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 Γ Σ
Τί εἶναι μυστήριο

 ροσ µυστήριο προέρχεται π τ ρχαο
µα µυέω- τ ποο σηµαίνει εσάγω κάποιον
στ µυστήρια, διδάσκω, κατηχ. Τ µυστήριο
ναφέρεται σ ,τι εναι ξένο, κατανόητο κα
νεξήγητο γι τν νθρώπινο νο, εναι α τ
πο νθρωποσ δν δύναται ν καταλάβει.
Εδικά, γι τν ρθοδόξη κκλησία, σ
µυστήριο ρίζονται κενεσ ο θεοσύστατεσ
τελετσ ο ποεσ χορηγον στν νθρωπο τν
χάρη το Παναγίου κα Ζωοποιο Πνεύµατοσ,
µ στόχο τν ναγέννηση, τν νδυνάµωση κα
τ σωτηρία του. Καθεµία π τσ τελετσ τ σ
κκλησίασ, µεταδίδει στν νθρωπο τσ δωρεσ
κα τ χαρίσµατα το γίου Πνεύµατοσ, ο
ποεσ τν βοηθον ν θεωθε, ν τελειωθε κα
ν νωθε µ τν δηµιουργ του.  νθρωποσ
µικρσ κα δύναµοσ, µέσα π τσ µυστηριακσ
πράξεισ κα µ τν προσωπικ του γνα
δηγεται πρσ τν θέωση, προσπαθώντασ ν
πραγµατώσει τν 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 µισ
κκλησίασ, σ θυρίδεσ π’ που περνάει λιοσ
τ σ ∆ικαιοσύνησ.  ερσ Χρυσόστομος λέει τι
µυστήρια καλονται χι διότι πιστεύουµε α τά
πο βλέπουµε λλ λλα βλέπουµε κα λλα
πιστεύουµε. (µιλία Ζ, P.G. 61,55)
Κάθε µυστήριο πο τελεται εναι ρρηκτα

συνδεδεµένο µ τ νιαο σµα τ σ κκλησίασ.
∆ν κόπτεται τ ¡να π τ λλο µυστήριο λλ
λα δηγον στ σωτηρία το νθρώπου. Τ
µυστήριο σπάει τ δεσµ το γώ, το
τοµικισµο, µ τ ν φανερώνονται ο Θεεσ
δωρεσ σ λουσ. Κύρια προϋπόθεση γι ν
λάβει κάποιοσ µέροσ σ κάποιο µυστήριο εναι ¤
προσωπική του λευθερία. Σ’ α τ τ σηµεο θ
πρέπει ν γίνει µία διευκρίνιση σχετικ µ τν
µαγεία. ¦λλο πργµα εναι τ µυστήριο,
διαφορετικ ¤ µαγεία. Κύριο χαρακτηριστικ
τ σ µαγείασ εναι ¤ χρήση εδικν κφράσεων §
πραγµάτων, µ τ ποα µπορε ν τελεσθε ¡να
γεγονσ τ ποο εναι ¨ξω π τ χρο τ σ
φυσικ σ νοµοτέλειασ. ©ντιθέτωσ µ τ µυστήριο
νθρωποσ γνωρίζει τν λόγο γι τν ποο
συµµετέχει, νεργώντασ ταυτοχρόνωσ λεύθερα
κα συνειδητοποιηµένα.

Ἱστορικὰ στοιχεῖα σχετικὰ μὲ τὸ
μυστήριο τοῦ Χρίσματος.

Τ χρσµα προέρχεται π τ ηµατικ τύπο χρίω πο σηµαίνει λείφω, µυρώνω. Τ
χρσµα εναι ¡να π τ πτ µυστήρια τ σ
κκλησίασ, τ ποο σήµερα τελεται µέσωσ
µετ π τν τελέση τ σ βαπτίσεωσ. ªκτσ π
Χρσµα νοµάζεται κα χειροθεσία, µύρον,
¨λαιον Θεο, ¬γιον ¨λαιον, ¨λαιον ε χαριστίασ,
σφραγδα το γίου πνεύµατοσ, ρραβνασ το
Πνεύµατοσ.
Τσ πρτεσ πληροφορίεσ σχετικ µ τ ¬γιο
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Μύρο, τσ ντλοµε π τ βιβλίο τ σ ¯ξόδου,
¨τσι πωσ µσ 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)
Στν Παλαι ∆ιαθήκη λάµβαναν τ
χρσµα ο προφ τεσ, ο ερεσ κα ο βασιλεσ.
Στν 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
Σειρχ λέει τ ξ σ: «13 Ἠγαπημένος ὑπὸ
Κυρίου αὐτοῦ Σαμουὴλ προφήτης Κυρίου
κατέστησε βασιλείαν καὶ ἔχρισεν ἄρχοντας
ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ» (κεφ.46,13). Στ χωρίο το
Προφήτη Ἠσαΐα Κύριοσ ¨χρισε τν Ἠσαΐα
προφήτη γι ν ε αγγελίσει τοσ λαούσ, ν στ
Σοφία Σειρχ Σαμουὴλ προφήτησ το Κυρίου εναι α τόσ πο γκατέστησε τ βασιλικ
πολίτευµα µεταξ τν σραηλιτν κα ¨χρισε
βασιλεσ γι τν λαό του.
Στν Καιν ∆ιαθήκη ±πάρχουν ρκετ
χωρία τ ποα µσ διαβεβαιώνουν τι ο
©πόστολοι τελοσαν τ χρσµα µ τν πίθεση
τν χειρν τουσ. Στσ 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 τν Πέτρο κα τν
Ἰωάννη γι ν µεταδώσουν σ σουσ π’ α τοσ
³ταν βαπτισµένοι, τ Πνεµα τ ¬γιο. ©φο
¨καναν προσευχή, ¨θεταν τ χέρια τουσ σ’
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α τοσ κα λάµβαναν Πνεµα ¬γιο.
Λίγο παρακάτω πάλι στσ Πράξεισ τν
©ποστόλων
©πόστολοσ τν θνν Παῦλος
βρισκόταν στν °φεσο, που µ τν πίθεση
τν χειρν του µετέδωσε τ χαρίσµατα το
γίου Πνεύµατοσ σ δώδεκα νδρεσ, ο ποοι
προηγουµένωσ βαπτίστηκαν στ νοµα το
Κυρίου, ρχίζοντασ ν µιλον διάφορεσ
γλσσεσ 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 τοσ πρώτουσ ποστολικοσ χρόνουσ
τ µυστήριο το χρίσµατοσ ο πόστολοι τ
τελοσαν δι τ σ πιθέσεωσ τν χειρν τουσ.
©ργότερα ντικαταστάθηκε µ τ ¬γιο Μύρο.
Α τ ¤ λλαγ πιθανν ν φείλεται στν
α·ξηση τν βαπτισθέντων, στν δυναµία τν
ποστόλων ν µετακινονται στ διάφορα µέρη
γι ν τελον τ µυστήριο το χρίσµατοσ δι
τ σ πιθέσεωσ τν χειρν τουσ § στ τι ο
πόστολοι ποδηµοσαν πρσ Κύριο. ©ντικατέστησαν τν πίθεση τν χειρν µ τν
χρίση π ¬γιο Μύρο. Μετάδωσαν δέ, α τ τν
διότητα στόν κάστοτε πίσκοπο πο χειροτονοσαν κα κενοι µ τ σειρά τουσ, τ
µεταβιβάζουν στν χειροτονούµενο ερέα.
Σύµφωνα λοιπν µ τν ερ παράδοση τ σ
κκλησίασ µασ, ο πόστολοι φο συγκεντρώθηκαν, συµφώνησαν ν πάρουν λάδι, ν
βάλουν τ χέρια τουσ πάνω κα ν
προσευχηθον. Ζήτησαν π τν Θε ν δίνει
τν χάρη το γίου Πνεύµατοσ σ ποιον
µυρωνόταν µ α τό. °τσι δν χρειαζόταν ν
³ταν παρ¸ν κάποιοσ π τοσ ποστόλουσ. ªν
ο πόστολοι θ πεβίωναν ¤ κκλησία θ
συνέχιζε, πωσ κα κάνει, ν µεταδίδει τ
χαρίσµατα το γίου Πνεύµατοσ στοσ πιστοσ
µέσ¹ τν πισκόπων κα τν ερέων. Μ τ
παραπάνω φαίνεται σαφέστατα ¤ ποστολικ
διαδοχή, ¤ ποία ν τοσ ανεσ ±φίσταται,
φανερώνοτασ συνάµα ¡να σταθερ δεσµ τ σ
νότητασ τ σ κκλησίασ. Θ πρέπει ν σηµειωθε σ’ α τ τ σηµεο ¤ διαφορ τ σ ºρθοδόξου
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κκλησίασ ναφορικ µ τσ λλεσ µολογίεσ
σον φορ τν τέλεση το χρίσµατοσ. Ο µν
προτεστάντεσ δν τελον τ µυστήριο το
χρίσµατοσ, ο δ παπικο τ τελον στ παιδι
ταν συµπληρώσουν τ δωδέκατο ¨τοσ τ σ
¤λικίασ τουσ. » καινοτοµία α τ εναι ξένη,
κακόδοξη κα αρετικ σ πρσ τν παράδοση
τ σ ªκκλησίασ µασ.

Σὲ τί ὠφελεῖ τὸ μυστήριο
Χρίσματος στὸν ἄνθρωπο.

τοῦ

¼πωσ ε½παµε τ µυστήριο το Χρίσµατοσ
τελεται µέσωσ µετ τ µυστήριο το
Βαπτίσµατοσ. Μσ τ βεβαιώνει κα
48οσ
κανόνασ τ σ Λαοδικείασ ποοσ λέει: «ὅτι δεῖ
τοὺς φωτιζομένους μετὰ τὸ βάπτισμα
χρίεσθαι χρίσματι ἐπουρανίῳ καὶ μετόχους
εἶναι τῆς Βασιλείας τοῦ Χριστοῦ.» ∆ηλαδή,
φο πρτα ¨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 ξεχνµε κα τν
διάλογο πο εχε Χριστσ µ τν νυκτεριν
µαθητή του τν Νικόδημο
ποοσ το επε:
«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 δν
ξαναγεννηθε ξ’ Áδατοσ κα πνεύµατοσ δν
µπορε ν εσέλθει στν Βασιλεία το Θεο. Τ
¬γιο Μύρο ποτελεται π σαράντα κα πλέον
ρώµατα τ ποα συµβολίζουν τ πολλαπλ
χαρίσµατα το γίου Πνεύµατοσ. (πρβλ. πρσ
Γαλάτεσ 5,22)  ερέασ λείφει λα τ µέλη το
σώµατοσ το χριοµένου, πρόσωπο, πλάτη, χέρια,
στ θοσ, πόδια, πέλµατα, παναλαµβάνοντασ
κάθε φορ τ φράση «Σφραγὶς δωρεᾶς
Πνεύματος Ἁγίου. Ἀμὴν». ∆ηλαδ τ µύρο
α τ εναι πισφράγιση κα βεβαίωση τι α τόσ
πο βαπτίσθηκε ¨λαβε τσ δωρεσ κα τ
χαρίσµατα το γίου Πνεύµατοσ.  ¬γιοσ
Συµε¸ν Θεσσαλονίκησ σχετικ γι τ ¬γιο
Μύρο λέει τ ξ σ: «Αὐτὸ τὸ Μύρον προσέτι
εἶναι καὶ σφραγὶς τοῦ Χριστοῦ καὶ σφραγὶς

δωρεᾶς Πνεύματος Ἁγίου.» Ο λόγοι το
χρίσµατοσ στηρίζονται σ σα µσ λέει
Ἀπόστολος Παῦλος στν β’ Κορινθίουσ 1,2122 «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 Θεσ εναι
πο µσ χρίει τν Ãρα το µυστηρίου, δίδοντασ
τ χαρίσµατα το Παναγίου Πνεύµατοσ στσ
καρδιέσ µασ σ γγύηση τ σ αωνίου ζω σ. Τ
χαρίσµατα πο λαµβάνει χριόµενοσ εναι ο
τριαδικσ δωρεέσ, τσ ποεσ καλεται πλισµένοσ καθ¸σ εναι ν παλεύει κατ το τριπλο
κακο, τ σ σαρκόσ, το κόσµου κα το διαβόλου,
που στ τέλοσ νικÄ ν Χριστ ¿ησο. Τ χρσµα
ποτελε τ σφραγδα το Πνεύµατοσ, πικυρώνει
τν ε½σοδο το νθρώπου στν 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 τν δρυτ τ σ
κκλησίασ στ µέλη τησ. Βασικ προϋπόθεση
γι ν νεργοποιήσει νθρωποσ τσ νέργειεσ
το γίου Πνεύµατοσ εναι ¤ λεύθερη βούληση,
προσωπικσ γνασ πο µωσ δν γωνίζεται
ντελσ µόνοσ του λλ ¨χει ρωγό, βοηθό, τν
½διο τν Θεό. Τ ¬γιο Μύρο δν χρησιµοποιεται
µοναχ µετ τ ¬γιο Βάπτισµα λλ κα λλο:
α) στ γκαίνια ναν κα καθαγιασµν γίων
τραπεζν, β) χρίζονται σοι προσέρχονται στν
ρθοδόξη κκλησία π λλα δόγµατα, γ) στν
νακοµιδ τιµίων λειψάνων, δ) στν καθιέρωση
ερν ντικειµένων κα εκόνων. Τ ασθητ
σηµεα το µυστηρίου το Χρίσµατοσ εναι:
i. τ ¬γιο Μύρο,
ii. ¤ χρήση τν µελν 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 τν 6ο κανόνα τ σ Καρθαγένησ,
¤ καθαγίαση το γίου Μύρου τελεται π τν
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πίσκοπο κα χι π τοσ πρεσβυτέρουσ. »
τελετ πραγµατοποιεται κάθε δέκα ¨τη στ Οκουµενικ Πατριαρχεο Κωνσταντινουπόλεωσ
κατ τν Μεγάλη βδοµάδα, προεξάρχοντοσ το
Οκουµενικο Πατριάρχη. ©π τ Οκουµενικ
Πατριαρχεο παίρνουν τ ¬γιο Μύρο πολλσ
π τσ α τοκέφαλεσ ρθόδοξεσ κκλησίεσ, σ
¨νδειξη σεβασµο πρσ α τό. Εδικότερα σ
πρσ τν τελετ συµβαίνουν τ ξ σ: κατ τν
γία κα Μεγάλη Τετάρτη Πατριάρχησ µ τν
συνοδεία ερέων, φο φορέσει τ πετραχήλι
κα τ Ëµοφόριο ξεκινάει τν κολουθία κα
χύνει ντσ το δοχείου ¨λαιον. °πειτα νάβει
φωτιά, κενο 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
ποα συµβολίζουν τ ποικίλα χαρίσµατα το
γίου Πνεύµατοσ. Τν ποµένη, γία κα Μεγάλη
Πέµπτη, κατ τν διάρκεια τ σ θείασ λειτουργίασ
τοποθετον τ µύρο σ κοντήριο (πήλινο κανάτι)
καλυµµένο, εσ τύπο το µύρου τ ποο ¨χυσε ¤
πόρνη στν κεφαλ το ¿ησο. Τν Ãρα τ σ

προσκοµιδ σ τ τοποθετον στ σκευοφυλάκιο.
Κατ τν θεία λειτουργία τ ναποθέτουν στν
γία Τράπεζα. Προτο διάκοσ κφωνήσει τν
α½τηση «Πάντων τῶν ἁγίων μνημονεύσαντες»,
τ ξεσκεπάζουν κα Πατριάρχησ διαβάζει τν
ε χ το γίου Μύρου που κα τ καθαγιάζει.
Πρέπει ν σηµειωθε τι φέτοσ κατ τν διάρκεια
τ σ Μεγάλησ βδοµάδασ, πραγµατοποιήθηκε
καθαγιασµσ το γίου Μύρου π τν
Οκουµενικό µασ Πατριάρχη κκ. Βαρθολοµαο.
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