معمودية األطفال
تُستَخدم هذه الصيغة يف معمودية األطفال دون سن اخلامسة عشر .ميكن استخدام صيغة "معمودية الشباب والكبار" ملعمودية من هم يف سن الشباب الباكر ،وذلك حسب تقدير القسيس.
إذا كان الوالدان عضوين يف الكنيسة ،ينبغي تعميد الطفل (أو الطفلة) دون أتخري (التعاليم الكنسية  .)2:15عند اختاذ قرار بشأن الوضع الديين للطفل ،ينبغي مراعاة ما يلي :ميكن ضم الطفل دون سن
الثانية عشرة كعضو يف الكنيسة إذا كان أحد والديه أو أحد أوصيائه على األقل عضوا يف الكنيسة .يقرر أوصياء الطفل معًا بشأن الوضع الديين للطفلَّ .أما إذا مل َّ
يتمكن األوصياء من االتفاق ،ميكن
ً
لألم اليت هلا صفة الوصاية على الطفل أن تتخذ القرار وحدها بشأن انضمام الطفل إىل الكنيسة وذلك يف غضون سنة من والدته .ولكن ،إذا كانت احملكمة قد قررت غري ذلك بشأن تقسيم املسؤوليات
بني األوصياء مبوجب املادة  9من القانون ( )1983/361حول حضانة الطفل وحقوق الزايرة ،فإنه ينبغي عندئذ االمتثال لقرار احملكمة فيما يتعلق بعضوية الطفل يف الكنيسة .وابإلضافة إىل ذلك ،فإن
عاما تتطلب موافقة كتابية من الطفل( .املادة  3من قانون حرية الدين).
معمودية الطفل الذي يرتاوح عمره ما بني  12وً 14

عراب الطفل الذي
عراابن على األقل؛ ويكون هذان العراابن عضوين ُمثبتني يف الكنيسة اإلجنيلية اللوثرية .وابإلضافة إىل هذين العرابني ،ميكن أن يكون َّ
ينبغي أن يكون لدى الطفل الذي سيتم تعميده َّ

العرابني أو الشهود اآلخرين.
سيتم تعميده
شخص ينتمي إىل كنيسة مسيحية أو مجعية دينية مسيحية أخرى تقبل معموديتَها الكنيسة اإلجنيلية اللوثرية .جيب حضور خدمة املعمودية اثنني على األقل من َّ
ٌ
تعميده إذا كان اجمللس األعلى للكنيسة اللوثرية الفنلندية
عراب الطفل الذي سيتم
(التعاليم الكنسية  ).2:17وحيق ألي عضو يف كنيسة مسيحية أخرى أو مجعية دينية مسيحية أن يكون َّ
ُ

( )kirkolliskokousقد صادق على االتفاقية ال ُـمنعقدة مع تلك الكنيسة أو تلك اجلمعية الدينية (التعاليم الكنسية .)1:4

بوقت ٍ
جيب على القسيس أن يتواصل مع أسرة الطفل الذي سيتم تعميده قبل املعمودية ٍ
كاف؛ ويتحدث مع والدي الطفل عن املعمودية ومعناها ،ويتفق معهما حول الرتتيبات العملية إلجراء املعمودية.
جيب على القسيس كذلك أن يتحدث مع الوالدين حول االسم الذي اختاراه للطفل ،وذلك ألن على الكنيسة التحقق من قانونية هذا االسم ،وتقدمي معلومات عنه لتسجيله يف قاعدة معلومات السكان
أي السجل الوطين الفنلندي (( .)väistötietojärjestelmäاملادة  32أ من قانون األمساء).
ُُترى املعمودية يف الكنيسة أو يف املنزل أو يف أي مكان آخر يتفق عليه القسيس ووالدا الطفل الذي سيتم تعميده( .التعاليم الكنسية .)2:16
يُسكب املاء يف جرن املعمودية قبل بدء اخلدمة أو قبل قراءة نص وصية املعمودية (الفقرة .)11
ميكن إضاءة مشعة عيد الفصح خالل خدمة املعمودية.

جيب أن ُي َخذ يف االعتبار نوع اخلدمة عند اختيار املوسيقى.

ميكن تدوين اتريخ املعمودية يف الكتاب املقدس العائلي أو يف الكتاب املقدس الذي قُدم للوالدين عند الزواج.

أ .املقدمة
 .1الرتنيمة
 .2الربكة االفتتاحية
ميكن قراءة الربكة وحتية الشعب أو ترتيلهما.

الربكة
القسيس :ابسم اآلب † واالبن والروح القدس.
الشعب :آمني.

حتية الشعب
الرب َم َع ُكم.
القسيسَّ :
1

أيضا.
الشعبَ :وَم َع َ
ك ً

 .3كلمات املقدمة

يكتب القسيس كلمات املقدمة بنفسه أو يستعمل اخليارات اآلتية:

القسيس :أيها املسيحيون األحبة؛ اي (فالن) واي (فالنة) ،لقد أنعم الرب عليكما هبذا الطفل (هبذه الطفلة) .وقد أحضرمت هذا الطفل (هذه
الطفلة) لتُجرى له (هلا) خدمة املعمودية ال ُـمقدسة حسب وصية السيد املسيح .يدعو هللا يف املعمودية هذا الطفل (هذه الطفلة) ابالسم ومينحه
(مينحها) هبة اخلالص.

أو
القسيس :أيها احلاضرون يف خدمة املعمودية ال ُـمقدسة .لقد دعا السيد املسيح األطفال إليه وابركهمَّ .
إن خملصنا يضم إليه يف املعمودية

َل الَ أُ ْخ ِر ْجهُ َخا ِر ًجا".
ال ُـمقدسة هذا الطفل ويهبه احلياة األبدية ،فقد وعدان السيد املسيح وقالَ " :وَم ْن يُ ْقبِ ْل إِ ََّ

(يوحنا )6:37

أو
القسيس :أيها األحباء يف املسيح ،من أراد أن يدخل ملكوت السماوات ،جيب أن يولد اثنية من املاء والروح .ربنا يسوع املسيح بنفسه وضع
لنا املعمودية املقدسة كعالمة وكختم للحياة اجلديدة .نغتسل من اخلطيئة ونلبس حياة جديدة يف املعمودية .فاملسيح يقولَ " :وأ ََّما أ َََن فَ َق ْد
ِ
أَتَ ي ُ ِ
ضل( ".يوحنا )10:10
ْ
ت لتَ ُكو َن ََلُ ْم َحيَاةٌ َوليَ ُكو َن ََلُْم أَفْ َ ُ

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

أنتيفون
َهلُ َّم انظُُروا أَع َم َال هللا.
آد َم!
ب ََن َو بَين َ
فعلَهُ ال ُمره َ

املزمور 66:5

أو
الرب،
صنَـعُهُ َّ
ه َذا ُه َو اليَـوُم الَّذي َ
ح فيه!
نَـبـتَه ُج َونَـفَر ُ

املزمور 118:24

املزمور
2

ك يف ُكل األَرض!
أَيـ َها َّ
الرب َسي ُد َانَ ،ما أَْمَ َد امسَ َ
الس َم َاوات.
ك فَـو َق َّ
َحي ُ
ت َجالَلَ َ
ث َج َعل َ
ت ََح ًدا ب َسبَب أَض َداد َك،
من أَفـ َواه األَط َفال َوالرضَّع أ َّ
َسس َ
لتَسكيت َع ُد ٍو َوُمنـتَق ٍم.
ك،
َصابع َ
إ َذا أ ََرى َمسَ َاوات َ
ك َع َم َل أ َ
وم الَّيت َك َّونـتَـ َها،
ال َق َمَر َوالن ُج َ
فَ َمن ُه َو اإلن َسا ُن َح ََّّت تَذ ُكَرهُ؟
آد َم َح ََّّت تَـفتَق َدهُ؟
َواب ُن َ
صهُ قَل ًيال َعن ال َمالَئ َكةَ ،ومبَج ٍد َوَهبَ ٍاء تُ َكللُهُ.
َوتَـنـ ُق َ
الرب َسي ُد َان،
أَيـ َها َّ
ك يف ُكل األَرض!
َما أَْمَ َد امسَ َ
املزمور  2-6 :8و10

أو
اهتفي ل َّلرب َاي ُك َّل األَرض.
ب ب َفَرٍح .اد ُخلُوا إ َىل َحضَرته ب ََرت ٍّن.
الر َّ
اعبُ ُدوا َّ
اعلَ ُموا أ َّ
صنَـ َعنَاَ ،ولَهُ ََن ُن َشعبُهُ َو َغنَ ُم َمر َعاهُ.
الر َّ
َن َّ
ب ُه َو هللاُُ .ه َو َ
اد ُخلُوا أَبـ َوابَهُ ِبَم ٍد ،د َاي َرهُ ابلتَّسبيح .اَحَ ُدوهَُ ،ابرُكوا امسَهُ.
أل َّ
صال ٌح ،إ َىل األَبَد َرَحَتُهَُ ،وإ َىل َدوٍر فَ َدوٍر أ ََمانـَتُهُ.
الر َّ
َن َّ
ب َ
املزمور 100

أو
ث َيِت َعوِن!
ين إ َىل اجلبَال ،من َحي ُ
أَرفَ ُع َعي ََّ
الس َم َاوات َواألَرض.
َمعُونَيت من عند َّ
صانع َّ
الربَ ،
ك.
س َحافظُ َ
الَ يَ َدعُ رجلَ َ
ك تَزل .الَ يَـنـ َع ُ
يل.
س َوالَ يَـنَ ُام َحاف ُ
ظ إسَرائ َ
إنَّهُ الَ يَـنـ َع ُ
ك َعن يَد َك اليُم ََن.
كَّ .
َّ
الرب ظلٌّ لَ َ
الرب َحافظُ َ
َّهارَ ،والَ ال َق َم ُر يف اللَّيل.
الَ تَضربُ َ
س يف النـ َ
ك الشَّم ُ
ك.
ك من ُكل َشرَ .حي َف ُ
َّ
ظ نـَف َس َ
الرب َحي َفظُ َ
ك م َن اآل َن َوإ َىل الدَّهر.
الرب َحي َف ُ
َّ
ك َوُد ُخولَ َ
وج َ
ظ ُخ ُر َ
3

املزمور 121

أو
يت.
ألَن َ
ت ُكليَ ََّ
ت اقـتَـنَـي َ
َّك أَن َ
نَ َسجتَين يف بَطن أُمي.
ت َع َجبًا.
أََحَ ُد َك من أَجل أَِن قَد امتَـز ُ
ك يَقينًا.
كَ ،ونَـفسي تَـعر ُ
ف ذل َ
َعجيبَةٌ ه َي أَع َمالُ َ
ك عظَامي
َمل َختتَف َعن َ
ت يف اخلََفاء،
صنع ُ
حينَ َما ُ
ت يف أَع َماق األَرض.
َوُرقم ُ
ضائي،
َرأَت َعيـنَ َ
اك أَع َ
ص َّوَرت،
َويف سفرَك ُكل َها ُكتبَت يَـوَم تَ َ
إذ َمل يَ ُكن َواح ٌد منـ َها.
املزمور 16-13 :139

اجملدلة الصغرى
ال َمج ُد لآلب َواالبن
ال َمج ُد لآلب َوالروح ال ُق ُدس
َك َما َكا َن يف البَدء َوه َو اآل َن
َو َسيَ ُكو ُن إ َىل َدهر َّ
ني.
ين آم َ
الداهر َ

تكرار األنتيفون
 .5األسئلة أو النصيحة
األسئلة
القسيس :أيها الوالدان ،ما هو االسم الذي اخرتمتاه البنكما (البنتكما)؟
اجلواب:

فالن (األمساء األوىل)
عم َد ابنُ ُكما (ابنَـتُ ُكما) يف اإلميان املسيحي؟
القسيس :أيها الوالدان ،هل تريدان أن يُ َّ
اجلواب:

نعم
4

االهتمام برتبيته (تربيتها) تربيةً مسيحيةً؟
القسيس :أيها الوالدان والعراابن ،هل تريدون ،ابالشرتاك مع الكنيسة،
َ
اجلواب:

أو

نعم

القسيس :أيها الوالدان ،اخرتمتا البنكما (البنتكما) اسم (فالن)؛ هل تريدان أن يُعمد ابنكما (ابنتكما) يف اإلميان املسيحي؟
اجلواب:

نعم

االهتمام برتبيته (تربيتها) تربيةً مسيحيةً؟
القسيس :أيها الوالدان والعراابن ،هل تريدون ،ابالشرتاك مع الكنيسة،
َ

اجلواب:

نعم

النصيحة

القسيس :أيها الوالدان ،اخرتمتا البنكما (البنتكما) اسم (فالن/فالنة).
اليوم سنُعمده (سنُعمدها) يف اإلميان املسيحي.
االهتمام برتبيته (تربيتها) تربيةً مسيحيةً.
تضع على عاتق ُكم ابالشرتاك مع الكنيسة
َ
أيها الوالدان والعراابن ،إن املعمودية املقدسة ُ

 .6عالمة الصليب
يرسم القسيس عالمة الصليب على جبني الطفل وعلى صدره ويقول:

أيضا قد فداك ودعاك لتكون
صلب وقام ً
خذ (خذي) عالمة الصليب املقدس على جبينك † وعلى صدرك † إشارة إىل أن املسيح الذي ُ
(لتكوِن) تلمي ًذا (تلميذ ًة) له.
يتابع القسيس قائالً:

لقد خلصك اآلب الرحيم اببنه يسوع املسيح من عبودية اخلطيئة واملوت والشر .فليمنحك القوة كل يوم للموت عن اخلطيئة واحلياة للمسيح.

أو
يقول القسيس:

أيها اآلب الرحيم ،وحدك أنت ُختلص من كل الشرور .خلص (فالن/فالنة) من سلطان الظالم .واكتب امسه (امسها) يف كتاب احلياة وقُدهُ
(وقُدها) يف نورك.
يرسم Mäntالقسيس عالمة الصليب على جبني الطفل وعلى صدره ويقول:

أيضا قد فداك ودعاك لتكون
صلب وقام ً
خذ (خذي) عالمة الصليب املقدس على جبينك † وعلى صدرك † إشارة إىل أن املسيح الذي ُ
(لتكوِن) تلمي ًذا (تلميذةً) له.
5

 .7الصالة
دعوة الشعب للصالة ،والصالة وقول الشعب آمني ميكن أن تُقال إما قراءَةً أو ترتيالً .دعوة الشعب للصالة ُميك ُن أَن تـُتـبَ َع بفرتة صمت قصرية للصالة.

القسيس :فلنصل!
 .1أيها اإلله القدير.
فيض نعمتك علينا يف املعمودية،
أنت تُ ُ
وحترران من عبودية اخلطيئة ومن املوت والشر،
ُ
وتضمنا إىل املسيح.
نصلي:
امنح الروح القدس هلذا الطفل (هلذه الطفلة)
الذي (اليت) ينعم (تنعم) بعالمة اخلالص.
ساعده (ساعدها) أن يُؤمن (تُؤمن) بك
حَّت حييا (حتيا) ابنًا (ابنةً) لك
وحَّت يِت (أتِت) إليك يف اليوم األخري.
اي رب امسع صالتنا ابسم خملصنا يسوع املسيح.
 .2اي رب ،اي أابان السماوي،
نُ َـمجدك ونشكرك على نعمة احلياة.
يف املعمودية متنحنا نعمتك وحمبتك.
هذا الطفل (هذه الطفلة) املبارك (املباركة) بعالمة الصليب بني يديك،
اجعله (اجعلها) خاصتك.
سالما يف كفارة ابنك يسوع املسيح.
وامنحه (امنحها) أن جيد (ُتد) ً
اجعل الروح القدس يسكن فيه (فيها)،
حَّت ينمو (تنمو) يف اإلميان واحملبة.
اي رب امسع صالتنا ابسم يسوع املسيح.
 .3أيها اإلله القدير.
نشكرك على هذا الطفل (هذه الطفلة)،
نشكرك على نعمة اخللق.
نشكرك على املستقبل وعلى الرجاء الذي متنحه له (هلا).
نشكرك ألن لألوالد ملكوت السماوات.
6

يف املعمودية تشملنا برعايتك وتضمنا لكنيستك.
أنت تقودان ابلروح القدس وابلكلمة.
امنح هذا الطفل (هذه الطفلة) كل مواهب اخلالص.
وأعنهُ (وأعنها) على النمو كتلميذ ليسوع املسيح.
ادعمه (ادعمها) بقوتك؛
واَحه (اَحها) يف اإلميان.
اجعله (اجعلها) يرث احلياة األبدية.
نطلب هذا ابسم ربنا يسوع املسيح.
 .4أيها اآلب الرحيم ،اي أابان السماوي،
نشكرك على نعمة املعمودية.
نشكرك على أن املعمودية تغسل اخلطااي ابسم يسوع.
ونشكرك ألننا يف املعمودية نولد من جديد بوساطة الروح القدس.
نصلي:
ضم إليك هذا الطفل (هذه الطفلة).
ُ
امنحه (امنحها) بعد أن يتحرر من سلطان اخلطيئة واملوت والظالم؛
أن خيدمك كابن (كابنة) للرب بقية أايم حياته (حياهتا).
وأعطه (ها) منزالً معك يف ملكوت السماوات.
اي رب امسع صالتنا ابسم يسوع املسيح.
 .5اللهم ،اي أابان السماوي،
نشكرك على أنك ومنذ بداية احلياة
نعما كثريًة.
أغدقت على هذا الطفل (هذه الطفلة) ً
واآلن نصلي:
ألبسهُ (ألبسها) يف املسيح ثوب عهد املعمودية الطاهر وأسبغ عليه ْمدها.
امنحه (امنحها) أن يعرف (تعرف) سلطان موت ال ُـمخلص وقيامته.
هذا السلطان الذي حيضر يف املعمودية.
أعنهُ (أعنها) على خدمتك وخدمة اآلخرين.
اجعل املالئكة القديسني جيلبونه (جيلبوهنا) إىل بيت اجملد يف هناية األايم.
نطلب هذا ابسم ابنك يسوع املسيح.
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 .6أيها اإلله القدير.
أنت متنحنا نعمة احلياة.
نشكرك على أنك ستشمل هذا الطفل (هذه الطفلة) برعايتك وَحايتك.
حيث حمبة يسوع حقيقيةٌ يف مجيع مراحل احلياة.
خذه إىل عهد املعمودية ُ
هش وضعيف (هشة وضعيفة)،
إنه (إهنا) اآلن ٌّ
فكن معه (معها) واَحله (واَحله) بني ذراعيك.
أضئ أايم حياته (حياهتا) كلها.
اي رب امسع صالتنا ابسم يسوع املسيح.
الشعب :آمني

ب .خدمة الكلمة
 .8قراءة الكتاب املق ّدس
أيضا قراءة آايت الكتاب املقدس األخرى حسب السنة الكنسية.
قبل قراءة إجنيل مرقس ( )16-13 :10عن يسوع واألطفالُ ،ميكن قراءة أحد املقاطع أدانه .وميكن ً
يعلن القارئ عن املقطع املراد قراءته قبل البدء ابلقراءة.
وميكن أن تـُتـبَ َع قراءة الكتاب املقدس مبزمور أو ترنيمة ،أو بعزف موسيقى أو بفرتة صمت للتأمل.

إشعياء 43:1

يل:
ه َك َذا يَـ ُق ُ
ول َّ
وب َو َجابلُ َ
الربَ ،خال ُق َ
ك َاي يَـع ُق ُ
ك َاي إسَرائ ُ
ك.
الَ َختَف ألَِن فَ َديـتُ َ
ك.
ك ابمس َ
َد َعوتُ َ
ت ل.
أَن َ
رومية 4-3 :6

يح م َن األَم َوات ،مبَجد اآلب،
أَم َُت َهلُو َن أَنـَّنَا ُك َّل َمن اعتَ َم َد ليَ ُس َ
وع ال َمسيح اعتَ َمد َان ل َموته ،فَ ُدفنَّا َم َعهُ ابل َمع ُموديَّة لل َموتَ ،ح ََّّت َك َما أُق َيم ال َمس ُ
ضا يف جدَّة احلَيَاة؟
ه َك َذا نَسلُ ُ
ك ََن ُن أَي ً
غالطية 28-26 :3

َّ
وع .أل َّ
س َعب ٌد َوالَ
س يَـ ُهود ٌّ
ألَنَّ ُكم َمج ًيعا أَبـنَاءُ هللا ابإلميَان ابل َمسيح يَ ُس َ
ين اعتَ َمد ُمت ابل َمسيح قَد لَبستُ ُم ال َمس َ
َن ُكلَّ ُك ُم الذ َ
ي َوالَ يُو َانِنٌّ .لَي َ
يح :لَي َ
وع.
س ذَ َكٌر َوأُنـثَى ،ألَنَّ ُكم َمج ًيعا َواح ٌد يف ال َمسيح يَ ُس َ
ُحٌّر .لَي َ
تيطس 4-5 :3
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ضى َرَحَته
اها ََن ُن ،بَل مبُقتَ َ
ني ظَ َهَر لُط ُ
َولكن ح َ
ف ُخمَلصنَا هللا َوإح َسانُهُ الَ ِبَع َمال يف بر َعملنَ َ
وع ال َمسيح ُخمَلصنَا.
الروح ال ُق ُدس ،الَّذي َس َكبَهُ بغ ًَن َعلَيـنَا بيَ ُس َ

صنَا بغُسل الميالَد الثَّاِن َوَُتديد
َخلَّ َ

رسالة بطرس األوىل 20-21 :3

ص قَليلُو َن ،أَي ََثَاِن أَنـ ُف ٍ
ني َكانَت أَ َانةُ هللا تَـنـتَظُر َمَّرةً يف أ ََّايم نُ ٍ
وح ،إذ َكا َن ال ُفل ُ
صت قَدميًا ،ح َ
س ابل َماء .الَّذي مثَالُهُ
إذ َع َ
ك يـُب ََن ،الَّذي فيه َخلَ َ
وع ال َمسيح ،الَّذي ُه َو يف َميني هللا ،إذ قَد
صنَا ََن ُن اآل َن ،أَي ال َمع ُموديَّةُ .الَ إ َزالَةُ َو َسخ اجلَ َسد ،بَل ُس َؤ ُال َ
صال ٍح َعن هللا ،بقيَ َامة يَ ُس َ
ضم ٍري َ
ُخيَل ُ
ض َعةٌ لَهُ.
ضى إ َىل َّ
ات ُخم َ
ني َوقُـ َّو ٌ
َم َ
الس َماءَ ،وَمالَئ َكةٌ َو َسالَط ُ
مرقس 13-16 :10

َّ
ل َوالَ
«دعُوا األَوالَ َد َيتُو َن إ ََّ
وهم .فَـلَ َّما َرأَى يَ ُسوعُ ذل َ
ك اغتَا َظ َوقَ َال َهلُمَ :
َّم ُ
ين قَد ُ
َوقَد ُ
َّموا إلَيه أَوالَ ًدا ل َكي يَـلم َس ُهمَ .وأ ََّما التَّالَمي ُذ فَانـتَـ َه ُروا الذ َ
ٍ
وهم ،أل َّ
ض َع يَ َديه َعلَيهم
وت هللا .اَحلَ َّق أَقُ ُ
ضنَـ ُهم َوَو َ
وت هللا مث َل َولَد فَـلَن يَد ُخلَهُ» .فَاحتَ َ
َن لمثل ُ
ول لَ ُكمَ :من الَ يَـقبَ ُل َملَ ُك َ
هؤالَء َملَ ُك َ
َمتنَـعُ ُ
َوَاب َرَك ُهم.

 .9العظة
يتحدث القسيس ِبرية أو يستعمل إحدى اخليارات أدانه .ميكن للقسيس أن يشرك الوالدين يف اختيار آية من الكتاب املقدس حَّت تكون موضوع العظة وتُكتَب يف شهادة املعمودية .أتخذ عظة
املعمودية بعني االعتبار طبيعة املناسبة ،وتتطرق للمواضيع التالية على سبيل املثال:
 نعمة احلياة (اخللق) ،كفارة املسيح (الفداء) ،وهبة الروح القدس (التقديس) االنضمام للكنيسة الن ُمو الروحي واحلياة كتالميذ ليسوع -الرتبية املسيحية ابعتبارها مسؤولية الوالدين والعرابني.

أيها الوالدان والعراابن وضيوف املعمودية اآلخرينَ .نن اليوم نشكر الرب على هذا الطفل (هذه الطفلة) .لدينا مناسبة سعيدة خاصة أخرى
أبداي .يف املعمودية ميكنه االعتماد على
يف هذا االحتفال وهي اهلدية اليت يتلقاها الطفل يف املعمودية :الثالوث اإلهلي حيتضنه ويقيم معه ً
عهدا ً
حمبة اآلب السماوي طوال أايم حياته .يقول الرسول بولس" :أل َّ
كم الَّذين اعتَمد ُمت ابلمسيح قَد لَبستُم المسيح( ".غالطية )3:27
ُ َ َ
َ
َن ُكلَّ ُ ُ َ َ
ثوب التعميد األبيض يرمز إىل هدية املسيح وإىل قُربه .الروح القدس يعمل يف املعمودية .من خالل قوة الروح القدس ،سينمو هذا الطفل (هذه
الطفلة) كتلميذ(ة) للمسيح وكعضو يف الكنيسة.
َّ
إن املعمودية هي نعمةٌ ورسالة .واملعمودية تلزمكم أيها الوالدان وأيها العراابن االهتمام برتبية هذا الطفل (هذه الطفلة) تربية مسيحية .عندما
يتعلم هذا الطفل (هذه الطفلة) الكالم ،علماه (علماها) كذلك أن يصلي .ستساعدكما الكنيسة اي فالن وفالنة (األمساء األوىل للوالدين) على
تربية طفلكما .وأنتما أيها العراابن ،لقد مت تكليفكما ِبن تكوان أصدقاء كبار هلذا الطفل (هلذه الطفلة) وقدوًة للحياة كمسيحيني .ابقيا على
أيضا مهمة خاصة هي الصالة من أجل الطفل وأسرتهَ .نن كأعضاء
اتصال مع ابنكما (ابنتكما) ابملعمودية ومع أسرته (ـها) .لدى العرابني ً
معا إىل هللا وننمو كتالميذ للمسيح.
يف الكنيسة نسعى ً
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معا على تقدمي
الطفل الصغري يعتمد على والديه يف كل شيء .وهو حيتاج إىل احلب والرعاية طوال الوقت .وقد دعاكما هللا كوالدين لتعمال ً
احلب والرعاية لطفلكما.
أيضا
يف حياتنا اليومية ،نواجه مواقف نشعر فيها أننا ال منلك ما يكفي من القوة أو املهارات ملواجهتها .تذكرا أن املعمودية متنحكما أنتما ً
ف عليكما وحدكما .طفلكما هو ابن اآلب السماوي .واإلميان ابلثالوث اإلهلي حيرركما
قواي ابألمان :فحياة الطفل ال تتوق ُ
شعورا ً
كوالدين ً
إىل الفرح ويشجعكما على األمل والثقة .هذا اإلميان يقودان إىل طريق احلياة األبدية.
أو
وحبه
أيها األحباء ،لقد أعطاكما هللا اي فالن واي فالنة (األمساء األوىل للوالدين) نعمةً ُكربى .لقد عُه َد إليكما برعاية هذا الطفل (هذه الطفلة) ُ
(ـها) .وعندما أحضرمتاه (ـها) إىل املعمودية ،امتثلتما لوصية يسوع.
َنن ِباجة إىل موهبة اخلالص ألننا ننتمي إىل اإلنسانية اخلاطئة .واإلنسان ال يستطيع أن خيلص نفسه بنفسه ،لكن هللا رَحنا وخلصنا ِبن
أرسل إلينا يسوع املسيح ليُخلصنا .إن الطفل يولد لوالديه ُُث يولد مرة أخرى يف املعمودية بقوة الروح القدس ،ويصبح ابن هللا .إن املعمودية
تربطنا ابملسيح وبكنيسته.
تدعوان املعمودية إىل أن َنيا يوميًا يف مغفرة هللا ،وتدعوان إىل خدمة بعضنا البعض .كما أن عالمة الصليب املرسومة على جبهتنا وعلى صدران
تُذكران ِبن اخلالص يعتمد ابلكامل على كفارة املسيح .وهكذا ،يشجعنا الصليب على أن َنيا كمسيحيني يف هذا العامل .والسيد املسيح وعدان
ضاء الدَّهر.
ِبنه معنا ُك َّل األ ََّايم إ َىل انق َ
نطلب اليوم أن حييا طفلكما (طفلتكما) يف نعمة هللا ويف َحايته .أن يدخله هللا يف عهد الرَحة .وميكنكما أيها الوالدان أن تتذكرا وعود
نبعا للقوة يف حياتكما األُسرية .وأنتما أيها العراابن ،لقد ُدعيتُما لتقفا إىل
املعمودية كل يوم .اطلبا من هللا أن يهبكما احلكمة واحملبة فيكوان ً
جانب الوالدين يف رعاية هذا الطفل (هذه الطفلة) .ابتهجا هبذه الصداقة واعتزا هبا .صليَا من أجل طفلكما ابملعمودية ووجهاه لكي حييا يف
كنف الكنيسة.
اليوم نعرتف إبمياننا مع كنيسة املسيح ِبكملها .كل من يعتمدون ينتمون إىل أسرة هللا العاملية ،حيث ميكننا أن ننمو يف اإلميان ابلثالوث اإلهلي.

.10الرتنيمة
بدل الرتنيمة ميكن ترديد إحدى أغنيات املعمودية أو عزف أية موسيقى مناسبة.

ج .التعميد
.11

وصية املعمودية

َل ُك ُّل سلْطَ ٍ
الس َم ِاء َو َعلَى األ َْر ِ
ض،
ان ِِف َّ
«دفِ َع إِ ََّ
نفسه وصاان إبجراء املعمودية املقدسة .وقد قال لتالميذهُ :
ُ
القسيس :ربنا يسوع املسيح ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
وح الْ ُق ُد ِ
وه ْم ِِب ْس ِم اآلب َواالبْ ِن
الر ِ
وه ْم ِِب ْس ِم اآلب َواالبْ ِن َو ُّ
يع األ َُم ِم َو َع ِّم ُد ُ
يع األ َُم ِم َو َع ِّم ُد ُ
س .فَا ْذ َهبُوا َوتَلْم ُذوا ََج َ
فَا ْذ َهبُوا َوتَ لْم ُذوا ََج َ
وح الْ ُق ُد ِ ِ
ِ
ض ِاء َّ
الد ْه ِر»( .مَّت )20-18 :28
الر ِ
َو ُّ
صيْ تُ ُك ْم بِ ِهَ .و َها أ َََن َم َع ُك ْم ُك َّل األَ ََّّيِم إِ ََل انِْق َ
سَ .و َعلّ ُم ُ
يع َما أ َْو َ
وه ْم أَ ْن ََْي َفظُوا ََج َ
أو
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القسيس :لنُصل.
أيها اإلله القدير الرحيم .يف البدء خلقت السماء واألرض ،وروحك الذي يُعطي احلياة كان يَرف َعلَى َوجه الميَاه .واملاء هو نعمتك اليت
تغذي املخلوقات وحتافظ عليها .وقد أغرقت اخلطيئة يف الفيضان ولكنك أنقذت نوح وعائلته فأعطيتنا بذلك مثاالً على املعمودية .لقد َحلت
شعبك عرب البحر األَحر وحررته من عبودية فرعون .ومبشيئتك عمد يوحنا ابنك يسوع يف مياه األردن ،وأنت مسحته ابلروح القدسُُ .ث أريق
الدم واملاء من جنبه على الصليب ،وعندما قام من املوت وصاان ابملعمودية املقدسة بنفسه إذ قال لتالميذهِ ُ :
َل ُك ُّل سلْطَ ٍ
الس َم ِاء
ان ِِف َّ
«دف َع إِ ََّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
وح الْ ُق ُد ِ
َو َعلَى األ َْر ِ
وه ْم ِِب ْس ِم
الر ِ
وه ْم ِِب ْس ِم اآلب َواالبْ ِن َو ُّ
يع األ َُم ِم َو َع ِّم ُد ُ
يع األ َُم ِم َو َع ِّم ُد ُ
س .فَا ْذ َهبُوا َوتَ لْم ُذوا ََج َ
ض ،فَا ْذ َهبُوا َوتَ لْم ُذوا ََج َ
وح الْ ُق ُد ِ ِ
ِ
ض ِاء َّ
الد ْه ِر»( .مَّت )20-18 :28
الر ِ
اآلب َواالبْ ِن َو ُّ
ص ْي تُ ُك ْم بِ ِهَ .و َها أ َََن َم َع ُك ْم ُك َّل األَ ََّّيِم إِ ََل انْ ِق َ
سَ .و َعلّ ُم ُ
يع َما أ َْو َ
وه ْم أَ ْن ََْي َفظُوا ََج َ
طاعةً منا لوصية ابنك نطلب اي رب :انظر اآلن إىل كنيستك وافتح هلا منبع املعمودية .أرسل روحك القدوس ليمنح حياة جديدةِ ،بيث أن
كل من دفن يف منبع النعمة هذا يف موت املسيح ،يقوم معه إىل حياة جديدة .نطلب أن يذكران هذا املاء مبعموديتنا ،وأن يوحدان يف فرح
مشرتك مع مجيع إخواننا وأخواتنا الذين عمدوا يف جسد املسيح .نطلب هذا بشفاعة ربنا يسوع املسيح.
الشعب :آمني.
أو
القسيس :لنُصل.
اي رب ،اي مانح احلياة .أنت خلقت املاء ليُـنَمينا وينعشنا ويغسلنا .أنت اي رب أنقذت نوح وعائلته يف الفلك .نشكرك على أن املعمودية هي
مبثابة فلك خالص لنا .وقد َع َرب شعبك املاء للتحرر من العبودية على أرض مصر .ابنك يسوع تعمد يف مياه األردن .مبوته وقيامته ُحرران من
َل ُك ُّل سلْطَ ٍ
الس َم ِاء َو َعلَى األ َْر ِ
ض،
ان ِِف َّ
«دفِ َع إِ ََّ
أغالل اخلطيئة واملوت .وبعد قيامته ،وصاان ابملعمودية املقدسة بنفسه إذ قال لتالميذهُ :
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
وح الْ ُق ُد ِ
وه ْم ِِب ْس ِم اآلب َواالبْ ِن
الر ِ
وه ْم ِِب ْس ِم اآلب َواالبْ ِن َو ُّ
يع األ َُم ِم َو َع ِّم ُد ُ
يع األ َُم ِم َو َع ِّم ُد ُ
س .فَا ْذ َهبُوا َوتَلْم ُذوا ََج َ
فَا ْذ َهبُوا َوتَ لْم ُذوا ََج َ
ِ
وح الْ ُق ُد ِ ِ
ِ
ض ِاء َّ
ني( " .مَّت )20-18 :28
الر ِ
َو ُّ
ص ْي تُ ُك ْم بِ ِهَ .و َها أ َََن َم َع ُك ْم ُك َّل األَ ََّّيِم إِ ََل انِْق َ
سَ .و َعلّ ُم ُ
الد ْه ِر» .آم َ
يع َما أ َْو َ
وه ْم أَ ْن ََْي َفظُوا ََج َ
لنُصل :اي رب ،أرسل الروح القدس ِبيث أن من يتعمد يف هذا املاء حيصل على حياة جديدة .اجعل من يتعمد يف هذا املاء يرث ملكوتك
األبدي .اي رب امسع صالتنا ابسم خملصنا يسوع املسيح.
الشعب :آمني.

.12

اعرتاف اإلميان

ٍ
بصوت واحد.
اعرتاف اإلميان يُقرأُ مجاعةً

معا إبمياننا املسيحي.
القسيس :لنعرتف ً
َنن نؤمن إبله واحد،
الشعبُ :
آب قادر على كل شيء،
خالق السماء واألرض ،كل ما يرى وما ال يرى.
وبرب واحد يسوع املسيح.
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ابن هللا الوحيد .املولود من اآلب قبل كل الدهور.
إله من إله .نور من نور .إله حق من إله حق.
مولود غري خملوق .ذو جوهر واحد مع اآلب.
هو الذي به كان كل شيء.
الذي من أجلنا َنن البشر ،ومن أجل خالصنا نزل من السماء.
وُتسد ابلروح القدس من مرمي العذراء ،وصار إنساان ،وصلب يف عهد بيالطس البنطي.
وأتمل .وقرب.
وقام يف اليوم الثالث كما جاء يف الكتب.
وصعد إىل السماء .وهو جالس عن ميني اآلب.
وسيأِت أيضا مبجد ،ليدين األحياء واألموات.
الذي ليس مللكه انقضاء.
ونـُؤمن ابلروح القدس،
الرب احمليي ،املنبثق من اآلب واالبن،
املسجود له واملمجد مع اآلب واالبن ،الذي تكلم ابألنبياء.
وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية.
واعرتاف مبعمودية واحدة ملغفرة اخلطااي.
وأترجى قيامة املوتى وحياة الدهر اآلِت .آمني

القسيس :على أساس هذا اإلميان وللحصول على مجيع الوعود الواردة فيه ،نُعمد هذا الطفل (هذه الطفلة).

 .13املعمودية
القسيس يسكب املاء ثالث مرات على رأس الطفل ويقول:

(فالن/فالنة) أان أعمدك ابسم اآلب  +واالبن والروح القدس.
ويضع القسيس يده على رأس الطفل ،ويطلب من الوالدين والعرابني أن يضعوا أيديهم على رأسهُ ،ث يقول:

القسيس :نعمة ربنا يسوع املسيح ،حمبة اآلب ،وشراكة الروح القدس تكون معك.
الشعب :آمني.
ميسك القسيس ثوب املعمودية ويقول:

َّ
يقول الرسول بولس" :أل َّ
يح".
ين اعتَ َمد ُمت ابل َمسيح قَد لَبستُ ُم ال َمس َ
َن ُكلَّ ُك ُم الذ َ

(غالطية )3:27

يُشعل القسيس مشعة املعمودية من مشعة املذبح أو من مشعة طاولة املعمودية أو من مشعة الفصح ،ويُسلمها للوالدين ويقول:

ِ
ِ
ور ا ْْلَيَاةِ".
ور ال َْعا ََِلَ .م ْن يَتْ بَ ْع ِِن فَالَ ميَْشي ِِف الظُّل َْمة بَ ْل يَ ُكو ُن لَهُ نُ ُ
يقول املسيح" :أ َََن ُه َو نُ ُ

حيمل القسيس الطفل (الطفلة) بني ذراعيه ويقول:
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(يوحنا )8:12

نضم (فالن /فالنة) (يذكر القسيس األمساء األوىل للطفل أو الطفلة) كعضو يف كنيسة املسيح ويف الكنيسة (الفالنية) .نشمله (ـها)
يف املعمودية املقدسة ُ
ونشمل منزله (ـها) مبحبتنا وبصلواتنا .لقد حـمل املسيح طفالً بني ذراعيه وقال" :من قَبِل و ِ
اح ًدا ِم ْن أ َْوالَ ٍد ِمثْ َل ه َذا ِِب ِْْسي يَ ْقبَ لُِِنَ ،وَم ْن
َْ َ َ
ُ
َََ
ِ
ِ
سلَ ِِن( ".مرقس )9:37
س يَ ْقبَ لُِِن أ َََن بَ ِل الَّذي أ َْر َ
قَبلَ ِِن فَ لَْي َ

يسلم القسيس الطفل (الطفلة) للوالدين أو للعرابني.

 .14الرتنيمة
بدل الرتنيمة ميكن ترديد إحدى تسبيحات املعمودية أو عزف أية موسيقى مناسبة.

 .15الصالة الشفعية اجلماعية
ميكن التحضري هلذه الصالة مبشاركة احلاضرين يف خدمة املعمودية.

القسيس :لنصل!
أيضا ألنك ضممت (فالن/فالنة)
 .1أيها اإلله القدير ،أيها اآلب السماوي احلبيب ،نشكرك ألنك تُقوي كنيستك وتباركها .ونشكرك ً
إليك من خالل املعمودية املقدسة؛ وأعطيته (ـها) نعمة الوالدة اجلديدة؛ وجعلته (ـها) يرث احلياة األبدية .نطلب منك اي رب :اَحه
(ـها) واجعله (ـها) ينمو يف احلكمة والعمر والنعمة .نشكرك على الصالح الذي أظهرته لوالديه .امنحهما اإلحساس ابملسؤولية
مجيعا على أن َنيا وف ًقا ملشيئتك وأعنا اي
والتفاهم والقوة .وساعد َّ
العرابني كذلك على حب (فالن/فالنة) ودعمه (ـها) .ساعدان ً
رب على الوصول إىل ْمدك يف اليوم األخري .اي رب امسع صالتنا ابسم ابنك ربنا يسوع املسيح.
مجيعا على (فالن/فالنة) الذي أعطيته لـ (فالن وفالنة) ألنك ضممته إليك ابملعمودية
 .2اي رب ،أيها اآلب القدير ،نشكرك على ساعدان ً
ث احلياة األبدية .ابرك اي رب (فالن/فالنة) كل أايم حياته (ـها) .وأرسل مالئكتك
عضوا يف كنيستك ،وجعلته ير ُ
املقدسة ،وجعلته ً
ارعه (ـها) بكلمتك
املقدسني حلمايته (ـها) من األخطار .أَعن الوالدين ،واجلدين ،والعرابني على حبه (ـها) وإرشاده (ـها) وف ًقا ملشيئتكَ .
أبدا ،وحَّت يصل إىل ْمدك يف اليوم األخري .اي رب امسع صالتنا
وبنعمتك يف كنف كنيستك .اَحه (ـها) يف اإلميان حَّت ال يتخلى عنك ً
ابسم ابنك ربنا يسوع املسيح.
 .3أيها اإلله القدير األبدي .أنت نبع احلياة .نشكرك على صالحك الذي أظهرته هلذه األسرة .امنح هذين الوالدين القوة واحملبة اليت
حيتاجان إليهما لرتبية طفلهما (طفلتهما) .نشكرك ألنك ضممت إليك (فالن/فالنة) ابملعمودية .نُصلي إليك اي ربُ :كن اي رب
قريبا منه (ـها) ،وامنحه (ـها) نعمتك لتكون مصدر أمانه (ـها) .اَحه (ـها) وقوه (ـها) كل يوم .ابرك أفراد هذه األسرة؛ وعلمهم أن
يعرفوك كآب مساوي ،وأن يتبعوا وصااي كلمتك يف حياهتم .ساعدهم على دعم بعضهم البعض وعلى البقاء على تواصل فيما بينهم.
مجيعا احلياة األبدية
ابرك كذلك الوالدين ،واجلدين ،والعرابني يف مهمتهم من أجل خري الطفل .ويف هناية حياتنا هذه ،امنحنا اي رب ً
يف بيتنا السماوي .اي رب امسع صالتنا بشفاعة ابنك ربنا يسوع املسيح.
.4
عضوا يف كنيستك،
القسيس :أيها اآلب السماوي احلبيب ،نشكرك ألنك ضممت إليك (فالن/فالنة) كابن لك ابملعمودية املقدسة ،وجعلته ً
دائما قريبًا منه (ـها) ،وامنحه (ـها) نعمتك وحمبتك لتكون مصدر أمانه (ـها).
وجعلته ير ُ
ث احلياة األبديةُ .كن اي رب ً
األم أو األب:
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نشكرك اي رب على طفلنا (طفلتنا) .أعطنا َنن الوالدين احملبة واحلكمة لكي نتمكن من تربيته (ـها) وف ًقا ملشيئتك .أحطه (ـها) برعايتك طول
ومشج ًعا ،وساعدان إذا واجهتنا املصاعب حَّت َنيا بقرب بعضنا وبقربك.
أايم حياته (ـها) .امنح بيتنا فكًرا متساحمًا ُ
أحد العرابني:

ساعدان اي رب َنن العرابني على القيام مبهمتنا حَّت تنمو صداقتنا وتتقوى مع هذا الطفل (هذه الطفلة) .علمنا أن ندعم األسرة يف تربيته (ـها)
معا.
تربيةً مسيحيةً ،وعلمنا أن نطلب عونك ً
أحد اإلخوة:

دائما قريبني من بعضنا
نشكرك اي رب على هذا األخ (هذه األخت) .نشكرك اي رب ألنك تسمح لنا ِبن ُ
نكرب سويةً .أعنا لكي نبقى ً
البعض.
اجلد أو اجلدة:

أشكرك اي رب على هذا احلفيد (هذه احلفيدة) .أشكرك على أننا نستطيع من خالله رؤية عجائب خلقك .اَحه (ـها) كل يوم .امنحنا أن
معا .كن أنت سالمنا اي رب.
خنترب الفرح واحلميمية واملودة ً
القسيس :أيها اآلب السماوي .نشكرك ألنك تسمع صالتنا .نضع هذا الطفل (هذه الطفلة) ونضع أنفسنا بني يديك .اي رب امسع صالتنا
بشفاعة ابنك يسوع املسيح ربنا.
.5
يف معمودية الطفل املريض:

أيها اإلله القدير ،ألنك ضممت (فالن/فالنة) إليك من خالل عهد املعمودية املقدسة وأحطتَهُ (ـها) بنعمتك وحمبتك .أنت اي رب تعرف
قلق الوالدين وخماوفهم عندما يُصيب املرض ابنهم (ابنتهم) .نطلب منك اي ربُ :كن اي رب قريبا منهم ،وامنحهم القوة والشجاعة لكي يثقوا
ِبن حياة (فالن/فالنة) بني يديك .وأرسل مالئكتك املقدسني حلمايته (ـها) .أَعن الوالدين ،واإلخوة ،واجلدين ،والعرابني على البقاء حتت
َحايتك .نشكرك اي رب على كل يوم متنحنا إايه .ساعدان اي رب حَّت ندخل البيت السماوي يف اليوم األخري بنعمة املخلص .نطلب هذا
ابسم ابنك يسوع املسيح.
عند مباركة بيت (جديد):

 .6اي رب اي قدوس ،نشكرك اي رب على نعمك وعلى وجودك يف مجيع مراحل حياتنا .نُصلي اليوم ألجل (فالن/فالنة) الذي (اليت) انضم
(ـت) اليوم إىل كنيستك ابملعمودية .ابركه (ـها) اي رب كل أايم حياته (ـها) .وأرسل مالئكتك املقدسني حلمايته (ـها) .امنح هذين
مجيعا بنعمتك وأرشدان حَّت نصل إىل حضنك
الوالدين والعرابني القوة واحلكمة اليت حيتاجون إليها لرتبية هذا الطفل (هذه الطفلة) .أَعنا ً
وندخل البيت السماوي يف اليوم األخري .اي رب امسع صالتنا ابسم ابنك ربنا يسوع املسيح.
نشكرك اي رب اليوم كذلك على هذا املنزل.
ابرك كل من يعيش يف هذا البيت أو يزوره.
ساعد أفراد العائلة على حمبة وخدمة بعضهم البعض.
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ابرك هذا البيت ِبضورك أيها الثالوث اإلهلي ،اآلب † واالبن والروح القدس.
الشعب :آمني.
.16الصالة الرِبنية

ٍ
بصوت واحد.
تُقرأُ الصالة الرابنية مجاعةً

الس َم َاوات،
أ ََاب َان الَّذي يف َّ
ك،
ليَـتَـ َقدَّس امسُ َ
ك،
ليَأت َملَ ُكوتُ َ
ك
لتَ ُكن َمشيئَـتُ َ
ك َعلَى األَرض.
َك َما يف َّ
الس َماء َكذل َ
ُخبـَزَان َك َفافَـنَا أَعطنَا اليَـوم،
َواغفر لَنَا َخطَ َااي َان
ني إلَيـنَا،
َك َما نـَغف ُر لل ُمذنب َ
َوالَ تُدخلنَا يف َُتربٍَة
لكن َجننَا م َن الشرير.
ك وال ُق َّوةُ وال َـمج ُد إ َىل األَبَد.
ك ال ُـمل ُ
َّك لَ َ
ألن َ
آمني.

د .اخلامتة
 .17الربكة
ُميكن أيضا ترتيل الربكة.

القسيس :بُبارككمُ الرب وحيرسكم.

الرب ب َوجهه َعلَي ُكم َويَـر ََحُ ُكم.
يُضيءُ َّ
الرب َوج َههُ َعلَي ُكم َوَمينَ ُح ُكم َسالَ ًما.
يَـرفَ ُع َّ
ابسم اآلب † واالبن والروح القدس.
الشعب :آمني.
 .18الرتنيمة
عمد ولوالديه ولعرابيه.
للم َّ
بعد الرتنيمة ،يُقدم القسيس شهادة املعمودية وشهادة العرابة ويدعو احلاضرين إىل خدمة الصالة حيث تُصلي الكنيسة ُ
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