
Α΄ λυκείου 

 
25. Η ευλογία για μια ζωή συζυγίας: το βαθύτερο νόημα του 

μυστηρίου του Γάμου   
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  

 ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
1. Κασέτα με το τροπάριο «άγιοι μάρτυρες..» 

2. χριστιανικό προσκλητήριο γάμου 

3. Π.Δ. Το βιβλίο της Γενέσεως 

  

 

 ΣΧΕΔΙΟ 

α) Πτυχές του μυστηρίου του Γάμου 
1. Ρωτάμε τους μαθητές  να μας πουν πώς νομίζουν ότι συνδέεται στην ορθόδοξη 

πίστη η γαμική σχέση με το Θεό. 
Διαβάζουμε από την Π.Δ. (Γέν. Α΄27-28) Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Θεός ευλογεί τη 
μεταξύ των ανθρώπων με διαφορετικό φύλο σχέση. 
  
Ποιο ρόλο δίνει ο Θεός στην Εύα; 
«Ποιήσωμεν αυτώ βοηθόν» 
 
Να τον βοηθήσει σε τι; 
Να φτάσει στο στόχο του. 
 
Ποιος είναι ο στόχος του ανθρώπου; 
Το καθ’ ομοίωσιν 
 
Άρα ο Γάμος ως ένωση και κοινωνία ψυχών και σωμάτων έχει στόχο την 
τελείωση των προσώπων και τη σωτηρία. 
 
Η απόκτηση παιδιών δεν είναι στόχος; 
Δεν είναι ούτε σκοπός ούτε στόχος, όμως είναι αποτέλεσμα της αγαπητικής σχέσης των 
συζύγων. Από τη στιγμή όμως που αποκτούνται παιδιά δηλ. φέρνουν στον κόσμο νέα 
πλάσματα που είναι «κατ’ εικόνα» Θεού (ως συνδημιουργοί πλέον του Θεού) οι σύζυγοι 
θέτουν νέο στόχο στη σχέση τους και αυτός είναι η δημιουργία αγίων, γι’ αυτό και οι 
Πατέρες της Εκκλησίας ονομάζουν το Γάμο= «Πατήρ αγίων» 
 
Στη συνέχεια διαβάζουμε από την Π.Δ. (Γέν. Γ΄16-19) 
Στους στίχους περιλαμβάνονται οι συνέπειες της διάσπασης της σχέσης Θεού- ανθρώπου. 
Και αυτές είναι: 
Α. Διάσπαση σχέσης μεταξύ του ζεύγους  
Β. Διάσπαση σχέσης ανθρώπου-φυσικού περιβάλλοντος 

  
Ποιος είναι αυτός που αποκαθιστά ξανά τη σχέση Θεού-ανθρώπου; 



Διαβάζουμε από την Π.Δ. (Γέν. Γ΄14-15) το πρωτευαγγέλιο. 

Το πρώτο βήμα το κάνει ο Θεός με την ενσάρκωσή του. 

Ο Χριστός προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύς,η επειδή όμως απέχει της αμαρτίας 

καταφέρνει να την εξαγιάσει δηλ. να την φτάσει στο καθ’ ομοίωσιν. 

 

Πώς θα επέλθει αποκατάσταση των σχέσεων ξανά ανάμεσα στα δύο φύλα; 

Ο Χριστός θα ευλογήσει το γάμο στην Κανά(με τη δημιουργία του κρασιού από νερό) 

Με το Χριστό και μέσα στην Εκκλησία η γυναίκα θα πλησιάσει ξανά τον άνδρα (άρμοση 

των χειρών) 

 

Ο Χριστός ως άνθρωπος αποτελεί πρότυπο για την πορεία κάθε χριστιανού. 

Ο Χριστός όμως νυμφεύθηκε; 

Ναι, την Εκκλησία. 

Και όπως εκείνος έδωσε τη ζωή του για την Εκκλησία, έτσι και ο άνδρας θυσιάζεται για τη 

γυναίκα του. 

Και όπως εκείνος είναι κεφαλή της Εκκλησίας, έτσι και ο άνδρας είναι κεφαλή της 

γυναικός. («η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα») 

 

Β) Ο συμβολισμός των τελουμένων στο μυστήριο του Γάμου 

 
Δακτυλίδια  (βέρες)  

 Το φορούσαν οι βασιλιάδες ως σύμβολο εξουσίας. Ο άνθρωπος παίρνει πίσω τη θέση 

του συνδημιουργού του Θεού (αποκατάσταση της σχέσης με το Θεό) 

 Σφραγίδα ένωσης και διαρκής υπενθύμιση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και 

αλληλοπροσφοράς (αποκατάσταση της σχέσης μεταξύ των δύο φύλων) 

Στέφανα 

 Τα φορούσαν οι αθλητές που είχαν νικήσει ως σύμβολο υπεροχής έναντι των 

αντιπάλων. Οι νεόνυμφοι στέφονται ως νικητές του αγώνα που έκαναν, ώστε να 

κρατηθούν αγνοί ως το μυστήριο του Γάμου τους. 

Κοινό ποτήριο  

 Ιστορικά: Το μυστήριο του Γάμου τελούνταν παλιότερα μέσα στο μυστήριο της Θ. 

Ευχαριστίας, οπότε οι νεόνυμφοι κοινωνούσαν. 

 Συμβολικά: Υπενθυμίζει την κοινή πορεία και γεύση και συμμετοχή σε εμπειρία που 

θα αποκτήσουν. 

Χορός του Ησαΐα 

 Εκφράζει τη χαρά που υπάρχει στο μυστήριο του Γάμου με την αποκατάσταση των 

σχέσεων. 

Χρησιμοποιώ την κασέτα & ρωτάω αν γνωρίζουν τον ύμνο ή από ποια ακολουθία 

προέρχεται. 

Τροπάριο των μαρτύρων 

«άγιοι μάρτυρες οι καλώς αθλήσαντες και στεφανωθέντες, πρεσβεύσατε προς Κύριον 

ελεηθήναι τας ψυχάς ημών» 

Γιατί ψάλλεται μετά το «Ησαΐα χόρευε..»;   

Για να θυμίσει ότι σκοπός του γάμου που τελέστηκε είναι η τελείωση των δύο. Ο 

δρόμος προς την τελείωση δεν θα είναι χωρίς εμπόδια, οπότε ξεκινούν έναν νέο 

αγώνα σε ένα καινούριο στάδιο. (Βλέπουμε παραλληλισμό με το λάδι στο μυστήριο 

του Βαπτίσματος) 

 

 



γ) Βαπτισμένος χριστιανός και πολιτικός γάμος 
 Εκφράζει την επιλογή των συζύγων να μη μετέχουν στα μυστήρια πλέον της Εκκλησίας, 

γι’ αυτό και μετά από έναν πολιτικό γάμο το ζευγάρι δεν μετέχει και στα υπόλοιπα 

μυστήρια. 
 

Εργασία: Ερώτηση 4, σελ.144 


