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 Το νερό έχει σημαντίκό ρόλο σε όλες τις θρησκείες.  

  

 Το νερό στο Χριστιανισμό: Το καθαρό και διάφανο νερό συνδέθηκε στενά με τη 

λατρεία του χριστιανισμού.  

  Το νερό το συναντάμε στην Παλαιά Διαθήκη στον Κατακλυσμό του Νώε. Το 

συναντάμε επίσης στη διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας αλλά και στην πορεία των 

Ισραηλιτών μέσα στην Έρημο. Όταν δίψασαν, ο Μωυσής χτύπησε ένα βράχο με το 

ραβδί του και εκείνος έβγαλε νερό. 

  

 

 

 

 

 

  



 Στην Καινή Διαθήκη έχουμε τον Ιωάννη τον Πρόδρομο να βαφτίζει τον Ιησού Χριστό 

στον Ιορδάνη ποταμό. 

  

 

 

 

 

 

 

 Έχουμε επίσης την κολυμπήθρα του Σιλωάμ που την αναφέρει πολλές φορές το 

Ευαγγέλιο. Ήταν μια κολυμπήθρα που είχε ιαματικό νερό. Μια φορά το χρόνο 

κατέβαινε ένα άγγελος, ανακάτευε το νερό και όποιος έμπαινε πρώτος γινότανε καλά, 

όποια αρρώστια και αν είχε. 

  

  

  

  

  

  

  

  

https://picasaweb.google.com/107368807424551397343/rXYNdK#5831574120649205938


  

 Στο γάμο της Κανά ο Χριστός έκανε το πρώτο του θαύμα. Είχε τελειώσει το κρασί και 

ρώτησαν τον Ιησού «Τι θα γίνει». Εκείνος τους είπε να γεμίσουν τις υδρίες με νερό 

και να τις φέρουν. Προσευχήθηκε και έγινε το νερό κρασί. 

 Μια φορά ο Χριστός και οι μαθητές του μπήκανε σε μια βάρκα, για να περάσουν τη 

λίμνη Τιβεριάδα. Για μια στιγμή κατέβηκαν με ορμή οι άνεμοι και σήκωσαν ξαφνική 

τρικυμία. Με μια κίνηση ο Ιησούς πρόσταξε τους ανέμους να καταλαγιάσουν και να 

κοπάσουν. Κι ευθύς μια απέραντη γαλήνη απλώθηκε στην Τιβεριάδα. 

 
 

   

 

 

  

 

 

 

  

http://www.xfd.gr/%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC/%CE%B3%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%90%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82/%CE%B7-%CE%B6%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B9%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%85%CF%8A%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D


 Το νερό παίζει μεγάλο ρόλο και στην Εκκλησιαστική Ζωή. Όλοι οι χριστιανοί 

βαφτίζονται ή στην κολυμπήθρα ή στο ποτάμι ή στη θάλασσα. Ο ιερέας λέει: 

«Βαφτίζεται ο δούλος ή η δούλη του Θεού … εις το όνομα του Πατρός και του Υιού 

και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.» Καθώς ο ιερέας λέει αυτά τα λόγια, βουτάει το 

βαφτιζόμενο τρεις φορές, είτε μεγάλος είτε είναι μικρός, μέσα στο νερό, στο όνομα 

της Αγίας Τριάδας. 

 

 Έπειτα έχουμε τους αγιασμούς που γίνονται στην Εκκλησία. Τα Θεοφάνια είναι ο 

Μέγας Αγιασμός. Ο ιερέας λέει: «Και αγίασον το ύδωρ τούτο». Επίσης λέει και 

διάφορες ευχές. Την 1η κάθε μήνα γίνεται πάλι αγιασμός. 

 Αλλά και οι χριστιανοί κάνουν αγιασμό στα σπίτια τους. Αγιασμό κάνουμε και στο 

σχολείο. Ο ιερέας κρατώντας το κλωνάρι το βασιλικό ραντίζει όλους με το νερό του 

αγιασμού και δίνει στον καθένα μια ευχή. 

  

 

 

 

 

  

 

  

  

 

  



  Στη Θεία Κοινωνία δε βάζουμε μόνο κρασί και άρτο βάζουμε και νερό. Το 

κρασί συμβολίζει το αίμα του Χριστού και το ψωμί το σώμα του. Αλλά το 

σώμα του ανθρώπου αποτελείται και από νερό. Όταν τρύπησαν το Χριστό 

πάνω στο σταυρό, από την πληγή έτρεξε αίμα και νερό. Γι’ αυτό ο ιερέας 

βάζει στο δισκοπότηρο και νερό. 

 Η Εκκλησία κάνει λιτανείες, όταν υπάρχει ανομβρία. Ο ιερέας διαβάζει 

ειδικές ευχές, για να βρέξει. Στη λιτανεία συμμετέχουν οι ιερείς των γύρω 

περιοχών στις οποίες υπάρχει ανομβρία και ο λαός κρατώντας εικόνες και 

ψέλνοντας.   

 Στην ορθόδοξη εκκλησία , στη γιορτή των Φώτων,  το νερό παίζει τον 

πρωταρχικό ρόλο στην τελετή αγιασμού των υδάτων που γίνεται σε όλους 

τους ναούς.    

  



 Στον Ισλαμισμό: Οι μουσουλμάνοι προσεύχονται 5 φορές την ημέρα στραμμένοι 

προς τη Μέκκα. Πριν από κάθε προσευχή, πλένουν τα χέρια, τα πόδια, τα αυτιά και 

το στόμα τους  και βγάζουν τα παπούτσια τους πριν μπουν στο τζαμί για προσευχή. 

 Στον Ινδουισμό: Οι ινδουιστές θεωρούν τα νερά του Γάγγη ιερά και μπαίνουν σε 

αυτά για να θεραπευτούν. Στις όχθες του υπάρχουν ιερές πόλεις όπου οι πιστοί πάνε 

να προσκυνήσουν. Οι προσκυνητές χύνουν επίσης νερό μέσα στο Γάγγη ως 

προσφορά στους θεούς τους. Οι ινδουιστές το μήνα Φεβρουάριο ή Μάρτιο 

γιορτάζουν την επιστροφή της άνοιξης. Τότε βγαίνουν στους δρόμους, ανάβουν 

φωτιές και ραντίζουν ο ένας τον άλλο με σκόνες ή χρωματισμένο νερό. 

 

 



Τα κείμενα αυτά ήταν αναρτημένα: 

 https://sites.google.com/site/enasynnepho

gematognose/home/e-taxe---ta-nea-

mas/progmamma-oikade/to-nero-ste-

threskeia 

 http://dim-

rizou.pel.sch.gr/ergasies/nero/page18.html 
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