
ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ
«Θέλεις να γίνεις καλά ;…» (Ο Κύριος)

Λίγα λόγια γενικά

Ένα από τα διαδεδοµένα Μυστήρια της Εκκλησίας µας, που δεν ανήκει στην 
κατηγορία των υποχρεωτικών(εκείνων δηλ. που πρέπει οπωσδήποτε να 
συµµετάσχει ο πιστός εάν πραγµατικά επιθυµεί την σωτηρία του Βάπτισµα, 
Χρίσµα. Εξοµολόγηση,   Θεία Ευχαριστία) είναι το Ευχέλαιο του οποίου το κύριο 
συστατικό είναι το έλαιο, το λάδι.

Το λάδι ως υλικό χρησιµοποιήθηκε από τα πανάρχαια χρόνια ποικιλότροπα. Μ΄ 
αυτό εχρίοντο οι Βασιλείς και οι αυτοκράτορες πριν αναλάβουν τα καθήκοντα 
τους. Ακόµα θεράπευαν οι πρόγονοι µας πληγές και διάφορες παθήσεις. Ας 
θυµηθούµε τον καλό Σαµαρείτη ο οποίος άλειψε τις πληγές του τραυµατισµένου 
µε κρασί και λάδι.

Αυτός είναι ο λόγος που όταν τελούµε το Ευχέλαιο βάζουµε στο κανδήλι κρασί και 
λάδι και όχι νερό ως συνήθως.



Γιατί τελούµε το Ευχέλαιο

Ο Κύριος λοιπόν ο Οποίος δεν   ήλθε στην γη για να καταργήσει τις καλές 
συνήθειες των ανθρώπων αλλά για να τις συµπληρώσει, δια του Αγίου 
Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου δίνει σ΄ αυτήν την συνήθεια τους 
Μυστηριακό χαρακτήρα και σίγουρα πιο αποτελεσµατικό. Απαραίτητα όµως να 
τηρούνται οι προϋποθέσεις τις οποίες θέτει ο Απόστολος Ιάκωβος:«Είναι 
άρρωστος κάποιος από εσάς; Ας προσκαλεί τους Πρεσβυτέρους της 
Εκκλησίας(επτά τον αριθµό γι΄αυτό την Βυζαντινή εποχή το Μυστήριο λεγόταν 
Επταπάπαδο ,επειδή συµµετείχαν επτά Ιερείς οι οποίοι διάβαζαν καθένας από 
ένα Ευαγγέλιο και από µία Ευχή. Σήµερα το Μυστήριο τελείται από έναν Ιερέα ο 
οποίος αναλαµβάνει να διαβάσει και τα αναγνώσµατα των υπολοίπων έξι 
Ιερέων )οι οποίοι θα   προσευχηθούν αλείφοντας τον ασθενή µε λάδι στο 
Όνοµα του Κυρίου και η προσευχή αυτή θα σώσει τον ασθενή και θα τον 
σηκώσει από το κρεβάτι της αρρώστιας και οι αµαρτίες του θα 
συγχωρεθούν».

Επειδή η ασθένεια έχει συχνά σαν αιτία την αµαρτία καταλαβαίνουµε γιατί, όταν 
τελούµε το Ευχέλαιο ακούµε τις Ευχές να µιλούν για ίαση και θεραπεία του 
πάσχοντος και για άφεση αµαρτιών. Αυτός είναι ο σκοπός του Μυστηρίου, η 
ανάρρωση του ασθενούς και η άφεση των αµαρτιών του. Πίστη στην δύναµη 
του Θεού και µετάνοια αποτελούν τα απαραίτητα συστατικά στοιχεία της 
χριστιανικής ζωής.

Γίνεται πιστεύουµε ευνόητο πως ,το Μυστήριο του Ευχελαίου δεν έχει καµία 
σχέση µε τους λόγους που καµιά φορά επιθυµούµε να τελεσθεί στο σπίτι µας. 
Μπήκαµε σε καινούργιο σπίτι, η δεν έχει δουλειά το µαγαζί, η δεν τα πάει καλά το 
ζευγάρι είναι µερικοί από τους λόγους που προσκαλείται ο Ιερέας για να τελέσει 
το Μυστήριο. Γι΄αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν άλλες Ακολουθίες και Ευχές, 
όπως η ακολουθία του Αγιασµού, µε τις οποίες η Εκκλησία συµπαρίσταται 
δραστικά στις ανάγκες των παιδιών Της.



Ποια είναι τα χαρακτηριστικά σηµεία του Μυστηρίου

Χαρακτηριστικά σηµεία  του Μυστηρίου οι δύο Ευχές δια των οποίων αγιάζεται 
το λάδι, η συγχωρητική Ευχή µετά το Έβδοµο Ευαγγέλιο κατά την ανάγνωση της 
οποίας γονατίζουµε και µε κατάνυξη ακούµε τα λόγια της και η χρίση των 
παρευρισκοµένων µε το αγιασµένο λάδι. Με το αλεύρι το οποίο χρησιµεύει για να 
στέκονται τα επτά κεράκια που ανάβουµε πριν από κάθε Ευαγγέλιο ζυµώνεται ένα 
πρόσφορο για να τελεσθεί η Θεία Λειτουργία.

Όποιος από εµάς  θέλει πραγµατικά να ωφεληθεί από την Θεία Χάρη συµµετέχει 
στην ζωή της Εκκλησίας τακτικά µε τον εκκλησιασµό, την προσευχή, τη 
νηστεία, τη µελέτη της Αγίας Γραφής, τη φιλανθρωπία και την πραγµατική 
αγάπη προς κάθε συνάνθρωπο!

Τότε και µόνον τότε η Ευλογία του Θεού θα είναι µόνιµα κοντά µας, να µας 
αγιάζει, να µας στηρίζει, να µας εµψυχώνει και να µας καθοδηγεί στις χαρούµενες 
αλλά και στις θλιβερές περιστάσεις της ζωής µας.

Τι χρειάζεται για την τέλεση του Ευχελαίου

Το κανδήλι του σπιτιού µε κρασί και λάδι, το θυµιατήριο, λίγο αλεύρι(χωρίς 
να είναι απαραίτητο αφού ο σκοπός του είναι πρακτικός όπως εξηγήσαµε πιο 
πάνω), και τα ονόµατα των ζώντων της οικογενείας µας γραµµένα σε ένα χαρτί. 
Εννοείται πως η παρουσία όλων των µελών της οικογένειας είναι απαραίτητη 
(εκτός αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι εργασιακοί, αποστάσεως κ.α. ) αφού η Ευλογία 
του Μυστηρίου δεν αποστέλλεται κατά παραγγελία αλλά προσφέρεται άφθονη σε 
εκείνους που την επιζητούν προσωπικά µε πίστη και ευλάβεια.

Μετά την τέλεση του Μυστηρίου µπορούµε να κρατήσουµε  το Ευχέλαιο µε κάποιο 
βαµβάκι η σε ένα µικρό µπουκαλάκι και να το χρησιµοποιούµε όταν υπάρχει 
ανάγκη πνευµατική η σωµατική.

Με πίστη στον Παντελεήµονα Θεό µας ας συµµετέχουµε τακτικά σε όλα τα 
Μυστήρια της Εκκλησίας µας και ιδιαιτέρως στην Θεία Κοινωνία, η οποία δε µας 
παρέχει απλώς αγιασµένα υλικά όπως το Ευχέλαιο το αγιασµένο λάδι, αλλά τον 
Ίδιο τον Κύριο µας.


