
Σημειώσεις του μακαριστού Κατηχητή Γεωργίου  Ξ.  Οικονόμου

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ

Τότε επετίθουν τας χείρας επ’ αυτούς, και ελάµβανον Πνεύµα Άγιον.  
(Πράξεις Η΄.14-17)

Και υµείς χρίσµα έχετε από του αγίου και οίδατε πάντα. 
(Α΄Ιωάννης Β΄.20)

Και υµείς ο ελάβετε απ’ αυτού, εν υµίν µένει, και ου χρείαν έχετε ίνα τις διδάσκη υµάς, αλλ’ ως το αυτό 
χρίσµα διδάσκει υµάς περί πάντων. 

(Α΄Καθολική Ιωάννου Β΄.27)
Ο δε βεβαιών ηµάς συν υµίν εις Χριστόν, και χρίσας ηµάς Θεός. Ο και σφραγισάµενος ηµάς, και δους 

τον αρραβώνα του πνεύµατος εν ταις καρδίαις ηµών. 
(Β΄Κορινθ. Α΄.21-22)

Θέσις και έννοια του μυστηρίου του Χρίσματος
Τω αναγεννηθέντι εν τω Βαπτίσµατι αυτή αύτη η θεία δύναµις. η δωρουµένη τα προς ζωήν και ευσέβειαν 

(Β΄ Πέτρ. Α΄.3) δίδοται επίσης δι’ ετέρου µυστηρίου, δια του χρίσµατος του µύρου.
Εντεύθεν η ορθόδοξος Εκκλησία εξ αρχαιοτάτου διαφυλάττει την συνήθειαν του παρέχειν το µυστήριον 

τούτο αµέσως µετά το βάπτισµα, και δη εν συναφεία µετ’ αυτού, όθεν το χρίσµα του µύρου εν τοις λοιποίς 
µυστηρίοις της Εκκλησίας, κατέχει, κατά την τάξιν της τελέσεως αυτών την δευτέραν θέσιν.

Το δια του µύρου χρίσµα εστί µυστήριον, δι’ ού κοινωνεί τω βαπτιζοµένω το Άγιον Πνεύµα, ή 
σαφέστερον ειπείν, δια της χρήσεως των µελών του βαπτιζοµένου τω αγίω µύρω συν τοις λόγοις «σφραγίς 
δωρεάς Πνεύµατος Αγίου», λαµβάνει ο βαπτιζόµενος τας δυνάµεις της χάριτος, τας αναγκαίας προς 
επίρρωσιν αυτού εν τη πνευµατική ζωή και ανάπτυξιν.

Θεία διάταξις του Μυστηρίου του Χρίσματος του Μύρου
Ει και το χρίσµα του Μύρου τελείται εν τη ορθοδόξω Εκκλησία εξ αρχαιοτάτου µετά το Βάπτισµα, 

και συνάπτεται αυτώ, όµως εστίν ίδιον θεοσύστατον ουδέν ήττον µυστήριον, διακεκριµµένον και 
κεχωρισµένον του Βαπτίσµατος. Περί τούτου παρέχουσι ηµίν αποδείξεις η αγία Γραφή και ιερά επίσης 
Παράδοσις.

1. Η Ευαγγελική ιστορία µαρτυρεί ότι ο Κύριος Ηµών Ιησούς Χριστός προέθετο και επηγγείλατο 
δωρείσθαι τοις εις Αυτόν πιστεύουσι το Άγιον Πνεύµα.. «Εν δε τη εσχάτη ηµέρα τη µεγάλη της εορτής, 
λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ειστήκει ο Ιησούς, και έκραξε λέγων: Εάν τις διψά ερχέσθω προς µε 
και πινέτω. ο πιστεύων εις εµέ, καθώς είπεν η Γραφή, ποταµοί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσι ύδατος ζωής. 
τούτο δε είπε περί του Πνεύµατος, ού έµελλον λαµβάνειν οι πιστεύοντες εις Αυτόν. Ούτω γάρ ήν Πνεύµα 
Άγιον, ότι ο Ιησούς ουδέπω εδοξάσθη.» (Ιωάννης Ζ΄.37-39)

2. Η Βίβλος των Πράξεων µαρτυρεί ότι οι Απόστολοι, µετά το δοξασθήναι ήδη τον Ιησούν Χριστόν, 
µετεδίδοσαν όντως τοις εις Αυτόν πιστεύουσι το Άγιον Πνεύµα και τούτο δια της επιθέσεως των χειρών. 
Τοσαύτη παραδείγµατος χάριν, ήν η δια τας εξής λόγων δηλωµένη περίστασις: «Ακούσαντες δε οι εν 
Ιερουσαλήµ Απόστολοι, ότι δέδεκται η Σαµάρεια τον λόγον του Θεού, απέστειλαν προς αυτούς τον 
Πέτρον και Ιωάννην. Οίτινες καταβάντες προσηύξατο περί αυτών, όπως λάβωσι Πνεύµα Άγιον. (Ούπω 
γάρ ήν επ’ ουδενί αυτών επιπεπτωκός, µόνον δε βεβαπτισµένοι υπήρχον εις το όνοµα του Κυρίου Ιησού) 
τότε επετίθουν τας χείρας επ’ αυτούς, και ελάµβανον Πνεύµα Άγιον». (Πράξεις Η΄.14-17)… ότι η επίθεσις 
αύτη των χειρών, ηνωµένη τη προσευχή προς τον Θεόν περί καταπέµψεως επί τους Βαπτισθέντας του 
Αγίου Πνεύµατος συνίστη ιδίαν ιεροτελεστίαν, κεχωρισµένην του Βαπτίσµατος. Τέλος, ότι το µυστήριον 
τούτο διακεκριµένον όν από του Βαπτίσµατος, έχει θείαν διάταξιν, διότι οι Απόστολοι εν άπασιν αυτών 



τοις λόγοις και ταις Πράξεσιν κατά την εξάπλωσιν της Ευαγγελικής διδασκαλίας ενεπνέοντο υπό του 
Αγίου Πνεύµατος, όπερ ωδήγει αυτούς εις πάσαν την αλήθειαν και υπεµίµνησκεν αυτούς πάντα όσα 
ενετείλατο αυτοίς ο Κύριος Ιησούς. (Ιωάννης Ι∆΄.26, Ιστ΄.13)

Τέλος, αυτοί οι Άγιοι Απόστολοι εν ταις επιστολαίς αυτών, ταις συγγραφείσαις 
µετά την Βίβλον των Πράξεων, υποµιµνήσκοντες τους πιστούς την δωρηθείσαν 
αυτοίς χάριν των δωρεών του Αγίου Πνεύµατος, διδάσκοντες αυτούς τας 
αληθείας της πίστεως, και στηρίζοντες εν τη ευσεβεία αποφαίνονται ότι ούτοι 
έλαβον τας δωρεάς ταύτας κυρίως δια του χρίσµατος. «Και υµείς χρίσµα έχετε 
από του Αγίου, και οίδατε πάντα, έγραφεν ο Άγιος Απόστολος Ιωάννης. «Και 
υµείς το χρίσµα, ό ελάβετε απ’ αυτού, εν υµίν µένει, και ου χρείαν έχετε ίνα τις 
διδάσκη υµάς, αλλ’ ως το αυτό χρίσµα διδάσκη υµάς περί πάντων, και αληθές 
εστί, και ουκ έστι ψεύδος, και καθώς εδίδασκε υµάς µενείτε εν αυτώ». (Α. 
Ιωάννης β΄.20,27). Κατά τον αυτόν τρόπον και  ο Άγιος Απόστολος Παύλος 
λέγει: «ο δε βεβαιών ηµάς συν ηµίν εις Χριστόν, και χρίσας ηµάς Θεός. Ο και 
σφραγισάµενος ηµάς, και δους τον αρραβώνα του Πνεύµατος εν ταις καρδίαις 
ηµών» (Β΄ Κορινθ. Α΄.21,22) … ότι οι τελούντες κατ’ αρχάς το µυστήριον δια της επιθέσεως των χειρών, 
µετ’ ου πολύ αντικατέστησαν το ορατόν τούτο σηµείον, υπό την επιστασίαν του Πνεύµατος της αληθείας, 
δι’ ετέρας ορατής ιεροτελεστίας, τούτ’ έστι δια του χρίσµατος των Βαπτισθέντων. Αλλ’ εν αµφοτέροις ταις 
περιστάσεσιν έπεται, ότι η χρήσις του µύρου εν τω µυστηρίω τούτω έχει θείαν αρχήν.

3. Οι Άγιοι Πατέρες και ∆ιδάσκαλοι της Εκκλησίας ουδέ την ελαχίστην καταλείπουσιν αµφιβολίαν περί 
τε της ενεργείας και της θείας καταγωγής του περί ού πρόκειται µυστηρίου.

Ο Άγιος ∆ιονύσιος ο Αρεοπαγίτης ευθύς µετά την υπ’ αυτού αφήγησιν της ιεροτελεστίας του µυστηρίου 
της Ευχαριστίας, λέγει σαφώς: «Αλλ’ έστι ταύτης (τουτ’ έστι της ευχαριστίας) οµοταφής ετέρα τελεσιουργία 
µύρου τελετήν αυτήν οι καθηγεµόνες ηµών (∆ηλ. οι Απόστολοι) ονοµάζουσι». Μετά τούτο αναπτύσσει 
εν ακριβεία πως τελείται αυτός ο αγιασµός του µύρου, πως µεταδίδοται τοις Βαπτισθείσι το χρίσµα του 
µύρου, οία αποτελέσµατα έχει επ’ αυτών, επιλέγων: «Αλλά µην και αυτώ τω τελεσθέντι την ιερωτάτην της 
θεογνωσίας τελετήν την του θεαρχικού Πνεύµατος επιφοίτησιν, η του µύρου δωρείται τελειωτική χρίσις 
υποτυπούσης, ως οίµαι της ιεράς των συµβόλων εικονογραφίας υπ’ αυτού του δι’ ηµάς ανθρωποπρεπώς 
τω Θεαρχικώ Πνεύµατι καθαγιασθέντος αναλλοιώτω της ουσιώδους θεότητος έξει, το θειότατον πνεύµα 
χορηγούµενον».

Ο Άγιος Κυπριανός εν τινι των Επιστολών αυτού λέγει. «Ο βαπτισθείς οφείλει έτι χρισθήναι, ίνα 
δεξάµενος το Χρίσµα δυνηθή γενέσθαι χριστός του Θεού και έχειν εν εαυτώ την χάριν του Κυρίου ηµών 
Ιησού Χριστού.

Το ορατόν μέρος του μυστηρίου του Χρίσματος του Μύρου
Το ορατόν µέρος του µυστηρίου του χρίσµατος του Μύρου συνίσταται εν τούτω, ότι  τοις βαπτισθείσι, 

µετά την ευχήν προς τον Θεόν υπέρ καταπέµψεως επ’ αυτούς του Αγίου Πνεύµατος, χρίοντας σταυροειδώς 
δια του ηγιασµένου τα διάφορα του σώµατος µέλη, απαγγελλοµένων των λόγων: Σφραγίς δωρεάς 
Πνεύµατος Αγίου κ.λ.π.

∆ιακρίνονται ουν ιδία ενταύθα:
1. Η προς τον Θεόν ευχή υπέρ της καταπέµψεως του Αγίου Πνεύµατος επί τους βαπτισθέντας 

προηγουµένη αυτού του Χρίσµατος του Μύρου. Η ευχή αύτη απαγγέλλεται µέχρι του νυν εν τη Εκκλησία 
κατά το των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Ιωάννου παράδειγµα, οίπερ απελθόντες εις Σαµάρειαν, όπως 
επί τους βαπτισθέντας το Άγιον Πνεύµα καταβιβάσωσι, προσηύξατο πρό του τελέσαι την ιεροτελεστίαν 
περί αυτών, όπως λάβωσι Πνεύµα Άγιον. (Πράξ. Η΄.15)

2. Η ύλη, ής γίνεται χρήσις προς τέλεσιν του µυστηρίου τούτου, εστί το ιερόν µύρον. Η χρήσις του 
Μύρου κατά την τέλεσιν του Μυστηρίου του Χρίσµατος έχει αναµφιβόλως την αρχήν αυτώ απ’ αυτών των 
Αποστόλων. Και α) η Αγία Γραφή περιέχει σαφεστάτους περί τούτου υπαινιγµούς, ούς εξητάσαµεν ήδη. (Α΄ 
Ιωάν. Β΄.20, Β΄ Κορινθ. Α΄.21-22) οι των Αποστόλων διάδοχοι, λαβόντες παρ’ αυτών των καθηγεµόνων 
τοιαύτας αυστηράς παραινέσεις του φυλάττειν τας τε από στόµατος και τας γραπτάς αυτών παραδόσεις 
(Α΄ Τιµοθ. Στ΄.20,  Β΄ Θεσσαλ. Β΄.15) ουκ ετόλµησαν ως  εικός επιτρέψαι ποτέ το αυθαίρετον µεταβολήν 
εν ούτω σπουδαία υποθέσει, οία τέλεσις µυστηρίου, ή προελέσθαι αντί της των χειρών επιθέσεως σηµείον 
νέον ορατόν τους επί τους πιστούς καταβιβάσεως των δωρεών του Αγίου Πνεύµατος, τέλος δε γ) ο 
Άγιος ∆ιονύσιος ο Αρεοπαγίτης λέγει, ως είδοµεν, ότι αυτοί οι Άγιοι Απόστολοι ωνόµαζον αυτό το µύρον 

ηµών» (Β΄ Κορινθ. Α΄.21,22) … ότι οι τελούντες κατ’ αρχάς το µυστήριον δια της επιθέσεως των χειρών, 



τελετήν (Μυστήριον)  διό δήλον εντεύθεν, ότι αυτοί και την χρήσιν του Μύρου εισήγαγον.
3.  Η Πράξις αυτή του µυστηρίου (σταυροειδής) γνωστών του σώµατος µερών δια του (ηγιασµένου 

µύρου χρήσις). Ούτως ετελείτο απ’ αρχαιοτάτου η Πράξις αύτη. Περί της συνηθείας του χρίειν τω Αγίω 
Μύρω σταυροειδώς… περί της δια του Μύρου χρίσεως του µετώπου, των ώτων, των µυκτήρων, και του 
στήθους καθ’ έκαστον ποιείται τον δέοντα λόγον ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύµων. Περί της χρίσεως του 
µετώπου, των οφθαλµών, των ώτων, των µυκτήρων, και του στόµατος, µαρτυρούσιν η δευτέρα και η έκτη 
οικουµενική Σύνοδος … οµοίως λέγει και ο Άγιος Εφραίµ ο Σύρος. «τοιούτω τρόπω σφραγίζονται δια του 
Αγίου Μύρου τα κυριώτατα των µελών του ανθρωπίνου σώµατος, ως τα όργανα απασών των δυνάµεων 
του σώµατος και της ψυχής αυτού και συνάµα κρατύνονται τη δυνάµει της χάριτος αµφότερα τα µέρη της 
αυτού φύσεως. Οι απαγγελόµενοι κατά την δια του αγίου µύρου χρίσιν των γνωστών του σώµατος µελών 
λόγοι: «σφραγίς δωρεάς Πνεύµατος Αγίου κ.λ.π.» οι λόγοι ούτοι εισί προφανώς ειληµένοι εκ γνωστής του 
Αγίου Αποστόλου ρήσεως (Β΄ Κορινθ. 21,22) γίνεται δε αυτών χρήσις εν τη Εκκλησία κατά την τέλεσιν 
του µυστηρίου του Χρίσµατος του Μύρου εξ αρχαιοτάτου. Εν τω Εβδόµω της Β΄ Οικουµ. Συνόδου κανόνι 
αναγινώσκοµεν: «τοις προστιθεµένοις τη ορθοδοξία και µερίδι των σωζωµένων από αιρετικών, δεχόµεθα 
κατά την υποτεταγµένην ακολουθίαν και συνήθειαν… και σφραγιζοµένους ήτοι χριοµένους πρώτον τω 
Αγίω Μύρω, τότε µέτωπον και τους οφθαλµούς, και τας ρίνας, και το στόµα και τα ώτα και σφραγίζοντες 
αυτούς λέγοµεν: Σφραγίς δωρεάς Πνεύµατος Αγίου…

Αόρατος του μυστηρίου του Χρίσματος του Μύρου ενέργεια
Τότε επετίθουν τας χείρας επ’ αυτούς, και ελάµβανον Πνεύµα Άγιον (Πράξεις Η΄.14-77). Επειδή δε αι 

του Αγίου Πνεύµατος δωρεαί, εν αίς µεταδίδοται τούτο τοις πιστοίς δια του µυστηρίου του Χρίσµατος του 
Μύρου, εισίν κατά την απαρίθµησιν του προφήτου Ησαϊου επτά: «Πνεύµα σοφίας και συνέσεως, πνεύµα 
βουλής και ισχύος, πνεύµα γνώσεως και ευσεβείας, τέλος πνεύµα φόβου Θεού». (Ησαϊου ΙΑ΄.2,3)

Αόρατος του μυστηρίου του Χρίσματος του μύρου ενέργεια και απαγόρευσις 
της επαναλήψεως αυτού

Η αόρατος του Μύρου ενέργεια συνίσταται κυριώτατα εν τούτω, ότι µεταδίδωσι τοις πιστοίς το Άγιον 
Πνεύµα… Επειδή δε αι του Αγίου Πνεύµατος δωρεαί, εν αίς µεταδίδοται τούτο τοις πιστοίς δια του 
µυστηρίου του χρίσµατος του Μύρου, εισί κατά την απαρίθµησιν του προφήτου Ησαϊου επτά: «Πνεύµα 
σοφίας και συνέσεως, πνεύµα βουλής και ισχύος, πνεύµα γνώσεως και ευσεβείας, τέλος πνεύµα φόβου 
Θεού». (Ησαϊου ΙΑ΄.2,3) λέγεται: ιδία ότι το µυστήριον του χρίσµατος του Μύρου 

1. Μεταδίδωσιν ηµίν την του Πνεύµατος χάριν, την φωτίζουσαν και σαφηνίζουσαν ηµίν τας της πίστεως 
αληθείας. – «Και υµείς χρίσµα έχετε από του Αγίου, και οίδατε πάντα», έγραφε τοις χριστιανοίς ο Άγιος 
Απόστολος Ιωάννης. «Και υµείς το χρίσµα ό ελάβετε απ’ αυτού εν υµίν µένει, και ου χρείαν ίνα τις διδάσκει 
υµάς αλλ’ ως το αυτό χρίσµα διδάσκει υµάς περί πάντων, και αληθές εστί και ουκ έστι ψεύδος. Και καθώς 
εδίδαξεν υµάς µενείτε εν αυτώ» (Α΄Ιωάν. Β΄.20-23)

2. Μεταδίδωσιν υµίν την του Πνεύµατος χάριν, την στηρίζουσαν και ανατρέφουσαν ηµάς εν τη ευσεβεία. 
– Τούτο υποφαίνει ηµίν ο Απόστολος Παύλος, λέγων: «ο δε βεβαιών υµάς συν ηµίν εις Χριστόν, και χρίσας 
ηµάς, Θεός. Ο και σφραγισάµενος ηµάς, και δους τον αρραβώνα του Πνεύµατος εν ταις καρδίαις ηµών». 
(Β΄ Κορινθ. Α΄.21,22 ∆΄.30) «εν ώ και πιστεύσαντες εσφραγίσθητε τω Πνεύµατι της επαγγελίας τω Αγίω, 
ος εστί αρραβών της κληρονοµίας ηµών». (Εφεσ. Α΄.13) «και µη λυπείτε το Πνεύµα το Άγιον του Θεού, 
εν ώ εσφραγίσθητε εις ηµέραν απολυτρώσεως». (Εφεσ. ∆΄.30) και επειδή «ο βεβαιών και χρίων ηµάς εστίν 
ο Θεός, ο και σφραγισάµενος ηµάς και δους δια του µυστηρίου τούτου τον αρραβώνα του Πνεύµατος εν 
ταις καρδίαις ηµών» (Β΄ Κορινθ. Α΄.22) και επειδή «πιστός µένει και αρνήσασθαι εαυτόν ου δύναται». (Β΄ 
Τιµοθ. Β΄.13)

Το µυστήριον του Χρίσµατος του Μύρου, καθάπερ και το του Βαπτίσµατος, εξ αρχής και µέχρι του νυν 
θεωρείται ως άπαξ µόνον τελείσθαι δυνάµενον. ∆ιαφορά υπάρχει εν τούτω µόνον, ότι το µεν βάπτισµα, 
τελεσθέν άπαξ ορθώς, ουδενί επαναλαµβάνεται, ουδ’ αυτώ έτι τω αρνησαµένω τυχόν του Χριστού όνοµα 
και είτα εις την ορθόδοξον Εκκλησίαν επιστραφέντι. Το δε χρίσµα του µύρου επαναλαµβάνεται τοις 
αρνησαµένοις το του Χριστού όνοµα κατά την εις την Ορθοδοξίαν επάνοδον.

Σηµ: ως προς την ιεροτελεστίαν, καθ’ ήν η ορθόδοξος Εκκλησία χρίει εν τη στέψει αυτών τους 
Αυτοκράτορας δια του Αγίου µύρου, αύτη εστίν ανάλογος προς την της Εκκλησίας της Π.∆. Εκείνην, καθ’ 
ήν εχρίοντο εν ελέει αγίω οι βασιλείς διαταγή αυτού του Θεού. (Ψαλµ. 88,21,  Α΄.Βασιλ.Ι΄. ΙΕ΄.3,  ΙΒ΄.13), 



όθεν και εκαλούντο Χριστού Αυτού (Α΄ Βασιλ. ΙΒ΄.13). Τούτο δε ουκ έστιν επανάληψις του Χρίσµατος 
του Μύρου εν τη εννοία του µυστηρίου, δι’ ού µεταδίδοται άπασι τοις πιστοίς αι της χάριτος δυνάµεις, αι 
αναγκαίαι κυρίως εις πνευµατικήν ζωήν, αλλ’ εστί µόνον ιεροτελεστία του µυστηρίου τούτου ιδιαιτέρα, 
προς µετάδοσιν ιδιαιτέραν του Αγίου Πνεύµατος δωρεών, αναγκαίων προς το ιδιαίτερον, το πάνυ 
σπουδαίο, και υπ’ Αυτού του Θεού κατασταθέν βασιλικόν αξίωµα (∆ανιήλ ∆΄.22,29,  Ψαλµ. 88,22-26) και 
έλαβε Σαµουήλ το κέρας του ελαίου διηγείται η Π.∆. περί της χρίσεως του ∆αυίδ ως Βασιλέως) και έχρισεν 
αυτόν εν µέσω των αδελφών αυτού, και εφήλατο Πνεύµα Κυρίου, από της ηµέρας και επάνω (Α΄ Βασιλ. 
Ιστ΄.13).


