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Τί εἶναι μυστήριο
� �ρος µυστήριο προέρχεται �π� τ� �ρχα�ο 

�µα µυέω-
 τ� 	πο�ο σηµαίνει ε�σάγω κάποιον 
στ� µυστήρια, διδάσκω, κατηχ�. Τ� µυστήριο 
�ναφέρεται σ� �,τι ε�ναι ξένο, �κατανό ητο κα� 
�νεξήγητο γι� τ�ν �νθρώπινο νο�, ε�ναι α�τ� 
πο� 	 �νθρωπος δ�ν δύναται ν� κατα λάβει.

Ε�δικά, γι� τ�ν �ρθοδόξη �κκλησία, �ς 
µυστήριο 	ρίζονται �κε�νες ο� θεοσύστατες 
τελετ�ς ο� 	πο�ες χορηγο�ν στ�ν �νθρωπο τ�ν 
χάρη το� Παναγίου κα� Ζωοποιο� Πνεύµατος, 
µ� στόχο τ�ν �ναγέννηση, τ�ν �νδυνάµωση κα� 
τ� σωτηρία του. Καθεµία �π� τ�ς τελετ�ς τ�ς 
�κκλησίας, µεταδίδει στ�ν �νθρωπο τ�ς δωρε�ς 
κα� τ� χαρίσµατα το� �γίου Πνεύµατος, ο� 
	πο�ες τ�ν βοηθο�ν ν� θεωθε�, ν� τελειωθε� κα� 
ν� �νωθε� µ� τ�ν δηµιουργ� του. � �νθρωπος 
µικρ�ς κα� �δύναµος, µέσα �π� τ�ς µυστηριακ�ς 
πράξεις κα� µ� τ�ν προσωπικ� του �γ�να 
	δηγε�ται πρ�ς τ�ν θέωση, προσπαθώντας ν� 
πραγµατώσει τ�ν σκοπό του. � Ἅγιος Νικόλαος 
ὁ Καβάσιλας περιγράφει τ� µυστήρια τ�ς 
�κκλησίας �ς µέλη τ�ς καρδίας, �ς κλαδία 
δένδρου, �ς κλήµατα τ�ς �µπέλου, τ�ς µι�ς 
�κκλησίας, �ς θυρίδες �π’ �που περνάει 	 �λιος 
τ�ς ∆ικαιοσύνης. � �ερ�ς Χρυσόστομος λέει �τι 
µυστήρια καλο�νται �χι διότι πιστεύουµε α�τά 
πο� βλέπουµε �λλ� �λλα βλέπουµε κα� �λλα 
πιστεύουµε. (�µιλία Ζ, P.G. 61,55)

Κάθε µυστήριο πο� τελε�ται ε�ναι �ρρηκτα 

συνδεδεµένο µ� τ� �νια�ο σ�µα τ�ς �κκλησίας. 
∆�ν κόπτεται τ� ¡να �π� τ� �λλο µυστήριο �λλ� 
�λα 	δηγο�ν στ� σωτηρία το� �νθρώπου. Τ� 
µυστήριο σπάει τ� δεσµ� το� �γώ, το� 
�τοµικισµο�, µ� τ� ν� φανερώνονται ο� Θε�ες 
δωρε�ς σ� �λους. Κύρια προϋπόθεση γι� ν� 
λάβει κάποιος µέρος σ� κάποιο µυστήριο ε�ναι ¤ 
προσωπική του �λευθερία. Σ’ α�τ� τ� σηµε�ο θ� 
πρέπει ν� γίνει µία διευκρίνιση σχετικ� µ� τ�ν 
µαγεία. ¦λλο πρ�γµα ε�ναι τ� µυστήριο, 
διαφορετικ� ¤ µαγεία. Κύριο χαρακτηριστικ� 
τ�ς µαγείας ε�ναι ¤ χρήση ε�δικ�ν �κφράσεων § 
πραγµάτων, µ� τ� 	πο�α µπορε� ν� τελεσθε� ¡να 
γεγον�ς τ� 	πο�ο ε�ναι ¨ξω �π� τ� χ�ρο τ�ς 
φυσικ�ς νοµοτέλειας. ©ντιθέτως µ� τ� µυστήριο 
	 �νθρωπος γνωρίζει τ�ν λόγο γι� τ�ν 	πο�ο 
συµµετέχει, �νεργώντας ταυτοχρόνως �λεύ θε ρα 
κα� συνειδητοποιηµένα.

Ἱστορικὰ στοιχεῖα σχετικὰ μὲ τὸ 
μυστήριο τοῦ Χρίσματος.

Τ� χρ�σµα προέρχεται �π� τ� ηµατικ� τύ-
πο χρίω πο� σηµαίνει �λείφω, µυρώνω. Τ� 
χρ�σµα ε�ναι ¡να �π� τ� �πτ� µυστήρια τ�ς 
�κκλησίας, τ� 	πο�ο σήµερα τελε�ται �µέσως 
µετ� �π� τ�ν τελέση τ�ς βαπτίσεως. ªκτ�ς �π�  
Χρ�σµα �νοµά ζεται κα� χειροθεσία, µύρον, 
¨λαι ον Θεο�, ¬γιον ̈ λαιον, ̈ λαιον ε�χαρι στί ας, 
σφραγ�δα το� �γίου πνεύµατος, �ρραβ�νας το� 
Πνεύµατος.

Τ�ς πρ�τες πληροφορίες σχετικ� µ� τ� ¬γιο 
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Μύρο, τ�ς �ντλο�µε �π� τ� βιβλίο τ�ς ¯ξόδου, 
¨τσι �πως µ�ς τ� περιγράφει 	 Μωυσ�ς «22 καὶ 
ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσὴν λέγων· 23 καὶ 
σὺ λαβὲ ἡδύσματα, τὸ ἄνθος σμύρνης 
ἐκλεκτῆς πεντακοσίους σίκλους καὶ 
κινναμώμου εὐώδους τὸ ἥμισυ τούτου 
διακοσίους πεντήκοντα καὶ καλάμου εὐώδους 
διακοσίους πεντήκοντα 24 καὶ ἴρεως 
πεντακοσίους σίκλους τοῦ ἁγίου καὶ ἔλαιον 
ἐξ ἐλαιῶν εἲν 25 καὶ ποιήσεις αὐτὸ ἔλαιον 
χρῖσμα ἅγιον, μύρον μυρεψικὸν τέχνη 
μυρεψοῦ· ἔλαιον χρῖσμα ἅγιον ἔσται.» 
(°ξοδος 30,22-25)

Στ�ν Παλαι� ∆ιαθήκη �λάµβαναν τ� 
χρ�σµα ο� προφ�τες, ο� �ερε�ς κα� ο� βασιλε�ς. 
Στ�ν προφήτη Ἠσαΐα στ� κεφ.61,1 διαβάζουµε 
τ� �ξ�ς: «ΠΝΕΥΜΑ Κυρίου ἐπ᾿ ἐμέ, οὗ εἵνεκεν 
ἔχρισε μέ· εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς ἀπέσταλκε 
μέ, ἰάσασθαι τοὺς συντετριμένους τὴν 
καρδίαν, κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ 
τυφλοῖς ἀνάβλεψιν.» ªπίσης στ� βιβλίο σοφία 
Σειρ�χ λέει τ� �ξ�ς: «13 Ἠγαπημένος ὑπὸ 
Κυρίου αὐ τοῦ Σαμουὴλ προφήτης Κυρίου 
κατέστησε βασι λείαν καὶ ἔχρισεν ἄρχοντας 
ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ» (κεφ.46,13). Στ� χωρίο το� 
Προφήτη Ἠσαΐα 	 Κύριος ¨χρισε τ�ν Ἠσαΐα 
προφήτη γι� ν� ε�αγγελίσει το�ς λαούς, �ν� στ� 
Σοφία Σειρ�χ 	 Σαμουὴλ 	 προφήτης το� Κυρί-
ου ε�ναι α�τός πο� �γκατέστησε τ� βασιλικ� 
πολίτευµα µετα ξ� τ�ν �σραηλιτ�ν κα� ¨χρισε 
βασιλε�ς γι� τ�ν λαό του. 

Στ�ν Καιν� ∆ιαθήκη ±πάρχουν �ρκετ� 
χωρία τ� 	πο�α µ�ς διαβεβαιώνουν �τι ο� 
©πόστολοι τελο�σαν τ� χρ�σµα µ� τ�ν �πίθεση 
τ�ν χειρ�ν τους.   Στ�ς Πράξεις κεφ. 8,16-17 
�ναφέρει: «16 οὔπω γὰρ ἦν ἐπ᾿ οὐδενὶ αὐτῶν 
ἐπιπεπτωκός, μόνον δὲ βεβαπτισμένοι 
ὑπῆρχον εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου  Ἰησοῦ. 17 
τότε ἐπετίθουν τάς χεῖρας ἐπ᾿ αὐτούς, καὶ 
ἐλάμβανον Πνεῦμα  Ἅγιον.» Ο� �πόστολοι 
¨στειλαν στ� Σαµάρεια τ�ν Πέτρο κα� τ�ν 
Ἰωάννη γι� ν� µεταδώσουν σ� �σους �π’ α�το�ς 
³ταν βαπτισµένοι, τ� Πνε�µα τ� ¬γιο. ©φο� 
¨καναν προσευχή, ¨θεταν τ� χέρια τους σ’ 

α�το�ς κα� �λάµβαναν Πνε�µα ¬γιο.
Λίγο παρακάτω πάλι στ�ς Πράξεις τ�ν 

©ποστόλων 	 ©πόστολος τ�ν �θν�ν Παῦλος 
βρισκόταν στ�ν °φεσο, �που µ� τ�ν �πίθεση 
τ�ν χειρ�ν του µετέδωσε τ� χαρίσµατα το� 
�γίου Πνεύµατος σ� δώδεκα �νδρες, ο� 	πο�οι 
προηγουµένως βαπτίστηκαν στ� �νοµα το� 
Κυρίου, �ρχίζοντας ν� 	µιλο�ν διάφορες 
γλ�σσες κα� ν� προφητεύουν «καὶ ἐπιθέντος 
αὐτοῖς τοῦ Παύλου τὰς χεῖρας ἦλθε τὸ 
Πνεῦμα τὸ  Ἅγιον ἐπ᾿ αὐτούς, ἐλάλουν τε 
γλώσσαις καὶ προεφήτευον.» (Πραξ.19,6)

©π� το�ς πρώτους �ποστολικο�ς χρόνους 
τ� µυστήριο το� χρίσµατος ο� �πόστολοι τ� 
τελο�σαν δι� τ�ς �πιθέσεως τ�ν χειρ�ν τους. 
©ργότερα �ντικαταστάθηκε µ� τ� ¬γιο Μύρο. 
Α�τ� ¤ �λλαγ� πιθαν�ν ν� �φείλεται στ�ν 
α·ξηση τ�ν βαπτισθέντων, στ�ν �δυναµία τ�ν 
�ποστόλων ν� µετακινο�νται στ� διάφορα µέρη 
γι� ν� τελο�ν τ� µυστήριο το� χρίσµατος δι� 
τ�ς �πιθέσεως τ�ν χειρ�ν τους § στ� �τι ο� 
�πόστολοι �ποδηµο�σαν πρ�ς Κύριο. ©ντι-
κατέστησαν τ�ν �πίθεση τ�ν χειρ�ν µ� τ�ν 
χρίση �π� ¬γιο Μύρο. Μετάδωσαν δέ, α�τ� τ�ν 
�διότητα στόν �κάστοτε �πίσκοπο πο� χειρο-
τονο�σαν κα� �κε�νοι µ� τ� σειρά τους, τ� 
µεταβιβάζουν στ�ν χειροτονούµενο �ερέα. 
Σύµφωνα λοιπ�ν µ� τ�ν �ερ� παράδοση τ�ς 
�κκλησίας µας, ο� �πόστολοι �φο� συγκε-
ντρώθηκαν, συµφώνησαν ν� πάρουν λάδι, ν� 
βάλουν τ� χέρια τους �πάνω κα� ν� 
προσευχηθο�ν. Ζήτησαν �π� τ�ν Θε� ν� δίνει 
τ�ν χάρη το� �γίου Πνεύµατος σ� �ποιον 
µυρωνόταν µ� α�τό. °τσι δ�ν χρειαζόταν ν� 
³ταν παρ¸ν κάποιος �π� το�ς �ποστόλους. ªν� 
ο� �πόστολοι θ� �πεβίωναν ¤ �κκλησία θ� 
συνέχιζε, �πως κα� κάνει, ν� µεταδίδει τ� 
χαρίσµατα το� �γίου Πνεύµατος στο�ς πιστο�ς 
µέσ¹ τ�ν �πισκόπων κα� τ�ν �ερέων. Μ� τ� 
παραπάνω φαίνεται σαφέστατα ¤ �ποστολικ� 
διαδοχή, ¤ 	ποία �ν� το�ς α��νες ±φίσταται, 
φανερώνοτας συνάµα ¡να σταθερ� δεσµ� τ�ς 
�νότητας τ�ς �κκλησίας. Θ� πρέπει ν� σηµει-
ωθε� σ’ α�τ� τ� σηµε�ο ¤ διαφορ� τ�ς ºρθοδόξου 
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�κκλησίας �ναφορικ� µ� τ�ς �λλες 	µολογίες 
�σον �φορ� τ�ν τέλεση το� χρίσµατος. Ο� µ�ν 
προτεστάντες δ�ν τελο�ν τ� µυστήριο το�  
χρίσµατος, ο� δ� παπικο� τ� τελο�ν στ� παιδι� 
�ταν συµπληρώσουν τ� δωδέκατο ¨τος τ�ς 
¤λικίας τους. » καινοτοµία α�τ� ε�ναι ξένη, 
κακόδοξη κα� α�ρετικ� �ς πρ�ς τ�ν παράδοση 
τ�ς ªκκλησίας µας.

Σὲ τί ὠφελεῖ τὸ μυστήριο τοῦ 
Χρίσματος στὸν ἄνθρωπο.

¼πως ε½παµε τ� µυστήριο το� Χρίσµατος 
τελε�ται �µέσως µετ� τ� µυστήριο το� 
Βαπτίσµατος. Μ�ς τ� βεβαιώνει κα� 	 48ος 
κανόνας τ�ς Λαοδικείας 	 	πο�ος λέει: «ὅτι δεῖ 
τοὺς φωτιζομένους μετὰ τὸ βάπτισμα 
χρίεσθαι χρίσματι ἐπουρανίῳ καὶ μετόχους 
εἶναι τῆς Βασιλείας τοῦ Χριστοῦ.» ∆ηλαδή, 
�φο� πρ�τα ¨χει 	 �νθρωπος φωτισθε� µ� τ� 
¬γιο Βάπτισµα �µέσως µετ� πρέπει ν� χρίζεται 
γι� ν� µπορέσει ν� γίνει µέτοχος τ�ς Βασιλείας 
το� Χριστο�. ∆�ν θ� πρέπει ν� ξεχν�µε κα� τ�ν 
διάλογο πο� ε�χε 	 Χριστ�ς µ� τ�ν νυκτεριν� 
µαθητή του τ�ν Νικόδημο 	 	πο�ος το� ε�πε: 
«ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν 
μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ Πνεύματος, οὐ 
δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ 
Θεοῦ.» (¿ωάννης 3,5) Àν κάποιος δ�ν 
ξαναγεννηθε� �ξ’ Áδατος κα� πνεύµατος δ�ν 
µπορε� ν� ε�σέλθει στ�ν Βασιλεία το� Θεο�. Τ� 
¬γιο Μύρο �ποτελε�ται �π� σαράντα κα� πλέον 
�ρώµατα τ� 	πο�α συµβολίζουν τ� πολλαπλ� 
χαρίσµατα το� �γίου Πνεύµατος. (πρβλ. πρ�ς 
Γαλάτες 5,22) � �ερέας �λείφει �λα τ� µέλη το� 
σώµατος το� χριοµένου, πρόσωπο, πλάτη, χέρια, 
στ�θος, πόδια, πέλµα τα, �παναλαµβάνοντας 
κάθε φορ� τ� φράση «Σφραγὶς δωρεᾶς 
Πνεύματος Ἁγίου. Ἀμὴν». ∆ηλαδ� τ� µύρο 
α�τ� ε�ναι �πισφράγιση κα� βεβαίωση �τι α�τός 
πο� βαπτίσθηκε ¨λαβε τ�ς δωρε�ς κα� τ� 
χαρίσµατα το� �γίου Πνεύµατος. � ¬γιος 
Συµε¸ν Θεσσαλονίκης σχετικ� γι� τ� ¬γιο 
Μύρο λέει τ� �ξ�ς: «Αὐτὸ τὸ Μύρον προ σέτι 
εἶναι καὶ σφραγὶς τοῦ Χριστοῦ καὶ σφραγὶς 

δωρεᾶς Πνεύματος Ἁγίου.» Ο� λόγοι το� 
χρίσµατος στηρίζονται σ� �σα µ�ς λέει 	 
Ἀπόστολος Παῦλος στ�ν β’ Κορινθίους 1,21-
22 «21 ὁ δὲ βεβαιῶν ἡμᾶς σὺν ὑμῖν εἰς Χριστὸν 
καὶ χρίσας ἡμᾶς Θεός, 22 ὁ καὶ σφραγισάμενος 
ἡμᾶς καὶ δοὺς τὸν ἀρραβῶνα τοῦ Πνεύματος 
ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν.» � ½διος 	 Θε�ς ε�ναι 
πο� µ�ς χρίει τ�ν Ãρα το� µυστηρίου, δίδοντας 
τ� χαρίσµατα το� Παναγίου Πνεύµατος στ�ς 
καρδιές µας �ς �γγύηση τ�ς α�ωνίου ζω�ς. Τ� 
χαρίσµατα πο� λαµβάνει 	 χριόµενος ε�ναι ο� 
τριαδικ�ς δωρεές, τ�ς 	πο�ες καλε�ται 	πλισµέ-
νος καθ¸ς ε�ναι ν� παλεύει κατ� το� τριπλο� 
κακο�, τ�ς σαρκός, το� κόσµου κα� το� διαβόλου, 
�που στ� τέλος νικÄ �ν Χριστ
 ¿ησο�. Τ� χρ�σµα 
�ποτελε� τ� σφραγ�δα το� Πνεύµατος, �πικυρώνει 
τ�ν ε½σοδο το� �νθρώπου στ�ν �κκλησία �ς 
µέλος της, �νισχύεται ¤ πνευµατικ� ζω� το� 
βαπτιζοµένου ¤ 	ποία �ρχίζει µ� τ� βάπτισµα. 
Τέλος λαµβάνει τ� χαρίσµατα το� �γίου 
Πνεύµατος �πολαµβάνοντας συνάµα τίς 
ε�εργεσίες πο� δόθηκαν �π� τ�ν �δρυτ� τ�ς 
�κκλησίας στ� µέλη της. Βασικ� προϋπόθεση 
γι� ν� �νεργοποιήσει 	 �νθρωπος τ�ς �νέργειες 
το� �γίου Πνεύµατος ε�ναι ¤ �λεύθερη βούληση, 
	 προσωπικ�ς �γ�νας πο� �µως δ�ν �γωνίζεται 
�ντελ�ς µόνος του �λλ� ¨χει �ρωγό, βοηθό, τ�ν 
½διο τ�ν Θεό. Τ� ¬γιο Μύρο δ�ν χρησιµοποιε�ται 
µοναχ� µετ� τ� ¬γιο Βάπτισµα �λλ� κα� �λλο�: 
α) στ� �γκαίνια να�ν κα� καθαγιασµ�ν �γίων 
τραπεζ�ν, β) χρίζονται �σοι προσέρχονται στ�ν 
�ρθοδόξη �κκλησία �π� �λλα δόγµατα, γ) στ�ν 
�νακοµιδ� τιµίων λειψάνων, δ) στ�ν καθιέρωση 
�ερ�ν �ντικειµένων κα� ε�κόνων. Τ� α�σθητ� 
σηµε�α το� µυστηρίου το� Χρίσµατος ε�ναι: 

i.  τ� ¬γιο Μύρο,
ii. ¤ χρήση τ�ν µελ�ν το� σώµατος,
iii. ¤ ε�χ� το� �γίου Μύρου
iv. Τ� λόγια πο� �παναλαµβάνει 	 �ερέας 

«Σφραγὶς δωρεᾶς Πνεύματος Ἁγίου. Ἀμὴν»

Πῶς παρασκευάζεται τὸ Ἅγιο Μύρο.
Σύµφωνα µ� τ�ν 6ο κανόνα τ�ς Καρθαγένης, 

¤ καθαγίαση το� �γίου Μύρου τελε�ται �π� τ�ν 
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�πίσκοπο κα� �χι �π� το�ς πρεσβυτέρους. » 
τελετ� πραγµατοποιε�ται κάθε δέκα ¨τη στ� Ο�-
κου µενικ� Πατριαρχε�ο Κωνσταντινουπό λεως 
κατ� τ�ν Μεγάλη �βδοµάδα, προεξάρχοντος το� 
Ο�κουµενικο� Πατριάρχη. ©π� τ� Ο�κουµενικ� 
Πατριαρχε�ο παίρνουν τ� ¬γιο Μύρο πολλ�ς 
�π� τ�ς α�τοκέφαλες �ρθόδοξες �κκλησίες, �ς 
¨νδειξη σεβασµο� πρ�ς α�τό. Ε�δικότερα �ς 
πρ�ς τ�ν τελετ� συµβαίνουν τ� �ξ�ς: κατ� τ�ν 
�γία κα� Μεγάλη Τετάρτη 	 Πατριάρχης µ� τ�ν 
συνοδεία �ερέων, �φο� φορέσει τ� πετραχήλι 
κα� τ� Ëµοφόριο ξεκινάει τ�ν �κολουθία κα� 
χύνει �ντ�ς το� δοχείου ¨λαιον. °πειτα �νάβει 
φωτιά, �κε�νο σιγ�-σιγ� βράζει, κάνει �πόλυση 
κα� φεύγει 	 Πατριάρχης. Τ� ̈ λαιον συµβολίζει 
τ� �µέτρητον ¨λεος το� Θεο�. Προτο� τελειώσει 
τ� βράσιµο το� �λαίου ¨ρχεται ξαν� 	 
Πατριάρχης κα� ίχνει µέσα τ� �ρώµατα, τ� 
	πο�α συµβολίζουν τ� ποικίλα χαρίσµατα το� 
�γίου Πνεύµατος. Τ�ν �ποµένη, �γία κα� Μεγάλη 
Πέµπτη, κατ� τ�ν διάρκεια τ�ς θείας λειτουργίας 
τοποθετο�ν τ� µύρο σ� κοντήριο (πήλινο κανάτι) 
καλυµµένο, ε�ς τύπο το� µύρου τ� 	πο�ο ¨χυσε ¤ 
πόρνη στ�ν κεφαλ� το� ¿ησο�. Τ�ν Ãρα τ�ς 

προσκοµιδ�ς τ� τοποθετο�ν στ� σκευοφυλάκιο. 
Κατ� τ�ν θεία λειτουργία τ� �ναποθέτουν στ�ν 
�γία Τράπεζα. Προτο� 	 διάκος �κφωνήσει τ�ν 
α½τηση «Πάντων τῶν ἁγίων μνημονεύσαντες», 
τ� ξεσκεπάζουν κα� 	 Πατριάρχης διαβάζει τ�ν 
ε�χ� το� �γίου Μύρου �που κα� τ� καθαγιάζει. 
Πρέπει ν� σηµειωθε� �τι φέτος κατ� τ�ν διάρκεια 
τ�ς Μεγάλης �βδοµάδας, πραγµατοποιήθηκε 	 
καθαγιασµ�ς το� �γίου Μύρου �π� τ�ν 
Ο�κουµενικό µας Πατριάρχη κκ. Βαρθολοµα�ο.
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