ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Πλησίον ΚΕΒΟΠ &
Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Αγίου Γεωργίου & Ρίμινι
12461 Χαϊδάρι
Τηλ:210-5813619

Ὁ Γάμος
Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,
Σὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ
Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας.
Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ
ἀρχηγὸ τῆς πίστεώς μας, Ἰησοῦ Χριστό. Ἐκεῖνος εἶναι ποὺ
ἀνύψωσε τὸν φυσικὸ δεσμὸ τοῦ Γάμου σὲ πνευματικὸ μυστήριο
τῆς Ἐκκλησίας. Παραβάλλεται δὲ κατὰ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο ἡ
συζυγικὴ ἕνωση μὲ τὴν μυστηριώδη καὶ ἄρρηκτη ἕνωση τοῦ
Κυρίου μας μὲ τὴν Ἐκκλησία. Παραγγέλει μάλιστα στοὺς
ἄνδρες νὰ ἀγαποῦν τὶς γυναῖκές τους ὅπως ὁ Κύριος τὴν
Ἐκκλησία (Ἐφεσ. 5,22-32).
Γιὰ νὰ φθάσετε ὅμως μέχρι καὶ τὴν τέλεση τοῦ μυστηρίου
θὰ πρέπει νὰ ἐνημερωθεῖτε ἐπάνω σὲ ὁρισμένα πρακτικὰ
ζητήματα ποὺ ἀφοροῦν τὰ προκαταρκτικὰ ἀλλὰ καὶ τὰ τῆς
τελέσεώς του.
Ἀπαιτεῖται λοιπὸν γιὰ νὰ παντρευτεῖ τὸ ζευγάρι ἀφ’ ἑνὸς
μὲν ἡ ἔκδοση κάποιων δικαιολογητικῶν καὶ ἀφ’ ἑτέρου νὰ μὴν
ὑπάρχουν κωλύματα-ἐμπόδια γιὰ τὴν τέλεση τοῦ μυστηρίου,
δηλαδή:

-Νὰ μὴν εἶναι κανεὶς ἀπὸ τοὺς δύο παντρεμένος. σὲ
τέτοια περίπτωση χρειάζεται ἀπαραίτητα πρῶτα ἡ ἔκδοση τοῦ
διαζευκτηρίου, τὸ ὁποῖο φέρει μάλιστα τὴν εἰδικὴ ἐπιγραφή:
«Γιὰ Γάμο».
-Ἐὰν ἕνας ἀπὸ τοὺς δύο τελεῖ ἐν χηρείᾳ ἀπαιτεῖται τὸ
πιστοποιητικὸ θανάτου τοῦ θανόντος συζύγου.
-Ἐπιτρέπεται
ἡ
τέλεση
μόνο
τριῶν
Γάμων
(προσμετρῶνται καὶ οἱ πολιτικοί).
-Ἡ γραπτὴ ἄδεια τοῦ τοπικοῦ Μητροπολίτου ἢ
ἐκπροσώπου του.
-Ἀπαγορεύεται ἡ τέλεση Γάμου μεταξὺ ἀλλοθρήσκων
(π.χ. Ὀρθοδόξου καὶ Μουσουλμάνου).
-Ἐπιτρέπεται ἡ κάτω ἀπὸ προϋποθέσεις τέλεση Γάμου
μεταξὺ ἑτεροδόξων (π.χ. Ὀρθοδόξου καὶ Ρωμαιοκαθολικοῦ,
Ὀρθοδόξου καὶ Ἀγγλικανοῦ). Βασικὴ προϋπόθεση εἶναι τὰ ἐκ
τοῦ γάμου αὐτοῦ προερχόμενα τέκνα νὰ βαπτισθοῦν
Ὀρθόδοξα.
-Ὁ κουμπάρος ἢ ἡ κουμπάρα πρέπει νὰ εἶναι ὀρθόδοξος
καὶ νὰ μὴν ἔχει τελέσει πολιτικὸ γάμο.
-Οἱ μελλόνυμφοι νὰ εἶναι ἐνήλικες. Σὲ περίπτωση ποὺ
ἕνας ἀπὸ τοὺς δύο ἢ καὶ οἱ δύο εἶναι ἀνήλικοι ἐπιβάλλεται ἡ
εἰδικὴ ἄδεια ἀπὸ τὴν Ἱ.Σύνοδο καὶ ἡ γραπτὴ συγκατάθεση τῶν
γονέων.
Ὁ γάμος τελεῖται κατ’ ἔθος στὴν Ἐνορία τῆς νύφης. Ὅσον
ἀφορᾷ τό Παρεκκλήσιό μας δὲν χρειάζεται οἱ συνεννοήσεις καὶ
ἡ ἔκδοση τῆς ἄδειας γάμου νὰ γίνει μῆνες πιὸ πρὶν καθ’ ὅσον
δὲν ὑπάρχει τέτοια προσέλευση ζευγαριῶν, ἡ ὁποία νὰ
δημιουργεῖ ἰδιαίτερο πρόβλημα στὶς ἡμερομηνίες καὶ στὶς ὧρες
τελέσεως.

Δικαιολογητικά.
Ὅσον ἀφορᾷ τὰ δικαιολογητικὰ ποὺ ἀπαιτοῦνται γιὰ τὴν
ἔκδοση τῆς ἀδείας γάμου ποὺ θὰ τελεσθεῖ στὴν Ἐνορία μας
εἶναι τὰ ἑξῆς:

1) Πιστοποιητικὸ ἀγαμίας τοῦ γαμπροῦ ἀπὸ τὴν Ἐνορία
του.
2) Πιστοποιητικὸ ἀγαμίας τῆς νύφης, γιὰ τοῦ ὁποίου τὴν
ἔκδοση χρειάζεται ἡ ἀστυνομική της ταυτότητα, δύο μάρτυρες
ἐπίσης μὲ τὶς ταυτότητές τους (τέτοιοι δύνανται νὰ εἶναι καὶ
συγγενεῖς) καὶ μία ὑπεύθυνη δήλωση τοῦ νόμου 1599. Γιὰ τὴν
ἔκδοσή του ἀπαιτεῖται νὰ εἶναι ἡ μόνιμη κατοικία της στὴν
Ἐνορία τοὐλάχιστον γιὰ δύο χρόνια.
Τὰ ἴδια δικαιολογητικὰ ἀπαιτοῦνται καὶ γιὰ τὴν ἔκδοση
πιστοποιητικοῦ ἀγαμίας τοῦ γαμπροῦ.
3) Ἡ δημοσίευση σὲ ὁποιαδήποτε ἐφημερίδα.
4) Παράβολο ἀπὸ ὁποιαδήποτε Ἐφορία, τὸ ὕψος τοῦ
ὁποίου καθορίζει ἡ Ἐφορία.
5) Κληρικόσημα (τὰ ὁποῖα ὑπάρχουν στὸ Ναό).
Ὅλα
τὰ
δικαιολογητικὰ
συμπληρώνονται
στό
Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιό μας ἀπὸ τὸν ἐφημέριο καὶ ἔπειτα
κατατίθενται (ὄχι ἀπαραιτήτως ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς
μελλονύμφους) στὸ Γραφεῖο Γάμων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Νικαίας ἀπ’ ὅπου ἐκδίδεται ἡ ἄδεια τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου καὶ τὸ ὁποῖο λειτουργεῖ στὴν ὁδὸ Κύπρου &
Νέας Ιωνίας στήν πλατεία Οσίας Ξένης στη Νίκαια
καθημερινῶς 9π.μ.-1μ.μ. Τὰ σχετικὰ ἔπειτα ἔντυπα
παραδίδονται στὸν ἐφημέριο.
Σὲ περίπτωση τελέσεως τοῦ γάμου σὲ ἄλλη Ἐνορία καὶ
ὄχι στὴν Ἐνορία τῆς νύφης, τότε ἐκδίδεται ἀπὸ τὴν Ἐνορία της
μόνον πιστοποιητικὸ ἀγαμίας, ἐκτὸς καὶ ἂν πρόκειται γιὰ
Παρεκκλήσιο.
Σὲ ἔκτακτη μόνον περίπτωση μπορεῖ νὰ ἐπιτραπεῖ ἡ
ἐπιλογὴ ἄλλου Ἱ.Ναοῦ μὲ κάποια οἰκονομικὴ ἐπιβάρυνση, τὸ
ὕψος τῆς ὁποίας καθορίζεται μὲ Ἐγκύκλιο ἀπὸ τὴν
Ἱ.Μητρόπολη καὶ γιὰ τὴν ὁποία ἐκδίδεται ἀπόδειξη.

Γάμοι δὲν τελοῦνται:
 Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Μεγάλης Σεσσαρακοστῆς καὶ τὴν
Μεγάλη Ἑβδομάδα, δηλαδὴ ἀπὸ τὴν Καθαρὰ Δευτέρα ἕως
καὶ τὴν Κυριακὴ τοῦ Πάσχα.
 1-15 Αὐγούστου
 17-25 Δεκεμβρίου
 29 Αὐγούστου
 14 Σεπτεμβρίου
 5-6 Ἰανουαρίου
 Κατὰ τὶς Δεσποτικὲς ἑορτές.
Ἐὰν ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς δύο μελλονύμφους εἶναι ἑτερόδοξος
(π.χ. Ρωμαιοκαθολικὸς) τότε ἀπαιτεῖται ἐπὶ πλέον·
 Πιστοποιητικὸ Βαπτίσεως καὶ Ἀγαμίας ἀπὸ τὴν
Ἐκκλησία, στὴν ὁποία ἀνήκει.
 Ὑπεύθυνη Δήλωση τοῦ Ν.1599 ὅτι συμφωνεῖ πὼς τὰ
παιδιὰ ποὺ θὰ προέλθουν ἀπὸ τὸν Γάμο θὰ βαπτιστοῦν
Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.
Ἐὰν ἕνας ἀπὸ τοὺς μελλονύμφους εἶναι ἀλλοδαπὸς
ἀπαιτοῦνται καὶ τὰ ἑξῆς·
 Πιστοποιητικὸ Βαπτίσεως ἀπὸ τὴν Ἐνορία τῆς χώρας του
ἐπισήμως μεταφρασμένο καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐπικυρωμένο
ἀπὸ τὸ ἁρμόδιο Γραφεῖο τῆς Ἱ.Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος (Ἰω.Γενναδίου 14).
 Πιστοποιητικὸ Ἀγαμίας ἀπὸ τὸν Δῆμο τῆς χώρας
προελεύσεως καὶ ἀπὸ τὴν Ἐνορία τῆς χώρας του
ἐπισήμως μεταφρασμένα.
 Ἄδεια παραμονῆς στὴν Ἑλλάδα.
Τὰ ἀπαραίτητα γιὰ τὴν τέλεση τοῦ μυστηρίου εἶναι τὰ ἑξῆς:
 Οἱ βέρες τοῦ γαμπροῦ καὶ τῆς νύφης.
 Τὰ στέφανα.
 Δύο ἄσπρες λαμπάδες.

Προαιρετικὰ προσφέρεται καὶ τὸ νᾶμα γιὰ τὸ κοινὸ
ποτήριο τῶν νεονύμφων. Δὲν ἀπαιτεῖται ὅμως ποτῆρι καὶ
δίσκος γιὰ τὰ στέφανα. Εἶναι περιττὰ ἔξοδα καθ’ ὅσον εἰδικὰ
πρὸς αὐτὴν τὴν χρήση σκεύη ὑπάρχουν στὸ Ναό μας.
Πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τοῦ μυστηρίου θὰ πρέπει νὰ
προηγηθεῖ ἡ ἔγκαιρη προσέλευση τῶν κουμπάρων στὸ γραφεῖο
τοῦ Ναοῦ γιὰ τὴν συμπλήρωση τῶν στοιχείων τους στὸ σχετικὸ
μητρῶο Γάμων τοῦ Ναοῦ. Ἀς ὑπογραμμισθεῖ πὼς δὲν
ὑπάρχουν στὴν Ἐκκλησία μας κατηγορίες Μυστηρίων. Τὰ φῶτα
ἢ ὁ κλιματισμὸς ἀνήκουν σὲ ὅλους καὶ χρησιμοποιοῦνται
ἀνάλογα μὲ τὶς συνθῆκες.
Ἡ τελετή.
Θὰ πρέπει ἰδιαιτέρως νὰ τονισθεῖ πὼς τὸ μυστήριο τοῦ
γάμου δὲν εἶναι ἕνα κοσμικὸ γεγονὸς καὶ δὲν θὰ πρέπει νὰ
ἀντιμετωπίζεται ὡς τέτοιο. Εἶναι ἀναμφισβήτητα ἕνα
χαρμόσυνο γεγονὸς γιὰ τοὺς μελλονύμφους καὶ τὶς οἰκογένειές
τους ἀλλὰ δυστυχῶς ἡ φασαρία ποὺ δημιουργεῖται ἀπὸ τοὺς
καλεσμένους,
ἡ
ἐξεζητημένη
«κάλυψη»,
δηλαδὴ
ἡ
βιντεοσκόπηση, μὲ τοὺς ἀμέτρητους προβολεῖς καὶ φλὰς ποὺ
τοποθετοῦνται ἐντὸς τοῦ Ναοῦ καὶ διάφορα ἄλλα, σίγουρα
ὁδηγοῦν σὲ ἄλλες ἀτραποὺς καὶ ὄχι στὴ βίωση τῆς ἱερότητάς
του. Θὰ πρέπει λοιπὸν οἱ παριστάμενοι νὰ συμμετέχουν
προσευχόμενοι μὲ προσοχή, ἡσυχία καὶ εὐλάβεια καὶ ὅλα νὰ
γίνουν μὲ πολὺ διάκριση καὶ χωρὶς ἐξεζητημένους στολισμοὺς
καὶ «σκηνοθεσίες». Ὁ Ναὸς ἄλλωστε εἶναι ἀρκετὰ στολισμένος
μὲ τὶς ἱερὲς εἰκόνες ὅπου ἱστοροῦνται οἱ μάρτυρες καὶ ὅσιοι τῆς
πίστεώς μας, κατ’ ἐξοχὴν ὁ Κύριός μας μὲ τὴν Παναγία Μητέρα
Σου. Ὡς ἐκ τούτου λοιπὸν εἶναι περιττοὶ οἱ πληθωρικοὶ
στολισμοὶ καὶ φυσικὰ περιττὰ ἔξοδα. Ἕνας «καλὸς» γάμος δὲν
εἶναι ἀπαραίτητο νὰ συμπεριλαμβάνει ὅλα αὐτά, παρὰ τὴν
«φιλοσοφία» τῆς ἐποχῆς.
Οἱ μελλόνυμφοι εἰσέρχονται στὸν Ναὸ περπατώντας ὁ
ἕνας δίπλα στὸν ἄλλο καὶ στέκονται δίπλα-δίπλα μπροστὰ στὸ
Ἱερὸ Εὐαγγέλιο, τὸ ὁποῖο τοποθετεῖται στὸ κέντρο τοῦ Ναοῦ.

Εἶναι δι’ αὐτοῦ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος παρών. Τὰ χέρια ἑνώνονται ἀπὸ
τὸν Ἱερέα σὲ συγκεκριμένη στιγμὴ τοῦ μυστηρίου καὶ κατόπιν
εἰδικῆς πρὸς τοῦτο εὐχῆς. Ἑνώνονται δηλαδὴ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸ
Θεό, ὁ Ὁποῖος ἀπὸ ἐκείνη τὴ στιγμὴ τοὺς εὐλογεῖ τὴν ζωὴ καὶ
τὴν ἁγιάζει. Στέκονται δίπλα-δίπλα ὡς ἰσάξιοι καὶ ἰσότιμοι
χωρὶς ὁ ἕνας νὰ ὑπερτιμᾶται ἔναντι τοῦ ἄλλου. Ἔχουν ἄλλωστε
τὰ ἴδια καθήκοντα καὶ τὶς ἴδιες ὑποχρεώσεις.
Στὴ
συνέχεια
οἱ
μελλόνυμφοι
στεφανώνονται.
Συμβολίζουν τὰ στέφανα τὴν ἀμοιβή τους γιὰ τὴν ἀρετὴ καὶ
τὴν ἁγνότητα, τὴν ὁποία ἐπέδειξαν μέχρι ἐκείνη τὴν στιγμή. Γι’
αὐτὸ καὶ ἡ νύφη φορᾷ λευκὸ νυφικὸ φόρεμα.
Δυστυχῶς ὑπάρχει ἡ κακῶς νοούμενη «παράδοση» ἡ νύφη
νὰ πατᾷ τὸ πόδι τοῦ γαμπροῦ στὸ τέλος τοῦ ἀποστολικοῦ
ἀναγνώσματος τοῦ μυστηρίου, κατὰ τὸ γνωστὸ «ἡ δὲ γυνὴ ἵνα
φοβῆται τὸν ἄνδρα». Λέμε κακῶς νοούμενη διότι κατ’ αὐτὴν
μεταβάλλεται ὁ Ναὸς σὲ χῶρο κάθε ἄλλο παρὰ ἱερό. Πολλὲς
φορὲς μετατρέπεται καὶ σὲ χῶρο ἀντιδικιῶν ἀφοῦ ἀρκετὲς εἶναι
οἱ περιπτώσεις μελλονύμφων, οἱ ὁποῖοι διέκοψαν τὸ μυστήριο
καὶ ματαίωσαν τὸ γάμο ἐξαιτίας τέτοιων ἀδικαιολογήτων
ἀστεϊσμῶν.
Σαφῶς δὲν πρόκειται γιὰ μιὰ προτροπὴ τοῦ Ἀποστόλου
Παύλου πρὸς τοὺς ἄνδρες νὰ ἐπιβάλλονται ἄνευ δισταγμῶν
καὶ ἀντιλογιῶν πρὸς τὶς συζύγους τους. Ἀρκεῖ ὅμως ἕνα
πάτημα στὸ πόδι γιὰ νὰ ὑπομνήσει μιὰ ὑπεροχὴ τῆς γυναίκας ἢ
ἁπλῶς ἐπιβολὴ καὶ τῶν δικῶν της ἀπόψεων στὰ πλαίσια τῆς
συζυγίας; Ἡ λέξη ἄλλωστε δηλώνει κάτι τὸ τελείως
διαφορετικό: «σύζυγοι», βρίσκονται δηλαδὴ καὶ οἱ δύο κάτω
ἀπὸ τὸν ἴδιο ζυγό. Ἡ φράση ἑρμηνευομένη σημαίνει: ἡ γυναῖκα
νὰ σέβεται καὶ νὰ ὑπολογίζει τὸν σύζυγό της. Σοῦτο δὲ ὡς
ἀνταπόδοση στὴν προηγούμενη προτροπή του: οἱ ἄνδρες νὰ
ἀγαπᾶτε τὶς γυναῖκές σας Τὰν νὰ εἶναι ὁ ἑαυτός σας καὶ νὰ
θυσιάζεστε γι’ αὐτές.
Ἀς ὑπομνησθεῖ καὶ τὸ ἑξῆς, ἡ Ἐκκλησία τονίζει καὶ
διδάσκει τὴν ἰσοτιμία καὶ ὄχι τὴν ὁμοιότητα τῶν δύο φύλων.
Ἰσοτιμία εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρξει, ὁμοιότητα ὅμως ὄχι

ἐξαιτίας τῆς ξέχωρης δημιουργίας τῶν δύο φύλων καὶ τοῦ
διακριτοῦ τοῦ καθενὸς ρόλου.
Συνεκτικὸς δεσμὸς μέσα στὴν οἰκογένεια πρέπει νὰ εἶναι
ἡ ἀγάπη καὶ μόνον αὐτή. Οἱ γάμοι ποὺ ξεκινοῦν μὲ τέτοιες
προϋποθέσεις, προϋποθέσεις ἐπιβολῆς τοῦ ἑνὸς στὸν ἄλλο,
ὑπεροχῆς καὶ ἐγωϊσμοῦ σαφῶς δὲν ὁδηγοῦν σὲ ἁρμονικὴ σχέση
τῶν δύο συζύγων.
Ἁρμονία καὶ μοίρασμα τῶν ὑποχρεώσεων ἀλλὰ καὶ τῆς
χαρᾶς καὶ τῆς λύπης συμβολίζει καὶ τὸ κοινὸ ποτήριο. Τὰ
πάντα θὰ δοκιμάζουν μαζί. Ἔχει λοιπὸν καὶ αὐτὴ ἡ πράξη ἕναν
ἰδιαίτερο συμβολισμό, ὁ ὁποῖος ἐπιφυλάσσεται μόνον γιὰ τοὺς
νεονύμφους καὶ ὄχι γιὰ τοὺς κουμπάρους γιὰ τοὺς λόγους, οἱ
ὁποῖοι προανεφέρθησαν. Δὲν θὰ πρέπει λοιπὸν νὰ ἀπαιτεῖται ἡ
προσφορὰ τοῦ κοινοῦ ποτηρίου καὶ στοὺς κουμπάρους.
Περιφέρονται στὴ συνέχεια τρεῖς φορὲς (εἰς τύπον τῆς
Ἁγίας Σριάδος) τὸ τραπέζι μὲ τὸν Κύριο διὰ τοῦ Ἱεροῦ
Εὐαγγελίου ὡς προεξάρχοντα (τὸ ὁποῖο κρατᾷ στὰ χέρια του ὁ
Ἱερέας). Φυσικὰ δὲν πρόκειται γιὰ χορὸ («τὸν χορὸ τοῦ Ἡσαΐα»
ὅπως λέγεται) ἀλλὰ γιὰ μιὰ συμβολικὴ ἀποτύπωση τῆς χαρᾶς
καὶ τῆς δόξας ἀλλὰ καὶ τῆς ἀγαλλίασης ὁλόκληρης τῆς
Ἐκκλησίας γιὰ τοὺς νεονύμφους.
Ἡ ἀκολουθία ὁλοκληρώνεται μὲ τὴν ἀφαίρεση τῶν
στεφάνων ἀπὸ τὰ κεφάλια τῶν νεονύμφων καὶ τὶς τελευταῖες
εὐχὲς τῆς Ἐκκλησίας γιὰ βίο γεμάτο ἀγαθά, μακροζωΐα,
προκοπὴ καὶ καλοὺς ἀπογόνους.
Εἶναι λοιπὸν τὸ μυστήριο «μέγα» γιὰ τὴν Ἐκκλησία ὅπως
τὸ χαρακτηρίζει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἀφοῦ παραλληλίζει τὴν
σχέση τοῦ ἄνδρα καὶ τῆς γυναίκας μὲ τὴν ἕνωση τοῦ Χριστοῦ
καὶ τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτὴ ἡ ἀμοιβαία ἀγάπη μεταβάλλεται μὲ
τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, σὲ ἀδιάσπαστη ἕνωση, ὁπότε
δικαίως ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος ὁρίζει τὸ γάμο ὡς «τὸ μυστήριον
τῆς ἀγάπης».
Καὶ ἐσεῖς σὲ μερικὲς ἡμέρες καλεῖσθε νὰ μετάσχετε σ’
αὐτὸ τὸ μυστήριο, τὸ ὁποῖο ἔχει τέτοια καὶ τόσο μεγάλη
σημασία γιὰ τὴν Ἐκκλησία, ὅση ἐν περιλήψει προσπαθήσαμε
νὰ σᾶς περιγράψουμε. Εὐελπιστοῦμε πὼς κι ἐσεῖς μὲ τὴ σειρά

σας θὰ δημιουργήσετε μιὰ ἀκόμη χριστιανικὴ οἰκογένεια, μιὰ
«κατ’ οἶκον Ἐκκλησία», ὅπως λέγει καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἡ
ὁποία θὰ ἔχει πρῶτο συγκάτοικο τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό.
Ἐκεῖνος θὰ εἶναι ποὺ θὰ τὴν ἁγιάζει καὶ θὰ τὴν καθοδηγεῖ πρὸς
τὴν Βασιλεία Σου καὶ Ἐκεῖνον, μόνον Ἐκεῖνον θὰ πρέπει νὰ
θέτετε ἀνάμεσά σας. Πρὸς Ἐκεῖνον θὰ ἀπευθύνουμε καὶ ἐμεῖς
μὲ τὴ σειρά μας τὶς ταπεινές μας προσευχὲς ὥστε νὰ σᾶς
εὐλογεῖ, προστατεύει καὶ ἁγιάζει.
Θερμὴ παράκληση: νὰ τηρεῖται ἡ προσυνεννοημένη ὥρα
προσέλευσης τῶν μελλονύμφων στὸ Ναὸ διότι κατὰ πρῶτον ἡ
παρατεινόμενη ἑκούσια καθυστέρηση ἀποτελεῖ ἀπρέπεια πρὸς
τοὺς καλεσμένους καὶ κατὰ δεύτερον πιθανὸν νὰ ἀκολουθεῖ
καὶ δεύτερο μυστήριο.
Γιὰ περισσότερες πληροφορίες ἢ ἐνδεχομένως ἀπορίες
παρακαλοῦμε ἐπικοινωνήσατε μὲ τὸ τηλέφωνο τοῦ Ἱ.Ναοῦ:
210-5813619.

Εκ του Ιερού Ναού

