Οδηγίες για την τέλεση του γάμου σας
Προκειμένου να τελέσετε το γάμο σας στον Ιερό Ναό
μας, μαζί με τις πατρικές ευχές μας, θεωρούμε απαραίτητο
να σας δώσουμε και τις παρακάτω οδηγίες:
1.Για την τέλεση του μυστηρίου είναι απαραίτητη η άδεια της Ιεράς Μητροπόλεως, που πρέπει να προσκομίσετε
στον ιερέα, βάσει της οποίας θα συνταχθεί η δήλωση του γάμου, με την οποία θα δηλώσετε το γάμο σας στο Ληξιαρχείο
μέσα σε 40 ημέρες.
2.Ο/Η παράνυμφος (κουμπάρος) θα πρέπει να είναι
Χριστιανός Ορθόδοξος. Επίσης καλόν είναι, να είναι
ενήλικος ή έγγαμος.
3.Φροντίστε να βρίσκεστε 5 λεπτά πρίν από την καθορισμένη ώρα. Η έγκαιρη προσέλευση διασφαλίζει την ομαλή
λειτουργία του Ναού, όπου πρέπει να γίνουν και άλλα
μυστή-ρια ή ακολουθίες.
4.Ιδιαίτερα σας παρακαλούμε, η ενδυμασία των γυναικών να είναι ανάλογη με το χώρο. Η νύμφη και η παράνυμφος καθώς και οι προσκεκλημένες ας μη ξεχνούν ότι βρίσκονται στον «οίκο του Θεού», όπου επιβάλλεται σεμνότητα και
ιεροπρέπεια.
5.Σχετικά με το γάμο, ισχύουν ποικίλες ανόητες προλήψεις. Το γράψιμο ονομάτων στα παπούτσια της νύφης, ο
φόβος να μη δεί η μια νύμφη την άλλη, οι μαντείες με το
χύσιμο στο δάπεδο του Ναού του κρασιού του κοινού
ποτηρίου, το πάτημα του ποδιού κ.α., είναι δεισιδαιμονίες
που διασύρουν και διαπομπεύουν τη σοβαρότητα του
μυστηρίου.

6.Το ρύζι και τα κουφέτα στο «Χορό του Ησαϊα» δεν
έχουν καμιά θέση. Πρόκειται για μη χριστιανικό έθιμο, που
μόνο αταξία, μικροατυχήματα και μικροεπεισόδια δημιουργεί. Είναι ασέβεια να ρυπαίνουμε τον «οίκο του Θεού» με
οποιοδήποτε μέσο. Αντ’αυτών μπορείτε να ράνετε τους νέονύμφους με ροδοπέταλα όταν εξέρχονται από το Ναό.
7.Αποφύγετε την πολυτέλεια και την υπερβολή. Ο επιδεικτικός στολισμός, τα εκτυφλωτικά φώτα και η αλόγιστη
χρήση των φωτογραφικών μέσων όχι μόνο είναι περιττά, αλλά και παρεμποδίζουν την ιεροπρεπή τέλεση του μυστηρίου.
8.Φροντίστε όσο εξαρτάται από σας, να τηρηθεί
απόλυτη τάξη και ησυχία σε όλη τη διάρκεια του μυστηρίου.
9.Ο γάμος είναι κατά τον Απόστολο Παύλο «μυστήριο
μέγα». Συνεπώς χρειάζεται και μια ανάλογη πνευματική προετοιμασία με εξομολόγηση, προσευχή και νηστεία για την κα
λύτερη προσέγγιση του μυστηρίου.
Με την εφαρμογή των παραπάνω συμβάλλετε και σεις
στην τέλεση του μυστηρίου με ευλάβεια και ιεροπρέπεια,που
θα είναι μια ουσιαστική πνευματική εμπειρία στη ζωή σας.

Με αγάπη Χριστού και τις θερμότερες ευχές μας
Οι ιερείς της Ενορίας σας.

