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Inledning

Den gudstjänstordning för det heliga äktenskapet (eller
kröningsceremonin), som vår kyrka använder, sammanställdes,
ordnades och omarbetades av Sankt Jakob av Edessa (?  708 e. Kr.)
och andra lärda män i den heliga kyrkan, som hade tagit emot den från
Antiokias apostoliska kyrkas urgamla tradition. Ordningen består av
två separata gudstjänster: först förlovningen, då man välsignar ringarna,
och sedan välsignelsen över äktenskapet. En speciell gudstjänstordning
för änkemän och änkor har här tillfogats efter den första ordningen.
Denna speciella gudstjänstordning, där man varken välsignar ringarna
eller kröner paret, ordnades och sammanställdes som en separat
gudstjänst, skild från den för tidigare ogifta par, av prästen Jesaja av
Basibrina (?  1425 e. Kr) i slutet av 1300-talet. Hans kommentar till
gudstjänsten har sedan dess blivit en del av inledningen till själva
ordningen. Kyrkan i den irakiska staden Mosul med omnejd har en
ganska lång gudstjänstordning för det heliga äktenskapet, som skiljer
sig betydligt från den äktenskapsritual som de västerländska
kyrkofäderna använder. Vi har huvudsakligen baserat denna
översättning på den text som trycktes 1948 av vår framlidne patriark
Mar Ignatius Efrem I.

I äktenskapets heliga mysterium förenas en man och en kvinna till
att dela livet som en enda varelse och uppfostra en kristen familj. Vi
erbjuder nu ödmjukt våra trogna detta heliga sakraments skönhet och
djupa mening i denna översättning. Vår bön och vårt hopp är, att alla
våra trogna genom denna blygsamma översättning ska närmare lära
känna och förstå den stora och heliga kallelsen till det kristna
äktenskapet, som är ett sakrament som speglar och avbildar just vår
Herres kärlek till sin församling.

Athanasius Yeshue Samuel
Ärkebiskop

1974
Hackensack, New Jersey

U. S. A.



Tillägnas med
stolthet och tillgivenhet

medlemmarna i mitt ärkestift



1. När alla var tvungna att inse att äktenskapet är en hedervärd
inrättning, som är till för att bevara livet och människosläktet, ansågs
det passande att äktenskapet skulle ingås vid puberteten, närmare
bestämt vid den ålder som kyrkans kanoniska lagar anser att de två
är mogna, både till kroppen och till sinnet. Vidare borde bröllopet
bara hållas om paret kan utöva sin fria vilja och förstå äktenskapets
naturliga plikter. Trots att brudgummen vid förlovningen borde vara
16 år gammal och bruden 12, och även om brudgummen vid
bröllopet borde vara 18 år gammal och bruden 14, föredrar man att
bruden har uppnått 16 års ålder,1 vilket också verkar mer passande.
Idag krävs föräldrarnas godkännande i de fall då antingen
brudgummen eller bruden fortfarande anses vara minderåriga av
statens lagar.

2. Innan förlovningsceremonin ska prästen undersöka och förvissa sig
om:

a. Att varken jungfrun eller hennes friare är förlovade med någon
annan.

b. Att jungfrun inte är skild och att friaren inte binds av något
förbud.

c. Att paret inte är besläktat, vare sig genom blodsband, adoption
eller fadderskap, och på så sätt hindras enligt kyrkans kanoniska
lagar.

KANONISKA LAGAR OCH FÖRESKRIFTER

FRÅN

HUDOYON OCH ANDRA KYRKLIGA KANONISKA LAGAR

1 De nämnda åldrarna är i enlighet med de världsliga sederna i Mellanösterns
länder vid den tid då kyrkans kanoniska lagar fastställdes.



d. Att båda parter är vid god hälsa, fria från smittsamma sjukdomar
och missbildningar som förbjuds av den världsliga lagen. I
enlighet med samhällets lagar bör man få ett behörigt skriftligt
läkarintyg.

e. Att bröllopsceremonin inte utförs på en dag som kyrkan har
förbjudit.

3. Prästen ska inte utföra vare sig förlovnings- eller bröllopsceremonin
om han inte är helt säker på att de två vill gifta sig av fri vilja, utan
tvång. Han måste fråga efter brudens åsikt i denna fråga. Han får
inte nöja sig med ett svar från brudens föräldrar eller släktingar å
hennes vägnar.

4. De två bröllopsvittnena ska vara mogna, fromma, ortodoxa troende,
som är vid sina sinnens fulla bruk och inte är släkt med vare sig
bruden eller brudgummen.

5. Det är förståndigt att låta en rimlig tid passera mellan förlovningen
och bröllopet, så att de två kan lära känna varandra och på så sätt
gå in i äktenskapets heliga inrättning utan förbud.

6. Prästen ska inte utföra bröllopsceremonin utan att först få ett skriftligt
tillstånd av stiftets ärkebiskop eller hans ombud.

7. Om bruden är kristen men inte ortodox, får hon gifta sig med ett
särskilt tillstånd från ärkebiskopen eller hans ombud, vilket låter
henne följa brudgummens kyrka.

8. Både brudgummen och bruden ska före bröllopsceremonin bikta
sig och ta nattvarden.

9. Bröllopsceremonin ska ske i kyrkan, om inte nöden kräver att den
utförs i hemmet.



10. Under ceremonin ska prästen placera kronorna (kransarna) över
det gifta parets huvuden.

11. Bara församlingsprästen har rätt att utföra bröllopsceremonin. Andra
präster får utföra ceremonin med stiftets ärkebiskops särskilda
tillstånd, eller efter församlingsprästens inbjudan.

12. Prästen får inte utföra sin egen dotters bröllopsceremoni, såvida
det inte finns några andra tillgängliga präster. Han får vara sin dot-
ters ombud vid hennes bröllop, men han får inte vara hennes vittne.

13. Under bröllopsceremonin ska bruden stå till höger om brudgummen,
medan brudtärnan står vid hennes högra sida med ett tänt ljus i sin
högra hand. Brudgummens marskalk ska stå till vänster om
brudgummen med ett kors i sin högra hand.

14. En änkemans bröllop ska ske minst fyrtio dagar efter hans hustrus
död, medan en änkas bröllop ska äga rum minst tio månader efter
hennes förra mans död.

15. Änkors och änkemäns bröllopsceremonier ska ske efter en särskild
ordning, där man inte välsignar ringarna eller kronorna. Om
ceremonin är det första bröllopet för antingen brudgummen eller
bruden, har han eller hon rätt till en välsignelse över ringarna och
kronorna.

16. Efter bröllopsceremonin ska prästen omedelbart skriva in följande
information i kyrkans vigselregister: det gifta parets namn,
marskalkens namn, brudtärnans namn och bröllopets år och dag.
Han ska också skriva in sitt eget namn. Och om ärkebiskopen har
gett ett särskilt tillstånd av något slag för bröllopet, ska också det
nedtecknas. En kopia av vigselattesten borde omedelbart överlämnas
till paret.



FÖRLOVNINGSGUDSTJÄNSTEN

Förlovningsceremonin hölls traditionsenligt antingen i ärkebiskopens
bostad eller i prästbostaden. Idag utförs gudstjänsten i
fästmöns hem, då den unge mannen ber om den unga damens
hand. Både fästmannen och fästmön bör representeras av en
förmyndare. Fästmannen bör ta med sig förlovningsringarna.
Fästmöns förmyndare ska fråga henne om hon av egen vilja
vill bli förlovad, i enlighet med Hudoyon, boken om kyrkans
kanoniska lagar.

Prästen ska hålla fästmannens förmyndares högra hand och fråga
honom:

Du trogne son, du har kommit för att med rent hjärta och
fläckfritt samvete förlova N…, dotter till N…, till att bli hustru till
N…, son till N…, i enlighet med den kristna lagen och de apostoliska
kanoniska lagarna. Du har tagit på dig ansvaret att ge henne den
lagstadgade hemgiften och instämma i dessa närvarande trognas
vittnesbörd. Du vet väl att i detta äktenskap blir det varken separation
eller skilsmässa, tills dess döden skiljer dem åt?

Om han svarar ja ska prästen, medan han håller fästmöns förmyndares
högra hand, fråga honom:

Och du, du trogne son, har kommit och med rent hjärta och
fläckfritt samvete gett N…, dotter till N…, med hennes fulla samtycke
och fria vilja, till att bli hustru till N…, son till N…, i enlighet med den
kristna lagen och den apostoliska kanoniska lagarna. Och du har bestämt
och fastställt hennes hemgift, under förutsättning att hon är vid rätt
ålder och vid sina sinnens fulla bruk, är ren och vid god hälsa och är fri
från krämpor som kan utgöra hinder enligt kyrkans kanoniska lagar?
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När han svarar ja, ska prästen föra samman deras högra händer och
säga:

Nu är den levande Guden ert vittne, och även hans änglar.
Prästen (prästerna) och de trogna är era vittnen.

När de svarar ja, ska prästen säga:1

De sammanförda högerhänderna välsignas

Ära åt Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och i evighet.
Må Herrens allsmäktiga högra hand, som var med profeterna i deras
släkten, apostlarna i deras tider och martyrerna i deras kamper, välsigna
denna högra hand och vara med under detta möte, över fästmannen
och fästmön, över gästerna och värdarna, över de gamla och de unga,
och över alla som är med här, och välsigna de förlovade och ge dem
välgång och nåd. Må Gud föra fram söner och döttrar ur dem genom
den saliga jungfru Marias och alla de heligas förböner. Amen.
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1 I vissa länder hålls en brödlimpa nu traditionellt av förmyndarna. Den bryts och
delas ut vid gudstjänstens slut. I Mellanöstern är det ett traditionellt tecken på
ömsesidigt delande och tillit att bryta bröd.



ORDNINGEN VID FÖRRÄTTANDET

AV

VIGSELNS SAKRAMENT

När de kommer in i kyrkan ställer sig brudgummen och bruden framför
altaret. Bruden står på brudgummens högra sida och
marskalken1 på hans vänstra. Brudtärnan står på brudens
högra sida.

Först ska prästen fråga brudgummen:

N…, vill du ta N… här till din lagvigda maka, i enlighet med
Guds föreskrifter och den heliga kyrkans lagar?

Brudgummen ska svara: Ja, det vill jag.

Sedan ska prästen fråga bruden:

N…, vill du ta N… här till din lagvigde make, i enlighet med
Guds föreskrifter och den heliga kyrkans ceremonier?

Bruden ska svara: Ja, det vill jag.

14

1 Marskalken håller ett litet kors mellan brudgummen och bruden.



DEN FÖRSTA GUDSTJÄNSTEN

Ringarna välsignas

?  Präst: Ära åt Fadern, åt Sonen och åt den helige Ande, som ger lycka
åt sina tjänare och glädje åt sina tillbedjare, och skyddar dem
som fruktar honom, nu och i evighet.

Öppningsbön

Gör oss värdiga, Herre, att i dig ha vår glädjes begynnelse,
och låt vårt jubels fullhet få vara i dig. Låt våra själar och andar jubla i
dig, och låt våra sorger försvinna genom din barmhärtighet. Låt vårt
välstånd öka genom din nåd. Låt välsignelser skölja ner över oss, och
låt våra sinnen blomstra. Låt våra brudgummar bli fullkomnade, och
våra brudars kronor bli förfärdigade, så att vi kan jubla i dig i evig
salighet. Ta med oss i dina heligas sällskap, så att vi med dem kan lova
dig, Fader, Son och helig Ande, i evighet. Amen.

Diakonerna ska be psalm 51:

Gud, var mig nådig efter din godhet…

Hymn
Melodi: Breekh d’Hadee Lashmyonay

Lovad vare han, som har glatt de himmelska härskarorna och
har fyllt jordens invånare med glädje. Nådige Kristus, ge jubel åt dina
tillbedjares församling.
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Frälsare, sträck ut din högra hand och välsigna genom din
nåd de ringar som prästen ger i ditt heliga namn.

Brudgum, du som har förlovat församlingen med dig själv
och krönt henne med din sanning! Herre, välsigna brudgummarna och
brudarna genom din nåds överflöd.

Fadern, Sonen och den helige Ande tillbes, Treenighetens
mysterium, som himmelska och jordiska varelser tillber och ärar.

Bön

?  Präst: Herre, låt din frid, genom vilken himlen och jorden försonades,
förena våra barn som har kommit varandra närmare. Låt det
bli harmoni mellan dem, så att de kan älska och acceptera
varandra med glädje i alla sina livsdagar och prisa dig, Fader,
Son och helige Ande, i evighet.

Quqal’yon (tredje melodin) Psalm 45:2, 3, 10

Mitt hjärta flödar över av sköna ord. Halleluja! Jag säger:
min dikt gäller en konung.

En snabb skrivares penna är min tunga. Halleluja! Du är den
skönaste bland människors barn.

Ljuvlighet är utgjuten över dina läppar. Halleluja! Så ser vi
att Gud har välsignat dig evinnerligen.

Konungadöttrar har du som tärnor i ditt hov. Halleluja! En
drottning står vid din högra sida.

O Diakoner: Nådefulle Herre, förbarma dig över oss och hjälp oss.

Eqbo (avslutande bön)

Salomo talade i liknelser när han sade: Vem är din älskade,
som du är så stolt över, du sköna? Min älskade valdes bland de
mångtaliga myriader, vars vingård är församlingen. Han är vitare än
Jakobs vinträd, rödare än Nardins olja, och högre än Libanons cedrar.
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Han är Guds avbild, som vi prisar, ty han är härlig.

O Diakoner: Stomen kalos, Kyrie eleison (Stå väl, Herre, förbarma dig).

Husoyo (bön om syndernas förlåtelse)

?  Präst: Låt oss be och bönfalla Herren om nåd och barmhärtighet.

Nådefulle Herre, förbarma dig över oss och hjälp oss. Gör
oss värdiga att ständigt, i alla tider och högtider, lova, tacka,
ära och alltid upphöja dig.

Proemion (inledning)

?  Präst: Ära åt den himmelske brudgummen, som förlovade
hedningarnas befläckade församling med sig själv. Med sitt
kors renade och tvättade han henne, och gjorde henne så till
en strålande brud åt sig själv, och bjöd in profeterna, apostlarna
och martyrerna till hennes bröllop. Honom tillkommer lovet;
nu, när hans tjänares ringar välsignas, och alltid, i evighet.
Amen.

Sedro (bön)1

Herre, full av godhet, nådens källa och välsignelsernas
ursprung, den oförgängliga heliga smörjelseoljan! Du smyckar med
dina mångfaldiga gåvor dem som närmar sig dig i sann tro, och du
fyller dem sedan med eviga välsignelser. Genom att du kom i köttet,
Herre, har du fyllt din heliga församling med din gudomliga vishets
välbehagliga lukt och med den oförgängliga härlighetens utsökta
klädnad. Med rättfärdighetens krona smyckade och förhärligade du
henne. Ur vatten och ande gjorde du henne till din lysande förlovade,
och med ringen, som är ditt kors och din kropp och ditt blod, som du
anförtrodde henne,

1 Nu bör prästen offra rökelse och säga: Mina svaga och syndiga händer bränner rökelse
till den heliga och härliga Treenighetens ära och härlighet. Låt oss be, och be om nåd
och barmhärtighet från Herren. Nådefulle Herre, förbarma dig över oss och hjälp oss.
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visade du ditt förbund och din enhet med henne. Du har i enlighet med
lagen smyckat denna förlovning, och genom de heliga apostlarna
anförtrott oss den laglydiga vigselordningen. Således, med hjälp av
denna ring, kan förlovningen och enheten mellan man och kvinna
uppnås. Se, med denna ring blev alla rättvisa och rättfärdiga fäder och
familjers överhuvud välsignade. Herre, du som välsignar allt och som
prisas av alla, nu ber och bönfaller vi dig att ge oss överflödande
välsignelser som aldrig upphör. Välsigna de ringar som vi håller, så att
de får vara till att bekräfta förlovningen för dem som tar emot dem; till
kärleksfull enhet, till ypperligt och berömvärt uppförande och till ett
blygsamt och kyskt äktenskap. Låt dem, med hjälp av dessa, få vara
strålande och smyckade och låt dem vandra på de vägar som är behagliga
för din Gudom. Låt dem med glädje och lycka få komma in i denna
brudkammare, räknas som värdiga glädjens eviga kammare och få lova
dig, och din välsignade Fader, och din helige Ande, nu och i evighet.

?  Präst: Av Gud kan vi få våra skulder efterskänkta och våra synder
förlåtna, i båda världar, nu och i evighet. Amen.

Hymn

Melodi: Enono Nuhro Shareero - Tredje

Var inte orolig, du trogna församling, och låt inte din ande
vackla, ty då du inte har förnekat mig, ska heller inte jag förneka dig.
När världens sista stund kommer, och himlen och jorden förgår, ska du
inte frukta, ty din tron har grundlagts stadigt i Faderns, Sonens och den
helige Andes gårdar.

?  Präst: Ära åt Fadern, Sonen och den helige Ande.
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Det har aldrig funnits en sådan förlovad som denna, som den
Förstfödde har förlovat med sig själv före världens begynnelse.
Med sin död beredde han hennes bröllop. Han hängdes upp
på korset, och hon stod vid hans sida. Hans sida
genomborrades av lansen, och hon bestänktes med hans blod.
Då hävde hon upp sin röst och sade: Helig, helig, helig är du,
Sonen, som helt och hållet är din Faders avbild.

O Diakoner: Nådefulle Herre, förbarma dig över oss och hjälp oss.

Etro (rökelsens bön)

?  Präst: Du sanningens och rättvisans brudgum, som de rena
jungfrurnas själar är förlovade med! Gör dina tjänare här
värdiga, de som genom oss ringa tjänare har tagit emot dig
som medlare för sitt äktenskap, så att dygdernas välbehagliga
lukt kan stiga från dem. Låt sann kärlek, frid, harmoni och
ogenomtränglig enhet råda mellan dem. Hjälp dem, Herre, att
vara rena för varandra, både i ande och kropp, och att lova
och ära dig, nu och i evighet.

Ringarna välsignas

?  Präst: Herre Jesus Kristus, sanningens och rättvisans brudgum! Du
förlovade hedningarnas församling med dig själv. Med ditt
blod skrev du hemgiftskontraktet, och med dina spikar gav
du henne en ring. Liksom den heliga församlingens ring
välsignades, välsigna så nu, Herre, dessa ringar, som vi ger
till din tjänare och din tjänarinna. Detta är den ring med vilken
Sara förlovades med Abraham, Rebecka med Isak, och Rakel
med Jakob. Med denna ring lades all makt och myndighet
över Egypten i Josefs händer. Genom dess borgen räddades
Daniel och blev väldig inför kungen.
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Med denna ring togs den förlorade sonen emot. Med denna
rings sanning vann de rättrådiga seger, och med dess
berömmelse blev köpmännen rika. Stort är därför denna rings
löfte. Det här är ringen som bjuder in släkten och släktled till
förlovningarna och bröllopsfesterna, och samlar dem som är
långt borta; ömsesidiga förbindelser skapas mellan dem. Med
denna ring förlovas kvinnor med män. Med denna ring förenas
brudgummarna och brudarna i äktenskapet. Min Herre,
välsigna (? ) dessa ringar, så att de kan bli tecknet och
bekräftelsen på den sanna förlovningen mellan vår dotter N…
och vår son N… Låt dem få motta himmelska välsignelser
och föda fram rättfärdiga söner och döttrar. Herre, låt efter
din nåd deras löfte få en lycklig fullbordan. Låt dem i jublande
glädje få lova och ära dig, nu och i evighet. Amen.

Prästen för sin högra hand över ringarna och säger högt:

Låt dessa ringar bli välsignade, och låt dem bli till att fullkomna
den heliga församlingens barns glädje.

O Diakon: Barekhmore (välsigna, min Herre).

?  Präst: I Faderns, ? O Diakon: Amen.

Sonens, ? O Diakon: Amen.

och den helige Andes ?  namn, för det eviga livet.

O Diakon: Amen.

När prästen ger ringen till brudgummen, ska han be följande bön:

Må Herren Jesu Kristi högra hand sträckas ut mot dig i nåd.
Ta, tillsammans med denna synliga förlovningsring,
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emot hans osynliga barmhärtighets nåd. Må denna högra hand, som är
full av salighet som öser ut välsignelser, vara med dig och skydda dig i
alla dina livsdagar.

När prästen ger ringen till bruden, ska han be följande bön:

Må Herren Jesu Kristi högra hand nu sträckas ut mot dig med
nåd. Ta, tillsammans med denna synliga förlovningsring, också emot
hans osynliga nåds välsignelse, som ger omätlig välgång åt dem som
tar emot den, och som inte för med sig någon bedrövelse. Då kan du
med sund själ och kropp, och glädje i hjärtat, lova honom i evighet.

En bön för både brudgummen och bruden

?  Präst: Må Herren, som gläder sig över alla människors liv, gläda sig
i era liv och välsigna er förlovning. Må Kristus, den himmelske
brudgummen, besegla er vigsel med den sanna vigseln, och
må hans högra hand vila på er och beskydda er från alla skador.
Må vår Herre skänka er välsignelsens och nådens frukter, och
må ni så glädja er över dem som Abraham gladde sig över
Isak, Isak över Jakob, Jakob över Josef, Isai över David, Hanna
över Samuel, och som Aron över Eleasar. Låt Guds namn
äras bland er. All ära åt honom och hans nåd, och må
välsignelser komma över er i evighet. Amen.

Slutbön

?  Präst: Och till er, våra trogna bröder, som har gjorts rättfärdiga av
Gud, som har kommit och tagit del i att bevittna detta: må han
tilldela er en ypperlig belöning och alltid skänka er allt gott.
Må vår Herre Jesu Kristi kors beskydda er dag och natt från
den onde och hans härskaror i evighet. Amen.
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Sankt Jakobs bön

Du församling, din skinande berömmelse driver förståndet
till att av Skriftens rader väva en lovets krans för din skönhet. Men hur
kan detta svaga sinne tillräckligt hylla din berömmelse, när det har
misslyckats med att ge din brudgum och Herre den ära som tillkommer
honom?

På din panna finns det tillbedjansvärda och ärevördiga korsets
tecken, och i din mun finns den fläckfria pärlan som har bestänkts med
hans blod. Den unge mannen som har förlovats med dig är som hjorten
och det unga rådjuret. Därför är du salig, och han blir ständigt ärad.

Trisagion: Helig är du, Gud…

Fader vår: Fader vår, som är i himmelen…
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DEN ANDRA GUDSTJÄNSTEN

Kronorna (kransarna) välsignas

?  Präst: Ära åt Fadern, Sonen och den helige Ande.

O Diakoner: Må hans nåd komma i överflöd över oss svaga och
syndiga, i båda världar, i evighet. Amen.

Bön

?  Präst: Herre, gör oss värdiga för det ändlösa bröllopet och den eviga
kammaren. Liksom du har inbjudit dessa gäster till den festen,
Herre, inbjud så också oss tillsammans med dem till din eviga
glädje, så att vi med dem och bland dem får vara värdiga att
ära och lova dig, och din Fader, och din helige Ande, nu och
i evighet. Amen.

Hymn

Melodi: Emo d’Kheeto

Kristus, du som välsignade de rättfärdiga i gångna tider!
Välsigna dina tjänare med din nåds överflöd. Förbarma dig över oss, Gud.

Kristus, du som välsignade Adam och Eva! Välsigna dina
tjänare med din nåds överflöd. Förbarma dig över oss, Gud.

Herre, välsigna brudgummen och bruden, och gör dem värdiga
att få stiga in i din brudkammare. Förbarma dig över oss, Gud.

Quqal’yon (sjunde melodin) Psalm 21:2-5

Herre, över din makt gläder sig konungen. Halleluja, halleluja!
Hur fröjdas han inte högeligen över din seger!
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Vad hans hjärta begär har du givit honom. Halleluja, halleluja!
Och hans läppars begäran har du inte vägrat honom.

Ty du kommer honom till mötes med välsignelser av vad gott
är. Halleluja, halleluja! Du sätter på hans huvud en gyllene krona.

Han bad dig om liv, och du gav honom det. Halleluja, halleluja!
Ett långt liv alltid och evinnerligen.

?  Präst: Ära åt Fadern, Sonen och den helige Ande.

O Diakoner: Från evighet till evighet. Amen.

Eqbo

Kristus, din heliga församling, som har stått fast i sin tro,
lovar dig ständigt, ropar och säger: Helig är du, du odödlige, våra själars
frälsare.

O Diakoner: Stomen kalos, Kyrie eleison.

Husoyo

?  Präst: Låt oss be och bönfalla Herren…

Proemion

?  Präst: Ära åt den andlige brudgummen, den himmelske kungen och
eviga kronan, den oförgängliga mitran, som fullkomnar våra
brudgummar och gör våra brudar glada; som uppfyller oss
med fröjd, driver bort våra sorger och fullkomnar oss i goda
gärningar; som gör brudgummarna, brudarna och de ädla
gästerna glada i sin ståtliga brudkammare. Honom tillkommer
lovet; nu, när hans tjänares glädje fullkomnas, och alltid, i
evighet. Amen.

Sedro

Gud, du som med din vishet skapade himlarna och med din
styrka bredde ut jorden på vattnet, och som skapade änglar för ditt
namns härlighets skull!
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Du skapade Adam, din storhets avbild, ypperligt lik dig, och satte honom
i Eden, så att han skulle kunna leva där i lycka. Sedan sade Herren:
“Det är inte gott att mannen är ensam. Jag ska skapa en hjälp åt honom,
en som är lik honom.“ Så Herren lät en tung sömn falla på Adam, och
han tog ett av hans revben och gjorde en kvinna, och förde fram henne
till Adam. När han vaknade från sin sömn, såg han henne och sade:
“Hon ska kallas kvinna, ty av man är hon tagen.“ Och Gud välsignade
dem och sade till dem: “Var fruktsamma och föröka er, och uppfyll
jorden och lägg den under er. Och råd över fiskarna och över fåglarna
under himlen och över boskapsdjuren och över alla kräldjur som rör
sig på jorden.“ Nu, nådefulle Gud, du som älskar människosläktet,
välsigna dina tjänare här, som bönfaller om din välsignelse. Låt deras
äktenskap vara inom din vakas gränser. Bekräfta dem i tron och ge
dem värdighet genom min ringa medling, som är en del i prästämbetet,
som enligt ditt ord har makt i höjden och på jorden. Herre, dra dem
nära dig, så att de återigen kan bekräftas i din fruktan och bli träd, som
bär rättfärdiga frukter till din ära. Låt dem förenas i kärlek och ärlig
vänskap, och bli en odelbar enhet. Låt dem hädanefter inte kallas två
som står emot varandra, utan låt dem bli två som är sammanfogade,
förenade och lever i fred med varandra; bevara dem som din ögonsten.
Gud, du har genom din Son sagt att en man ska lämna sin far och sin
mor och hålla sig till sin hustru, och att de två ska bli en kropp. Herre,
låt dem hålla fast vid varandra och hedra sina föräldrar, så att de kan
hedras av sina barn. Den helige aposteln Paulus sade: “Män, älska era
hustrur så som Kristus älskade sin församling. Och hustrur, älska era
män så som kyrkan älskade Kristus.“ Låt dem bli föräldrar som inte
retar upp sina barn, och låt deras barn lyda dem, såsom Sankt Paulus
befallde och tillrättavisade, och lära sig de saker som berikar dem och
för dem nära Gud, och fly bort från de saker som gör skada. Låt dem
också dygdigt tjäna och tillbe dig. Detta ber vi genom din helige och
enfödde Sons nåd, barmhärtighet och godhet; med honom och med din
helige Ande lovar och ärar vi dig, nu och i evighet. Amen.

U Präst: Av Gud kan vi få våra skulder efterskänkta…
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Hymn

Melodi: Quqoyo

Så vacker du är, hedningarnas dotter, och så skön att se på.
Kung Salomo sjunger ditt lov, dina läppar dryper av honung, doften av
din klädnad är som rosor i april; du är helt igenom skön och fläckfri.
Kristus, kungen, bevakar dig medan du tillber hans kors. Halleluja,
halleluja!

?  Präst: Ära åt Fadern, Sonen och den helige Ande.

Vem är detta, kungadottern, som David talade så högt om,
som med stor värdighet står vid Herrens högra hand? Hon är
klädd i ståtlighet och insvept i ljus. Högt ovan molnen bor
hon i härlighet, och hennes myndighet sträcker sig till jordens
ändar. Hon är den trogna församlingen, som står helt smyckad.
Halleluja, halleluja!

O Diakoner: Nådefulle Herre, förbarma dig över oss och hjälp oss.

Etro

?  Präst: Herre, ta emot denna rökelse, som vi offrar inför din höga
och osynliga Gudom. Välsigna efter din nåd dina tjänare här,
deras hem, och dem som bor i det. Herre, gör det likt det som
forntidens rättrådiga män, som behagade dig, hade. Få det att
överflöda genom din välvilja. Mångdubbla dina välsignelser
i det, och skydda dem som bor i det och oss, genom din nåd.
Vi lovar och ärar dig i evighet.
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O Diakon: Psalmodi (Psalm 93:1)

Herren är nu konung! Han har klätt sig i härlighet. Herren har
klätt sig, rustat sig med makt. Halleluja!

O Diakoner: Jag hörde Paulus, den salige aposteln, säga: “Om någon
kommer till er och predikar i strid med vad jag har
predikat, ska församlingen utesluta honom, om det än vore
en ängel från himlen.“ Se, det uppstår olika läror i alla
delar av världen. Salig är han som börjat och slutat i Guds
lära.

Diakonen läser Sankt Paulus brev till efesierna 5:21-33.

Underordna er varandra i Kristi fruktan. Ni hustrur, underordna
er era män, så som ni underordnar er Herren. Ty en man är sin hustrus
huvud, liksom Kristus är församlingens huvud - han som är Frälsare
för sin kropp. Som församlingen underordnar sig Kristus, skall hustrun
i allt underordna sig sin man. Ni män, älska era hustrur, så som Kristus
har älskat församlingen och offrat sig för den, för att helga den, sedan
han renat den genom vattnets bad, i kraft av ordet. Ty han ville ställa
fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller
något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara. På samma
sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den
som älskar sin hustru älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sin egen
kropp, utan man ger den näring och vårdar den, så som Kristus gör
med församlingen, eftersom vi är lemmar i hans kropp. Därför skall en
man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två
skall vara ett kött. Denna hemlighet är stor - jag talar om Kristus och
församlingen. Men vad er angår skall var och en älska sin hustru som
sig själv, och hustrun skall visa sin man vördnad. Barekhmore (välsigna,
min Herre).
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O Diakon: Kantikel

Må Herrens välsignelse vila över er. Vi välsignar er i Herrens
namn. Halleluja!

O Thurifer: Barekhmore. Låt oss med lugn, vördnad och blygsamhet
beakta och lyssna till de goda nyheterna i de levande orden
i vår Herre Jesu Kristi heliga evangelium, som nu läses för oss.

O Diakoner: Gör oss värdiga, Herre Gud.

?  Präst: Frid vare med er alla. ?

O Diakoner: Och med din ande.

?  Präst: Vår Herre Jesu Kristi heliga evangelium: Livgivande predikan
enligt aposteln Matteus, predikaren som förkunnar liv och
frälsning för världen.

O Thurifer: Välsignad är han som har kommit och som ska komma.
Lov åt honom, som sände honom, och må hans nåd vara
över oss i evighet.

?  Präst: Nu, när de ska krönas som tjänar vår Herre, Gud och Frälsare
Jesus Kristus, Livets Ord, Gud som blev kött genom den he-
liga jungfrun Maria; så skedde detta. ?

O Diakoner: Vi tror och bekänner det.

Prästen läser ur Sankt Matteus evangelium 19:3-6

Några fariséer kom fram till honom och ville snärja honom
och sade: “Är det tillåtet att skilja sig från sin hustru av någon
anledning?” Han svarade: “Har ni inte läst att Skaparen från begynnelsen
gjorde dem till man och kvinna och sade: Därför skall en man lämna
sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett
kött? Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman
skall människan inte skilja åt.” Frid vare med er alla. ?
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?  Präst: Ära åt Fadern, Sonen och den helige Ande.

O Diakoner: Må hans nåd och barmhärtighet komma i överflöd över
oss, svaga och syndiga, i båda världar, i evighet. Amen.

Bön

?  Präst: Herre Gud, sträck ut din obeskrivliga och osynliga högra hand
och välsigna detta bröllop, dem som är inbjudna, och dem
som har bjudit in dem. Låt de gamla och de unga glädjas, och
låt jungfrurna och ungkarlarna jubla. Låt deras munnar vara
fulla av tacksägelse och deras tungor av lov. Låt dem ära och
lova dig, och din Fader, och din helige Ande, nu och i evighet.

Över kronorna ska prästen läsa:

Herre, du som smyckade himlen med himlaljus: solen, månen
och stjärnorna! Gud, du som krönte jorden med frukter, blommor och
blomster av alla de slag! Jesus Kristus, du som krönte kungarna,
prästerna och profeterna! Du barmhärtige, som skänkte din triumf till
dina tillbedjare i utbyte mot deras hjältemodiga kamp för att bevara
tron! Herre, du som krönte kung David med segerns krona! Gud, du
som lade havet som en krona runt hela jorden! Du gode, som välsignade
året genom din nåd! Lägg din högra hand, som är full av nåd och
barmhärtighet, på de huvuden som dessa kronor sätts på. Låt dem också
få kröna sina barn med rättfärdighet, rättvisa och munterhet. Låt din
frid och harmoni följa dem genom hela deras liv, i evighet. Amen.

Prästen för sin högra hand över kronorna och säger högt:

Må dessa kronor, och de huvuden som de sitter på, bli
välsignade och fullkomnade.
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O Diakon: Barekhmore (välsigna, min Herre).

?  Präst: I Faderns, ? O Diakon: Amen.

Sonens, ? O Diakon: Amen.

och den helige och livgivande Andes ?  namn,

för det eviga livet.

O Diakon: Amen.

Prästen gör högtidligt korstecknet med kronan tre gånger över
brudgummens huvud, och mässar följande tre gånger:

Kronan i vår Herres hand kommer, den kommer ner från
himlen. Den krona som prästen (eller den högst vördnadsvärde
prelaten)1 sätter på brudgummens huvud passar honom.

Diakonerna mässar varje gång som svar en av de följande verserna:

Herre, låt i din nåd brudgummarna jubla över sina kronor,
och ge lycka åt brudarna i sin brudkammare.

Hur skinande är inte den krona som Kristus, kungen, formar,
och som sätts på brudgummens huvud av den vördnadsvärde
prästen (eller den högst vördnadsvärde prelaten).

Brudgummen är som solen, bruden är som månen, och hela
bröllopet symboliserar gryningen, som gläder jorden.

1 Denna titel används när ceremonin utförs av antingen patriarken eller en biskop.
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Prästen sätter kronan på brudgummens huvud och säger:

Må Gud kröna dig med rättfärdighetens, härlighetens och de
goda gärningarnas krona i evighet.

Prästen för på samma sätt kronan över brudens huvud och säger tre
gånger:

Kronan i vår Herres hand kommer, den kommer ner från
himlen. Den krona som prästen (eller den högst vördnadsvärde
prelaten) sätter på brudens huvud passar henne.

Diakonerna mässar varje gång som svar en av de följande verserna:

Brudgummens krona är lik den som Isais son hade, och
brudens krona är lik den som de förståndiga jungfrurna hade.

Jag bär hans ring med gamman och jubel, och gläder mig
oerhört i hans kammare.

Låt brudgummen och bruden jubla idag, ty deras ädla
önskningar har uppfyllts av den gudomliga försynen, som
fullkomnar alla.

Prästen sätter kronan på brudens huvud och säger:

Må Gud kröna dig med blygsamhetens, rättfärdighetens, och
rättvisans krona.

En bön som läses över marskalken

Må vår Herre Jesus Kristus, som välsignade sin marskalk och
budbärare Johannes i sin mors sköte, välsigna dig, marskalk, och göra
dig lik en skinande och älskvärd krona, och bevara dig vid god hälsa
till kropp och ande.

Om marskalken är ungkarl, borde denna bön tillfogas:

Må du nå din lyckliga bröllopsdag med glädje, och lova honom
i evighet.
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En bön som läses över brudtärnan

Må Gud, som välsignade Hanna, Fanuels dotter, och Maria
och Marta, välsigna dig, brudtärna, och räkna dig bland de fem
förståndiga jungfrurna, och bevara dig vid god hälsa till kropp och
ande.

Om brudtärnan är ensamstående, borde denna bön tillfogas:

Må du nå din lyckliga bröllopsfests dag med glädje, så att du
kan lova honom i evighet.

En bön över både brudgummen och bruden

Må Gud, vars gåvor flödar över, som välsignade Abraham,
Isak och Jakob och gladde sig över att göra dem väldiga, som krönte
jorden, bergen och höjderna, den gode som öser ner regn och dagg och
får frön, frukter och örter att växa, glädja er i ert äktenskap och smycka
er med alla andliga dygder, så att han styrker era själar i tro, hopp och
kärlek och välsignar det hem som ni går in i. Må han ge er välsignade
söner och döttrar och göra er glada genom de frukter som går ut ur er;
må det komma präster, diakoner och ledare från dem. Må han välsigna
allt som ni äger, och ösa obegränsad godhet över er genom vänlighet
och gåvor av alla de slag. Må Guds nåd alltid vara över gästerna och
värdarna, och må Guds barmhärtighet regna över vår församling, som
har samlats i Kristi namn. Amen.

Sankt Jakobs bön

Du Guds Son, sträck ut din hand och välsigna ?  brudgummen
och bruden, likväl som kronorna på deras huvuden.
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Herre, välsigna ?  brudgummen, bruden och deras gäster,
liksom Abraham, Isak och deras offer välsignades.

Herre, välsigna ?  brudgummen, bruden och alla de som har
blivit inbjudna, liksom du välsignade vattnet i Kana, som blev till vin.

Låt deras livsdagar välsignas ?  i denna värld, så att de kan bli
värdiga att sjunga ditt lov med förstånd och själ.

Prästen ska sedan läsa följande förmaning för dem:

Ära åt Fadern, Sonen och den helige Ande, som välsignar
hela sin församling:

Min älskade, Mose, den store och salige profeten, har skrivit
i sin profetia: Gud skapade himmel och jord, varpå han skapade Adam
och gjorde en hjälp till honom genom att ta ut ett revben från hans
bröstkorg, och därav skapa kvinnan. Och Adam sade: “Denna är nu
ben av mina ben, och kött av mitt kött.“ Därför ska en man lämna sin
far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de ska bli ett kött. Den
salige aposteln Paulus sade: “Hustrun bestämmer inte över sin kropp,
det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp,
det gör hustrun.“ Åter sade han: “Ni män, älska era hustrur, och ni
hustrur, underordna er era män, så som Sara underordnade sig Abraham
och kallade honom herre.“

Du vår son N…, vår dotter här har idag lämnat sina föräldrar
och bröder, och har anförtrott sig dig som din äkta maka. Ta därför
hand om henne och ge henne allt som tillkommer henne i mat, dryck,
kläder och hus, så att du noga skyddar henne. Var rättvis och rättrådig
mot henne i allting. Behandla henne väl, uppträd vänligt mot henne
och var alltid redo att göra henne gott.

Vår dotter N…, vi uppmanar dig att lyda din man och vara
trogen mot honom. Var också lika mild som duvan och lika tillgiven
som turturduvan.
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Vi befaller och förelägger er båda att vandra i gudsfruktan;
att i harmoni ta emot likväl lust och nöd; att tåla alla sjukdomar, smärtor
och andra motgångar, som händelsevis kan drabba er, i tålamod och
utan klagomål. Var uppmärksamma, så att det inte sker något svek
mellan er. Ni ska hålla er borta från alla synder och överträdelser, så att
vi inte klandras på domedagen på grund av er, eftersom vi har tjänat
som medlare i detta äktenskap.

När ni lyder oss och följer dessa instruktioner kommer Herren
att breda ut sin barmhärtighet över er och berika er med ypperliga gåvor.
Han kommer att ge er nåd till fullo genom att mångdubbla era ägodelar,
förlänga era liv, skänka er välgång och lugn, föröka er hälsa och er
lycka, och rädda er från ogudaktighet och frestelse. Må Gud med
beredvillighet och frikostighet jämna ut de svårigheter som kan möta
er.

Må han ge er välsignade barn, så att de kan vara kring ert
bord som olivträd. Lova Gud, som ger alla goda gåvor, nu och i evighet.

Här ska prästen föra samman deras högerhänder och säga:

Våra älskade barn, vi har en sed som vi har fått av våra fäder:
att förmana er och göra er flitiga. Tänk på att ni står inför
Gud, som rannsakar hjärtan och ert innersta, och inför det
heliga altaret, korset, det tillbedjansvärda evangeliet och inför
denna församling. Från och med nu anförtror vi er, var och en
till den andra (och förklarar er vara man och hustru)1. Gud
själv ska sannerligen stå mellan er och mig. Jag är oskyldig
till era tillkortakommanden. Se, du vår son! Det här är din
hustru, vars hand vi har lagt i din, och som vi har anförtrott
till Gud och till dig. Håll henne troget. Kom ihåg att du måste
svara för henne inför Gud på domedagen.

1 Denna parentes har infogats i det syriska originalet.
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Prästen avslutar genom att läsa följande förbön:

Herre Gud, beskydda dina tjänare, och skydda dem under din
nåds vingar. Gör deras liv framgångsrika och deras livsdagar lyckliga.
Låt din högra hand vägleda dem, så att de kan sjunga ditt lov, nu och i
evighet. Amen.

En bön när kronorna tas bort

Vår Herre Jesus Kristus, du som kröntes med en törnekrona och
utplånade Satans makter! Välsigna dina tjänare, liksom du välsignade vår
far Adam och vår mor Eva, och Set, Noa, Abraham och Sara, Isak och
Rebecka, Jakob och Rakel, Josef och Asenat, och David, som var kung,
profet och din heliga församlings sångare. Herre, gör dem till ett välsignat
par, som försöker överträffa varandra i rättfärdighetens goda gärningar. Nu
lägger de undan dessa tillfälliga kronor, Herre. Låt dem få sitta runt ditt
himmelska bord, bland dem som är värdiga den eviga och oförgängliga
kronan. Ty med dem får vi lovsjunga och ära dig, och din Fader, och din
helige Ande, nu och i evighet. Amen.

Då ska alla närvarande be Fader vår: Fader vår, som är i himmelen…

Sedan mässar man den niceanska trosbekännelsen:

Vi tror på en enda sann Gud, den allsmäktige Fadern, skapare
av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är; och på en enda
Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, som föddes av Fadern före
någon värld fanns till; ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och
icke skapad, av samma väsen som Fadern, genom vilken allting har
skapats; som för oss människor och för vår frälsnings skull kom ner
från himlen och blev kött genom den helige Ande och jungfru Maria,
Guds mor. Och han blev människa och korsfästes för oss under Pontius
Pilatus; han led, dog och blev begravd, och på tredje dagen uppstod
han, i enlighet med sin vilja, och steg upp till himlen, och sitter på sin
Faders högra sida. Han ska komma tillbaka i stor härlighet för att döma
de som lever och de som har dött, och hans rike ska inte ha någon ände.
Och vi tror på den helige Ande, Herren, som ger alla livet och går ut
från Fadern, som tillsammans med Fadern och Sonen tillbes och äras,
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och som talade genom profeterna och apostlarna; och på en enda, helig,
allmännelig och apostolisk kyrka. Vi bekänner ett enda dop till syndernas
förlåtelse. Och vi väntar på de dödas uppståndelse och det nya livet i
den kommande världen. Amen.

Sedan mässas den saliga jungfruns hymn:

Quqal’yon (första melodin) Psalm 45:10-12

Konungadöttrar har du som tärnor i ditt hov. Halleluja,
halleluja! En drottning står vid din högra sida.

I guld från Ofir. Halleluja, halleluja! Hör, dotter, och ge akt,
och böj hit ditt öra.

Glöm nu ditt folk och din faders hus. Halleluja, halleluja!
Och må konungen få ha sin lust i din skönhet.

Ty han är din herre. Halleluja, halleluja! Och för honom skall
du falla ned.

O Diakon: Barekhmore (välsigna, min Herre).

?  Präst: Ära åt Fadern, Sonen och den helige Ande.

O Diakoner: Från evighet till evighet. Amen.

Du som är de trognas stolthet! Be för oss till den enfödde
Sonen, som kom fram ur dig, så att han kan förbarma sig
över oss alla. Stomen kalos, Kyrie eleison.

Ärkeängeln kom med ett budskap om frid till Davids dot-
ter. Han förkunnade de goda nyheterna för henne och
förklarade: “Min Herre är med dig, och ur dig ska han
komma fram.“

Prästen håller rökelsekaret och för det som ett kors över brudgummens
huvud. Han säger:

Herre, förbarma dig över oss genom Maria, din mors, förböner;
välsigna denna brudgum genom dina böner och din åkallan.
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Prästen gör det samma för bruden. Han säger:

Herre, förbarma dig över oss genom Maria, din mors, förböner.
Välsigna denna brud genom dina böner och din åkallan.

Sedan ger prästen både brudgummen och bruden, och även marskalken
och brudtärnan, lite vin att dricka. Det är en gammal
gudstjänsttradition för att minnas bröllopet i Kana.
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ORDNINGEN VID FÖRRÄTTANDET

AV

VIGSELNS SAKRAMENT

FÖR

ÄNKEMÄN OCH ÄNKOR

Denna ordning ska utföras när både brudgummen och bruden har

varit gifta innan. I detta fall ska paret välsignas utan att man

välsignar ringarna och kronorna.

Om en i paret aldrig tidigare har varit gift, ska den första ordningen

användas, och bara han eller hon ska få bröllopsringen och

bli krönt.
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DEN FÖRSTA GUDSTJÄNSTEN

?  Präst: Ära åt Fadern, åt Sonen och åt den helige Ande.

O Diakoner: Må hans nåd och barmhärtighet komma i överflöd över
oss, svaga och syndiga, i denna värld, och i den
kommande, i evighet. Amen.

Öppningsbön

?  Präst: Gör oss värdiga, Herre, att i dig ha vår glädjes begynnelse,
och låt vårt jubels fullhet få vara i dig. Låt våra själar och
andar jubla i dig, och låt våra sorger försvinna genom din
barmhärtighet, och låt vårt välstånd öka genom din nåd. Låt
välsignelser skölja ner över oss, och låt våra sinnen blomstra.
Låt våra brudgummar bli fullkomnade, och våra brudars kro-
nor bli förfärdigade, så att vi kan jubla i dig i evig salighet. Ta
med oss i dina heligas sällskap, så att vi med dem kan lova
dig, Fader, Son och helig Ande, i evighet. Amen.

Diakonerna ska be psalm 51: Gud, var mig nådig efter din godhet…

Hymn

Melodi: At d’Labthulto Mariam

Gud, du som välsignade Adam och hans hustru Eva! Välsigna
? , Herre, dina tillbedjare som har tagit sin tillflykt till dig. Gud, förbarma
dig över oss.

Gud, du som välsignade de rättfärdiga från ett släkte till ett
annat! Välsigna ? , Herre, dina tillbedjare som har tagit sin tillflykt till
dig. Gud, förbarma dig över oss.

O Diakoner: Barekhmore (välsigna, min Herre).

?  Präst: Ära åt Fadern, åt Sonen och åt den helige Ande.
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Gud, du som välsignade den heliga och trogna församlingen!
Välsigna ?  , Herre, dina tjänare här med din godhets mångfald. Gud,
förbarma dig över oss.

Bön

?  Präst: Herre Gud, låt din frid, genom vilken de himmelska
härskarorna och jordens inbyggare försonades, få vara en
lugnets hamn för våra andliga barn här, som kom överens om
att gifta sig, så att de kan älska och omhulda varandra i alla
sina livsdagar, och ära och lova dig, nu och i evighet. Amen.

Quqal’yon (tredje melodin) Psalm 45:2, 3

Mitt hjärta flödar över av sköna ord. Halleluja! Jag säger:
min dikt gäller en konung.

Ljuvlighet är utgjuten över dina läppar. Halleluja! Så ser vi
att Gud har välsignat dig evinnerligen.

Eqbo (avslutande bön)

Var glad och jubla, du heliga församling, över den himmelske
brudgummen, som har förlovat dig, skänkt dig löftet om evigt liv genom
sin kropp och sitt blod, och lovat dig en brudkammare och ett lyckans
paradis i höjden. Därför sjunger vi hans lov.

O Diakoner: Stomen kalos, Kyrie eleison (stå väl, Herre, förbarma dig).

Husoyo (bön om syndernas förlåtelse)

U Präst: Låt oss be och bönfalla Herren om nåd och barmhärtighet.

Nådefulle Herre, förbarma dig över oss och hjälp oss. Gör
oss värdiga att ständigt, i alla tider och högtider, lova, tacka,
ära och alltid upphöja dig.
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?  Präst: Ära åt gudarnas Gud och herrarnas Herre, vars Gudom är
upphöjd över alla och vars välde ensamt är härligt över alla,
den värdige kungars Kung, vars tron är himlen och vars fotpall
är jorden. Honom tillkommer härlighet och ära; nu, när hans
tjänare välsignas, och vid alla högtider, i evighet. Amen.

Sedro (bön)1

Store Gud, du som har grundlagt frid och kärlek, du som är
dygdens och den anständiga helighetens källa, du som ger andliga gåvor
och livgivande nåd! Vi bönfaller dig, skänk oss dina oförgängliga gåvor.
Herre, kom ihåg din barmhärtighet, ditt förbund och det löfte du gav
till Abraham, din älskade, och det sanna tillkännagivande du gav till
Jakob, din tjänares, hus. Låt på samma sätt ditt nådefulla ansikte lysa
över dina tjänare här, som har kommit överens om att förenas i ett
heligt äktenskap. Låt deras liv flöda över av välsignelser och välbehaglig
lukt, och låt deras bröllop ge odelbar enhet. Låt deras liv bli långt och
fruktsamt, med rena själar och friska kroppar, så att kan ånjuta din
högra sidas överflödande lycka och välsignelse. Se i nåd på dina tjänare
här och skänk dem kärlek, harmoni, andlig enighet, och stunder av frid
och utveckling, fria från lidande och fjärran från handlingar mot din
vilja. Låt dem inte gå tomhänta från din barmhärtighets skatt, ty du är
den som ger all himmelsk och andlig nåd, eftersom kraften som bär allt
kommer från dig och finns i dig. Det är dig vi ärar, nu och vid alla
högtider, i evighet.

?  Präst: Av Gud kan vi få våra skulder efterskänkta och våra synder
förlåtna, i båda världar, nu och i evighet. Amen.

1 Nu bör prästen offra rökelse och säga: Mina svaga och syndiga händer bränner
rökelse till den heliga och härliga Treenighetens ära och härlighet. Låt oss be, och
be om nåd och barmhärtighet från Herren. Nådefulle Herre, förbarma dig över oss
och hjälp oss.
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Hymn

Melodi: Sohday Afeesoonoy

Herre Gud, välsigna dina tjänare här och låt dem glädja sig
över varandra i många år. Förena dem efter din vilja. Välsigna dem
och deras barn, ty du är den som älskar mänskligheten.

O Diakoner: Barekhmore (välsigna, min Herre).

?  Präst: Ära åt Fadern, Sonen och den helige Ande.

Gud, du som gav framgång åt Abrahams hustjänare när han
reste för att finna en hustru åt Isak, sin herres son! Välsigna,
Herre, dina tillbedjares förlovning i din barmhärtighets
överflödande nåd, och skydda dem genom ditt kors från all
skada.

O Diakoner: Nådefulle Herre, förbarma dig över oss och hjälp oss.

Etro (rökelsens bön)

?  Präst: Herre, böj ditt majestät till oss och låt rökelsen som vi har
offrat behaga dig, så att vi kan bli värdiga ta emot jubel och
glädje från dig, Fader, Son och helige Ande, nu och i evighet.
Amen.

Sankt Efrems bön

Församlingen ropar med hög röst och säger: “Jag är inte rädd
för den onde, ty se, höga murar omger mig, och Kristus, kungen, bor i
mig.“

Ära åt Fadern, som har sitt behag i dig, och åt Sonen, Kristus,
som bor i dig, och åt den helige Ande, som bevarar dig från den onde
och hans härskaror.
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Avslutande bön

?  Präst: Herre, var med oss och bland oss efter din nåd. Styrk oss och
stötta oss med din högra hands styrka. Fäst in och grundlägg
fruktan för dig i våra hjärtan, gör så att vi helt och fullt följer
din vilja, och bevara oss från all skada, så att vi kan lova dig
och ära dig, nu och i evighet. Amen.

Trisagion: Helig är du, Gud…

Fader vår: Fader vår, som är i himmelen…
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DEN ANDRA GUDSTJÄNSTEN

?  Präst: Ära åt Fadern, och åt Sonen, och åt den helige Ande.

O Diakoner: Må hans nåd komma i överflöd över oss svaga och
syndiga, i båda världar, i evighet. Amen.

Bön

Herre, du som är de rättrådigas hopp och de trognas förtröstan,
de ungas väktare och de gamlas stöd! Vi bönfaller dig, välsigna dina
tjänare här, som har sammanfogats. Och liksom de har börjat med
dygdens gärningar, låt dem på samma sätt avsluta med rättfärdiga
handlingar, så att vi i enighet kan ära dig, nu och i evighet. Amen.

Hymn

Melodi: Aal Yourednon

Jubla, församling, i brudgummens kammare, och smycka dina
barn med psalmisters och prästers stånd.

Guds Son, du som förlovade hedningarnas församling med
dig själv! Vi bönfaller dig, välsigna brudgummen och bruden med din
högra hand.

Herre, välsigna dina tillbedjare genom din nåd, och gör dem
värdiga att få träda in i din oförgängliga brudkammare.

Quqal’yon (fjärde melodin) Psalm 21:2, 3

Herre, över din makt gläder sig konungen. Halleluja! Hur
fröjdas han inte högeligen över din seger!

Vad hans hjärta önskar har du givit honom. Halleluja! Och
hans läppars begäran har du inte vägrat honom.
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Eqbo

Melodi: Yawmono

Församling, din brudgum har satt din brudkammare i
himlarnas högsta himmel. Och liksom han har lovat dig, upphöjde han
dig och satte dig vid sin högra sida, högt ovan furstar, väldigheter och
himmelska härskaror.

O Diakoner: Stomen kalos, Kyrie eleison.

Husoyo

?  Präst: Låt oss be och bönfalla Herren…

Proemion

?  Präst: Ära åt honom som är skapelsens frid och den beboeliga jordens
lugn. Genom hans godhet är de ärligas sinnen lugna och
fridfulla.

Lov åt honom, som genom sina heliga lärjungar skänkte frid
åt varje hus som de steg in i. Honom tillkommer härlighet och
ära; nu, när hans tjänares bröllop välsignas, och i evighet. Amen.

Sedro

Herre, du besökte i nåd Abraham i det fjärran land som han
bodde i. När han såg dig, sprang han dig till mötes, bugade sig ner till
marken och sade: “Herre, om jag nu har funnit nåd i dina ögon, så gå
inte bort från din tjänare.“ Som svar på hans begäran gick du in i hans
tält och välsignade honom, hans hustru Sara och alla hans ägodelar.
Herre, vi bönfaller dig att välsigna din tjänare här och hela hans hus.
Låt det finns fullhet och välsignelser i hans hus. Skänk lycka åt värdarna
och frid till gästerna. Herre, ge välsignelse och nåd till brudgummen
och bruden, så att de i sitt ärliga äktenskap kan få söner och döttrar,
som de uppfostrar i gudstro och gudsfruktan, och ära och lova dig, nu
och i evighet. Amen.
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?  Präst: Av Gud kan vi få våra skulder efterskänkta…

Hymn

Melodi: Malkooth Rowmoh

Vår far Abrahams hus välsignades av de tre männen, som
besökte honom; Sackeus hus välsignades av Kristi närvaro, han som är
sanningens brudgum; och nu ber vi dig, Herre, att den heliga
Treenigheten ska bo i dina tjänares hus, så att det kan bli välsignat i de
rättrådigas släkten.

?  Präst: Ära åt Fadern, Sonen och den helige Ande.

Elia välsignade änkans hus, och mjölet i krukan tog inte slut,
och inte heller minskade oljan i kruset. Låt samma välsignelse
komma ner från himlen och förbli i dina tjänares hus, så att
det kan bli välsignat i de rättrådigas släkten.

O Diakoner: Nådefulle Herre, förbarma dig över oss och hjälp oss.

Etro

?  Präst: Herre Gud, ta emot den söta rökelsen som vi har offrat inför
din upphöjda och osynliga Gudom, och välsigna dina tjänare
här. Låt deras hus blomstra i överflöd med din nåds gåvor, så
att vi kan ära dig i evighet.

O Diakon: Psalmodi (Psalm 93:1)

Herren är nu konung! Han har klätt sig i härlighet. Herren har
klätt sig, rustat sig med makt. Halleluja!

O Diakoner: Jag hörde Paulus, den salige aposteln, säga: “Om någon
kommer till er och predikar i strid med vad jag har predikat,
ska församlingen utesluta honom, om det än vore en ängel
från himlen.“ Se, det uppstår olika läror i alla delar av världen.
Salig är han som börjat och slutat i Guds lära.
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Diakonen läser Sankt Paulus första brev till korintierna 7:1-11.

I fråga om det ni skrev svarar jag: Det är visserligen bäst för
en man att inte röra en kvinna. Men för att undvika otuktssynder skall
varje man ha sin hustru och varje hustru sin man. Mannen skall ge sin
hustru vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man.
Hustrun bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen. På samma
sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun. Håll er
inte borta från varandra utom möjligen för en tid med bådas samtycke,
så att ni kan ägna er åt bönen. Och kom sedan tillsammans igen, så att
Satan inte frestar er, eftersom ni inte kan leva avhållsamt. Men detta
ger jag som ett råd, inte som en befallning. Helst skulle jag vilja att alla
människor vore som jag. Men var och en har sin gåva från Gud, den
ene av sitt slag, den andre av ett annat. Till de ogifta och änkorna säger
jag att det är bäst för dem om de förblir som jag. Men om de inte kan
leva avhållsamt skall de gifta sig, eftersom det är bättre att gifta sig än
att vara upptänd av begär. De gifta ger jag en befallning som inte är
min utan Herrens: En hustru får inte skilja sig från sin man - skiljer
hon sig skall hon förbli ogift eller försona sig med sin man - och en
man får inte överge sin hustru. Barekhmore (välsigna, min Herre).

O Diakon: Kantikel

Må Herrens välsignelse vila över er. Vi välsignar er i Herrens
namn. Halleluja!

O Thurifer: Barekhmore. Låt oss med lugn, vördnad och blygsamhet
beakta och lyssna till de goda nyheterna i de levande orden
i vår Herre Jesu Kristi heliga evangelium, som nu läses för
oss.

O Diakoner: Gör oss värdiga, Herre Gud.

?  Präst: Frid vare med er alla. ?

O Diakoner: Och med din ande.
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?  Präst: Vår Herre Jesu Kristi heliga evangelium: Livgivande predikan
enligt evangelisten Markus, predikaren som förkunnar liv och
frälsning för världen.

O Thurifer: Välsignad är han som har kommit och som ska komma.
Lov åt honom, som sände honom, och må hans nåd vara
över oss i evighet.

?  Präst: Nu, när vi ska välsigna dem som tjänar vår Herre, Gud och
Frälsare Jesus Kristus, Livets Ord, Gud som blev kött genom
den heliga jungfrun Maria; så skedde detta. ?

O Diakoner: Vi tror och bekänner det.

Prästen läser från Sankt Markus evangelium 10:2-9

Några fariséer som ville snärja honom kom fram till honom
och frågade: “Är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru?“
Han svarade dem: “Vad har Moses befallt er?“ De sade: “Mose har
tillåtit att mannen skriver skilsmässobrev och skiljer sig.“ Då sade Jesus
till dem: “Därför att era hjärtan är så hårda gav han er den föreskriften.
Men från skapelsens början gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför
skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och
de två ska vara ett kött. Så är de inte längre två, utan ett kött. Vad Gud
har fogat samman, skall människan inte skilja åt.“ Frid vare med er alla.

En bön som prästen ska läsa över brudgummens och brudens huvud:

?  Präst: Ära åt Fadern, och åt Sonen, och åt den helige Ande.

O  Diakoner:Må hans nåd och barmhärtighet komma i överflöd över
oss, svaga och syndiga, i båda världar, i evighet. Amen.

?  Präst: Evige och osynlige Gud, du som står över alla! Välsigna ?

dina tjänare här, som har förenats i äktenskap. Låt
brudgummen bli välsignad ?  likt Adam, människosläktets
överhuvud, och låt bruden bli välsignad ? likt Eva, alla släktens
och folks mor.
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Må Herren välsigna er, liksom han välsignade Efraim och
Manasse, så att ni med era ögon får se och med era öron höra
hans nåds goda nyheter. Må ni genom hans nåd och
överflödande barmhärtighet föda fram välsignade barn.

Vi ber att ert liv ska bli som en härlig vingård med praktfull
frukt. Må ni bli ett välsignat par, som försöker överträffa
varandra i goda gärningar, så att era barn ska kunna njuta av
trons söta smak. Vi ber om dessa välsignelser genom vår Herre
Jesu Kristi barmhärtighet. Han är värdig att ta emot ära och
lov i evighet. Amen.

Sankt Efrems bön

Herre, vänd inte bort ditt ansikte från syndare som ropar till
dig. Välsigna ?  denne brudgum såsom Jakob välsignades, och skänk
honom välsignade barn, som är flitiga i rättfärdighet.

Må bruden bli som Rebecka och vara kysk såsom Rakel. Låt
henne bli en välsignad mor till många söner och döttrar. Herre, förbarma
dig över oss genom din mor Marias böner. Välsigna ?  brudgummen
och bruden genom hennes bön och åkallan.

Prästen ska sedan läsa följande förmaning för brudgummen och
bruden:

Ära åt Fadern, och åt Sonen, och åt den helige Ande: den
ende sanne Guden.

Mina älskade. När Gud skapade Adam, gjorde han åt honom
en hjälp, som var hans jämlike. Därför ska en man lämna sin far och
sin mor och hålla sig till sin hustru, och de ska bli ett kött. Vår son
N…, se därför att vår dotter N… från denna dag har lämnat sina föräldrar
och sina bröder, och har anförtrott sig till dig som din äkta maka.
Beskydda och bevara henne därför med omsorg, och uppfyll alla hennes
rättigheter, såsom mat, dryck, kläder och hem. Behandla henne framför
allt med kärlek och godhet, och uppträd mot henne efter Guds bud.
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Och du, vår dotter N…, underordna dig din man. Hedra honom
och tjäna honom med vänligt hjärta.

Vi ålägger er båda att vandra i gudsfruktan och hålla er borta från
alla orättfärdiga gärningar. Ta emot både livets trevliga och otrevliga
situationer, och uthärda utan att klaga all slags tillfällig smärta och sjukdom
som kan drabba er, ända till slutet. Se också till att det inte finns något svek
överhuvudtaget mellan er, så att vi som har medlat mellan er och det heliga
äktenskapet inte ska kunna klandras på domedagen.

Om ni lyder dessa bud, kommer Gud att räcka ut sin
barmhärtighet mot er och ge er sin nåd. Han kommer att välsigna era
ägodelar och få dem att blomstra i överflöd, och han kommer att förlänga
ert liv med hälsans och lyckans gåva. Han kommer att rädda er från
alla frestelser och jämna ut alla de svårigheter som kan komma att
träffa på. Han kommer också att skänka er välsignade barn, så att ni
kan ära honom, nu och i evighet. Amen.

Sedan ska prästen föra samman deras högerhänder och uttala följande
förmaning:

Våra barn. I enlighet med den tradition som våra fäder har
anförtrott oss, förmanar och påminner vi härmed er att ni står inför
Gud, som rannsakar människors hjärtan, och inför denna församling.
Från och med nu anförtror vi er varandra. Gud är vittne mellan er och
mig, och jag är oskyldig till alla synder som ni kan komma att begå mot
hans bud. Älskade andlige son, se denna kvinna, vars hand vi har lagt
i din, och som vi har anförtrott dig. Beskydda och bevara henne med
yttersta omsorg, och betänk hur du ska svara för henne på domedagen.

Prästen ska avsluta med denna välsignelse:

Herre Gud, bevara dina tjänare här under din nåds vingar,
och låt din högra hand vägleda dem, så att de kan besjunga din ära, nu
och i evighet. Amen.

Alla närvarande ska be Fader vår: Fader Vår, som är i himmelen…

Sedan ska man mässa den niceanska trosbekännelsen: Vi tror på en
enda sann Gud…
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Därefter ska man mässa den saliga jungfru Marias hymn:

Quqal’yon (första melodin) Psalm 45:10-12

Konungadöttrar har du som tärnor i ditt hov. Halleluja,
halleluja! En drottning står vid din högra sida.

I guld från Ofir. Halleluja, halleluja! Hör, dotter, och ge akt,
och böj hit ditt öra.

Glöm nu ditt folk och din faders hus. Halleluja, halleluja!
Och må konungen få ha sin lust i din skönhet.

Ty han är din herre. Halleluja, halleluja! Och för honom skall
du falla ned.

O Diakon: Barekhmore (välsigna, min Herre).

?  Präst: Ära åt Fadern, Sonen och den helige Ande.

O Diakoner: Från evighet till evighet. Amen.

Du som är de trognas stolthet! Be för oss till den enfödde
Sonen, som kom fram ur dig, så att han kan förbarma sig
över oss alla. Stomen kalos, Kyrie eleison.

Ärkeängeln kom med ett budskap om frid till Davids dot-
ter. Han förkunnade de goda nyheterna för henne och
förklarade: “Min Herre är med dig, och ur dig ska han
komma fram.“

Prästen håller rökelsekaret och för det högtidligt som ett kors över
brudgummens huvud. Han säger:

Herre, förbarma dig över oss genom Maria, din mors, förböner.
Välsigna denna brudgum genom dina böner och din åkallan.

Prästen gör det samma för bruden. Han säger:

Herre, förbarma dig över oss genom Maria, din mors, förböner.
Välsigna denna brud genom dina böner och din åkallan.


