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األطفال  معمودية  
    .حسب تقدير القسيس وذلك  ،الشباب الباكر  سنملعمودية من هم يف   "الشباب والكبارمعمودية "ميكن استخدام صيغة سن اخلامسة عشر.   دونُتسَتخدم هذه الصيغة يف معمودية األطفال 

طفل دون سن  ال  ضم    ميكن  ينبغي مراعاة ما يلي:،  لللطفالديين    الوضع  عند اختاذ قرار بشأن  .(2:15دون أتخري )التعاليم الكنسية  )أو الطفلة(  ينبغي تعميد الطفل   ،ن يف الكنيسةيعضو   انوالدإذا كان ال
من االتفاق، ميكن    األوصياء  نإذا مل يتمكَّ أمَّا  للطفل.  الديين    أوصياء الطفل مًعا بشأن الوضع  ر  يقر     عضًوا يف الكنيسة.على األقل    أوصيائهالثانية عشرة كعضو يف الكنيسة إذا كان أحد والديه أو أحد  

تقسيم املسؤوليات  بشأن  غري ذلك  رت  قر  قد احملكمة ولكن، إذا كانت   ته.يف غضون سنة من والدبشأن انضمام الطفل إىل الكنيسة وذلك وحدها  تتخذ القرارأن  ية على الطفل ا الوصصفة هلا  اليت لألم 
فإن   ابإلضافة إىل ذلك،  و الكنيسة.  يف الطفل   بعضويةذ االمتثال لقرار احملكمة فيما يتعلق  عندئ  فإن ه ينبغي،  حضانة الطفل وحقوق الزايرة حول (  361/1983من القانون )  9مبوجب املادة   بني األوصياء

 ( .من قانون حرية الدين 3 املادة. )من الطفلموافقة كتابية تتطلب عاًما  14و  12بني ما  معمودية الطفل الذي يرتاوح عمره 
الذي    الطفل  ابعرَّ أن يكون  وابإلضافة إىل هذين العر ابني، ميكن    اإلجنيلية اللوثرية.يف الكنيسة    ُمثب تنيعضوين  العر اابن  ان  هذ   يكونو   ؛على األقل اابن  عرَّ الذي سيتم تعميده    الطفلأن يكون لدى  ينبغي  

  ابني أو الشهود اآلخرين. اثنني على األقل من العرَّ خدمة املعمودية ر  و الكنيسة اإلجنيلية اللوثرية. جيب حض  ها تَ قبل معموديتأخرى مسيحية  ةديني  مجعيةينتمي إىل كنيسة مسيحية أو شخٌص  سيتم تعميده 
الكنسية   ألي   و   .(2:17)التعاليم  أو    حيق  أخرى  مسيحية  يف كنيسة  الطفل  يكونأن  مسيحية    ةديني  مجعيةعضو  تعميدُ   عرَّاب  سيتم  إذا  الذي  للكنيسةلس  اجمل  كانه    الفنلندية  اللوثرية  األعلى 

(kirkolliskokous ) (. 1:4)التعاليم الكنسية  ةدينيال  اجلمعيةلك تمع تلك الكنيسة أو الـُمنعق دة تفاقية  اال على  قد صادق   
.  إلجراء املعمودية ة الرتتيبات العملي   معهما حول تفق يو   ،اهامعنو   املعمودية عن والدي  الطفل مع  حد ث ت ؛ ويبوقٍت كافٍ الذي سيتم تعميده قبل املعمودية  الطفل أسرة مع صل واتب على القسيس أن ي جي

معلومات السكان  لتسجيله يف قاعدة    هوتقدمي معلومات عن  ،االسمهذا  قانونية    الكنيسة التحق ق منعلى   وذلك ألن  للطفل،    الذي اختاراهاالسم    حول  الوالدين  أن يتحدث معكذلك  القسيس  على    جيب
 (. أ من قانون األمساء 32 املادة ). (väistötietojärjestelmäي )فنلند الأي  الس جل الوطين 

 . (2:16)التعاليم الكنسية  . الذي سيتم تعميده الطفل ا ووالد  القسيسفق عليه ت  يمكان آخر  أي يف املنزل أو يف ُُترى املعمودية يف الكنيسة أو  
 (. 11املعمودية )الفقرة   وصيةقبل بدء اخلدمة أو قبل قراءة نص   ُيسكب املاء يف جرن املعمودية
 خالل خدمة املعمودية.   ميكن إضاءة مشعة عيد الفصح

 اختيار املوسيقى. عند دمة اخل نوعذ يف االعتبار  خَ جيب أن يُ 
 ن عند الزواج. للوالدي  م د   يف الكتاب املقد س الذي قُ أو   املعمودية يف الكتاب املقدس العائلي تدوين اتريخ ميكن 

 

 املقدمة أ. 

 الرتنيمة  .1

 االفتتاحية الربكة   .2

 أو ترتيلهما.  حتية الشعب ميكن قراءة الربكة و 

  الربكة
 . القدس  والروح واالبن   †  اآلب  : ابسمالقسيس 

   : آمني. الشعب 

 حتية الشعب 
 : الرَّب  َمَعُكم. القسيس 
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 أيًضا.   كَ َوَمعَ :  الشعب 

 املقدمة كلمات   .3

 املقد مة بنفسه أو يستعمل اخليارات اآلتية: كلمات القسيس  يكتب 

حضرمت هذا الطفل )هذه أقد  و . ذه الطفلة( هب) ذا الطفل  هبما عليك  ب  الر  نعم  أ لقد    ، ؛ اي )فالن( واي )فالنة(: أيها املسيحيون األحبة القسيس 
ومينحه  ابالسم    )هذه الطفلة(هذا الطفل  يف املعمودية  هللا    يدعو   .الـُمقد سة حسب وصي ة السيد املسيح  خدمة املعمودية  )هلا( له  رى  جالطفلة( لتُ 
 اخلالص. هبة )مينحها( 

 أو
املعمودية يف    ون ضر اأي ها احل:  القسيس  إليه ل   . الـُمقد سة   خدمة  املسيح األطفال  السيد  املعمودية  يف  إليه    يضم  خملصنا  إنَّ  وابركهم.    قد دعا 

 ( 6:37 حنا)يو  " َوَمْن يُ ْقِبْل ِإََلَّ اَل ُأْخرِْجُه َخارًِجا."فقد وعدان السيد املسيح وقال:  ،بدية األياة احل ويهبه هذا الطفل الـُمقد سة 

 أو
نفسه وضع ب جيب أن يولد اثنية من املاء والروح. ربنا يسوع املسيح    ،تالسماوامن أراد أن يدخل ملكوت    يف املسيح،  اءأي ها األحب    :القسيس 

فَ َقْد  "  . فاملسيح يقول: يف املعمودية  ختم للحياة اجلديدة. نغتسل من اخلطيئة ونلبس حياة جديدةكلنا املعمودية املقدسة كعالمة و  َأََن  َوَأمَّا 
 (10:10 حنا)يو  "ََلُْم َأْفَضُل. أَتَ ْيُت لَِتُكوَن ََلُْم َحَياٌة َولَِيُكوَن 

 زمور امل .4
 أو اختيار مزامري أخرى.   ة الكنسي   السنةختيار املزامري حسب 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 ان ظُُروا َأع َماَل هللا .  
   ف ع َلُه ال ُمر ه َب ََن َو َبين  آَدَم!

 66:5املزمور  

 أو
  ،  هَذا ُهَو ال يَـو ُم الَّذ ي َصنَـُعُه الرَّب 

َته ُج َونـَف رَُح ف يه    ! نـَبـ 
 118:24املزمور  

  املزمور
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 !أَيـ َها الرَّب  َسي  ُداَن، َما َأْم ََد امس ََك يف  ُكل   اأَلر ض  
 .  َحي ُث َجَعل َت َجالََلَك فـَو َق السََّماَوات 

َت ََح ًدا ب َسَبب  َأض َداد َك،   م ن  أَفـ َواه  اأَلط َفال  َوالر ضَّع  َأسَّس 
َتق ٍم.   ل َتس ك يت  َعُدوٍ  َوُمنـ 

  َعَمَل َأَصاب ع َك،  إ َذا أََرى مَسَاَوات كَ 
 ال َقَمَر َوالن ُجوَم الَّيت  َكوَّنـ تَـَها، 

ن َساُن َحَّتَّ َتذُكَرُه؟    َفَمن  ُهَو اإل 
َتق َدُه؟   َواب ُن آَدَم َحَّتَّ تـَف 

ٍد َوهَبَاٍء ُتَكل  ُلهُ  َج  ُقَصُه قَل ياًل َعن  ال َمالَئ َكة ، َومب   .َوتـَنـ 
 َسي  ُداَن، أَيـ َها الرَّب  

 !  َما َأْم ََد امس ََك يف  ُكل   اأَلر ض 
 10و  2- 6:  8املزمور  

 

 أو
 

ت ف ي ل لرَّب   اَي ُكلَّ اأَلر ض    .ا ه 
 .اع ُبُدوا الرَّبَّ ب َفرٍَح. اد ُخُلوا إ ىَل َحض َرت ه  ب رَتّن ٍ 

 .ََن ُن َشع ُبُه َوَغَنُم َمر َعاهُ اع َلُموا َأنَّ الرَّبَّ ُهَو هللاُ. ُهَو َصنَـَعَنا، َوَلُه 
. اَح َُدوُه، اَبر ُكوا امس َهُ  ب يح  لتَّس  ٍد، د اَيرَُه اب  َم   .اد ُخُلوا أَبـ َوابَُه ِب 

َُتُه، َوإ ىَل َدو ٍر َفَدو ٍر أََمانـَُتُه.   أَلنَّ الرَّبَّ َصال ٌح، إ ىَل األََبد  َرَح 
 100املزمور  

 

 أو
 

  ! ، م ن  َحي ُث َي ِت  َعو ِن   أَر َفُع َعي يَنَّ إ ىَل اجل  َبال 
  . ، َصان ع  السََّماَوات  َواأَلر ض   َمُعوَنيت  م ن  ع ن د  الرَّب  

َعُس َحاف ُظَك.   . الَ يـَنـ  َلَك َتز ل   اَل َيدَُع ر ج 
رَائ يَل.   َعُس َوالَ يـََناُم َحاف ُظ إ س   إ نَُّه الَ يـَنـ 

ََن.  الرَّب    َحاف ُظَك. الرَّب  ظ لٌّ َلَك َعن  َيد َك ال ُيم 
  . ُس يف  النـََّهار ، َواَل ال َقَمُر يف  اللَّي ل   اَل َتض ر ُبَك الشَّم 

. حَي َفُظ نـَف َسَك.    الرَّب  حَي َفُظَك م ن  ُكل   َشر 
ر .   الرَّب  حَي َفُظ ُخُروَجَك َوُدُخوَلَك م َن اآلَن َوإ ىَل الدَّه 
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 121املزمور  

 أو
 

 ألَنََّك أَن َت اقـ تَـنَـي َت ُكل َييَتَّ.  
َتين  يف  َبط ن  أُم  ي   .َنَسج 

تَـز ُت َعَجًبا.   ل  َأِن   َقد  ام   َأَح َُدَك م ن  َأج 
ي تـَع ر ُف ذل َك يَق يًنا يَبٌة ه َي َأع َماُلَك، َونـَف س   .َعج 

 ملَ  خَت َتف  َعن َك ع ظَام ي  
ََفاء ،   يَنَما ُصن ع ُت يف  اخل   ح 
ُت يف  َأع َماق  اأَلر ض    .َورُق م 

َناَك َأع َضائ ي،    َرَأت  َعيـ 
  ، ف ر َك ُكل َها ُكت َبت  يـَو َم َتَصوََّرت   َويف  س 

َها. نـ  ٌد م     إ ذ  ملَ  َيُكن  َواح 
 16- 13:  139املزمور  

  الصغرىاجملدلة  
 ن  االب  آلب وَ ل    دُ ج  مَ ال  
 س  دُ وح القُ الر  وَ آلب ل    دُ ج  مَ ال  

 اآلنَ  وَ ه  وَ  ء  د  بَ  ال  يف   انَ ا كَ مَ كَ 
 . نيَ آم   ينَ ر  اه  الدَّ  ر  ه   دَ ىَل إ   ونُ كُ يَ سَ وَ 

 
 نتيفون األ  تكرار

 ة حي النصاألسئلة أو   .5
 األسئلة 

 ؟ البنكما )البنتكما(: أيها الوالدان، ما هو االسم الذي اخرتمتاه القسيس 
 اجلواب:  

 فالن )األمساء األوىل( 
 يف اإلميان املسيحي؟ ما(  كُ تُ )ابنَـ ما كُ ابنُ  دَ عمَّ أن يُ هل تريدان  أيها الوالدان،:  القسيس 

 اجلواب:  

 نعم
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 ؟ مسيحيةً  تربيةً ها(  يت)ترب  ه برتبيت    االهتمامَ  ،مع الكنيسة ابالشرتاك  ، : أيها الوالدان والعر اابن، هل تريدون القسيس 
 اجلواب:  

 نعم 
 أو

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

 اجلواب:  

 نعم 
 ؟ مسيحيةً  ها( تربيةً يت)ترب  ه برتبيت    االهتمامَ  ،مع الكنيسة ابالشرتاك  ، : أيها الوالدان والعر اابن، هل تريدون القسيس 

 اجلواب:  

 نعم 
 النصيحة 

 . ( فالنة /أيها الوالدان، اخرتمتا البنكما )البنتكما( اسم )فالن  :القسيس 

 . ( يف اإلميان املسيحي سُنعم دها)  هدعم  اليوم سنُ 

 . مسيحيةً   ها( تربيةً يت)ترب  هبرتبيت    االهتمامَ مع الكنيسة ابالشرتاك م كُ ق  على عات   تضعُ أيها الوالدان والعر اابن، إن املعمودية املقد سة 

 عالمة الصليب  .6
 ويقول:   هوعلى صدر    الطفلجبنيعلى  يرسم القسيس عالمة الصليب 

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

 يتابع القسيس قائالً: 

 لمسيح.ل  واحلياة ة  ئن اخلطي عك القوة كل يوم للموت  منحة واملوت والشر. فليئ اخلطي  عبوديةمن  بنه يسوع املسيح  ابالرحيم    اآلب  لقد خل صك

 أو
 يقول القسيس: 

ُه الظالمسلطان  الرحيم، وحدك أنت خُتل ص من كل الشرور. خل ص )فالن/فالنة( من    اآلبأيها   . واكتب امسه )امسها( يف كتاب احلياة وُقد 
ها( يف نورك.   )وُقد 

 ه ويقول: وعلى صدر   الطفلجبنيالقسيس عالمة الصليب على  Mäntيرسم  

وقام أيًضا قد فداك ودعاك لتكون  ب  ل  صُ الذي  املسيح  أن  ىل  إإشارة    †  وعلى صدرك  †على جبينك  عالمة الصليب املقدس  )خذي(  خذ  
 )لتكوِن( تلميًذا )تلميذًة( له. 
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 صالة ال .7
 صالة. لل صمت قصرية فرتة ب  عَ بَ تـ  تُـ  ن  أَ  نُ مُيك  لصالة  الشعب ل دعوة. ترتيالً أو   إم ا قراَءةً أن تُقال ميكن آمني  وقول الشعب صالة  والصالة، الشعب للدعوة 

 ! فلنصل :  القسيس 

 أيها اإلله القدير.  .1
 يف املعمودية، أنت تُفيُض نعمتك علينا  

 ، املوت والشرمن وحُتر ران من عبودية اخلطيئة و 
 وتضم نا إىل املسيح. 

 نصلي: 
 امنح الروح القدس هلذا الطفل )هلذه الطفلة( 

 بعالمة اخلالص. )تنعم( ينعم    الذي )اليت(
 ساعده )ساعدها( أن يُؤمن )تُؤمن( بك 

 حَّت  حييا )حتيا( ابًنا )ابنًة( لك 
 . يف اليوم األخري  ( إليكِت )أت وحَّت  يِت 

 خملصنا يسوع املسيح. ابسم صالتنا   امسع  اي رب  
 
 أابان السماوي،  اي ، اي رب   .2

 نُـَمج دك ونشكرك على نعمة احلياة. 
 نعمتك وحمبتك. يف املعمودية متنحنا 

 ،  بني يديك املبارك )املباركة( بعالمة الصليب  هذا الطفل )هذه الطفلة( 
 . اجعله )اجعلها( خاصتك 

 . كف ارة ابنك يسوع املسيحسالًما يف   (ُتد جيد )أن منحها( ا منحه )او 
 ، ا(فيه)الروح القدس يسكن فيه اجعل 

 يف اإلميان واحملبة. ( نمو)ت ينمو   حَّت  
 يسوع املسيح.  ابسمصالتنا   امسع  اي رب  

 

 أيها اإلله القدير.  .3
 ، نشكرك على هذا الطفل )هذه الطفلة(

 . ق لاخلنعمة على نشكرك 
 الذي متنحه له )هلا(.  الرجاء نشكرك على املستقبل وعلى 
 . تالسماوانشكرك ألن لألوالد ملكوت 
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 . يف املعمودية تشملنا برعايتك وتضمنا لكنيستك
 لكلمة. اب القدس و أنت تقودان ابلروح 

 . اخلالص  مواهب كل هذا الطفل )هذه الطفلة(   امنح
 على النمو كتلميذ ليسوع املسيح. أع ن ها( و )  أع ن هُ و 

 ؛ بقوتك   ا(ادعمه)  ادعمه
 يف اإلميان. ا(  َحه)اَحه  او 

 يرث احلياة األبدية.  )اجعلها(  اجعله 
 ابسم ربنا يسوع املسيح. هذا  طلب ن

 
 أابان السماوي، أيها اآلب الرحيم، اي  .4

 على نعمة املعمودية. نشكرك 
 . نشكرك على أن املعمودية تغسل اخلطااي ابسم يسوع

   .نولد من جديد بوساطة الروح القدس نشكرك ألننا يف املعمودية و 
 نصلي: 

 ُضم  إليك هذا الطفل )هذه الطفلة(. 
 ؛ اخلطيئة واملوت والظالم سلطانيتحرر من ا( بعد أن امنحه)امنحه  

م بقية   للر ب  كابن )كابنة(  خيدمك   أن  . ا( حياهت) حياته أاي 
 . ملكوت السماوات منزاًل معك يف ا( ه)أعطه  و 

 يسوع املسيح.  ابسمصالتنا   امسع  اي رب  
 

 أابان السماوي، اي  اللهم،   .5
 منذ بداية احلياة و   نشكرك على أنك

 الطفلة( نعًما كثريًة. هذا الطفل )هذه على ت غدقأ
 واآلن نصلي: 

 . هاْمد أسبغ عليه و ر  ه طاالعهد املعمودية ثوب املسيح  يف  ( سهالب  )أ   سهُ لب  أ
 . أن يعرف )تعرف( سلطان موت الـُمخل ص وقيامته ا(  امنحه)امنحه  

 حيضر يف املعمودية.  ي الذهذا السلطان 
   . اآلخرين على خدمتك وخدمة )أع ن ها(  أع ن هُ 

 إىل بيت اجملد يف هناية األايم. ( اجيلبوهن) املالئكة القديسني جيلبونه  اجعل
 يسوع املسيح. ابنك هذا ابسم  طلب ن
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 أيها اإلله القدير.  .6
 أنت متنحنا نعمة احلياة. 

 وَحايتك.  ستشمل هذا الطفل )هذه الطفلة( برعايتك  نشكرك على أن ك
 يف مجيع مراحل احلياة.   حمبة يسوع حقيقيةٌ  حيثُ  خذه إىل عهد املعمودية

ا(   ،  وضعيف )هش ة وضعيفة(  اآلن هشٌّ  إن ه )إهن 
 فكن معه )معها( واَحله )واَحله( بني ذراعيك. 

ئ   م أض   حياته )حياهتا( كل ها. أاي 
 يسوع املسيح.  ابسمصالتنا   امسع  اي رب  

 : آمني الشعب 

 الكلمة خدمة  ب.  

 قراءة الكتاب املقّدس  .8
 .  ة ي  الكنس السنة حسبأيًضا قراءة آايت الكتاب املقدس األخرى  . وميكن أدانهقراءة أحد املقاطع   ، مُيكنعن يسوع واألطفال (16-13: 10قراءة إجنيل مرقس )قبل  

 . قبل البدء ابلقراءة  املقطع املراد قراءتهعن يعلن القارئ 

 . قراءة الكتاب املقد س مبزمور أو ترنيمة، أو بعزف موسيقى أو بفرتة صمت للتأم ل عَ بَ وميكن أن تـُتـ  

 
 43:1إ شعياء  

رَائ يُل:  ، َخال ُقَك اَي يـَع ُقوُب َوَجاب ُلَك اَي إ س   هَكَذا يـَُقوُل الرَّب 
 اَل خَتَف  أَلِن   َفَديـ ُتَك.   

مس  َك.    َدَعو ُتَك اب 
   .أَن َت ل  

 

 4- 3  :6  رومية

اَن ل َمو ت ه ، يح  اع َتَمد  ،   أَم  َُت َهُلوَن أَنَـَّنا ُكلَّ َمن  اع َتَمَد ل َيُسوَع ال َمس  د  اآلب  َج  ، مب  يُح م َن اأَلم َوات  ، َحَّتَّ َكَما أُق يَم ال َمس  ل َمع ُمود يَّة  ل ل َمو ت  َفُدف نَّا َمَعُه اب 
دَّة  احل َ  ُلُك ََن ُن أَي ًضا يف  ج   َياة ؟ هَكَذا َنس 

 
 28- 26:  3  غالطية

يح   ل َمس  مُت  اب  يح  َيُسوَع. أَلنَّ ُكلَُّكُم الَّذ يَن اع َتَمد  ل َمس  ميَان  اب  إل  يًعا أَبـ َناءُ هللا  اب  ٌّ. لَي َس َعب ٌد َواَل  ألَنَُّكم  مجَ  يَح: لَي َس يـَُهود يٌّ َواَل يُواَنِن  ُتُم ال َمس  َقد  لَب س 
يح  َيُسوَع. ُحرٌّ. لَي َس  ٌد يف  ال َمس  يًعا َواح   ذََكٌر َوأُنـ َثى، ألَنَُّكم  مجَ 

 
 4- 5:  3تيطس  
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َسانُُه   َنا هللا  َوإ ح  نَي َظَهَر ُلط ُف خُمَل  ص  َت ه     َولك ن  ح  ُق َتَضى َرَح  ل َناَها ََن ُن، َبل  مب  َع َمال يف  ب ر  َعم  ل  ال م ياَلد  الثَّ   الَ ِب  اِن  َوَُت د يد   َخلََّصَنا ب ُغس 
َنا يح  خُمَل  ص  َنا ب َيُسوَع ال َمس  ، الَّذ ي َسَكَبُه ب غ ًَن َعَليـ   . الر وح  ال ُقُدس 

 
 

 20- 21:  3  األوىل  بطرسرسالة  
م  نُوٍح، إ ذ  َكاَن ال ُفل ُك   َتظ ُر َمرًَّة يف  َأايَّ نَي َكاَنت  َأاَنُة هللا  تـَنـ  ثَالُُه  إ ذ  َعَصت  َقد ميًا، ح  ل َماء . الَّذ ي م  يـُب ََن، الَّذ ي ف يه  َخَلَص قَل يُلوَن، َأي  ََثَاِن  أَنـ ُفٍس اب 

َسد ، َبل  ُسَؤاُل َضم رٍي َصال ٍح َعن  هللا ، ب   ، الَّذ  خُيَل  ُصَنا ََن ُن اآلَن، َأي  ال َمع ُمود يَُّة. اَل إ زَاَلُة َوَسخ  اجلَ  يح  ي ُهَو يف  ميَ ني  هللا ، إ ذ  َقد  ق َياَمة  َيُسوَع ال َمس 
 . َمَضى إ ىَل السََّماء ، َوَمالَئ َكٌة َوَساَلط نُي َوقـُوَّاٌت خُم َضَعٌة َلهُ 

 13- 16:  10  مرقس
يُذ فَانـ تَـَهُروا الَّذ يَن َقدَُّموُهم . فـََلمَّا رَ  ُموا إ لَي ه  َأو اَلًدا ل َكي  يـَل م َسُهم . َوأَمَّا التَّاَلم  َأى َيُسوُع ذل َك اغ َتاَظ َوقَاَل هَلُم : »َدُعوا اأَلو اَلَد َي تُوَن إ َلَّ َواَل  َوَقدَّ

َمَلُكوَت هللا  م ث َل وَ  َبُل  يـَق  َلُكم : َمن  اَل  أَُقوُل  قَّ  َمَلُكوَت هللا . َاحلَ  ث ل  هُؤاَلء   ل م  َتَضنَـُهم  وَ مَت نَـُعوُهم ، أَلنَّ  ُخَلُه«. فَاح  َيد  فـََلن   َعَلي ه م  َلٍد  َيَدي ه   َوَضَع 
 . َواَبرََكُهم  

 

 العظة  .9
أن يشرك الوالدين يف اختيار آية من الكتاب املقدس حَّت تكون موضوع العظة وُتكَتب يف شهادة املعمودية. أتخذ عظة    للقسيس   ميكن   ِبر ية أو يستعمل إحدى اخليارات أدانه.   القسيسيتحد ث  

 تطر ق للمواضيع التالية على سبيل املثال: ت و  طبيعة املناسبة، املعمودية بعني االعتبار 
 القدس )التقديس( هبة الروح  و املسيح )الفداء(،   كف ارةاحلياة )اخللق(،   نعمة  - 
 االنضمام للكنيسة  -
 ليسوع  كتالميذ  واحلياةالروحي   الن ُمو   -
 مسؤولية الوالدين والعرابني. ابعتبارها املسيحية   الرتبية  -

 

  ى خر أ  ة خاص   لدينا مناسبة سعيدة. ة( الطفل  ههذ) على هذا الطفلالرب    اليوم نشكر  َنن.  خرين اآل  املعمودية  وضيوفأيها الوالدان والعر اابن 
االعتماد على    ميكنه   يف املعمودية حيتضنه ويقيم معه عهًدا أبداًي.  الثالوث اإلهلي  اهلدية اليت يتلقاها الطفل يف املعمودية:    يهو يف هذا االحتفال  

م حمبة اآلب السماوي طوال   يحَ أَلنَّ ُكلَُّكُم الَّذ يَن "  حياته. يقول الرسول بولس:أاي  ُتُم ال َمس  يح  َقد  لَب س  ل َمس  مُت  اب    (3:27)غالطية " . اع َتَمد 

 ه هذ)يف املعمودية. من خالل قوة الروح القدس، سينمو هذا الطفل  يعمل  . الروح القدس  قُرب هإىل  و هدية املسيح  يرمز إىل  ثوب التعميد األبيض  
 عضو يف الكنيسة. كللمسيح و  )ة( كتلميذ   ة(الطفل 

. عندما  ( تربية مسيحية ةالطفل هذه  )طفل  الهذا  برتبية  االهتمام  ن  العراابأيها  و   أيها الوالدان  ماملعمودية تلزمكو ورسالة.    هي نعمةٌ املعمودية  إنَّ  
  على(  للوالدين األمساء األوىل  )فالنة  و   فالن  الكنيسة اي   ماساعدكتأن يصلي. سكذلك    ا(هامعل  )  هامالكالم، عل    ة(الطفل  ههذ)  هذا الطفليتعلم  

على   اي . ابقنيمسيحيحياة كلل  وقدوةً   ة(الطفل هذهل) ذا الطفلهلكبار أصدقاء  تكوان   ِبن القد مت تكليفكم ، نااب عر  وأنتما أي ها ال. ما تربية طفلك
أعضاء  كَنن  .  ه وأسرتلصالة من أجل الطفل  هي اأيًضا مهمة خاصة    ني . لدى العراب)ـها(  همع أسرت و   ابملعمودية  ما(كتابن)  ما اتصال مع ابنك

 مًعا إىل هللا وننمو كتالميذ للمسيح. الكنيسة نسعى  يف 
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  تقدمي    مًعا علىعماللت  نوالدي كهللا    كمادعا وقد  تاج إىل احلب والرعاية طوال الوقت.  حي   وهوالطفل الصغري يعتمد على والديه يف كل شيء.  
 ما. طفلكلرعاية  ال ب و احل

ما أنتما أيًضا  متنحك. تذك را أن  املعمودية  ملواجهتها  املهارات القوة أو  من    ال منلك ما يكفيأننا  فيها  نشعر  نواجه مواقف    اليومية،يف حياتنا  
  كماحيرر لثالوث اإلهلي  اإلميان اب و اآلب السماوي.  ابن  هو  طفلكما  .  ماوحدك   ما كتتوق ُف علي  حياة الطفل ال ف  : مان ابأل   ا قوايً شعورً   كوالدين 

 . إىل طريق احلياة األبدية يقودان األمل والثقة. هذا اإلميان   كما على الفرح ويشجعإىل 

 أو

وُحب  ه    (هذه الطفلة)طفل  لقد ُعه َد إليكما برعاية هذا النعمًة ُكربى.    (للوالدين   األمساء األوىل) أعطاكما هللا اي فالن واي فالنة    لقداألحب اء،  أيها  
 . يسوعوصية  ل  امتثلتما)ـها(. وعندما أحضرمتاه )ـها( إىل املعمودية، 

ن  ، لكن هللا رَحنا وخلصنا ِببنفسهاإلنسان ال يستطيع أن خيلص نفسه  و َنن ِباجة إىل موهبة اخلالص ألننا ننتمي إىل اإلنسانية اخلاطئة.  
املعمودية  إن   ابن هللا.    ويصبحيولد مرة أخرى يف املعمودية بقوة الروح القدس،  ُُث   لوالديه    يولد  طفل . إن النا صخل  ليُ   أرسل إلينا يسوع املسيح

 . كنيستهبابملسيح و تربطنا  

صدران  على  على جبهتنا و   ة رسوم الصليب امل  عالمة   كما أن  خدمة بعضنا البعض.  تدعوان إىل  و   ، مغفرة هللايف  يومًيا    َنيا أن  تدعوان املعمودية إىل  
  وعدان السيد املسيح  و كمسيحيني يف هذا العامل.    أن َنيايشجعنا الصليب على    ، هكذاو املسيح.    كف ارةن اخلالص يعتمد ابلكامل على  ِب ذكران  تُ 

ر  معنا   ه نِب م  إ ىَل ان ق َضاء  الدَّه     .ُكلَّ اأَلايَّ

اليوم أن حييا طفلكما )طفلتكما(   أي ها    يدخله هللا يف عهد الرَحة. يف نعمة هللا ويف َحايته. أن  نطلب  تتذك را وعود    ن أالوالدان  وميكنكما 
إىل    ا قفما لت تُ ي ع  دُ لقد    ، ن اابعر  وأنتما أي ها ال.  اأُلسري ة   ما ة يف حياتكقو  لل  فيكوان نبًعا احلكمة واحملبة  أن يهبكما  من هللا    ا اطلب  املعمودية كل  يوم. 

يف   كما ابملعمودية ووجهاه لكي حييا من أجل طفل  ايَ صل   . هبا  اعتز  اهبذه الصداقة و   ا . ابتهج( الطفلةهذه  ) رعاية هذا الطفلن يف  والدي ال جانب  
 كنف الكنيسة. 

 . اإلميان ابلثالوث اإلهلي يف  هللا العاملية، حيث ميكننا أن ننمو    أسرةينتمون إىل    من يعتمدون مع كنيسة املسيح ِبكملها. كل    نعرتف إبمياننا اليوم  

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

 . التعميد ج

 وصية املعمودية  .11
َماِء َوَعَلى  . وقد قال لتالميذه:  ربنا يسوع املسيح نفُسه وص اان إبجراء املعمودية املقد سة :  القسيس  السَّ ِف  ِإََلَّ ُكلُّ ُسْلطَاٍن  اأَلْرِض،  »ُدِفَع 

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

 أو
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 : لُنصل . القسيس 

َياه  كان    الذي يُعطي احلياةك  روح، و أيها اإلله القدير الرحيم. يف البدء خلقت السماء واألرض  ه  ال م  نعمتك اليت  واملاء هو    . يَر ف  َعَلى َوج 
مثاالً على املعمودية. لقد َحلت  بذلك  أعطيتنا  فيف الفيضان ولكنك أنقذت نوح وعائلته  غرقت اخلطيئة  وقد أ.  ا وحتافظ عليه  اتقو خلتغذي امل 

ُُث  أريق  مسحته ابلروح القدس.  أنت د يوحنا ابنك يسوع يف مياه األردن، و شيئتك عم  ومبشعبك عرب البحر األَحر وحررته من عبودية فرعون. 
َماِء    قال لتالميذه:  إ ذ  نفسه  بملعمودية املقدسة  اب  وص اانعلى الصليب، وعندما قام من املوت  جنبه    من لدم واملاء  ا »ُدِفَع ِإََلَّ ُكلُّ ُسْلطَاٍن ِف السَّ

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

  ِبيث أن  حياة جديدة، ليمنح املعمودية. أرسل روحك القدوس  منبع هلا  انظر اآلن إىل كنيستك وافتح: اي رب  نطلب  ابنك طاعًة منا لوصية 
يوحدان يف فرح    وأن أن يذكران هذا املاء مبعموديتنا،    نطلب إىل حياة جديدة.  معه    يقوم   ، يف موت املسيحمنبع النعمة هذا    يف   كل من دفن

 رب نا يسوع املسيح.   بشفاعةنطلب هذا   مجيع إخواننا وأخواتنا الذين عمدوا يف جسد املسيح.مع مشرتك  

 : آمني. الشعب 

 أو

 : لُنصل . القسيس 

املعمودية هي   أن    أنقذت نوح وعائلته يف الفلك. نشكرك على  اي رب  أنت    .ويغسلنا يـَُنم ينا وينعشنا  ، اي مانح احلياة. أنت خلقت املاء ل اي رب  
ران من  ر  . مبوته وقيامته حُ األردن مصر. ابنك يسوع تعمد يف مياه أرض  على شعبك املاء للتحرر من العبودية  وقد َعرَب خالص لنا.  مبثابة فلك

َوَعَلى  لتالميذه:  قال    إ ذ  نفسه  بملعمودية املقدسة  اب  وص اان بعد قيامته،  و أغالل اخلطيئة واملوت.   َماِء  السَّ ِف  ُسْلطَاٍن  ِإََلَّ ُكلُّ  اأَلْرِض،  »ُدِفَع 
ُدوُهْم ِِبْسِم اآلب َواالْبِن َوالرُّوِح اْلُقُدسِ  يَع األَُمِم َوَعمِّ ُدوُهْم ِِبْسِم اآلب َواالْبِن    . فَاْذَهُبوا َوتَ ْلِمُذوا َجَِ يَع األَُمِم َوَعمِّ فَاْذَهُبوا َوتَ ْلِمُذوا َجَِ

يَع َما .َوالرُّوِح اْلُقُدسِ  ْهِر«. آِمنَي.  َوَعلُِّموُهْم َأْن ََيَْفُظوا َجَِ ِم ِإََل اْنِقَضاِء الدَّ ُتُكْم ِبِه. َوَها َأََن َمَعُكْم ُكلَّ اأَلَّيَّ  ( 20-18: 28 )مَّت "   َأْوَصي ْ

يرث ملكوتك  من يتعم د يف هذا املاء  . اجعلمن يتعم د يف هذا املاء حيصل على حياة جديدةِبيث أن     الر وح القدس أرسل  ، اي رب  لُنصل : 
 خملصنا يسوع املسيح.   ابسم صالتنا   امسع اي رب  األبدي. 

 : آمني. الشعب 

 اعرتاف اإلميان  .12
 اعرتاف اإلميان يُقرأُ مجاعًة بصوٍت واحد. 

 : لنعرتف مًعا إبمياننا املسيحي. القسيس 

 له واحد، إب  َنُن نؤمن :الشعب 
 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.  
 حق.  له 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 َنن البشر، ومن  أالذي من  
 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.   

 .انقضاء الذي ليس مللكه 
 ن ابلروح القدس، م  نـُؤ  و 
 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.  

 وحياة الدهر اآلِت. آمني  وأترجى قيامة املوتى
 . نُعم د هذا الطفل )هذه الطفلة( على أساس هذا اإلميان وللحصول على مجيع الوعود الواردة فيه،  :القسيس 

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

بن والروح القدس. ب + واالدك ابسم اآل أان أعم   )فالن/فالنة(   
 يقول: ُث   هم على رأسه، ييد أ، ويطلب من الوالدين والعرابني أن يضعوا يده على رأس الطفل  القسيس يضعو 

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

 : آمني. الشعب 
 ويقول:   ثوب املعمودية القسيس ميسك 

يحَ أَلنَّ ُكلَُّكُم الَّذ يَن يقول الرسول بولس: " ُتُم ال َمس  يح  َقد  لَب س  ل َمس  مُت  اب   ( 3:27)غالطية  ." اع َتَمد 
 ويقول: الفصح، وُيسل مها للوالدين أو من مشعة من مشعة املذبح أو من مشعة طاولة املعمودية املعمودية  مشعة  القسيس  ُيشعل

بَ ْعِِن َفاَل "  يقول املسيح:  . َمْن يَ ت ْ  ( 8:12 يوحنا)." مَيِْشي ِف الظُّْلَمِة َبْل َيُكوُن َلُه نُوُر اْْلََياةِ َأََن ُهَو نُوُر اْلَعاَلَِ
 الطفل )الطفلة( بني ذراعيه ويقول: القسيس حيمل 
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نشمله )ـها(  . (الفالنية كنيسة )الكعضو يف كنيسة املسيح ويف )يذكر القسيس األمساء األوىل للطفل أو الطفلة( ( ةفالن   /)فالن نُضم  يف املعمودية املقد سة 
ي يَ ْقبَ ُلِِن، َوَمْن  "  بني ذراعيه وقال:  طفالً   املسيحُ  لَ مَ ـحَ لقد   مبحب تنا وبصلواتنا.ونشمل منزله )ـها(  َمْن قَِبَل َواِحًدا ِمْن َأْواَلٍد ِمْثَل هَذا ِِبْسِْ

 ( 9:37 مرقس)" .قَِبَلِِن فَ َلْيَس يَ ْقبَ ُلِِن َأََن َبِل الَِّذي َأْرَسَلِِن 
 الطفل )الطفلة( للوالدين أو للعر ابني.  القسيسيسل م 

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

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

 لنصل ! :  القسيس 

  (فالن/فالنة ضممت )  ونشكرك أيًضا ألن ك  ألن ك تُقو ي كنيستك وتباركها. نشكرك  أيها اإلله القدير، أيها اآلب السماوي احلبيب،   .1
  ه  اَح  :  اي رب  نطلب منك    .يرث احلياة األبدية )ـها(  ؛ وجعلته  نعمة الوالدة اجلديدة   )ـها(  ؛ وأعطيته املعمودية املقد سة من خالل  إليك  
اإلحساس ابملسؤولية    االذي أظهرته لوالديه. امنحهم  الص الح ينمو يف احلكمة والعمر والنعمة. نشكرك على  )ـها(    واجعله)ـها(  

اي  ن ا  أع  و   وفًقا ملشيئتك   أن َنيا . ساعدان مجيًعا على  (ها ه )ـودعم  )فالن/فالنة(   على حب   كذلك  ابني  ساعد العرَّ و والتفاهم والقوة.  
 . يسوع املسيح   ربناابنك  ابسمصالتنا   امسع  اي رب  .  يف اليوم األخري  كْمدالوصول إىل على  رب  

ملعمودية  ضممته إليك ابألنك  )فالن/فالنة( الذي أعطيته لـ )فالن وفالنة(ساعدان مجيًعا على  ، نشكرك على، أيها اآلب القدير اي رب   .2
ير و   ، يف كنيستك  ا عضوً ، وجعلته  املقدسة )ـها(   )فالن/فالنة(  اي رب    احلياة األبدية. ابرك   ثُ جعلته  أايم حياته  . وأرسل مالئكتك  كل 

)ـها( بكلمتك    . ارَعه وفًقا ملشيئتك  َأع ن الوالدين، واجلدين، والعرابني على حبه )ـها( وإرشاده )ـها(   املقد سني حلمايته )ـها( من األخطار. 
صالتنا    امسع  اي رب  .  يف اليوم األخري   كإىل ْمد  ، وحَّت  يصل )ـها( يف اإلميان حَّت  ال يتخل ى عنك أبًدا ه  اَح  وبنعمتك يف كنف كنيستك.  

 . يسوع املسيح ابنك ربنا  ابسم
واحملبة اليت    القوة ذين الوالدين  ه  امنح. أنت نبع احلياة. نشكرك على صالحك الذي أظهرته هلذه األسرة.  األبدي  أيها اإلله القدير .3

  اي رب  ُكن    :اي رب  ك إلي  ُنصل ي .  ابملعمودية )فالن/فالنة(نشكرك ألنك ضممت إليك    .لرتبية طفلهما )طفلتهما(   ماحيتاجان إليه
أن  ابرك أفراد هذه األسرة؛ وعل مهم   كل يوم.   )ـها(وقو ه   )ـها( . اَح ه )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   وصااي  وا بعت  أن يو   ، ب مساويآيعرفوك ك
األبدية  مجيًعا احلياة    اي رب  امنحنا  تنا هذه،  حيا ويف هناية  هم من أجل خري الطفل.  مهمت  يفالوالدين، واجلدين، والعرابني  كذلك  ابرك  
 .يسوع املسيح ابنك ربنا  بشفاعة صالتنا  امسع  اي رب    سماوي.ال نايف بيت 

4.  
  ، يف كنيستك   اعضوً وجعلته    ، املقدسةابملعمودية    ابن لك ك  )فالن/فالنة(ضممت إليك    أيها اآلب السماوي احلبيب، نشكرك ألن ك   : القسيس 

 . )ـها( لتكون مصدر أمانه  وحمب تك  نعمتك  )ـها( ، وامنحه )ـها( ا منه  قريبً دائًما  اي رب  ُكن    احلياة األبدية. ثُ جعلته ير و 
 األم أو األب: 
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طه    )ـها(. أعطنا َنن الوالدين احملبة واحلكمة لكي نتمك ن من تربيته  )طفلتنا(   على طفلنا   رب  اي  نشكرك   برعايتك طول    )ـها( وفًقا ملشيئتك. أح 
 نا املصاعب حَّت  َنيا بقرب بعضنا وبقربك. تواجه   إذامتساحًما وُمشج ًعا، وساعدان   رًاك  ف  . امنح بيتنا )ـها( ته حيا أايم 

 العر ابني: أحد 

  )ـها(تربيته  يف    األسرةمنا أن ندعم  . عل  ة( الطفل )هذه  مع هذا الطفل  وتتقوى  على القيام مبهمتنا حَّت تنمو صداقتنا  َنن العر ابني    اي رب  ساعدان  
 . امعً  عو نك  نطلبأن   مناعل  و  ، مسيحيةً تربيًة 

 : أحد اإلخوة

ألن ك تسمح لنا ِبن نكرُب سوي ًة. أع ن ا لكي نبقى دائًما قريبني من بعضنا    اي رب  . نشكرك  هذا األخ )هذه األخت(  على  اي رب  نشكرك  
 البعض. 

 : ةد  جلا أو اجلد  

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

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

 : يف معمودية الطفل املريض

تعرف    اي رب  بنعمتك وحمب تك. أنت    )ـها(وأحط َتُه    املعمودية املقد سةعهد  ضممت )فالن/فالنة( إليك من خالل  ألن ك  ،  أيها اإلله القدير 
القو ة والشجاعة لكي يثقوا    مقريبا منهم، وامنحه  اي رب  ُكن   :اي رب  نطلب منك . املرض ابنهم )ابنتهم(   ُيصيبقلق الوالدين وخماوفهم عندما  

البقاء حتت  اجلدين، والعرابني على  اإلخوة، و وأرسل مالئكتك املقد سني حلمايته )ـها(. َأع ن الوالدين، و .  بني يديك )فالن/فالنة(    ِبن حياة
ه   نامتنحعلى كل يوم    اي رب  نشكرك  َحايتك.   هذا   طلب ن  .بنعمة املخلص يف اليوم األخري    البيت السماويحَّت  ندخل    اي رب    . ساعدان إاي 

 يسوع املسيح.   ابنكابسم 
 عند مباركة بيت )جديد(: 

الذي )اليت( انضم   )فالن/فالنة( ُنصل ي اليوم ألجل   . تنا وجودك يف مجيع مراحل حيا على و نعمك  على   اي رب  نشكرك  ، اي قد وس  اي رب   .6
اليوم  )ـها(.    اي رب    )ـها(   ه ابرك.  إىل كنيستك ابملعمودية   )ـت(  املقد سني حلمايته  )ـها(. وأرسل مالئكتك  ذين  ه  امنح كل أايم حياته 

حضنك  إىل صل نحَّت   وأرشدان   بنعمتك  ا مجيًعا َأع ن   . (ة طفل هذه ال طفل )هذا اللرتبية   ا إليه ون واحلكمة اليت حيتاج القوة  والعرابني الوالدين  
 . يسوع املسيح ابنك ربنا  ابسمصالتنا    امسع اي رب  .  يف اليوم األخري  وندخل البيت السماوي

 
 هذا املنزل. على كذلك اليوم   اي رب  نشكرك 

 يزوره.  وأ   يف هذا البيت  ابرك كل من يعيش
 وخدمة بعضهم البعض.  ة ب  حمساعد أفراد العائلة على  
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 . القدس   والروح  واالبن †  اآلب  ، أيها الثالوث اإلهليابرك هذا البيت ِبضورك  
 : آمني. الشعب 

 الصالة الرِبنية  .16
 مجاعًة بصوٍت واحد.  الصالة الرابنية تُقرأُ 

  ،  َأاَباَن الَّذ ي يف  السََّماَوات 
 ل يَـتَـَقدَّس  امس َُك،  
 ل َيأ ت  َمَلُكوُتَك،  
يئَـُتَك    ل َتُكن  َمش 

 .َكَما يف  السََّماء  َكذل َك َعَلى اأَلر ض  
َزاَن َكَفافـََنا َأع ط َنا   يَـو م، الُخبـ 

 َواغ ف ر  لََنا َخطَااَيانَ 
ن بل مُ نـَغ ف ُر ل   َكَما َنا،   نيَ ذ   إ لَيـ 

ل َنا يف  َُت ر بٍَة   خ   َواَل تُد 
ر  ير   َنا م َن الش    . لك ن  جَن  

ُد إ ىَل األََبد.   ألنََّك َلَك الـُمل ُك والُقوَُّة والـَمج 
 . آمني

 اخلامتة .  د

 الربكة   .17
 مُيكن أيضا ترتيل الربكة. 

 الر ب وحيرسكم.  بُبار ككم ُ : القسيس
ه ه  َعَلي كُ يُ  يُء الرَّب  ب َوج   .مَويـَر ََحُكُ   مض 

َهُه َعَلي كُ   َساَلًما.   مَومَي َنُحكُ  م يـَر َفُع الرَّب  َوج 
 . القدس والروح  واالبن †  اآلب  ابسم

   : آمني. الشعب 
   الرتنيمة  .18

 . ، يُقد م القسيس شهادة املعمودية وشهادة العرابة ويدعو احلاضرين إىل خدمة الصالة حيث ُتصل ي الكنيسة للُمعمَّد ولوالديه ولعر ابيهالرتنيمة بعد
 

 


