
ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΗ ΜΕΟΓΑΙΑ & ΛΑΤΡΕΩΣΙΚΗ
ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ



ΑΡΡΑΒΩΝΑ & ΓΑΜΟ 
(Πρακτικά Ζητήματα, ύμβολα, Βασικές Ἔννοιες)

• ΑΡΡΑΒΩΝΑ (=ὑπόσχεση)

• ΓΑΜΟ (=ἕνωση ψυχῶν καί σωμάτων)

• ΣΑΔΙΑ ΣΕΛΕΗ ΜΤΣΗΡΙΟΤ:
1. Εἴσοδος μελλονύμφων στό ναό (ὁ γαμπρός δεξιά τῆς 

νύφης), καί στάση  στό κέντρο τῆς σολέας (ἀνοιχτός χῶρος 
μπροστά ἀπό τό Ἱερό), οὐσιαστικά στό κέντρο τοῦ ναοῦ,

2. Ὄρθιοι μπροστά ἀπό εὐτρεπισμένο τραπέζι, στό ὁποῖο εἶναι 
τοποθετημένα: α) ἱερό Εὐαγγέλιο, πάνω στό ὁποῖο 
βρίσκονται οἱ βέρες καί κάτω ἀπό τό ὁποῖο τά στέφανα, β) 
ποτήρι μέ κόκκινο γλυκό κρασί πού χρησιμοποιεῖται γιά 
τήν Θεία Κοινωνία



ΑΡΡΑΒΩΝΑ & ΓΑΜΟ 
(Πρακτικά Ζητήματα, ύμβολα, Βασικές Ἔννοιες) (συνέχεια)

Ἑρμηνεία συμβόλων καί χρησιμοποιούμενων ἀντικειμένων:

1. Σό τραπέζι ὑποτύπωνει τήν Ἁγία Σράπεζα, πάνω στήν ὁποία βρίσκεται 
πάντα τό ἱερό Εὐαγγέλιο,

2. Οἱ βέρες τήν ἄνευ ὅρων ἀποδοχή τοῦ ἑνός ἀπό τόν ἄλλο, καθώς καί τήν 
ὑπόσχεση γιά ἀμοιβαία ὑποστήριξη καί ἐμπιστοσύνη

3. Σό ποτήρι μέ τό κόκκινο γλυκό κρασί τό ἅγιο Ποτήριο μέ τό σῶμα καί τό 
αἷμα τοῦ Χριστοῦ

• Βάση ἑρμηνείας 1 καί 3: μέχρι καί τόν ἔνατο αἰώνα (890μΧ περίπου) ὁ 
γάμος γινόταν μέσα στή Θεία Λειτουργία ὡς ἑξῆς:

οἱ μελλόνυμφοι προσέρχονταν μαζί στό ναό καί στέκονταν στό κέντρο 
τῆς σολέας,

δημοσιοποιοῦσαν τήν ἀγάπη τους καί τήν ἀπόφασή τους νά ζήσουν μαζί 
στούς ἀδελφούς ἐν Χριστῷ (τά λοιπά μέλη τῆς τοπικῆς ἐκκλησίας),

ὁ ἱερέας τούς ἄλλαζε βέρες καί στέφανα προσθέτοντας στή συνήθη 
διάταξη τῆς Θείας Λειτουργίας εἰδικές εὐχές,

οἱ μελλόνυμφοι κοινωνοῦσαν (ὅπως καί οἱ λοιποί πιστοί) ἀπό τό ἅγιο 
Ποτήριο, καί ἔτσι σφραγιζόταν ἡ ἕνωσή τους ἐνώπιον Θεοῦ καί 
ἀνθρώπων



Και το μυστήριο ξεκινά με την...
ΑΚΟΛΟΤΘΙΑ ΣΟΤ ΑΡΡΑΒΩΝΑ

(Α. Συναπτή)

(υναπτή=ύνολο δεήσεων ὑπέρ τῆς ἐκκλησίας καί τοῦ

ζεύγους) Ὅσον ἀφορᾶ στό ζεῦγος:

• τέκνα εἰς διαδοχήν γένους
δεόμαστε νά δώσει ὁ Θεός στό ζευγάρι παιδιά πού
θά συνεχίσουν τή γενιά τους

• πάντα τά πρός σωτηρίαν αἰτήματα
ἀλλά αὐτό πού ἔχει κεντρική σημασία δέν εἶναι τόσο
ἡ τεκνοποιία ὅσο τό νά βροῦν μαζί οἱ μελλόνυμφοι
τό δρόμο τῆς σωτηρίας μέσα ἀπό τήν πραγμάτωση
τῶν ἀναλόγων αἰτημάτων τους....



ΑΚΟΛΟΤΘΙΑ ΣΟΤ ΑΡΡΑΒΩΝΑ
(Α. υναπτή, συνέχεια)

• ἀγάπην τελείαν, εἰρηνικήν, καί βοήθειαν

....ἀλλά καί τή βίωση τῆς τέλειας καί
εἰρηνικῆς ἀγάπης μεταξύ τους....

• ὁμονοίᾳ καί βεβαίᾳ πίστει

....σέ πνεῦμα ὁμόνοιας καί σταθερῆς πίστης
πρός τόν Σριαδικό Θεό...

• ἀμέμπτῳ βιοτῇ καί πολιτείᾳ

....μέ τρόπο ζωῆς πού δέν θά ἐγείρει
ὑπόνοιες....

• τίμιον τόν γάμον, καί τήν κοίτην ἀμίαντον

....μολυσμοῦ τῆς συζυγικῆς κλίνης μέ
ἐξωσυζυγικές σχέσεις



ΑΚΟΛΟΤΘΙΑ ΣΟΤ ΑΡΡΑΒΩΝΑ
(Β. Εὐχές πρό καί μετά τήν ἀλλαγή τῶν δακτυλιδίων)

• Ὁ τά διῃρημένα συναγαγῶν εἰς ἑνότητα

κοπός τοῦ ἀρραβώνα (ἀλλά καί τοῦ γάμου):
πορεία πρός τή βίωση τῆς χαμένης
ἑνότητας καί κοινωνίας μέ τόν Θεό μέσα
ἀπό τό ἀγαπώμενο πρόσωπο τοῦ/τῆς
συζύγου...

• εὐλόγησον τά μνῆστρα ταῦτα, καί ἕνωσον, 
καί διαφύλαξον τούς δούλους σου τούτους ἐν
εἰρήνῃ καί ὁμονοίᾳ

....προϋποθέσεις ἐπίτευξης ἑνότητας:

1. εἰρήνη (=νηφαλιότητα σχέσης, κατανόηση,
σεβασμός ἑτερότητας),

2. ὁμόνοια (=συμφωνία, σύγκλιση (ὄχι ὁμοφωνία
ἤ ταύτιση) στήν ἱεράρχηση στόχων καί ἀξιῶν
ζωῆς)...



ΑΚΟΛΟΤΘΙΑ ΣΟΤ ΑΡΡΑΒΩΝΑ
(Β. Εὐχές πρό καί μετά τήν ἀλλαγή τῶν δακτυλιδίων, συνέχεια)

εὐλόγησον τό δακτυλοθέσιον τοῦτο εὐλογίαν
οὐράνιον· καί ἄγγελος Κυρίου προπορευέσθω
ἔμπροσθεν αὐτῶν πάσας τάς ἡμέρας τῆς
ζωῆς αὐτῶν

....ἀλλά, προπαντός, ἡ μυστική θεία

εὐλογία ἡ ὁποία ὡς ἄγγελος Θεοῦ

θά βρίσκεται μπροστά ἀπό τούς

νυμφευομένους γιά νά τούς φωτίζει

νά βαδίζουν σωστά τό δρόμο τῆς

ἑνότητας καί τῆς σωτηρίας



Καί αρχίζει ο γάμος...

ΑΚΟΛΟΤΘΙΑ ΣΟΤ ΓΑΜΟΤ
Α. υναπτή

εὐλογηθῆναι τόν γάμον τοῦτον, ὡς τόν ἐν
Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας

τό γάμο τῆς Κανᾶ (βλέπε εἰκόνα), ὁ Ἰησοῦς
Χριστός ἦταν παρών καί ἔκανε τό πρῶτο
θαῦμα Σου, μετατρέποντας τό νερό σέ κρασί.

τό γάμο κάθε ζευγαριοῦ εἶναι μυστικά παρών
καί τόν εὐλογεῖ, προκειμένου ὅ,τι φαίνεται ὡς
ἁπλό μέσο καθαρισμοῦ δηλαδή το νερό, (καί, κατ’
ἐπέκταση, οἱ δυσκολίες-πειρασμοί-δοκιμασίες πού τό ζευγάρι

θά ἀντιμετωπίσει στή συζυγία του)…

…νά μετατραπεῖ στό γλυκό κρασί τῆς τέλειας
ἀγάπης μεταξύ τους, στό γλυκό κρασί τῆς συν-
κοινωνίας τους μέ τόν Θεό, τόσο ἀπό τό Ἅγιο
Ποτήριο τῆς ἐπίγειας Θείας Λειτουργίας ὅσο καί
ἀπό τήν αἰώνια κοινωνία τους μαζί Σου στόν
Παράδεισο.



ΑΚΟΛΟΥΘΗΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
Α. Συναπτή (συνέχεια)

Προϋποθέσεις γιά αὐτό:

1. σωφροσύνη (=πνευματική ὑγεία,
αὐτοέλεγχος, διάθεση μετανοίας καί

αὐτοκριτικῆς),

2. τεκνοποιία (=συνδημιουργία, μαζί μέ τόν Θεό,
νέων ἀνθρώπων, νέων εἰκόνων Θεοῦ, ἐφ’ ὅσον,
ὡστόσο, τοῦτο εἶναι πρός συμφέρον τῆς συζυγίας
καί τοῦ σκοποῦ της, ὅπως παραπάνω

περιγράφηκε)

3. ἀκατάγνωστος διαγωγή

4. βίος ἄμεμπτος (=ὄχι ἀναμάρτητος, ἀλλά

χωρίς ὀλισθήματα πού θέτουν σέ κίνδυνο τή
συζυγία: ἐξωσυζυγικές σχέσεις, παραμέληση
συζύγου, φθοροποιές ἐξαρτήσεις (πχ. ποτό, τυχερά
παιχνίδια))



ΑΚΟΛΟΥΘΗΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
Β. Εὐχές πρό τοῦ στεφανώματος

• Ὁ τήν πλευράν τοῦ προπάτορος Ἀδάμ διά τήν σήν
φιλανθρωπίαν εἰς γυναίκα μεταμορφώσας, καί
εὐλογήσας αὐτούς, καί εἰπών· «Αὐξάνεσθε καί
πληθύνεσθε, καί κατακυριεύσατε τῆς γῆς», καί
ἀμφοτέρους αὐτούς ἕν μέλος ἀναδείξας διά τῆς
συζυγίας

Ἡ γυναίκα ὄχι ὑποδεέστερη τοῦ ἄνδρα,

ἀλλά συμπλήρωμά του, συνεπῶς,

ἄνδρας χωρίς γυναίκα καί γυναίκα

χωρίς ἄνδρα δέν μπορεῖ νά

ὁλοκληρωθεῖ ὡς προσωπικότητα (μόνη

ἐξαίρεση οἱ μοναχοί καί οἱ μοναχές), καί ἡ ἑνότητα

αὐτή κατορθωτή μόνο μέσῳ τῆς

συζυγίας....



ΑΚΟΛΟΥΘΗΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
Β. Εὐχές πρό τοῦ στεφανώματος (συνέχεια)

• καταλείψει ἄνθρωπος τόν πατέρα αὐτοῦ καί
τήν μητέρα, καί προσκολληθήσεται τῇ ἰδίᾳ
γυναικί, καί ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν

....γι’ αὐτό καί τό ζευγάρι πρέπει νά 
ὁριοθετήσει ἐκ νέου τίς σχέσεις του 
μέ τούς γονεῖς, μέ τρόπο τέτοιο πού 
δέν θά ἐπιτρέπονται οἱ
παρεμβάσεις, οἱ ὁποῖες ἀποτέλεσμα 
ἔχουν τή ναρκοθέτηση τῆς 
προσπάθειας τοῦ ζευγαριοῦ γιά 
ἑνότητα καί ὁμόνοια....



ΑΚΟΛΟΥΘΗΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
Β. Εὐχές πρό τοῦ στεφανώματος (συνέχεια)

• καί, οὕς ὁ Θεός συνέζευξεν,
ἄνθρωπος μή χωριζέτω

....συχνά, μέ ἀπώτερο 

ἀποτέλεσμα τή διάζευξη, τό 

χωρισμό τοῦ ζευγαριοῦ πού ὁ

ἴδιος ὁ Θεός ἕνωσε....



ΑΚΟΛΟΥΘΗΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
Β. Εὐχές πρό τοῦ στεφανώματος (συνέχεια)

• εὐλόγησον τόν γάμον τοῦτον, καί παράσχου
τοῖς δούλοις σου τούτοις (τῷ δεῖνι) καί (τῇ δεῖνι)
ζωήν εἰρηνικήν, μακροημέρευσιν, σωφροσύνην,
τήν εἰς ἀλλήλους ἀγάπην ἐν τῶ συνδέσμῳ τῆς
εἰρήνης, σπέρμα μακρόβιον, τήν ἐπί τέκνοις
χάριν, τόν ἀμαράντινον τῆς δόξης στέφανον

•...καί ἐπειδή εἴμαστε ἀκόμη ἀτελεῖς

δεόμαστε ὡς Ἐκκλησία γιά τό ζευγάρι:

•εἰρήνη σφιχτοδεμένη μέ ἀγάπη

καί ἀγάπη σφιχτοδεμένη μέ εἰρήνη

μέ ἀπώτερο σκοπό τόν κατά Θεό 

ἁγιασμό....



ΑΚΟΛΟΥΘΗΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
Β. Εὐχές πρό τοῦ στεφανώματος (συνέχεια)

• ἀξίωσον αὐτούς ἰδεῖν τέκνα τέκνων·

....μακροζωΐα, ὥστε ὡς ζευγάρι νά ἀξιωθοῦν

νά δοῦν καί ἐγγόνια....

• καί δός αὐτοῖς ἀπό τῆς δρόσου τοῦ οὐρανοῦ
ἄνωθεν, καί ἀπό τῆς πιότητος τῆς γῆς

....θεῖες εὐλογίες καί ὑλικά ἀγαθά....

• ἔμπλησον τούς οἴκους αὐτῶν σίτου, οἴνου καί
ἐλαίου καί πάσης ἀγαθωσύνης, ἵνα μεταδιδῶσι
καί τοῖς χρείαν ἔχουσι

.....ὄχι γιά νά πλουτίσουν, ἀλλά γιά νά

δίνουν καί ἐλεημοσύνη σέ ὅσους τήν

χρειάζονται



ΑΚΟΛΟΥΘΗΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
Β. Εὐχές πρό τοῦ στεφανώματος (συνέχεια)

• Ὁ τοῦ μυστικοῦ καί ἀχράντου γάμου
ἱερουργός καί τοῦ σωματικοῦ νομοθέτης

έ δύο ἐπίπεδα ἡ συζυγία καί ἡ

ὁλοκλήρωσή της:

1. στήν ἕνωση τῶν ψυχῶν (μυστήριο) και

2. στήν ἕνωση τῶν σωμάτων (αἰσθητό).

• Καί ἐνῶ ἡ ἕνωση τῶν σωμάτων εἶναι παροδική, 

ἀφοῦ σχετίζεται μέ τόν Χρόνο ὡς πεπερασμένη 

ἔννοια, ἡ ἕνωση ψυχῶν προϊδεάζει γιά τήν

αἰώνια κοινωνία τῶν μελῶν τοῦ ζευγαριοῦ μέ

τόν Θεό, χωρίς νά χάνεται ἡ ἰδιαιτερότητα καί ἡ

ἀνεξαρτησία καθεμίας ἀπό αὐτές....



ΑΚΟΛΟΥΘΗΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
Β. Εὐχές πρό τοῦ στεφανώματος (συνέχεια)

• κατάπεμψον τήν χάριν σου τήν ἐπουράνιον ἐπί
τούς δούλους σου τούτους (τόν δεῖνα) καί (τήν δείνα)

....γι’ αὐτό χρειάζεται ἡ θεία εὐλογία, ἡ θεία 
Χάρις, γι’ αὐτό καί ὁ γάμος δέν περιορίζεται 
στήν ἐκκλησιαστική ἱερολογία (τελετή) ἀλλά
εἶναι μυστήριο πού ἐπιτελεῖται σέ
καθημερινή βάση μέσα ἀπό τά τακτικά καί
ἔκτακτα, χαροποιά καί λυπηρά, συνηθισμένα 
καί ἀσυνήθιστα συμβάντα στή ζωή τοῦ
ζευγαριοῦ....

• ὅπως βιώσωσι κατά τό θέλημά σου

....μέ τελικό σκοπό ἡ ζωή τοῦ ζευγαριοῦ νά
ἐναρμονιστεῖ, νά συντονιστεῖ μέ τό θέλημα 
τοῦ Θεοῦ, τό ὁποῖο δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τό νά
σωθοῦν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι καί νά γνωρίσουν ἐν
ἁγίῳ Πνεύματι τόν ἀληθινό Θεό....



ΑΚΟΛΟΥΘΗΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
Β. Εὐχές πρό τοῦ στεφανώματος (συνέχεια)

• ἔλθοι ἐπ’ αὐτούς ἡ χαρά ἐκείνη, ἥν ἔσχεν ἡ
μακαρία Ἑλένη, ὅτε εὗρε τόν τίμιον ταυρόν

...Καί ὅταν γίνει αὐτό, τότε ἐμπειρικά θά ζήσουν

ἐφάμιλλη χαρά μέ αὐτήν πού γνώρισε ἡ ἁγία

Ἑλένη, ὅταν βρῆκε τόν Σίμιο ταυρό στόν

Γολγοθά, ὅταν δηλαδή βρῆκε αὐτό πού ἡ ψυχή

της λαχταροῦσε.

Ἔτσι θά αἰσθανθεῖ καί τό ζευγάρι, ὅταν ὁ ἕνας

μέσα στά μάτια τοῦ ἄλλου «δεῖ» τόν Θεό,

ἀναγνωρίσει δηλαδή στό/στή σύζυγό του τό

μέγιστο δῶρο τοῦ Θεοῦ στή ζωή του, τό πρόσωπο

πίσω ἀπό τό ὁποῖο «κρύβεται» ὁ Θεός....



ΑΚΟΛΟΥΘΗΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
Β. Εὐχές πρό τοῦ στεφανώματος (συνέχεια)

• Μνημόνευσον, Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν, τῶν δούλων σου τῶν Παρανύμφων,
τῶν συνελθόντων εἰς τήν χαράν ταύτην. Μνημόνευσον, Κύριε ὁ Θεός
ἡμῶν, τοῦ δούλου σου (τοῦδε) καί τῆς δούλης σου (τῆσδε), καί εὐλόγησον
αὐτούς

...ὁ Θεός πάλι καλεῖται νά «μνημονεύσει» τό ζευγάρι καί
τούς καλούς φίλους τους, τούς παρανύμφους
(κουμπάρους). «Μνημονεύω» δέν σημαίνει ἁπλῶς ὅτι
θυμᾶμαι ὅτι κάποιος ὑπάρχει, ἀλλά ὅτι ζῶ μαζί του,
μοιράζομαι τά ἀγαθά μου μαζί του. Αὐτή εἶναι καί ἡ
εὐχή τῆς Ἐκκλησίας γιά τό ζευγάρι, τόσο γιά τά...

α) Δός αὐτοῖς καρπόν κοιλίας, καλλιτεκνίαν, ὁμόνοιαν ψυχῶν καί
σωμάτων

.... ἐπίγεια = καλά παιδιά, ἀγάπη, ὁμόνοια, ἁρμονία

β) εὐαρεστήσαντες ἐνώπιόν σου, λάμψωσιν ὡς φωστῆρες ἐν οὐρανῷ, ἐν
σοί τῷ Κυρίῳ ἡμῶν

....ἐπουράνια = σωτηρία ψυχῆς, ἁγιασμός, φωτισμός,
αἰώνια κοινωνία μέ τόν Θεό



ΑΚΟΛΟΥΘΗΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
Γ. Εὐχή ἁρμογῆς

• αὐτός καί νῦν, Δέσποτα, ἐξαπόστειλον τήν χεῖρά σου ἐξ ἁγίου
κατοικητηρίου σου, καί ἅρμοσον τόν δοῦλον σου (τόν δε) καί τήν
δούλην σου (τήν δε), ὅτι παρά σοῦ ἁρμόζεται ἀνδρί γυνή. 
Σύζευξον αὐτούς ἐν ὁμοφροσύνῃ· στεφάνωσον αὐτούς εἰς
σάρκα μίαν

•Σό ζευγάρι ἀποτελεῖται ἀπό δύο μέλη, ἄνδρα καί
γυναίκα, μέ σκοπό τήν κατά Θεόν ἕνωσή τους.

•Ἕνωση, ὅμως, δέν σημαίνει ἀπώλεια τῆς
προσωπικότητας, ἀλλά συνύφανση τῶν ἰδιαιτεροτήτων
σέ κοινό καμβά.

•Γιά αὐτό καί τό ζευγάρι ἁρμόζεται, ἐναρμονίζει δηλαδή
τά σύν τοῦ ἑνός μέ τά πλήν τοῦ ἄλλου, τίς θετικές πτυχές
τοῦ χαρακτήρα τοῦ ἑνός μέ τίς ἀρνητικές τοῦ ἄλλου.

•Ὅπως μία ὀρχήστρα πού ἀποτελεῖται ἀπό πολλά
ὄργανα, τά ὁποῖα παίζοντας σέ διαφορετικούς τόνους πού
συμφωνοῦν, ὅμως, μεταξύ τους ἀποδίδουν μία εὐχάριστη
μελωδία, ἔτσι καί τό ζευγάρι ἀποτελεῖται ἀπό δύο
«ὄργανα» πού παίζοντας σέ διαφορετικούς τόνους πού
συμφωνοῦν μεταξύ τους, ἀποδίδουν τήν εὐχάριστη
μελωδία τῆς κατά Θεόν ἀγάπης.



ΑΚΟΛΟΥΘΗΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
Γ. Στευάνωμα

• τέφεται ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ (ὁ δεῖνα), τήν δούλην
τοῦ Θεοῦ (τήν δε), εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός, καί
τοῦ Τἱοῦ, καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν.

• τέφεται ἡ δούλη τοῦ Θεοῦ (ἡ δείνα), τόν δοῦλον
τοῦ Θεοῦ (τόν δε), εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός, καί
τοῦ Τἱοῦ, καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν.

Ἡ στέψη τοῦ ζευγαριοῦ, ἔχει διάφορους

συμβολισμούς, μεταξύ τῶν ὁποίων:

α) ἐπιβράβευση γιά τήν προγαμιαία

ἁγνότητα,

β) τονισμός τοῦ ὅτι ὁ ἕνας γίνεται γιά τόν

ἄλλον τό σημαντικότερο πρόσωπο τῆς

ζωῆς του (ὁ «βασιλιᾶς» του καί ἡ

«βασίλισσά» του)



ΑΚΟΛΟΥΘΗΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
Δ. Ἀναγνώσματα

ΑΠΟΣΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΜΑ 
•Αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ὑποτάσσεσθε ὡς τῷ Κυρίῳ,
ὅτι ὁ ἀνήρ ἐστι κεφαλή τῆς γυναικός, ὡς καί ὁ Χριστός κεφαλή
τῆς ἐκκλησίας, καί αὐτός ἐστι σωτήρ τοῦ σώματος. Ἀλλ’ ὥσπερ
ἡ Ἐκκλησία ὑποτάσσεται τῷ Χριστῷ, οὕτω καί αἱ γυναῖκες τοῖς
ἰδίοις ἀνδράσιν ἐν παντί

Ἡ ὑποταγή τῆς γυναίκας στόν ἄνδρα δέν
σημαίνει τήν ὑποδούλωσή της, ἀλλά τή
λειτουργική της ἔνταξη στό σκοπό τῆς
συζυγίας.

Ὅπως ὡς Ἐκκλησία ἀναγνωρίζουμε τόν Χριστό
ὡς τό κεφάλι τοῦ σώματος τοῦ ὁποίου ἐμεῖς
εἴμαστε τά πόδια, τά χέρια κλπ, ἔτσι καί ἡ
γυναίκα ἀναγνωρίζει τό ἴδιο στόν ἄνδρα της.
υμμετέχει ἐξίσου στή λήψη τῶν ἀποφάσεων τοῦ
ζευγαριοῦ, ἀλλά παραχωρεῖ οἰκειοθελῶς στόν
ἄνδρα της τήν πρωτοβουλία...



ΑΚΟΛΟΥΘΗΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
Δ. Ἀναγνώσματα (συνέχεια)

• Οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶτε τάς γυναίκας ἑαυτῶν, καθώς καί
ὁ Χριστός ἠγάπησε τήν ἐκκλησίαν καί ἑαυτόν
παρέδωκεν ὑπέρ αὐτῆς, ἵνα αὐτήν ἁγιάσῃ....

...ἀπό τήν ἄλλη ὁ ἄνδρας δέν (πρέπει νά)

ἐκμεταλλεύεται τυραννικά αὐτήν τήν

πρωτοβουλία, ἀλλά νά ἐπιδεικνύει θυσιαστικό

πνεῦμα, δηλαδή νά σβήνει τό «ἐγώ» του μπρός στό

«ἐσύ» τῆς γυναίκας του.

Ὅπως κι ὁ Χριστός, πού μέ τήν ἀνέκφραστη

ταπείνωσή Σου, σταυρώθηκε γιά νά σωθεῖ ὁ

ἄνθρωπος ἀπό τήν ἁμαρτία, τή φθορά καί τόν

θάνατο....



ΑΚΟΛΟΥΘΗΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
Δ. Ἀναγνώσματα (συνέχεια)

• ....Οὕτως ὀφείλουσιν οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶν τάς ἑαυτῶν

γυναίκας, ὡς τά ἑαυτῶν σώματα· ὁ ἀγαπῶν τήν ἑαυτοῦ
γυναίκα ἑαυτόν ἀγαπᾷ·

....ἔτσι κι ὁ ἄνδρας, πρέπει νά ἀγαπᾶ καί νά
φροντίζει τήν γυναίκα του, ὅπως ἀγαπᾶ καί
φροντίζει τό ἴδιό του τό σῶμα, ἀφοῦ κάνοντάς
το αὐτό εἶναι σάν νά φροντίζει τόν ἴδιό του τόν
ἑαυτό....

•….ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν. Σό μυστήριον τοῦτο
μέγα ἐστίν, ἐγώ δέ λέγω εἰς Χριστόν καί εἰς τήν
ἐκκλησίαν.

....γιατί πῶς ἀλλιῶς θά μπορέσουν νά
ἑνωθοῦν, νά ἐκπληρώσουν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ
γιά ἁρμονία, συμφωνία καί ὁμόνοια (ὅπως παραπάνω

περιγράφηκαν), κατ΄ ἀναλογία τῆς σχέσης Χριστοῦ
καί Ἐκκλησίας;



ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΜΑ

Σῷ καιρῷ ἐκείνῳ, γάμος ἐγένετο ἐν Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἦν ἡ μήτηρ 
τοῦ ᾿Ιησοῦ ἐκεῖ· ἐκλήθη δὲ καὶ ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸν 
γάμον. καὶ ὑστερήσαντος οἴνου λέγει ἡ μήτηρ τοῦ ᾿Ιησοῦ πρὸς αὐτόν· 

οἶνον οὐκ ἔχουσι. λέγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς· τί ἐμοὶ καὶ σοί, γύναι; οὔπω ἥκει ἡ 
ὥρα μου. λέγει ἡ μήτηρ αὐτοῦ τοῖς διακόνοις· ὅ,τι ἂν λέγῃ ὑμῖν, 

ποιήσατε. ἦσαν δὲ ἐκεῖ ὑδρίαι λίθιναι ἓξ κείμεναι κατὰ τὸν καθαρισμὸν 
τῶν ᾿Ιουδαίων, χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο ἢ τρεῖς. λέγει αὐτοῖς ὁ 

᾿Ιησοῦς· γεμίσατε τὰς ὑδρίας ὕδατος. καὶ ἐγέμισαν αὐτὰς ἕως ἄνω. καὶ 
λέγει αὐτοῖς· ἀντλήσατε νῦν καὶ φέρετε τῷ ἀρχιτρικλίνῳ. καὶ ἤνεγκαν. 
ὡς δὲ ἐγεύσατο ὁ ἀρχιτρίκλινος τὸ ὕδωρ οἶνον γεγενημένον καὶ οὐκ ᾔδει 

πόθεν ἐστίν· οἱ δὲ διάκονοι ᾔδεισαν οἱ ἠντληκότες τὸ ὕδωρ φωνεῖ τὸν 
νυμφίον ὁ ἀρχιτρίκλινος καὶ λέγει αὐτῷ· πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τὸν 

καλὸν οἶνον τίθησι, καὶ ὅταν μεθυσθῶσι, τότε τὸν ἐλάσσω· σὺ τετήρηκας 
τὸν καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι. Σαύτην ἐποίησε τὴν ἀρχὴν τῶν σημείων ὁ 
᾿Ιησοῦς ἐν Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐφανέρωσε τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ 

ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. (Ἰωάννην, 2, 1-11)



ΑΚΟΛΟΥΘΗΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
Δ. Ἀναγνώσματα (συνέχεια)

Δέν εἶναι, ὁπωσδήποτε, τυχαῖο τό γεγονός ὅτι
ὁ Χριστός ἔκανε τό πρῶτο θαῦμα Σου κατά τή
διάρκεια ἑνός ἑβραϊκοῦ γάμου, στόν ὁποῖο
ἦταν προσκεκλημένος Αὐτός, ἡ μητέρα Σου καί
οἱ μαθητές Σου.

Ὄχι μόνο γιά νά πιστέψουν οἱ μαθητές Σου ὅτι
Αὐτός εἶναι ὁ αρκωμένος Τἱός τοῦ Θεοῦ,

ἀλλά καί γιά νά ὑπογραμμίσει τή σημασία
πού δίνει ὁ Θεός στό μυστήριο τῆς συζυγίας
ὡς ὑποτύπωση τῆς ἀγαπητικῆς σχέσεως τῶν
τριῶν Προσώπων τῆς Ἁγίας Σριάδος,

καί ὡς προεικόνιση-πρόγευση τοῦ γλυκοῦ
κρασιοῦ τῆς συν-κοινωνίας τῶν μελῶν τοῦ
ζευγαριοῦ μέ τόν Θεό, τόσο ἀπό τό Ἅγιο
Ποτήριο τῆς ἐπίγειας Θείας Λειτουργίας ὅσο καί
ἀπό τήν αἰώνια κοινωνία τους μαζί Σου στόν
Παράδεισο.



ΑΚΟΛΟΥΘΗΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
ΣΤ. Ἐκτενής, Εὐχή καί Κυριακή Προσευχή («Πᾶτερ ἡμῶν»)

• Τίμιον αὐτοῖς τόν γάμον ἀνάδειξον· ἀμίαντον
αὐτῶν τήν κοίτην διατήρησον· ἀκηλίδωτον αὐτῶν
τήν συμβίωσιν διαμεῖναι εὐδόκησον· καί
καταξίωσον αὐτοὐς ἐν γήρει πίονι καταντῆσαι,
ἐν καθαρᾷ τῇ καρδίᾳ ἐργαζομένους τάς ἐντολάς
σου

• Ἀφού τελειώσουν τά ἀναγνώσματα
εὐχόμαστε πάλι γιά:

α) τίμιο γάμο καί ἀκηλίδωτη συμβίωση
(ὁ ἕνας νά ζεῖ μόνο γιά τόν ἄλλο, χωρίς ψυχράνσεις καί

ἐξωσυγικές σχέσεις),

β) μακροημέρευση
(ὥστε ἡ καρδιά νά εἶναι καθαρή καί νά ἐργάζεται τίς
ἐντολές τοῦ Θεοῦ)



ΑΚΟΛΟΥΘΗΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
Ε. Εὐχή κοινοῦ ποτηρίου, Χορός Ἡσαΐα

• Ἡσαΐα χόρευε· ἡ Παρθένος ἔσχεν ἐν γαστρί, καί ἔτεκεν Τἱόν τόν Ἐμμανουήλ,
Θεόν τε καί ἄνθρωπον· ἀνατολή ὄνομα αὐτῷ· ὅν μεγαλύνοντες, τήν Παρθένον
μακαρίζομεν.

(Ἀφού, οἱ νεόνυμφοι πιοῦν ἀπό τό ποτήρι μέ τό γλυκό κόκκινο κρασί ξεκινᾶ ὁ «Χορός
τοῦ Ἡσαΐα», πού ἔχει πάρει τό ὄνομά του ἀπό τίς δύο πρῶτες λέξεις τοῦ ὕμνου πού
ψάλλεται ἐκείνη τη στιγμή. Νά καί ἡ σημασία αὐτοῦ τοῦ ὕμνου):

• Ὅπως ὁ προφήτης Ἡσαΐας χορεύει καί σκιρτᾶ γιατί εἶδε αὐτό, πού
τοῦ ἀποκάλυψε ὁ Θεός αἰῶνες πρίν, νά γίνεται πραγματικότητα μέ τή
γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἀπό τήν Παναγία,

•ἔτσι νά χορέψουν καί νά σκιρτήσουν καί οἱ νεόνυμφοι, γιατί ἔγινε
πραγματικότητα ἡ ἕνωσή τους ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, γιατί ἡ ἀτελής
τους ἀνθρώπινη ἀγάπη μπαίνει πλέον σέ τροχιά αἰωνιότητας καί
ἀφθαρσίας....



ΑΚΟΛΟΥΘΗΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
Ε. Εὐχή κοινοῦ ποτηρίου, Χορός Ἡσαΐα (συνέχεια)

...κάτι πού συμβολίζεται, ἀλλά καί
πραγματοποιεῖται ὡς ἑξῆς:

• οἱ νεόνυμφοι μέ ἐπικεφαλῆς τόν ἱερέα, ὁ 

ὁποῖος κρατᾶ τό Εὐαγγέλιο στό δεξί του χέρι, 

γυρνοῦν τρεῖς φορές τό τραπέζι (τό ὁποῖο, ὅπως

προειπώθηκε, ὑποτυπώνει τήν ἁγία Σράπεζα). 

Ὑποδηλώνουν, ἔτσι, ὅτι:

1. ἡ ζωή τους καθοδηγεῖται ἀπό τόν λόγο τοῦ

Θεοῦ (τό εὐαγγέλιο),

2. περιστρέφεται γύρω ἀπό τό ἱερό

θυσιαστήριο στό ὁποῖο τελεῖται τό μυστήριο 

τῆς Θείας Εὐχαριστίας, πού προετοιμάζει καί

προϊδεάζει γιά τήν οὐσία τῆς αἰώνιας

κοινωνίας τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό



ΑΚΟΛΟΥΘΗΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
Ε. Εὐχή κοινοῦ ποτηρίου, Χορός Ἡσαΐα (συνέχεια)

• Ἅγιοι Μάρτυρες, οἱ καλῶς ἀθλήσαντες καί

στεφανωθέντες, πρεσβεύσατε πρός Κύριον, ἐλεηθῆναι τάς
ψυχάς ἡμῶν.

....Χρειάζεται ὅμως καί ἡ ὑπομονή καί τό γενναῖο
καί σταθερό φρόνημα τῶν μαρτύρων τῆς πίστης
μέχρι αὐτή ἡ τροχιά νά ὁλοκληρωθεῖ....

• Δόξα σοι Χριστέ ὁ Θεός, ἀποστόλων καύχημα, Μαρτύρων

ἀγαλλίαμα, ὧν τό κήρυγμα. Σριάς ἡ ὁμοούσιος.

....καί τό ζευγάρι μαζί μέ ἀποστόλους, μάρτυρες καί
λοιπούς ἁγίους νά συνδοξάζει αἰωνίως τήν Ἁγία
Σριάδα καί νά ἀγάλλεται ἀπό τή θεωρία τοῦ
Κάλλους Σης.



ΑΚΟΛΟΥΘΗΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
Ζ. Καταληκτικές Εὐχές

•Μεγαλύνθητι, Νυμφίε, ὡς ὁ Ἀβραάμ, καί
εὐλογήθητι ὡς ὁ Ἰσαάκ, καί πληθύνθητι ὡς ὁ Ἰακώβ,
πορευόμενος ἐν εἰρήνῃ καί ἐργαζόμενος ἐν
δικαιοσύνῃ τάς ἐντολάς τοῦ Θεοῦ.

Εὐχή γιά τόν γαμπρό:

• νά γίνει σπουδαῖος ὅπως ὁ Ἀβραάμ (πού

ἀξιώθηκε νά φιλοξενήσει τήν Ἁγία Σριάδα),

• νά εὐλογηθεῖ ὅπως ὁ Ἰσαάκ (πού σώθηκε μέ

θεϊκή παρέμβαση ἀπό τή θυσία), και

• νά κάνει πολλά παιδιά ὅπως ὁ Ἰακώβ (τούς

12 γενάρχες τῶν 12 φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ)



ΑΚΟΛΟΥΘΗΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
Ζ. Καταληκτικές Εὐχές (συνέχεια)

• Καί σύ, Νύμφη, μεγαλύνθητι ὡς ἡ άρρα, καί

εὐφράνθητι ὡς ἡ Ρεβέκκα, καί πληθύνθητι ὡς ἡ
Ραχήλ, εὐφραινομένη τῷ ἰδίῳ ἀνδρί, φυλάττουσα
τούς ὅρους τοῦ νόμου, ὅτι οὕτως ηὐδόκησεν ὁ Θεός.

Εὐχή γιά τή νύφη:

• νά γίνει σπουδαία ὅπως ἡ άρρα (πού

ἀξιώθηκε νά γεννήσει στά 90 της τόν Ἰσαάκ),

• νά εὐφρανθεῖ ὅπως ἡ Ρεβέκκα (πού

παντρεύτηκε τό γιό τῆς θεϊκῆς ὑπόσχεσης), και

• νά κάνει πολλά παιδιά ὅπως ἡ Ραχήλ (ἡ

πρώτη γυναίκα τοῦ Ἰακώβ πού γέννησε 10 ἀπό τά 12 παιδιά
του)



ΑΚΟΛΟΥΘΗΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
Ζ. Καταληκτικές Εὐχές (συνέχεια)

• ....Ἡ παναγία καί ὁμοούσιος καί ζωαρχική Σριάς...
εὐλογήσαι ὑμᾶς, καί παράσχοι ὑμῖν μακροζωΐαν,
εὐτεκνίαν, προκοπήν βίου καί πίστεως, καί ἐμπλήσαι
ὑμᾶς πάντων τῶν ἐπί γῆς ἀγαθῶν, ἀξιώσαι δέ ὑμᾶς
καί τῶν ἐπηγγελμένων ἀγαθῶν τῆς ἀπολαύσεως...

Κατάληξη μυστηρίου μέ ἐπανάληψη εὐχῶν γιά:

1. μακροημέρευση,

2. καλλιτεκνία,

3. εὐμάρεια,

4. εὐσέβεια,

5. ἐπίτευξη σωτηρίας καί κληρονομιᾶς τῶν αἰωνίων
ἀγαθῶν, μέσῳ τῆς βίωσης τῆς ἀγαπητικῆς
σχέσεως πού βιώνουν τά τρία Πρόσωπα τῆς
Ἁγίας Σριάδας.

ΤΜΠΕΡΑΜΑ:
Καταλήγουμε ἀπό ἐκεῖ πού ξεκινήσαμε...



Ἡ ὥρα ἡ καλή!!!
Νά ζήσετε σάν τά ψηλά βουνά!!!

Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ νά σᾶς σκεπάζει!!!

Μέ ἀγάπη Χριστοῦ,

οἱ Ἱερεῖς τοῦ Ἁγίου Νικολάου Μαρκοπούλου


