Άνθρωπος χαριτωμένος από το Άγιο Πνεύμα!
ΠΕΡΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

Τα λεγόμενα «μυστήρια της Εκκλησίας μας» είναι… ένα και
μόνο: Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας!!! Το μυστήριο της
Εκκλησίας, δηλαδή η φανέρωση του Χριστού στον κόσμο, στο δικό μας
τόπο και χρόνο!!! Τα λεγόμενα Επτά Μυστήρια είναι οι ένθεες
αγιαστικές πράξεις, που συνδεόταν -συνδέονται- με το μυστήριο της
Θείας

Ευχαριστίας.
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πρωταγωνιστεί ο «μελιτόμενος και μη διαιρούμενος Χριστός», είναι το
«τέλος πάσης τελετής και θείου μυστηρίου παντός σφραγίς και ιερά
κοινωνία»!
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ

Το Χρίσμα αποτελεί την επίσημη σφραγίδα της Εκκλησίας, με
την οποία παρέχεται η διαβεβαίωση πως είμαστε αναγνωρισμένα
μέλη της Εκκλησίας, δηλαδή του Ιερού Σώματος του Χριστού. Είναι
όμως και δωρεά του Θεού με την οποία μας χαρίζεται η δύναμη του
Αγίου Πνεύματος. Η ευχαριστιακή κοινότητα μας σφραγίζει με το
Χρίσμα και φανερώνεται ότι το Άγιο Πνεύμα λειτουργεί ως διαρκής
παρουσία στη ζωή μας. Το Χρίσμα σήμερα είναι συνδεδεμένο με το
βάπτισμα, αλλά είναι άλλο μυστήριο! Ο νεοφώτιστος παραδίδεται
στην προστατευτική και θεραπευτική δύναμη, χάρη και ευλογία της
Εκκλησίας και χρίεται από τον Ιερέα με Άγιο Μύρο, ενώ λέει:
«Σφραγίς δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Αμήν».

Η ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, ελέησον.
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Σοὶ τῷ Θεῷ τῶν ὅλων καὶ Βασιλεῖ, τὸν
αὐχένα τῆς καρδίας εὐχαριστοῦντες ἐκλίναμεν,
ἀνθ’ ὧν ἀναξίους ὄντας, ἡμᾶς διακόνους
γενέσθαι τῶν θείων σου τούτων κατηξίωσας
Μυστηρίων· καὶ τὸν ἔλεον κηρύττομεν, ὃν ἐφ’
ἡμᾶς πλουσίως ἐξέχεας, δέξασθαι τὸν ἁγιασμὸν
παρὰ σοῦ, ὡς μύρον ἐπὶ κεφαλῆς ἱκετεύομεν·
διότι Μύρον ἐκκενωθέν, ὄνομα τῷ μονογενεῖ
σου Υἱῷ, Χριστῷ τῷ Θεῷ ἡμῶν, ἐν ᾧ σύμπας ὁ
κόσμος εὐωδιάζεται, ὅσος ὁρατός, καὶ ὅσος
ἀόρατος. Σὺ γὰρ προσκυνητὸς ὑπάρχεις καὶ
δεδοξασμένος,
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προσκύνησιν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρί, καὶ τῷ
Υἱῷ, καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Σ’ Εσένα, τον Θεό και Βασιλιά των όλων, κλίναμε
τον αυχένα της καρδιάς μας ευχαριστώντας Σε, για
τα Άγια Μυστήριά Σου που μας αξίωσες να
διακονήσουμε, αν και είμαστε ανάξιοι. Και
κηρύττουμε το έλεός Σου, που με αφθονία
σκόρπισες σ’ εμάς και Σε ικετεύουμε να δεχθούμε
τον αγιασμό από Σένα, όπως το Μύρο στην κεφαλή
μας. Διότι ο μονογενής Σου Υιός, ο Χριστός και Θεός
μας, ονομάζεται Μύρο που άδειασε στον κόσμο και
με Αυτόν ο κόσμος, ο ορατός και ο αόρατος,
ευωδιάζει. Διότι Εσύ πρέπει να προσκυνείσαι και να
δοξάζεσαι και σ’ Εσένα αναπέμπουμε την δόξα και
την προσκύνηση, στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο
Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους απέραντους
αιώνες. Αμήν.

Το Άγιο Μύρο έχει ως πρώτη ύλη του το λάδι. Παρασκευάζεται τη
Μεγάλη Πέμπτη –όταν χρειάζεται, συνήθως κάθε 10 χρόνια περίπου- στο
Οικουμενικό Πατριαρχείο, στην Κωνσταντινούπολη. Από εκεί το
παραλαμβάνουν όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες.
Τα υλικά του Αγ. Μύρου έχουν ως εξής:
Για 12 «ματλαία» λαδιού, βάζουν τόσα μέτρα οίνου (κρασιού), ώστε
να βράζει μαζί με το λάδι και να βρίσκεται πάντα το κρασί κάτω από το
λάδι, χωρίς το λάδι να καίγεται. Το Ιερό Ευχολόγιο αναφέρει ως εξής τα
λοιπά συστατικά του Αγ. Μύρου:
«Κόρου, λίτρας β΄. Ξυλοβαλσάμου, λίτρας γ΄. Εχινάνθης, λίτρας β΄. Πεπέρεως,
λίτρας ε΄. Σμύρνης, λίτρας δ΄. Στύρακος, λίτραν α΄. Πεπέρεως μακρού, λίτρας β΄. Ξυλοκασσίας, λίτρας γ΄. Φύλλου Ινδικού, λίτρας γ΄.
Καρποβαλσάμου, λίτρας β΄. Κυπέρεως, λίτρας β΄. Μητζόκοκκα, λίτρας γ΄. Κελτικού, λίτραν α΄. Κασσίας μελαίνης, λίτρας β΄.
Καρυοφύλλων, λίτρας γ΄. Καγχρέων, λίτρας β΄. Κινναμώμου, λίτρας στ΄. Ασσάρου, λίτρας β΄. Μάκαρος, λίτραν α΄. Τερεβύνθης, λίτρας
στ΄. Πετίτου, λίτρας στ΄. Μυροβαλάνου, λίτρας β΄. Σαμψύχου, λίτραν α΄. Λαδάνου, λίτρας ε΄. Λιβάνου, λίτρας ε΄. Στάχου, λίτραν α΄.
Τζιντζιβέρεως, λίτρας δ΄. Ζουτωμπά, λίτρας β΄. Βοτάνης ξενονικής ταύτης ακέρου, λίτρας β΄. Ελενίου, λίτρας β΄. Αριστολοχίας, λίτραν
α΄. Ίρεως, λίτραν α΄. Βόχου, λίτραν α΄. Ξυλαλόης, λίτραν α΄. Βαλσαμελαίου, όσον δίδωσιν η ευπορία· εν ω και Μόσχου εξάγια β΄».

Κάποτε, ένας ιεροκήρυκας προσπαθούσε να πείσει τους
άρχοντες μιας κωμοπόλεως για την ίδρυση ενός σχολείου
«αλητοπαίδων». Εκείνοι, όμως, δεν ήθελαν κι' ένας από αυτούς
του είπε :
- Δεν έχω διάθεση να ξοδέψω το χρήμα μου γι' αυτά τα
παλιόπαιδα. Τα κουρέλια που πατώ στο δρόμο μου, είναι
καλύτερα απ' αυτά.
Τότε ο ιεροκήρυκας πήρε ένα άσπρο χαρτί πολυτελείας, του
το έδειξε και είπε :
- Το βλέπετε αυτό το χαρτί ; Δεν έχει γίνει ακριβώς από τα
κουρέλια, που πατάτε με τα πόδια σας ;
Κάποιος άπιστος έλεγε ειρωνικά σ' ένα φίλο του που
μετανόησε και έγινε πιστός : " Δεν φαντάζομαι να παραδέχεσαι
κι εσύ εκείνα που λένε οι παπάδες στους αφελείς, πως τάχα ο
Χριστός έκανε στο γάμο εν Κανά το νερό κρασί " .
- Φίλε μου, απήντησε εκείνος, εγώ όπως ξέρεις ήμουνα
όπως εσύ μέθυσος τρομερός. Έλα λοιπόν σπίτι μου να δεις που
ο Χριστός έκανε ένα μεγαλύτερο, από εκείνο στη Κανά, θαύμα.
Το κρασί που άλλοτε έπινα μαζί σου, από τότε που έγινα πιστός,
το μετέτρεψε στο σπίτι μου σε νοικοκυριό, σε ρούχα και σε
έπιπλα!

