الزواج الكنسي
خدمة عقد ّ
الزواج.
خلو موانع ّ
مُيكن إجراء خدمة عقد ّ
الزواج بعد تقدمي اخلطيبني شهادة ّ
الزواج الكنسي هلما ولو مل يكن
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اخلطيبان اللذان يريدان
ًّ
ّ
ضوا يف مجعية دينية مسيحية أخرى( .التعاليم الكنسية  .)2:18ويتم اإلعالن أثناء الق ّداس اإلهلي يف
عضوا يف الكنيسة شريطة أن يكون هذا األخري عضواً يف كنيسة مسيحية أخرى أو عم ً
أحدمها ً
العامة.
تزوجوا ابلفعل بعد موافقة العروسني .ويمصلّي الشعب صالة شفعية مجاعية ألجلهم خالل خدمة الصالة ّ
الكنيسة عن أمساء األشخاص الذين ينوون الزواج أو األشخاص الذين ّ

الزواج يـمجريها القسيس .وينبغي على القسيس أن يلتقي ممسب ًقا مع اخلطيبني ويتحدث معهما عن معىن الزواج املسيحي ،وعن معىن طلب مباركة الرب هلذا الزواج.
خدمة عقد ّ
جيب أن ميخذ يف االعتبار نوع اخلدمة عند اختيار املوسيقى .يفضل أن حتتوي خدمة عقد الزواج الكنسي على ترنيمة أو تسبيحة مناسبة هلذه اخلدمة .وتتم استشارة مسؤول املوسيقى يف الكنيسة

بشأن املوسيقى اليت جيدر اختيارها.
الزواج يف الكنيسة أو يف أي مكان آخر ابالتفاق مع القسيس( .التعاليم الكنسية ).2:19
مُترى خدمة عقد ّ

الزواج شاهدان على األقل .ويتق ّدم اخلطيبان أمام املذبح حبيث يقف العريس إىل ُيني العروس.
ينبغي أن حيضر خدمة عقد ّ

الزواج داخل الكتاب املق ّدس.
يمق ّدم الكتاب املق ّدس كهدية من الكنيسة عند الزواج .وُيكن تدوين اتريخ ّ

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

 .2الربكة االفتتاحية
ُيكن قراءة الربكة وحتية الشعب أو ترتيلهما.

الربكة
القسيس :ابسم اآلب † واالبن والروح القدس.
الشعب :آمني.
حتية الشعب
ب َم َع مكم.
الر ُّ
القسيسَّ :
أيضا.
الشعبَ :وَم َع َ
ك ً

 .3كلمات املقدمة

يكتب القسيس كلمات املق ّدمة بنفسه أو يستعمل أحد اخليارات اآلتية:

الرب أن يبارككما ويبارك
القسيس :أيها اخلطيبان (فالن) و(فالنة) .حضرمتا اليوم أمام هللا لكي ترتبطا برابط الزواج املقدس .نطلب من ّ
زواجكما .يقول الكتاب املق ّدس" :خلق للا ا ِإلنْسان على صورتِِه .على صورةِ ِ
للا خلقهه .ذك ًرا وأهنْ ثى خلق هه ْم .وَبرك هه هم للاه وقال َله ْم:
ه
ه
ه
«أ ْْثِروا وا ْكثهروا و ْامألهوا األرض ،وأ ْخ ِ
ضعهوها ،وتسلَّطهوا على َس ِ
السم ِاء وعلى هك ِّل حي وان ي ِدب على األ ْر ِ
ض»".
ك الْب ْح ِر وعلى ط ِْي َّ
ْ
ه
ه

(سفر التكوين )28-27 :1

أو
القسيس :أيها األحباء ،حنن اليوم جمتمعون أمام هللا لنصلّي إىل الرب أن يبارك (فالن) و(فالنة) (األمساء األوىل) .يقول يسوع" :و ِ
لك ْن ِم ْن
ّ
ّ
ان جس ًدا و ِ
ِ
ب ْد ِء ْ ِ ِ
ص هق َِب ْمرأتِِه ،وي هكو هن االثْ ن ِ
الرجل أَبهه وأ َّهمهه وي لْت ِ
اح ًدا .إِذًا ل ْيسا
اْلليقة ،ذك ًرا وأهنْ ثى خلق ههما للاه .م ْن أ ْج ِل هذا ي ْْته هك َّ ه ه
ي بل جسد و ِ
احد .فالَّ ِ
ذي َجعهه للاه ال يهف ِّرقْهه إِنْسان" (مرقس )9-6 :10
ب ْع هد اثْ ن ْ ِ ْ
أو
القسيس :أيها األحبّاء( ،فالن) و(فالنة) (األمساء األوىل) .يقول الكتاب املق ّدس أن هللا خلق اإلنسان ذَ َكًرا َوأمنْـثَى لكي يكوان شريكني
معا ،نصلّي أن يبارك هللا زواجكما.
لبعضهما البعض .ابالستماع إىل كلمة هللا و ّ
الصالة ً

 .4املزمور
ُيكن كذلك اختيار املزامري حسب السنة الكنسيّة أو اختيار مزامري أخرى.

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

أنتيفون
أل َّ
ت َعلَْيـنَا،
َن َر ْْحَتَهم قَ ْد قَ ِويَ ْ
َّه ِر.
َوأ ََمانَةم َّ
ب إِ َىل الد ْ
الر ِّ

املزمور 117:2

أو
أَقم م ِ
ب:
ول ل َّلر ِّ
«ملْجئِي و ِحص ِن .إِهلِي فَأَت ِ
َّك مل َعلَْي ِه».
َ َ َ ْ

املزمور 91:2

املزمور
ِ ِ
ِ ِ
اَ َّ ِ
يت.
لساك من ِيف س ِْت الْ َعل ِّيِ ،يف ظ ِّل الْ َقدي ِر يَبِ م

أَقم م ِ
ب« :م ْلجئِي و ِحص ِن .إِهلِي فَأَت ِ
َّك مل َعلَْي ِه».
ول ل َّلر ِّ َ َ َ ْ

ِ ِ
َجنِ َحتِ ِه َْحتتَ ِمي.
ِِبََواف ِيه يمظَلّلم َ
كَ ،وَْحت َ
تأْ
تـم ْرس َوِجمَن َحقُّهم.

ِ
َّك قـملْت« :أَنْت ي ر ُّ ِ
ك.
ت الْ َعل َّي َم ْس َكنَ َ
ب َملْ َجئي»َ .ج َعلْ َ
أَن َ َ
َ ََ
املزمور 2-1 :91؛ 4؛ 9

أو
ث َيِِْت َع ْوِِن!
ن إِ َىل ْ
اْلِبَ ِالِ ،م ْن َحْي م
أ َْرفَ مع َعْي ََّ
السماو ِ
بِ ،
ات َواأل َْر ِ
ض.
َمعمونَِيت ِم ْن ِعْن ِد َّ
الر ِّ َ
صان ِع َّ َ َ
ِ
الَ يَ َدعم ِر ْجلَ َ ُِّ
ك.
س َحافظم َ
ك تَزل .الَ يَـْنـ َع م
إِنَّه الَ يـْنـعس والَ يـنَام حافِ م ِ ِ
يل.
م ََ مَ َ م َ
ظ إ ْسَرائ َ
ِ
الر ُّ ِ
ك َع ْن يَد َك الْيم ْم َىن.
الر ُّ
كَّ .
َّ
ب ِظل لَ َ
ب َحافظم َ
َّها ِرَ ،والَ الْ َق َم مر ِيف اللَّْي ِل.
الَ تَ ْ
ض ِربم َ
س ِيف النـ َ
ك الش ْ
َّم م
ك.
ك ِم ْن مك ِّل َشّرَْ .حي َف م
الر ُّ
َّ
ظ نَـ ْف َس َ
ب َْحي َفظم َ
ك ودخولَ َ ِ
َّه ِر.
ب َْحي َف م
الر ُّ
َّ
ك م َن اآل َن َوإِ َىل الد ْ
وج َ َ م م
ظ مخ مر َ
املزمور 121

ك ِيف مك ِّل َد ْور فَ َد ْور.
ُّهوِرَ ،و مسلْطَانم َ
ك مملْ م
مملْ مك َ
ك مك ِّل الد م

ت تـم ْع ِطي ِه ْم طَ َع َام مه ْم ِيف ِحينِ ِه.
أ َْع مم
ني الْ مك ِّل إِ َّي َك تَََت َّجىَ ،وأَنْ َ
ضى.
بع مك َّل َح ّي ِر ً
تَـ ْفتَ مح يَ َد َك فَـتم ْش م

ب َابر ِيف مك ِّل طممرقِ ِهَ ،وَرِحيم ِيف مك ِّل أ َْع َمالِِه.
الر ُّ
َّ

َّ ِ
ِ َّ ِ
ين يَ ْدعمونَهم ِاب ْحلَ ِّق.
الر ُّ
َّ
ين يَ ْدعمونَهم ،الذ َ
ب قَ ِريب ل مك ِّل الذ َ
ِ
ِ
ص مه ْم.
ضى َخائِف ِيهَ ،ويَ ْس َم مع تَ َ
يَـ ْع َم مل ِر َ
ضُّر َع مه ْم ،فَـيم َخلّ م

املزمور 145:13؛ 19-15

ِ
ِ
كَ ،كخ ِات علَى س ِ
اع ِد َك.
ا ْج َعلْ ِن َك َخات َعلَى قَـلْبِ َ َ َ َ
َن الْمحبَّةَ قَ ِويَّة َكالْمو ِ
ت.
أل َّ َ َ
َْ

ِ ِ ِ
ِ
ب.
يب َان ِر لَظَى َّ
الر ِّ
الْغَ ْ َريةم قَاسيَة َكا ْهلَا ِويَةَ .هليبمـ َها َهل م

ِ
ِ ِ
ول الَ تَـ ْغ مم مرَها.
السيم م
يع أَ ْن تمطْ ِف َئ الْ َم َحبَّةََ ،و ُّ
ميَاه َكث َرية الَ تَ ْستَط م

ِ
ِ ِِ
احتِ َق ًارا.
إِ ْن أ َْعطَى ا ِإلنْ َسا من مك َّل ثـَ ْرَوة بَـْيته بَ َد َل الْ َم َحبَّة ،مْحتتَـ َقمر ْ
نشيد األنشاد 7-8:6

اجملدلة الصغرى
الْ َم ْج مد لِآلب َواالبْن

الروح ال مق مدس
الْ َم ْج مد لِآلب َو ُّ
َك َما َكا َن ِيف الْبَ ْد ِء َو ْه َو اآل َن
الد ِاه ِر ِ
ِ
ني.
ين آم َ
َو َسيَ مكو من إ َىل َد ْه ِر َّ َ

تكرار األنتيفون
صالة
 .5ال ّ

دعوة الشعب للصالة ،والصالة وقول الشعب آمني ُيكن أن تمقال ّإما قراءَةً أو ترتيالً .دعوة الشعب للصالة مُيكِ من أَ ْن تـمْتـبَ َع بفتة صمت قصرية للصالة.

القسيس :فلنصل!
 .1ي رب ،ي أابان السماوي،
أنت خلقت اإلنسان ذَ َكًرا َوأمنْـثَى
وأعطيتهما الزواج كهدية وكتكليف.
ابرك (فالن) و(فالنة) الذين يرتبطان اليوم برابط الزواج.
نشكرك ألنك مجعتهما ببعضهما.
ابرك ي رب هذا احلفل.
احضر هنا ي رب ي يسوع.
نطلب هذا بربّنا يسوع املسيح.
 .2أيها املسيح ،ي نبع احملبة.
كما ابركت عرس قاان حبضورك،
احضر ي رب هنا أيضا يف عرس (فالن) و(فالنة).
أدخلنا ي رب يف اليوم األخري إىل العرس الكبري يف ملكوت السماوات.
ي رب امسع صالتنا فأنت ذو صالح.
 .3ي رب ،ي خالق كل شيء.
أنت رتّبت الزواج خلري البشر وسعادهتم.
نشكرك ي رب على أن الزواج كذلك
يمظهر صالح خلقك ومجاله.
ابرك زواج (فالن) و(فالنة)
لكي حيافظا على عهدك ولكي يشكراك على نعمك.
امسع صالتنا ي نبع كل صالح.
 .4ي أابان السماوي،

ِ
ئت أن يقتن الرجل ابمرأته.
حينما
اْلنس البشري ،ش َ
َ
خلقت َ
مجع برابط احملبة الواحدة هذيْن اخلطيبَ ْني املقبِلَ ْ ِ
ني على الزواج،
ا ْ
وأجعل حمبتَهما املثمرة شهاد ًة حملبّتك اإلهلية لنا.
ساعدمها على أن محيبّا بعضهما مثلما أحب املسيح الكنيسة،
ِّ
وقومها ليبقيا خملصني لبعضهما البعض.
ي رب امسع صالتنا بربنا وإهلنا يسوع املسيح.
الشعب :آمني

ب .خدمة الكلمة
 .6قراءة الكتاب املق ّدس
أيضا قراءة آيت الكتاب املقدس األخرى حسب السنة الكنسيّة.
مُيكن قراءة أحد املقاطع أدانه .وُيكن ً
يعلن القارئ عن املقطع املراد قراءته قبل البدء ابلقراءة.
للتأمل.
وُيكن أن تمتبع قراءة الكتاب املق ّدس مبزمور أو ترنيمة ،أو بعزف موسيقى أو بفتة صمت ّ

سفر التكوين 28-27 :1

ِ
"خلَق هللا ا ِإلنْسا َن علَى ِِ
ض،
ص َورةِ هللاِ َخلَ َقهم .ذَ َكًرا َوأمنْـثَى َخلَ َق مه ْمَ .وَاب َرَك مه مم هللام َوقَ َ
ال َهلمْم« :أَْْث مروا َوا ْكثـممروا َو ْامألموا األ َْر َ
ص َورتهَ .علَى م
َ َ م َ َ م
وأ ِ
ضعوها ،وتَسلَّطموا َعلَى َمسَ ِ
ب َعلَى األ َْر ِ
ض»".
الس َم ِاء َو َعلَى مك ِّل َحيَـ َوان يَ ِد ُّ
ك الْبَ ْح ِر َو َعلَى طَِْري َّ
َ ْ
َخ م َ َ َ
الرسالة األوىل إىل أهل كورنثوس 8-1 :13؛ 13

ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
إِ ْن مكْن م َّ ِ ِ ِ ِ
يع
صْن ًجا يَ ِر ُّنَ .وإِ ْن َكانَ ْ
س ِل َحمَبَّة ،فَـ َق ْد ص ْر م
اسا يَط ُّن أ َْو َ
ت ِل نـمبمـ َّوةَ ،وأ َْعلَ مم َمج َ
ت محنَ ً
ت أَتَ َكل مم ِبَلْسنَة النَّاس َوالْ َمالَئ َكة َولك ْن لَْي َ
ِ
ان ح َّّت أَنْـ مقل ِْ
ِ
ِ
ت
ت مك َّل أ َْم َوِالَ ،وإِ ْن َسلَّ ْم م
ت َشْيـئًاَ .وإِ ْن أَطْ َع ْم م
س ِل َحمَبَّة ،فَـلَ ْس م
األ ْ
َسَرا ِر َومك َّل علْمَ ،وإِ ْن َكا َن ِل مك ُّل ا ِإلُيَ َ
َ
اْلبَ َالَ ،ولك ْن لَْي َ
ِ
َجس ِدي َح َّّت أ ْ ِ
س ِل َحمَبَّة ،فَالَ أَنْـتَ ِف مع َشْيـئًا.
َ
َح َت َقَ ،ولك ْن لَْي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الْ َم َحبَّةم تَـتَأ َّ
السوءََ ،والَ
ب َما لنَـ ْفس َهاَ ،والَ َْحتتَدَُّ ،والَ تَظم ُّن ُّ
َّن َوتَـ ْرفم مق .الْ َم َحبَّةم الَ َْحتس مد .الْ َم َحبَّةم الَ تَـتَـ َف َ
اخ مرَ ،والَ تَـْنـتَف مخَ ،والَ تـم َقبّ محَ ،والَ تَطْلم م
تَـ ْفرح ِاب ِإل ِْث بل تَـ ْفرح ِاب ْحل ِق ،وَحتت ِمل مك َّل َشيء ،وتم ِ
ط أَبَ ًداَ .وأ ََّما
صِربم َعلَى مك ِّل َش ْيء .اَلْ َم َحبَّةم الَ تَ ْس مق م
ص ّد مق مك َّل َش ْيءَ ،وتَـ ْر مجو مك َّل َش ْيءَ ،وتَ ْ
ْ َ َ
َم
َ ْ َ م َ ّ َ َْ م
ِ
ِ
ِ
ات فَ َستمـْبطَ ملَ ،واألَلْسنَةم فَ َستَـْنـتَهيَ ،والْعلْ مم فَ َسيمـْبطَ مل.
النُّـبمـ َّو م
الرجاء والْمحبَّةمِ ،
هذهِ الثَّالَثَةم و ِ
لك َّن أ َْعظَ َم مه َّن الْ َم َحبَّةم.
أ ََّما اآل َن فَـيَـثْـبم م
ت :ا ِإلُيَا من َو َّ َ م َ َ َ
َ
الرسالة إىل أفسس 5:2 – 4:31

ِ
ِِ
يح.
ضا ِيف الْ َم ِس ِ
ني َك َما َس َاحمَ مك مم هللام أَيْ ً
َومكونموا لمطََفاءَ بَـ ْع م
ني ممتَ َساحم َ
ض مك ْم َْحن َو بَـ ْعضَ ،ش مفوق َ
َحبَّاء ،واسلم مكوا ِيف الْمحبَّ ِة َكما أَحبَّـنَا الْم ِسيح أَيضا وأَسلَم نَـ ْفسه أل ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
يحةً للِ َرائِ َحةً طَيِّبَةً.
فَ مكونموا ممتَ َمثّل َ
َ َ َ َ َ م ْ ً َ ْ َ َم ْ
ني ِابلل َكأ َْوالَد أ َ َ ْ
َجلنَا ،قمـ ْرَاب ًان َو َذب َ

الرسالة إىل أهل فيليب 7-4 :4

ضا :افْـرحوا .لِي مكن ِح ْلم مكم معروفًا ِعْن َد َِ
مجي ِع الن ِ
ب قَ ِريب .الَ َهتْتَ ُّموا بِ َش ْيء ،بَ ْل ِيف مك ِّل َش ْيء
ب مك َّل ِحنيَ ،وأَقم م
َّاس .اَ َّلر ُّ
اِفْـَر محوا ِيف َّ
الر ِّ
ول أَيْ ً َ م َ ْ م ْ َ ْ م
ِاب َّ ِ
وع.
ُّع ِاء َم َع ُّ
ظ قـملموبَ مك ْم َوأَفْ َك َارمك ْم ِيف الْ َم ِس ِ
وق مك َّل َع ْقلَ ،حيْ َف م
الش ْك ِر ،لِتمـ ْعلَ ْم ِطلْبَاتم مك ْم لَ َدى هللاَِ .و َسالَ مم هللاِ الَّ ِذي يَـ مف م
يح يَ مس َ
لصالَة َوالد َ
الرسالة إىل أهل كولوسي 14-12 :3

ِِ
ِِ
ِ ِِ ِ
ني
اعةًَ ،وطم َ
ض مك ْم بَـ ْع ً
ني بَـ ْع م
َح َشاءَ َرأْفَاتَ ،ولمطًْفاَ ،وتَـ َو م
اض ًعاَ ،وَوَد َ
ضاَ ،ومم َساحم َ
ول أَ َانة ،مْحمتَمل َ
ني الْ َم ْحبموبِ َ
فَالْبَ مسوا َك مم ْختَا ِري هللا الْق ّديس َ
ني أ ْ
مجي ِع ِ
ِ
ضا .وعلَى َِ
ط
هذهِ الْبَ مسوا الْ َم َحبَّةَ الَِّيت ِه َي ِرَاب م
ض مك ْم بَـ ْع ً
بَـ ْع م
يح ه َك َذا أَنْـتم ْم أَيْ ً َ َ
َحد َعلَى أ َ
ضا إِ ْن َكا َن أل َ
َحد َشك َْوىَ .ك َما َغ َفَر لَ مك مم الْ َمس م
الْ َك َم ِال.
رسالة يوحنا األوىل 4:9؛ 12-11

ِ
ت َحمَبَّةم هللاِ فِينَا :أ َّ
يد إِ َىل الْ َعاَِمل لِ َك ْي َْحنيَا بِِه.
َن هللاَ قَ ْد أ َْر َس َل ابْـنَهم الْ َو ِح َ
ِب َذا أمظْ ِهَر ْ
ِ
َحد قَ ُّ
َح َّ
ضا أَ ْن مِحي َّ
ضنَا بَـ ْع ً
ب بَـ ْع م
ضنَا بَـ ْع ً
ب بَـ ْع م
َحبَّـنَا ه َك َذا ،يَـْنـبَغِي لَنَا أَيْ ً
ط .إِ ْن أ َ
ضا .اَللم َملْ يَـنْظمْرهم أ َ
أَيـُّ َها األَحبَّاءم ،إِ ْن َكا َن هللام قَ ْد أ َ
ضا ،فَاللم
يـثْـب ِ
ت فِينَا.
ت فينَاَ ،وَحمَبَّـتمهم قَ ْد تَ َك َّملَ ْ
َم م
مّت 6-4 :19

ِ
قال يسوع" :أَما قَـرأ مْت أ َّ ِ
ِ
ِ
الرجل أَابه وأ َّممه ويـلْتَ ِ
ص مق ِاب ْمَرأَتِِهَ ،ويَ مكو من
َ َْ
َن الَّذي َخلَ َق م َن الْبَ ْدء َخلَ َق مه َما ذَ َكًرا َوأمنْـثَى؟ وقال :م ْن أ ْ
َج ِل ه َذا يَْتم مك َّ م م َ م َ م َ َ
ِ
ِ
ان جس ًدا و ِ
ِ
ِ
ِ
اح ًدا .إ ًذا لَْيسا بَـ ْع مد اثْـنَ ْ ِ
ني بَ ْل َج َسد َواحد .فَالَّذي َمجَ َعهم هللام الَ يـمَفِّرقْهم إنْ َسان".
االثْـنَ َ َ َ
َ
يوحنا 11-1 :2

اْللِ ِيل ،وَكانَت أ ُّمم يسوع هنَ َ ِ
ضا يسوع وتَالَِمي مذه إِ َىل الْعر ِس .ولَ َّما فَـر َغ ِ
ِ ِِ
ت أ ُّمم
ت ْ
اخلَ ْم مر ،قَالَ ْ
َوِيف الْيَـ ْوم الثَّالث َكا َن عمْرس ِيف قَا َان َْ َ ْ َ م َ م
م
اكَ .ومدع َي أَيْ ً َ م م َ
مْ َ َ
ِ
ال َهلا يسوعم« :ما ِل ولَ ِ
ت أ ُّممهم لِلْ مخد ِ
ال لَ مك ْم فَافْـ َعلموهم».
َّامَ « :م ْه َما قَ َ
اع ِيت بَـ ْع مد» .قَالَ ْ
ك َي ْامَرأَةم؟ َملْ ََتْت َس َ
يَ مس َ
َ َ
س َهلمْم َخَْر» .قَ َ َ َ م
وع لَهم« :لَْي َ
ِ
ود ،يسع مك ُّل و ِ
وَكانَ ِ
ِِ
َجَرا َن
احد ِمطَْريْ ِن أ َْو ثَالَثَةً .قَ َ
وعةً مهنَ َ
َجَران ِم ْن ِح َج َارة َم ْو م
َ ْ
ض َ
ال َهلمْم يَ مسوعمْ « :امألموا األ ْ
ت ستَّةم أ ْ
ب تَطْهري الْيَـ مه َ َ م َ
اكَ ،ح َس َ
ِ
ِ
ِ
استَـ مقوا اآل َن َوقَ ّد مموا إِ َىل َرئ ِ
يس الْ ممتَّ َك ِئ الْ َماءَ الْ ممتَ َح ِّو َل َخًَْرا،
موها إِ َىل فَـ ْو مق .مثَّ قَ َ
َّموا .فَـلَ َّما َذ َ
َماءً» .فَ َمأل َ
ال َهلمممْ « :
يس الْ ممتَّ َك ِئ» .فَـ َقد م
اق َرئ م
ِ
ِ
اخلد َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض مع
يس َوقَ َ
ال لَهم « :مك ُّل إِنْ َسان إََِّّنَا يَ َ
ين َكانموا قَد ْ
َوَملْ يَ مك ْن يَـ ْعلَ مم م ْن أَيْ َن ه َي ،لك َّن ْم َ
َّام الذ َ
يس الْ ممتَّ َك ِئ الْ َعر َ
استَـ َق موا الْ َماءَ َعل ممواَ ،د َعا َرئ م
اْليِ َدةَ إِ َىل اآل َن!»ِ .
هذهِ بِ َدايةم اآلي ِ
ِ ِ ِ
ت فَـ َعلَ َها يَ مسوعم ِيف قَا َان
اخلَ ْمَر ْ
ت ْ
ْ
ت فَـ َق ْد أَبْـ َقْي َ
اْلَيِّ َدةَ أ ََّوًالَ ،وَم َّت َسك مروا فَحينَئذ الدُّو َن .أ ََّما أَنْ َ
اخلَ ْمَر َّْ
َ َ
ِْ
آم َن بِِه تَالَِمي مذهم.
اْلَل ِيلَ ،وأَظْ َهَر َْجم َدهم ،فَ َ
يوحنا 12-9 :15

ِ
ِ
ِ
ت
اآلب َكذل َ
ي تَـثْـبمـتمو َن ِيف َحمَبَِّيتَ ،ك َما أِّ
َِن أَ َان قَ ْد َحفظْ م
كأْ
َحبَـْبـتم مك ْم أَ َان .امثْـبمـتموا ِيف َحمَبَِّيت .إِ ْن َحفظْتم ْم َو َ
َحبَِّن م
قال يسوعَ " :ك َما أ َ
ص َاي َ
ِِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ضا َك َما
ض مك ْم بَـ ْع ً
ْم َل فَـَر مح مك ْم« .هذه ه َي َو ِصيَِّيت أَ ْن مِحتبُّوا بَـ ْع م
ت ِيف َحمَبَّتهَ .كلَّ ْمتم مك ْم ِب َذا ل َك ْي يَـثْـبم َ
ص َاي أَِب َوأَثْـبم م
َو َ
ت فَـَرحي في مك ْم َويمك َ
َحبَـْبـتم مك ْم".
أْ

 .7العظة

تتطرق العظة للمواضيع التالية:
حبرية أو يستعمل إحدى اخليارات أدانهُ .يكن أن ّ
يتح ّدث القسيس ّ
 الزواج كنعمة وترتيب إهلي الزواج كفرصة للنمو الروحي للزوجني األسرة كوحدة أساسية لبناء اجملتمع -الفرح والشكر

 احلب واإلخالص العاطفة واإلرادة االعتذار واملساحمة -دعم األقارب واألصدقاء

سن هللا الزواج منذ صباح اخللق.
أيها العروسان العزيزان (فالن) و(فالنة) (األمساء األوىل) ،أيها احلضور الكرمي  /ضيوف العرس الكرام .لقد ّ
وقد َّ
حّت تنعما ابلسعادة
أكد ربنا يسوع املسيح على أمهيته عندما قال" :الَّ ِذي َجعهه للاه ال يهف ِّرقْهه إِنْسان ".لذلك ،اعتنيا بزواجكما َّ

حّت محتافظا على الرابط الذي يربطكما ببعضكما يف احلياة اليومية لزواجكما.
والربكة يف أيم حياتكما .كوان متواضعني واحتما بعضكما ّ
سبّحا هللا واشكراه على صالحه يف األفراح ،واْلآ إليه واطلبا عونه يف األتراح.

بولس الرسول يوصي املسيحيني ِبن حيملوا أثقال بعضهم البعض .تقامسوا إذن ما ُتلبه احلياة من مسرات وأحزان .اعتذرا بعضكما لبعض
وكوان مستع ّدين أيضا ملساحمة بعضكما .اخدما بعضكما ابملواهب اليت وهبكما هللا ّإيها .اإلخالص ،واحملبة ،واإلُيان ابلل ختلق لزواجكما
أساسا صلبًا .وبذلك ،ستنعمان ابلربكة اليت وعد ِبا هللا الزوجني.
ً
[أيها األقارب واألصدقاء! لقد حضرت اليوم لتشاركوا (فالن) و(فالنة) (األمساء األوىل) فرحتهما وملصاحبتهما يف رحلتهما ابلتمنيّات والربكات.
ادعمومها يف أيم حياهتما اليومية كذلك .واذكرومها يف صلواتكم].
أو
األصدقاء األحباء( ،فالن) و(فالنة) (األمساء األوىل) .اليوم هو يوم عرسكما املبارك .لقد مجعكما هللا ببعضكما .واآلن ،التزما ابحلياة مع
بعضكما مبحبة واحتام متبادلني .حنن نبتهج ألجلكما ونصلي إىل هللا أن يبارك عهد زواجكما.
احملبة من أقوى العواطف ولكنها أكثر بكثري من جمرد عاطفة .احملبة احلقيقية تستدعي أن تعتنيا بعضكما البعض يف خضم احلياة اليومية.
ُيكنكما أن تنميا احملبة ،وُيكنكما تقويتها ،وجيب عليكما رعايتها.
ذكرا وأمنثى .إن الزواج يف أفضل األحوال يـم َح ِّق مق الفرح والسعادة .وهللا يسمح لنا
هللا هو نبع احملبة .وقد ّ
سن الزواج عندما خلق اإلنسان ً
حّت عن األمور
حّت يف أفضل الزجيات .لذلك ،حت ّداث مع بعضكما ّ
ِبن خنترب اخلري واحملبة ابستمرار .ولكن الزوجني قد يواجهان مشاكل ّ
حّت يق ّدم لنا مثاال نتعلّم منه .ذلك أ َّن طلب
الصعبة ،واستمعا لبعضكما البعض .وقد قبل املسيح صداقة أشخاص مخمطئني وغري كاملني َّ
َّ
الغفران والتجاوز عن األخطاء هي هبة من هللا.
ستقدم لكما الكنيسة يف عرسكما هدية هي الكتاب املق ّدس .وستجدان فيه الكثري من النصائح والتوجيهات لدربكما املشتك .ولكن
خاصته يف احلياة اليومية
أفضل ما يف الكتاب املق ّدس ليس هو النصائح والتوجيهات وإَّنا هو وعود هللا .فقد وعدان هللا ِبن يكون مع ّ
كذلك.

ج .عقد الزواج
حسن أن يقف مجيع احلاضرين خالل الفقرات .11 – 8
يمستَ َ

 .8األسئلة
يسأل القسيس العريس:

القسيس :ي (فالن) (االسم الكامل) ،إِن أسألك أمام هللا كلّ ّي املعرفة ويف حمضر هذه اْلماعة (الشهود) أتريد أن تتخذ
وختلص هلا يف العسر واليسر؟
زوجة لك ،وأن محتبّها م

(فالنة) (االسم الكامل)

اْلواب:

نعم ،أريد.
يسأل القسيس العروس:

القسيس :ي (فالنة) (االسم الكامل) ،إِن أسألك أمام هللا كلّ ّي املعرفة ويف حمضر هذه اْلماعة (الشهود) أتريدين أن تتخذي
وختلصي له يف العسر واليسر؟
زوجا لك ،وأن محتبّيه م
الكامل) ً

(فالن) (االسم

اْلواب:

نعم ،أريد.
أو
يسأل القسيس العريس:

القسيس :ي (فالن) (االسم الكامل)  ،إِن أسألك أمام هللا ويف حمضر هذه اْلماعة (الشهود) أتريد أن تتخذ (فالنة) (االسم الكامل) زوجة لك،
وختلص هلا يف العسر واليسر ويف املرض والصحة ما دمتما حيَّني؟
لتعيشا مبوجب كلمة هللا ،وأن محتبّها م
اْلواب:

نعم ،أريد.
يسأل القسيس العروس:

زوجا
القسيس :ي (فالنة) (االسم الكامل)  ،إِن أسألك أمام هللا ويف حمضر هذه اْلماعة (الشهود) أتريدين أن تتخذي (فالن) (االسم الكامل) ً
وختلصي له يف العسر واليسر ويف املرض والصحة ما دمتما حيَّني؟
لك ،لتعيشا مبوجب كلمة هللا ،وأن محتبّيه م
اْلواب:

نعم ،أريد.

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

ابرك ي رب ولديك وخامتيهما (هذين)
رمزا مق ّدسا للعهد املتبادل الذي جرى بينهما.
ليصريا هلما ً
أيها اإلله القدير.
أنت احملبة فبارك من يلجأ إليك.
اح ِم هذا الزواج.
ِ
أعن (فالن) و(فالنة) (األمساء األوىل) ليعيشا وف ًقا ملشيئتك،
ويبقيا خملصني لبعضهما وليخدما بعضهما ابمتنان.
إيك نطلب ي رب ابسم ربّنا يسوع املسيح.
الشعب :آمني.

يق ّدم القسيس اخلات للعريس فيملبِسه العريس يف بنصر اليد اليسرى لعروسه .إذا كان العروسان قد ق ّدما خامتني فإن القسيس يق ّدم اخلوات للعروسني لكي يـمْلبسامها لبعضهما يف بنصر اليد اليسرى.

 .10وعود اْلوامت
إذا أراد العروسانُ ،يكنهما قبل أن يلبسا اخلات (أو اخلوات) أن ُيسك العريس مع عروسه اخلات (أو اخلوات) ويقول:

أان فالن،
أختذك ي فالنة
زوجة ل ،وأريد أن أحبك يف العسر ويف اليسر [ما دمنا حيَّ ْني].
وهذا اخلات أق ّدمه لك عربوان للعهد الذي قطعناه.

وتقول العروس:

أان فالنة،
أختذك ي فالن
زوجا ل ،وأريد أن أحبك يف العسر ويف اليسر [ما دمنا حيَّ ْني].
ً
وهذا اخلات أق ّدمه لك عربوان للعهد الذي قطعناه.

أو

يقول العريس:

أان أحبك ي فالنة.
أريد أن أتقاسم معك احلياة يف األفراح واألحزان.
فرقنا املوت.
وأن أكون ً
خملصا لك إىل أن يم ّ

وتقول العروس:

أان أحبك ي فالن.
أريد أن أتقاسم معك احلياة يف األفراح واألحزان.
فرقنا املوت.
وأن أكون ً
خملصا لك إىل أن يم ّ

 .11تثبيت الزواج ومباركة الزوجي
تثبيت الزواج

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

ُيكن للعروسني أن جيثوا على ركبتيهما.

القسيس[ :اآلب السماوي ،يعطيكما فرحه وبركته.
وليكن ابن هللا الوحيد بصالحه معكما يف العسر ويف اليسر.
الرب ،الروح القدس ،يسكن فيكما ويفيض حمبته يف قلبيكما].
ّ
الثالوث اإلهلي يبارككما ابسم اآلب † واالبن والروح القدس.

أو
القسيس[ :روح هللا يقودكما،
قوة هللا حتفظكما،
حكمة هللا تعلّمكما،
يد هللا حتميكما،
طريق هللا تمرشدكما].
اإلله القدير الرحيم يبارككما.
ابسم اآلب † واالبن والروح القدس.
أو
ِ ِ
وح الْ مق مد ِس َم َعكما.
الر ِ
وع الْ َم ِس ِ
يحَ ،وَحمَبَّةم هللاَِ ،و َش ِرَكةم ُّ
القسيس :لت مكن ن ْع َمةم َربِّنَا يَ مس َ
الشعب :آمني.
 .12الْتنيمة
بدل التنيمة ُيكن ترديد إحدى تسبيحات الزفاف أو عزف أية موسيقى مناسبة.

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

لنصل!
القسيسّ :
 .1ي رب ،أيها األب السماوي احلبيب .نصلي إليك أن تبارك (فالن) و(فالنة) اللذين ارتبطا أمامك برابط الزواج .اجعلهما
وحيسان بربكة حضوركِّ .
قو أواصر احملبة بينهما .امنحهما اإلخالص والشعور ابملسؤولية .وأعنهما على
يشعران ابلسعادة يف بيتهما ّ
مقاومة اإلغراءات .احفظ جسديهما وروحيهما .و ِ
أرش ْد ممها يف كل أيم حياهتما ،وامنحهما َع ْونك عندما تواجههما الصعوابت .قَـ ِّو
فيهما اإلُيان واألمل .و ِ
أرش ْد ممها يف اليوم األخري إىل البيت األبدي ،إىل ملكوتك .امسع صالتنا اببنك ربنا يسوع املسيح.
ِ
 .2أيها اإلله القدير ،إِ ْن َملْ تَ ْ ِ
َّاؤو َن .اربط بني هذين الزوجني برابط احملبة وق ّدس زواجهم جملد
ب الْبَـن م
أنت الْبَـْي َ
ْب َ
ت ،فَـبَاط ًال يَـْتـ َع م
حّت يعيشا يف سالم وينعما بربكتك .أعنهما على
امسك .أعنهما لكي يبنيا بيتًا يسوده اإلُيان واألمل واحملبة .أيّدمها ابلروح القدس ّ
السعي إىل اإلُيان وامنحهما الوصول إىل بيتهما السماوي يف اليوم األخري .امسع صالتنا بشفاعة ربنا يسوع املسيح.
رب (فالن) و(فالنة) اللذين ارتبطا أمامك برابط الزواج .نشكرك
 .3أيها اآلب القدير الرحيم .نشكرك على نعمة احملبّة .ابرك ي ّ
حّت
على حبّهما لبعضهما وثقتهما ببعضهما ولرغبتهما يف االعتناء ببعضهما ما داما حيَّني .نمصلي أن تمصبح عالقتهما أقرب وأوثق َّ
ال يقدر شيء على تفرقتهماِ .
أعْنهما على الثبات يف احملبّة واإلخالص يف كل مراحل احلياة .احفظهما من املرض ومن احلوادث ومن
ِ
قرِبما أكثر من بعضهما ومنك ي رب .نطلب هذا بشفاعة ربنا يسوع املسيح.
كل أذى .وإذا واجهتهما حمَن فاجعلها تم ّ

بشّت النعم .نصلي إليك أن تبارك (فالن) و(فالنة)
أيها اإلله الق ّدوس ،أابان السماوي .منذ بدء اخلليقة ،أنعمت على خملوقاتك ّ
َّسا ولكي يلتزما ببعضهما .نطلب هذا ي رب ابسم
ّ
حّت يرتبطا ببعضهما يف حمبّة وشراكة .أعنهما لكي يمبقيا على زواجهما مقد ً
ابنك ربنا يسوع املسيح؛ فهو مع اآلب والروح القدس حي وذو سلطان دائما وإىل األبد.
 .4ي رب ،أيها اآلب السماوي .أنت سننت الزواج .أنت تمق ّدس بيوتنا حبضورك .نصلّي إليك ي رب :امجع هذين الزوجني ابحملبة،
وابرك زواجهما جملد امسك .إليك نطلب ي رب.
األب أو األم

ي رب ،أنت أنعمت علينا ابألبناء .نشكرك على الفرح الذي أدخاله على حياتنا .ابركهما ي رب ومها يؤسسان بيتهما وأسرهتما.
ِ
السالم ،وعلّمهما أن يطلبوا الغفران وأن يغفرا[ .إليك نطلب ي رب].
اْحهما من كل شر .امنحهما
ً
استعدادا لصنع ّ
أحد اإلخوة أو األخوات

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

يف املعمودية وعدت أن تبارك ابن (ابنيت) ابملعمودية .ابركه (ـها) كذلك يف املستقبل ،وابرك زوجته (زوجها) .ساعدمها على أن يتذ ّكرا
أ ّن إبمكاهنما العودة إىل نعمة املعمودية[ .إليك نطلب ي رب].
أحد األصدقاء

فرحا بصداقتنا يف األيم القادمة
أنت مجعت بني (فالن) و(فالنة) .ابرك حمبّتهما وأعنهما ليبقيا ً
معا ما داما حيَّني .أعطنا ي رب ً
أيضا[ .إليك نطلب ي رب].
ً

القسيس :أيها األب السماوي ،نشكرك ألنك تسمع صالتنا .نستودع هذين الزوجني بني يديك ولعنايتك .أرش ْدان ي رب يف اليوم
األخري إىل البيت السماوي .امسع صالتنا بشفاعة ابنك احلبيب ،ربنا يسوع املسيح.
الشعب :آمني.
.14الصالة الرَبنية

تمقرأم الصالة الرابنية مجاعةً بصوت واحد.

َّ ِ
السماو ِ
ات،
أ ََاب َان الذي ِيف َّ َ َ
لِيَـتَـ َقد ِ
ك،
َّس ْ
امسم َ
لِيأْ ِ
ك،
ت َملَ مكوتم َ
َ
ِ
ِ
ك
لتَ مك ْن َمشيئَـتم َ
َكما ِيف َّ ِ ِ
ك َعلَى األ َْر ِ
ض.
الس َماء َكذل َ
َ
ِ
مخْبـَزَان َك َفافَـنَا أ َْعطنَا اليَـ ْوم،
َوا ْغ ِف ْر لَنَا َخطَ َاي َان
ِ ِ ِ
ني إِلَْيـنَا،
َك َما نَـ ْغف مر للْ مم ْذنب َ
َوالَ تم ْد ِخلْنَا ِيف َُْت ِربَة
ِ
الشِّري ِر.
لك ْن َِنّنَا ِم َن ِّ
ك وال مق َّوةم وال َـم ْج مد إِ َىل األَبَد.
ك ال مـملْ م
َّك لَ َ
ألن َ
آمني.

د .اْلامتة
 .15الربكة
مُيكن أيضا ترتيل الربكة .بعد الربكة ،يق ّدم القسيس الكتاب املقدس للعروسني.

ِ
الرب وحيرسكم.
القسيس :بمبارككمم ّ
يِ
ب بَِو ْج ِه ِه َعلَْي مكم َويَـ ْر َْحم مكم.
الر ُّ
ضيءم َّ
م
ب َو ْج َههم َعلَْي مكم َوُيَْنَ مح مكم َسالَ ًما.
الر ُّ
يَـ ْرفَ مع َّ
ابسم اآلب † واالبن والروح القدس.
الشعب :آمني.

.16اذهبوا إىل العال
الدعوة إىل الذهاب إىل العامل تقال قبل املغادرة مباشرة.

الرب إبخالص.
القسيس :اذهبوا إىل العامل واخدموا ّ
 .17موسيقى ختامية

ُيكن أن تكون املوسيقى اخلتامية عبارة عن ترنيمة أو تسبيحة و/أو عزف .ومُيكن ترتيل التنيمة أو التسبيحة قبل الفقرة .15

