«Εις ίασιν ψυχής και σώματος!»

Το ιερό μυστήριο του Ευχελαίου
Το Ιερό Ευχέλαιο είναι ένα από τα επτά μυστήρια της
Εκκλησίας. Είναι πηγή θεραπείας και αντιμετωπίσεως όλων
των ασθενειών, σωματικών και ψυχικών. Είναι μυστήριο
μετανοίας συνδεόμενο άρρηκτα με τα μυστήρια της μετανοίας
και της εξομολογήσεως, αλλά και της Θ. Ευχαριστίας. Έτσι
επιβεβαιώνεται το ένα και μοναδικό στην ουσία του μυστήριο
της Εκκλησίας.
Στηρίζεται στην διδαχή του Αποστόλου Ιακώβου: «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 η
πεποιηκώς αφεθήσεται αυτώ» (Ιακ. 5,14 ).
Η ευχή της πίστεως είναι η προσευχή της Εκκλησίας, η
οποία δραστηριοποιεί την ενέργεια της Θείας Χάριτος για τη
θεραπεία – σωματική και ψυχική - των ασθενούντων, αφού ο
άνθρωπος είναι ψυχοσωματική οντότητα.

Η ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, ελέησον.
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Κύριε, ὁ ἐν τῷ ἐλέει καὶ τοῖς οἰκτιρμοῖς σου

Κύριε, Εσύ που μέσα στο έλεος και την

ἰώμενος τὰ συντρίμματα τῶν ψυχῶν καὶ τῶν ευσπλαγχνία Σου θεραπεύεις τα συντρίμματα των
σωμάτων ἡμῶν· αὐτὸς, Δέσποτα, ἁγίασον τὸ ψυχών και των σωμάτων μας· Εσύ, Δέσποτα,
Ἔλαιον τοῦτο, ὥστε γενέσθαι τοῖς χριομένοις αγίασε αυτό το Λάδι, ώστε όσοι χρίονται με αυτό
ἐξ αὐτοῦ, εἰς θεραπείαν καὶ ἀπαλλαγὴν να θεραπευθούν και να απαλλαγούν από κάθε
παντὸς

πάθους,

μολυσμοῦ

σαρκὸς

καὶ πάθος, μολυσμό της σάρκας και του πνεύματος κι

πνεύματος καὶ παντὸς κακοῦ· ἵνα καὶ ἐν από κάθε κακό. Για να δοξασθεί και μ’ αυτό το
τούτῳ δοξασθῇ σου τὸ πανάγιον Ὄνομα, τοῦ πανάγιο Όνομα του Πατέρα και του Υιού και του
Πατρός,

καὶ

τοῦ

Υἱοῦ,

καὶ

τοῦ

Ἁγίου Αγίου Πνεύματος, τώρα και πάντοτε και στους

Πνεύματος, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας απέραντους αιώνες. Αμήν.
τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Τα λόγια σου είναι σαν καρφιά στο σώμα μου!!!
Ήταν μια φορά ένας νεαρός, ο οποίος συμπεριφερόταν μερικές φορές
βίαια. Ο πατέρας του, του έδωσε ένα σακουλάκι με καρφιά και του είπε να
καρφώνει ένα καρφί στο πεζοδρόμιο μπροστά από τον κήπο κάθε φορά που
θα έχανε την υπομονή του και θα μάλωνε με κάποιον..Την πρώτη μέρα
έφτασε στο σημείο να καρφώσει 37 καρφιά στο πεζοδρόμιο.
Κατά τις εβδομάδες που ακολούθησαν έμαθε να ελέγχει τον εαυτό του
και ο αριθμός των καρφιών που κάρφωνε στο πεζοδρόμιο λιγόστευε
συνεχώς μέρα με τη μέρα: είχε ανακαλύψει ότι ήταν πιο εύκολο να
συγκρατείται από το να καρφώνει καρφιά. Τελικά, έφτασε η μέρα κατά την
οποία ο νεαρός δεν έβαλε ούτε ένα καρφί στο πεζοδρόμιο.
Τότε πήγε στον πατέρα του και του είπε ότι εκείνη την ημέρα δεν
χρειάστηκε να βάλει ούτε ένα καρφί. Τότε ο πατέρας του, του είπε να βγάζει
ένα καρφί για κάθε μέρα που θα περνούσε χωρίς να χάσει την υπομονή του.
Οι μέρες πέρασαν και ο νεαρός τελικά μπόρεσε να πει στον πατέρα του ότι
είχε βγάλει όλα τα καρφιά απ το πεζοδρόμιο. Ο πατέρας τότε, οδήγησε τον
υιό του στο πεζοδρόμιο μπροστά από τον κήπο και του είπε:
- «Παιδί μου, συμπεριφέρθηκες καλά, αλλά κοίτα πόσες τρύπες έχει το
πεζοδρόμιο. Αυτό δεν θα είναι πια όπως πριν. Όταν μαλώνεις με κάποιον
και του λες κάτι προσβλητικό, του αφήνεις μια πληγή όπως αυτή. Μπορείς
να μαχαιρώσεις έναν άνθρωπο και μετά να του βγάλεις το μαχαίρι, ωστόσο
όμως θα του μείνει πάντα μια πληγή. Λίγη σημασία έχει πόσες φορές θα
ζητήσεις συγνώμη, η πληγή που γίνεται με τα λόγια κάνει τόση ζημιά όσο
και μία πληγή στο σώμα σου!»
Πηγή: piestirio.blogspot.com
ΠΗΓΗ: http://www.pentapostagma.gr/2012/10/blogpost_12.html#ixzz295TrvhqH

