
Σημειώσεις του μακαριστού Κατηχητή Γεωργίου  Ξ.  Οικονόμου

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ

Το της µετανοίας µυστήριον, ως φάρµακον της χάριτος, προώρισται µέν υπέρ απάντων των χριστιανών, 
έστι δε προς ίασιν µόνον των πνευµατικών ασθενειών. Το δε µυστήριον του ευχελαίου εστίν έτερον 
σωτήριον φάρµακον, προωρισµένον υπέρ των κατ’ αυτό το σώµα ασθενούντων χριστιανών και σκοπόν 
έχον το ιάσθαι ου µόνον τας πνευµατικάς, αλλά και τας σωµατικάς αυτών ασθενείας.

Την τοιαύτην περί του Ευχελαίου έννοιαν δίδωσιν ηµίν η ορθόδοξος Εκκλησία λέγουσα ότι: «το 
ευχέλαιον εστί µυστήριον, εν ώ χριοµένου του σώµατος ελαίω κατέρχεται επί τον ασθενή η του Θεού 
χάρις, τας νόσους της τε ψυχής και του σώµατος θεραπεύουσα.

Ασθενεί τις εν υµίν προσκαλεσάσθω τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, και προσευξάσθωσαν επ’ αυτόν, 
αλείψαντες αυτόν ελαίω εν τω ονόµατι του Κυρίου. και η ευχή της πίστεως σώσει τον κάµνοντα και εγερεί 
αυτόν ο Κύριος. καν αµαρτίας, ή πεποιηκώς, αφεθήσεται αυτώ.

(Ιάκωβος Ε΄.13-15)  (Μάρκος στ΄.13) 

 (Γαλάτας Α΄.11-12)  (Ματθ. ΚΗ΄.20)
 (Ιωάν. Ιστ΄.13)  (Ιωάννης ΚΑ΄.25)  (Πράξεις Α΄.3)  (Ματθ. Ι΄.8) 

 (Λουκάς ∆΄.40)  (Λουκάς Ζ΄.10)  (Λουκάς Θ΄.2)  (Ιωάννης ∆΄.46)
Και δαιµόνια πολλά εξέβαλλον και ήλοιφον ελαίω πολλούς αρρώστους και εθεράπευον.

(Μάρκος στ΄.13)
Η ίασις των σωµατικών ασθενειών. (Η ευχή της πίστις σώσει τον κάµνοντα).
Η ίασις των ψυχικών ασθενειών. (καν αµαρτίας ή πεποιηκώς αφεθήσεται αυτώ). 

(Ιάκωβος Ε΄.13-15)

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ

Περί του µυστηρίου του ευχελαίου ποιείται λόγον σαφέστατον εν τη Επιστολή αυτού ο Άγιος Απόστολος 
Ιάκωβος, εν ή νουθετών τους χριστιανούς ως εξής: «Κακοπαθεί τις εν υµίν; Προσευχέσθω. Ευθυµεί τις; 
Ψαλλέτω», αµέσως επιπροστίθησιν: «Ασθενεί τις εν υµίν; Προσκαλεσάσθω τους πρεσβυτέρους της 
Εκκλησίας, και προσευξάσθωσαν επ’ αυτόν, αλλείψαντες αυτόν ελαίω εν τω ονόµατι του Κυρίου και η 
ευχή της πίστεως σώσει τον κάµνοντα και εγερεί αυτόν ο Κύριος. Κάν αµαρτίας ή πεποιηκώς, αφεθήσεται 
αυτώ» (Ιάκωβος Ε΄.13-15) 

Εκ των λόγων τούτων δηλούται επίσης η τε θεία σύστασις και η δύναµις του ευχελαίου ως µυστήριον. 
Ότι θεόθεν η σύστασις του µυστηρίου του ευχελαίου, πρόδηλον εκ της προς τα προηγούµεναι συναφείας 
του λόγου. Ο Απόστολος ποιείται λόγον περί του Ευχελαίου ουχ ως περί καινού τινος, ουχ ως περί τινος 
αγνώστου πρότερον τοις χριστιανοίς, αλλ’ ως περί υπάρχοντος και πασιγνώστου παρ’ αυτοίς. Εντέλλεται 
δε την χρήσιν αυτού επί ασθενειών ως ιατηρίου µέσου. Αναµφίβολον δε ότι οι Άγιοι Απόστολοι ουδέν 
εκήρυττον αυτοί αφ’ εαυτών (Γαλάτας Η΄.11-12), αλλ’ ότι εδίδασκον µόνον εκείνο, όπερ ενετείλατο 
αυτοίς ο Κύριος Ιησούς (Ματθ. ΚΗ΄.20), και όπερ ενέπνεεν αυτοίς το Πνεύµα το Άγιον (Ιωάννης Ιστ΄.13) 
γνωστόν δε και τούτο, ότι εκάλουν εαυτούς υπηρέτας Χριστού, µόνον οικονόµους, ουχί δε και υδρυτάς 
των του Θεού µυστηρίων (Α΄ Κορινθ. ∆΄.) και το ευχέλαιον άρα, το προτεινόµενον ενταύθα υπό του 
Αγίου Αποστόλου Ιακώβου τοις χριστιανοίς µυστηριώδες κατά των σωµατικών τε και των πνευµατικών 
ασθενειών φάρµακον εστί προβεβληµένον υπ’ Αυτού του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού και του Πνεύµατος 
του Θεού. Και πιθανώτατον φαίνεται ότι το µυστήριον τούτο καθάπερ και τα δύο έτερα το βάπτισµα και 
της µετανοίας, δι’ ών µεταδίδονται η άφεσις των αµαρτιών διέταξεν ο Κύριος µετά την Ανάστασιν αυτού 
ότε εδόθη αυτώ πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί γης. (Ματθ. ΚΗ΄.19)



Ήλειφον ελαίω πολλούς αρρώστους, και εθεράπευον αυτούς.
(Μάρκος στ΄.13)

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Και ότε δι’ ηµερών τεσσαράκοντα οπτανόµενος αυτοίς και λέγων τα περί της Βασιλείας του Θεού (Πράξ. 

Λ΄.3) τουτέστιν τα περί συστάσεως της αγίας αυτού Εκκλησίας, ής δη και συνιστάσι µέρος ουσιωδέστερον 
τα µυστήρια.

∆ύναµις του ευχελαίου ως µυστηρίου. -Εκτός της Θεόθεν συστάσεως, ήπερ εστίν ο πρώτος και αναγκαίος 
χαρακτήρ εκάστου χριστιανικού µυστηρίου, τω ευχελαίω αποδίδονται εν τοις διαληφθείσι του Αποστόλου 
λόγοις και οι δύο έτεροι χαρακτήρες: το αισθητόν σηµείον, η χρίσις των ασθενών ελαίω, συν τη ευχή, και 
η συναπτοµένη τω αισθητώ τούτω σηµείω υπερφυσική της χάριτος ενέργεια, η άφεσις των αµαρτιών, και 
η θεραπεία των ασθενειών.

ΤΙΝΙ ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΙΝΟΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΟΣΘΑΙ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ
Εν τοις αυτοίς λόγοις, δι’ ών ο άγιος Απόστολος Ιάκωβος εµαρτύρησε την θεόθεν σύστασιν του 

µυστηρίου του ευχελαίου και την δύναµιν αυτού έδειξε σαφώς τα τε πρόσωπα, οίς δύνανται µεταδίδοσθαι 
το µυστήριον τούτο και αυτούς τους λειτουργούς αυτού.

Περί των προσώπων της πρώτης κατηγορίας είπεν ο Άγιος Απόστολος Ιάκωβος: «ασθενεί τις εν 
υµίν…» και περαιτέρω: η ευχή της πίστεως σώσει τον κάµνοντα». Το µυστήριον τοίνυν του ευχελαίου 
προώρισται µόνον χάριν των ασθενούντων χριστιανών, των ασθενούντων βαρέως, των πασχόντων, και 
εξησθενηµένων, ως δηλούσι οι λόγοι, οίς εχρήσατο ο Απόστολος. Άλλως ήν αν υπερβολή το εννοείν 
ενταύθα µόνους τους αποθνήσκοντας ή τους ευρισκοµένους ήδη παρ’ αυτήν την τελευτήν, διότι οι 
εξενεχθέντες λόγοι του Αποστόλου και κατά την γενικήν αυτών εν τη ελληνική γλώσση σηµασίαν, και 
κατά την εν τη Αγία Γραφή χρήσιν, σηµαίνουσιν ουκ ιδία τους αποθνήσκοντας αλλά καθόλου τους 
βαρέως νοσούντας, άρα και τους έχοντας την ελπίδα της αναρρώσεως «ασθενούντας θεραπεύετε, λεπρούς 
καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε, δαιµόνια εκβάλλετε. δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε» (Ματθ. Ι΄.8) «∆ύνοντος 
δε του ηλίου πάντες όσοι είχον ασθενούντας νόσοις ποικίλοις ήγαγον αυτούς προς αυτόν. ο δε ενί εκάστω 
αυτών τας χείρας, επιτιθείς εθεράπευσεν αυτούς» (Λουκάς ∆΄.40) «και υποστρέψαντες οι πεµφθέντες εις 
τον οίκον εύρον τον ασθενούντα δούλον υγιαίνοντα» (Λουκάς Ζ΄.10) «και απέστειλεν αυτούς κηρύσσειν 
την βασιλείαν του Θεού και ιάσθαι τους ασθενούντας» (Λουκάς Θ΄.2) «… και ηρώτα αυτόν (τον Ιησούν) 
ίνα καταβή και ιάσηται αυτού τον Υιόν. ήµελλε γάρ αποθνήσκειν» (Ιωάννης ∆΄.46)  (Ιωάννης Ε΄.3)

Τελετουργοί του µυστηρίου του ευχελαίου εξονοµάζονται απ’ ευθείας υπό του Αποστόλου οι 
πρεσβύτεροι: «προσκαλεσάσθω τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας…» Τούτο αναµφιβόλως ου δηλοί, 
ότι οι επίσκοποι ουκ είχον την εξουσίαν του τελείν το ευχέλαιον, οι άµεσοι δη των Αποστόλων διάδοχοι 
και κατ’ εξοχήν διανοµείς των δωρεών της χάριτος, αλλ’ ότι, κατεχόµενοι υπό των ασχολιών αυτών, ου 
δύναται επισκέπτεσθαι πάντας τους ασθενείς, ο αριθµός των πρεσβυτέρων προς τέλεσιν του ευχελαίου, 
κατ’ αρχαίαν της ορθοδόξου Εκκλησίας διάταξιν, ορίζεται συνήθως µέχρις επτά. Αλλ’ επειδή ο αριθµός 
ούτος ουχ ορίζεται και υπό του Αποστόλου, ουδ’ αναφέρεται εις την ουσίαν του µυστηρίου, κατά τινάς 
περιστάσεις το µυστήριον τούτο ετελείτο πότε µέν υπό µείζονος, πότε δε υπό ελάττονος (µέχρι τριών και 
µέχρις ενός) αριθµού ιερέων.

ΟΡΑΤΟΝ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ ΑΟΡΑΤΟΙ ΚΑΙ 
ΣΩΤΗΡΙΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΑΥΤΟΥ

Το ορατόν µέρος του µυστηρίου του ευχελαίου ορίζει ο Άγιος Απόστολος τοις λόγοις: 
«προσευξάσθωσαν επ’ αυτόν, αλείψαντες αυτόν ελαίω εν τω ονόµατι του Κυρίου». Ενταύθα 
τουτ’ έστιν αναφέρονται:

1- Η χρήσις του ασθενούς ελαίω, προηγουµένως αγιαζοµένω υπό των λειτουργών του 
Κυρίου, πρό αυτής της τελέσεως του µυστηρίου, και ω έπειτα οι λειτουργοί ούτοι επτάκις 
έκαστος και κατ’ αλληλοδιάχον τάξιν χρίουσι τω ασθενούντι σταυροειδώς το µέτωπον, τους 
µυκτήρας, τας παρειάς, τα χείλη, το στήθος, και τας χείρας εκατέρωθεν.

2- Η ευχή της πίστεως, η απαγγελοµένη υπό των λειτουργών, χριόντων τον νοσούντα 
– κατά την διάταξιν της ορθοδόξου Εκκλησίας, η ευχή αύτη έχει ώδε: «Πάτερ άγιε, Ιατρέ των 



ψυχών και των σωµάτων, ο πέµψας τον µονογενή Σου Υιόν, τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, πάσαν νόσον 
ιώµενον, και εκ του θανάτου λυτρούµενον, ίασε και τον δούλον Σου (Τόνδε) εκ της περιεχούσης αυτόν 
σωµατικής και ψυχικής ασθενείας, και ζωοποίησον αυτόν, διά της χάριτος του Χριστού Σου κ.τ.λ.»

ΑΙ ΑΟΡΑΤΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ ΕΙΣΙΝ:
1. Η ίασις των σωµατικών ασθενειών. – χάριν των ασθενούντων το σώµα προώρισται κυρίως το 

µυστήριον του ευχελαίου, διό και η θεραπεία των σωµατικών αρρωστιών συνίστησι τον πρώτιστον 
καρπόν τούτου του µυστηρίου, ως λέγει και ο Απόστολος… «ασθενεί τις εν υµίν; Προσκαλεσάσθω… και 
η ευχή της πίστεως σώσει τον κάµνοντα, και εγερεί αυτόν ο Κύριος.» (Ιάκωβος Ε΄.14-15)

Αληθές ότι ου συµβαίνει αείποτε η ενέργεια αύτη εκ του ευχελαίου: Αλλά α) συµβαίνει όντως ενίοτε και 
ο ασθενής µικρόν κατά µικρόν αναραΐζεται και τέλος εγείρεται υγιής εκ της κλίνης β) πολλών συχνότερον, 
ο επικινδύνως ασθενών λαµβάνει τουλάχιστον πρόσκαιρον ανακούφισιν από της ασθενείας, ή επίρρωσιν 
και διέγερσιν ίνα υποµένη αυτήν, - τούτο δε εστίν επίσης ο σκοπός του µυστηρίου του ευχελαίου, διότι το 
εγείρειν σηµαίνει ου µόνον ανιστάναι, αναζωγρείν, αλλ’ έτι και αναθαρσύνειν, αναζωπυρείν, ρωννύναι…

Εντεύθεν πας ασθενής, προσερχόµενος τω µυστηρίω του ευχελαίου, οφείλει παραδίδοσθαι ολοσχερώς 
τη βουλή του Κυρίου, του ειδότως απείρως κρείστον ηµών, τίνι ωφελιµώτερον καταπέµψαι την εκ των 
ασθενειών ίασιν και παρατείναι την ζωήν και τινι εύκαιρον καταπαύσαι αυτήν. (Σειράχ ∆΄.11)

2. Η ίασις των ψυχικών ασθενειών. Ειπών ο Άγιος Απόστολος Ιάκωβος τα περί της πρώτης και 
αµέσου ενεργείας του ευχελαίου επί του ασθενούς, ήτοι της ιάσεως των σωµατικών αυτού ασθενειών, 
επιπροστίθησιν: «καν αµαρτίας ή πεποιηκώς, αφεθήσεται αυτώ» ταύτη τη επί όρους ρήσει: κάν αµαρτίας 
ή πεποιηκώς, προϋποτίθησι πρόδηλως ο Απόστολος, ότι ο ασθενής πρό του ευχελαίου εχρήσατο ήδη 
ετέρω καθαρτικώ κατά των αµαρτιών µέσω ήτοι τω µυστηρίω της µετανοίας. Άλλως ουκ ηδύνατο ο 
Απόστολος παραστήσαι τον νοσούντα αναµάρτητον. (Α΄ Ιωάννης Α΄. 8-10) Και µέχρι του νυν εν τη 
ορθοδόξω Εκκλησία πάς ο προσερχόµενος τω µυστηρίω του ευχελαίου καθαίρει εαυτόν προηγουµένως 
από των αµαρτιών δια της εξοµολογήσεως αυτών ενώπιον του πνευµατικού πατρός. Αλλ’ επειδή εν βαρεία 
ασθενεία, ως συνήθως καταφεύγουσι εις το µυστήριον και καθόλου εκπληρούσαι τους αξιουµένους παρά 
τους µετανοούντας όρους προς επίτευξιν της από των αµαρτιών απολύσεως, επειδή αδυνατεί ένεκα της 
ασθενείας εξοµολογήσθαι εντελώς αµαρτίας τινάς άλλας δε ουδοπωστιούν απολέσας την µνήµην αυτού 
και επειδή τινα των βαρειών ιδίως αµαρτιών και µετά την εξοµολόγησιν δύναται ταράττειν ισχυρώς την 
του νοσούντος συνείδησιν ο πολυέλεος Κύριος εδωρήσατο υπέρ των τοιούτων ασθενών ίδιον φάρµακον 
προς ίασιν των ψυχικών ασθενειών του του ευχελαίου µυστήριον. Ενταύθα υπέρ του καταβεβληµένου 
ασθενούς παρίσταται ενώπιον του Κυρίου ολόκληρος σύλλογος λειτουργών αυτού και τη ευχή της πίστεως 
εν ονόµατι απάσης της Εκκλησίας ικετεύει αυτόν τον πολυεύσπλαχνον δωρήσασθαι τω ασθενεί άφεσιν 
αµαρτιών, καθαίραι την συνείδησιν αυτού από παντός σπίλου. Τοιούτω τρόπω η άφεσις των αµαρτιών 
δια του µυστηρίου του ευχελαίου προωρισµένου κατ’ εξοχήν υπέρ των βαρέως νοσούντων ουδέν έτερον 
εστί ή το συµπλήρωµα της αφέσεως των αµαρτιών εν τω µυστηρίω της µετανοίας. Το συµπλήρωµα ουχί 
ένεκα του ελλιπούς εκ της µετανοίας προς απόλυσιν απασών των αµαρτιών αλλ’ ένεκα της αδυναµίας των 
ασθενών εις το χρήσασθαι τω µυστηρίω τούτω φαρµάκω εν απάση αυτού τη πληρότητι και τη σωτηρίω 
δυνάµει.


