
Λίγα λόγια γενικά 

Η Αγία µας Εκκλησία εκτός από τα επτά Μυστήρια δια των 

οποίων χαρίζεται, µετοχετεύεται, προσφέρεται και παρέχεται η 

αγιαστική Χάρις του Αγίου Πνεύµατος έχει και κάποιες άλλες τελετές 

µε τις οποίες παρέχεται χάρις, ευλογία, θεραπεία και πνευµατική 

ωφέλεια στους πιστούς αλλά και στην κτίση 

ολόκληρη.         

Μεταξύ αυτών είναι και ο Αγιασµός των 

Υδάτων, Ακολουθία που µε τις ευχές που περιέχει, 

ο Ιερέας παρακαλεί τον Θεό όπως το νερό 

αγιασθή και αποκτήσει «δύναµη καθαρτική και 

ενέργεια, γίνει δώρο αγιασµού, αµαρτηµάτων 

λυτήριον, ίαµα ψυχών και σωµάτων, προς πάσαν 

ωφέλειαν επιτήδειον». Επίσης παρακαλεί τον Θεό 

το νερό του Αγιασµού να διώχνει µακριά τον κίνδυνο από ορατούς 

και αόρατους εχθρούς ,έτσι ώστε εκείνοι που το λαµβάνουν να το 

χρησιµοποιούν για την ευλογία των σπιτιών τους, για τον αγιασµό 

των  ψυχών και των σωµάτων τους και να παίρνουν πλούσια την  

χάρι της Αγίας Τριάδος που είναι« η πηγή του αγιασµού και πάσης 

χάριτος». 

Πότε τελείται ο Αγιασµός 

Κάθε πρώτη του µηνός η Εκκλησία τελεί στους Ναούς τον 

Αγιασµό, ενώ κατά την επιθυµία των πιστών τελείται και σε άλλες 

περιπτώσεις της καθηµερινής µας ζωής όπως κατά την θεµελίωση 

νέου σπιτιού η άλλης οικοδοµής, κατά τα εγκαίνια του νέου σπιτιού, 

του νέου καταστήµατος, του νέου αυτοκινήτου, του Σχολικού έτους, 

του Κατηχητικού έτους και άλλων πνευµατικών δραστηριοτήτων, 

τελείται για ευόδωση της εργασίας, για ίαση ασθενειών, κατά της 

βασκανίας και των άλλων δαιµονικών επιθέσεων 

κ.τ.λ.Στα Ευχολόγια της Εκκλησίας µας(Μεγάλο και 

Μικρό)υπάρχουν πάρα πολλές ευχές η οποίες 

λέγονται ανάλογα µε την περίσταση που ο Ιερέας 

τελεί τον Αγιασµό, ενώ είναι αυτονόητο ότι για να 

υπάρξουν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα µετά την 

τέλεση του, απαιτείται η ενσυνείδητη συµµετοχή 

του πιστού και η επιθυµία του να προσελκύσει µε 

τον προσωπικό του αγώνα την Θεία Χάρι. 

 

Τι είναι Αγιασµός; 

«Αγιασµός των Υδάτων είναι η τελε-τουργική Πράξη δια  της 

οποίας το νερό καθαγιάζεται µε ορισµένες Ευχές και επικλήσεις της 

επιφοιτήσεως του Αγίου Πνεύµατος, καθώς και µε την σταυροειδή 

ευλογία και εµβάπτιση του Τιµίου Σταυρού. Η Τελετή αυτή λέγεται 

Αγιασµός ακριβώς γιατί µε το ευλογηµένο νερό, µε την µετάληψη 

και τον ραντισµό πιστεύουµε ότι αγιαζόµαστε και καθαριζόµαστε 

από τις αµαρτίες µας. Γι΄ αυτό παρακαλούµε τον Θεό όπως το 

αγιασµένο νερό  θεραπεύσει τις ψυχές και τα σώµατα µας και να 

αποτρέψει κάθε σατανική δύναµη» . 

Η χρησιµοποίηση αγιασµένου νερού συναντάται σε πολύ 

παλαιούς χρόνους της ζωής των χριστιανών. Από αρχαίους 

Εκκλησιαστικούς ιστορικούς µαθαίνουµε για θαύµατα που έγιναν µε 

τον ραντισµό του αγιασµένου νερού. Επίσης υπάρχει µαρτυρία η 

οποία µας πληροφορεί ότι Αγιασµός γινόταν κάθε µήνα στο παλάτι 

της Κωνσταντινουπόλεως παρουσία των Βασιλέων. Έτσι εξηγείται 

και το τροπάριο «Σώσον Κύριε τον λαόν Σου…νίκας τοις 

βασιλεύσι..»που ψάλλεται όταν βαπτίζεται ο Τίµιος Σταυρός στο 

νερό. 

 

Υπάρχει διαφορά Μικρού και Μεγάλου Αγιασµού; 

«Ο Αγιασµός είναι Αγιασµός, είτε δίδεται την 

παραµονή των Φώτων, είτε την ίδια ηµέρα είτε στο σπίτι. 

∆εν έχει διαφορά ο µικρός από τον µεγάλο αγιασµό. 

Λέγεται Μικρός η Μεγάλος, επειδή οι ευχές είναι 

µικρότερες ή µεγαλύτερες, επειδή παρατείνεται 

περισσότερο η λιγότερο η σχετική ακολουθία. Θεαµατικά 

είναι αυτά. ∆εν σηµαίνουν ουσία προκειµένου περί του 

καθαρού νερού που βρίσκεται στην λεκάνη. Το 

αγιασµένο νεράκι του Μικρού Αγιασµού, διατηρείται 

χρόνια όπως και το νεράκι του Μεγάλου λεγοµένου 

Αγιασµού» . 

Η Ακολουθία. 

             Η ακολουθία του µικρού Αγιασµού που τελείται 

τακτικότερα (ενώ του Μεγ. Αγιασµού τελείται δύο φορές 

τον χρόνο παραµονή και ανήµερα των Θεοφανείων) 

ξεκινά µε την ανάγνωση του «Κύριε εισάκουσον της 

προσευχής µου..»και συνεχίζεται µε την ψαλµωδία 

τροπαρίων της Παναγίας µας καθώς και του Αγίου µας. 

Αφού διαβαστεί  ο ψαλµός« Ελέησον µε ο Θεός…» ψάλλεται ο 

Κανόνας της Παναγίας τα τροπάρια του οποίου αντιστοιχούν στα 24 

γράµµατα της Αλφαβήτου (Ακροστιχίδα).Κατόπιν αφού ψάλλούν και 

άλλα τροπάρια (επί το πλείστον της Παναγίας) ακολουθεί ο 

Τρισάγιος Ύµνος, ο Απόστολος ο οποίος αναφέρεται στην επιθυµία 

του Κυρίου να µας αγιάσει και να µας σώσει σαν αδελφούς και 



παιδιά του και το Ευαγγέλιο το οποίο αναφέρεται 

στο νερό της κολυµβήθρας της Βηθεσδά το οποίο 

αφού αγιαζόταν µε την παρουσία Αγγέλου 

θεράπευε τις σωµατικές ασθένειες των ανθρώπων. 

Στην συνέχεια λέγονται οι δεήσεις και οι ευχές δια 

των οποίων αγιάζεται το νερό και ιδιαιτέρως την 

στιγµή που ο Ιερέας το ευλογεί σταυροειδώς µε το 

χέρι του. Ακολουθεί η «Βάπτιση» του Τιµίου 

Σταυρού στο αγιασµένο νερό, ο ραντισµός του 

χώρου που τελείται η ακολουθία, η ευλογία των πιστών µε το 

αγιασµένο νερό και η προσκύνηση του τιµίου Σταυρού. Κατόπιν 

διαβάζεται η για την περίσταση κατάλληλη Ευχή, µνηµονεύονται τα 

ονόµατα για χάρη των οποίων τελείται ο Αγιασµός και γίνεται 

Απόλυση. 

Τι χρειάζεται; 

Για να τελεσθεί ο Αγιασµός χρειάζεται µια µικρή λεκάνη µε 

καθαρό νερό, λίγο βασιλικό η δενδολίβανο, το θυµιατήρι του σπιτιού 

και το κανδήλι. Ο Ιερέας θα έχει µαζί του το επιτραχείλιο, το 

Ευαγγέλιο, τον Σταυρό και το «Ευχολόγιο». Σε ένα χαρτί γράφουµε 

τα ονόµατα της Οικογένειας µας η οποία πρέπει να είναι παρούσα  

και συµπροσευχόµενη στην ακολουθία. 

 

Κάτι σαν επίλογος. 

          «Μπορούµε στο σπίτι µας να έχουµε Αγιασµό, αρκεί να µην 

τον ξεχνάµε στο εικονοστάσι, αλλά να τον χρησιµοποιούµε κάθε 

φορά που παρουσιάζεται ανάγκη». Είναι ευλογία και µια «καλή και 

ευλογηµένη συνήθεια» να πίνουµε καθηµερινά Αγιασµό πριν 

πάρουµε το πρωινό µας και αφού έχουµε πλύνει το πρόσωπο µας 

εκτός βέβαια  αν έχουµε να κοινωνήσουµε των Αχράντων 

Μυστηρίων. Αν κοινωνήσουµε τότε τρώµε πρώτα το Αντίδωρο µας 

και ύστερα πίνουµε τον Αγιασµό ο οποίος βρίσκεται µόνιµα στον 

πρόναο της Εκκλησίας µας. 

Με την καθηµερινή επαφή µας µε τον Αγιασµό βάζουµε 

ολόκληρη την ηµέρα µας κάτω από την ευλογία του Θεού ενώ δεν 

παραλείπουµε την συµµετοχή µας τακτικά στο Ποτήριο της Ζωής µε 

την Κοινωνία του Σώµατος και του Αίµατος του Χριστού µας 

γεγονός που µας χαρίζει τον κατ΄ εξοχήν Αγιασµό, την Ευλογία και 

την Σωτηρία.                                                       
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Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ 
Τι πρέπει να γνωρίζουµε 

 
 

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣH 


