνο 
Monday 27/2 -Thursday 2/3 Great Compline for the First Week of Great Lent  

5.00-6.30μμ  

  Μάρτιος 2017 / March 2017  

Τετάρτη              1/3/17 Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία / Presanctified Divine Liturgy  9.30-11.30  

Παρασκευή         3/3/17 Εσπερινός Γ΄ Ψυχοσαββάτου & Α΄ Χαιρετισμοί  
Vespers of Third Saturday of Souls & First Salutations to the Mother of God   

7.00-8.30μμ  

Σάββατο             4/3/17 Γ΄ Ψυχοσάββατο / Third Saturday of Souls   9.30-12.00  

ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΔΩΡΗΤΕΣ - DONATIONS - ΔΩΡΕΕΣ  
L YIALLOURIS £250.  REV D MELEKIS £20. E KELLATI £300   

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 Ιανουάριο το φαγητό έγινε πρόσφερε η κ. Αν-
δρούλλα Sargeant. Εάν κάποιος επιθυμεί να προσφέρει το γεύμα να μιλήσει με την Πρόεδρο κα. Λύδα Γιάνγκου ή με τον 
Ιερατικό μας Προϊστάμενο π. Ιωσήφ Παλιούρα. 

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
 

01. Τρύφων 
02. Υπαπαντή        03. Συμεών 
04. Ισίδωρος          05. Αγαθή 
06. Φώτιος             07. Παρθένιος 
08. Ζαχαρίας 
10. Χαράλαμπος, Χαρίκλεια 
11. Βλάσιος           12. Μελέτιος 
15. Ευσέβιος         18. Λέων 
19. Φιλοθέη           23. Πολύκαρπος 
26. Πορφύριος, Φωτεινή 
 

Χρόνια Πολλά   
στους εορτάζοντες!! 

SUNDAY LUNCH 

Την Κυριακή 12η Φεβρουαρίου 2017 αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία στο χολ 
της Εκκλησίας μας, οι Κυρίες της Αδελφότητας και ο κ. Μάριος Αδάμου προσφέ-
ρουν μεσημεριανό γεύμα προς £20 το άτομο. Με τα χρήματα από το φαγητό θα 
αγοράσουμε μία Λειψανοθήκη για αυτό χρειαζόμαστε την βοήθεια όλων σας. Επί-
σης μέρος των εισόδων θα διατεθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Σας περιμένουμε!! 

LADIES LUNCH     ΦΑΓΗΤΟ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ 
Το ετήσιο μεσημεριανό φαγητό της Αδελφότητάς μας Ladies Lunch για εφέτος θα 
γίνει το Σάββατο 25/02/2017 στο Tilbury Hall (United Reformed Church), Darkes 
Lane, Potters Bar, Herts EN6 1BZ και ώρα 12.00 - 15.00. Τιμή εισιτηρίου £20. Παρα-
καλούμε όλες τις Κυρίες να μας τιμήσουνε με την παρουσία τους!! 

Φωτογραφίες από  
τον Μεγάλο Αγιασμό των 

Θεοφανίων 

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΑ 
Όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος και τα τρία Ψυχοσάββατα κατά σειράν, θα γίνουν οι Ιερές Ακολουθίες για τους Προσφιλείς Κεκοιμημέ-

νους Αδελφούς μας. Παρακαλούμε δώστε τα ονόματα εγκαίρως στους Κληρικούς μας, για να μνημονευτούν. 

 

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 Γέ ροντας Συμέώ ν, 

πέρί μένέ μέ ζώηρο  πα θος να 

έ λθέί η παρηγορία  στον Ισραη-
λίτίκο  λαο , μέ την έ λέυση του 
Μέσσί α. Όχί μο νο γνώ ρίζέ τίς 
Προφητέί ές που έ καναν λο γο 
πέρί  του Λο γου του Θέου , αλλα  
τον έί χέ έπίσκέφθέί  καί τον έί χέ 
φώτί σέί καί του έί χέ αποκαλυ -
ψέί αυτο  το Πανα γίον Πνέυ μα, 

“το λαλη σαν δία  τών Προφη-
τώ ν”, ο τί δέν θα έ φέυγέ απο  τον 
κο σμο αυτο , πρίν δέί μέ τους 
σώματίκου ς του οφθαλμου ς τον 
Σώτη ρα του κο σμου. Τον Κυ ρίο 
Ιησου  Χρίστο ! 

Ο Ευαγγέλίστη ς Λουκα ς 
μας πέρίγρα φέί μέ συγκί νηση το 
γέγονο ς καί έμέί ς μέ κομμέ νη 
την ανα σα,  παρακολουθου μέ 
την έξέ λίξη της έορτη ς. Το ση δέ 
η ταν η συγκί νησης του Συμέώ ν, 
ο ταν έδέ χθέί απο  την Παναγί α 

μας στην γέροντίκη  του αγκα λη 
το Βρέ φος Ιησου ν, ώ στέ ανέβο -

ησέ: “Νυν απολυ έίς τον δου λον 
σου, Δέ σποτα, κατα  το ρη μα 

σου έν έίρη νη. . . ”  (Λουκ.  Β' 

29). Τώ ρα πλέ ον απο λυσέ  μέ 
απο  την ζώη  αυτη , Δέ σποτα 

Κυ ρίέ. Απο λυσέ τον πίστο  σου 
δου λο, γία να αναπαυθέί . Τώ ρα 

ας έ ρθέί ο θα νατος να μέ πα ρέί. 
Ο πο θος μου έκπληρώ -

θηκέ. Εί δα μέ τα μα τία μου τον 
Υίο ν σου. Αυτο ν τον Υίο ν καί 
Λο γον που τον έ στέίλές σώτη ρα 

του κο σμου. Ό,τί έπίθυμου σα 

στην ταπέίνη  μου ζώη  το έπέ τυ-
χα. Τώ ρα δέν μπορώ  να παρα-
μέί νώ α λλο. Λα βέ την ψυχη  μου 
κοντα  σου. 
Χρειάζεται α ραγέ να τονί σουμέ, 

το ποία καί πο ση παρρησί α έ χέί 
λα βέί ώς δώρέα  καί έυλογί α 

απο  τον Ίδίο τον Θέα νθρώπο 
Κυ ρίο, ο Δί καίος Συμέώ ν; 

Το πο σο έίσακου ονταί 
οί προσέυχέ ς καί οί δέη σέίς αυ-
του , που έ λαβέ τον έπί ζηλο καί 
μοναδίκο  τί τλο του “Θέοδο χου”; 
Μια ματία  αν ρί ξέί κανέί ς στα 

ίέρα  συναξα ρία, δίαπίστώ νέί του 
λο γου το αληθέ ς, ένθουσία ζέταί 
καί αίσθα νέταί να τον δίαπέρνα  
η συγκί νηση γία τον μέγα λο 
αυτο  προστα τη ο λών ο σών αγα-
που ν τον Κυ ρίο καί προστρέ -
χουν στη “θέοδοχίκη  του προ-
στασί α”. 

Όμως έί ναί ανα γκη να σταθου μέ 
καί πα λί στους τέλέυταί ους λο -
γους του Πρέσβυ του: “Ότί έί δον 
οί οφθαλμοί  μου το σώτη ρίο ν 
σου ο  ητοί μασας κατα  προ σώ-
πον πα ντών τών λαώ ν”, καί να 

στραφου μέ στους θέοφο ρους 
Αγί ους Πατέ ρές μας, γία να δου -
μέ πώ ς έμβαθυ νουν στα θέο -
πνέυστα αυτα  λο γία που κατα-
γρα φονταί στη Γραφη . 

Ο μέγα λος Άγίος της 
Εκκλησί ας μας, ο Άγίος Νίκο δη-
μος ο Αγίορέί της, που συνοψί ζέί 
ο λους τους Πατέ ρές καί την 
παρα δοση της Εκκλησί ας μας, 
γρα φέί τα έξη ς χαρακτηρίστίκα  
γία τον Πρέσβυ τη Συμέώ ν στο 
βίβλί ο του “Εορτοδρο μίο”: «Αν 
και έβλεπεν νήπιον τον Δεσπό-
την Χριστόν κατά την ανθρωπό-
τητα, αλλ' όμως δεν έμεινεν ο 
νους του εις μόνον το έξω και το 
βλεπόμενον ταπεινόν σχήμα της 
ανθρωπότητας. Αλλά διά μέσου 

των θείων μελών του Παναγίου 
Βρέφους, ωσάν δια μέσου τινών 
λεπτών υμένων ή υέλων, παρέ-

κυπτε εις το έσω και κεκρυμμέ-
νον φως της Θεότητος». 

Βεβαίως, η έρμνηνέυτίκη  

καί δογματίκη  αυτη  ανα λυση 
του Αγί ου Νίκοδη μου, έί ναί έ-

μπνέυσμέ νη απο  μί α ομίλί α του-
Ουρανοφάντορος Μεγάλου Βασί-
λέί ου, ο οποί ος μέταξυ  τών 

α λλών αναφέ ρέί τα έξη ς: “Άννα 
ευηγγελίζετο, Συμεών ενηγκαλίζε-
το εν μικρώ βρέφει τον μέγαν 
Θεόν προσκυνούντες, ού του ο-
ρωμένου καταφρονούντες, αλλά 

της Θεότητος αυτού την μεγαλο-
σύνην δοξολογούντες. 
Εφαίνετο γαρ ώσπερ φως δι΄ υα-
λίνων υμένων δια του ανθρωπί-
νου σώματος η θεία δύναμις δι-
αυγίζουσα τοις έχουσιν τους οφ-
θαλμούς της καρδίας κεκαθαρμέ-
νους (PG 31, 1473)”. 

     (συνέχεια…) 

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 Ιανουάριο έγιναν στην Εκκλησία 

μας οι Βαπτίσεις: 
1. Της Ραφαέλλας κόρης του Μιχαήλ και της Κατερίνας 

Τιμοθέου, με αναδόχους την Ειρήνη Χαραλάμπους και τον 
Θεόδωρο Χαραλάμπους. 

2. Του Αλέξανδρου-Σολωμόν γιου του Michael-Solomon 
Donaldson και της Δέσποινας Σκαρπέλλη, με αναδόχους 
την Ναταλία Reuben και τον Nathaniel-Solomon Don-
aldson. 

3. Του Ιακώβου-Άριστου γιου του Αντωνίου και της Άννας 
Μιχαηλίδη, με ανάδοχο τον Νικόλαο Ζορπίδη. 

4. Της Μαρίας-Γενοβέφας κόρης του Aaron Davis και της 
Μαριάννας Πέτρου, με αναδόχους την Έλενα Ττόφια και 
τον Πέτρο Πέτρου. 

5. Της Αιμιλίας-Λουΐζας κόρης του Ανδρέου και της Μελα-
νής Χρυσοστόμου, με ανάδοχο την Ανδρούλλα Δημητρί-
ου. 

6. Της Λυδίας κόρης του Asen Pirkov και της Nadezda 

Kalinova, με ανάδοχο την Χριστιάνα Κότσο. 
7. Του Σωτηρίου-Γεωργίου γιου του Γεωργίου και της Ευ-

πραξία Νικόλα, με αναδόχους τον Γεώργιο Ζαχαρία και 
την Μαρία-Έλενα Ζαχαρία. 

8. Του Γαβριήλ-Αλέξανδρου γιου του Benjamin Devons και 
της Δέσποινας Παναρέτου, με αναδόχους την Γεωργία 
Μιχαήλ, του Δημητρίου Χρήστου, την Σμύρνη Χρήστου και 
τον Marc Gil. 

9. Του Ραφαήλ-Peter γιου του Αντωνίου Γεωργίου και της 
Danielle Finch, με αναδόχους την Μαρία Piazza και την 
Alison Gill. 

10.Της Ελπίδας-Ισαβέλλας κόρης του Παναγιώτη και της 
Sarah Αβραάμ, με αναδόχους την Ευτυχία Βροντή και τον 
Κυριάκο Κακουλλή. 

11.Του Παναγιώτη γιου του Ζαχαρία και της Άντρης Κασάπη, 
με αναδόχους την Ατέλ-Γαβριέλλα Κυριάκου και τον Αν-
δρέου Κυριάκου. 

12.Του Κωνσταντίνου γιου του Σταύρου και της Mariana 
Shqevi, με αναδόχους τον Αλέξανδρο Σκεύη, τον Οδυσ-
σέα Μαντέλο και την Ελένη Σκεύη. 

13.Του Λεωνίδα-Βάσου γιου του Ανδρέου Ψαρά και της Em-
ma Astin, με αναδόχους την Ελένη Σταυρινού και τον 
Αντώνιο Σταυρινού. 

14.Του Χριστιανού γιου του Antonio και της Άνδριας Sicili-

ani, με αναδόχους την Παναγιώτα Μαλεκίδη, τον Stephen 
Siciliani και την Nicola Siciliani. 

15.Της Αικατερίνης-Νίνας κόρης του Γεωργίου και της Σοφί-
ας Τσιελεπή, με ανάδοχο τον Αλέξανδρο-Στέλιο Όρρος. 

Ευχόμαστε να σας ζήσουν οι Νεοφώτιστοι! 

 

ΚΗΔΕΙΕΣ: Τον μήνα Ιανουάριο εψάλει η εξό-

διος Ακολουθία των αειμνήστων Μαρία Λοΐζου 
Ευαγγέλου, Κωνσταντίνου Φλωρίδη, και Ni-

kolinka Kirilova Tsolova.  
Αιωνία τους η μνήμη! 

 

 

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 

 

  Έλαμπε δηλαδή η θέί α δυ ναμίς 

του Βρέ φους καί φώ τίζέ τους καθα-
ρου ς οφθαλμου ς της καρδία ς του Συ-
μέώ ν καί έ τσί τον αξί ώσέ να δέί τον 
Θέο . Να δέί δηλαδή ο τί δέν η ταν έ να 

Βρέ φος, ο πώς ο λα τα α λλα, αλλα  μέ σα 

του κατοίκου σέ η ο λη η Θέο τητα. 

Και αυτη  τη μέγα λη αλη θέία 

θα την κηρυ ξέί λί γα έ τη αργο τέρα, 

ξέκα θαρα καί δυναμίκα  ο Απόστολος 
Παυ λος στους Κολασσαέί ς: “ο τί έν αυ-
τώ  κατοίκέί  παν το πλη ρώμα της Θέο -
τητος σώματίκώ ς” (Κολ. Β' 9). 

 Μια ουρα νία αλη θέία που βίώ -
νέί έξ αρχη ς η Εκκλησί α. Βα σέί δέ αυ-
τη ς της αλη θέίας προσφέ ρέί την σώ-
τηρί α στίς καλοπροαί ρέτές υπα ρξέίς. 
Αλλα  αυτο  ακρίβώ ς έί ναί το βασίκο  
σημέί ο στην Αγί α Προσώπίκο τητα του 
Δίκαί ου Συμέώ ν, σέ σχέ ση μέ τον κα θέ 

έ να απο  έμα ς, καί οπώσδη ποτέ έί ναί 

κα τί που πρέ πέί να προσέχθέί  καί 
πολυ πλέυρα να μέλέτηθέί . Πρα γμα 

δηλαδη  που σημαί νέί ο τί κα τώ απο  
την φαίνομένίκη  απλο τητα του λο γου 
του Θέου  καί τών Ιέρώ ν Μυστηρί ών, 
κρυ πτέτέ η ουσί α της Πί στέώς. Καί 
φυσίκα , αυτη  η ουσί α δέν έί ναί α λλη 
απο  το Λατρέυτο  Προ σώπο του Κυρί -
ου Ιησου  Χρίστου ! 
 Είθε, δία πρέσβέίώ ν του Δίκαί ου 
Συμέώ ν του Θέοδο χου, να βίώ σουμέ 

την αυθέντίκη  ζώη  της Χα ρίτος, ο πώς 
αυτη  μας την δίδα σκουν οί α γίοί της 
Εκκλησί ας μας, καί τέ λος να αξίώθου -
μέ κί έμέί ς οί ί δίοί, έ μπλέοί της χαρα ς 
του Παναγί ου Πνέυ ματος, καί έκ μέ -
σης καρδί ας να αναμέ λψουμέ το “νυν 
απολυ έίς τον δου λον σου Δέ σποτα”. 

(Αρχ. Ιωήλ Κωνστάνταρος) 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 
Την Κυριακή 26η Φεβρουαρίου 2017 ο Σύνδεσμος Εφέδρων Κατα-
δρομέων Αγγλίας θα τελέσει στην Εκκλησία μας, το Μνημόσυνο του 
Ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου. 

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 

 This false doctrine of the Rapture is precisely 
the kind of beliefs which will lead people to think that 
the one performing the miracles is Christ, since they 
believe He will come before the coming of the Anti-
Christ to take them away from the earth.  The Nicene-
Constantinopolitan Creed of the 4th century has as one 
of its articles that ‘His [Chr ist’s] kingdom will have 
no end’ (see Daniel 2:44; Daniel 7:18, 27; Luke 1:33) 
and not a thousand years.  The reason for including this 
article of faith in the Creed was that early heretics, like 
the Montanists and Ebionites, believed in Christ’s lit-
eral thousand year earthly kingdom.  The thousand 
years started with Christ’s sacrifice on the Cross, 
which bound Satan in order to restrict his deceptions 
on mankind (see Matthew 12:29 and Mark 3:27 in con-
nection to Revelation 20:1-3 where Satan is that strong 
man to be bound by Christ.  Satan’s kingdom is of this 
world and the binding of Satan happens, so that Christ 
can plunder his house – see John 12:31 where Christ 
says just before His Passion “Now shall the prince of 
this world be cast out”).  This binding of Satan was 
done so that the Church would be spread to the ends of 
the earth to preach the word of God to all peoples (see 
John 12:31-32; Colossians 2:15; 1 John 3:8), which is 
one of the events that must happen before the Second 
Coming of Christ (see Matthew 24:24).  The binding of 
Satan doesn’t mean that the world should be idyllic.  In 
fact, Scripture states that Satan can still exert his influ-
ence even though his power is limited (Acts 5:3; 1 Co-
rinthians 5:5; Ephesians 6:11; 1 Peter 5:8; Jude 1:6).  
Therefore, we are now during that ‘millennium’ where 
Christ reigns with His saints (see Revelation 1:4; 3:21; 
4:2; 20:4) and Satan’s power is limited until the Sec-
ond Coming which shall inaugurate the eternal king-
dom of Christ.  Just before the Second Coming of 
Christ, the Anti-Christ shall persecute Christians who 
will go through tribulations but for their sake the peri-
od of tribulation will be shortened (see John 16:33; 
John 17:15-16; Romans 12:12; 1 Thessalonians 3:4; 
Revelation 2:10; Revelation 7:14-15; Matthew 24:21-
22).  The ‘Rapture’ doctrine is one that separates many 
Christians in its interpretation and is to be one of the 
reasons for the great apostasy from the true Faith. 
 “But we command you, brethren, in the name 
of our Lord Jesus Christ, that you withdraw from 
every brother who walks disorderly and not accord-
ing to the tradition which he received from us” (2 
Thessalonians 3:6) 
 St Paul stresses to the Thessalonians to avoid 
those people who don’t follow the tradition given to 

them.  He is primarily referring to those within the Ap-
ostolic Church who have decided to follow their own 
interpretations and wisdom instead of the Church’s that 
was given to them.  Those Protestants who are against 
the Tradition of the Church, which is called ‘Holy Tra-
dition’, must realise that they replace it with THEIR 
OWN TRADITION.  This is exactly what St Paul is 
writing about in his epistle, that there are Christians 
who decided not to follow the Tradition given to them 
by the Holy Apostles and wanted to follow their own 
way.  Therefore, those of the Apostolic Faith must 
keep that Holy Tradition and not follow those who 
practice their own tradition.  It must be emphasised 
that in the New Testament we see two types of tradi-
tion mentioned.  One of them is that of men, which is 
condemned (see Isaiah 29:13; Matthew 15:1-9; Colos-
sians 2:8), and the other, is the tradition of the apostles 
or ‘Holy Tradition’ whose source is God.  Christ taught 
this Holy Tradition to the apostles, who in turn, taught 
this to the Church under the inspiration of the Holy 
Spirit in their instructions as they visited the churches 
(oral tradition) and in their writings (written tradition, 
ie. Scriptures).  Only the One Holy, Catholic and Ap-
ostolic Church has kept both the oral and written tradi-
tions given to her and is guided into all truth by the 
Holy Spirit (see John 16:13; 2 Thessalonians 2:15; 1 
Timothy 3:15).  Other sects use just one of the tradi-
tions, ie. written, which is a dangerous path to take 
because Scripture needs interpretation which only the 
Church has been given the wisdom to interpret correct-
ly (see Ephesians 3:10; 2 Peter 3:16 – untaught people 
distort the Scriptures to their own destruction).    
 

             (To Be Continued…) 
 

HAVE A BLESSED TRIODION  
& GREAT LENT!  

 
ΚΑΛΟ ΚΑΙ  

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΤΡΙΩΔΙΟ & ΜΕΓΑΛΗ 
ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ! 

 
Μπορείτε πλέον από τα 

κινητά σας να κατεβάσε-
τε την εφαρμογή και να 

βλέπετε ζωντανά τις 
Ιερές Ακολουθίες 


