
سي ن  الك   خدمة عقد الّزواج  
 . خلّو موانع الّزواج شهادة  اخلطيبني تقدمي خدمة عقد الّزواج بعد   اء جر ُيمكن إ

 ولو مل يكنجيب أن يكوان قد تلقَّيا التعليم املسيحي يف مدرسة التثبيت وأصبحا عضوين يف الكنيسة. وُيكن إجراء خدمة عقد الّزواج الكنسي هلما    اخلطيبان اللذان يريدان عقد زواجهما كنسيًّا 
ويتم اإلعالن أثناء القّداس اإلهلي يف    .(2:18)التعاليم الكنسية    .ىخر أ  ة مسيحيةديني  مجعيةأو عمضًوا يف    شريطة أن يكون هذا األخري عضواً يف كنيسة مسيحية أخرى  أحدمها عضًوا يف الكنيسة

   خالل خدمة الصالة العاّمة.  صالة شفعية مجاعية ألجلهم ويمصّلي الشعب. بعد موافقة العروسنيالكنيسة عن أمساء األشخاص الذين ينوون الزواج أو األشخاص الذين تزّوجوا ابلفعل 
 ، وعن معىن طلب مباركة الرب هلذا الزواج. املسيحي  مع اخلطيبني ويتحدث معهما عن معىن الزواج ممسبًقا وينبغي على القسيس أن يلتقي   .القسيس هاي جر يمـ خدمة عقد الّزواج  

وتتم استشارة مسؤول املوسيقى يف الكنيسة   .مناسبة هلذه اخلدمةتسبيحة . يفضل أن حتتوي خدمة عقد الزواج الكنسي على ترنيمة أو  اختيار املوسيقىعند دمة نوع اخلخذ يف االعتبار جيب أن يم 
 .اليت جيدر اختيارهااملوسيقى   بشأن

رى خدمة عقد الّزواج   .( 2:19. )التعاليم الكنسية القسيس  ابالتفاق معمكان آخر  أي يف يف الكنيسة أو  ُتم
 ينبغي أن حيضر خدمة عقد الّزواج شاهدان على األقل. ويتقّدم اخلطيبان أمام املذبح حبيث يقف العريس إىل ُيني العروس. 

 اتريخ الّزواج داخل الكتاب املقّدس. تدوين وُيكن  يمقّدم الكتاب املقّدس كهدية من الكنيسة عند الزواج. 
 

 

 املوسيقى التقدميية .1
 املوسيقى التقدُيية عبارة عن عزف و/أو ترنيمة. ُيكن أن تكون 

 االفتتاحية الربكة   .2

 أو ترتيلهما.  حتية الشعب ُيكن قراءة الربكة و 

  الربكة
 . القدس  والروح واالبن   †  اآلب  : ابسمالقسيس 
   : آمني. الشعب 

 حتية الشعب
 : الرَّبُّ َمَعكمم. القسيس 
 َوَمَعَك أيًضا. :  الشعب 

 املقدمة كلمات   .3

 اآلتية:  حد اخلياراتأاملقّدمة بنفسه أو يستعمل كلمات القسيس  يكتب 

حضرمتا اليوم أمام هللا لكي ترتبطا برابط الزواج املقدس. نطلب من الّرب أن يبارككما ويبارك   ة(. نان )فالن( و)فال اخلطيبأيها : القسيس 
ر ك ههمه   .خ ل ق ههمْ   و أهنْ ث ى   ذ ك ًرا.  خ ل ق هه   للاِ   صهور ةِ   ع ل ى.  صهور تِهِ   ع ل ى  اإِلْنس ان    للاه   خ ل ق  زواجكما. يقول الكتاب املقّدس: "   : َل همْ   و ق ال    للاه   و َب 

،  و اْمألهوا   و اْكث هرهوا  أ ْثِْرهوا» ي  و ان    كهلِّ   و ع ل ى  السَّم اءِ   ط ْيِ   و ع ل ى  اْلب ْحرِ   َس  كِ   ع ل ى   و ت س لَّطهوا   و أ ْخِضعهوه ا،   األ ْرض    " .« األ ْرضِ   ع ل ى   ي ِدب    ح 
   (28-27 :1 سفر التكوين)



 أو

  ِمنْ   و لِكنْ "يقول يسوع:    .)األمساء األوىل(  أمام هللا لنصّلي إىل الّرب أن يبارك )فالن( و)فالنة(جمتمعون  حنن اليوم  األحّباء،  أيها  :  القسيس 
ا   أ ْجلِ  ِمنْ .  للاه  خ ل ق ههم ا   و أهنْ ث ى  ذ ك ًرا  اْْل ِليق ِة،  ب ْدءِ  هه   الرَّجهله  ي ْْتهكه  هذ    ل ْيس ا   ِإًذا .  و اِحًدا   ج س ًدا   االثْ ن انِ   و ي كهونه  َِبْمر أ تِِه،   و ي  ْلت ِصقه   و أهمَّهه   أ َب 
 ( 9-6 :10 مرقس) "ِإْنس ان    ي هف ّرِْقهه   ال   للاه  َج  ع هه  ف الَِّذي. و اِحد   ج س د   ب لْ  اثْ ن ْيِ  ب  ْعده 

 أو

األوىل(  )فالن( و)فالنة(األحّباء،  أيها  :  القسيس  أن هللا خلق اإلنسان )األمساء  املقّدس  الكتاب  يقول  لكي يكوان شريكني    َوأمنـَْثى  ذََكرًا . 
 هللا والّصالة مًعا، نصّلي أن يبارك هللا زواجكما.  لبعضهما البعض. ابالستماع إىل كلمة

 املزمور  .4
 ختيار املزامري حسب السنة الكنسّية أو اختيار مزامري أخرى.  ا كذلك ُيكن  

 ُيكن قراءة املزمور أو ترتيله. وُيكن ترتيل األنتيفون يف بدايته وهنايته. أحلان املزامري يف كتاب الصالة.  
 . ابستثناء األسبوعني األخريين من الصوم الكبري  اجملدلة الصغرى مع املزامري، نقول

 أنتيفون 

َنا، َقوَِيتْ  َقدْ  َرْْحََتهم  أَلنَّ     َعَليـْ
   .  الدَّْهرِ  ِإىَل   الرَّبِّ  َوأََمانَةم 

 117:2املزمور  

 أو
 :  لِلرَّبِّ  أَقمولم 

   .« َعَلْيهِ  َفأَتَِّكلم  ِإهِلي . َوِحْصِن  ي ئِ َمْلجَ »
 91:2املزمور  

  املزمور
، ِسْتِ  يف   اَلسَّاِكنم   .  يَِبيتم   اْلَقِديرِ  ِظلِّ  يف  اْلَعِليِّ

 . « َعَلْيهِ  َفأَتَِّكلم  ِإهِلي. َوِحْصِن  ي ئِ َمْلجَ : »لِلرَّبِّ  أَقمولم 

 .  حَتَْتِمي َأْجِنَحِتهِ  َوحَتْتَ  يمظَلِّلمَك،  ِِبََواِفيهِ 

 . َحقُّهم  َوجِمَن    تـمْرس  

 . َمْسَكَنكَ  اْلَعِليَّ  َجَعْلتَ . « ي ئِ َمْلجَ  َربُّ  يَ  أَْنتَ : » قـمْلتَ  أَنَّكَ 
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 أو
 

 أَْرَفعم َعْيَنَّ ِإىَل اْْلَِباِل، ِمْن َحْيثم َيِْت َعْوِن!  
، َصاِنِع السََّماَواِت َواأَلْرِض.    َمعموَنيِت ِمْن ِعْنِد الرَّبِّ

. الَ يـَنـَْعسم َحاِفظمَك.    اَل َيدَعم رِْجَلَك َتزِلُّ
 ِإنَّهم الَ يـَنـَْعسم َوالَ يـََنامم َحاِفظم ِإْسرَائِيَل.  

 َحاِفظمَك. الرَّبُّ ِظل  َلَك َعْن َيِدَك اْليمْمىَن.  الرَّبُّ 
 اَل َتْضرِبمَك الشَّْمسم يف النـََّهاِر، َواَل اْلَقَمرم يف اللَّْيِل.  

 الرَّبُّ حَيَْفظمَك ِمْن كملِّ َشّر. حَيَْفظم نـَْفَسَك.  
 الرَّبُّ حَيَْفظم خمرموَجَك َودمخموَلَك ِمَن اآلَن َوِإىَل الدَّْهِر. 

 121املزمور  

 

 . َفَدْور   َدْور   كملِّ   يف  َوسمْلطَانمكَ  الدُّهموِر،  كملِّ   ممْلكم  ممْلكمكَ 

م  كَ  اْلكملِّ  َأْعنيم  .  ِحيِنهِ  يف   طََعاَمهممْ  تـمْعِطيِهمْ  َوأَْنتَ  َتَتَجَّى،   ِإيَّ

 .  ِرًضى   َحيّ   كملَّ   فـَتمْشبعم  َيَدكَ   تـَْفَتحم 

 .  َأْعَماِلهِ  كملِّ   يف  َوَرِحيم   طمرمِقِه، كملِّ   يف  اَبر   الرَّبُّ 

 .  اِبحلَْقِّ   َيْدعمونَهم  الَِّذينَ  َيْدعمونَهم، الَِّذينَ  ِلكملِّ  َقرِيب   الرَّبُّ 

 . فـَيمَخلِّصمهممْ  َتَضرَُّعهمْم،  َوَيْسَمعم  َخائِِفيِه،  ِرَضى   يـَْعَملم 
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 .  َساِعِدكَ  َعَلى  َكَخاتِ    قـَْلِبَك، َعَلى  َكَخاتِ    ِاْجَعْلِن 

 .  َكاْلَمْوتِ   َقِويَّة   اْلَمَحبَّةَ  أَلنَّ 

 .الرَّبِّ  َلَظى   اَنرِ   هَلِيبم  هَلِيبـمَها. َكاهْلَاِويَةِ   قَاِسَية   اْلَغرْيَةم 

 .  تـَْغممرمَها  الَ  َوالسُّيمولم   اْلَمَحبََّة، تمْطِفئَ  َأنْ  َتْسَتِطيعم   الَ   َكِثريَة    ِمَياه  

 . اْحِتَقارًا  حتمْتَـَقرم  اْلَمَحبَِّة،  َبَدلَ  بـَْيِتهِ  ثـَْرَوةِ  كملَّ   اإِلْنَسانم  َأْعَطى   ِإنْ 
   7- 8:6نشيد األنشاد  

  اجملدلة الصغرى
 ن  االبْ آلب وَ لِ   دم جْ مَ الْ 



 س  دم وح القم الرُّ آلب وَ لِ   دم جْ مَ الْ 
 اآلنَ  وَ هْ وَ  ءِ دْ بَ  الْ يف  انَ ا كَ مَ كَ 

 . نيَ آمِ  ينَ رِ اهِ الدَّ  رِ هْ  دَ ىَل إِ  ونم كم يَ سَ وَ 

 نتيفون تكرار األ

 ّصالة ال .5
ِكنم َأنْ لصالة  الشعب ل دعوة. ترتيالً أو   أن تمقال إّما قراَءةً آمني ُيكن  وقول الشعب صالة  والصالة، الشعب للدعوة   . صالة لل صمت قصرية  بفتة عَ بَ تْـ تـم  ُيم

 ! فلنصل :  القسيس 

 أابان السماوي، ي ي رب،  .1
 َوأمنـَْثى   ذََكرًا أنت خلقت اإلنسان 

 وأعطيتهما الزواج كهدية وكتكليف. 
 اليوم برابط الزواج.  نرتبطا يالذين  ابرك )فالن( و)فالنة(

 . ببعضهما هما  ك مجعتألن نشكرك 
 ابرك ي رب هذا احلفل. 

 احضر هنا ي رب ي يسوع. 
   . نطلب هذا بربّنا يسوع املسيح

 

 ي نبع احملبة.   ،املسيح أيها  .2
 قاان حبضورك، كما ابركت عرس 

 يف عرس )فالن( و)فالنة(.  احضر ي رب هنا أيضا 
 إىل العرس الكبري يف ملكوت السماوات.   يف اليوم األخريي رب  أدخلنا 
 . ذو صالح صالتنا فأنت  امسع  ي رب

   
 ي خالق كل شيء.  ، ربي  .3

 أنت رتّبت الزواج خلري البشر وسعادهتم.  
 نشكرك ي رب على أن الزواج كذلك

 . ظهر صالح خلقك ومجاله يم 
 ابرك زواج )فالن( و)فالنة( 

 لكي حيافظا على عهدك ولكي يشكراك على نعمك. 
 امسع صالتنا ي نبع كل صالح. 

 
 ي أابان السماوي،  .4



 . ته حينما خلقَت اْلنَس البشري، ِشئَت أن يقتن الرجل ابمرأ 
 على الزواج،   املقِبَلنْيِ  نْي ن اخلطيبَ هذيْ مجْع برابط احملبة الواحدة ا

 وأجعل حمبَتهما املثمرة شهادًة حملبّتك اإلهلية لنا.  
ّبا بعضهما مثلما أحب املسيح الكنيسة   ، ساعدمها على أن حيم

 ض. ع لبعضهما الب   خملصنيوقّومها ليبقيا 
 . بربنا وإهلنا يسوع املسيحامسع صالتنا  ي رب 

 

 : آمني الشعب 

 الكلمة خدمة  ب.  

 الكتاب املقّدس قراءة   .6
 .  ةيّ الكنس حسب السنة أيًضا قراءة آيت الكتاب املقدس األخرى ُيمكن قراءة أحد املقاطع أدانه. وُيكن 

 . قبل البدء ابلقراءة  املقطع املراد قراءتهعن يعلن القارئ 

 للتأّمل. وُيكن أن تمتبع قراءة الكتاب املقّدس مبزمور أو ترنيمة، أو بعزف موسيقى أو بفتة صمت 

 
 28- 27:  1  التكوين  سفر

  اأَلْرَض، َواْمألموا َواْكثـمرموا أْثِْرموا : »هَلممْ  َوقَالَ   هللام  َواَبرََكهممم   .َخَلَقهممْ  َوأمنـَْثى  ذََكرًا. َخَلَقهم  هللاِ  صمورَةِ  َعَلى. صموَرتِهِ   َعَلى  اإِلْنَسانَ  هللام  َخَلقَ "
 "  . « اأَلْرضِ  َعَلى َيِدبُّ   َحيَـَوان    كملِّ   َوَعَلى السََّماءِ  َطرْيِ   َوَعَلى  اْلَبْحرِ  مَسَكِ  َعَلى  َوَتَسلَّطموا َوَأْخِضعموَها،

 13؛  8- 1:  13  كورنثوس  أهل  إىل  األوىل  رسالةال

  مجَِيعَ   َوَأْعَلمم   نـمبـموَّة ،  ِل   َكاَنتْ   َوِإنْ .  يَرِنُّ   َصْنًجا  َأوْ   َيِطنُّ   حنمَاًسا  ِصْرتم   فـََقدْ   حَمَبَّة ،  ِل   لَْيسَ   َولِكنْ   َواْلَمالَِئَكةِ   النَّاسِ   ِِبَْلِسَنةِ   أََتَكلَّمم   كمْنتم   ِإنْ 
،  وَكملَّ   اأَلْسرَارِ  ًئا  فـََلْستم   حَمَبَّة ،   ِل   لَْيسَ   َولِكنْ   اْْلَِباَل،   أَنـْقملَ   َحّتَّ   اإِلُيَانِ   كملُّ   ِل   َكانَ   َوِإنْ   ِعْلم    َسلَّْمتم   َوِإنْ   أَْمَواِل،   كملَّ   َأْطَعْمتم   َوِإنْ .  َشيـْ
ًئا أَنـَْتِفعم   َفالَ  حَمَبَّة ، ِل   لَْيسَ   َولِكنْ   َأْحَتَِق، َحّتَّ  َجَسِدي  .  َشيـْ
،  الَ  اْلَمَحبَّةم .  حَتِْسدم   الَ   اْلَمَحبَّةم .  َوتـَْرفمقم   تـََتَأّنَّ   اْلَمَحبَّةم  َتِفخم، َوالَ   تـَتَـَفاَخرم   َوالَ  السُّوَء،  َتظمنُّ   َوالَ   حَتَْتدُّ،  َوالَ   لِنَـْفِسَها، َما َتْطلمبم   َوالَ  تـمَقبِّحم، َوالَ   تـَنـْ

،   تـَْفرَحم   َبلْ   اِبإِلثِْ   تـَْفرَحم    َوأَمَّا .  أََبًدا  َتْسقمطم   الَ   اَْلَمَحبَّةم .  َشْيء    كملِّ   َعَلى  َوَتْصربم   َشْيء ،   كملَّ   َوتـَْرجمو  َشْيء ،   كملَّ   َوتمَصدِّقم   َشْيء ،   كملَّ   َوحَتَْتِملم   اِبحلَْقِّ
َتِهي، َواألَْلِسَنةم  َفَستـمْبَطلم،  النـُّبـموَّاتم   . َفَسيـمْبَطلم  َواْلِعْلمم   َفَستَـنـْ

 . اْلَمَحبَّةم  َأْعَظَمهمنَّ  َولِكنَّ   الثَّالَثَةم  هِذهِ  َواْلَمَحبَّةم،  َوالرََّجاءم   اإِلُيَانم : فـَيَـثْـبمتم  اآلنَ  أَمَّا
 

 5:2  –  4:31  أفسسإىل    رسالةال

،  حَنْوَ   بـَْعضمكممْ   لمطََفاءَ   وَكمونموا  . اْلَمِسيحِ  يف   أَْيًضا هللام  َساحَمَكممم   َكَما  ممَتَساحِمِنيَ   َشفموِقنيَ   بـَْعض 
 . طَيَِّبةً   رَاِئَحةً   للِ   َوَذبِيَحةً   قـمْراَبانً  أَلْجِلَنا، نـَْفَسهم  َوَأْسَلمَ   أَْيًضا اْلَمِسيحم  َأَحبـََّنا   َكَما  اْلَمَحبَّةِ  يف   َواْسلمكموا  َأِحبَّاَء،  َكَأْواَلد    اِبللِ  ممَتَمثِِّلنيَ  َفكمونموا 
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يعِ   ِعْندَ   َمْعرموفًا   ِحْلممكممْ   لَِيكمنْ .  افْـَرحموا:  أَْيًضا  َوأَقمولم   ِحني ،  كملَّ   الرَّبِّ   يف   اِفْـَرحموا   َشْيء    كملِّ   يف   َبلْ   ِبَشْيء ،  هَتَْتمُّوا  الَ .  َقرِيب    اَلرَّبُّ .  النَّاسِ   مجَِ
 . َيسموعَ  اْلَمِسيحِ  يف  َوأَْفَكارَكممْ   مْ قـملموَبكم  حَيَْفظم  َعْقل،  كملَّ   يـَفموقم  الَِّذي هللاِ  َوَساَلمم .  هللاِ  َلَدى  ِطْلَباتمكممْ  لِتـمْعَلمْ   الشُّْكِر،  َمعَ  َوالدَُّعاءِ   اِبلصَّاَلةِ 
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،   َأْحَشاءَ   اْلَمْحبموِبنيَ   اْلِقدِّيِسنيَ   هللاِ   َكممْخَتارِي  فَاْلَبسموا   َوممَساحِمِنيَ   بـَْعًضا،  بـَْعضمكممْ   حممَْتِمِلنيَ   َأاَنة ،   َوطمولَ   َوَوَداَعًة،  َوتـََواضمًعا،  َولمْطًفا،   َرأْفَات 
  راَِبطم  ِهيَ  الَّيِت  اْلَمَحبَّةَ  اْلَبسموا هِذهِ  مجَِيعِ  َوَعَلى . أَْيًضا  أَنـْتممْ  هَكَذا اْلَمِسيحم  َلكممم   َغَفرَ  َكَما.  َشْكَوى  َأَحد    َعَلى أَلَحد   َكانَ   ِإنْ  بـَْعًضا   بـَْعضمكممْ 
 . اْلَكَمالِ 
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 .  بِهِ  حَنَْيا  ِلَكيْ   اْلَعاملَِ  ِإىَل  اْلَوِحيدَ  ابـَْنهم  أَْرَسلَ  َقدْ  هللاَ  َأنَّ : ِفيَنا هللاِ  حَمَبَّةم  أمْظِهَرتْ  ِِبَذا
َبِغي  هَكَذا،  َأَحبـََّنا   َقدْ   هللام   َكانَ   ِإنْ   اأَلِحبَّاءم،  أَيّـَُها بَّ   َأنْ   أَْيًضا  لََنا  يـَنـْ   فَاللم   بـَْعًضا،  بـَْعضمَنا  َأَحبَّ   ِإنْ .  َقطُّ   َأَحد    يـَْنظمْرهم   ملَْ   َاللم .  بـَْعًضا  بـَْعضمَنا   حيِم

 . ِفيَنا  َتَكمََّلتْ   َقدْ  َوحَمَبـَّتمهم   ِفيَنا، يـَثْـبمتم 
 

 6- 4  :19  مّت

  َوَيكمونم   اِبْمَرأَتِِه،  َويـَْلَتِصقم   َوأممَّهم   َأاَبهم   الرَّجملم   َيْتمكم   هَذا  َأْجلِ   ِمنْ   وقال:   َوأمنـَْثى؟  ذََكرًا  َخَلَقهمَما   اْلَبْدءِ   ِمنَ   َخَلقَ   الَِّذي  َأنَّ   قـََرْأتمْ   أََما "قال يسوع:  
 " .ِإْنَسان    يـمَفرِّْقهم  الَ   هللام  مَجََعهم   فَالَِّذي . َواِحد   َجَسد   َبلْ   اثـَْننْيِ  بـَْعدم  لَْيَسا   ِإًذا.  َواِحًدا َجَسًدا االثـَْنانِ 
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، فـََرَغتِ  َوَلمَّا . اْلعمْرسِ  ِإىَل  َوَتاَلِميذمهم   َيسموعم   أَْيًضا َودمِعيَ . همَناكَ  َيسموعَ   أممُّ  وََكاَنتْ  اْْلَِليِل،  قَاانَ  يف  عمْرس   َكانَ   الثَّاِلثِ  اْليَـْومِ  َويف    أممُّ   قَاَلتْ  اخْلَْمرم
.  « فَافْـَعلموهم   َلكممْ  قَالَ   َمْهَما: »لِْلخمدَّامِ   أممُّهم   قَاَلتْ .  «بـَْعدم   َساَعيِت   ََتْتِ  ملَْ   اْمَرأَةم؟   يَ  َوَلكِ   ِل   َما: » َيسموعم   هَلَا  قَالَ .  «ََخْر   هَلممْ   لَْيسَ : » َلهم   َيسموعَ 

  اأَلْجرَانَ   اْمألموا : »َيسموعم   هَلممْ   قَالَ .  ةً َثالَثَ   َأوْ   ِمْطَرْينِ   َواِحد    كملُّ   َيَسعم   اْليَـهموِد،  َتْطِهريِ   َحَسبَ   همَناَك،   َمْوضموَعةً   ِحَجارَة    ِمنْ   َأْجرَان    ِستَّةم   وََكاَنتْ 
  ََخْرًا،  اْلممَتَحوِّلَ   اْلَماءَ   ئِ اْلممتَّكَ   َرئِيسم  َذاقَ  فـََلمَّا.  فـََقدَّمموا.  « ئِ اْلممتَّكَ  رَئِيسِ   ِإىَل   َوَقدِّمموا  اآلنَ   اْستَـقموا: »هَلممم   قَالَ   ثمَّ .  فـَْوقم   ِإىَل   َفَمألموَها.  « َماءً 
َا   ِإْنَسان    كملُّ : »َلهم   َوقَالَ   اْلَعرِيسَ   ئِ اْلممتَّكَ   َرئِيسم   َدَعا   َعِلمموا،   اْلَماءَ   اْستَـَقوما  َقدِ   َكانموا  الَِّذينَ   اخْلمدَّامَ   لِكنَّ   ِهَي،   أَْينَ   ِمنْ   يـَْعَلمم   َيكمنْ   َوملَْ    َيَضعم   ِإَّنَّ

  قَاانَ   يف   َيسموعم   فـََعَلَها  اآلَيتِ   ِبَدايَةم   هِذهِ !«.  اآلنَ   ِإىَل   اْْلَيَِّدةَ   اخْلَْمرَ   أَبـَْقْيتَ   فـََقدْ   أَْنتَ   أَمَّا.  الدُّونَ   َفِحيَنِئذ    َسِكرموا  َوَمَّت   َأوَّاًل،  اْْلَيَِّدةَ   اخْلَْمرَ 
 .َتاَلِميذمهم  بِهِ  َفآَمنَ  جَمَْدهم، َوَأْظَهرَ  اْْلَِليِل،
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تمكممْ  َكذِلكَ   اآلبم  َأَحبَِّن  َكَما قال يسوع: "   َحِفْظتم  َقدْ  َأانَ   َأِّنِ  َكَما  حَمَبَّيِت، يف  تـَثْـبـمتمونَ  َوَصاَييَ   َحِفْظتممْ  ِإنْ   .حَمَبَّيِت  يف   امثـْبـمتموا. َأانَ  َأْحبَـبـْ

بُّوا  َأنْ   َوِصيَّيِت  ِهيَ  هِذهِ » .فـََرحمكممْ  َويمْكَملَ  ِفيكممْ  فـََرِحي يـَثْـبمتَ   ِلَكيْ   ِِبَذا َكلَّْمتمكممْ   .حَمَبَِّتهِ  يف   َوأَثـْبمتم   َأِب  َوَصايَ    َكَما  بـَْعًضا بـَْعضمكممْ   حتِم
تمكممْ   " . َأْحبَـبـْ
 العظة  .7

 عظة للمواضيع التالية:تتطّرق اليتحّدث القسيس حبرّية أو يستعمل إحدى اخليارات أدانه. ُيكن أن  
 الزواج كنعمة وترتيب إهلي  - 
 لزوجني الروحي ل نمولفرصة لكالزواج   -
 األسرة كوحدة أساسية لبناء اجملتمع  -
 الفرح والشكر  -



 احلب واإلخالص  -
 العاطفة واإلرادة  -
 االعتذار واملساحمة  -
 دعم األقارب واألصدقاء  -

 

  سّن هللا الزواج منذ صباح اخللق. . لقد  الكرام   ضيوف العرس   / الكرمي    أيها احلضور ،  )األمساء األوىل(  )فالن( و)فالنة(  ان العروسان العزيز أيها  
لذلك، اعتنيا بزواجكما حّتَّ تنعما ابلسعادة    ."ِإْنس ان    ي هف ّرِْقهه   ال    للاه   َج  ع هه   الَِّذي يسوع املسيح على أمهيته عندما قال: "  وقد أكَّد ربنا 

افظا على الرابط الذي يربطكما ببعضكما يف  حياتكما. كوان متواضعني واحتما بعضكما حّّت أيم والربكة يف   .  لزواجكما   اليومية  ة يااحل حتم
 سّبحا هللا واشكراه على صالحه يف األفراح، واْلآ إليه واطلبا عونه يف األتراح.  

  لبعض  اعتذرا بعضكما   . تقامسوا إذن ما ُتلبه احلياة من مسرات وأحزان. ن حيملوا أثقال بعضهم البعض بولس الرسول يوصي املسيحيني ِب 
لزواجكما    ختلقاإلخالص، واحملبة، واإلُيان ابلل    .إّيها  اخدما بعضكما ابملواهب اليت وهبكما هللا  .بعضكماملساحمة  أيضا  وكوان مستعّدين  

 وبذلك، ستنعمان ابلربكة اليت وعد ِبا هللا الزوجني.  أساًسا صلًبا. 

  .الربكات ابلتمنّيات و ا  موملصاحبتهما يف رحلته  فرحتهما   )األمساء األوىل(  حضرت اليوم لتشاركوا )فالن( و)فالنة(لقد  ]أيها األقارب واألصدقاء!  
 [ .صلواتكمحياهتما اليومية كذلك. واذكرومها يف أيم يف ادعمومها 

 أو  

. واآلن، التزما ابحلياة مع  اليوم هو يوم عرسكما املبارك. لقد مجعكما هللا ببعضكما  .)األمساء األوىل(  األصدقاء األحباء، )فالن( و)فالنة(
 زواجكما. عهد بعضكما مبحبة واحتام متبادلني. حنن نبتهج ألجلكما ونصلي إىل هللا أن يبارك 

بعضكما البعض يف خضم احلياة اليومية.    أن تعتنيا  يدعستت  ة احلقيقي  ة ب احملأكثر بكثري من جمرد عاطفة.   امن أقوى العواطف ولكنه  ة باحمل
 . تهارعاي  عليكما ، وجيبتها تقوي  ما ُيكنكو ،  ة باحمل  ايأن تنم   ماُيكنك

هللا يسمح لنا  والفرح والسعادة.    قم قِّ حَ ـ يم يف أفضل األحوال  الزواج  إن  هللا هو نبع احملبة. وقد سّن الزواج عندما خلق اإلنسان ذكرًا وأمنثى.  
األمور  حتّداث مع بعضكما حّّت عن لذلك،   ات.جيحّّت يف أفضل الز الزوجني قد يواجهان مشاكل  . ولكن ابستمرار  ِبن خنترب اخلري واحملبة

طئني وغري كاملني حّتَّ يقّدم لنا مثاال نتعّلم منه.    ،الصَّعبة  نَّ طلب  ذلك أواستمعا لبعضكما البعض. وقد قبل املسيح صداقة أشخاص خمم
 الغفران والتجاوز عن األخطاء هي هبة من هللا.  

ولكن    وستجدان فيه الكثري من النصائح والتوجيهات لدربكما املشتك.  ستقدم لكما الكنيسة يف عرسكما هدية هي الكتاب املقّدس. 
ِبن يكون مع خاّصته يف احلياة اليومية    ان هللاوعود هللا. فقد وعدهو  أفضل ما يف الكتاب املقّدس ليس هو النصائح والتوجيهات وإَّنا  

 كذلك. 

 عقد الزواجج. 
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 األسئلة  .8
 يسأل القسيس العريس: 



 (كاملسم ال)اال أن تتخذ )فالنة( أتريد ويف حمضر هذه اْلماعة )الشهود(  كّلّي املعرفة أمام هللا  ، إِن أسألك (كاملسم ال)اال ي )فالن(:  القسيس 
لص هلا زوجة لك  ّبها وختم  ؟ يف العسر واليسر  ، وأن حتم

 اْلواب:  

 . ، أريدنعم
 يسأل القسيس العروس: 

سم  )اال  )فالن(  يويف حمضر هذه اْلماعة )الشهود( أتريدين أن تتخذكّلّي املعرفة  ، إِن أسألك أمام هللا  (كاملسم ال)اال  ي )فالنة(:  القسيس 

بّ   ازوجً  (كاملال لص ي لك، وأن حتم  له يف العسر واليسر؟  يه وختم
 اْلواب:  

 ، أريد. نعم

 أو
 يسأل القسيس العريس: 

زوجة لك،    (كاملسم ال)اال ، إِن أسألك أمام هللا ويف حمضر هذه اْلماعة )الشهود( أتريد أن تتخذ )فالنة((كاملسم ال)اال : ي )فالن(القسيس 
لص هلا يف العسر  لتعيشا مبوجب كلمة هللا،  ّبها وختم  ؟ ويف املرض والصحة ما دمتما حيَّني  واليسروأن حتم

 اْلواب:  

 ، أريد. نعم
 يسأل القسيس العروس: 

زوًجا    (كاملسم ال)اال  ، إِن أسألك أمام هللا ويف حمضر هذه اْلماعة )الشهود( أتريدين أن تتخذي )فالن((كاملسم ال)اال  : ي )فالنة(القسيس 
لصي له لتعيشا مبوجب كلمة هللا، لك،  ّبيه وختم  يف العسر واليسر ويف املرض والصحة ما دمتما حيَّني؟وأن حتم

 اْلواب:  

 ، أريد. نعم

 الزواج   خوامت  مباركة  .9
 ُيكن للعروسني أن جيثوا على ركبتيهما. يخذ القسيس اخلات )اخلوات( ويرفعهما ويصلي:  .يقّدم العريس اخلات للقسيس )يقّدم العريس والعروس اخلوات للقسيس( 

 ابرك ي رب ولديك وخامتيهما )هذين(  
 ليصريا هلما رمزًا مقّدسا للعهد املتبادل الذي جرى بينهما. 

 أيها اإلله القدير. 
 أنت احملبة فبارك من يلجأ إليك. 

 احِم هذا الزواج. 
 ليعيشا وفًقا ملشيئتك،   )األمساء األوىل( )فالن( و)فالنة(أِعن  

 ويبقيا خملصني لبعضهما وليخدما بعضهما ابمتنان. 
   ربّنا يسوع املسيح. ابسمإيك نطلب ي رب  

 : آمني. الشعب 



 اليد اليسرى. بنصر  يف    ني لكي يـمْلبسامها لبعضهماسو لعر لات  و اخليقّدم    قّدما خامتني فإن القسيس. إذا كان العروسان قد  لعروسهاليد اليسرى    بنصرللعريس فيملِبسه العريس يف    اخلات  يقّدم القسيس

 وعود اْلوامت    .10
 اخلات )أو اخلوات( ويقول:   ه سيس مع عرو أن ُيسك العر  إذا أراد العروسان، ُيكنهما قبل أن يلبسا اخلات )أو اخلوات( 

 أان فالن، 
 أختذك ي فالنة 

 وأريد أن أحبك يف العسر ويف اليسر ]ما دمنا حيَّنْي[. زوجة ل، 
 وهذا اخلات أقّدمه لك عربوان للعهد الذي قطعناه. 

 :  وتقول العروس

 أان فالنة، 
 أختذك ي فالن 

 ل، وأريد أن أحبك يف العسر ويف اليسر ]ما دمنا حيَّنْي[.  ازوجً 
 وهذا اخلات أقّدمه لك عربوان للعهد الذي قطعناه. 

 أو
 :  لعريسا يقول

 . ي فالنة  أحبك أان  
 . حزانفراح واألياة يف األأتقاسم معك احلأريد أن 

 . وأن أكون خملًصا لك إىل أن يمفرّقنا املوت
 :  وتقول العروس

 أحبك ي فالن. أان  
 . معك احلياة يف األفراح واألحزانأريد أن أتقاسم  

 . وأن أكون خملًصا لك إىل أن يمفرّقنا املوت
   تثبيت الزواج ومباركة الزوجي  .11

 تثبيت الزواج  

، ولبستما اخلات  هذه الكنيسة )أو هؤالء الشهود(   ويف حمضر ذلك أمام هللا  وأعلنتما  لقد اختذمتا بعضكما زوجني    : قسيس ال
   أعلنكما زوجني.  أان املدعو واملرسوم خادما ليسوع املسيح يف كنيسته  . عربواًن للعهد الذي قطعتماه

 مباركة الزوجي  
 ُيكن للعروسني أن جيثوا على ركبتيهما.  

 ]اآلب السماوي، يعطيكما فرحه وبركته.  :قسيس ال

 . بصالحه معكما يف العسر ويف اليسر  ابن هللا الوحيد وليكن 

 يفيض حمبته يف قلبيكما.[ الّرب، الروح القدس، يسكن فيكما و 

 . القدس والروح واالبن  †  اآلب ابسمالثالوث اإلهلي يبارككما  



 أو

 ]روح هللا يقودكما،  :قسيس ال

 ا، قوة هللا حتفظكم

 حكمة هللا تعّلمكما، 

 يد هللا حتميكما، 

 [ .تمرشدكما طريق هللا  

 الرحيم يبارككما.  اإلله القدير 

 . القدس والروح  واالبن †  اآلب  ابسم
   

 أو

   . ماكنِْعَمةم رَبَِّنا َيسموَع اْلَمِسيِح، َوحَمَبَّةم هللِا، َوَشرَِكةم الرُّوِح اْلقمدمِس َمعَ لِتكمن    :قسيس ال

 : آمني. الشعب 
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 الزفاف أو عزف أية موسيقى مناسبة.  تسبيحات بدل التنيمة ُيكن ترديد إحدى  

 اجلماعية الشفعية  الصالة .13
 . الزواج ُيكن التحضري هلذه الصالة مبشاركة احلاضرين يف خدمة  

 لنصّل! :  القسيس 

اجعلهما    اللذين ارتبطا أمامك برابط الزواج.   نصلي إليك أن تبارك )فالن( و)فالنة( .  احلبيب  ي رب، أيها األب السماوي  .1
قوِّ أواصر احملبة بينهما. امنحهما اإلخالص والشعور ابملسؤولية. وأعنهما على    يشعران ابلسعادة يف بيتهما وحيّسان بربكة حضورك.

ا يف كل أيم حياهتما أرِشدْ غراءات. احفظ جسديهما وروحيهما. و مقاومة اإل قـَوِّ    ، وامنحهما َعْونك عندما تواجههما الصعوابت. مهم
ا    بنك ربنا يسوع املسيح. صالتنا اب   امسع، إىل ملكوتك. ألبدي إىل البيت ا يف اليوم األخري فيهما اإلُيان واألمل. وأرِشْدمهم

اْلبَـنَّاؤمونَ َتْْبِ أنَت  ِإْن مَلْ  أيها اإلله القدير،   .2 اربط بني هذين الزوجني برابط احملبة وقّدس زواجهم جملد    .اْلبَـْيَت، فـََباِطاًل يـَتـَْعبم 
أعنهما على    أيّدمها ابلروح القدس حّّت يعيشا يف سالم وينعما بربكتك.   أعنهما لكي يبنيا بيًتا يسوده اإلُيان واألمل واحملبة.   امسك. 

 ربنا يسوع املسيح.  صالتنا بشفاعة  امسع  .يف اليوم األخري  السماوي االوصول إىل بيتهم  ا السعي إىل اإلُيان وامنحهم
نشكرك    اللذين ارتبطا أمامك برابط الزواج.   )فالن( و)فالنة( ي ربّ   ابرك نعمة احملّبة.  نشكرك على    الرحيم.  أيها اآلب القدير .3

نمصلي أن تمصبح عالقتهما أقرب وأوثق حّتَّ  وثقتهما ببعضهما ولرغبتهما يف االعتناء ببعضهما ما داما حيَّني.    حّبهما لبعضهما  على
ال يقدر شيء على تفرقتهما. أِعْنهما على الثبات يف احملّبة واإلخالص يف كل مراحل احلياة. احفظهما من املرض ومن احلوادث ومن  

 ربنا يسوع املسيح.  بشفاعة   لها تمقّرِبما أكثر من بعضهما ومنك ي رب. نطلب هذاكل أذى. وإذا واجهتهما حِمَن  فاجع



نصلي إليك أن تبارك )فالن( و)فالنة(  منذ بدء اخلليقة، أنعمت على خملوقاتك بشّّت النعم.    .السماوي أيها اإلله القّدوس، أابان  
  ابسم   نطلب هذا ي رب  زواجهما مقدًَّسا ولكي يلتزما ببعضهما.أعنهما لكي يمبقيا على  حّّت يرتبطا ببعضهما يف حمّبة وشراكة.  

 . ؛ فهو مع اآلب والروح القدس حي  وذو سلطان دائما وإىل األبدابنك ربنا يسوع املسيح
أنت سننت الزواج. أنت تمقّدس بيوتنا حبضورك. نصّلي إليك ي رب: امجع هذين الزوجني ابحملبة،    ب السماوي. ي رب، أيها اآل  .4
 . إليك نطلب ي رب. امسك د جمل رك زواجهماواب

 األب أو األم 

.  اوأسرهتم  ا ن بيتهمايؤسس  ا ي رب ومه  ا ه على حياتنا. ابركهمالذي أدخالنشكرك على الفرح  ي رب، أنت أنعمت علينا ابألبناء.  
 ]إليك نطلب ي رب.[ أن يطلبوا الغفران وأن يغفرا.   ااستعداًدا لصنع الّسالم، وعّلمهم ا من كل شر. امنحهم  اهماْحِ 

 أحد اإلخوة أو األخوات

ساعدان حّّت    هما يف هذا الدرب الذي سارا عليه. نشكرك اليوم على البيت الذي نشأان فيه. كن ي رب مع )فالن( و)فالنة( واْحِ 
 ي رب.[]إليك نطلب نبقى قريبني من بعضنا. 

 أحد العرّابني 

. ساعدمها على أن يتذّكرا  كذلك يف املستقبل، وابرك زوجته )زوجها(  ه )ـها(يف املعمودية وعدت أن تبارك ابن )ابنيت( ابملعمودية. ابرك
 ]إليك نطلب ي رب.[ أّن إبمكاهنما العودة إىل نعمة املعمودية. 

 أحد األصدقاء 

حمّبتهما وأعنهما ليبقيا مًعا ما داما حيَّني. أعطنا ي رب فرًحا بصداقتنا يف األيم القادمة  . ابرك  أنت مجعت بني )فالن( و)فالنة(
 أيًضا. ]إليك نطلب ي رب.[ 

يف اليوم  ي رب  أرشْدان   هذين الزوجني بني يديك ولعنايتك. ستودعن. أيها األب السماوي، نشكرك ألنك تسمع صالتنا   القسيس:
 إىل البيت السماوي. امسع صالتنا بشفاعة ابنك احلبيب، ربنا يسوع املسيح.  األخري

 : آمني. الشعب 
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 مجاعًة بصوت  واحد.  الصالة الرابنية تمقرأم 

 َأاَباَن الَِّذي يف السََّماَواِت،  
 لِيَـتَـَقدَِّس امْسمَك،  
 لَِيْأِت َمَلكموتمَك،  
 لَِتكمْن َمِشيئَـتمَك  

 .َكَما يف السََّماِء َكذِلَك َعَلى اأَلْرضِ 
َزاَن َكَفافـََنا َأْعِطَنا   يَـْوم، الخمبـْ

 َواْغِفْر لََنا َخطَاَيانَ 
َنا،   نيَ ْذنِبْلمم نـَْغِفرم لِ  َكَما  ِإلَيـْ

 َواَل تمْدِخْلَنا يف َُتْرِبَة   
رِّيرِ  َنا ِمَن الشِّ  . لِكْن نَِّ

 ألنََّك َلَك الـممْلكم والقموَّةم والـَمْجدم ِإىَل األََبد. 
 آمني. 



 د. اْلامتة 
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 سني.  و بعد الربكة، يقّدم القسيس الكتاب املقدس للعر   ُيمكن أيضا ترتيل الربكة.

 الّرب وحيرسكم.  : بمبارِككم م القسيس
 .مَويـَْرَْحمكم   مِضيءم الرَّبُّ ِبَوْجِهِه َعَلْيكم يم 

 َساَلًما.   مَوَُيَْنحمكم  م يـَْرَفعم الرَّبُّ َوْجَههم َعَلْيكم 
 . القدس والروح  واالبن †  اآلب  ابسم

   : آمني. الشعب 
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 الدعوة إىل الذهاب إىل العامل تقال قبل املغادرة مباشرة. 
     .اذهبوا إىل العامل واخدموا الّرب إبخالص : القسيس
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