
Σημειώσεις του μακαριστού Κατηχητή Γεωργίου  Ξ.  Οικονόμου

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
Ο Γάµος εστίν αναντιρρήτως θεία διάταξις, εστί νόµος τεθείς υπό του ποιητού εν αυτή τη φύσει 

του ανθρώπου, και έπειτα βεβαιωθείς να αναπτυχθείς εν τη υπερφυσική αποκαλύψει. Ο ιερός συγγραφεύς 
της Γενέσεως, αφηγούµενος την ιστορίαν της γενέσεως τως πρώτων ανθρώπων µαρτυρεί: “Και εποίησε ο 
Θεός τον άνθρωπον... άρσεν καί θήλυ εποίησεν αυτούς. και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός, λέγων. αυξάνεσθε 
καί πληθύνεσθε, και πληρώσατε την γην”(Γένεσις Α΄.27-28) τον λόγον ποιούµενος περαιτέρω περί της 
γενέσεως ιδία της πρώτης γυναικός και της παραστάσεως αυτής τώ Αδάµ, διηγείται: “Καί είπεν Αδάµ, 
ελλαµφθείς υπό του Πνεύµατος του Θεού (Ματθ. ΙΘ΄.4-6): τούτο νυν οστούν εκ των οστέων µου, και σάρξ 
εκ της σαρκός µου, αύτη κληθήσεται γυνή, ότι εκ του ανδρός αυτής ελήφθη. Ένεκα τούτου καταλείψει 
άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την µητέρα, και προσκολληθήσεται πρός την γυναίκα αυτού. και έσονται 
οι δύο εις σάρκα µίαν (Γένεσις 23-24). Άπαν τούτο συνέβη εν αυτή τη αρχή του κόσµου κατά τας ηµέρας 
της αθωότητος του ανθρώπου. Μετά τον κατακλυσµόν, ει και το ανθρώπινον γένος ευρίσκετο ήδη εν 
καταστάσει πτώσεως, όµως ο Άγιος Θεός εβεβαίωσεν πάλιν τον γάµον δια της ευλογίας Αυτού καθάπερ 
και εν τη αρχή “Και ευλόγησεν ο Θεός τον Νώε και τους υιούς αυτού και είπεν αυτοίς: “αυξάνεσθε καί 
πληθύνεσθε και πληρώσατε την γην”. (Γένεσις Θ΄.1)

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΟΘΕΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΑΥΤΟΥ

Περί του πότε και πως κατέστησεν ο Κύριος το του γάµου µυστήριον, ότε άραγε παρεγένετο εν τω Κανά 
της Γαλιλαίας γάµω (Ιωάννης Β΄.1-11), ή ότε, ένεκα της των Φαρισαίων γνωστής ερωτήσεως, ανέπτυξε 
την περί αυτού αληθή έννοιαν, ειπών: «ό ούν ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος µη χωριζέτω» (Ματθ. ΙΘ΄.3-
12), ή ότε µετά την ανάστασιν Αυτού, δι’ ηµερών τεσσαράκοντα ενεφανίζετο τοις µαθηταίς Αυτού, και 
έλεγεν αυτοίς τα περί της Βασιλείας του Θεού, δηλαδή περί παντός, όπερ αναφέρετο εις την σύστασιν της 
Εκκλησίας Αυτού. (Πράξεις Α΄.3) Περί τούτου οι Ευαγγελισταί ουδαµώς µνηµονεύουσι. «Πολλά γάρ και 
άλλα εποίησεν ο Ιησούς, ά ουκ έστι γεγραµµένα εν τοις βιβλίοις» (Ιωάννης Κ΄.30 ΚΑ΄.25) Αλλ’ εν µέρει 
µεν εκ των Αποστολικών συγγραµµάτων, πολλώ δε µάλλον εκ της ιεράς Παραδόσεως, αναµφηρίστως 
πειθόµεθα, ότι το του γάµου µυστήριον υπήρχεν εν τη Εκκλησία απ’ αυτής της αρχής αυτής, και ότι άρα 
έχει την καταγωγήν υπ’ αυτού του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού.

Εν τοις αποστολικοίς συγγράµµασιν ευρίσκωµεν φανερούς υπαινιγµούς περί της υπάρξεως του 
µυστηρίου του γάµου εν τη αποστολική Εκκλησία.

Εν τη προς Εφεσίους επιστολή διευκρινών ο άγιος Απόστολος Παύλος τα της χριστιανικής συζύγου 
καθήκοντα, λέγει: «Αι γυναίκες ταις ιδίαις ανδράσιν υποτάσσεσθε, ως τω Κυρίω. Ότι ο ανήρ εστί κεφαλή 
της γυναικός, ως και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας, ώσπερ η Εκκλησία υποτάσσεται τω Χριστώ, 
ούτω και αι γυναίκες τοις ιδίοις ανδράσιν εν παντί». (Εφεσίους Ε΄.22-24) Ευκρινών δε µετά τούτο και 
τα του χριστιανού συζύγου καθήκοντα, επάγει: «οι άνδρες, αγαπάτε τας γυναίκας εαυτών, καθώς και ο 
Χριστός ηγάπησε την Εκκλησίας, και εαυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής (Εφεσίους Ε΄.25) Τέλος, βουλόµενος 
διασαφηνίσαι την βάσιν αυτήν των συζυγικών τούτων καθηκόντων, δείκνυσι την ουσίαν του συζυγικού 
συνδέσµου και την σηµασίαν τούτου εν τω χριστιανισµώ λέγων (…) το µυστήριον τούτο µέγα εστί. εγώ 
δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησίας (Εφεσ. Ε΄.31-32)

Εντέλλεται τουτ’ έστιν ο Άγιος Απόστολος, ίνα αι µεν χριστιαναί γυναίκες εν ταυτώ µέτρω εν ώ ο 
Χριστός ηγάπησε την Εκκλησίαν, τούτον κυρίως ένεκα, διότι ο συζυγικός αυτών σύνδεσµος εικονίζει τον 
του Χριστού προς την Εκκλησίαν σύνδεσµον, όθεν δη και εστίν υπό την έποψιν ταύτην µέγα µυστήριον. 
Ει δε ο εν τω χριστιανισµώ γαµήλιος δύο προσώπων σύνδεσµος εστίν η µυστική κατ’ αυτήν την ουσίαν 
εικών του προς την Εκκλησίαν συνδέσµου του Χριστού, και ει ο προς την Εκκλησίαν σύνδεσµος του 
Χριστού εστίν άνευ πάσης αµφιβολίας πλήρης χάριτος και αγιότητος (Ιωάν. Α΄.14 Εφεσίους Ε΄.25), 



ανάγκη υποθέσθαι ότι και ο γαµήλιος σύνδεσµος δι’ ορατής τινος ιεροτελεστίας αγιάζεται και πληρούται 
της του Χριστού χάριτος.

Εν ετέρα αυτού επιστολή πραγµατευόµενος ο Άγιος Απόστολος Παύλος τα περί της αγαµίας και 
συζυγίας λέγει προς τοις άλλοις: «Γυνή δέδεται νόµω εφ’ όσον χρόνον ζη ο ανήρ αυτής. Εάν δε κοιµηθή 
ο ανήρ αυτής, ελευθέρα εστίν ώ θέλει γαµηθήναι, µόνον εν Κυρίω (Α΄Κορινθ. Ζ΄.39). Η ρήσις «µόνον εν 
Κυρίω» δείκνυσιν ότι χριστιανικός γάµος, επί των Αποστόλων έτι, εις διάκρισιν από των άλλων γαµηλίων 
συνδέσµων, συνετείθετο εν Κυρίω ή εις το όνοµα του Κυρίου. δηλαδή ήν έργον της τε πίστεως και της 
Εκκλησίας, αίπερ διά τούτο ηγίαζον αυτόν και εσφράγιζον δι’ ορατής τινος ιεροτελεστίας.

Οι Άγιοι Πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας, οι φύλακες της αποστολικής Παραδόσεως, ουδεµίαν 
περί της αληθείας ταύτης καταλείπουσιν αµφιβολίαν. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος π.χ. γράφει «πρέπει δε 
τοις γαµούσι και ταις γαµουµέναις µετά γνώµης του επισκόπου την ένωσιν ποιείσθαι, ίνα ο γάµος ή κατά 
Θεόν και µη κατ’ επιθυµίαν (επιστολή προς Πολύκαρπον).

Ότε άραγε παρεγένετο εν Κανά της Γαλιλαίας γάµω. (Ιωάννης Β΄.1-11) Καθώς είπεν ο Κύριος εις τους 
Φαρισαίους: Ο ουν ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος µη χωριζέτω. (Ματθ. ΙΘ΄.3-12,  Μάρκος Ι΄.2-12) Αι 
γυναίκες, τοις ιδίοις ανδράσιν υποτάσσεσθε ως τω Κυρίω ότι ο ανήρ εστί κεφαλή της γυναικός, ως και ο 
Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας… ώσπερ η Εκκλησία υποτάσσεται τω Χριστώ, ούτω και αι γυναίκες τοις 
ιδίοις ανδράσιν εν παντί. (Εφεσίους Ε΄.22-24. Ευκρινών δε µετά τούτο και τα καθήκοντα του συζύγου 
λέγει: «Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας εαυτών καθώς και ο Χριστός ηγάπησεν την Εκκλησίαν, και 
εαυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής. (Εφεσίους Ε΄.25,  Ιωάννης Α΄.14) … Και προσκοληθήσεται προς την 
γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο εις σάρκα µίαν. Το µυστήριον τούτο µέγα εστίν. (Εφεσίους Ε΄.31-32)

Ο Γάμος αδιάλυτος.
Τοις δε γεγαµηκόσι παραγγέλω ουκ εγώ, αλλ’ ο Κύριος γυναίκα από ανδρός 

µη χωρισθήναι. Εάν δε και χωρισθή µενέτω άγαµος ή τω ανδρί καταλλαγήτω. 
Και άνδρα γυναίκα µη αφιέναι. (Α΄ Κορινθ. Ζ΄.10-11, 39)

Η ρήσις «µόνον εν Κυρίω» δείκνυσιν ότι ο Χριστιανικός γάµος επί 
των Αποστόλων έτι, εις διάκρισιν από των άλλων γαµηλίων συνδέσµων, 
συνετίθετο εν Κυρίω ή εις το όνοµα Κυρίου. ∆ηλαδή ήν έργον της τε πίστεως 
και της Εκκλησίας αίπερ διά τούτο ηγίαζον αυτόν και εσφράγιζον δι΄όρα της 
ιεροτελεστίας.

Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος π.χ. γράφει «πρέπει δε τοις γαµούσι και γαµουµέναις µετά γνώµης 
επισκόπου την ένωσιν ποιείσθαι ίνα ο γάµος ή κατά Θεόν και µη κατ’ επιθυµίαν. (Επιστολή προς 
Πολύκαρπον)

Τι τα σεµνά του γάµου εκποµπεύεις µυστήρια; ∆έον άπαντα ταύτα απελαύνειν, και την αιδώ εκ 
προοιµίων την οµόνοιαν του συνοικεσίου συσφίγγειν, ίνα και ο πόθος του νυµφίου αύξηται και της κόρης 
η σωφροσύνη επιτείνηται, και δια πάντων τα της αρετής έργα εισελεύσεται εις την οικίαν εκείνων, και 
πάσαι του διαβόλου αι µηχαναί εκποδών έσονται, και αυτοί τον βίον ηδονής τον βίον διάξουσιν υπό της 
του Θεού ροπής συγκροτούµενοι.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος, οµιλ. ΜΗ΄. Εις Γένεσιν)
Ο Άγιος Ζήνων ο ουηρώνιος λέγει «Η συζυγική αγάπη συνενοί δύο ανθρώπους εις µίαν και την αυτήν 

σάρκα δια του σεβαστού µυστηρίου».

ΤΟ ΟΡΑΤΟΝ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙ ΑΟΡΑΤΟΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΑΥΤΟΥ 

Εις το ορατόν µέρος του µυστηρίου του γάµου ανάγονται δύο ουσιώδεις πράξεις, ών η µέν πρώτη εστίν 
η πανηγυρική µαρτυρία του νυµφίου και της νύµφης ενώπιον της Εκκλησίας, περί του ότι συζεύγνυνται 
εκουσία και αµοιβαία συµφωνία και διαφυλάξωσι την συζυγικήν πίστιν µέχρι τέλους της ζωής αυτών, η 
δε δευτέρα εστίν η πανηγυρική ευλογία του γαµηλίου αυτών συνδέσµου υπό του ιερέως, επιτιθέντος τον 
στέφανον πρώτον µεν επί την του νυµφίου κεφαλήν λέγοντος: «στέφεται ο δούλος του Θεού (δείνα) την 
δούλην του Θεού (δείνα) εις το όνοµα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύµατος», είτα δε επί την 
της νύµφης κεφαλήν και επανελαµβάνοντος: «στέφεται η δούλη του Θεού (δείνα) τον δούλον του Θεού 
(δείνα) εις το όνοµα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύµατος» και τέλος αναπέµποντος προς 
τον Θεόν την εξής σύντοµον ευχήν: «Κύριε ο Θεός ηµών, δόξη και τιµή στεφάνωσον αυτούς» και τρις 
ευλογούντος αµφοτέρους.



ΑΙ ΑΟΡΑΤΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ της χάριτος, της µεταδιδοµένης δια του µυστηρίου του γάµου τοις 
συζευγµένοις, έγκεινται καθόλου εν τούτω ότι η χάρις αύτη καθίστησιν αυτόν τον σύνδεσµον αυτών 
µυστήριον µέγα, κατά τους λόγους του Αποστόλου, άτε δη καθιστάσα αυτόν εικόνα της µυστικής του 
Χριστού προς την Εκκλησίαν ενώσεως. «το µυστήριον τούτο µέγα εστί, λέγει ο Απόστολος, εγώ δε λέγω 
εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν (Εφεσ. Ε΄.32) Έστι δε αξίως µέγα, διότι η χάρις αύτη: 

1) Αγιάζει και ούτως ειπείν πνευµατοποιεί τον γαµήλιον των δύο προσώπων σύνδεσµον, καθάπερ 
εστίν άγιος και πνευµατικός ο προς την Εκκλησίαν σύνδεσµος του Χριστού. Εντεύθεν δε και λέγει ο 
Απόστολος περί του Χριστιανικού γάµου: «Τίµιος ο γάµος εν πάσι, και η κοίτη αµίαντος» (Εβραίους Ιγ΄.4) 
και εντέλλεται τοις χριστιανοίς συζύγοις: «τούτο εστί το θέληµα του Θεού ο αγιασµός υµών, απέχεσθαι 
υµάς από της πορνείας. Ειδέναι έκαστον υµών το εαυτού σκεύος κτάσθαι εν αγιασµώ και τιµή». (Α΄ Θες. 
∆΄.4) (Λευϊτ. Κ΄.10) (∆ευτ. Ζ΄.14, ΚΒ΄.22,  ΚΗ΄.11) (Ματθ. ΙΘ΄.4-6)

2) Κρατύνει το γαµήλιον των δύο προσώπων σύνδεσµον δεσµοίς αδιαλύτοις, διότι αδιάλυτος εστί 
και αιώνιος ο του Χριστού προς την Εκκλησίαν σύνδεσµος (Ματθ. ΚΗ΄.20). Εν τω χριστιανικώ γάµω 
ενθυµητέον κατ’ εξοχήν την θείαν ρήσιν: «ό ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος µη χωριζέτω» (Ματθ. ΙΘ΄.6) 
δηλαδή ούς συνέζευξεν ουχί δια του νόµου τον γάµον όν εδωρήσατο εν τη αρχή έτι τοις ανθρώποις 
και εκύρωσεν εν τη αποκαλύψει της Π.∆. αλλά κατ’ εξοχήν διά της χάριτος Αυτού, ήν µεταδίδωσι τοις 
συζευγµένοις δι’ ιδίου µυστήριου της Καινής ∆ιαθήκης.

3) Τέλος, συνεργεί τοις χριστιανοίς συζύγοις καθ’ άπαντα τον βίον αυτών εις το πληρούν αγίως τα προς 
αλλήλους αµοιβαία καθήκοντα, κατά την υψηλήν εικόνα του αγιωτάτου συνδέσµου του Χριστού προς 
την Εκκλησίαν. Μόνον δε ούτω καθίστανται καταλυπταί και ανυσταί αι του Αγίου Αποστόλου εντολαί, αι 
λέγουσαι ίνα «οι άνδρες αγαπώσι τας γυναίκας εαυτών, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησίαν, και 
εαυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής» (Εφεσίους στ΄.25) αι δε γυναίκαις υποτάσσωνται «τοις ιδίοις ανδράσιν εν 
παντί, ώσπερ η Εκκλησία υποτάσσεται τω Χριστώ» (Εφεσίους στ΄.24)

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
Τρία µυστήρια της ορθοδόξου Εκκλησίας το Βάπτισµα, το Χρίσµα του Μύρου και η Θεία Ευχαριστία εισί 

προωρισµένα υπέρ απάντων ίνα ή παντί γενέσθαι χριστιανόν και είτα επιδιδόναι εν τη χριστιανική ευσεβεία 
και εξικνείσθαι της αιωνίου σωτηρίας. ∆ύο έτερα µυστήρια η µετάνοια και το ευχέλαιον εισί προωρισµένα 
υπέρ απάντων των χριστιανών ως δύο σωτήρια φάρµακα. Το µέν έν κατά των πνευµατικών ασθενειών το 
δε έτερον κατά των σωµατικών άµα και των ψυχικών. Αλλ’ υπάρχουσι έτι δύο µυστήρια υπό του Κυρίου 
κατασταθέντα άπερ καίπερ ουκ όντα προωρισµένα ουδέ αναγκαστικά προς άπαντας τους ανθρώπους 
καίπερ ουκ όντα αναγκαία προς πάντα  έκαστον αµέσως όµως εισί αναγκαία προς άπασαν την Εκκλησίαν 
καθόλου προς την ύπαρξιν και ευδαιµονίαν αυτής. Ταύτα εισί Α) Το µυστήριον του Γάµου µεταδίδον 
ορισµένοις προσώποις την χάριν προς φυσικήν γέννησιν των µέλλουσι είναι τέκνα της εκκλησίας και Β) 
Το µυστήριον της ιερωσύνης µαταδίδον επίσης προσώποις τισί την χάριν προς υπέρ φυσικήν γέννησιν των 
τέκνων της εκκλησίας και αγωγήν αυτών προς την αιώνιον ζωήν.

Και εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον… άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς. Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός 
αυξάνεσθε και πληθύνεσθε, και πληρώσατε την γην.

(Γένεσις Α΄.27-28,  Γένεσις Θ΄.1)
Άνθρωπος ός αν µοιχεύσητε γυναίκα ανδρός, ή ός αν µοιχεύσηται γυναίκα του πλησίον, θανάτω 

θανατούσθωσαν ο µοιχεύων και η µοιχευοµένη.
(Λευϊτικόν Κ΄.10)

∆ευτερονόµιον ΚΒ΄.22
Σπουδάζωσι ζήν αδιαίρετον ζωήν.

(Γένεσις Β΄.22-24)
Το µυστήριον τούτο µέγα εστί.

Εφεσίους Ε΄.31-32.
Ό… ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος µη χωριζέτω. 

 Ματθ. ΙΘ΄.6.
Παραγγέλω ουκ εγώ, αλλ’ ο Κύριος, γυναίκα από ανδρός µη χωρισθήναι, εάν δε και χωρισθή µενέτω 

άγαµος.
Εκλήθη δε και ο Ιησούς και οι µαθηταί αυτού εις τον γάµον.

 Ιωάννης Β΄.1-11.
Ό ουν ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος µη χωριζέτω.



 Μάρκος 10,11-12.
Τούτο γάρ εστί το θέληµα του Θεού ο αγιασµός υµών απέχεσθαι υµάς από της πορνείας. 

Ειδέναι έκαστον υµών το εαυτού σκεύος κτάσθαι εν αγιασµώ και τιµή. Α΄Θεσσαλ. ∆΄.3-4.
Εβραίους ΙΓ΄.1, Α΄Κορινθ. Ζ΄.10-11,  Ματθ. ΙΘ΄.9,  (Ιωάννης Κ΄.30-Κα΄.25 περί της ιεράς 

παραδόσεως)

Ο γάµος εστίν αναντιρρήτως θεία διάταξις, εστί νόµος τεθείς υπό του ποιητού εν 
αυτή τη φύσει του ανθρώπου, και έπειτα βεβαιωθείς και αναπτυχθείς εν τη υπερφυσική 
αποκαλύψει. Ο ιερός συγγραφεύς της Γενέσεως, αφηγούµενος την ιστορίαν της γενέσεως 
των πρώτων ανθρώπων µαρτυρεί: «και εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον … άρσεν και θήλυ 
εποίησεν αυτούς. και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός, λέγων . αυξάνεσθε και πληθύνεσθε, και 

πληρώσατε την γήν» (Γένεσις Α΄. 27-28) τον λόγον ποιούµενος περαιτέρω περί της γης γενέσεως ιδία της 
πρώτης γυναικός και της παραστάσεως αυτής τω Αδάµ, διηγείται: «και είπεν Αδάµ, ελλαµφθείς υπό του 
Πνεύµατος του Θεού (Γένεσις Β΄. 23): τούτο νυν οστούν εκ των οστέων µου, και σάρξ εκ της σαρκός µου, 
αύτη κληθήσεται γυνή, ότι εκ του ανδρός αυτής ελήφθη. Ένεκα τούτου καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα 
αυτού και την µητέρα, και προσκολληθήσεται προς την γυναίκα αυτού. και έσονται οι δύο εις σάρκα µίαν. 
(Γένεσις Β΄.23-24) Β΄. Άπαν τούτο συνέβη εν αυτή τη αρχή του κόσµου κατά τας ηµέρας της αθωότητος 
των ανθρώπων. Μετά το κατακλυσµόν, ει και το ανθρώπινον γένος ευρίσκετο ήδη εν καταστάσει 
πτώσεως, όµως, ο Άγιος Θεός εβεβαίωσεν πάλιν τον γάµον δια της ευλογίας Αυτού καθάπερ και εν τη 
αρχή. «Και ευλόγησεν ο Θεός τον Νώε και τους υιούς αυτών και είπεν αυτοίς. Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε 
και πληρώσατε την γήν». (Γένεσις Θ΄.1)

ΕΝΝΟΙΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΩΣ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ
Εν τω νόµω τω δοθέντι δια του Μωϋσέως ευρίσκοµεν αυστηράς διαταγάς, φρουρούσας το όσιον 

του συζυγικού δεσµού, ως καθιερωθέντος και αγιασθέντος υπό του Αγίου Θεού «και άνθρωπος ός αν 
µοιχεύσηται γυναίκα ανδρός, ή ός αν µοιχεύσηται γυναίκα του πλησίου αυτού θανάτω θανατούσθωσαν 
ο µοιχεύων και η µοιχευοµένη» (Λευϊτικόν Κ΄.10.) «Ευλογήσω σε παρά πάντα τα έθνη, ουκ έσται εν υµίν 
άγινος ουδέ στείρα…» (∆ευτερονόµιον Ζ΄.14). «Εάν δε ευρεθή άνθρωπος κοιµώµενος µετά γυναικός 
συνωκισµένης ανδρί, αποκτενείτε άµα αµφοτέροις, τον τε άνδρα τον κοιµώµενον µετά της γυναικός και 
την γυναίκα. Και εξαρείς τον πονηρόν εξ Ισραήλ». (∆ευτερονόµιον ΚΒ΄.23) «Και πληθυνεί σε Κύριος ο 
Θεός σου εις αγαθά επί τοις εκγόνοις της κοιλίας σου» (∆ευτερονόµιον ΚΗ΄.11) την αλήθειαν ταύτην 
εκύρωσεν εν τη Κ.∆. αυτός ο Χριστός Σωτήρ, ότε εις ερώτησιν των Φαρισαίων, κατά ποίαν αιτίαν έξεστι 
τω ανθρώπω απολύσαι την γυναίκα αυτού; απεκρίνατο: «ουκ ανέγνωτε, ότι ο ποιήσας απ’ αρχής άρσεν 
και θήλυ εποίησεν αυτούς και είπεν: «ένεκα τούτου καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα και την µητέρα. Και 
προσκοληθήσεται τη γυναικί αυτού, και έσονται οι δύο εις σάρκα µίαν; Ώστε ουκέτι εισί δύο, αλλά σάρξ 
µία. Ό ουν ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος µη χωριζέτω» (Ματθ. ΙΘ΄.4-6) και έτι πρότερον, ότε ετίµησε τη 
εαυτού παρουσία εορτήν γαµήλιον εν Κανά της Γαλιλαίας, ένθα δη και ετέλεσε το πρώτον αυτού θαύµα. 
(Ιωάννης Β΄.1)

Ο σκοπός του γάµου εστί διττός. Πρώτον µέν η πολλαπλασίασις και η διατήρησις του ανθρωπίνου 
γένους, ως δήλον εκ των λόγων Αυτού του Θεού, ευλογήσαντος το πρωτόπλαστον ζεύγος: «άρσεν 
και θήλυ εποίησεν αυτούς», διηγείται ο Μωϋσής, «και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός λέγων, αυξάνεσθε και 
πληθύνεσθε, και πληρώσατε την γην» (Γένεσις Α΄.27-28). Εν τω σκοπώ τούτω του γάµου περιλαµβάνεται 
και ο του γεννάν και πολλαπλασιάζειν τα τέκνα της Εκκλησίας του Θεού, ήν απ’ αρχής εκλήθησαν 
συστήσαι άπαντες οι άνθρωποι, ή άπαν το ανθρώπινον γένος «πάλιν αµήν λέγω υµίν ότι εάν δύο υµών 
συµφωνήσωσιν επί της γης περί παντός πράγµατος ού εάν αιτήσωνται γενήσεται αυτοίς παρά του Πατρός 
µου του εν ουρανοίς» (Ματθ. ΙΗ΄.19). «Εγώ ειµί ο ποιµήν ο καλός και γινώσκω τα εµά και γινώσκοµαι υπό 
των εµών». (Ιωάν. Ι΄.14-16)

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΑΖΟΜΕΝΟΥ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Αι ιδιότητες του υπό του µυστηρίου αγιαζοµένου χριστιανικού γάµου είναι:
Α) Το ενιαίον τουτ’ έστιν ο χριστιανικός σύνδεσµος µόνον ενός ανδρός και µιας γυναικός και Β) το 

αδιάλυτον. Ο χριστιανισµός απαγορεύει την πολυγαµία και αγιάζει τον σύνδεσµον µόνον δύο προσώπων 
ενός ανδρός και µιας γυναικός – την µονογαµία- διότι τοιούτο ών ο πρώτος του γάµου νόµος ο υπό του 



ποιητού αυτή τη φύσει του ανθρώπου εντεθείς και υπό του προπάτορος του ανθρωπίνου γένους κατά την 
εξ ύψους έµπνευσιν εξ αρχής εκδηλωθείς «και εποίησεν ο Θεός άνθρωπον, διηγείται ο ιερός της γενέσεως 
συγγραφεύς κατ’ εικόνα Θεού εποίησεν αυτούς άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς. (Γενεσ. Α΄.27) … Ένεκα 
τούτου καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την µητέρα αυτού και προσκοληθήσεται τη γυναικί 
αυτού και έσονται οι δύο εις σάρκα µίαν. (Γενεσ. Β΄.22.24,  Ματθ. ΙΘ΄.4,6). Τούτον τον νόµον εκύρωσε 
και ηρµήνευσεν Αυτός ο Κύριος Ηµών Ιησούς Χριστός εις το κατά Ματθαίον ΙΘ΄.4 ειπών: «ο ποιήσας απ’ 
αρχής άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς, και είπεν, ένεκεν τούτου καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα και 
την µητέρα και προσκολληθήσεται τη γυναικί αυτού, και έσονται οι δύο εις σάρκα µίαν. Ώστε ουκέτι εισί 
δύο, αλλά σάρξ µία». Τον νόµον τούτον επίσης εσήµαινε σαφώς τοις χριστιανοίς και ο Απόστολος Παύλος, 
λέγων: «έκαστος την εαυτού γυναίκα εχέτω… η γυνή του ιδίου σώµατος ουκ εξουσιάζει, αλλ’ ο ανήρ. 
Οµοίως δε και ο ανήρ του ιδίου σώµατος ουκ εξουσιάζει αλλ’ η γυνή» (Α΄Κορινθ. Ζ΄.2-4) και εµπνέων τοις 
χριστιανοίς συζύγοις την ιδέαν, ότι ο σύνδεσµος αυτών εξεικονίζει µυστικώς το σύνδεσµον του Χριστού 
προς την Εκκλησίαν. (Εφεσίους Ε’.23)  Η δευτέρα ιδιότης του χριστιανικού γάµου το αδιάλυτον ορίζεται 
επίσης εκ του νόµου του πρωτογόνου γάµου εντιθέντες υπό του δηµιουργού αυτή τη φύσει του ανθρώπου 
και ερµηνευθέντος υπό του Σωτήρος Χριστού. Ότε ηρώτησαν οι Φαρισαίοι αυτόν: εί έξεστι ανθρώπω 
απολύσαι την γυναίκα αυτού κατά πάσαν αιτίαν; – απεκρίνατο ουκ ανέγνωτε ότι ο ποιήσας απ’ αρχής 
άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς και είπεν (ο Θεός) ένεκεν τούτου καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού 
και την µητέρα και προσκοληθήσεται τη γυναικί αυτού και έσονται οι δύο εις σάρκα µία; ώστε ουκ εισι δύο 
αλλά σάρξ µία ό ουν ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος µη χωριζέτω… Αντειπόντων δε των Φαρισαίων αυτώ 
ότι ο Μωυσής ενετείλατο απολύειν την γυναίκα και δούναι αυτή βιβλίον αποστασίου – ο Κύριος είπεν: 
Μωυσής προς την σκληροκαρδίαν υµών επέτρεψεν υµίν απολύσαι τας γυναίκας υµών απ’ αρχής δε ού 
γέγονε ούτω.   (Ματθ. ΙΘ΄.3-8,) Ότε κατόπιν ηρώτησαν περί του αυτού οι Μαθηταί απεκρίνατο: «ός εάν 
απολύση την γυναίκα αυτού και γαµήση άλλην, µοιχάται επ’ αυτήν και εάν γυνή απολύση τον άνδρα αυτής 
και γαµηθή άλλω, µοιχάται». (Μάρκος Ι΄.11-12). Την διδασκαλίαν του Κυρίου περί του αδιαλύτου του 
γάµου εκήρυττον και οι άγιοι Απόστολοι: «Τοις δε γεγαµηκόσι, γράφει ο Απόστολος Παύλος, παραγγέλω, 
ουκ εγώ, αλλ’ ο Κύριος, γυναίκα από ανδρός µη χωρισθήναι. Εάν δε και χωρισθή, µενέτω άγαµος, ή τω 
ανδρί καταλλαγήτω. Και άνδρα γυναίκα µη αφιέναι».  Α΄Κορινθ. Ζ΄.10,  Ματθ.ΙΘ΄.9,  Ματθ. Ε΄.53) 

ΤΙΝΙ ΕΞΕΣΤΙ ΤΕΛΕΙΝ ΤΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΚΑΙ ΤΙΝΑ ΤΑ ΠΑΡΑ 
ΤΩΝ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩ ΠΡΟΣΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Η εξουσία του τελείν το του γάµου µυστήριον ως και άπαντα τα λοιπά µυστήρια ανήκεν απ’ αυτής 
της αρχής του χριστιανισµού εις τους ποιµένας της εκκλησίας εις τους επισκόπους και πρεσβυτέρους. Τα 
περί αυτών µαρτυρεί ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος και µετ’ αυτών ο Μεγ. Βασίλειος, ο άγιος Γρηγόριος ο 
θεολόγος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος και άλλοι. 

Τα πρόσωπα τα προσερχόµενα τω µυστηρίω του Γάµου κατά τους κανόνας της ορθοδόξου πίστεως: 1- 
Οφείλουσιν είναι αµφότεροι της χριστιανικής πίστεως,  διότι άνευ της εις Χριστόν πίστεως ο άνθρωπος ου 
δύναται δέξασθαι την δια των µυστηρίων µεταδιδοµένη χάριν και καθόλου µετασχείν των πνευµατικών 
δώρων των προσφεροµένων εν τω βασιλείω της του Χριστού χάριτος όπερ δύναται µόνοι οι εισελθόντες 
ήδη εις το βασίλειον τούτο δια της του Βαπτίσµατος θύρας – «Εάν τις γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύµατος ου 
δύναται εισελθείν εις την Βασιλείαν του Θεού» (Ιωάν.3,5) – Εντεύθεν ο µετ’ απίστων µη µετά χριστιανών 
γάµος απαγορεύεται τοις χριστιανοίς. (∆΄ Οικουµ. Συν. Καν. Ι∆. Στ΄.Οικουµ. Σύνοδος Καν. ΟΒ).

Οφείλουσι να είναι ορθόδοξοι αµφότεροι διά να λάβουν µετ’ ειλικρινούς πίστεως την ευλογίαν του Θεού 
παρά του λειτουργού της ορθοδόξου εκκλησίας. Οφείλουσι εκ των γνωστών βαθµών της κατά σάρκα και 
της κατά πνεύµα συγγενείας των υπό των κανόνων της εκκλησίας οριζοµένων (Στ΄. Οικουµ. Σύνοδος 
ΝΓ, Ν∆ Νεοκαισαρίας, Βασιλείου ΚΓ ΟΒ ΠΖ,  Τιµ. ΙΑ). Μη γίνεσθε ετεροζυγούντες απίστοις Καν. ΑΛ 
Λαοδικείας ότι δεί προς πάντας αιρετικοίς επιγαµίας ποιείν ή διδόναι υιούς ή θυγατέρας αλλά µάλλον 
λαµβάνειν ει γε απαγγέλοιντο χριστιανός γίνεσθαι ότι πρέπει να είναι παρθένοι αµφότεροι. Οφείλουσι 
έχει αµοιβαίας εκουσίαν συµφωνίαν προς το ελθείν εις γάµον κοινωνίαν… τούτο απορρέει εξ αυτής της 
φύσεως του γαµηλίου συνδέσµου.


