
Τί προσφέρει ὁ Γάµος;

Μετά τόν τραγικό χωρισµό τοῦ πρώτου ἀνθρώπινου 
ζευγαριοῦ, καί γιά πολλά-πολλά χρόνια –αἰῶνες– οἱ ἄνδρες 
καί οἱ γυναῖκες ἀνταγωνίζονταν καί ἀντιµάχονταν µεταξύ 
τους, χωρίς νά µπορεῖ κανείς νά τούς συµφιλιώσει καί νά 
τούς ἑνώσει. Πράγµα πού συνεχίζεται, µέχρι σήµερα. Διότι 
οὔτε ἡ φιλοσοφία, οὔτε ἡ ψυχολογία, οὔτε ὁ ἔρωτας, οὔτε 
τό σέξ µποροῦν νά ἑνώσουν τά «διεστῶτα». Ἀνάµεσα στόν 
ἄνδρα καί τή γυναίκα τό «χάσµα» παραµένει µέγα!

Ὁ Γάµος, ὡς µυστήριο τῆς Ἐκκλησίας, προσφέρει στό 
ἀνθρώπινο ζευγάρι, ὅ,τι κανείς ἄλλος δέν µπορεῖ νά προ-
σφέρει: τή θεϊκή δύναµη τοῦ Χριστοῦ πού συµφιλιώνει καί 
ἑνώνει ξανά τά «διηρηµένα εἰς ἕν». Ἡ σηµασία, ἑποµένως, 
τοῦ µυστηρίου τοῦ Γάµου ἔγκειται στό γεγονός, ὅτι δέν 
εὔχεται ἁπλῶς, δέν δίνει εὔκολες συµβουλές γιά ἑνότητα 
καί ἀγάπη, ἀλλά χορηγεῖ τή θεϊκή Χάρη τοῦ Χριστοῦ 
πού εἶναι ἡ µόνη δύναµη, πού σάν οὐράνια «κόλλα», 
ἐπανασυγκολλεῖ καί ξανασυνδέει τή διηρηµένη καί διχα-
σµένη διαπροσωπική ἀνθρώπινη φύση. 

Ἡ προβληµατική τῆς συζυγίας

Οἱ χριστιανοί πού κάνουν τό Γάµο τους στήν Ἐκκλησία 
καί παίρνουν τή θεϊκή Χάρη καί δύναµη, δέν παύουν νά 
εἶναι ἄνθρωποι. Τό µυστήριο τοῦ Γάµου δέν τούς µεταµορ-
φώνει σέ ἀγγέλους! Τούς προσφέρει, ὅµως, τή θεϊκή Χά-
ρη, ὡς πολύτιµο πνευµατικό κεφάλαιο πρός ἀξιοποίηση. 
Τή δωρεά αὐτή ἀποδέχονται καί ἐπικυρώνουν µέ τήν 
ὑπογραφή τους στό ἱερό συµβόλαιο τοῦ Γάµου, οἱ συµ-
βαλλόµενοι: ὁ γαµπρός, ἡ νύφη καί ὁ Χριστός. 

Ἐκεῖνο, πού χρειάζεται, ἑποµένως, ἀπό τούς νεο-
νύµφους καί συζύγους εἶναι νά προσπαθοῦν καί νά 
ἀγωνίζονται, γιά νά κατακτοῦν µέρα µέ τή µέρα καί βῆµα 
πρός βῆµα, τήν ἑνότητα τῆς ἀγάπης µεταξύ τους, µέσα σέ 
ἕνα κόσµο βαθιά διηρηµένο καί κοµµατιασµένο.

Πλαισίωση ζωῆς

Ὁ Γάµος εἶναι ἕνας δρόµος καί ἕνα ταξείδι. Εἶναι ὁ 
δρόµος πού ἐπέλεξαν νά βαδίσουν οἱ δύο σύζυγοι. Καί 
ἕνα ταξείδι πού τέρµα του ἔχει τό λιµάνι τῆς βασιλείας 
τοῦ Θεοῦ.

Ὁ δρόµος ὅµως τῆς ζωῆς γιά τούς συζύγους, εἶναι 
µακρύς καί ἡ πορεία δύσκολη καί κοπιαστική. Γι᾽ αὐτό 
µεγάλη σηµασία γιά τήν ἔγγαµη ζωή ἔχει ἡ συντροφιά 
καί ἡ συνοδοιπορία. Αὐτό σηµαίνει, οἱ σύζυγοι νά µή µέ-
νουν ποτέ µόνοι. Νά βαδίζουν τό δρόµο τῆς ζωῆς µαζί 
µέ ἄλλους. Μέ πρόσωπα πού τά ἐµπιστεύονται καί τά 
ἀγαποῦν.

Γιά τό µεγάλο ταξείδι τῆς ζωῆς, ἐπίσης, πρέπει κανείς 
νά ἐπιλέγει τό µοναδικό πλοῖο πού διασχίζει τόν ὠκεανό 
τοῦ κόσµου καί τερµατίζει στό οὐράνιο λιµάνι. Κι᾽ αὐτό 
εἶναι τό ὑπερωκεάνειο «Ἐκκλησία». Μέ τό µυστήριο τοῦ 
Γάµου, οἱ νεόνυµφοι ἀποκτοῦν ἤδη τά εἰσιτήρια, γιά τό 
µεγάλο ταξείδι τῆς ζωῆς. Ἀπ’ αὐτούς δέν χρειάζεται τίπο-
τε ἄλλο παρά νά ἀπολαµβάνουν τό ταξείδι µαζί µέ τούς 
ἄλλους συνταξιδιῶτες, ἔχοντας ἀπόλυτη ἐµπιστοσύνη 
στόν Κυβερνήτη τους: τόν Χριστό !

Ὄχι κατασπατάληση τοῦ χαρίσµατος

Καί ἕνα τόνο χρυσάφι ἄν εἶχε χαρίσει κανείς στό νιό-
παντρο ζευγάρι, ἡ ἀξία τῆς δωρεᾶς αὐτῆς θά κρινόταν 
ἀπό τόν τρόπο διαχείρισης καί ἀξιοποίησής της. Διότι, σέ 
περίπτωση κακῆς χρήσης καί κατασπατάλησης τῆς τερά-
στιας αὐτῆς περιουσίας, οἱ σύζυγοι, ἀργά ἤ γρήγορα, θά 
κατέληγαν ὁπωσδήποτε στήν τέλεια φτώχεια. Ἀντίθετα, 
ἀξιοποιώντας µέ σύνεση καί µεθοδικότητα τό πολύτιµο 
δῶρο, θά µποροῦσαν νά πετύχουν µέ τό παραπάνω ὅλους 
τούς µεγάλους καί ὡραίους στόχους τῆς ζωῆς τους.

Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τό πολύτιµο δῶρο τῆς θεϊκῆς 
Χάρης πού χορηγεῖ ὁ Χριστός στούς νεονύµφους, µέ τό 
µυστήριο τοῦ Γάµου. Ἄν τό κατασπαταλήσουν µέ µιά 
ἀπερίσκεπτη καί ἀκατάσταστη ζωή, θά ἔλθει σύντοµα 
ἡ στιγµή πού θά νιώσουν ἀπογυµνωµένοι ἀπό τή θεϊκή 
δωρεά. Καί τότε εἶναι πού θά ἀρχίσουν ξανά τά ἀρχέγονα 
προβλήµατα τῆς διένεξης καί τῆς δυσαρµονίας µεταξύ 
τους, πού ὁδηγοῦν συνήθως στό δράµα τῆς ἀποξένωσης 
καί τοῦ χωρισµοῦ.

Τά χρυσά δαχτυλίδια

Βασικό στοιχεῖο τῆς τελετῆς τοῦ Γάµου εἶναι τά χρυσά 
δαχτυλίδια πού φοροῦν οἱ νεόνυµφοι. Τί νόηµα ἔχουν;

Τά χρυσά δακτυλίδια συµβολίζουν τήν οὐράνια καί θε-
ϊκή Χάρη καί δύναµη τοῦ Χριστοῦ πού τούς χαρίζει τό ἱερό 
Μυστήριο καί ἡ ὁποία τούς ἑνώνει «εἰς σάρκα µίαν».

Τό πολύτιµο αὐτό δῶρο οἱ νεόνυµφοι πρέπει νά διαφυ-
λάξουν «ὡς κόρην ὀφθαλµοῦ». Γιά νά τό πετύχουν, ὅµως, 
αὐτό, πρέπει νά συνεχίσουν νά εἶναι δεµένοι καί ἑνωµένοι 
µέ τόν Χριστό καί τή θεϊκή του Χάρη καί δύναµη. 

Ὁ Παράνυµφος (Κουµπάρος)

Ἀρχαῖο ἔθιµο ἐπιβάλλει τήν παρουσία στό γάµο ἑνός 
φίλου τοῦ Νυµφίου. Ὁ ρόλος του εἶναι νά προετοιµάσει 
τή γαµήλια τελετή καί νά χρησιµεύει ὡς σύνδεσµος µετα-
ξύ τῶν Νυµφευµένων. Στήν Κ. Διαθήκη, ὁ Ἰωάννης Βαπτι-
στής, χαρακτηρίζει τόν ἑαυτό του «φίλον τοῦ Νυµφίου» 
διότι προετοίµαζε τούς ἀνθρώπους νά ὑποδεχθοῦν τόν 
Χριστό (  Ἰω. γ’ 29).

Στήν Ὀρθόδοξη Παράδοση, ὁ Παράνυµφος ἐκπρο-
σωπεῖ τήν ἐκκλησιαστική Κοινότητα καί µέ τήν παρου-
σία του στό Γάµο, ἀφενός ὑποδέχεται τό νέο ζευγάρι καί 
ἀφετέρου παρέχει τήν ἐγγύηση τῆς Κοινότητος ὅτι θά 
συµπαρασταθεῖ στή καινούρια ζωή τους.

Γι’ αὐτό, ὁ Παράνυµφος πρέπει νά εἶναι Χριστιανός 
Ὀρθόδοξος.



Λίγα λόγια γιά τό  Ἱερό Μυστήριο

 Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Γάµου δέν εἶναι µιά ἁπλή (ἰδιω-
τική) προσευχή τῶν µελλονύµφων, ἀλλά ἕνα Ἱερό Μυ-
στήριο, µιά ἐπίσηµη δηλαδή Σύναξη τῆς Ἐκκλησίας, στήν 
ὁποία παρίσταται ἀοράτως ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, σύµφωνα 
µέ τήν ὑπόσχεσή Του (Ματθαίου, ιη’ 20).

 Τό Μυστήριο τοῦ Γάµου χορηγεῖ στό ζευγάρι τή 
θεϊκή χάρη καί ἐνέργεια πού τούς ἑνώνει σέ µιά ψυχοσω-
µατική ἑνότητα καί κοινωνία.

 Τά χρυσά δακτυλίδια συµβολίζουν τήν ἕνωσή 
τους, ἀλλά καί τήν ὑπόσχεση (Ἀρραβώνα) τοῦ Χριστοῦ 
ὅτι θά τούς χαρίσει καί τήν αἰώνια ἕνωση καί κοινωνία 
µαζί του στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

 Ἡ ἕνωση («ἅρµοσις») τῶν χεριῶν τῶν Νυµφευο-
µένων συµβολίζει τή συµφιλίωση καί τήν ἑνότητά τους 
στό ὄνοµα τοῦ Χριστοῦ. 

 Μέ τά στέφανα, ἀµείβονται οἱ νυµφευόµενοι γιά 
τούς µέχρι τή στιγµή ἐκείνη ἀγῶνες τους καί ἐνισχύονται 
νά τούς συνεχίσουν ὥσπου ὁ «ἀγωνοθέτης Χριστός τούς 
ἀποδώσει τόν ἀµαράντινον τῆς δόξης στέφανον» ( Α’ 
Πέτρ. ε’ 4).
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Τί εἶναι
    ὁ θρησκευτικός
      γάµος;

Ὁ Γάµος στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν εἶναι µιά 
ἁπλῆ προσευχή. Ὁ Γάµος, εἶναι µιά δηµόσια, 
ἐπίσηµη καί ἑορταστική τελετή πού γίνεται µέ 
Σύναξη τῆς Ἐκκλησίας. Στήν τελετή αὐτή παρευ-
ρίσκεται καί ὁ ἴδιος ὁ Χριστός σύµφωνα µέ τήν 
ὑπόσχεσή του (Ματθ. 18, 20). Ἐπειδή, δέ ἡ πα-
ρουσία τοῦ Χριστοῦ εἶναι µυστική καί ἀόρατη, 
γι᾽ αὐτό καί ὁ Γάµος λέγεται ἱερό  Μυστήριο.

Ὁ Χριστός ὄχι µόνο παρίσταται στό Γάµο, ἀλλά 
καί Ἐκεῖνος εἶναι πού τελεῖ τό Ἱερό Μυστήριο. Ἡ 
παρουσία τοῦ  Ἱερέα εἶναι συµβολική! 

Θά ξαφνιαστήκατε, ἀσφαλῶς, ἀκούγοντας, ὅτι 
ὁ ἴδιος ὁ Χριστός παρίσταται καί τελεῖ τό Γάµο 
σας! Καί δικαιολογηµένα θά ρωτήσετε: «Εἶναι 
τόσο σηµαντικό τό γεγονός  ὁ Γάµος µας, ὥστε 
ὁ ἴδιος ὁ Χριστός νά ἔλθει κοντά µας;»

Βέβαια, εἶναι! Ὁ Θεός δηµιούργησε τόν ἄνδρα 
καί τή γυναίκα, ὡς µιά διαπροσωπική ἑνότητα. 
Μία «φύση». «Μία σάρκα». Αὐτό σηµαίνει, 
ὅτι ἡ φυσική κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ 
ἄνδρα καί τῆς γυναίκας, εἶναι ἡ ἀπόλυτη ἕνωση 
καί κοινωνία ἀγάπης, ψυχῆς καί σώµατος. 
Δυστυχῶς, ὅµως, ἕνας  «τρίτος» καί ἐχθρικός 
παράγων, ὁ «διάβολος» µπῆκε ἀπρόσκλητος 
στή µέση καί ἔσπασε, χώρισε καί διέλυσε τό 
ἀνθρώπινο ζευγάρι, σέ δύο ἀνταγωνιζόµενα 
καί ἐχθρικά βιολογικά φῦλα. 

Ἡδιάσπαση τοῦ ἀνθρώπινου ζευγαριοῦ, ἡ πρώ-
τη διάσπαση στήν ἀνθρώπινη ἱστορία, δέν ἦταν 
ἁπλῶς συναισθηµατική (ἀπουσία αἰσθηµάτων), 
ἀλλά καθαρά ὑπαρξιακή. Πού σηµαίνει, ὅτι ὁ 
χωρισµός τοῦ ἀνθρώπινου ζευγαριοῦ ἔσχισε 
τή µία ἀνθρώπινη φύση στά δύο. Τό πρόβλη-
µα, ἑποµένως, τῶν ἀπογόνων τοῦ Ἀδάµ καί τῆς 
Εὔας ἦταν καί εἶναι ὑπαρξιακό: τό πῶς δηλαδή, 
ἡ σχισµένη καί κοµµένη στά δύο ἀνθρώπινη 
φύση θά ἀποκατασταθεῖ καί θά γίνει ξανά µία 
ψυχοσωµατική ἑνότητα καί κοινωνία.

Χρήσιµες  Ὁδηγίες γιά τό Γάµο

Πρίν τό  Ἱερό Μυστήριο

 Οἱ µελλόνυµφοι ἐπισκέπτονται τό Ναό, ὅπου θά 
τελέσουν τό γάµο τους καί κάνουν τήν προσευχή τους. 
Στή συνέχεια, πηγαίνουν στό Γραφεῖο τοῦ Ναοῦ καί συ-
νεννοοῦνται µέ τούς Ἱερεῖς, γιά τό χρόνο (ἡµέρα καί ὥρα) 
τέλεσης τοῦ Μυστηρίου, καθώς καί γιά τά ἀπαραίτητα πι-
στοποιητικά.

 Ἐάν καί οἱ δύο µελλόνυµφοι προέρχονται ἀπό τήν 
ἴδια Ἐνορία, τό µόνο πιστοποιητικό πού χρειάζεται εἶναι ἡ 
δηµοσίευση τῆς ἀγγελίας τοῦ γάµου τους σέ ὁποιαδήποτε 
τοπική ἐφηµερίδα. Τά πιστοποιητικά Ἀγαµίας θά ἐκδώσει 
ἡ ἐνορία σας.

 Ἐάν οἱ µελλόνυµφοι προέρχονται ἀπό ἄλλη Ἐνο-
ρία, τότε ἐκτός ἀπό τή δηµοσίευση, χρειάζεται καί βεβαίω-
ση ἀγαµίας καί γιά τούς δυό, ἀπό τήν Ἐνορία προέλευσής 
τους.

 Ἐάν ὁ ἕνας ἤ καί οἱ δυό µελλόνυµφοι εἶναι ἀλλο-
δαποί ( Ὀρθόδοξοι ἤ ἑτερόδοξοι), χρειάζεται πιστοποιη-
τικό ἀγαµίας. Τά ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει 
ἀπαραίτητα νά συνοδεύονται µέ ἐπίσηµη µετάφραση στά 
ἑλληνικά ἀπό ἁρµόδια δηµόσια ὑπηρεσία. Τά παραπάνω 
δικαιολογητικά δέν γίνονται δεκτά, ἐάν ὁ ἀλλοδαπός δέν 
βρίσκεται νόµιµα στήν  Ἑλλάδα.

 Σέ περίπτωση διαζυγίου ἤ χηρείας, ὁ ἐρχόµενος σέ 
δεύτερο γάµο, πρέπει νά προσκοµίσει τό πρωτότυπο δια-
ζευκτήριο (γιά χρήση γάµου) ἤ τό πιστοποιητικό θανάτου 
ἀντίστοιχα.

 Γιά τήν ἔκδοση τῆς ἄδειας γάµου σύµφωνα µέ τόν 
Νόµο ἀπαιτεῖται παράβολο χαρτοσήµου, ἀπό ὁποιοδήποτε 
δηµόσιο ταµεῖο. 

Κατά τήν τέλεση τοῦ  Ἱεροῦ Μυστηρίου

 Γάµος µεταξύ ὀρθοδόξων καί ἀλλοθρήσκων 
(  Ἑβραίων, µουσουλµάνων κ.λπ.) δέν ἱερουργεῖται.

 Γάµος µεταξύ ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ καί χριστιανοῦ 
ἑτεροδόξου (Ρωµαιοκαθολικοῦ ἤ Προτεστάντη) γίνεται 
(µικτός γάµος). 

 Τήν «καλή ὥρα» τελέσεως τοῦ Μυστηρίου, νά 
προσέλθετε στό Ναό ἐγκαίρως (ἰδίως ἡ νύφη!) διότι 
ὁποιαδήποτε καθυστέρηση δηµιουργεῖ µεγάλη ἀνωµαλία 
στό Πρόγραµµα τοῦ Ναοῦ ἰδίως ὅταν ἀκολουθοῦν καί 
ἄλλα µυστήρια.

 Μετά τό γάµο, ὁ Ἱερεύς θά σᾶς χορηγήσει τό Πιστο-
ποιητικό τελέσεως γάµου, τό ὁποῖο πρέπει νά τό καταθέ-
σετε στό Ληξιαρχεῖο, µέσα σέ ἕνα µῆνα τό ἀργότερο.

 Συστῆστε στόν διακοσµητή καί τόν φωτογράφο νά 
ἐνεργοῦν µέ διακριτικότητα καί σεβασµό πρός τό Μυστή-
ριο καί νά µή γίνονται ἐνοχλητικοί.

 Πρῶτοι οἱ νεόνυµφοι ὀφείλουν νά δείχνουν εὐλά-
βεια στήν ἱερότητα τῶν στιγµῶν καί νά συµµετέχουν µέ 
προσοχή στά τελούµενα καί τά λεγόµενα. Εἰδικότερα ἡ νύ-
φη, σέ ἔνδειξη σεβασµοῦ πρός τό ἱερό Μυστήριο τό νυφι-
κό πού θά ἐπιλέξει γιά τό γάµο της πρέπει νά εἶναι σεµνό.

 Ὁ κυκλικός χορός τοῦ Ἡσαΐα συµβολίζει τή χαρά 
τῶν Νυµφευοµένων γιά τήν ἐνσάρκωση τοῦ Χριστοῦ 
ἀπό τήν Παρθένο Μαρία, καθώς καί τήν αἰώνια διάσταση 
τῆς ἐν Χριστῳ ζωῆς. 

 Τά ζαχαρωµένα ἀµύγδαλα, (κουφέτα-µπουµπου-
νιέρες) συµβολίζουν τήν ἀφθονία τῶν ἀγαθῶν πού 
εὔχεται ἡ Ἐκκλησία γιά τούς Νεονύµφους.

 Τό «κοινό Ποτήριο» συµβολίζει τήν ἀµοιβαιότητα 
τῶν νεονύµφων στίς χαρές καί τίς λύπες τῆς ζωῆς.


