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ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ
(ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ)

Τρίτη  21  Ιανουαρίου 2020
Διδάσκων: Αρχιμανδρίτης π. Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος

Η  ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ
( Ἡ μετοχὴ δηλώνοντας χρόνο)

Ἂς παρατηρήσουμε :
1. Ἡ ἀποστολικοπαράδοτη σύσταση τοῦ μυστηρίου τοῦ ἱεροῦ Εὐχελαίου
2. Σχέση ὑγείας-ἁμαρτίας καὶ πίστεως-προσευχῆς-ἀφέσεως

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  Α΄
Καθολικῆς Ἐπιστολῆς Ἰακώβου (Κεφ. 5: 10-16) 

Ἀδελφοί, ὑπόδειγμα λάβετε τῆς κακοπαθείας καὶ τῆς μακροθυμίας τοὺς προφήτας,
οἳ ἐλάλησαν τῷ ὀνόματι Κυρίου. Ἰδοὺ μακαρίζομεν τοὺς ὑπομένοντας· τὴν ὑπομονὴν
Ἰὼβ ἠκούσατε, καὶ τὸ τέλος Κυρίου εἴδετε, ὅτι πολυέσπλαγχνός ἐστιν ὁ Κύριος καὶ
οἰκτίρμων. Πρὸ πάντων δέ, ἀδελφοί μου, μὴ ὀμνύετε μήτε τὸν οὐρανὸν μήτε τὴν γῆν
μήτε ἄλλον τινὰ ὅρκον· ἤτω δὲ ὑμῶν τὸ ναὶ ναί, καὶ τὸ οὔ. οὔ, ἵνα μὴ εἰς ὑπόκρισιν
πέσητε. Κακοπαθεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσευχέσθω· εὐθυμεῖ τις; ψαλλέτω· ἀσθενεῖ τις ἐν
ὑμῖν; προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας, καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ’
αὐτὸν ἀλείψαντες αὐτὸν ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου· καὶ ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως σώ-
σει τὸν κάμνοντα, καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ Κύριος· κἂν ἁμαρτίας ᾖ πεποιηκώς, ἀφεθήσε-
ται αὐτῷ. Ἐξομολογεῖσθε ἀλλήλοις τὰ παραπτώματα, καὶ εὔχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων,
ὅπως ἰαθῆτε· πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ  Α΄
Κατὰ Λουκᾶν (Κεφ.10, 25-37)

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, νομικός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ, πειράζων αὐτόν, καὶ λέγων· Δι-
δάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; Ὁ δὲ εἶπε πρὸς αὐτόν· ἐν τῷ νόμῳ
τί γέγραπται; πῶς ἀναγινώσκεις; Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν
σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου,
καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου, καὶ τὸν πλησίον σου ὡς ἑαυτόν. Εἶπε δὲ αὐτῷ· Ὀρθῶς
ἀπεκρίθης· τοῦτο ποίει καὶ ζήσῃ. Ὁ δὲ θέλων δικαιοῦν ἑαυτόν, εἶπε πρὸς τὸν Ἰησοῦν·



Καὶ τίς ἐστί μου πλησίον; Ὑπολαβὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· Ἄνθρωπός τις κατέβαινεν
ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ εἰς Ἱεριχώ, καὶ λῃσταῖς περιέπεσεν· οἳ καὶ ἐκδύσαντες αὐτόν, καὶ
πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον, ἀφέντες ἡμιθανῆ τυγχάνοντα. Κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεύς
τις κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν. Ὁμοίως δὲ καὶ Λευΐ-
της, γενόμενος κατὰ τὸν τόπον, ἐλθὼν καὶ ἰδών, ἀντιπαρῆλθε. Σαμαρείτης δέ τις
ὀδεύων ἦλθε κατ’ αὐτόν, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἐσπλαγχνίσθη. Καὶ προσελθὼν κατέδησε τὰ
τραύματα αὐτοῦ, ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶνον, ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος,
ἤγαγεν αὐτὸν εἰς πανδοχεῖον, καὶ ἐπεμελήθη αὐτοῦ· καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἐξελθών,
ἐκβαλὼν δύο δηνάρια ἔδωκε τῷ πανδοχεῖ καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ἐπιμελήθητι αὐτοῦ, καὶ ὅ,τι
ἂν προσδαπανήσῃς, ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω σοι. Τίς οὖν τούτων τῶν
τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς; Ὁ δὲ εἶπεν· Ὁ
ποιήσας τὸ ἔλεος μετ’ αὐτοῦ. Εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Πορεύου καὶ σὺ ποίει
ὁμοίως.

ΕΥΧΗ  Α΄

(Κατὰ τὴν ἀρχαιοτέραν τάξιν χειρογράφων κωδίκων)

Ἄναρχε, ἀδιάδοχε. ἅγιε ἁγίων, ὁ τὸν μονογενῆ Σου Υἱὸν ἐξαποστείλας ἰώμενον
πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν, κατάπεμψον
τὸ ἅγιόν Σου Πνεῦμα καὶ ἁγίασον τὸ ἔλαιον τοῦτο καὶ ποίησον αὐτὸ χριομένοις τοῖς
δούλοις Σου τούτοις εἰς τελείαν ἀπολύτρωσιν τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν, εἰς βασιλείας
οὐρανῶν κληρονομίαν·

Σὸν γάρ ἐστι τὸ ἐλεεῖν καὶ σῴζειν ἡμᾶς, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ Σοὶ τὴν δό-
ξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.

(Κατὰ τὴν ἔκδοσιν τοῦ ἐν χρήσει Εὐχολογίου)

Ἄναρχε, ἀδιάδοχε. ἅγιε ἁγίων, ὁ τὸν μονογενῆ Σου Υἱὸν ἐξαποστείλας ἰώμενον
πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν, κατάπεμψον
τὸ ἅγιόν Σου Πνεῦμα καὶ ἁγίασον τὸ ἔλαιον τοῦτο καὶ ποίησον αὐτὸ χριομένοις τοῖς
δούλοις Σου τούτοις εἰς τελείαν ἀπολύτρωσιν τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν, εἰς βασιλείας
οὐρανῶν κληρονομίαν.

Σὺ γὰρ εἶ ὁ Θεός, ὁ μέγας καὶ θαυμαστός, ὁ φυλάσσων τὴν διαθήκην Σου καὶ τὸ ἔλεός
Σου τοῖς ἀγαπῶσί Σε, ὁ διδοὺς λύτρωσιν ἁμαρτιῶν διὰ τοῦ ἁγίου Σου Παιδὸς Ἰησοῦ
Χριστοῦ, ὁ ἀναγεννήσας ἡμᾶς ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας, ὁ φωτίζων τοὺς τυφλοὺς καὶ
ἀνορθῶν τοὺς κατερραγμένους, ὁ ἀγαπῶν τοὺς δικαίους καὶ τοὺς ἁμαρτωλοὺς
ἐλεῶν, ὁ ἀνακαινίσας ἡμᾶς ἐκ σκότους καὶ σκιᾶς θανάτου, λέγων τοῖς ἐν δεσμοῖς·
Ἐξέλθετε, καὶ τοῖς ἐν σκότει· Ἀνακαλύπτεσθε. ἔλαμψε γὰρ ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν τὸ
φῶς τῆς γνώσεως τοῦ μονογενοῦς Σου Υἱοῦ, ἀφ’ οὗ δι’ ἡμᾶς ἐπὶ τῆς γῆς ὤφθη καὶ



τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη καὶ τοῖς δεξαμένοις Αὐτὸν ἔδωκεν ἐξουσίαν τέκνα
Θεοῦ γενέσθαι, διὰ λουτροῦ παλλιγενεσίας τὴν υἱοθεσίαν ἡμῖν χαρισάμενος, καὶ ἀμε-
τόχους ἡμᾶς ἐποίησεν ἐκ τῆς καταδυναστείας τοῦ διαβόλου, ἐπεὶ οὐκ εὐδόκησεν ἐν
αἵματι καθαρίζεσθαι, ἀλλ’ ἐν ἐλαίῳ ἁγίῳ ἔδωκε τὸν τύπον τοῦ σταυροῦ Αὐτοῦ εἰς τὸ
γενέσθαι ἡμᾶς Χριστοῦ ποίμνιον, βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, καθαρίσας ἡμᾶς
ἐν ὕδατι καὶ ἁγιάσας ἐν τῷ ἁγίῳ Πνεύματι.

Αὐτός, Δέσποτα Κύριε, δὸς χάριν εἰς τὴν διακονίαν Σου ταύτην, ὡς ἔδωκας Μωσεῖ
τῷ θεράποντί Σου καὶ Σαμουὴλ τῷ ἠγαπημένῳ Σου καὶ Ἰωάννῃ τῷ ἐκλεκτῷ Σου καὶ
πᾶσι τοῖς καθ’ ἑκάστην γενεὰν καὶ γενεὰν εὐαρεστήσαντί Σοι· οὕτω ποίησον καὶ ἡμᾶς
γενέσθαι διακόνους τῆς καινῆς τοῦ Υἱοῦ Σου διαθήκης ἐπὶ τὸ ἔλαιον τοῦτο, ὃ περιε-
ποιήσω τῷ τιμίῳ Αὐτοῦ αἵματι, ἵνα ἀποδυσάμενοι τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας, ἀποθά-
νωμεν τῇ ἁμαρτίᾳ καὶ ζήσωμεν τῇ δικαιοσύνῃ, ἐνδυσάμενοι τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν
Χριστόν διὰ τῆς χρίσεως τοῦ ἁγιασμοῦ τοῦ μέλλοντος ἐλαίου ἐπάγεσθαι.

Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλαιον τοῦτο ἔλαιον ἀγαλλιάσεως, ἔλαιον ἁγιασμοῦ, ἔνδυμα βασι-
λικόν, σφραγὶς ἀνεπιβούλευτος, ἀγαλλίαμα καρδίας, εὐφροσύνη αἰώνιος, ἵνα καὶ ἐν
τούτῳ οἱ χριόμενοι τῷ τῆς ἀναγεννήσεως ἐλαίῳ φοβεροὶ ὦσι τοῖς ὑπεναντίοις καὶ λάμ-
ψωσιν ἐν ταῖς λαμπρότησι τῶν ἁγίων Σου, μὴ ἔχοντες σπῖλον ἢ ῥυτίδα, καὶ
εἰσδεχθῶσι εἰς τὰς αἰωνίους Σου ἀναπαύσεις καὶ δέξωνται τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω κλή-
σεως.

Σὸν γάρ ἐστι τὸ ἐλεεῖν καὶ σῴζειν ἡμᾶς, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ Σοὶ τὴν δόξαν ἀνα-
πέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

• Ἡ εὐαγγελικὴ παραβολὴ ὡς προτροπὴ μετανοίας καὶ θεραπείας
τραυμάτων – νοσημάτων

• Ἡ τριμερὴς δομὴ τῶν εὐχῶν τῆς Ἐκκλησίας :

1. Ἀναφορικὸ μέρος (ἐπίκληση τοῦ Θεοῦ διὰ τῶν ἐνεργειῶν Του σὲ
Παλαιὰ καὶ Καινὴ Διαθήκη)

2. Δεικτικὸ (παρακελευσματικό, κυρίως μὲ «ἱερὰ προσταγὴ»)

3. Δοξολογικὸ (ἐκφώνηση : δοξολογία τοῦ Τριαδικοῦ ὀνόματος)

• Συσχέτιση ἱερῶν μυστηρίων : Βάπτισμα – Μετάνοια / ἄφεση ἁμαρ-
τιῶν – Εὐχέλαιο

• Ἰδιαίτερη συνοχὴ Παλαιᾶς καὶ Καινῆς Διαθήκης ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ


