معمودية األطفال يف األحوال الطارئة
معمودية األطفال يف األحوال الطارئة هي معمودية جُترى إذا كان األهل خيشون موت املولود يف أية حلظة غري جمعمد ويف حالة ُّ
تعذر جلب القسيس إلجراء املعمودية املباركة .يف هذه احلالة ،ينبغي على
أحد أعضاء الكنيسة إجراء املعمودية املباركة ابملاء ابسم اآلب واالبن والروح القدس اإلله الواحد .كما ميكن أن يقوم مسيحي آخر إبجراء املعمودية الطارئة .وينبغي أن حيضر الشهود هذه املعمودية إذا
أمكن؛ كما جيب إبالغ مكتب راعي الكنيسة املعين على الفور .ويتم تثبيت املعمودية الطارئة وف ًقا للتعليمات الواردة يف دليل الكنيسة( .التعاليم الكنسية  ).2:14وينطبق هذا على املعمودية الطارئة
للكبار كذلك.
ميكن غناء ترنيمة أثناء املعمودية الطارئة.

 .1املعمودية
الشخص الذي يقوم ابلتعميد يسكب املاء ثالث مرات على رأس الطفل ويقول:

(فالن/فالنة) أعم جدك ابسم اآلب † واالبن والروح القدس.

 .2الصالة الرابنية
ٍ
بصوت واحد.
تجقرأج الصالة الرابنية مجاعةً
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 .3الربكة
الشخص الذي يقوم ابلتعميد يقول:

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

 .1الشعب :آمي.

