
 
             

Εσπερινός  Σαββάτου   5.30μμ—6.30 μμ 

 
Θεία Λειτουργία Κυριακής   9.30am—12.30pm 

HOLY EUCHARIST IN ENGLISH EVERY SATURDAY 9.30am-10.30am 

Ιούνιος 2021 / June 2021 

Τρίτη                       1/6/21 Αγιασμός Πρωτομηνιάς / Holy Water service     9.30-10.00   

Τετάρτη                   9/6/21 Απόδοσις του Πάσχα / Leave-taking of Pascha (Easter)       9.30-11.30  

Πέμπτη                  10/6/21 Της Αναλήψεως / The Ascension of our Lord Jesus Christ  9.30-11.30  

Παρασκευή           11/6/21 Αποστόλων Βαρνάβα και Βαρθολομαίου & Λουκά επισκόπου Κριμαίας του Ιατρού  
Bartholomew and Barnabas the Apostles & Luke the Bishop of Crimea the doctor 

9.30-11.30  

Παρασκευή           18/6/21 Εσπερινός Ψυχοσαββάτου / Vespers for Saturday of Souls 6.00-7.00μμ 
Σάββατο                19/6/21 Ψυχοσάββατο / Saturday of Souls 9.30-12.00 
Κυριακή                20/6/21 Κυριακή της Πεντηκοστής / Sunday of Pentecost 9.00-13.00 
Δευτέρα                 21/6/21 Του Αγίου Πνεύματος / The Holy Spirit 9.30-12.00 
Πέμπτη                  24/6/21 Γενέθλιο Ιωάννου του Προδρόμου / The Nativity of St John the Baptist 9.30-11.30 
Κυριακή                27/6/21 Αγίων Πάντων / All Saints   9.30-12.30   

Δευτέρα                 28/6/21 Πανηγυρικός Εσπερινός Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 
Festal Vespers of the Leaders of the Apostles Peter and Paul  

7.00-8.30μμ 

Τρίτη                     29/6/21 Πέτρου και Παύλου των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων / Peter and Paul the Leaders of the Apostles  9.00-12.30   

Τρίτη                     29/6/21 Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός Αγίων Δώδεκα Αποστόλων 
Great Festal Hierarchical Vespers of Holy Twelve Apostles  

7.00-8.30μμ 

Τετάρτη                 30/6/21 Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία με τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Νικήτα 
Hierarchical Festal Matins and Divine Liturgy of Holy Twelve Apostles with His Eminence Archbishop Nikitas  

9.00-13.00   

 Ιούλιος 2021 / July 2021   

Πέμπτη                    1/7/21 Αγιασμός Πρωτομηνιάς / Holy Water service     9.30-10.00   

Κυριακή                  4/7/21 Αρχιερατική Θεία Λειτουργία με τον Θεοφιλέστατον Επίσκοπο Κλαυδιουπόλεως κ. Ιάκωβο   
Hierarchical Divine Liturgy with His Grace Bishop Iakovos of Claudiopolis 

9.00-12.30 

Τετάρτη                   7/7/21 Κυριακής Μεγαλομάρτυρος / Great Martyr Kyriaki  9.30-11.30  

ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΔΩΡΗΤΕΣ - DONATIONS - ΔΩΡΕΕΣ  
T KROMYDAS £100, M PETROU £30, M SOLOMOU £100, E PANAYIOTOU £475 

ΓΕΥΜΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα στην Εκκλησία μας προσφέρεται γεύμα προς τους 
Ηλικιωμένους μας. Το γεύμα το προσφέρουν κυρίως οι Κυρίες της Αδελφότητας, 
αλλά και διάφοροι ομογενείς. Τον μήνα Μάιο το φαγητό δεν προσφέρθηκε λόγω 
Κορονοϊού. Εάν κάποιος επιθυμεί να προσφέρει το γεύμα να μιλήσει με την Πρόε-
δρο κ. Έλενα Journet ή με τον Ιερατικό μας Προϊστάμενο π. Ιωσήφ Παλιούρα. 

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 
 

02. Νικηφόρος 
04. Μάρθα 
05. Δωρόθεος 
08. Καλλιόπη 
11. Βαρθολομαίος, Βαρνάβας 
12. Ονούφριος 
14. Ελισαίος 
22. Ευσέβιος 
29. Πέτρος, Παύλος 
30. Απόστολος 

Χρόνια Πολλά στους εορτάζοντες!! 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ       FORTHCOMING EVENTS 
Όλες οι προγραμματισμένες και μη εκδηλώσεις της Εκκλησίες αναβάλλονται μέχρι νεωτέρας. 

All forthcoming events of our Church are postponed until further notice. 

Από την Επίσκεψη του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κλαυδιουπόλεως κ. Ιακώβου στην Κοι-
νότητά μας και την αναχώρηση από την θέση του ΑΚΑΜ στην Ελληνική Πρεσβεία του Λον-

δίνου Πλοιάρχου κ. Αθανασίου Δημητρίου 

Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ  
ΦΕΤΟΣ ΕΟΡΤΑΖΕΙ  
ΤΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ 

1991-2021 
 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ  

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 

 

 Κεντρικό γεγονός στην 
ιστορία της Εκκλησίας είναι η 
Πεντηκοστή. Είναι η ημέρα που 
το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε 
στους Αποστόλους και παραμέ-
νει στην Εκκλησία 
ως Παράκλητος, για να καθοδη-
γεί τους πιστούς <<εἰς πᾶσαν τήν 
ἀλήθειαν>>. Η παρουσία του Αγί-
ου Πνεύματος είναι ζωντανή 
στην Εκκλησία. 
 Σύμφωνα με το όγδοο 
άρθρο του Συμβόλου της Πίστε-
ως, κάθε φορά που το απαγγέ-
λουμε ομολογούμε την πίστη 
μας <<Καί εἰς τό Πνεῦμα τό 
Ἅγιον, τό κύριον, τό ζωοποιόν, 
τό ἐκ τοῦ Πατρός 
ἐκπορευόμενον, τό σύν Πατρί 
καί Υἱῶ συμπροσκυνούμενον 
καί συνδοξαζόμενον, το 
λαλῆσαν διά τῶν Προφητῶν>>. 
  Το Άγιο Πνεύμα έχει μια 
ιδιοτυπία. Επειδή δεν σαρκώθη-
κε, όπως ο Χριστός, και δεν 
εμφανίστηκε στον κόσμο, όπως 
Εκείνος, παρέμεινε στους περισ-
σότερους πιστούς ο μεγάλος  
<<άγνωστος>>. Ενώ κάθε μας δέη-
ση και προσευχή αρχίζει με το 
όνομα της Αγίας Τριάδας <<Εἰς 
τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ 
Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος>>, ωστόσο οι περισσότεροι το 

αγνοούμε, αφού δεν έχουμε 
παραστάσεις και περιγραφές 
ανάλογες προς εκείνες του Χρι-
στού. Και όμως το Άγιο Πνεύμα 
είναι εκείνο με το οποίο 
<<τελειούνται>> (ολοκληρώνονται, 
φέρουν αποτέλεσμα) όλα όσα 
γίνονται στον κόσμο και ιδιαίτε-
ρα στο χώρο της Εκκλησίας. 
  Το Άγιο Πνεύμα είναι το 

τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριά-
δας, το οποίο είναι κι αυτό Θε-
ός αληθινός, όπως ο Πατέρας 
και ο Υιός. Το ιδιαίτερο χαρα-
κτηριστικό του τρόπου ύπαρξής 
του είναι ότι εκπορεύεται από 
τον Πατέρα <<αϊδίως>> (χωρίς 
αρχή και τέλος). Το Άγιο Πνεύ-
μα συνεχίζει το σωστικό έργο 
του Χριστού, οδηγεί την Εκκλη-
σία στην αλήθεια, ενώ η παρου-
σία Του αποτελεί τον απαραίτη-
το όρο για την τέλεση των μυ-
στηρίων.  

  Η διαφορά <<εκπόρευσης>> 
και <<αποστολής>> είναι σημαντι-
κή. Με την <<αποστολή>> το Άγιο 
Πνεύμα συνεργάζεται με τα 
άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας 
Τριάδας χωρίς να είναι κατώτε-
ρο από αυτά, πράγμα που θα 
συνέβαινε αν εκπορευόταν και 
από τον Υιό. Αυτό θα κατέστρε-
φε την κοινωνία αγάπης μεταξύ 
των προσώπων. 
  Η επίκληση του Αγίου 
Πνεύματος και ο φωτισμός του 
είναι η απαραίτητη προϋπόθεση 
για την αυθεντικότητα της ομο-
λογίας ότι ο Χριστός είναι Κύ-
ριος και Θεός. <<Κανένας δεν 
μπορεί να πει ότι ο Ιησούς είναι 
ο Κύριος, παρά μόνο με τη φώ-

τιση του Αγίου Πνεύμα-
τος>>, έγραψε ο απόστολος Παύ-
λος (Α ' Κορ. 12,3). Η φώτι-
ση είναι επίσης προϋπόθεση για 
να δεχθεί ο άνθρωπος τον τρό-
πο που το Άγιο Πνεύμα σχετίζε-
ται με τα άλλα πρόσωπα της 
Αγίας Τριάδας, τρόπος που δια-
φορετικά είναι αδύνατο να γίνει 
καταληπτός από την περιορισμέ-
νη διάνοια του ανθρώπου. 
 Για την ύπαρξη του Αγίου 
Πνεύματος μας μαρτυρεί έμμεσα 
η Παλαιά Διαθήκη.  
                  Συνέχεια 



ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
Τον μήνα Μάϊο έγιναν στην Εκκλησία 

μας οι Βαπτίσεις: 
1. Του Ανδρέου-Ισαάκ γιου του Nathan Greena-

way και της Ρουβίνας Κωνσταντίνου, με 
ανάδοχο την Γεωργία Λαμπρή. 

2. Της Αιμιλίας-Χριστίνας κόρης του Κώστα και 
της Έλενας Χριστοφή, με ανάδοχο την Δή-
μητρα Θεοχάρους. 

3. Του Ανδρέου-Anand γιου του Videsh Ram-
khelawon και της Ελένης-Μαρίας Παναγιώ-
του, με αναδόχους την Αικατερίνη Χριστο-
δούλου και τον Στέφανο Ανδρέα. 

4. Της Σοφίας-Άνδριας κόρης του Χρίστου 
Κάϊλου και της Χρυσούλλας Λουκά, με ανα-
δόχους την Μαρία Λουκά και τον Θεόδωρο 
Κάϊλου. 

5. Της Έλλης-Λείας κόρης του Δημήτριου Πα-
λιούρα και της Michelle Wilkins, με ανάδο-
χο τον Νικόλαο Χριστοφή (Η Έλλη-Λεία είναι 
εγγονή του Ιερατικού μας Προϊσταμένου 
Πρωτοπρεσβύτερου Ιωσήφ και Πρεσβυτέρας 
Έλλης Παλιούρα). 

6. Της Αναστασίας κόρης του Νικόλαου και της 
Σωτήρας Κυριαζίδη, με αναδόχους την Ου-
ρανία Balfe και τον Χριστάκη Κυριαζίδη. 

7. Της Ολίβιας κόρης του Ανδρέου και της Μα-
ρίσας Ιωσήφ, με ανάδοχο την Ουρανία Ιω-
σήφ. 

8. Της Λουκίας-Marie κόρης του Λουκά Μιχαήλ 
και της Ναταλίας Vegh, με ανάδοχο την 
Λύδια Vegh. 

9. Του Roco-Αντωνίου-Roy γιου του Ρίκκου και 
της Jacqueline Χριστοφίδη, με αναδόχους 
τον Μάξιμο Μάρκου και την Tara Brady. 

10.Της Αιμιλίας-Mia κόρης του Αλέξανδρου και 
της Μαριάννας Τιμινή, με αναδόχους την 
Μαρία Meeten και τον Χριστόφορο Meeten. 

11.Του Ιάκωβου γιου του Μάρκου Lawton και 
της Rhian Jones, με αναδόχους τον Αδάμο 
Lawton και την Gemma Leary. 

12.Της Αντωνίας κόρης του Σωτήριου και της 
Δήμητρας Ξενή, με αναδόχους τον Παναγιώ-
τη Γεωργίου και την Χρυστάλλα Γεωργίου. 

13.Της Ρουβίνας-Μαργαρίτας κόρης του Πανα-
γιώτου και της Sarah Αβραάμ, με ανάδοχο 
την Lisa-Marie Crook (Χριστιανή Ορθόδοξη). 

14.Του Σεβαστιανού γιου του Κώστα και της 
Χαρούλλας Δημητρίου, με αναδόχους τον 
Ανδρέα Γεωργίου και την Ελισάβετ Γεωργίου. 

(<—— Συνέχεια / Continued) 

 

Συνέχεια   
 Την πρώτη μέρα της δημιουργίας ο 
Θεός έκανε τον ουρανό και τη 
γη, <<πνεῦμα Θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ 
ὕδατος>> (Γεν. 1,2). Δηλαδή το σύμπαν ολό-
κληρο, ή καλύτερα την άμορφη ακόμα μάζα 
της δημιουργίας, που ο Θεός Πατέρας δη-
μιούργησε δια του Υιού Του, το Άγιο Πνεύ-
μα την ζωογόνησε, για να προέλθουν στη 
συνέχεια από αυτήν όλα τα επί μέρους είδη 
του φυτικού και ζωϊκού βασιλείου. 
 Στην Καινή Διαθήκη κατά τον Ευαγγε-
λισμό της Θεοτόκου πληροφορούμαστε ότι 
το Άγιο Πνεύμα θα την επισκεφθεί (Λουκ. 
1,35) και ότι αυτή εκ Πνεύματος Αγίου θα 
συλλάβει τον Ιησού. Γι' αυτό η Εκκλησία 
διδάσκει ότι η Ενανθρώπηση έγινε <<ἐκ 
Πνεύματος Ἁγίου  καί Μαρίας  τῆς  Παρ-
θένου>> (3ο άρθρο του Συμβόλου της Πίστε-
ως).  
 Το Άγιο Πνεύμα εμφανίστηκε, αλλά 
χωρίς να σαρκωθεί, κατά τη βάπτιση του 
Ιησού στον Ιορδάνη σαν περιστέρι να κατε-
βαίνει και να έρχεται πάνω στον Ιησού «καὶ 
εἶδε τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ 
περιστερὰν καὶ ἐρχόμενον ἐπ᾿ 
αὐτόν» (Ματθ. 3,16).  
 Στο τέλος της επίγειας παρουσίας 
του ο Χριστός αναγγέλλει στους μαθητές 
Του ότι θα αποστείλει το Άγιο Πνεύμα, το 
οποίο θα τους φωτίσει ώστε να κατανοή-
σουν το κοσμοσωτήριο έργο Του και τους 
δηλώνει ότι <<συμφέρει σε σας να φύγω, 

γιατί τότε θα έρθει σε σας ο Παράκλη-
τος>> (Ιω. 16,7). Πράγματι μετά την Ανάληψη 
του Χριστού και σύμφωνα με την υπόσχεσή 
Του το Άγιο Πνεύμα έρχεται κατά την Πεντη-
κοστή και εμφανίζεται στους μαθητές σαν 
φλόγες φωτιάς που μοιράστηκαν και κάθισαν 
στον καθένα <<καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς διαμερι-
ζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός, ἐκάθισέ τε 
ἐφ᾿ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν>> (Πραξ. 2,3). Την 
ημέρα εκείνη γεννήθηκε η Εκκλησία του Χρι-
στού και από τότε παραμένει στην ιστορική 
πορεία της Εκκλησίας. 
 Στη διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκ-
κλησίας το Άγιο Πνεύμα κατέχει κεντρική 
θέση. Ζει στην Εκκλησία, τη ζωογονεί, τη 
συγκροτεί, την καθοδηγεί στην αλήθεια και 
την αγιάζει. Στην Παλαιά Διαθήκη μίλησε με 
το στόμα των Προφητών. Οδήγησε τους 
αγίους της Καινής Διαθήκης στην ορθή δια-
τύπωση των αληθειών της πίστης μας και 
επιστάτησε κατόπιν στη σωστή ερμηνεία 
της από τους Πατέρες της Εκκλησίας και τις 
Οικουμενικές Συνόδους. Έργο Του είναι να 
διατηρηθεί η αλήθεια στους κόλπους της 
Εκκλησίας δια μέσου των αιώνων. Για παρά-
δειγμα η απόφαση της Αποστολικής Συνόδου 
αρχίζει με τα λόγια: <<αποφασίστηκε ως 
σωστό από το Άγιο Πνεύμα και από μας…>> 
(Πρ. 15,28). 
 Όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας 
τελούνται με την επενέργεια του Αγίου 
Πνεύματος.  

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ: Τον μήνα Μάϊο έγιναν στην Εκκλησία μας οι Βαπτίσεις (Συνέχεια… / Con-

tinued...): 
15.Του Νεόφυτου γιου του Ιωάννη και της Φανούλλας Κυριάκου, με αναδόχους την Χριστίνα Cotena και τον 

Fabio Cotena. 
16.Της Ζωής κόρης του Adam και της Άνδριας Smith, με ανάδοχο την Σοφία Μαστρή. 
17.Της Έλενας-Μαρίας κόρης του Παντελεήμων και της Ζωής Παντελή, με αναδόχους τον Ανδρέα Γεωργίου 

και την Ελισάβετ Γεωργίου. 
18.Του Λουκά-Σπυρίδων γιου του Σωκράτη και της Βαλεντίνας Μπογρή, με ανάδοχο την Νεκταρία Μπογρή. 

Ευχόμαστε να σας ζήσουν οι Νεοφώτιστοι! 
 

ΓΑΜΟΙ: Τον μήνα Μάϊο έγιναν στην Εκκλησία μας οι Γάμοι: 1. Του Nicholas-Desmond 

Bamford μετά της Michelle-Elizabeth Belle.  2. Του Κωνσταντίνου Παλιούρα μετά της Αναστα-
σίας Δημητρίου (Ο Κωνσταντίνος είναι γιος του Ιερατικού μας Προϊσταμένου Πρωτοπρεσβύτερου Ιωσήφ 

και Πρεσβυτέρας Έλλης Παλιούρα)..  3. Του Anil-Chandra-William Thanki μετά της Μαρίας Μιχαη-
λίδου.  4. Του Ματθαίου-Θωμά Codd μετά της Joanne Garrett.  
Ευχόμαστε να ζήσουν οι Νεόνυμφοι! 
 

ΚΗΔΕΙΕΣ: Τον μήνα Μάϊο εψάλει η εξόδιος Ακολουθία των αειμνήστων Παύλου Αντωνιάδη, Χρι-

στόδουλου-Αθανάση Τοουλή, Λοΐζου-Ηλία Βασίλη και Ελένης Αντωνίου.  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 

 Therefore, if receiving the Eucharist is receiving Jesus, 
we must take care to approach the Eucharist in a proper man-
ner. The way we approach this awesome mystery determines 
whether our participation will be a blessing in our lives, or 
whether we are condemning ourselves (see 1 Corinthians 
11:26-30).  The way we prepare ourselves is by Fasting and 
Confession. 
 Fasting is a spiritual discipline that even the Lord ad-
vised His apostles to keep after His departure from earthly life 
(see Matthew 9:14-16, Mark 2:19-21, Luke 5:34-36).  It en-
hances our participation in the Eucharist - it is not to be seen 
as an excuse to keep away from the Chalice.  Fasting is a dis-
cipline which is not restricted only to food. It is also not lying, 
stealing, cheating, committing adultery, gossiping, quarrelling 
etc. We must abstain from all forms of evil. To think that by 
only setting a few days aside to omit certain foods from our 
diet makes us worthy to receive the Eucharist is to be spiritu-
ally naive.  It is not uncommon to hear Orthodox Christians 
say they are fasting on Wednesday and Friday because they 
plan to take Communion at Sunday Liturgy. In reality, the 
practice of Wednesday and Friday fasting has never been pur-
posefully linked to participation in the Eucharist. Orthodox 
Christians are required to fast on those two days of the week 
regardless if they are going to take Holy Communion or not. 
[The Holy Apostles Sixty-Ninth Canon of the Church]. This 
same Canon requires that fasting be maintained throughout 
Great Lent also. No mention is made of the Eucharist. In other 
words, regular fasting must be a way of life. Since the first 
century, Christians fasted on Wednesdays (remembering the 
betrayal) and Fridays (remembering Christ’s sacrifice for us 
on the Cross).  We know this from the first century document 
called the Didache written around 70 A.D. by the disciples of 
the Apostles who quote: “But let not your fasts be with the 
hypocrites [Jews], for they fast on the second [Monday] and 
fifth day [Thursday] of the week. Rather, fast on the fourth 
day [Wednesday] and the Preparation [Friday].” (Didache, 
chapter 8).  The important thing to notice about this passage is 
that although the early Christians were eager to disassociate 
themselves from the Jews, they nevertheless saw their life and 
worship in terms of Jewish liturgical practice. Concerning the 
Eucharist we read in the Didache: 
  On the Lord’s Day [Sunday] of the Lord come to-
gether, break bread and hold Eucharist, after confessing 
your transgressions that your offering may be pure. But 
let no one who has a quarrel with his fellow man join in 
your meeting until they be reconciled, that your sacrifice 
not be defiled. For this is that which was spoken of by the 
Lord, In every place and time offer me a pure sacrifice, for I 
am a great King, saith the Lord, and My name is wonderful 
among the heathen (Malachi 1:11).  
 The Eucharistic Fast involves total abstinence from 

any food or drink in the morning prior to receiving the Eucha-
rist. The Apostles and Christians “liturgised [in Greek 
‘litourgounton’ which is from the word liturgy. Most English 
translations have ‘ministered’] to the Lord and fasted 
…” (Acts 13:2).  They liturgised to the Lord and fasted for the 
liturgical worship, which is none other than the Eucharist.  If 
therefore, you keep the Eucharistic Fast, and there exists no 
moral reason for you to stay away from the Chalice, you be-
come obligated to come forward and receive Christ as He is 
offered at the liturgy.  To assert that one has not fasted on the 
previous Wednesday and Friday and therefore cannot come 
forward for Communion, is, by itself, an insufficient cause to 
abstain from the Eucharist. So strongly did the Church feel 
about this that we find in the ninth Apostolic Canon of the 
Holy Apostles, the following: “All those faithful who enter 
and listen to the Scriptures, but do not stay for prayer and 
Holy Communion must be excommunicated, on the 
grounds that they are causing the Church a breach of Or-
der”. The early Orthodox Church attended liturgy for one 
reason - the Eucharist. Fasting was never intended to be a 
barrier to keep us from Christ, but a bridge to lead us to fuller 
participation in the life of Christ.  The fact is that Christians 
took Holy Communion every day, “So continuing daily with 
one accord in the temple, and breaking bread [Holy Com-
munion] from house to house” (Acts 2:46). 
 The need for Confession before taking Holy Commun-
ion is based on the words of St Paul when he said, “But let a 
man examine himself, and so let him eat of the bread and 
drink of the cup.  For he that eats and drinks unworthily, 
eats and drinks damnation to himself, not discerning the 
Lord’s body. For this reason many of you are weak and 
sick among you, and many sleep [are dead]” (1 Corinthians 
11:28-30). St Paul goes so far as to say that what he received 
from Christ Himself, was that anyone who eats of the Body 
and drinks of the Blood of Christ unworthily, eats and drinks 
damnation to himself because he has not discerned that it is 
truly the Body and Blood of Jesus Christ in Holy Commun-
ion!  This is why the Church has the Sacrament of Confession 
to allow the individual to prepare themselves for Holy Com-
munion, which is another thing that Protestants claim is not 
necessary and that it is an invention of the Roman Catholic 
Church.  Taking Holy Communion in the right way is such an 
important issue that St Paul goes on to say after the above 
cited passage “That is why many among you are weak and 
sick, and a number of you have fallen asleep” (1 Corinthi-
ans 11:30).  This shows the effects on those who have un-
worthily partaken of the Sacrament, even to the point of 
DEATH, which is indicated by the phrase ‘and a number of 
you have fallen asleep’. 
 

(To Be Continued…) 


