
الّزواج مباركةخدمة   
 ( 2:20)التعاليم الكنسية  . وطلبوا ذلك  اللوثرية ة الكنيسة اإلجنيلي  ةيف احلصول على مبارك  كانت لديهم الرغبة اللوثرية إذا   ة اإلجنيليميكن إجراء خدمة مباركة الّزواج ملن عقدوا زواجهم خارج الكنيسة 

رى خدمة مباركة الّزواج    زواج. الخدمة مباركة  ليباط و القسيس يتم االتفاق عليه بني  يف مكان آخر  يف الكنيسة أو  ُتج
الزواج. تتم استشارة مسؤول املوسيقى يف الكنيسة بشأن املوسيقى اليت    مباركة مناسبة خلدمة    تسبيحة على األقل ترنيمة واحدة أو    اختيار جيب   اختيار املوسيقى.عند    اخلدمة نوعخذ يف االعتبار جيب أن يج 

 جيدر اختيارها. 
   أمام املذبح حبيث يقف العريس إىل ميني العروس. سانو العر يتقّدم 

 

 

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

 االفتتاحية الربكة   .2

 أو ترتيلهما.  حتية الشعب قراءة الربكة و ميكن 

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

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

 املقدمة كلمات   .3

 اآلتية:  أحد اخلياراتاملقّدمة بنفسه أو يستعمل كلمات القسيس  يكتب 

  للاه   َخَلقَ . يقول الكتاب املقّدس: "كمازواجهللا ل   تطلبان بركة )فالنة(. حضرمتا اليوم أمام هللا  اي  )فالن( و األحّباء، اي  أيها  :  القسيس 
  َوَأْخِضعهوَها،   اأَلْرَض،  َواْمألهوا   َواْكث هرهوا   َأْثِْرهوا: » ََلهمْ   َوقَالَ   للاه   َوََبرََكههمه   .َخَلَقههمْ   َوأهنْ َثى  ذََكًرا.  َخَلَقهه   للاِ   صهورَةِ   َعَلى.  صهورَتِهِ   َعَلى  اإِلْنَسانَ 
  (28-27  :1 سفر التكوين)" .« اأَلْرضِ   َعَلى َيِدب    َحيَ َوان   كهلِّ   َوَعَلى السََّماءِ   َطْيِ   َوَعَلى اْلَبْحرِ  ََسَكِ  َعَلى  َوَتَسلَّطهوا 

 أو



. يقول يسوع:  زواجكماحنن اليوم جمتمعون أمام هللا لنصّلي إىل الّرب أن يبارك  .  )األمساء األوىل(  األحّباء، )فالن( و)فالنة(أيها  :  القسيس 
.  َواِحًدا   َجَسًدا  االثْ َنانِ   َوَيكهونه   َِبْمَرأَتِِه،   َويَ ْلَتِصقه   َوأهمَّهه   َأََبهه   الرَّجهله   َيْْتهكه   هَذا   َأْجلِ   ِمنْ .  للاه   َخَلَقههَما  َوأهنْ َثى  ذََكًرا   اْْلَِليَقِة،   َبْدءِ   ِمنْ   َولِكنْ "

 ( 9-6 :10 مرقس) ".ِإْنَسان   ي هَفّرِْقهه  الَ  للاه   ََجََعهه  فَالَِّذي. َواِحد   َجَسد   َبلْ  اثْ َنْيِ  بَ ْعده   لَْيَسا  ِإًذا

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

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

 أنتيفون 

ََتهج  أَلنَّ  َنا، َقوَِيتم  َقدم  َرْحم    َعَلي م
رِ  ِإىَل   الرَّبِّ  َوأََمانَةج     .  الدَّهم

 117:2املزمور  

 أو
 :  لِلرَّبِّ  أَقجولج 

   .« َعَليمهِ  َفأَتَِّكلج  ِإهِلي . َوِحصمِن  ي ئِ َملمجَ »
 91:2املزمور  

  املزمور
، ِستمِ  يف   اَلسَّاِكنج   .  يَِبيتج   المَقِديرِ  ِظلِّ  يف  المَعِليِّ

 . « َعَليمهِ  َفأَتَِّكلج  ِإهِلي. َوِحصمِن  ي ئِ َملمجَ : »لِلرَّبِّ  أَقجولج 

ِنَحِتهِ  َوحَتمتَ  يجظَلِّلجَك،  ِِبََواِفيهِ   .  حَتمَتِمي َأجم

 . َحقُّهج  َوجِمَن    ت جرمس  

َكَنكَ  المَعِليَّ  َجَعلمتَ . « ي ئِ َملمجَ  َربُّ  ايَ  أَنمتَ : » ق جلمتَ  أَنَّكَ   . َمسم
   9؛  4؛  2- 1  :91املزمور  

 
 أو
 

َِباِل، ِمنم َحيمثج َيمِت َعومِن!    أَرمَفعج َعيمَنَّ ِإىَل اْلم
، َصاِنِع السََّماَواِت َواأَلرمِض.    َمعجوَنيِت ِمنم ِعنمِد الرَّبِّ



. الَ يَ ن مَعسج َحاِفظجَك.   َلَك َتزِلُّ  اَل َيدَعج رِجم
رَائِيَل.  ِإنَّهج الَ يَ ن مَعسج َوالَ   يَ َنامج َحاِفظج ِإسم

ََن.    الرَّبُّ َحاِفظجَك. الرَّبُّ ِظل  َلَك َعنم َيِدَك الميجمم
 اَل َتضمرِبجَك الشَّممسج يف الن ََّهاِر، َواَل المَقَمرج يف اللَّيمِل.  

 الرَّبُّ ََيمَفظجَك ِمنم كجلِّ َشّر. ََيمَفظج نَ فمَسَك.  
ِر.   الرَّبُّ ََيمَفظج خجرجوَجَك َودجخجوَلَك ِمَن اآلَن َوِإىَل الدَّهم

 121املزمور  

 

 . َفَدومر   َدومر   كجلِّ   يف  َوسجلمطَانجكَ  الدُّهجوِر،  كجلِّ   مجلمكج  مجلمكجكَ 

ج  كَ  المكجلِّ  َأعمنيج  .  ِحيِنهِ  يف   طََعاَمهجمم  ت جعمِطيِهمم  َوأَنمتَ  َتَتَجَّى،   ِإايَّ

َتحج  بعج  َيَدكَ   تَ فم  .  ِرًضى   َحيّ   كجلَّ   فَ تجشم

 .  َأعمَماِلهِ  كجلِّ   يف  َوَرِحيم   طجرجِقِه، كجلِّ   يف  اَبر   الرَّبُّ 

عجونَهج، الَِّذينَ  ِلكجلِّ  َقرِيب   الرَّبُّ  عجونَهج  الَِّذينَ  َيدم قِّ   َيدم  .  اِبحلَم

َمعج  َخائِِفيِه،  ِرَضى   يَ عمَملج   . فَ يجَخلِّصجهجمم  َتَضرَُّعهجمم،  َوَيسم
 19- 15؛  145:13املزمور  

 

َعلمِن   .  َساِعِدكَ  َعَلى  َكَخاتِ    قَ لمِبَك، َعَلى  َكَخاتِ    ِاجم

 .  َكالمَمومتِ   َقِويَّة   المَمَحبَّةَ  أَلنَّ 

َةج  َاِويَةِ   قَاِسَية   المَغريم  .الرَّبِّ  َلَظى   ََنرِ   هَلِيبج  هَلِيب جَها. َكاهلم

َتِطيعج   الَ   َكِثريَة    ِمَياه    .  تَ غممجرجَها  الَ  َوالسُّيجولج   المَمَحبََّة، تجطمِفئَ  َأنم  َتسم

ِتَقارًا  حتجمتَ َقرج  المَمَحبَِّة،  َبَدلَ  بَ يمِتهِ  ثَ رمَوةِ  كجلَّ   اإِلنمَسانج  َأعمَطى   ِإنم   . احم
   7- 8:6األنشاد  نشيد  

  اجملدلة الصغرى
 ن  االبم آلب وَ لِ   دج جم مَ الم 
 س  دج وح القج الرُّ آلب وَ لِ   دج جم مَ الم 

 اآلنَ  وَ هم وَ  ءِ دم بَ  الم يف  انَ ا كَ مَ كَ 



 . نيَ آمِ  ينَ رِ اهِ الدَّ  رِ هم  دَ ىَل إِ  ونج كج يَ سَ وَ 
 نتيفون تكرار األ

 ّصالة ال .5
ِكنج َأنم لصالة  الشعب ل دعوة. ترتيالً أو   أن تجقال إّما قراَءةً آمني ميكن  وقول الشعب صالة  والصالة، الشعب للدعوة   . صالة لل صمت قصرية  بفتة عَ بَ ت م ت ج  ميج

 ! فلنصل :  القسيس 

 أابَن السماوي، اي ،  اي قّدوس   اي رب .1
 ي ال ينبض. ذنبع احملبة الأنت  

 نشكرك على نعمة الزواج. 
 االعتناء ببعضهما ساعد هذين الّزوجني على ونصلي إليك أن ت

 حّّت تقوى حمبّتهما لبعضهما البعض. 
 ربّنا يسوع املسيح.   ابسمصالتنا   امسع  اي رب

 

 . اإلله القدير أيها  .2
 ، ليعيشا مًعا   َوأجن مَثى  ذََكرًا أنت خلقت اإلنسان 

 وابركتهما. 
 امنح العروسني احملّبة لبعضهما. 

 أعنهما على أن يبقيا خملصني لبعضهما، 
ّبني   لبعضهما يف العسر ويف اليسر. وحمج

 نطلب هذا ابسم ربّنا يسوع املسيح. 
   

 اي رب، اي خالق كل شيء.  .3
 أنت رتّبت الزواج خلري البشر وسعادهتم.  

 نشكرك اي رب على أن الزواج كذلك
 يجظهر صالح خلقك ومجاله. 
 ابرك زواج )فالن( و)فالنة( 

 لكي َيافظا على عهدك ولكي يشكراك على نعمك. 
 صالتنا اي نبع كل صالح. امسع 

 
 اي أابَن السماوي،  .4



 . ته حينما خلقَت اْلنَس البشري، ِشئَت أن يقتن الرجل ابمرأ 
 ،  بينهما مجعم برابط احملبة الواحدة ا

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

 وقّومها ليبقيا خملصني لبعضهما البعض. 
 . بربنا وإهلنا يسوع املسيحاي رب امسع صالتنا  

 

 . : آمني الشعب 

 الكلمة خدمة  ب.  

 قراءة الكتاب املقّدس  .6
 .  ةيّ الكنس حسب السنة أيًضا قراءة آايت الكتاب املقدس األخرى ميجكن قراءة أحد املقاطع أدَنه. وميكن 

 . قبل البدء ابلقراءة  املقطع املراد قراءتهعن يعلن القارئ 

 الكتاب املقّدس مبزمور أو ترنيمة، أو بعزف موسيقى أو بفتة صمت للتأّمل.  قراءةج  عَ بَ وميكن أن ت جت م 

 
 28- 27:  1  التكوين  سفر

رجوا : »هَلجمم  َوقَالَ   هللاج  َواَبرََكهجمج   .َخَلَقهجمم  َوأجن مَثى  ذََكرًا. َخَلَقهج  هللاِ  صجورَةِ  َعَلى. صجوَرتِهِ   َعَلى  اإِلنمَسانَ  هللاج  َخَلقَ " ث جرجوا أْثِم   اأَلرمَض، َواممألجوا َواكم
ِضعجوَها، رِ  مَسَكِ  َعَلى  َوَتَسلَّطجوا َوَأخم  "  . « اأَلرمضِ  َعَلى َيِدبُّ   َحيَ َوان    كجلِّ   َوَعَلى السََّماءِ  َطريمِ   َوَعَلى  المَبحم

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

  مجَِيعَ   َوَأعمَلمج   ن جب جوَّة ،  ِل   َكاَنتم   َوِإنم .  يَرِنُّ   َصنمًجا  َأوم   َيِطنُّ   حنجَاًسا  ِصرمتج   فَ َقدم   حَمَبَّة ،  ِل   لَيمسَ   َولِكنم   َوالمَمالَِئَكةِ   النَّاسِ   ِِبَلمِسَنةِ   أََتَكلَّمج   كجنمتج   ِإنم 
رَارِ  ،  وَكجلَّ   اأَلسم َِباَل،   أَن مقجلَ   َحّتَّ   اإِلميَانِ   كجلُّ   ِل   َكانَ   َوِإنم   ِعلمم  ًئا  فَ َلسمتج   حَمَبَّة ،   ِل   لَيمسَ   َولِكنم   اْلم َواِل،   كجلَّ   َأطمَعممتج   َوِإنم .  َشي م   َسلَّممتج   َوِإنم   أَمم
َتَِق، َحّتَّ  َجَسِدي ًئا أَن مَتِفعج   َفالَ  حَمَبَّة ، ِل   لَيمسَ   َولِكنم   َأحم  .  َشي م
،  الَ  المَمَحبَّةج .  حَتمِسدج   الَ   المَمَحبَّةج .  َوتَ رمفجقج   تَ َتَأّنَّ   المَمَحبَّةج  َتِفخج، َوالَ   تَ تَ َفاَخرج   َوالَ  السُّوَء،  َتظجنُّ   َوالَ   حَتمَتدُّ،  َوالَ   لِنَ فمِسَها، َما َتطملجبج   َوالَ  ت جَقبِّحج، َوالَ   تَ ن م

،   تَ فمرَحج   َبلم   اِبإِلثمِ   تَ فمرَحج  قِّ ء ،   كجلَّ   َتِملج َوحَتم   اِبحلَم ء ،   كجلَّ   َوتجَصدِّقج   َشيم ء ،   كجلَّ   َوتَ رمججو  َشيم ء    كجلِّ   َعَلى  َوَتصمربج   َشيم قجطج   الَ   اَلمَمَحبَّةج .  َشيم   َوأَمَّا .  أََبًدا  َتسم
َتِهي، َواألَلمِسَنةج  َفَست جبمَطلج،  الن ُّب جوَّاتج   . َفَسي جبمَطلج  َوالمِعلممج   َفَستَ ن م

 . المَمَحبَّةج  َأعمَظَمهجنَّ  َولِكنَّ   الثَّالَثَةج  هِذهِ  َوالمَمَحبَّةج،  َوالرََّجاءج   اإِلميَانج : فَ يَ ث مبجتج  اآلنَ  أَمَّا
 

 5:2  –  4:31  إىل أفسس  رسالةال

،  حَنموَ   بَ عمضجكجمم   لجطََفاءَ   وَكجونجوا  . المَمِسيحِ  يف   أَيمًضا هللاج  َساحَمَكجمج   َكَما  مجَتَساحِمِنيَ   َشفجوِقنيَ   بَ عمض 



لجكجوا  َأِحبَّاَء،  َكَأوماَلد    اِبللِ  مجَتَمثِِّلنيَ  َفكجونجوا  َلمَ   أَيمًضا المَمِسيحج  َأَحب ََّنا   َكَما  المَمَحبَّةِ  يف   َواسم ِلَنا، نَ فمَسهج  َوَأسم  . طَيَِّبةً   رَاِئَحةً   للِ   َوَذبِيَحةً   ق جرماَبَنً  أَلجم
 

  7- 4:  4  فيليب  أهل  إىل  رسالةال

يعِ   ِعنمدَ   َمعمرجوفًا   ِحلممجكجمم   لَِيكجنم .  اف مَرحجوا:  أَيمًضا  َوأَقجولج   ِحني ،  كجلَّ   الرَّبِّ   يف   اِف مَرحجوا ء ،  هَتمَتمُّوا  الَ .  َقرِيب    اَلرَّبُّ .  النَّاسِ   مجَِ ء    كجلِّ   يف   َبلم   ِبَشيم   َشيم
ِر،  َمعَ  َوالدَُّعاءِ   اِبلصَّاَلةِ   . َيسجوعَ  المَمِسيحِ  يف  َوأَفمَكارَكجمم   ق جلجوَبكجمم  ََيمَفظج  َعقمل،  كجلَّ   يَ فجوقج  الَِّذي هللاِ  َوَساَلمج .  هللاِ  َلَدى  ِطلمَباتجكجمم  لِت جعمَلمم   الشُّكم

 
 14- 12:  3  كولوسي  أهل  إىل  الرسالة

َتارِي  فَالمَبسجوا بجوِبنيَ   المِقدِّيِسنيَ   هللاِ   َكمجخم َشاءَ   المَمحم ،   َأحم   َومجَساحِمِنيَ   بَ عمًضا،  بَ عمضجكجمم   حمجمَتِمِلنيَ   َأََنة ،   َوطجولَ   َوَوَداَعًة،  َوتَ َواضجًعا،  َولجطمًفا،   َرأمفَات 
َوى  َأَحد    َعَلى أَلَحد   َكانَ   ِإنم  بَ عمًضا   بَ عمضجكجمم    راَِبطج  ِهيَ  الَّيِت  المَمَحبَّةَ  َبسجواالم  هِذهِ  مجَِيعِ  َوَعَلى . أَيمًضا  أَن متجمم  هَكَذا المَمِسيحج  َلكجمج   َغَفرَ  َكَما.  َشكم
 . المَكَمالِ 

 12- 11؛  4:9  األوىل  يوحنا  رسالة

 .  بِهِ  حَنمَيا  ِلَكيم   المَعالَِ  ِإىَل  المَوِحيدَ  اب مَنهج  أَرمَسلَ  َقدم  هللاَ  َأنَّ : ِفيَنا هللاِ  حَمَبَّةج  أجظمِهَرتم  ِِبَذا
َبِغي  هَكَذا،  َأَحب ََّنا   َقدم   هللاج   َكانَ   ِإنم   اأَلِحبَّاءج،  أَي َُّها بَّ   َأنم   أَيمًضا  لََنا  يَ ن م   فَاللج   بَ عمًضا،  بَ عمضجَنا  َأَحبَّ   ِإنم .  َقطُّ   َأَحد    يَ نمظجرمهج   لَم   َاللج .  بَ عمًضا  بَ عمضجَنا   َيِج

 . ِفيَنا  َتَكمََّلتم   َقدم  َوحَمَب َّتجهج   ِفيَنا، يَ ث مبجتج 
 

 6- 4  :19  مّت

ءِ   ِمنَ   َخَلقَ   الَِّذي  َأنَّ   قَ َرأمتجم   أََما قال يسوع: " لِ   ِمنم   وقال:   َوأجن مَثى؟  ذََكرًا  َخَلَقهجَما   المَبدم َرأَتِِه،  َويَ لمَتِصقج   َوأجمَّهج   َأاَبهج   الرَّججلج   َيتمجكج   هَذا  َأجم   َوَيكجونج   اِبمم
ِ  بَ عمدج  لَيمَسا   ِإًذا.  َواِحًدا َجَسًدا االث مَنانِ   " .ِإنمَسان    ي جَفرِّقمهج  الَ   هللاج  مَجََعهج   فَالَِّذي . َواِحد   َجَسد   َبلم   اث مَننيم
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َِليِل،  قَاَنَ  يف  عجرمس   َكانَ   الثَّاِلثِ  الميَ وممِ  َويف  ، فَ َرَغتِ  َوَلمَّا . المعجرمسِ  ِإىَل  َوَتاَلِميذجهج   َيسجوعج   أَيمًضا َودجِعيَ . هجَناكَ  َيسجوعَ   أجمُّ  وََكاَنتم  اْلم رج َمم   أجمُّ   قَاَلتم  اخلم
َرأَةج؟   ايَ  َوَلكِ   ِل   َما: » َيسجوعج   هَلَا  قَالَ .  «ََخمر   هَلجمم   لَيمسَ : » َلهج   َيسجوعَ  َما: »لِلمخجدَّامِ   أجمُّهج   قَاَلتم .  «بَ عمدج   َساَعيِت   ََتمتِ  لَم   امم .  « فَاف مَعلجوهج   َلكجمم  قَالَ   َمهم

رَان    ِستَّةج   وََكاَنتم  رَانَ   اممألجوا : »َيسجوعج   هَلجمم   قَالَ .  َثالَثَةً   َأوم   ِمطمَريمنِ   َواِحد    كجلُّ   َيَسعج   الميَ هجوِد،  َتطمِهريِ   َحَسبَ   هجَناَك،   َمومضجوَعةً   ِحَجارَة    ِمنم   َأجم   اأَلجم
تَ قجوا: »هَلجمج   قَالَ   ثجَّ .  فَ ومقج   ِإىَل   َفَمألجوَها.  « َماءً    ََخمرًا،  الممجَتَحوِّلَ   المَماءَ   ئِ الممجتَّكَ   َرئِيسج  َذاقَ  فَ َلمَّا.  فَ َقدَّمجوا.  « ئِ الممجتَّكَ  رَئِيسِ   ِإىَل   َوَقدِّمجوا  اآلنَ   اسم
تَ َقوجا  َقدِ   َكانجوا  الَِّذينَ   اخلمجدَّامَ   لِكنَّ   ِهَي،   أَيمنَ   ِمنم   يَ عمَلمج   َيكجنم   َولَم  َا   ِإنمَسان    كجلُّ : »َلهج   َوقَالَ   المَعرِيسَ   ئِ الممجتَّكَ   َرئِيسج   َدَعا   َعِلمجوا،   المَماءَ   اسم   َيَضعج   ِإَّنَّ

رَ  َمم َيَِّدةَ   اخلم رَ   أَب مَقيمتَ   فَ َقدم   أَنمتَ   أَمَّا.  الدُّونَ   َفِحيَنِئذ    َسِكرجوا  َوَمَّت   َأوَّاًل،  اْلم َمم َيَِّدةَ   اخلم   قَاَنَ   يف   َيسجوعج   فَ َعَلَها  اآلاَيتِ   ِبَدايَةج   هِذهِ !«.  اآلنَ   ِإىَل   اْلم
َِليِل،  .َتاَلِميذجهج  بِهِ  َفآَمنَ  جَممَدهج، رَ َوَأظمهَ  اْلم

 12- 9:  15يوحنا  
تجكجمم  َكذِلكَ   اآلبج  َأَحبَِّن  َكَما قال يسوع: " بَ ب م   َحِفظمتج  َقدم  َأَنَ   َأِّنِ  َكَما  حَمَبَّيِت، يف  تَ ث مب جتجونَ  َوَصااَييَ   َحِفظمتجمم  ِإنم   .حَمَبَّيِت  يف   اجث مب جتجوا. َأَنَ  َأحم

تجكجمم   .حَمَبَِّتهِ  يف   َوأَث مبجتج   َأِب  َوَصاايَ  َملَ  ِفيكجمم  فَ َرِحي يَ ث مبجتَ   ِلَكيم   ِِبَذا َكلَّمم بُّوا  َأنم   َوِصيَّيِت  ِهيَ  هِذهِ » .فَ َرحجكجمم  َويجكم   َكَما  بَ عمًضا بَ عمضجكجمم   حتِج
تجكجمم  بَ ب م  " . َأحم
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 . ميكن أن تتطّرق العظة للمواضيع التالية: خدمة عقد الزواج العظات املتوفرة يف صيغة  يتحّدث القسيس حبرّية أو يستعمل إحدى 

 الزواج كنعمة وترتيب إهلي  - 
 الروحي للزوجني  نمولفرصة لالزواج ك -
 األسرة كوحدة أساسية لبناء اجملتمع  -
 الفرح والشكر  -
 احلب واإلخالص  -
 العاطفة واإلرادة  -
 االعتذار واملساحمة  -
 دعم األقارب واألصدقاء  -

   

 املباركةج. 
 . 9 – 8 فقراتيجسَتحَسن أن يقف مجيع احلاضرين خالل ال

 األسئلة  .8
 حضرمتا اليوم أمام هللا تطلبان بركة هللا لزواجكما. : القسيس 

 : الزوج يسأل القسيس  

لص هلا يف العسر  خالل زواجكما  تريد  فهل  ،  (كاملسم ال)اال  ك على)فالنة(زواجِ   عقدج   تَّ   لقد،  (كاملسم ال)اال  : اي )فالن(القسيس  ّبها وُتج أن حتج
 واليسر؟ 
 اْلواب:  

 ، أريد. نعم
 : الزوجةيسأل القسيس  

لصي له يف  فهل تريدين خالل زواجكما أن  ،  (كاملسم ال)اال  )فالن(على  تَّ عقدج زواِجك  لقد  ،  (كاملسم ال)اال  : اي )فالنة(القسيس  ّبيه وُتج حتج
 العسر واليسر؟ 

 اْلواب:  

 ، أريد. نعم
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كما وقطعتما على أنفسكما وعًدا ِبن حتّبا بعضكما يف العسر  جازو   عقدمتا لقد    ،)فالن( و)فالنة(   أيّها األحّباء   :قسيس ال
 ويف اليسر. 

   
 الزوجي   الصالة ألجل

 ]اآلب السماوي يعطيكما فرحه وبركته.  :قسيس ال

 . بصالحه معكما يف العسر ويف اليسر  ابن هللا الوحيد وليكن 

 الّرب، الروح القدس، يسكن فيكما ويفيض حمبته يف قلبيكما.[ 

 . القدس والروح واالبن  †  اآلب ابسمالثالوث اإلهلي يبارككما  
 أو

 ]روح هللا يقودكما،  :قسيس ال

 ا، قوة هللا حتفظكم

 حكمة هللا تعّلمكما، 

 يد هللا حتميكما، 

 [ .تجرشدجكما طريق هللا  

 اإلله القدير الرحيم يبارككما. 

 . القدس والروح  واالبن †  اآلب  ابسم
   

 أو

   كما. َوَشرَِكةج الرُّوِح المقجدجِس َمعَ نِعمَمةج رَبَِّنا َيسجوَع المَمِسيِح، َوحَمَبَّةج هللِا، لِتكجن    :قسيس ال

 : آمني. الشعب 

 الْتنيمة   .10
 الزفاف أو عزف أية موسيقى مناسبة.  تسبيحات بدل التنيمة ميكن ترديد إحدى  

 اجلماعيةالشفعية الصالة  .11
 ميكن التحضري هلذه الصالة مبشاركة احلاضرين يف خدمة الزواج. 

 لنصّل! :  القسيس 



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

ا يف كل أايم حياهتما، وامنحهما َعومنك عندما تواجههما الصعوابت. قَ وِّ  مقاومة اإلغراءات. احفظ جس مهج ديهما وروحيهما. وأرِشدم
ا   مهج  بنك ربنا يسوع املسيح. صالتنا اب   امسعإىل البيت األبدي، إىل ملكوتك. يف اليوم األخري فيهما اإلميان واألمل. وأرِشدم

ِ أنَت  ِإنم لَم  أيها اإلله القدير،   .2 فَ َباِطاًل يَ ت مَعبج المبَ نَّاؤجونَ َتْبم اربط بني هذين الزوجني برابط احملبة وقّدس زواجهم جملد  .  المبَ يمَت، 
امسك. أعنهما لكي يبنيا بيًتا يسوده اإلميان واألمل واحملبة. أيّدمها ابلروح القدس حّّت يعيشا يف سالم وينعما بربكتك. أعنهما على  

 . ربنا يسوع املسيح صالتنا بشفاعة  امسع  .يف اليوم األخري  السماوي االوصول إىل بيتهم  ا امنحهمالسعي إىل اإلميان و 
حّبهما    نشكرك على  )فالن( و)فالنة( اللذين ارتبطا أمامك برابط الزواج.  اي ربّ   ابركنعمة احملّبة.  نشكرك على    .أيها اآلب  .3

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

 ربنا يسوع املسيح.  بشفاعة  هما حِمَن  فاجعلها تجقّرِبما أكثر من بعضهما ومنك اي رب. نطلب هذاأذى. وإذا واجهت
نصلي إليك أن تبارك )فالن( و)فالنة(  منذ بدء اخلليقة، أنعمت على خملوقاتك بشّّت النعم.    .أيها اإلله القّدوس، أابَن السماوي 

  بواسطة   نطلب هذا اي ربيجبقيا على زواجهما مقدًَّسا ولكي يلتزما ببعضهما.    حّّت يرتبطا ببعضهما يف حمّبة وشراكة. أعنهما لكي
 . فأنت اي رب والروح القدس حي  وذو سلطان دائما وإىل األبد  ؛ ابنك ربنا يسوع املسيح

 : آمني. الشعب 
 الصالة الرَبنية  .12

 مجاعًة بصوت  واحد.  الصالة الرابنية تجقرأج 

 َأاَبََن الَِّذي يف السََّماَواِت،  
 لِيَ تَ َقدَِّس امسمجَك،  
 لَِيأمِت َمَلكجوتجَك،  
 لَِتكجنم َمِشيئَ تجَك  

 .َكَما يف السََّماِء َكذِلَك َعَلى اأَلرمضِ 
َزََن َكَفافَ َنا َأعمِطَنا   يَ ومم، الخجب م

 َواغمِفرم لََنا َخطَااَيَنَ 
نِبلممج نَ غمِفرج لِ  َكَما نَ  نيَ ذم  ا،  ِإلَي م

ِخلمَنا يف َُتمرِبَة     َواَل تجدم
رِّيرِ  َنا ِمَن الشِّ  . لِكنم جنَِّ

دج ِإىَل األََبد.   ألنََّك َلَك ال مجلمكج والقجوَّةج وال َمجم
 آمني. 

 د. اْلامتة 



 الربكة   .13
 سني.  و ميجكن أيضا ترتيل الربكة. بعد الربكة، يقّدم القسيس الكتاب املقدس للعر 

 الّرب وَيرسكم.  : بجبارِككم ج القسيس
ِهِه َعَليمكج يج   .مَويَ رمَْحجكج   مِضيءج الرَّبُّ ِبَوجم

َههج َعَليمكج   َساَلًما.   مَومَيمَنحجكج  م يَ رمَفعج الرَّبُّ َوجم
 . القدس والروح  واالبن †  اآلب  ابسم

   : آمني. الشعب 
 اذهبوا إىل العال  .14

 املغادرة مباشرة. الدعوة إىل الذهاب إىل العال تقال قبل  
     .اذهبوا إىل العال واخدموا الّرب إبخالص : القسيس
   موسيقى ختامية   .15

 . 15ة فقر قبل ال التسبيحة أو   تنيمة وميجكن ترتيل ال .و/أو عزف  تسبيحةترنيمة أو عبارة عن  اخلتاميةميكن أن تكون املوسيقى 
 

 

 

 
 


