الزواج
خدمة مباركة ّ
الزواج ملن عقدوا زواجهم خارج الكنيسة اإلجنيلية اللوثرية إذا كانت لديهم الرغبة يف احلصول على مباركة الكنيسة اإلجنيلية اللوثرية وطلبوا ذلك( .التعاليم الكنسية )2:20
ميكن إجراء خدمة مباركة ّ
الزواج يف الكنيسة أو يف مكان آخر يتم االتفاق عليه بني القسيس وطاليب خدمة مباركة الزواج.
جُترى خدمة مباركة ّ

جيب أن جيخذ يف االعتبار نوع اخلدمة عند اختيار املوسيقى .جيب اختيار على األقل ترنيمة واحدة أو تسبيحة مناسبة خلدمة مباركة الزواج .تتم استشارة مسؤول املوسيقى يف الكنيسة بشأن املوسيقى اليت
جيدر اختيارها.
يتق ّدم العروسان أمام املذبح حبيث يقف العريس إىل ميني العروس.

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

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

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

 .3كلمات املقدمة

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

القسيس :أيها األحبّاء ،اي (فالن) واي (فالنة) .حضرمتا اليوم أمام هللا تطلبان بركة هللا لزواجكما .يقول الكتاب املق ّدسَ " :خلَ َق للاه
ا ِإلنْسا َن َعلَى صورتِ ِهَ .علَى صورةِ ِ
ض ،وأَ ْخ ِ
ِ
وها،
للا َخلَ َقهه .ذَ َك ًرا َوأهنْ ثَى َخلَ َق هه ْمَ .وََب َرَك هه هم للاه َوقَ َ
ضعه َ
ال ََله ْم« :أَ ْْث هروا َوا ْكثه هروا َو ْامألهوا األ َْر َ َ
هَ
هَ
َ
ِ
وتَسلَّطهوا َعلَى ََسَ ِ
الس َماء َو َعلَى هك ِّل َحيَ َوان يَ ِدب َعلَى األ َْر ِ
ض»( ".سفر التكوين )28-27 :1
ك الْبَ ْح ِر َو َعلَى طَ ِْي َّ
َ َ
أو

الرب أن يبارك زواجكما .يقول يسوع:
القسيس :أيها األحبّاء( ،فالن) و(فالنة) (األمساء األوىل) .حنن اليوم جمتمعون أمام هللا لنصلّي إىل ّ
ان جس ًدا و ِ
ِ
ِِ
لكن ِمن ب ْد ِء ْ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اح ًدا.
َج ِل ه َذا يَ ْْته هك َّ
اْلَلي َقة ،ذَ َك ًرا َوأهنْ ثَى َخلَ َق هه َما للاه .م ْن أ ْ
" َو ْ ْ َ
الر هج هل أ َََبهه َوأ َّهمهه َويَلْتَص هق َِب ْم َرأَتهَ ،ويَ هكو هن االثْ نَ َ َ َ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
سا بَ ْع هد اثْ نَ ْ ِ
سان( ".مرقس )9-6 :10
سد َواحد .فَالذي ََجَ َعهه للاه الَ يه َف ِّرقْهه إنْ َ
ي بَ ْل َج َ
إذًا ل َْي َ

 .4املزمور
ميكن كذلك اختيار املزامري حسب السنة الكنسيّة أو اختيار مزامري أخرى.
ميكن قراءة املزمور أو ترتيله .وميكن ترتيل األنتيفون يف بدايته وهنايته .أحلان املزامري يف كتاب الصالة.
مع املزامري ،نقول اجملدلة الصغرى ابستثناء األسبوعني األخريين من الصوم الكبري.

أنتيفون
أل َّ
ت َعلَمي نَا،
َن َر مْحَتَهج قَ مد قَ ِويَ م
َّه ِر.
َوأ ََمانَةج َّ
ب إِ َىل الد م
الر ِّ

املزمور 117:2

أو
أَقج ج ِ
ب:
ول ل َّلر ِّ
«ملمجئِي و ِحص ِن .إِهلِي فَأَت ِ
َّك جل َعلَمي ِه».
َ َ َ م

املزمور 91:2

املزمور
ِ ِ
ِ ِ
اَ َّ ِ
يت.
لساك جن ِيف س مِت الم َعل ِّيِ ،يف ظ ِّل الم َقدي ِر يَبِ ج

أَقج ج ِ
ب« :م ملجئِي و ِحص ِن .إِهلِي فَأَت ِ
َّك جل َعلَمي ِه».
ول ل َّلر ِّ َ َ َ م

ِ ِ
َجنِ َحتِ ِه َمحتتَ ِمي.
ِِبََواف ِيه يجظَلّلج َ
كَ ،وَمحت َ
تأم
تج مرس َوِجمَن َحقُّهج.

ِ
َّك قجلمت« :أَنمت اي ر ُّ ِ
ك.
ت الم َعل َّي َم مس َكنَ َ
ب َملم َجئي»َ .ج َعلم َ
أَن َ َ
َ ََ
املزمور 2-1 :91؛ 4؛ 9

أو
ث َيمِِت َع موِِن!
ن إِ َىل م
اْلِبَ ِالِ ،م من َحمي ج
أ مَرفَ جع َعمي ََّ
السماو ِ
بِ ،
ات َواأل مَر ِ
ض.
َمعجونَِيت ِم من ِعنم ِد َّ
الر ِّ َ
صان ِع َّ َ َ

ِ
الَ يَ َدعج ِر مجلَ َ ُِّ
ك.
س َحافظج َ
ك تَزل .الَ يَمن َع ج
إِنَّه الَ ي من عس والَ ي نَام حافِ ج ِ ِ
يل.
ج ََ جَ َ ج َ
ظ إ مسَرائ َ
ِ
الر ُّ ِ
ك َع من يَد َك الميج مم ََن.
الر ُّ
كَّ .
َّ
ب ِظل لَ َ
ب َحافظج َ
َّها ِرَ ،والَ الم َق َم جر ِيف اللَّمي ِل.
الَ تَ م
ض ِربج َ
س ِيف الن َ
ك الش م
َّم ج
ك.
ك ِم من جك ِّل َشّرَ .مَي َف ج
الر ُّ
َّ
ظ نَ مف َس َ
ب َمَي َفظج َ
ك ودخولَ َ ِ
َّه ِر.
ب َمَي َف ج
الر ُّ
َّ
ك م َن اآل َن َوإِ َىل الد م
وج َ َ ج ج
ظ جخ جر َ
املزمور 121

ك ِيف جك ِّل َد مور فَ َد مور.
ُّهوِرَ ،و جس ملطَانج َ
ك جم مل ج
جم مل جك َ
ك جك ِّل الد ج

ت تج مع ِطي ِه مم طَ َع َام جه مم ِيف ِحينِ ِه.
أ مَع جج
ني الم جك ِّل إِ َّاي َك تَََت َّجىَ ،وأَنم َ
ضى.
بع جك َّل َح ّي ِر ً
تَ مفتَ جح يَ َد َك فَتج مش ج

ب َابر ِيف جك ِّل طججرقِ ِهَ ،وَرِحيم ِيف جك ِّل أ مَع َمالِِه.
الر ُّ
َّ

َّ ِ
ِ َّ ِ
ين يَ مدعجونَهج ِاب محلَ ِّق.
الر ُّ
َّ
ين يَ مدعجونَهج ،الذ َ
ب قَ ِريب ل جك ِّل الذ َ
ِ
ِ
ص جه مم.
ضى َخائِف ِيهَ ،ويَ مس َم جع تَ َ
يَ مع َم جل ِر َ
ضُّر َع جه مم ،فَيج َخلّ ج

املزمور 145:13؛ 19-15

ِ
ِ
كَ ،كخ ِات علَى س ِ
اع ِد َك.
ا مج َعلم ِن َك َخات َعلَى قَلمبِ َ َ َ َ
َن الممحبَّةَ قَ ِويَّة َكالممو ِ
ت.
أل َّ َ َ
َم

ِ ِ ِ
ِ
ب.
يب ََن ِر لَظَى َّ
الر ِّ
المغَ م َريةج قَاسيَة َكا مهلَا ِويَةَ .هليبج َها َهل ج

ِ
ِ ِ
ول الَ تَ مغ جم جرَها.
السيج ج
يع أَ من تجطم ِف َئ الم َم َحبَّةََ ،و ُّ
ميَاه َكث َرية الَ تَ مستَط ج

ِ
ِ ِِ
احتِ َق ًارا.
إِ من أ مَعطَى ا ِإلنم َسا جن جك َّل ثَ مرَوة بَميته بَ َد َل الم َم َحبَّة ،جمحتتَ َقجر م
نشيد األنشاد 7-8:6

اجملدلة الصغرى
الم َم مج جد لِآلب َواالبمن
الروح ال جق جدس
الم َم مج جد لِآلب َو ُّ
َك َما َكا َن ِيف المبَ مد ِء َو مه َو اآل َن

الد ِاه ِر ِ
ِ
ني.
ين آم َ
َو َسيَ جكو جن إ َىل َد مه ِر َّ َ

تكرار األنتيفون
صالة
 .5ال ّ

دعوة الشعب للصالة ،والصالة وقول الشعب آمني ميكن أن تجقال ّإما قراءَةً أو ترتيالً .دعوة الشعب للصالة جميكِ جن أَ من تجمت بَ َع بفتة صمت قصرية للصالة.

القسيس :فلنصل!
 .1اي رب اي ق ّدوس ،اي أابَن السماوي،
أنت نبع احملبة الذي ال ينبض.
نشكرك على نعمة الزواج.
الزوجني على االعتناء ببعضهما
ونصلي إليك أن تساعد هذين ّ
حّت تقوى حمبّتهما لبعضهما البعض.
ّ
اي رب امسع صالتنا ابسم ربّنا يسوع املسيح.
 .2أيها اإلله القدير.
معا،
أنت خلقت اإلنسان ذَ َكًرا َوأجنمثَى ليعيشا ً
وابركتهما.
امنح العروسني احملبّة لبعضهما.
أعنهما على أن يبقيا خملصني لبعضهما،
وحمبّني لبعضهما يف العسر ويف اليسر.
ج
نطلب هذا ابسم ربّنا يسوع املسيح.
 .3اي رب ،اي خالق كل شيء.
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.
امسع صالتنا اي نبع كل صالح.
 .4اي أابَن السماوي،

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

ب .خدمة الكلمة
 .6قراءة الكتاب املق ّدس
أيضا قراءة آايت الكتاب املقدس األخرى حسب السنة الكنسيّة.
جميكن قراءة أحد املقاطع أدَنه .وميكن ً
يعلن القارئ عن املقطع املراد قراءته قبل البدء ابلقراءة.
للتأمل.
وميكن أن تجتم بَ َع قراءةج الكتاب املق ّدس مبزمور أو ترنيمة ،أو بعزف موسيقى أو بفتة صمت ّ

سفر التكوين 28-27 :1

ِ
"خلَق هللا ا ِإلنمسا َن علَى ِِ
ض،
ص َورةِ هللاِ َخلَ َقهج .ذَ َكًرا َوأجنمثَى َخلَ َق جه ممَ .وَاب َرَك جه جم هللاج َوقَ َ
ال َهلجمم« :أَمْث جروا َوا مكثججروا َو مامألجوا األ مَر َ
ص َورتهَ .علَى ج
َ َ ج َ َ ج
وأ ِ
ضعوها ،وتَسلَّطجوا َعلَى َمسَ ِ
ب َعلَى األ مَر ِ
ض»".
الس َم ِاء َو َعلَى جك ِّل َحيَ َوان يَ ِد ُّ
ك المبَ مح ِر َو َعلَى طَمِري َّ
َ م
َخ ج َ َ َ
الرسالة األوىل إىل أهل كورنثوس 8-1 :13؛ 13

ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
إِ من جكمن ج َّ ِ ِ ِ ِ
يع
صمن ًجا يَ ِر ُّنَ .وإِ من َكانَ م
س ِل َحمَبَّة ،فَ َق مد ص مر ج
اسا يَط ُّن أ مَو َ
ت ِل نجبج َّوةَ ،وأ مَعلَ جم َمج َ
ت جحنَ ً
ت أَتَ َكل جم ِبَلمسنَة النَّاس َوالم َمالَئ َكة َولك من لَمي َ
ِ
ان ح َّّت أَنم جقل مِ
ِ
ِ
ت
ت جك َّل أ مَم َوِالَ ،وإِ من َسلَّ مم ج
ت َشمي ئًاَ .وإِ من أَطم َع مم ج
س ِل َحمَبَّة ،فَلَ مس ج
األ م
َسَرا ِر َوجك َّل علممَ ،وإِ من َكا َن ِل جك ُّل ا ِإلميَ َ
َ
اْلبَ َالَ ،ولك من لَمي َ
ِ
َجس ِدي َح َّّت أ م ِ
س ِل َحمَبَّة ،فَالَ أَنمتَ ِف جع َشمي ئًا.
َ
َح َت َقَ ،ولك من لَمي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الم َم َحبَّةج تَتَأ َّ
السوءََ ،والَ
ب َما لنَ مفس َهاَ ،والَ َمحتتَدَُّ ،والَ تَظج ُّن ُّ
َّن َوتَ مرفج جق .الم َم َحبَّةج الَ َمحتس جد .الم َم َحبَّةج الَ تَتَ َف َ
اخ جرَ ،والَ تَ من تَف جخَ ،والَ تج َقبّ جحَ ،والَ تَطملج ج
تَ مفرح ِاب ِإل مِث بل تَ مفرح ِاب محل ِق ،وَحتت ِمل جك َّل َشيء ،وتج ِ
ط أَبَ ًداَ .وأ ََّما
صِربج َعلَى جك ِّل َش ميء .اَلم َم َحبَّةج الَ تَ مس جق ج
ص ّد جق جك َّل َش ميءَ ،وتَ مر ججو جك َّل َش ميءَ ،وتَ م
م َ َ
َج
َ م َ ج َ ّ َ مَ ج
ِ
ِ
ِ
ات فَ َستج مبطَ جلَ ،واألَلمسنَةج فَ َستَ من تَهيَ ،والمعلم جم فَ َسيج مبطَ جل.
النُّبج َّو ج
الرجاء والممحبَّةجِ ،
هذهِ الثَّالَثَةج و ِ
لك َّن أ مَعظَ َم جه َّن الم َم َحبَّةج.
أ ََّما اآل َن فَيَ ثم بج ج
ت :ا ِإلميَا جن َو َّ َ ج َ َ َ
َ
الرسالة إىل أفسس 5:2 – 4:31

ِ
ِِ
يح.
ضا ِيف الم َم ِس ِ
ني َك َما َس َاحمَ جك جم هللاج أَيم ً
َوجكونجوا لجطََفاءَ بَ مع ج
ني جمتَ َساحم َ
ض جك مم َمحن َو بَ معضَ ،ش جفوق َ

َحبَّاء ،واسلج جكوا ِيف الممحبَّ ِة َكما أَحبَّنَا المم ِسيح أَيضا وأَسلَم نَ مفسه أل ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
يحةً للِ َرائِ َحةً طَيِّبَةً.
فَ جكونجوا جمتَ َمثّل َ
َ َ َ َ َ ج م ً َ م َ َج م
ني ِابلل َكأ مَوالَد أ َ َ م
َجلنَا ،قج مرَاب ًَن َوذَب َ
الرسالة إىل أهل فيليب 7-4 :4

ضا :افم رحوا .لِي جكن ِحلمم جكم معروفًا ِعمن َد َِ
مجي ِع الن ِ
ب قَ ِريب .الَ َهتمتَ ُّموا بِ َش ميء ،بَ مل ِيف جك ِّل َش ميء
ب جك َّل ِحنيَ ،وأَقج ج
َّاس .اَ َّلر ُّ
اِفم َر جحوا ِيف َّ
الر ِّ
ول أَيم ً َ ج َ م ج م َ م ج
ِاب َّ ِ
وع.
ُّع ِاء َم َع ُّ
ظ قجلجوبَ جك مم َوأَفم َك َارجك مم ِيف الم َم ِس ِ
وق جك َّل َع مقلَ ،مَي َف ج
الش مك ِر ،لِتج معلَ مم ِط ملبَاتج جك مم لَ َدى هللاَِ .و َسالَ جم هللاِ الَّ ِذي يَ جف ج
يح يَ جس َ
لصالَة َوالد َ
الرسالة إىل أهل كولوسي 14-12 :3

ِِ
ِِ
ِ ِِ ِ
ني
اعةًَ ،وطج َ
ض جك مم بَ مع ً
ني بَ مع ج
َح َشاءَ َرأمفَاتَ ،ولجطمًفاَ ،وتَ َو ج
اض ًعاَ ،وَوَد َ
ضاَ ،وجم َساحم َ
ول أَ ََنة ،جمحمتَمل َ
ني الم َم محبجوبِ َ
فَالمبَ جسوا َك جم مختَا ِري هللا المق ّديس َ
ني أ م
مجي ِع ِ
ِ
ضا .وعلَى َِ
ط
هذهِ المبَ جسوا الم َم َحبَّةَ الَِّيت ِه َي ِرَاب ج
ض جك مم بَ مع ً
بَ مع ج
يح ه َك َذا أَنمتج مم أَيم ً َ َ
َحد َعلَى أ َ
ضا إِ من َكا َن أل َ
َحد َشك َموىَ .ك َما َغ َفَر لَ جك جم الم َمس ج
الم َك َم ِال.
رسالة يوحنا األوىل 4:9؛ 12-11

ِ
ت َحمَبَّةج هللاِ فِينَا :أ َّ
يد إِ َىل الم َعاَِل لِ َك مي َمحنيَا بِِه.
َن هللاَ قَ مد أ مَر َس َل ابمنَهج الم َو ِح َ
ِب َذا أجظم ِهَر م
ِ
َحد قَ ُّ
َح َّ
ضا أَ من جَِي َّ
ضنَا بَ مع ً
ب بَ مع ج
ضنَا بَ مع ً
ب بَ مع ج
َحبَّنَا ه َك َذا ،يَمن بَغِي لَنَا أَيم ً
ط .إِ من أ َ
ضا .اَللج َلم يَمنظجمرهج أ َ
أَيُّ َها األَحبَّاءج ،إِ من َكا َن هللاج قَ مد أ َ
ضا ،فَاللج
ي ثم ب ِ
ت فِينَا.
ت فينَاَ ،وَحمَبَّتجهج قَ مد تَ َك َّملَ م
َج ج
مّت 6-4 :19

ِ
قال يسوع" :أَما قَرأ جمت أ َّ ِ
ِ
ِ
الرجل أَابه وأ َّجمه وي لمتَ ِ
ص جق ِاب ممَرأَتِِهَ ،ويَ جكو جن
َ َم
َن الَّذي َخلَ َق م َن المبَ مدء َخلَ َق جه َما ذَ َكًرا َوأجنمثَى؟ وقال :م من أ م
َج ِل ه َذا يَمتج جك َّ ج ج َ ج َ ج َ َ
ِ
ِ
ان جس ًدا و ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
اح ًدا .إذًا لَمي َسا بَ مع جد اثمنَ مني بَ مل َج َسد َواحد .فَالذي َمجَ َعهج هللاج الَ يجَفِّرقمهج إنم َسان".
االثمنَ َ َ َ
يوحنا 11-1 :2

اْللِ ِيل ،وَكانَت أ ُّجم يسوع هنَ َ ِ
ضا يسوع وتَالَِمي جذه إِ َىل المعر ِس .ولَ َّما فَر َغ ِ
ِ ِِ
ت أ ُّجم
ت م
اخلَ مم جر ،قَالَ م
َوِيف الميَ موم الثَّالث َكا َن عجمرس ِيف قَا ََن مَ َ م َ ج َ ج
ج
اكَ .وجدع َي أَيم ً َ ج ج َ
جم َ َ
ِ
ال َهلا يسوعج« :ما ِل ولَ ِ
ت أ ُّجمهج لِلم جخد ِ
ال لَ جك مم فَافم َعلجوهج».
َّامَ « :م مه َما قَ َ
اع ِيت بَ مع جد» .قَالَ م
ك َاي مامَرأَةج؟ َلم ََتمت َس َ
يَ جس َ
َ َ
س َهلجمم َخَمر» .قَ َ َ َ ج
وع لَهج« :لَمي َ
ِ
ود ،يسع جك ُّل و ِ
وَكانَ ِ
ِِ
َجَرا َن
احد ِمطمَريم ِن أ مَو ثَالَثَةً .قَ َ
وعةً جهنَ َ
َجَران ِم من ِح َج َارة َم مو ج
َ م
ض َ
ال َهلجمم يَ جسوعج « :مامألجوا األ م
ت ستَّةج أ م
ب تَطمهري الميَ جه َ َ ج َ
اكَ ،ح َس َ
ِ
ِ
ِ
استَ جقوا اآل َن َوقَ ّد جموا إِ َىل َرئ ِ
يس الم جمتَّ َك ِئ الم َماءَ الم جمتَ َح ِّو َل َخَمًرا،
جوها إِ َىل فَ مو جق .جثَّ قَ َ
َّموا .فَلَ َّما َذ َ
َماءً» .فَ َمأل َ
ال َهلججم « :م
يس الم جمتَّ َك ِئ» .فَ َقد ج
اق َرئ ج
ِ
ِ
اخلد َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض جع
يس َوقَ َ
ال لَهج « :جك ُّل إِنم َسان إََِّّنَا يَ َ
ين َكانجوا قَد م
َوَلم يَ جك من يَ معلَ جم م من أَيم َن ه َي ،لك َّن مج َ
َّام الذ َ
يس الم جمتَّ َك ِئ الم َعر َ
استَ َق جوا الم َماءَ َعل جمواَ ،د َعا َرئ ج
اْليِ َدةَ إِ َىل اآل َن!»ِ .
هذهِ بِ َدايةج اآلاي ِ
ِ ِ ِ
ت فَ َعلَ َها يَ جسوعج ِيف قَا ََن
ت م
اخلَ ممَر م
م
ت فَ َق مد أَبم َقمي َ
اْلَيِّ َدةَ أ ََّوًالَ ،وَم َّت َسك جروا فَحينَئذ الدُّو َن .أ ََّما أَنم َ
اخلَ ممَر مَّ
َ َ
مِ
آم َن بِِه تَالَِمي جذهج.
اْلَل ِيلَ ،وأَظم َهَر َمجم َدهج ،فَ َ
يوحنا 12-9 :15

ِ
ِ
ِ
ت
اآلب َكذل َ
ي تَثم بجتجو َن ِيف َحمَبَِّيتَ ،ك َما أِّ
َِن أَ ََن قَ مد َحفظم ج
كأم
َحبَ مب تج جك مم أَ ََن .اجثمبجتجوا ِيف َحمَبَِّيت .إِ من َحفظمتج مم َو َ
َحبَِّن ج
قال يسوعَ " :ك َما أ َ
ص َااي َ
ِِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ضا َك َما
ض جك مم بَ مع ً
مم َل فَ َر جح جك مم« .هذه ه َي َو ِصيَِّيت أَ من جِحتبُّوا بَ مع ج
ت ِيف َحمَبَّتهَ .كلَّ ممتج جك مم ِب َذا ل َك مي يَثم بج َ
ص َااي أَِب َوأَثمبج ج
َو َ
ت فَ َرحي في جك مم َويجك َ
َحبَ مب تج جك مم".
أم

 .7العظة
تتطرق العظة للمواضيع التالية:
حبرية أو يستعمل إحدى العظات املتوفرة يف صيغة خدمة عقد الزواج .ميكن 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

ج .املباركة
حسن أن يقف مجيع احلاضرين خالل الفقرات .9 – 8
يجستَ َ

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

وُتلص هلا يف العسر
عقد زو ِاجك على(فالنة) (االسم الكامل) ،فهل تريد خالل زواجكما أن جحتبّها ج
القسيس :اي (فالن) (االسم الكامل) ،لقد تَّ ج
واليسر؟
اْلواب:

نعم ،أريد.
يسأل القسيس الزوجة:

وُتلصي له يف
عقد زو ِاجك على (فالن) (االسم الكامل) ،فهل تريدين خالل زواجكما أن جحتبّيه ج
القسيس :اي (فالنة) (االسم الكامل) ،لقد تَّ ج
العسر واليسر؟
اْلواب:

نعم ،أريد.

 .9مباركة الزوجي

وعدا ِبن حتبّا بعضكما يف العسر
القسيس :أيّها األحبّاء (فالن) و(فالنة) ،لقد عقدمتا زواجكما وقطعتما على أنفسكما ً
ويف اليسر.

الصالة ألجل الزوجي
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 تجرش جدكما].
اإلله القدير الرحيم يبارككما.
ابسم اآلب † واالبن والروح القدس.
أو
ِ ِ
وح الم جق جد ِس َم َعكما.
الر ِ
وع الم َم ِس ِ
يحَ ،وَحمَبَّةج هللاَِ ،و َش ِرَكةج ُّ
القسيس :لت جكن ن مع َمةج َربِّنَا يَ جس َ
الشعب :آمني.
 .10الْتنيمة
بدل التنيمة ميكن ترديد إحدى تسبيحات الزفاف أو عزف أية موسيقى مناسبة.

.11الصالة الشفعية اجلماعية
ميكن التحضري هلذه الصالة مبشاركة احلاضرين يف خدمة الزواج.

لنصل!
القسيسّ :

 .1اي رب ،أيها األب السماوي احلبيب .نصلي إليك أن تبارك (فالن) و(فالنة) اللذين ارتبطا أمامك برابط الزواج .اجعلهما
وَيسان بربكة حضوركِّ .
قو أواصر احملبة بينهما .امنحهما اإلخالص والشعور ابملسؤولية .وأعنهما على
يشعران ابلسعادة يف بيتهما ّ
مقاومة اإلغراءات .احفظ جسديهما وروحيهما .و ِ
أرش مد جمها يف كل أايم حياهتما ،وامنحهما َع مونك عندما تواجههما الصعوابت .قَ ِّو
فيهما اإلميان واألمل .و ِ
أرش مد جمها يف اليوم األخري إىل البيت األبدي ،إىل ملكوتك .امسع صالتنا اببنك ربنا يسوع املسيح.
ِ
 .2أيها اإلله القدير ،إِ من َلم تَ م ِ
َّاؤو َن .اربط بني هذين الزوجني برابط احملبة وق ّدس زواجهم جملد
ب المبَن ج
أنت المبَ مي َ
ْب َ
ت ،فَبَاط ًال يَمت َع ج
حّت يعيشا يف سالم وينعما بربكتك .أعنهما على
امسك .أعنهما لكي يبنيا بيتًا يسوده اإلميان واألمل واحملبة .أيّدمها ابلروح القدس ّ
السعي إىل اإلميان وامنحهما الوصول إىل بيتهما السماوي يف اليوم األخري .امسع صالتنا بشفاعة ربنا يسوع املسيح.
رب (فالن) و(فالنة) اللذين ارتبطا أمامك برابط الزواج .نشكرك على حبّهما
 .3أيها اآلب .نشكرك على نعمة احملبّة .ابرك اي ّ
حّت ال يقدر
لبعضهما وثقتهما ببعضهما ولرغبتهما يف االعتناء ببعضهما ما داما حيَّني .نجصلي أن تجصبح عالقتهما أقرب وأوثق َّ
شيء على تفرقتهماِ .
أعنمهما على الثبات يف احملبّة واإلخالص يف كل مراحل احلياة .احفظهما من املرض ومن احلوادث ومن كل
ِ
قرِبما أكثر من بعضهما ومنك اي رب .نطلب هذا بشفاعة ربنا يسوع املسيح.
أذى .وإذا واجهتهما حمَن فاجعلها تج ّ
بشّت النعم .نصلي إليك أن تبارك (فالن) و(فالنة)
أيها اإلله الق ّدوس ،أابَن السماوي .منذ بدء اخلليقة ،أنعمت على خملوقاتك ّ
َّسا ولكي يلتزما ببعضهما .نطلب هذا اي رب بواسطة
ّ
حّت يرتبطا ببعضهما يف حمبّة وشراكة .أعنهما لكي يجبقيا على زواجهما مقد ً
ابنك ربنا يسوع املسيح؛ فأنت اي رب والروح القدس حي وذو سلطان دائما وإىل األبد.
الشعب :آمني.
.12الصالة الرَبنية

تجقرأج الصالة الرابنية مجاعةً بصوت واحد.

َّ ِ
السماو ِ
ات،
أ ََاب ََن الذي ِيف َّ َ َ
لِيَ تَ َقد ِ
ك،
َّس م
امسج َ
لِيأم ِ
ك،
ت َملَ جكوتج َ
َ
ِ
ِ
ك
لتَ جك من َمشيئَ تج َ
َكما ِيف َّ ِ ِ
ك َعلَى األ مَر ِ
ض.
الس َماء َكذل َ
َ
جخمب َزََن َك َفافَنَا أ مَع ِطنَا اليَ موم،
َوا مغ ِف مر لَنَا َخطَ َااي ََن
ِ ِ ِ
ني إِلَمي نَا،
َك َما نَ مغف جر للم جم مذنب َ
َوالَ تج مد ِخلمنَا ِيف َمُت ِربَة
ِ
الشِّري ِر.
لك من َِجنّنَا ِم َن ِّ
ك وال جق َّوةج وال َم مج جد إِ َىل األَبَد.
ك ال جملم ج
َّك لَ َ
ألن َ
آمني.
د .اْلامتة

 .13الربكة
جميكن أيضا ترتيل الربكة .بعد الربكة ،يق ّدم القسيس الكتاب املقدس للعروسني.

ِ
الرب وَيرسكم.
القسيس :بجبارككمج ّ
يِ
ب بَِو مج ِه ِه َعلَمي جكم َويَ مر َْحج جكم.
الر ُّ
ضيءج َّ
ج
ب َو مج َههج َعلَمي جكم َوميَمنَ جح جكم َسالَ ًما.
الر ُّ
يَ مرفَ جع َّ
ابسم اآلب † واالبن والروح القدس.
الشعب :آمني.

.14اذهبوا إىل العال
الدعوة إىل الذهاب إىل العال تقال قبل املغادرة مباشرة.

الرب إبخالص.
القسيس :اذهبوا إىل العال واخدموا ّ
 .15موسيقى ختامية

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

