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Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, 

Πανίερος θεσμὸς τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας τυγχάνει ὁ 
καθαγιασμὸς τοῦ Ἁγίου Μύρου, τελούμενος ἀνὰ δεκαετίαν περίπου καὶ κατὰ 
τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Ἑβδομάδα ἐν τῷ πανσέπτῳ καθ’ ἡμᾶς Κέντρῳ. Ὡς 
ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως, ἡ λειτουργικὴ χρῆσις τοῦ 
Ἁγίου Μύρου ἀντικατέστησε παλαιόθεν τὴν διὰ τῆς ἐπιθέσεως τὼν χειρῶν τῶν 
Ἀποστόλων μετάδοσιν τῶν χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τοὺς 
νεοφωτίστους χριστιανούς. 

Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ ὁδηγοῦν τὸν χριστώνυμον λαὸν εἰς πᾶσαν τὴν 
Ἀλήθειαν, καθοπλίζει τὸν ἄρτι ἀναγεννηθέντα ἐν τῇ κολυμβήθρᾳ τοῦ 
Βαπτίσματος πρὸς αὔξησιν καὶ τελείωσιν τῆς ἀρξαμένης ἐν αὐτῷ νέας ζωῆς, 
ἐπισφραγίζον τὴν συσσωμάτωσιν αὐτοῦ εἰς τὸ Κυριακὸν Σῶμα. Μετὰ τὸ εἰς 
Χριστὸν Βάπτισμα, τὴν τριήμερον Ταφὴν καὶ Ἀνάστασιν, ἰδοὺ ἡ τῆς 



Πεντηκοστῆς, διὰ τοῦ Ἁγίου Μύρου, ἀνατέλλει ὥρα, ὅτε τὸ ἐκ πολλῶν ὑλικῶν 
εὔοσμον ἔλαιον, ὡς τὸ ἐν πυρίναις γλώσσαις Πνεῦμα, ἐπέρχεται καὶ χαριτώνει 
τὸν νεόφυτον πιστόν, φανεροῦν αὐτῷ ἀκαινοτόμητον τὴν περὶ τῆς Ἁγίας 
Τριάδος Ἀλήθειαν, τὴν βιουμένην καὶ φυλασσομένην ἐν τῇ Ἁγίᾳ Ἐκκλησίᾳ, ἐν 
τοῖς δόγμασι τῆς πίστεως, ἐν τῇ Θείᾳ λατρείᾳ καὶ ἐν τῇ καλῇ μαρτυρίᾳ ἐν τῷ 
κόσμῳ, πάντοτε ἐν ἀναφορᾷ πρὸς τὸν αἰώνιον προορισμὸν τοῦ ἀνθρώπου καὶ 
τὴν πλήρωσιν τῆς Θείας Οἰκονομίας ἐν τῇ ἐπουρανίῳ Βασιλείᾳ τοῦ Πατρὸς καὶ 
τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 

Αἱ ἔννοιαι χρῖσμα καὶ χάρισμα, αἱ ὁποῖαι, ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τῆς Παλαιᾶς 
Διαθήκης, συνοδεύουν τὸν ἄνθρωπον, τὸν ζῶντα καὶ ἀναστρεφόμενον ἐπ’ 
ἐλπίδι τοῦ ἐλέους τοῦ Κυρίου, τοῦ μὴ φέροντος θεᾶσθαι τυραννούμενον ὑπὸ 
τοῦ μισοκάλου διαβόλου τὸ ἠγαπημένον αὐτοῦ δημιούργημα, ἀποτελοῦν καὶ 
σήμερον τὴν εἰδοποιὸν διαφορὰν ἐκ τὼν κοσμικῶν χαρισμάτων καὶ φυσικῶν καὶ 
ψυχικῶν ἱκανοτήτων. Πᾶν τὸ ἀγαθὸν πηγάζει ἐκ τοῦ Θεοῦ, διὰ τοῦτο καὶ πάντες 
ἀνεξαιρέτως οἱ ἄνθρωποι φέρουν τὴν πνοὴν τοῦ Δημιουργοῦ ἐν αὐτοῖς. Ὅμως, 
αἱ ἐν Χριστῷ ἀρεταί, ἡ ἁγιότης, οἱ καρποὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μόνον ἐν τῇ 
Μιᾷ, Ἁγίᾳ, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησίᾳ δύνανται νὰ βιωθοῦν ὡς 
ἐχέγγυον τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, ἥτις «φύεται μὲν ἐν τῷδε τὼ βίῳ καὶ τὰς ἀρχὰς 
ἐντεῦθεν λαμβάνει, τελειοῦται δὲ ἐπὶ τοῦ μέλλοντος, ἐπειδὰν εἰς ἐκείνην 
ἀφικώμεθα τὴν ἡμέραν» (Νικόλαος Καβάσιλας). 

Ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, τῷ χώρῳ καὶ τῷ τρόπῳ χριστοδωρήτου ἐν ἐλευθερίᾳ ζωῆς, 
ἀναδεικνύονται ἡ ποικιλία τὼν χορηγουμένων καὶ «διαιρουμένων» ὑπὸ τοῦ 
Παναγίου Πνεύματος χαρισμάτων, ἀλλὰ καὶ ἡ ἑνωτικὴ δύναμις καὶ ἐνέργεια τοῦ 
Παρακλήτου, τοῦ Πνεύματος «συμφωνίας» καὶ «κοινωνίας», τοῦ «ὅλον 
συγκροτοῦντος τὸν θεσμὸν τῆς Ἐκκλησίας». Ἔν τὸ Κυριακὸν Σῶμα, πολυειδῆ τὰ 
πνευματέμφορα δωρήματα, ἁγιοπνευματικὴ ἡ ἀρτιότης τῆς ἑτερότητος καὶ τῆς 
ἑνότητος, τὸ ὅλον κεκοσμημένον διὰ τῆς Θείας χάριτος, τὰ πᾶντα 
λειτουργοῦντα πρὸς δόξαν τοῦ Θεοῦ τὼν αἰωνίων καὶ τὼν θαυμασίων. 

Ἔκφανσιν αὐτοῦ τοῦ ἤθους τῆς ἐκκλησιαστικῆς συνελευθερίας ἀποτελεῖ καὶ 
ἡ καθιέρωσις τῆς ἐψήσεως καὶ τῆς καθαγιάσεως τοῦ Ἁγίου Μύρου ὑπὸ τῆς 
Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. Τὸ γεγονὸς ὅτι αἱ ἄλλαι Ὀρθόδοξοι 
Ἐκκλησίαι προσφέρουν ἀπαραίτητα συστατικὰ καὶ εὐώδεις οὐσίας, 
συμβάλλουσαι εἰς τὴν παρασκευὴν τοῦ Ἁγίου Μύρου, καθὼς καὶ ἡ χρῆσις αὐτοῦ 
ὄχι μόνον εἰς τὸ μυστήριον τοῦ Χρίσματος, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ἀποδοχὴν 



προσερχομένων εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν ἑτεροδόξων ἢ πεπτωκότων, εἰς τὰ ἐγκαίνια 
ναῶν, εἰς τὴν καθοσίωσιν ἱερῶν θυσιαστηρίων καὶ ἀλλαχοῦ, εἶναι σύμβολον καὶ 
ἀπόδειξις τῆς ὁρατῆς πανορθοδόξου ἑνότητος, ἁπτὴ ἔκφρασις ὑγιοῦς 
ἐκκλησιολογίας καὶ σεβασμοῦ πρὸς μίαν μακροχρόνιον καὶ εὐλογημένην 
ἐκκλησιαστικὴν πρακτικήν. 

Χωροῦντες, ἔμπλεοι συγκινήσεως καὶ χαρᾶς, πρὸς τὸν καθαγιασμὸν τοῦ 
Ἁγίου Μύρου, ἐπιθυμοῦμεν, προσφιλέστατα τέκνα, νὰ καταστήσωμεν ὑμᾶς, τὸ 
φιλόχριστον ποίμνιον τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, 
κοινωνοὺς τῆς εὐφροσύνης καὶ τῆς κατανύξεως, προτρεπόμενοι πάντας ὑμᾶς 
διὰ προσευχητικὴν παρουσίαν ἕν τὼ πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, καὶ 
ὑπομιμνήσκοντες ὅτι ἡ τοῦ Θείου Ἐλαίου καθαγίασις ἀποτελεῖ μεγίστην 
εὐλογίαν διὰ τε τοὺς τελοῦντας αὐτὴν καὶ διὰ τοὺς συμμετέχοντας εἰς τὴν 
πνευματικὴν καὶ μυρίπνοον ταύτην πανήγυριν. 

Ἡ δὲ ἀείρυτος χάρις τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ εὐδοκία 
καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ παντοδυνάμου Θεοῦ καὶ Πατρός, ὁ φωτισμὸς καὶ ἡ κοινωνία 
τοῦ Παναγίου Πνεύματος τῆς Ἀληθείας, εἴησαν μετὰ πάντων ὑμῶν, νῦν καὶ ἀεὶ 
καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τὼν αἰώνων. Ἀμήν. 


