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األحوال الطارئة  معموديةتثبيت   
     عمودية.ويتم فيها اتباع تعليمات امل ؛ألطفالل  الطارئة عموديةاملتثبيت ُتسَتخدم هذه الصيغة يف  

     .عند تثبيت معمودية األحوال الطارئة اخلاصة ابلكبار الشباب والكبارمعمودية  ُتسَتخدم صيغةو 
  معمودية األحوال الطارئة. كما ميكن تغيري االسم الذي أعطي خالل إجراء عمودية الطارئةاملتثبيت أثناء خدمة ، تتم تسميته )ـها( معمودية األحوال الطارئةخالل إجراء )الطفلة(  مل يتم تسمية الطفل إذا 

 .عمودية الطارئةاملتثبيت إىل اسم آخر خالل خدمة  

 

 املقدمة أ. 

 الرتنيمة  .1

 االفتتاحية الربكة   .2

 أو ترتيلهما.  حتية الشعب قراءة الربكة و ميكن 

  الربكة
 . القدس  والروح واالبن   †  اآلب  : ابسمالقسيس 

   : آمني. الشعب 
 حتية الشعب

 : الرَّبُّ َمَعُكم. القسيس 
 َوَمَعَك أيًضا. :  الشعب 

 املقدمة كلمات   .3

 املقّدمة بنفسه أو يستعمل اخليارات اآلتية: كلمات القسيس يكتب  

ياة  احل  ويهبه )هذه الطفلة(  هذا الطفل  إليه    هللا   يضمُّ   املعمودية الـُمقّدسة، يف  احلياة ِهَبٌة عظيمٌة من هللا. و ؛  اء املسيحيون األحب: أيها  القسيس 
 . ها(ـ)ونباركه ها( ـ)اآلن أمام هللا شاكرين؛ ُنصّلي له  )هذه الطفلة( هذا الطفل وحنن حنمل   بدية.األ

 أو
 ه هذ)هذا الطفل    املسيح  حيمل   املعمودية الـُمقّدسة، وابركهم. يف  لقد دعا السيد املسيح األطفال إليه    ؛اء املسيحيون األحبأيها  :  القسيس 

وألجل طفلكما    ( أمساء الوالدين)بكّل ثقة يف خمّلصنا يسوع املسيح، ُنصّلي ألجلكما اي )فالن( واي )فالنة(    بدية. األياة  احل  ويهبه ة( بني ذراعيه  الطفل 
ْهرِ " السيد املسيح:  يقول  . )طفلتكما( ِم ِإََل اْنِقَضاِء الدَّ  (28:20 )مت  . "َوَها َأََن َمَعُكْم ُكلَّ اأَلَّيَّ



2 
 

 املزمور  .4
 ختيار املزامري حسب السنة الكنسّية أو اختيار مزامري أخرى.  ا كذلك ميكن  

 أحلان املزامري يف كتاب الصالة.  انظر ميكن قراءة املزمور أو ترتيله. وميكن ترتيل األنتيفون يف بدايته وهنايته. 
 . ابستثناء األسبوعني األخريين من الصوم الكبري  اجملدلة الصغرى مع املزامري، نقول

 أنتيفون 

 َهُلمَّ اْنظُُروا َأْعَماَل هللِا.  
   ِفْعَلُه اْلُمْرِهَب حَنَْو َبِِن آَدَم!

 66:5املزمور  

 أو
  ،  هَذا ُهَو اْليَـْوُم الَِّذي َصنَـُعُه الرَّبُّ

َتِهُج َونـَْفرَُح ِفيهِ   ! نـَبـْ
 118:24املزمور  

  املزمور
 !امْسََك يف ُكلِّ اأَلْرضِ أَيّـَُها الرَّبُّ َسيُِّدََن، َما َأْْمََد 

 َحْيُث َجَعْلَت َجالََلَك فـَْوَق السََّماَواِت. 
 ِمْن أَفْـَواِه اأَلْطَفاِل َوالرُّضَِّع َأسَّْسَت ََحًْدا ِبَسَبِب َأْضَداِدَك، 

 . َتِقمٍّ  لَِتْسِكيِت َعُدوٍّ َوُمنـْ
 ِإَذا أََرى مَسَاَواِتَك َعَمَل َأَصابِِعَك،  

 َوالنُُّجوَم الَِِّت َكوَّنـْتَـَها، اْلَقَمَر 
 َفَمْن ُهَو اإِلْنَساُن َحتَّ َتذُكَرُه؟  

 َواْبُن آَدَم َحتَّ تـَْفَتِقَدُه؟ 
ُقَصُه قَِلياًل َعِن اْلَمالَِئَكِة، َوِبَْجدٍّ َوََبَاءٍّ ُتَكلُِّلهُ   .َوتـَنـْ

 أَيّـَُها الرَّبُّ َسيُِّدََن، 
 ِض! َما َأْْمََد امْسََك يف ُكلِّ اأَلرْ 
 10و  2- 6:  8املزمور  

 
 أو
 

 .ِاْهِتِفي لِلرَّبِّ اَي ُكلَّ اأَلْرضِ 
. اْدُخُلوا ِإىَل َحْضَرتِِه ِبََتّنٍُّّ   .اْعُبُدوا الرَّبَّ ِبَفرَحٍّ
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 .اْعَلُموا َأنَّ الرَّبَّ ُهَو هللاُ. ُهَو َصنَـَعَنا، َوَلُه حَنُْن َشْعُبُه َوَغَنُم َمْرَعاهُ 
 .أَبـَْوابَُه ِِبَْمدٍّ، ِداَيرَُه اِبلتَّْسِبيِح. اَْحَُدوُه، اَبرُِكوا امْسَهُ اْدُخُلوا  

 أَلنَّ الرَّبَّ َصاِلٌح، ِإىَل األََبِد َرَْحَُتُه، َوِإىَل َدْورٍّ َفَدْورٍّ أََمانـَُتُه. 
 100املزمور  

 
 أو
 

 أَْرَفُع َعْيَِنَّ ِإىَل اْْلَِباِل، ِمْن َحْيُث ََيِْت َعْوِن!  
، َصاِنِع السََّماَواِت َواأَلْرِض.    َمُعوَنِِت ِمْن ِعْنِد الرَّبِّ

َعُس َحاِفُظَك.   . الَ يـَنـْ  اَل َيدَُع رِْجَلَك َتزِلُّ
َعُس َوالَ يـََناُم َحاِفُظ ِإْسرَائِيَل.    ِإنَُّه الَ يـَنـْ

 الرَّبُّ َحاِفُظَك. الرَّبُّ ِظلٌّ َلَك َعْن َيِدَك اْلُيْمََن.  
 اَل َتْضرُِبَك الشَّْمُس يف النـََّهاِر، َواَل اْلَقَمُر يف اللَّْيِل.  

 الرَّبُّ حَيَْفُظَك ِمْن ُكلِّ َشّر. حَيَْفُظ نـَْفَسَك.  
 دَّْهِر. الرَّبُّ حَيَْفُظ ُخُروَجَك َوُدُخوَلَك ِمَن اآلَن َوِإىَل ال

 121املزمور  

 أو
 

 ألَنََّك أَْنَت اقْـتَـنَـْيَت ُكْلَيَِتَّ.  
 .َنَسْجَتِِن يف َبْطِن أُمِّي 

 َأَْحَُدَك ِمْن َأْجِل َأِّنِ َقِد اْمتَـْزُت َعَجًبا.  
 .َعِجيَبٌة ِهَي َأْعَماُلَك، َونـَْفِسي تـَْعِرُف ذِلَك يَِقيًنا

 مَلْ ََتَْتِف َعْنَك ِعظَاِمي  
 ِحيَنَما ُصِنْعُت يف اخْلََفاِء،  
 .َورُِقْمُت يف َأْعَماِق اأَلْرضِ 

َناَك َأْعَضاِئي،    َرَأْت َعيـْ
 َويف ِسْفرَِك ُكلَُّها ُكِتَبْت يـَْوَم َتَصوََّرْت،  

َها.    ِإْذ مَلْ َيُكْن َواِحٌد ِمنـْ
 16- 13:  139املزمور  

  الصغرىاجملدلة  
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 ن  االبْ آلب وَ لِ   دُ جْ مَ الْ 
 س  دُ وح القُ الرُّ آلب وَ لِ   دُ جْ مَ الْ 

 اآلنَ  وَ هْ وَ  ءِ دْ بَ  الْ يف  انَ ا كَ مَ كَ 
 . نيَ آمِ  ينَ رِ اهِ الدَّ  رِ هْ  دَ ىَل إِ  ونُ كُ يَ سَ وَ 
 نتيفون تكرار األ

 ة حي األسئلة أو النص .5
 األسئلة 

 البنكما )البنتكما(؟ : أيها الوالدان، ما هو االسم الذي اخَتمتاه القسيس 
 اْلواب:  

 )األمساء األوىل( فالن 
  بَتبيته االهتمام  أيها الوالدان والعرّاابن، هل تريدون    كنيسة املسيح.شركة  وُضمَّ إىل    )األمساء األوىل(ابنكما )ابنتكما(    دَ مِّ عُ َلَقْد  :  القسيس 

 ؟ مع الكنيسةابالشَتاك  ها( تربية مسيحية يت)ترب
 اْلواب:  

 نُريُد.  نعم
 

 أو
  بَتبيتهاالهتمام  ن  اهل تريد  .كنيسة املسيحشركة  وُضمَّ إىل    دَ مِّ عُ َقْد  و : أيها الوالدان، اخَتمتا البنكما )البنتكما( اسم )فالن(؛  القسيس 

 مع الكنيسة؟ ها( تربية مسيحية ابالشَتاك يت)ترب
 اْلواب:  

 نُريُد.  نعم
 النصيحة 

 اخَتمتا البنكما )البنتكما( اسم )فالن(. : أيها الوالدان، القسيس 

االهتمام  مع الكنيسة  ابالشَتاك  أيها الوالدان والعرّاابن، إن املعمودية املقّدسة تضع على عاتقكم    وُضمَّ إىل كنيسة املسيح.  )فالن(   دَ مِّ عُ وَقْد  
 . ها( تربية مسيحية يت)ترب  بَتبيته

 عالمة الصليب  .6
 ه ويقول: وعلى صدر    الطفلجبنييرسم القسيس عالمة الصليب على 

وقام أيًضا قد فداك ودعاك لتكون  ب  لِ صُ الذي  املسيح  أن  ىل  إإشارة    †  وعلى صدرك  †عالمة الصليب املقدس على جبينك  )خذي(  خذ  
 )لتكوِن( تلميًذا )تلميذًة( له. 

 يتابع القسيس قائالً: 
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 لمسيح.ل  واحلياة ة  ئن اخلطي عك القوة كل يوم للموت  منحة واملوت والشر. فليئ اخلطي  عبوديةبنه يسوع املسيح من  ابالرحيم    اآلب  لقد خّلصك

 أو
 يقول القسيس: 

الظالم. واكتب امسه )امسها( يف كتاب احلياة وُقْدُه سلطان  أيها اآلب الرحيم، وحدك أنت َُتّلص من كل الشرور. خّلص )فالن/فالنة( من  
 )وُقْدها( يف نورك. 

 ه ويقول: وعلى صدر    الطفلجبنييرسم القسيس عالمة الصليب على 

وقام أيًضا قد فداك ودعاك لتكون  ب  لِ صُ الذي  املسيح  أن  ىل  إإشارة    †  وعلى صدرك  †على جبينك  عالمة الصليب املقدس  )خذي(  خذ  
 )لتكوِن( تلميًذا )تلميذًة( له. 

 الصالة  .7
 . صالة لل صمت قصرية  بفَتة عَ بَ تْـ تُـ  مُيِكُن َأنْ لصالة  الشعب ل دعوة. ترتيالً أو   أن تُقال إّما قراَءةً آمني ميكن  وقول الشعب صالة  والصالة، الشعب للدعوة 

 ! فلنصل :  القسيس 

 أيها اإلله القدير.  .1
 يف املعمودية جتعل نعمتك تفيض علينا، 
 ، وحُتّررَن من عبودية اخلطيئة واملوت والشر

 املسيح. وتضمُّنا إىل 
 . الروح القدس)ـها(   تهمنحو  ها( خاصتك ـه )توجعل إليك ألّنك ضممت هذا الطفل )هذه الطفلة(   نشكرك اي رب 

 ، ابن )ابنة( لككحّت حييا )حتيا(   ساعده )ساعدها( أن يُؤمن )تُؤمن( بك
 . يف اليوم األخري ويصل )تصل( إليك 

 خملصنا يسوع املسيح.  بشفاعة صالتنا   امسع  اي رب
 
 أابَن السماوي، اي اي رب،  .2

 أنت متنحنا نعمة احلياة. 
 نشكرك على أّنك ستشمل هذا الطفل )هذه الطفلة( برعايتك وَحايتك. 

 خذه إىل عهد املعمودية، 
 يف مجيع مراحل احلياة.  حيُث حمبة يسوع حقيقيةٌ 

 اآلن، هشٌّ وضعيف )هّشة وضعيفة( طفٌل   إنّ 
 فكن معه )معها( واَحله )واَحله( بني ذراعيك. 

 ها. أِضْئ حياته )حياهتا( كلَّ 
 يسوع املسيح. بشفاعة صالتنا   امسع  اي رب
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 : آمني الشعب 

 الكلمة خدمة  ب.  

 قراءة الكتاب املقّدس  .8
 .  ة يّ الكنس حسب السنةأيًضا قراءة آايت الكتاب املقدس األخرى  ( عن يسوع واألطفال، مُيكن قراءة أحد املقاطع أدَنه. وميكن 16-13: 10قبل قراءة إجنيل مرقس )

 . قبل البدء ابلقراءة  املقطع املراد قراءتهعن يعلن القارئ 

 . ترنيمة، أو بعزف موسيقى أو بفَتة صمت للتأّملوميكن أن تُتبع قراءة الكتاب املقّدس ِبزمور أو  
 43:1ِإشعياء  

، َخالُِقَك اَي يـَْعُقوُب َوَجابُِلَك اَي ِإْسرَائِيُل:   هَكَذا يـَُقوُل الرَّبُّ
 اَل ََتَْف أَلِّنِ َفَديـُْتَك.   

 َدَعْوُتَك اِبمسَِْك.  
   .أَْنَت ِل 

 4- 3  :6  رومية

َفُدِفنَّا َمَعُه اِبْلَمْعُموِديَِّة لِْلَمْوِت، َحتَّ َكَما أُِقيَم اْلَمِسيُح ِمَن اأَلْمَواِت، ِبَْجِد اآلِب،   َمِن اْعَتَمَد لَِيُسوَع اْلَمِسيِح اْعَتَمْدََن ِلَمْوتِِه،أَْم جَتَْهُلوَن أَنّـََنا ُكلَّ  
ِة احْلََياِة؟   هَكَذا َنْسُلُك حَنُْن أَْيًضا يف ِجدَّ

 28- 26:  3غالطية  
يًعا أَبـَْناءُ هللِا اِبإِلميَاِن اِبْلَمِسيِح َيُسوَع. أَلنَّ ُكلَُّكُم الَِّذيَن اْعَتَمْدُُتْ اِبْلَمِسيِح  َقْد لَِبْسُتُم اْلَمِسيَح: لَْيَس يـَُهوِديٌّ َواَل يُوََنِنٌّ. لَْيَس َعْبٌد َواَل  ألَنَُّكْم مجَِ

 يًعا َواِحٌد يف اْلَمِسيِح َيُسوَع. ُحرٌّ. لَْيَس ذََكٌر َوأُنـَْثى، ألَنَُّكْم مجَِ 
 4- 5:  3تيطس  

َخلََّصَنا بُِغْسِل اْلِمياَلِد الثَّاِن َوجَتِْديِد    الَ ِِبَْعَمال يف ِبّر َعِمْلَناَها حَنُْن، َبْل ِبُْقَتَضى َرَْحَِتِه    َولِكْن ِحنَي َظَهَر ُلْطُف خُمَلِِّصَنا هللِا َوِإْحَسانُُه  
َنا بَِيُسوَع اْلَمِسيِح خُمَلِِّصَناالرُّوِح اْلقُ   . ُدِس، الَِّذي َسَكَبُه ِبِغًَن َعَليـْ

 
 20- 21:  3رسالة بطرس األوىل  

، ِإْذ َكاَن اْلُفْلُك يـُْبََن، الَّذِ  ِم نُوحٍّ َتِظُر َمرًَّة يف َأايَّ َأْي ََثَاِن أَنـُْفسٍّ اِبْلَماِء. الَِّذي ِمثَالُُه  ي ِفيِه َخَلَص قَِليُلوَن،  ِإْذ َعَصْت َقِدميًا، ِحنَي َكاَنْت َأََنُة هللِا تـَنـْ
ِقَياَمِة َيُسوَع اْلَمِسيِح، الَِّذي ُهَو يف ميَِنِي هللِا، ِإْذ َقْد ُُيَلُِّصَنا حَنُْن اآلَن، َأِي اْلَمْعُموِديَُّة. اَل ِإزَاَلُة َوَسِخ اْلََْسِد، َبْل ُسَؤاُل َضِمريٍّ َصاِلحٍّ َعِن هللِا، بِ 

 . ِإىَل السََّماِء، َوَمالَِئَكٌة َوَساَلِطنُي َوقـُوَّاٌت خُمَْضَعٌة َلهُ   َمَضى
 13- 16:  10مرقس  

ُموُهْم. فـََلمَّا رَ  ُموا إِلَْيِه َأْواَلًدا ِلَكْي يـَْلِمَسُهْم. َوأَمَّا التَّاَلِميُذ فَانـْتَـَهُروا الَِّذيَن َقدَّ ََلُْم: »َدُعوا اأَلْواَلَد ََيْتُوَن ِإَلَّ َواَل  َأى َيُسوُع ذِلَك اْغَتاَظ َوقَاَل  َوَقدَّ
ِمْثَل وَ  َمَلُكوَت هللِا  يـَْقَبُل  َمْن اَل  َلُكْم:  أَُقوُل  َمَلُكوَت هللِا. َاحلَْقَّ  ِلِمْثِل هُؤاَلِء  َعَلْيِهْم مَتْنَـُعوُهْم، أَلنَّ  َيَدْيِه  َوَوَضَع  فَاْحَتَضنَـُهْم  َيْدُخَلُه«.  فـََلْن  َلدٍّ 

 . ُهمْ َواَبرَكَ 
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 العظة  .9

 

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

 التعميد تثبيت ج. 

 وصية املعمودية  .11
اأَلْرِض،  وصاَن إبجراء املعمودية املقّدسة. وقد قال لتالميذه:  أيسوع املسيح    ربّ إّن ال:  القسيس  َوَعَلى  َماِء  السَّ ِف  ُسْلطَاٍن  ِإََلَّ ُكلُّ  »ُدِفَع 

ُدوُهْم ِِبْسِم اآلب َواالْبِن َوالرُّوِح اْلُقُدسِ  يَع األَُمِم َوَعمِّ ُدوُهْم ِِبْسِم اآلب َواالْبِن  فَاْذَهُبوا َوتَ ْلِمُذوا    . فَاْذَهُبوا َوتَ ْلِمُذوا َجَِ يَع األَُمِم َوَعمِّ َجَِ
هْ  .َوالرُّوِح اْلُقُدسِ  ِم ِإََل اْنِقَضاِء الدَّ ُتُكْم ِبِه. َوَها َأََن َمَعُكْم ُكلَّ اأَلَّيَّ يَع َما َأْوَصي ْ  ( 20-18: 28 )مت  ِر«.َوَعلُِّموُهْم َأْن ََيَْفُظوا َجَِ

 أو

 : لُنصّل. القسيس 

املعمودية هي   أنّ   أنقذت نوح وعائلته يف الفلك. نشكرك على  مانح احلياة. أنت خلقت املاء ليـَُنّمينا وينعشنا ويغسلنا. أنت اي رباي رب، اي  
رَن من  رّ ردن. ِبوته وقيامته حُ مصر. ابنك يسوع تعمد يف مياه األعلى أرض شعبك املاء للتحرر من العبودية  وقد َعرَب خالص لنا.  ِبثابة فلك

 قال لتالميذه:  ِإذْ نفسه  بملعمودية املقدسة  اب  وّصاَنبعد قيامته، و اخلطيئة واملوت.  أغالل 

ُدوُهْم ِبِ قال لتالميذه:   يَع األَُمِم َوَعمِّ َماِء َوَعَلى اأَلْرِض، فَاْذَهُبوا َوتَ ْلِمُذوا َجَِ   .َوالرُّوِح اْلُقُدسِ ْسِم اآلب َواالْبِن  »ُدِفَع ِإََلَّ ُكلُّ ُسْلطَاٍن ِف السَّ
ُدوُهْم ِِبْسِم اآلب َواالْبِن َوالرُّوِح اْلُقُدسِ  يَع األَُمِم َوَعمِّ ُتُكْم ِبِه. َوَها َأََن َمَعُكْم    . فَاْذَهُبوا َوتَ ْلِمُذوا َجَِ يَع َما َأْوَصي ْ َوَعلُِّموُهْم َأْن ََيَْفُظوا َجَِ

ْهِر«.  ِم ِإََل اْنِقَضاِء الدَّ  ( 20-18: 28 مت ) ُكلَّ اأَلَّيَّ

  امسع  يف هذا املاء حيصل على حياة جديدة. اجعله يرث ملكوتك األبدي. اي ربِبيث أّن من يتعّمد    الّروح القدسأرسل  اي رّب،  لُنصّل:  
 خملصنا يسوع املسيح.  ابسمصالتنا 
 : آمني. الشعب 

 اعرتاف اإلميان  .12
 اعَتاف اإلميان يُقرأُ مجاعًة بصوتٍّ واحد. 

 لنعَتف مًعا إبمياننا املسيحي. :  القسيس 

 له واحد، إب  حنُن نؤمن :الشعب 
 آب قادر على كل شيء، 

 خالق السماء واألرض، كل ما يرى وما ال يرى.   
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 وبرّب واحد يسوع املسيح.  
 ابن هللا الوحيد. املولود من اآلب قبل كل الدهور.  

 له حق.  إ له حق من إ له. نور من نور. إله من  إ
 مولود غري خملوق. ذو جوهر واحد مع اآلب.  

 هو الذي به كان كل شيء.  
 جل خالصنا نزل من السماء. أ جلنا حنن البشر، ومن  أالذي من  

 وجتسد ابلروح القدس من مرمي العذراء، وصار إنساَن، وصلب يف عهد بيالطس البنطي.   
 وأتمل. وقرب.  

 وقام يف اليوم الثالث كما جاء يف الكتب. 
 إىل السماء. وهو جالس عن ميني اآلب. وصعد   
 وسيأِت أيضا ِبجد، ليدين األحياء واألموات.   

 .الذي ليس مللكه انقضاء 
 ن ابلروح القدس، مِ نـُؤْ و 
 الرب احمليي، املنبثق من اآلب واالبن،  
 املسجود له واملمجد مع اآلب واالبن، الذي تكلم ابألنبياء.  

 وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية.  
 واعَتاف ِبعمودية واحدة ملغفرة اخلطااي.  
 وأترجى قيامة املوتى وحياة الدهر اآلِت.  

 كلمات التثبيت    .13

 بن والروح القدس. واال  †ب  ابسم اآل  ابملاءامتثااًل لوصية يسوع املسيح،   ، دمِّ عُ )فالن/فالنة( أُثـَّبت أن كخادم للرب ولكنيسته  :  القسيس 
 يقول: مث   هم على رأسه، ييد أ، ويطلب من الوالدين والعرابني أن يضعوا يده على رأس الطفل  القسيس يضعو 

 . نعمة ربّنا يسوع املسيح، حمبة اآلب، وشراكة الروح القدس تكون معك:  القسيس 

 : آمني. الشعب 
 مشعة املعمودية من مشعة املذبح أو من مشعة طاولة املعمودية أو من مشعة الفصح، وُيسّلمها للوالدين ويقول:  القسيس ُيشعل 

بَ ْعِِن َفاَل مَيِْشي ِف الظُّْلَمِة َبْل َيُكوُن َلُه نُوُر اْْلََياةِ "  يقول املسيح:  . َمْن يَ ت ْ  ( 8:12 يوحنا)." َأََن ُهَو نُوُر اْلَعاَلَِ
 الطفل )الطفلة( بني ذراعيه ويقول: القسيس مل حي

كعضو يف كنيسة املسيح ويف الكنيسة )الفالنية(. نشمله )ـها(  )يذكر القسيس األمساء األوىل للطفل أو الطفلة(  يف املعمودية املقّدسة نُضّم )فالن، فالن(  
يَ ْقبَ ُلِِن، َوَمْن  "  وقال:اعيه  لقد َحـَمَل املسيُح طفالً بني ذر ونشمل منزله )ـها( ِبحّبتنا وبصلواتنا.   ي  ِمْثَل هَذا ِِبْسِْ قَِبَل َواِحًدا ِمْن َأْواَلٍد  َمْن 

 ( 9:37 مرقس)" .قَِبَلِِن فَ َلْيَس يَ ْقبَ ُلِِن َأََن َبِل الَِّذي َأْرَسَلِِن 
 الطفل )الطفلة( للوالدين أو للعرّابني.  القسيسيسّلم 
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 الرتنيمة   .14
 املعمودية أو عزف أية موسيقى مناسبة.  تسبيحات بدل الَتنيمة ميكن ترديد إحدى  

 اجلماعية الشفعية  الصالة   .15
 ميكن التحضري َلذه الصالة ِبشاركة احلاضرين يف خدمة املعمودية. 

 لنصّل! :  القسيس 

ضممت )فالن/فالنة(  أيها اإلله القدير، أيها اآلب السماوي احلبيب، نشكرك ألّنك تُقّوي كنيستك وتباركها. ونشكرك أيًضا ألّنك   .1
  هِ اَحِ إليك من خالل املعمودية املقّدسة؛ وأعطيته )ـها( نعمة الوالدة اْلديدة؛ وجعلته )ـها( يرث احلياة األبدية. نطلب منك اي رب:  

اإلحساس ابملسؤولية    االذي أظهرته لوالديه. امنحهم  الّصالح ينمو يف احلكمة والعمر والنعمة. نشكرك على  )ـها(    واجعله)ـها(  
أعّنا على  و   وفًقا ملشيئتك  أن حنيا . ساعدَن مجيًعا على  ه )ـها( ودعم   )فالن/فالنة(على حب  كذلك  ساعد العرابني  و والتفاهم والقوة.  
 . يسوع املسيح  ابنك ربنا بشفاعةصالتنا   امسع اي رب . األخري يف اليوم   كالوصول إىل ْمد

، وجعلته  ملعمودية املقدسةضممته إليك ابألنك    )فالن/فالنة( الذي أعطيته لـ )فالن وفالنة( على  اي رب، أيها اآلب القدير، نشكرك   .2
اي رب )فالن/فالنة( كل أايم حياته )ـها(. وأرسل مالئكتك املقّدسني حلمايته )ـها(    احلياة األبدية. ابرك   ثُ جعلته ير و   ،يف كنيستك   اعضوً 

من األخطار. َأِعن الوالدين، واْلدين، والعرابني على حبه )ـها( وإرشاده )ـها( وفًقا ملشيئتك. ارَعه )ـها( بكلمتك وبنعمتك يف كنف  
  ابنك ربنا   ابسمصالتنا    امسع  اي رب.  يف اليوم األخري  كإىل ْمدا، وحّت يصل  ه )ـها( يف اإلميان حّت ال يتخّلى عنك أبدً كنيستك. اَحِ 
 . يسوع املسيح

واحملبة الِت    القوة ذين الوالدين  ه  امنحاألبدي. أنت نبع احلياة. نشكرك على صالحك الذي أظهرته َلذه األسرة.    أيها اإلله القدير .3
ُكن اي رب    نطلب منك اي رب:ابملعمودية.    )فالن/فالنة(نشكرك ألنك ضممت إليك    . لَتبية طفلهما )طفلتهما(  ا حيتاجان إليه

أن  كل يوم. ابرك أفراد هذه األسرة؛ وعّلمهم    )ـها(وقّوه   )ـها( . اَِحه )ـها(نعمتك لتكون مصدر أمانه )ـها( ، وامنحه  )ـها(قريبا منه 
.  تواصل فيما بينهم البقاء على  على  كلمتك يف حياهتم. ساعدهم على دعم بعضهم البعض و   اايوص  وا بعتّ أن يو   ، ب مساويآيعرفوك ك

األبدية  اي رب مجيًعا احلياة  امنحنا  تنا هذه،  حيا ويف هناية  هم من أجل خري الطفل.  مهمت  يفالوالدين، واْلدين، والعرابني  كذلك  ابرك  
 . يسوع املسيح ربنا ابنك  ابسمصالتنا  امسع  اي رب  سماوي.ال نايف بيت 

4.  
  ، يف كنيستك   اعضوً ، وجعلته  املقدسةكابن لك ابملعمودية    )فالن/فالنة(ضممت إليك    أيها اآلب السماوي احلبيب، نشكرك ألّنك   : القسيس 

 . )ـها( نعمتك وحمبّتك لتكون مصدر أمانه  )ـها( ، وامنحه )ـها( ُكن اي رب دائًما قريًبا منه    احلياة األبدية. ثُ جعلته ير و 
 األم أو األب: 

برعايتك طول احلياة.   )ـها( وفًقا ملشيئتك. أِحطه   )ـها( نشكرك اي رب على طفلنا. أعطنا حنن الوالدين احملبة واحلكمة لكي نتمّكن من تربيته 
 يا بقرب بعضنا وبقربك. امنح بيتنا عقالً متساحًما وُمشّجًعا، وساعدَن عندما تواجهنا املصاعب حّت حن

 أحد العرّابني: 
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  )ـها(تربيته  يف    األسرةمنا أن ندعم  . علّ ة( الطفل )هذه  على القيام ِبهمتنا حت تنمو صداقتنا وتتقوى مع هذا الطفل  ساعدَن اي رب حنن العرّابني  
 ا. معً  نطلب عْونك أن   مناعلّ و  ، مسيحيةً تربيًة 

 أحد اإلخوة: 

األخ )هذه األخت(. نشكرك اي رب ألّنك تسمح لنا ِبن نكرُب سويًّة. أِعنّا لكي نبقى دائًما قريبني من بعضنا  نشكرك اي رب على هذا  
 البعض. 

 اْلّد أو اْلّدة: 

أن  نا  امنحكل يوم.    )ـها(  اَِحه عجائب خلقك.    ة رؤيعلى أننا نستطيع من خالله    ك شكر أ.  ة( احلفيد  ههذ)   هذا احلفيد أشكرك اي رب على  
 . اي رب  سالمناأنت ا. كن الفرح واحلميمية واملودة معً خنترب 

صالتنا   امسع  اي رب  يديك.  بني أنفسنا نضع و ة( الطفل)هذه هذا الطفل   أيها اآلب السماوي. نشكرك ألنك تسمع صالتنا. نضع : القسيس 
 ابنك يسوع املسيح ربنا.  بشفاعة 
5.  

 يف معمودية الطفل املريض: 

بنعمتك وحمّبتك. أنت اي رب تعرف    )ـها(وأحطَْتُه    املعمودية املقّدسةعهد  ضممت )فالن/فالنة( إليك من خالل  ألّنك  ،  أيها اإلله القدير 
ُكن اي رب قريبا منهم، وامنحهم القّوة والشجاعة لكي يثقوا    نطلب منك اي رب:قلق الوالدين وخماوفهم عندما ُيصيب املرض ابنهم )ابنتهم(. 

البقاء حتت  اْلدين، والعرابني على  اإلخوة، و وأرسل مالئكتك املقّدسني حلمايته )ـها(. َأِعن الوالدين، و ديك.  بني ي)فالن/فالنة(    ِبن حياة
هذا   طلب ن  .بنعمة املخلص يف اليوم األخري    البيت السماوياي رب حّت ندخل    . ساعدَن إاّيه   نامتنحعلى كل يوم  اي رب  نشكرك  َحايتك.  

 . يسوع املسيح   ابنكابسم 
 عند مباركة بيت )جديد(: 

الذي )الِت( انضم   )فالن/فالنة( ُنصّلي اليوم ألجل   . تنا وجودك يف مجيع مراحل حيا على و نعمك  على  اي رب نشكرك  اي رب اي قّدوس،  .6
اليوم إىل كنيستك ابملعمودية.   )ـها(.    )ـها(   ه ابرك)ـت(  املقّدسني حلمايته  )ـها(. وأرسل مالئكتك  ذين  ه  امنح اي رب كل أايم حياته 

حضنك  إىل صل نحّت  وأرشدَن   بنعمتك  ا مجيًعا َأِعنّ  . واحلكمة الِت حيتاجون إليها لَتبية هذا الطفل )هذه الطفلة( القوة  والعرابني الوالدين  
 . يسوع املسيح  ابنك ربنا بشفاعةالتنا  ص  امسع اي رب.  يف اليوم األخري  وندخل البيت السماوي

 
 نشكرك اي رب اليوم كذلك على هذا املنزل. 

 يزوره.  وأ   يف هذا البيت  ابرك كل من يعيش
 وخدمة بعضهم البعض.  ة بّ حمساعد أفراد العائلة على  

 . القدس   والروح  واالبن †  اآلب أيها الثالوث اإلَلي، ابرك هذا البيت ِبضورك  
 : آمني. الشعب 

 الصالة الرِبنية  .16
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 مجاعًة بصوتٍّ واحد.  الصالة الرابنية تُقرأُ 

 َأاَبََن الَِّذي يف السََّماَواِت،  
 لِيَـتَـَقدَِّس امْسَُك،  
 لَِيْأِت َمَلُكوُتَك،  
 لَِتُكْن َمِشيئَـُتَك  

 .َكَما يف السََّماِء َكذِلَك َعَلى اأَلْرضِ 
َزََن َكَفافـََنا َأْعِطَنا   يَـْوم، الُخبـْ

 َواْغِفْر لََنا َخطَااَيَنَ 
َنا،   نيَ ْذنِبْلمُ نـَْغِفُر لِ  َكَما  ِإلَيـْ

 َواَل تُْدِخْلَنا يف جَتْرِبَةٍّ  
رِّيرِ  َنا ِمَن الشِّ  . لِكْن جنَِّ

 ألنََّك َلَك الـُمْلُك والُقوَُّة والـَمْجُد ِإىَل األََبد. 
 آمني. 

 اخلامتة د.  

 الربكة  .17
 مُيكن أيضا ترتيل الربكة. 

 الّرب وحيرسكم.  : بُبارِككم ُ القسيس
 .مَويـَْرََحُكُ   مِضيُء الرَّبُّ ِبَوْجِهِه َعَلْيكُ يُ 

 َساَلًما.   مَومَيَْنُحكُ  م يـَْرَفُع الرَّبُّ َوْجَهُه َعَلْيكُ 
 . القدس والروح  واالبن †  اآلب  ابسم

   : آمني. الشعب 
 الرتنيمة   .18

 . ، يُقّدم القسيس شهادة املعمودية وشهادة العرابة ويدعو احلاضرين إىل خدمة الصالة حيث ُتصّلي الكنيسة للُمعمَّد ولوالديه ولعرّابيهالَتنيمة بعد
 

 


