Den evangelisk-lutherske folkekirke i Danmark

Liturgi

Vielse
Farsi og Dansk
ﮐﻠﯾﺳﺎی اﻧﺟﯾﻠﯽ – ﻟوﺗری ﻣردﻣﯽ داﻧﻣﺎرک
ﻓﺎرﺳﯽ و داﻧﻣﺎرﮐﯽ

ازدواج

Dansk
Vielse (bryllup)
Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992
Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner.
Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets skik.
Indgang (Præludium)
Indgangssalme
Hilsen
Præsten:
Herren være med jer!
Menigheden:
Og med din ånd! Eller: Og Herren være med dig!
Hilsenen kan undlades, eller præsten kan sige:
Vor Herre Jesu Kristi nåde
og Guds kærlighed
og Helligåndens fællesskab
være med jer alle!

Farsi
()ﻋروﺳﯽ
۱۹۹۲  ژوﺋن۱۲ ﻣﺟﻠز ﺑﻧﺎﺑر ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ ﺷﺎھﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣورﺧﮫ
ازدواج ﮐﻠﯾﺳﺎﺋﯽ ﺗوﺳط ﯾﮏ ﮐﺷﯾش در ﯾﮏ ﮐﻠﯾﺳﺎ در ﺣﺿور ﺣداﻗل دو ﺷﺎھد اﻧﺟﺎم ﻣﯽ
.ﺷود
. طﺑﻖ رﺳم ﻣﺣﻠﯽ ﻣﯾﺗوان زﻧﮓ ﮐﻠﯾﺳﺎ را ﺑﺻدا درآورد،ﻗﺑل از اﺟرای ﻣراﺳم ازدواج
ﻣوزﯾﮏ آﻏﺎزﯾن
ﺳرود آﻏﺎزﯾن
ﺧوش آﻣد ﮔوﺋﯽ
:ﮐﺷﯾش
ﺧداوﻧد ﺑﺎ ﺷﻣﺎھﺎ ﺑﺎﺷد
:ﺟﻣﺎﻋت
 ﺧداوﻧد ﺑﺎ ﺗو ﺑﺎﺷد:و ﺑﺎ روح ﺧودت و ﯾﺎ
:ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺧوش آﻣد ﮔوﺋﯽ را ﺣذف ﮐرد و ﮐﺷﯾش در ﻋوض اﯾن ﮔوﻧﮫ ﮔوﯾد
ﻓﯾض ﺧداوﻧدﻣﺎن ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ
و ﻣﺣﺑت ﺧدا
و ﻣﺷﺎرﮐت روح اﻟﻘدس
ﺑﺎ ھﻣﮫ ﺷﻣﺎھﺎ ﺑﺎﺷد

Indledende bøn
Præsten siger (fra alter eller kor):
Lad os alle bede!
Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Vi takker dig for livet, du gav os, og for alle dem, der har vist os kærlighed, fra vi
var børn og indtil i dag.
Vi beder dig:
Giv os stadig, hvad vi behøver,
og forny daglig vor indbyrdes kærlighed
ved Jesus Kristus, vor Herre,
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,
én sand Gud fra evighed og til evighed.
Amen.
Læsning
Præsten fortsætter:
Således står der skrevet:
Da Gud havde skabt himlen og jorden, havet, solen, månen og stjernerne,
planterne og dyrene sagde han: ”Lad os skabe mennesker i vort billede, så de
ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr
og alle krybdyr, der kryber på jorden.” Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds
billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede
dem.
Læsning
Præst:
Og vor Herre Jesus Kristus siger:
Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde og
sagde: ”Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og

دﻋﺎی آﻏﺎزﯾن
:(ﮐﺷﯾش )از ﻣﺣراب ﯾﺎ ﮔروه ﮐر ﻣﯽ ﮔوﯾد
ﺑﯾﺎﺋﯾد ھﻣﮕﯽ ﺑﺎ ھم دﻋﺎ ﮐﻧﯾم
 ﭘدر آﺳﻣﺎﻧﯽ، ﺧدای ﻣﺎ،ﺧداوﻧد
ﻣﺎ از ﺗو ﺑرای ﺣﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ داده ای و ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗﻣﺎم ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ را از ﮐودﮐﯽ ﺗﺎ
.اﻣروز ﻣﺣﺑت ﻧﻣوده اﻧد ﺳﭘﺎﺳﮕزارﯾم
:از ﺗو ﻣﯽ طﻠﺑﯾم
،ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﻣﺎم ﻧﯾﺎزھﺎﯾﻣﺎن را ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﺑﺧش
،و ھر روزه ﻣﺣﺑت ﻣﺗﻘﺎﺑﻠﻣﺎن را اﺣﯾﺎ ﺑﻔرﻣﺎ
،ﻣﺣض ﺧداوﻧدﻣﺎن ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ
،ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣراه ﺗو و در وﺣدت ﺑﺎ روح اﻟﻘدﺳت ﺳﻠطﻧت ﻣﯽ ﮐﻧد
.ﯾﮏ ﺧدای راﺳﺗﯾن از ازل ﺗﺎ اﺑد
آﻣﯾن
ﻗراﺋت
:ﮐﺷﯾش اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد
:ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ و زﻣﯾن و درﯾﺎ و ﺧورﺷﯾد و ﻣﺎه و ﺳﺗﺎرﮔﺎن و ﮔﯾﺎھﺎن و
: اﯾن ﮔوﻧﮫ ﻓرﻣود،ﺣﯾواﻧﺎت را آﻓرﯾد
آدم را ﺑﺻورت ﻣﺎ و ﻣواﻓﻖ ﺷﺑﯾﮫ ﻣﺎ ﺑﺳﺎزﯾم ﺗﺎ ﺑر ﻣﺎھﯾﺎن درﯾﺎ و ﭘرﻧدﮔﺎن آﺳﻣﺎن و
 ﭘس ﺧدا. ﺣﻛوﻣت ﻧﻣﺎﯾد،ﺑﮭﺎﯾم و ﺑر ﺗﻣﺎﻣﯽ زﻣﯾن و ھﻣﮥ ﺣﺷراﺗﯽ ﻛﮫ ﺑر زﻣﯾن ﻣﯽﺧزﻧد
 اﯾﺷﺎن را ﻧر و ﻣﺎده آﻓرﯾد و ﺧدا. او را ﺑﺻورت ﺧدا آﻓرﯾد.آدم را ﺑﺻورت ﺧود آﻓرﯾد
.اﯾﺷﺎن را ﺑرﻛت داد
ﻗراﺋت
:ﮐﺷﯾش
:و ﺧداوﻧد ﻣﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ اﯾن ﮔوﻧﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد
،ﻣﮕر ﻧﺧواﻧدهاﯾد ﮐﮫ ﺧﺎﻟﻖ در اﺑﺗدا اﯾﺷﺎن را ﻣرد و زن آﻓرﯾد

de skal blive ét kød”? Derfor er de ikke længere to, men ét kød. Hvad Gud altså
har sammenføjet, må et menneske ikke adskille.

Læsning
Præst:
Og apostlen Paulus skriver:
Bær hinandens byrder; således opfylder I Kristi lov. Ifør jer da, som Guds
udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed,
mildhed, tålmodighed. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene
har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men
over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd.
Salme
Tale
Brudeparret træder frem foran alteret, eller de kan vente til efter talen.
Tilspørgsel og Erklæring
Præsten siger:
Så tilspørger jeg dig N.N. (brudgommens navn):
Vil du have N.N. (brudens navn), som hos dig står,
til din ægtehustru? - Ja!
Vil du elske og ære hende,
og leve med hende både i medgang og modgang,
i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer,
som en ægtemand bør leve med sin ægtehustru,
indtil døden skiller jer ad? - Ja!

 ﺑﮫ زن ﺧوﯾش ﺑﭘﯾوﻧدد و ھر، ﭘدر و ﻣﺎدر ﺧود را رھﺎ ﮐرده، از اﯾن ﺟﮭت ﻣرد،و ﮔﻔت
 ﭘس آﻧﭼﮫ را. ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ ﺗن ھﺳﺗﻧد،دو ﯾﮏ ﺗن ﺧواھﻧد ﺷد؟ ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﻌد از آن دو ﻧﯾﺳﺗﻧد
.ﺧدا ﭘﯾوﺳت اﻧﺳﺎن ﺟدا ﻧﺳﺎزد

ﻗراﺋت
:ﮐﺷﯾش
:و ﭘوﻟس رﺳول اﯾن ﮔوﻧﮫ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد
 اﺣﺷﺎی رﺣﻣت و ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ و ﺗواﺿﻊ و،ﭘس ﻣﺎﻧﻧد ﺑرﮔزﯾدﮔﺎن ﻣﻘدّس و ﻣﺣﺑوب ﺧدا
 ھﻣدﯾﮕر را ﻋﻔو ﮐﻧﯾد ھرﮔﺎه ﺑر دﯾﮕری،ﺗﺣ ّﻣل و ﺣﻠم را ﺑﭘوﺷﯾد و ﻣﺗﺣ ّﻣل ﯾﮑدﯾﮕر ﺷده
 ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﭼﻧﯾن ﮐﻧﯾد،ادّﻋﺎﯾﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد؛ ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﺷﻣﺎ را آﻣرزﯾد
.و ﺑر اﯾن ھﻣﮫ ﻣﺣﺑّت را ﮐﮫ ﮐﻣرﺑﻧد ﮐﻣﺎل اﺳت ﺑﭘوﺷﯾد
ﺳرود
ﻧطﻖ
.ﻋروس و داﻣﺎد ﺟﻠوی ﻣﺣراب ﻣﯽ روﻧد ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧطﻖ ﺻﺑر ﮐﻧﻧد
ﭘرﺳش و اﻋﻼم
:ﮐﺷﯾش ﻣﯽ ﮔوﯾد
:(ﭘس از ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﭘرﺳم ) ﻧﺎم داﻣﺎد
آﯾﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯽ )ﻧﺎم ﻋروس( را ﮐﮫ ﻧزدت اﯾﺳﺗﺎده ﺑﮫ ھﻣﺳری ﺧود ﺑﭘذﯾری ؟ ﺑﻠﮫ
،آﯾﺎ او را دوﺳت داﺷﺗﮫ و ﻣﺣﺗرم ﺧواھﯽ ﺷﻣرد
، و ﺑﺎ او در راﺣﺗﯽ و ﺳﺧﺗﯽ و ھر ﺳﻌﺎدﺗﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ﻧﺻﯾﺑﺗﺎن ﻧﻣﺎﯾد
 زﻧدﮔﯽ ﺧواھﯽ ﮐرد،ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺷوھر ﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ھﻣﺳرش زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد
ﺗﺎ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣرگ ﺷﻣﺎ را از ھم ﺟدا ﻧﻣﺎﯾد ﻧﻣﺎﯾد ؟ ﺑﻠﮫ

ﭘس از ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﻣﯽ ﭘرﺳم ) ﻧﺎم ﻋروس(:
آﯾﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯽ )ﻧﺎم داﻣﺎد( را ﮐﮫ ﻧزدت اﯾﺳﺗﺎده ﺑﮫ ﺷوھری ﺧود ﺑﭘذﯾری ؟ ﺑﻠﮫ
آﯾﺎ او را دوﺳت داﺷﺗﮫ و ﻣﺣﺗرم ﺧواھﯽ ﺷﻣرد،
و ﺑﺎ او در راﺣﺗﯽ و ﺳﺧﺗﯽ و ھر ﺳﻌﺎدﺗﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ﻧﺻﯾﺑﺗﺎن ﻧﻣﺎﯾد ،
ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﯾﮏ زن ﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺷوھرش زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد ،زﻧدﮔﯽ ﺧواھﯽ ﮐرد
ﺗﺎ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣرگ ﺷﻣﺎ را از ھم ﺟدا ﻧﻣﺎﯾد ؟ ﺑﻠﮫ
ﭘس دﺳت ﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﺑدھﯾد.
ﮐﺷﯾش دﺳﺗش را روی دﺳﺗﺎﻧﺷﺎن ﻣﯽ ﮔذارد و ﻣﯽ ﮔوﯾد:
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﻗول دادﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ھم در ازدواج زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾد و اﮐﻧون در
ﭘﯾﺷﮕﺎه ﺧداوﻧد و ﻣﺎ ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﺣﺿور دارﯾم آن را ﺗﺄﯾﯾد ﮐرده اﯾد و ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر دﺳت
داده اﯾد ،ﺷﻣﺎ را در ﭘﯾﺷﮕﺎه ﺧداوﻧد و اﻧﺳﺎن زن و ﺷوھر اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧم.
در اﯾﻧﺟﺎ ﻋروس و داﻣﺎد اﻣﮑﺎن رد و ﺑدل ﮐردن ﺣﻠﻘﮫ ازدواج را دارﻧد.

Ligeså tilspørger jeg dig (brudens navn):
Vil du have N.N. (brudgommens navn),
!Som hos dig står, til din ægtemand? – Ja
Vil du elske og ære ham,
og leve med ham både i medgang og modgang,
i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer,
som en ægtehustru bør leve med sin ægtemand,
!indtil døden skiller jer ad? – Ja
!Så giv hinanden hånd derpå
Præsten lægger sin hånd på deres hænder og siger:
Eftersom I forud har lovet hinanden at ville leve sammen i ægteskab og nu har
bekræftet dette for Gud og for os, som er her til stede, og givet hinanden hånd
derpå, så forkynder jeg jer at være ægtefolk både for Gud og mennesker.
Her kan brud og brudgom eventuelt give hinanden vielsesringe.

دﻋﺎی ﺷﻔﺎﻋت
ﮐﺷﯾش اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد:
ﺑﯾﺎﺋﯾد ھﻣﮫ دﻋﺎ ﮐﻧﯾم.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻋروس و داﻣﺎد زاﻧو زده اﻧد ،ﮐﺷﯾش ﺑﺎ ﮔذاﺷﺗن دﺳت روﯾﺷﺎن اﯾن ﮔوﻧﮫ
ﻣﯽ ﮔوﯾد:
ﺧداوﻧد ﻗﺎدر،
ﮐﮫ زن و ﻣرد را ﺑرای زﻧدﮔﯽ ﻣﺷﺗرک در ازدواج آﻓرﯾده
و آﻧﮭﺎ را ﺑرﮐت داد ه ای،
دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم اﯾن ﻋروس و داﻣﺎد را ﺑرﮐت ﺑدھﯽ و
ﺑﮕذار ھﻣﯾﺷﮫ در ﻓﯾض ﺗو و درﻋﺷﻖ ﻣﺗﻘﺎﺑل زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد.
ﯾﺎ
ﭘدر آﺳﻣﺎﻧﯽ ﻋزﯾز
ﺑﮫ اﯾن داﻣﺎد و ﻋروس ﻓﯾض و ﺳﻌﺎدت و ﺑرﮐت ﻋطﺎ ﮐن،

Forbøn
Præsten fortsætter:
!Lad os alle bede
Mens brudeparret knæler, siger præsten med håndspålæggelse:
Almægtige Gud,
som skabte mand og kvinde til at leve sammen i ægteskab
og velsignede dem,
;vi beder dig, velsign denne brud og brudgom
lad dem altid leve af din nåde
og i indbyrdes kærlighed.
Eller
!Kære himmelske Fader

Giv denne brudgom og brud nåde, lykke og velsignelse
både til sjæl og legeme!
Giv dem at elske hinanden med trofast kærlighed
og tjene dig oprigtigt i alle ting,
så at de må leve som dine kære børn
og engang samles hos dig i de evige boliger!
Hør os i Jesu navn:

Fadervor
Fader vor, du som er i himlene!
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed!
Amen.*
Fred være med jer!
Dersom vielsen slutter med den følgende salme, lyser præsten velsignelsen over
brudeparret i stedet for at sige: Fred være med jer!
* I stedet kan anvendes:
Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,

،ھم ﺑرای روح و ھم ﺑرای ﺟﺳﻣﺷﺎن
،ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻋطﺎ ﮐن ﮐﮫ ﯾﮑدﯾﮕر را ﺑﺎ ﻋﺷﻖ وﻓﺎداراﻧﮫ دوﺳت ﺑدارﻧد
،و در ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﺗرا ﺧدﻣت ﻧﻣﺎﯾﻧد
ﺗﺎ ﻣﺛل ﻓرزﻧدان ﻋزﯾز ﺗو زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد

.و روزی ﻧزدت در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی اﺑدی ﺟﻣﻊ ﺷوﻧد
:ﺑﺷﻧو دﻋﺎﯾﻣﺎن را در ﻧﺎم ﻋﯾﺳﯽ
دﻋﺎی رﺑﺎﻧﯽ
، ﻧﺎم ﺗو ﻣﻘدّس ﺑﺎد،ﭘدر ﻣﺎ ﮐﮫ در آﺳﻣﺎﻧﯽ
،ﻣﻠﮑوت ﺗو ﺑﯾﺎﯾد
، ﺑر زﻣﯾن ﻧﯾز ﮐرده ﺷود،اراد ٴه ﺗو ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ در آﺳﻣﺎن اﺳت
، ﻧﺎن ﮐﻔﺎف ﻣﺎ را اﻣروز ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑده
، و ﻗرﺿﮭﺎی ﻣﺎ را ﺑﺑﺧش ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﻣﺎ ﻧﯾز ﻗرﺿداران ﺧود را ﻣﯽﺑﺧﺷﯾم
،و ﻣﺎ را در آزﻣﺎﯾش ﻣﯾﺎور
،ﺑﻠﮑﮫ از ﺷرﯾر ﻣﺎ را رھﺎﯾﯽ ده
.ﻗوت و ﺟﻼل ﺗﺎ اﺑداﻵﺑﺎد از آن ﺗو اﺳت
ّ زﯾرا ﻣﻠﮑوت و
آﻣﯾن
ﺻﻠﺢ ﺧداوﻧد ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﺎد
: ﮐﺷﯾش ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺟﺎی ﮔﻔﺗن،اﮔر ﻣراﺳم ازدواج ﺑﺎ ﺳرود زﯾر ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑرﺳد
. ﻋروس و داﻣﺎد را ﺑرﮐت دھد،ﺻﻠﺢ ﺧداوﻧد ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﺎد

:در ﻋوض ﻣﯽ ﺷود دﻋﺎی زﯾر را ﺑﮑﺎر ﺑرد
 ﻧﺎم ﺗو ﻣﻘدّس ﺑﺎد،ای ﭘدر ﻣﺎ ﮐﮫ در آﺳﻣﺎﻧﯽ
،ﻣﻠﮑوت ﺗو ﺑﯾﺎﯾد

komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed!
Amen.
Brudeparret sætter sig
Salme
Slutningskollekt
Præsten siger eller messer:
Lad os alle bede!
Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Vi takker dig for ægteskabet,
og vi beder dig,
at du vil bevare denne ordning og velsignelse
urokket iblandt os.
Giv alle kristne ægtefolk ved din Helligånd,
at de må hjælpe hinanden
til at holde fast ved din frelsende nåde
Gør dem glade i håbet,
tålmodige i trængslen
og udholdende i bønnen,
og styrk dem til at være levende lemmer af din menighed,
så at de engang med den kan samles hos dig i dit rige,
hvor du med Søn og Helligånd lever og regerer,
én sand Gud fra evighed og til evighed.

، ﺑر زﻣﯾن ﻧﯾز ﮐرده ﺷود،ارادهٴ ﺗو ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ در آﺳﻣﺎن اﺳت
، ﻧﺎن ﮐﻔﺎف ﻣﺎ را اﻣروز ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑده
، و ﻗرﺿﮭﺎی ﻣﺎ را ﺑﺑﺧش ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﻣﺎ ﻧﯾز ﻗرﺿداران ﺧود را ﻣﯽﺑﺧﺷﯾم
،و ﻣﺎ را در آزﻣﺎﯾش ﻣﯾﺎور
،ﺑﻠﮑﮫ از ﺷرﯾر ﻣﺎ را رھﺎﯾﯽ ده
.ﻗوت و ﺟﻼل ﺗﺎ اﺑداﻵﺑﺎد از آن ﺗو اﺳت
ّ زﯾرا ﻣﻠﮑوت و
آﻣﯾن

ﻋروس و داﻣﺎد ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧﻧد
ﺳرود
دﻋﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
:ﮐﺷﯾش ﻣﯽ ﮔوﯾد ﯾﺎ ﻣﯽ ﺳراﯾد
ﺑﯾﺎﺋﯾد ھﻣﮕﯽ دﻋﺎ ﮐﻧﯾم
 ﭘدر آﺳﻣﺎﻧﯽ، ﺧدای ﻣﺎ،ﺧداوﻧد
،از ﺗو ﺑرای ازدواج ﺗﺷﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم
، و از ﺗو ﻣﯽ طﻠﺑﯾم
،ﮐﮫ اﯾن آﺋﯾن و ﻧﻌﻣت را ﺑدون ﺗزﻟزل ﺑرای ﻣﺎ ﺣﻔظ ﮐﻧﯽ
،ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھﻣﮫ ھﻣﺳران ﻣﺳﯾﺣﯽ را ﺑﺎ روح اﻟﻘدس ﺧود ﻣدد ﻧﻣﺎﺋﯽ
،ﺗﺎ ﮐﮫ ﯾﮑدﯾﮕر را در اﺗﮑﺎ ﺑﮫ ﻓﯾض ﻧﺟﺎﺗﺑﺧش ﺗو ﻣدد ﻧﻣﺎﯾﻧد
،آﻧﮭﺎ را در اﻣﯾد ﺷﺎد
،در ﻣﺻﯾﺑت ﺻﺑور
،و در دﻋﺎ ﭘر اﺳﺗﻘﺎﻣت ﻧﮕﺎھدار
،و آﻧﮭﺎ را ﺗﻘوﯾت ﮐن ﺗﺎ اﻋﺿﺎی زﻧده ﺟﻣﺎﻋت ﺗو ﺑﺎﺷﻧد
،ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ روزی ﺑﮭﻣراه آن در ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺗو ﺑﺎ ﺗو ﺟﻣﻊ ﺷوﻧد
،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗو ﺑﺎ ﭘﺳر و روح اﻟﻘدس زﯾﺳﺗﮫ و ﺳﻠطﻧت ﻣﯽ ﮐﻧﯽ
.ﯾﮏ ﺧدای راﺳﺗﯾن از ازل ﺗﺎ اﺑد
ﯾﺎ

Eller
Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Vi takker dig for ægteskabet,
og vi beder dig:
Vær med din nåde hos dem,
der i dag har indgået ægteskab,
og giv din velsignelse til,
at de kan leve med hinanden i gudsfrygt og kærlighed
og ikke give årsag til vrede og strid.
Lad dem altid,
også selvom de ikke bliver fri for prøvelser,
erfare din nådige hjælp!
Giv dem og os alle at leve vort liv her på jorden
i tro og lydighed
og blive til evig tid salige
ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre,
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,
én sand Gud fra evighed og til evighed.
Menigheden svarer:
Amen
Hilsen
Præsten siger eller messer (vendt mod menigheden):
Herren være med jer!
Menigheden svarer:
Og med din ånd! Eller: Og Herren være med dig!
Hilsenen kan udelades eller anvendes forud for slutningskollekten
Velsignelse

 ﭘدر آﺳﻣﺎﻧﯽ، ﺧدای ﻣﺎ،ﺧداوﻧدا
،از ﺗو ﺑرای ازدواج ﺗﺷﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم
:و از ﺗو ﻣﯽ طﻠﺑﯾم
،ﺑﺎ ﻓﯾﺿت ھﻣراه اﯾن زوج ﺑﺎﺷﯽ
،ﮐﮫ اﻣروز ازدواج ﮐرده اﻧد
،و ﺑرﮐﺗت را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺑﺧش
،ﺗﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧداﭘرﺳﺗﯽ و ﻣﺣﺑت ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد
.و ﻣوﺟب ﺧﺷم و ﻧزاع ﻧﺷوﻧد
،آﻧﮭﺎ را اﺟﺎزه ده ﮐﮫ
،ھﻣﯾﺷﮫ ﮐﻣﮏ ﭘرﻓﯾﺿت را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﻧﻧد
.ﺣﺗﯽ در آزﻣﺎﯾﺷﺎت زﻧدﮔﯽ
، آﻧﮭﺎ و ھﻣﮫ ﻣﺎ را ﻣدد ﮐن ﮐﮫ در اﯾﻣﺎن و اطﺎﻋت ﺑر روی زﻣﯾن زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾم
،و ﺟﺎوداﻧﮫ ﺳﻌﺎدت ﯾﺎﺑﯾم
، ﺧداوﻧد ﻣﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ،ﺗوﺳط ﭘﺳر ﻣﺣﺑوب ﺗو
،ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗو در وﺣدت روح اﻟﻘدس زﯾﺳﺗﮫ و ﺳﻠطﻧت ﻣﯽ ﮐﻧد
.ﯾﮏ ﺧدای راﺳﺗﯾن از ازل ﺗﺎ اﺑد
:ﺟﻣﺎﻋت ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھد
آﻣﯾن

دﻋﺎی ﺳﻼ ﻣﺗﯽ
:ﮐﺷﯾش )رو ﺑﮫ ﺟﻣﺎﻋت( ﻣﯽ ﮔوﯾد ﯾﺎ ﻣﯽ ﺳراﯾد
ﺧداوﻧد ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد
:ﺟﻣﺎﻋت ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھد
 و ﺧداوﻧد ﺑﺎ ﺗو ﺑﺎد:و ﺑﺎ روﺣت ﯾﺎ
 ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻗﺑل از دﻋﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد،دﻋﺎی ﺳﻼﻣﺗﯽ را ﻣﯽ ﺗوان ﺣذف ﮐرد
ﺑرﮐت

ﺟﻣﺎﻋت ﺑﮭﻧﮕﺎم اﻋﻼم ﺑرﮐت ﻣﯽ اﯾﺳﺗﻧد و ﮐﺷﯾش اﯾن ﮔوﻧﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد:
ﺧداوﻧد ﺗو را ﺑرﻛت دھد و ﺗو راﻣﺣﺎﻓظت ﻧﻣﺎﯾد،
ﺧداوﻧد روی ﺧود را ﺑر ﺗو ﺗﺎﺑﺎن ﺳﺎزد و ﺑر ﺗو رﺣﻣت ﻛﻧد،
ﺧداوﻧد ﺻورت ﺧود را ﺑر ﺗو ﺑراﻓرازد و ﺗو را ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺑﺧﺷد.
ﺟﻣﺎﻋت اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺟواب ﻣﯾدھد:
آﻣﯾن ،آﻣﯾن ،آﻣﯾن
در ﻋوض ﻣﯾﺷود از دﻋﺎی ذﯾل اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد:
ﺧداوﻧد ﺗو را ﺑرﻛت دھد و ﺗو راﻣﺣﺎﻓظت ﻧﻣﺎﯾد،
ﺧداوﻧد روی ﺧود را ﺑر ﺗو ﺗﺎﺑﺎن ﺳﺎزد و ﺑر ﺗو رﺣﻣت ﻛﻧد،
ﺧداوﻧد روی ﺧود را ﺑر ﺗو ﺑراﻓرازد و ﺗو را ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺑﺧﺷد.
ﺳرود ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﻣوزﯾﮏ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ

Menigheden står op under velsignelsen, mens præsten siger:
!Herren velsigne dig og bevare dig
!Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig
*!Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred
Menigheden svarer:
Amen. Amen. Amen.
* I stedet kan anvendes:
!Herren velsigne dig og bevare dig
!Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig
!Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred
Udgangssalme
)Udgang (Postludium

