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Κανών ΡΑ' 
Σώμα Χριστού, και ναόν, τον κατ' εικόνα Θεού κτισθέντα 
άνθρωπον, ο θείος Απόστολος μεγαλοφώνως αποκαλεί. 
Πάσης ουν αισθητής κτίσεως υπερκείμενος ο τω σωτηρίω 
πάθει του ουρανίου τυχών αξιώματος, εσθίων και πίνων 
Χριστόν, προς ζωήν δια παντός μεθαρμόζεται την αΐδιον, 
ψυχήν και σώμα τη μεθέξει της θείας αγιαζόμενος 
χάριτος· ώστε, ει τις του αχράντου σώματος μετασχείν εν 
τω της συνάξεως βουληθείη καιρώ, και εν προς αυτό τη 
μετουσία γενέσθαι, τας χείρας σχηματίζων εις τύπον 
σταυρού, ούτω προσίτω και δεχέσθω την κοινωνίαν της 
χάριτος. Τούς γαρ εκ χρυσού, ή άλλης ύλης, αντί χειρός, 
τινά δοχεία κατασκευάζοντας προς την του θείου δώρου 
υποδοχήν, και δι' αυτών της αχράντου κοινωνίας 
αξιουμένους, ουδαμώς προσιέμεθα, ως προτιμώντας της 
του Θεού εικόνος την άψυχον ύλην και υποχείριον. Ει δε 
τις αλώ της αχράντου κοινωνίας μεταδιδούς τοις τα 
τοιαύτα δοχεία προσφέρουσι, και αυτός αφοριζέσθω, και 
ο ταύτα επιφερόμενος. 

 

 

 

 



 

CANON CI. 

THE great and divine Apostle Paul with loud voice calls man created in 
the image of God, the body and temple of Christ. Excelling, therefore, 
every sensible creature, he who by the saving Passion has attained to 
the celestial dignity, eating and drinking Christ, is fitted in all respects 
for eternal life, sanctifying his soul and body by the participation of 
divine grace. Wherefore, if any one wishes to be a participator of the 
immaculate Body in the time of the Synaxis, and to offer himself for the 
communion, let him draw near, arranging his hands in the form of a 
cross, and so let him receive the communion of grace. But such as, 
instead of their hands, make vessels of gold or other materials for the 
reception of the divine gift, and by these receive the immaculate 
communion, we by no means allow to come, as preferring inanimate 
and inferior matter to the image of God. But if any one shall be found 
imparting the immaculate Communion to those who bring vessels of 
this kind, let him be cut off as well as the one who brings them. 
 


