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Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ
Πώς εμφανίζεται ο Αγιασμός στην πράξη της Εκκλησίας και σε τι αποσκοπεί;
Αγιασμός, είναι η ιεροπραξία της Εκκλησίας μας κατά την οποία ευλογείται
ποσότητα νερού, δηλαδή επικαλούμαστε το Θεό να πέμψει τη Χάρη του Αγίου
Πνεύματος στο νερό. Έτσι το νερό αποκτά αγιαστικές ιδιότητες και μεταφέρει
χάρη, δύναμη, ευλογία σ΄ αυτόν που πίνει ή ραντίζεται.
Ο Αγιασμός
πρωτοξεκίνησε με την ευλογία του νερού στο οποίο βαπτίζονταν οι χριστιανοί.
Αυτός ο Αγιασμός, που τελείται και σήμερα σε κάθε βάπτιση, είναι ο λεγόμενος
Μεγάλος Αγιασμός. Κατ΄ αυτόν, αλλά και στον Μικρό Αγιασμό, το νερό
μετατρέπεται με τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος σε πηγή αφθαρσίας, δώρο
αγιασμού, λυτήριο αμαρτημάτων, νοσημάτων αλεξιτήριο=αποδιώκτη, όλεθρο
για τους δαίμονες, απρόσιτο για τις αντίθετες δυνάμεις, πλήρες αγγελικής
δυνάμεως. Μεταδίδει λοιπόν, ο Αγιασμός στους πιστούς που θα χριστούν ή θα
πιουν από αυτόν, δύναμη πνευματική, υγεία, κάθαρση ψυχής, ευλογία.
Τι είναι ο Μεγάλος και τι ο Μικρός Αγιασμός;
Όπως προαναφέραμε ο Αγιασμός εμφανίζεται με την ευλογία του νερού του
Βαπτίσματος, που τελούνταν μόνο στις μεγάλες Δεσποτικές εορτές,
(Χριστούγεννα-Θεοφάνια και Πάσχα). Ιδιαίτερα στο αγιασμένο νερό των
Θεοφανίων που συμβόλιζε - αναπαριστούσε τη βάπτιση του Ιησού Χριστού με
την κατάδυση του τιμίου Σταυρού μέσα σ΄ αυτό, αποδίδονταν μεγάλος
σεβασμός και έτσι αναβιβάστηκε σε ξεχωριστό μέσο ευλογίας. Με την πάροδο
του χρόνου διαμορφώθηκε μια συντομότερη και πιο εύχρηστη ακολουθία, ο
Μικρός Αγιασμός, με την οποία παρακαλούμε το Θεό να στείλει τη Χάρη και την
Ευλογία Του.
Πότε τελούμε Αγιασμό; Ο Μεγάλος Αγιασμός τελείται κάθε χρόνο την ημέρα
των Θεοφανείων ως ανάμνηση της βαπτίσεως του Ιησού Χριστού. Για να
διευκολυνθούν οι πιστοί την περίοδο αυτή, έχει καθιερωθεί με την πάροδο των
αιώνων, να τελείται ο ίδιος Μεγάλος Αγιασμός και την παραμονή των
Θεοφανείων, (του Σταυρού).
Ο Μικρός Αγιασμός τελείται κάθε πρωτομηνιά στο Ναό, εκτός της 1 ης
Ιανουαρίου, γιατί σε λίγες ημέρες θα τελεστεί ο Μεγάλος Αγιασμός. Ακόμη,

Μικρός Αγιασμός τελείται στα σπίτια, στα καταστήματα και όπου ζητηθεί για
ευλογία και αγιασμό. Μάλιστα, έχουν εκδοθεί και ειδικές ευχές-προσευχές με
τις οποίες ζητούμε τη Χάρη και την Ευλογία του Θεού, για συγκεκριμένες
δραστηριότητες της ζωής μας, όπως θεμέλια σπιτιού, εγκαίνια κτιρίων, έναρξη
δραστηριοτήτων, χρήση νέου αυτοκινήτου, ευλογία ποίμνης κλπ.
Μου πάνε στραβά κάποια πράγματα τη ζωή μου, δουλειά, σχέσεις μέσα στην
οικογένεια κλπ. Να κάνω έναν Αγιασμό; Όπως είπαμε από την αρχή που
εξετάζουμε την ιεροπραξία του Αγιασμού, κατά την τέλεσή του επικαλούμαστε
το Θεό να πέμψει τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος στο νερό και πίνοντας από
αυτό να λάβουμε χάρη, δύναμη και ευλογία. Ο Αγιασμός όπως και κάθε άλλη
Αγιαστική πράξη και Μυστήριο στην Εκκλησία μας ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ή
ΜΑΓΙΚΟ ΞΟΡΚΙ. Είναι ενισχυτικό δώρο του Θεού, στη δική μας προσπάθεια
για τη θέωση, στην προσπάθειά μας να ενωθούμε με το Θεό, και να γίνουμε
κατά Χάριν Θεοί. Προφανώς, ο Αγιασμός βοηθάει να ξεπεράσουμε με
μεγαλύτερο ψυχικό σθένος προβλήματα και δυσκολίες, μας προφυλάσσει από
παγίδες του Διαβόλου, αλλά με προϋπόθεση το δικό μας πνευματικό αγώνα και
τη σχέση μας με τη ζωή και τα Μυστήρια της Εκκλησίας. Αν αδιαφορούμε για τα
πνευματικά, δεν συμμετέχουμε στη ζωή της Εκκλησίας ενεργά, δεν
καθαρίζουμε την ψυχή μας από τα σφάλματα, τα πάθη, τις αδυναμίες-αμαρτίες,
τότε και η δύναμη του Αγιασμού είναι ανενεργή.
Τι χρήση κάνουμε του Αγιασμού; Παίρνοντας τον Αγιασμό από το Ναό ή αυτόν
που τελέσαμε στο χώρο μας, μπορούμε να ραντίσουμε με κλωνάρια βασιλικού
(ή και άλλο φυτό) τους χώρους που ζούμε, εργαζόμαστε, ή ανάλογα αυτούς για
τους οποίους τελέσαμε τον Αγιασμό. Την ποσότητα του αγιασμένου νερού που
περισσεύει είτε θα την κρατήσουμε σ΄ ένα δοχείο (μπουκαλάκι) για να την
ξαναχρησιμοποιήσουμε ραντίζοντας ή πίνοντάς την, είτε θα την ρίξουμε σε
κάποιο χώρο (γλάστρα, παρτέρι), όπου δεν υπάρχει κίνδυνος να καταπατηθεί ή
βεβηλωθεί. Σε καμία περίπτωση δεν τον ρίχνουμε στις αποχετεύσεις των
σπιτιών. Το καλύτερο είναι να τον πιούμε για ευλογία και να κρατάμε πάντα
λίγο στο σπίτι μας. Άλλωστε ο Αγιασμός δεν αλλοιώνεται όσα χρόνια κι αν
περάσουν. Για να πιει κάποιος Αγιασμό ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΗΣΤΕΙΑ, παρά να
μην έχει βάλει τίποτα άλλο στο στομάχι του πριν. Έτσι κάθε πρωί, ξεκινώντας
την ημέρα μας, πριν φάμε-πιούμε οτιδήποτε, μπορούμε να πίνουμε λίγο
αγιασμό.
Τι χρειάζεται για να τελέσουμε Αγιασμό; Όταν καλούμε τον ιερέα για να
τελέσουμε Αγιασμού θα πρέπει να έχουμε στο τραπέζι:
•Ένα δοχείο – μπολ με νερό.
•Μια εικόνα.
•Θυμιατό – καρβουνάκι - θυμίαμα.
• Ένα κλωναράκι βασιλικό.

