ακολουθία έλαβε ένα τέτοιο σχήμα. Καθιερώθηκε να διαβάζονται
επτά αποστολικά αναγνώσματα, επτά Ευαγγελικές περικοπές και
επτά
ευχές.
Όπως
ήταν
φυσικό,
για
λόγους καθαρά
πρακτικούς, η απαίτηση παρουσίας επτά ιερέων για την τέλεση του
Ευχελαίου περιήλθε σε αχρηστία. Παρέμειναν όμως οι παραπάνω
επτάδες, γιατί τα επτά ζεύγη αναγνωσμάτων είναι τόσο πλούσια σε
νοήματα και τόσο ωφέλιμα και διδακτικά, ενώ οι επτά ευχές
κατανύγουν τους συμμετέχοντες στο Μυστήριο και τους βοηθούν στο
να προσευχηθούν για τους σκοπούς που αυτό τελείται.
Γιατί χρησιμοποιείται σιτάρι ή αλεύρι;
Η χρήση του σιταριού ή του αλευριού κατά την τέλεση του Ευχελαίου,
δεν έχει κάποιον τελετουργικό ρόλο. Απλά για να στηριχθούν είτε η
κανδήλα με το λάδι που θα αγιαστεί, είτε τα κεριά που ανάβονται
έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ένα υλικό κατάλληλο, αλλά και που θα
μπορούσε να βρεθεί εύκολα. Αυτό το υλικό αρχικά ήταν το σιτάρι
που βρίσκονταν σε κάθε σπίτι και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με
το αλεύρι. Το σιτάρι ή το αλεύρι, επειδή «συμμετείχε» στο μυστήριο,
αφιερώνεται στην Εκκλησία και γι΄ αυτό χρησιμοποιείται για την
παρασκευή προσφόρου.
Τι χρειάζεται για την τέλεση του Ευχελαίου;
Για την τέλεση του ευχελαίου απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία:
 μια γυάλα με αλεύρι (το οποίο θα ζυμωθεί και θα γίνει πρόσφορο).
 επτά κεριά (καθαρά = κερί μέλισσας) πάνω στο αλεύρι
 ένα καντήλι αναμμένο
 μια εικόνα
 θυμιατό, καρβουνάκι, λιβάνι
 κεριά για όσους συμμετέχουν στο μυστήριο
 τα ονόματα όσων παρευρίσκονται
 λίγο βαμβάκι με το οποίο θα γίνει η χρίση  Τέλος, η δική μας
συμμετοχή στο μυστήριο, με την προσοχή μας στραμμένη σ’ αυτό,
προσευχόμενοι, ώστε να προσελκύσουμε τη Χάρη του Θεού.
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ΤΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ
Ποια είναι η έννοια του μυστηρίου του Ευχελαίου και πότε αυτό
συστάθηκε; Όπως έχουμε πει και άλλοτε, κάθε στιγμή, αλλά και
κάθε πρόβλημα της καθημερινής μας ζωής ενδιαφέρει και την
Εκκλησιαστική κοινότητα, στην οποία ανήκουμε. Αυτό ακριβώς
συμβαίνει και στην περίπτωση της σωματικής ή ψυχικής ασθένειάς
μας. Για την ανακούφιση, λοιπόν, από το σωματικό πόνο, την τόνωση
του ηθικού και την αίτηση της θεραπείας, η Εκκλησία μας έχει
συστήσει την τέλεση ειδικού μυστηρίου, αυτού του Ευχελαίου. Είναι,
λοιπόν, το ευχέλαιο μια προσευχή για την θεραπεία του ασθενούς. Η
προσευχή αυτή συνοδεύεται με τον αγιασμό ελαίου, με το οποίο θα
χρισθεί ο ασθενής.
Το μυστήριο του Ευχελαίου έχει συσταθεί από πολύ νωρίς. Ήδη από
τα πρώτα χρόνια μετά την Ανάσταση, ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος
προτρέπει του Χριστιανούς όταν ασθενούν, να καλούν τους ιερείς για
να προσευχηθούν για τoν ασθενή και να τον χρίσουν με λάδι
ευλογημένο, με σκοπό να θεραπευθεί.
Τι είναι αυτό που μπορεί να θεραπεύσει στο μυστήριο του Ευχελαίου
και γιατί χρησιμοποιείται το λάδι;
Όπως είχαμε πει και στην περίπτωση του Βαπτίσματος, το λάδι είναι
σύμβολο καταλλαγής και συμφιλιώσεως. Έτσι το λάδι δίνει και την
πνευματική διάσταση της αιτήσεως συγγνώμης εκ μέρους του
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ασθενούς από το Θεό. Όμως, στην αρχαιότητα το λάδι
χρησιμοποιούνταν και ως αντισηπτικό για τα τραύματα. Έτσι και στο
ευχέλαιο, χρίεται με λάδι κανείς τόσο στο σημείο που ασθενεί αλλά
και σε όλο του το σώμα, για να θεραπευθούν οι σωματικές αλλά και οι
εσωτερικές ψυχικές πληγές από το βάρος της αμαρτίας.
Φυσικά, την όποια θεραπεία δεν την επιτελεί το λάδι, αλλά «η ευχή
της πίστεως», δηλαδή η προσευχή προς τον Κύριο που εκλύει τη Θεία
Χάρη, και που συνδυάζεται με πίστη και εσωτερική καθαρότητα.
Έχει έννοια η τέλεση του Ευχελαίου όταν δεν υπάρχουν ασθενείς στο
σπίτι; Όπως προαναφέραμε, το μυστήριο του Ευχελαίου είναι μια
προσευχή προς το Θεό για να δώσει δύναμη, υπομονή και τη
θεραπεία στον πάσχοντα άνθρωπο. Ασθενής με την ευρύτερη έννοια
του όρου, δεν είναι μόνο αυτός που εμφανίζει τα σημάδια κάποια
σωματικής αρρώστιας. Γνωρίζουμε καλά, ότι εκτός από τις σωματικές
ασθένειες, υπάρχουν και οι ψυχικές ασθένειες που είτε εκδηλώνονται
με διάφορους τρόπους, ή και δεν εκδηλώνονται και ποτέ. Ακόμη,
ενώπιον του Θεού, είμαστε όλοι ασθενείς, εφόσον πάσχουμε από τη
μεγαλύτερη ασθένεια, αυτήν της αμαρτίας. Έτσι, η συμμετοχή μας
στο Μυστήριο του Ευχελαίου έχει και λόγο και έννοια, εφόσον και
εμείς έχουμε τόσο σωματικές, όσο και ψυχικές ασθένειες και
αδυναμίες.
Γιατί η τέλεση του Ευχελαίου δεν φέρνει πάντα την ίαση;

Έτσι και με το Μυστήριο του Ευχελαίου. Εμείς ζητάμε την ίαση του
ασθενούς (όχι μόνο του σώματος αλλά και της ψυχής). Αυτό και ο
Θεός ακούει, εφόσον προσευχόμαστε με πραγματική πίστη. Και
απαντάει παρέχοντας ό,τι είναι συμφέρον για την ψυχή του ασθενούς.
Και πολλές φορές ο σωματικός πόνος μαλακώνει την καρδιά και
εξαγνίζει την ψυχή. Γι’ αυτό και η ασθένεια μπορεί να είναι
ευεργετικότερη της ιάσεως.
Το μυστήριο του Ευχελαίου συγχωρεί και αμαρτίες; Διαβάζοντας
κανείς τα λόγια του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, με τα οποία
είπαμε ότι συστάθηκε το Μυστήριο του Ευχελαίου, θα δει ότι
αναφέρεται και σε άφεση αμαρτιών. Εδώ θα πρέπει να προσέξουμε
για να μην κάνουμε παρανοήσεις.
Α. Υπάρχουν ασθένειες που προέρχονται από αμαρτίες. Η μετάνοια
και το μυστήριο της Εξομολογήσεως είναι αυτό που απομακρύνει τις
αμαρτίες – αίτια της ασθένειας και η χάρη του Ευχελαίου παρέχει την
θεραπεία από την ασθένεια.
Β. Υπάρχουν ασθενείς που έχουν μετανοήσει ειλικρινά για
ατοπήματα που διέπραξαν, θέλουν να εξομολογηθούν, αλλά η
ασθένειά τους δεν τους το επιτρέπει (αδυναμία γλώσσας, εγκεφάλου
κλπ) . Στις περιπτώσεις αυτές, το Μυστήριο του Ευχελαίου παρέχει
την άφεση των αμαρτιών.
Γ. Τέλος, για τους υγιείς το Μυστήριο του Ευχελαίου μπορεί να
συγχωρήσει αμαρτίες που έχουν διαπραχθεί εν αγνοία μας. Δηλαδή
αμαρτίες που διαπράξαμε χωρίς να το ξέρουμε. Και πάλι όμως,
προϋπόθεση για τη συγχώρηση και αυτών των αμαρτιών είναι το να
έχει προηγηθεί ειλικρινής μετάνοια των αμαρτιών που γνωρίζουμε
και εξομολόγησή τους ενώπιον του πνευματικού.

Κάθε Ακολουθία και κάθε Μυστήριο της Εκκλησίας μας δεν είναι
μαγική τελετή. Αντιθέτως είναι μια προσευχή, με την οποία
μεταφέρουμε το αίτημά μας στο Θεό και παρακαλούμε Αυτόν να
δώσει την καλύτερη λύση. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα:
α.
ότι πιστεύουμε πραγματικά ότι ο Θεός μπορεί να κάνει ό,τι του
ζητάμε, αλλά και

Ποια η σημασία του αριθμού επτά στο Μυστήριο του Ευχελαίου;
Κατά τη διαμόρφωση της ακολουθίας του Ευχελαίου, υπήρξε περίοδος
που καθορίστηκε η τέλεσή του από επτά ιερείς. Έτσι όλη η

β. ότι έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό και ότι αυτό που αυτός
θα δώσει θα είναι ό,τι καλύτερο και ό,τι συμφέρει στην ψυχή μας.
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