Προσευχή του Ιερού Μυστηρίου του Γάμου
“Ο ποιήσας ἀπ’ ἀρχῆς ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς. Καὶ ὁ εἶπεν, «ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν
πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ κολληθήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν· ὥστε
οὐκέτι εἰσὶ δύο, ἀλλὰ σὰρξ μία. ὃ οὖν ὁ Θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω.”-Κατά Ματθαίον 19, 4-6

Τα Σύμβολα της Τελετής του Γάμου

Οι Βέρες: Η ευλογία των δαχτυλιδιών και η παρουσίασή τους στο γαμπρό και τη νύφη είναι ένα σύμβολο του
συμφωνητικού που σφραγίζουν μεταξύ τους, έτσι ώστε «να αγαλλιάζουν και να δοξολογούν τον Θεό!»
Τα Στέφανα: Αφού δεχθούν τις ευλογίες και φορέσουν τις βέρες, ο γαμπρός και η νύφη φορούν τα στέφανα της
δόξας και της αξιοπρέπειας.
Τα στέφανα συμβολίζουν την ευλογία του Κυρίου προς την ένωσή τους μέσω της οποίας τους δίνει τη χάρη να
συνεισφέρουν στο ιερό έργο Του: τη Δημιουργία.

Η Προσευχή

Κύριε! Σε ευχαριστούμε για αυτό το ιερό μυστήριο του γάμου με το οποίο μας ευλόγησες.
Ζητάμε από Εσέ να μας δωρίσεις τη χάρη να το φέρουμε με ιεροσύνη και υπευθυνότητα.
Δώσε μας τη δύναμη και την υπομονή να ταξιδέψουμε μέσα στη ζωή με πνεύμα αλληλεγγύης·
μέσα από τις δυσκολίες και τους κλυδωνισμούς,
μέσα από ημέρες αρρώστιας και πόνου,
και επίσης μέσα από ευτυχία και ευμάρεια.
Γέμισε το σπίτι μας με την ειρήνη Σου.
Δίδαξέ μας ώστε να χτίσουμε μία στέρεη και ομόνοη οικογένεια·
ένα μοντέλο για να ακολουθήσουμε όλοι, όπως ακριβώς η Αγία Οικογένεια της Ναζαρέτ.
Προστάτεψε το σπίτι μας από το ορατό και το αόρατο κακό.
Είθε οι άγγελοί Σου να μείνουν μαζί και μεταξύ μας,
έτσι ώστε να απολαύσουμε την ασφάλεια, την ειρήνη και την ευτυχία του Αγίου Πνεύματος.
Δώσε μας Κύριε την αγάπη Σου.
Δώσε μας τον Υιό Σου.
Δώσε μας τη δύναμη και ένωση του Αγίου Πνεύματός Σου.
Δώρισέ μας τη φροντίδα της μητέρας Σου, της Παρθένου Μαρίας, Βασίλισσας της Οικουμένης,
και του εκλεκτού συζύγου της, Αγ. Ιωσήφ.
Χάρισέ μας την προστασία των φρουρών αγγέλων
μέσα από τη μεσολάβηση όλων των αγίων.
Μείνε μαζί μας παντοτινά και κράτα μας ενωμένους κάτω από τη συνεχή προστασία Σου,
καθώς Εσύ είσαι ο Βασιλεύς των Ουρανών,
το απανταχού παρόν Πνεύμα της Αλήθειας,
οι θησαυροί όλων των χαρών και ο Δωρητής όλης της ζωής.
Κύριε επέστρεψε σε εμάς, εξάγνισέ μας και σώσε τις ψυχές μας.
Αμήν.
“Αλλά επίσης ταιριάζει σε εσάς: ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν, ἡ δὲ γυνὴ ἵνα φοβὴται
τὸν ἄνδρα.”-Προς Εφεσίους 5:33
Διανέμεται δωρεάν με αγάπη από το Ίδρυμα Naji Cherfan
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