
Το Μυστήριο του Γάμου

Το Ιερό Μυστήριο του Γάμου τελείται όταν δύο άνθρωποι που αγαπούν ο ένας τον 
άλλον θέλουν να περάσουν το υπόλοιπο της ζωής τους μαζί και ζητούν από το Θεό να 

τους ενώσει. Ο Θεός έβαλε τον Αδάμ και την Εύα μαζί, έτσι ώστε να μην είναι μόνοι. 
Οι άνθρωποι που είναι παντρεμένοι χαίρονται τη ζωή και μοιράζονται τις λύπες, ενώ 

χτίζουν μια οικογένεια. Οι οικογένειες αποτελούν σημαντικό μέρος του σχεδίου του Θεού. 
Γνωρίζουμε ότι αυτό το μυστήριο είναι ιερό, διότι ο Ιησούς επέλεξε να κάνει το πρώτο 

θαύμα του στο Γάμο στην Κανά στη Γαλιλαία, μετατρέποντας το νερό σε κρασί. 
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Ο Αρραβώνας
Είναι η ανταλλαγή των δαχτυλιδιών. Αυτό 

σημαίνει ότι το ζευγάρι έχει επιλέξει ο 
ένας τον άλλον και υπόσχονται να είναι 

μαζί. Είναι αφιερωμένοι στο Θεό και 
αρχίζουν μια οικογένεια.

Ο Γάμος
1.  

Ο Ιερέας βάζει τα στέμματα 
στο ζευγάρι. Τα στέμματα 
συμβολίζουν ότι είναι ο 

βασιλιάς και η βασίλισσα 
του βασιλείου τους, το οποίο 
είναι η νέα οικογένειά τους.

2.  
Ο ιερέας βάζει το ζευγάρι 
να πιεί κρασί από το ίδιο 
κύπελλο. Αυτό σημαίνει 

ότι θα μοιράζονται τα 
πάντα και ότι τίποτα δεν 
μπορεί να μπει ανάμεσα 

τους.

3.
Ο ιερέας, μαζί με 

το ζευγάρι και τους 
κουμπάρους περπατούν 

γύρω από το τραπέζι 
τρεις φορές. Αυτά είναι 
τα πρώτα βήματα που 
κάνουν ως παντρεμένο 

ζευγάρι.

4.
Τέλος, ο ιερέας ζητά από 
το Θεό να ευλογήσει το 
ζευγάρι, τον γάμο τους 

και την οικογένεια που θα 
δημιουργήσουν.

Ο Θεός ενώνει τον Αδάμ και την Εύα
“Και ο Κύριος ο Θεός είπε: Δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος….” 

Γένεσις  2:18
 “και τους ευλόγησε ο Θεός· και είπε σ’ αυτούς: Αυξάνεστε και πληθύνεστε...” 

Γένεσις  1:28



1.  Όταν δύο άνθρωποι 
παντρεύονται, την ζητάνε από 
τον Θεό.

2.  Όταν δύο άνθρωποι 
υπόσχονται να είναι για πάντα 
μαζί, τις ανταλλάσσουν.

3.  Ο Ιερέας βάζει αυτά στο κεφάλι 
τους.

4.  Για να δείξει ότι θα μοιράζονται 
τα πάντα, το ζευγάρι πίνει από 
αυτό.

5.  Ο ιερέας, το ζευγάρι και οι 
άνθρωποι αυτοί περπατούν 
γύρω από το τραπέζι τρεις 
φορές.

6.  Μέσω του γάμου, το ζευγάρι 
θα την δημιουργήσει.

ΚΥΠΕΛΛΟ

ΕΥΛΟΓΙΑ

 

ΒΕΡΕΣ

ΚΟΥΜΠΑΡΟΙ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΣΤΕΜΜΑΤΑ

Συνδέστε με μια 
γραμμή τις προτάσεις 
στα αριστερά με την 
αντίστοιχη λέξη στα 

δεξιά

ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξῃ καὶ τιμῇ στεφάνωσον αὐτούς

- Λειτουργία του Γάμου -

Όνομα:____________________________________    Ημερ.:________________________
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Εισαγωγή:

Προσευχή:

Ανάγνωση 
της Βίβλου:

Δραστηριότητα:

Σπουδαιότερα 
Σημεία:

Το Μυστήριο του Γάμου
{Έκδοση για δασκάλους}

Αντικείμενο 
μαθήματος:

Να κατανοήσουν τα παιδιά το Ιερό Μυστήριο 
του Γάμου και τα διάφορα μέρη της 
λειτουργίας.

Το Ιερό Μυστήριο του Γάμου τελείται όταν δύο άνθρωποι που αγαπούν ο 
ένας τον άλλον θέλουν να περάσουν το υπόλοιπο της ζωής τους μαζί και 
ζητούν από το Θεό να τους ενώσει. Ο Θεός έβαλε τον Αδάμ και την Εύα μαζί, 
έτσι ώστε να μην είναι μόνοι. Οι άνθρωποι που είναι παντρεμένοι χαίρονται 
τη ζωή και μοιράζονται τις λύπες, ενώ χτίζουν μια οικογένεια. Οι οικογένειες 
αποτελούν σημαντικό μέρος του σχεδίου του Θεού. Γνωρίζουμε ότι αυτό το 
μυστήριο είναι ιερό, διότι ο Ιησούς επέλεξε να κάνει το πρώτο θαύμα του στο 
Γάμο στην Κανά στη Γαλιλαία, μετατρέποντας το νερό σε κρασί. 

Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξῃ καὶ τιμῇ στεφάνωσον αὐτούς
- Λειτουργία του Γάμου -
Εξηγήστε στα παιδιά ότι μπορούμε να πούμε αυτή την προσευχή όταν ο 
ιερέας τοποθετήσει τα στέμματα στα κεφάλια της νύφης και του γαμπρού.

Ο Θεός ενώνει τον Αδάμ και την Εύα
“Καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεός• οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον….” Γένεσις  2:18
“καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς ὁ Θεός, λέγων• αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε..” Γένεσις  1:28

Ζητήστε από τα παιδιά να ενώσουν με μια γραμμή τις προτάσεις στα 
αριστερά με την αντίστοιχη λέξη στα δεξιά.

Ο Αρραβώνας 
Είναι η ανταλλαγή των δαχτυλιδιών. Αυτό σημαίνει ότι το ζευγάρι έχει επιλέξει 
ο ένας τον άλλον και υπόσχονται να είναι μαζί. Είναι αφιερωμένοι στο Θεό και 
αρχίζουν μια οικογένεια.

Ο Γάμος 
1.  Ο Ιερέας βάζει τα στέμματα στο ζευγάρι. Τα στέμματα συμβολίζουν ότι είναι ο 

βασιλιάς και η βασίλισσα του βασιλείου τους, το οποίο είναι η νέα οικογένειά 
τους.

2.  Ο ιερέας βάζει το ζευγάρι να πιεί κρασί από το ίδιο κύπελλο. Αυτό σημαίνει 
ότι θα μοιράζονται τα πάντα και ότι τίποτα δεν μπορεί να μπει ανάμεσα τους.

3.  Ο ιερέας, μαζί με το ζευγάρι και τους κουμπάρους περπατούν γύρω από 
το τραπέζι τρεις φορές. Αυτά είναι τα πρώτα βήματα που κάνουν ως 
παντρεμένο ζευγάρι.

4.  Τέλος, ο ιερέας ζητά από το Θεό να ευλογήσει το ζευγάρι, τον γάμο τους και 
την οικογένεια που θα δημιουργήσουν.
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