تثبيت معمودية األحوال الطارئة
تُستَخدم هذه الصيغة يف تثبيت املعمودية الطارئة لألطفال؛ ويتم فيها اتباع تعليمات املعمودية.
وتُستَخدم صيغة معمودية الشباب والكبار عند تثبيت معمودية األحوال الطارئة اخلاصة ابلكبار.
إذا مل يتم تسمية الطفل (الطفلة) خالل إجراء معمودية األحوال الطارئة ،تتم تسميته (ـها) أثناء خدمة تثبيت املعمودية الطارئة .كما ميكن تغيري االسم الذي أعطي خالل إجراء معمودية األحوال الطارئة
إىل اسم آخر خالل خدمة تثبيت املعمودية الطارئة.

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

الربكة
القسيس :ابسم اآلب † واالبن والروح القدس.
الشعب :آمني.
حتية الشعب
ب َم َع ُكم.
الر ُّ
القسيسَّ :
أيضا.
الشعبَ :وَم َع َ
ك ً

 .3كلمات املقدمة

القسيس يكتب كلمات املق ّدمة بنفسه أو يستعمل اخليارات اآلتية:

يضم هللا إليه هذا الطفل (هذه الطفلة) ويهبه احلياة
القسيس :أيها املسيحيون األحباء؛ احلياة ِهبَةٌ عظيمةٌ من هللا .ويف املعمودية ال ُـمق ّدسةُّ ،
األبدية .وحنن حنمل هذا الطفل (هذه الطفلة) اآلن أمام هللا شاكرين؛ نُصلّي له (ـها) ونباركه (ـها).

أو
القسيس :أيها املسيحيون األحباء؛ لقد دعا السيد املسيح األطفال إليه وابركهم .يف املعمودية ال ُـمق ّدسة ،حيمل املسيح هذا الطفل (هذه
بكل ثقة يف خملّصنا يسوع املسيح ،نُصلّي ألجلكما اي (فالن) واي (فالنة) (أمساء الوالدين) وألجل طفلكما
الطفلة) بني ذراعيه ويهبه احلياة األبديةّ .
ض ِاء َّ
الد ْه ِر"( .مت )28:20
(طفلتكما) .يقول السيد املسيحَ " :و َها أ َََن َم َع ُك ْم ُك َّل األَ ََّّيِم إِ ََل انِْق َ
1

 .4املزمور
ميكن كذلك اختيار املزامري حسب السنة الكنسيّة 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 انْظُُروا أ َْع َم َال هللاِ.
ِ
ِ
آد َم!
ب َْحن َو بَِِن َ
ف ْعلَهُ الْ ُم ْره َ

املزمور 66:5

أو
ِ
ب،
الر ُّ
صنَـعُهُ َّ
ه َذا ُه َو الْيَـ ْوُم الَّذي َ
ِ
ح فِ ِيه!
نَـْبـتَه ُج َونَـ ْفَر ُ

املزمور 118:24

املزمور
ك ِيف ُك ِّل األ َْر ِ
ض!
الر ُّ
ب َسيِّ ُد ََنَ ،ما أ َْْمَ َد ْ
أَيـُّ َها َّ
امسَ َ
السماو ِ
ات.
َحْي ُ
ت َجالَلَ َ
ث َج َعلْ َ
ك فَـ ْو َق َّ َ َ
ت َحَْ ًدا بِسبَ ِ
َض َد ِاد َك،
الر َّ
ض ِع أ َّ
ِم ْن أَفْـ َواهِ األَطْ َف ِال َو ُّ
بأ ْ
َس ْس َ
َ
لِتَس ِك ِ
يت َع ُد ٍّّو َوُمْنـتَ ِق ٍّم.
ْ
ِ
ِ
ك،
َصابِع َ
إِ َذا أ ََرى َمسَ َاوات َ
ك َع َم َل أ َ
وم الَِِّت َك َّونْـتَـ َها،
ُّج َ
الْ َق َمَر َوالن ُ
فَ َم ْن ُه َو ا ِإلنْ َسا ُن َح َّت تَذ ُكَرهُ؟
آد َم َح َّت تَـ ْفتَ ِق َدهُ؟
َوابْ ُن َ
صهُ قَلِ ًيال َع ِن الْ َمالَئِ َك ِةَ ،وِِبَ ْج ٍّد َوََبَ ٍّاء تُ َكلِّلُهُ.
َوتَـْنـ ُق َ
ب َسيِّ ُد ََن،
الر ُّ
أَيـُّ َها َّ
ك ِيف ُك ِّل األ َْر ِ
ض!
َما أ َْْمَ َد ْ
امسَ َ
املزمور  2-6 :8و10

أو
ِ ِِ ِ
ب َاي ُك َّل األ َْر ِ
ض.
ا ْهتفي ل َّلر ِّ
ضَرتِِه بَََِتٍُّّّن.
الر َّ
ْاعبُ ُدوا َّ
ب بَِفَرٍّحْ .اد ُخلُوا إِ َىل َح ْ
2

ْاعلَ ُموا أ َّ
صنَـ َعنَاَ ،ولَهُ َْحن ُن َش ْعبُهُ َو َغنَ ُم َم ْر َعاهُ.
الر َّ
َن َّ
ب ُه َو هللاُُ .ه َو َ
ِ ٍّ ِ ِ
امسَهُ.
َّسبِ ِ
اَحَ ُدوهَُ ،اب ِرُكوا ْ
يحْ .
ْاد ُخلُوا أَبْـ َوابَهُ ِبَ ْمد ،د َاي َرهُ ابلت ْ
أل َّ
صالِ ٌح ،إِ َىل األَبَ ِد َر َْحَتُهَُ ،وإِ َىل َد ْوٍّر فَ َد ْوٍّر أ ََمانَـتُهُ.
الر َّ
َن َّ
ب َ
املزمور 100

أو
ث ََيِِْت َع ْوِِن!
ِن إِ َىل ْ
اْلِبَ ِالِ ،م ْن َحْي ُ
أ َْرفَ ُع َعْي ََّ
السماو ِ
بِ ،
ات َواأل َْر ِ
ض.
َمعُونَِِت ِم ْن ِعنْ ِد َّ
الر ِّ َ
صان ِع َّ َ َ
ِ
الَ يَ َدعُ ِر ْجلَ َ ُِّ
ك.
س َحافظُ َ
ك تَزل .الَ يَـْنـ َع ُ
إِنَّه الَ يـْنـعس والَ يـنَام حافِ ُ ِ ِ
يل.
ُ ََ َُ َ ُ َ
ظ إ ْسَرائ َ
ِ
الر ُّ ِ
ك َع ْن يَد َك الْيُ ْم ََن.
الر ُّ
كَّ .
َّ
ب ِظلٌّ لَ َ
ب َحافظُ َ
َّها ِرَ ،والَ الْ َق َم ُر ِيف اللَّْي ِل.
الَ تَ ْ
ض ِربُ َ
س ِيف النـ َ
ك الش ْ
َّم ُ
ك.
ك ِم ْن ُك ِّل َشّرَْ .حي َف ُ
الر ُّ
َّ
ظ نَـ ْف َس َ
ب َْحي َفظُ َ
ك ودخولَ َ ِ
َّه ِر.
ب َْحي َف ُ
الر ُّ
َّ
ك م َن اآل َن َوإِ َىل الد ْ
وج َ َ ُ ُ
ظ ُخ ُر َ
املزمور 121

أو
ِت.
ألَن َ
ت ُك ْليَ ََّ
ت اقْـتَـنَـْي َ
َّك أَنْ َ
نَ َس ْجتَِِن ِيف بَطْ ِن أ ُِّمي.
ََح ُد َك ِمن أَج ِل أِ ِ
ت َع َجبًا.
ْ ْ ّ
أ َْ
َِن قَد ْامتَـ ْز ُ
ع ِجيبةٌ ِهي أَعمالُك ،ونَـ ْف ِسي تَـع ِر ُ ِ
ك يَِقينًا.
ف ذل َ
ْ
َ َ َ َْ َ َ
َمل ََتْتَ ِ
ك ِعظَ ِامي
ف َعْن َ
ْ
ِ
ِحينَما ِ
اخلََفاء،
ت ِيف ْ
صن ْع ُ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ت ِيف أ َْع َماق األ َْرض.
َوُرق ْم ُ
ضائِي،
َت َعْيـنَ َ
اك أ َْع َ
َرأ ْ
ِ
ِ
ت،
ص َّوَر ْ
َوِيف س ْف ِرَك ُكلُّ َها ُكتبَ ْ
ت يَـ ْوَم تَ َ
إِ ْذ َمل ي ُكن و ِ
اح ٌد ِمْنـ َها.
َْ ْ َ
املزمور 16-13 :139

اجملدلة الصغرى
3

الْ َم ْج ُد لِآلب َواالبْن
الروح ال ُق ُدس
الْ َم ْج ُد لِآلب َو ُّ
َك َما َكا َن ِيف الْبَ ْد ِء َو ْه َو اآل َن
الد ِاه ِر ِ
ِ
ني.
ين آم َ
َو َسيَ ُكو ُن إ َىل َد ْه ِر َّ َ

تكرار األنتيفون

 .5األسئلة أو النصيحة
األسئلة

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

فالن

(األمساء األوىل)

العراابن ،هل تريدون االهتمام بَتبيته
القسيس :لَ َق ْد عُ ِّم َد ابنكما (ابنتكما) (األمساء األوىل) ُ
وض َّم إىل شركة كنيسة املسيح .أيها الوالدان و ّ
(تربيتها) تربية مسيحية ابالشَتاك مع الكنيسة؟

اْلواب:

يد.
نعم نُر ُ

أو

وض َّم إىل شركة كنيسة املسيح .هل تريدان االهتمام بَتبيته
القسيس :أيها الوالدان ،اخَتمتا البنكما (البنتكما) اسم (فالن)؛ وقَ ْد عُ ِّم َد ُ
(تربيتها) تربية مسيحية ابالشَتاك مع الكنيسة؟

اْلواب:

يد.
نعم نُر ُ

النصيحة

القسيس :أيها الوالدان ،اخَتمتا البنكما (البنتكما) اسم (فالن).
العراابن ،إن املعمودية املق ّدسة تضع على عاتقكم ابالشَتاك مع الكنيسة االهتمام
وقَ ْد عُ ِّم َد (فالن) ُ
وض َّم إىل كنيسة املسيح .أيها الوالدان و ّ
بَتبيته (تربيتها) تربية مسيحية.

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

خذ (خذي) عالمة الصليب املقدس على جبينك † وعلى صدرك † إشارة إىل أن املسيح الذي ِ
أيضا قد فداك ودعاك لتكون
صلب وقام ً
ُ
(لتكوِن) تلمي ًذا (تلميذ ًة) له.
يتابع القسيس قائالً:
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لقد خلّصك 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 َُتلّص من كل الشرور .خلّص (فالن/فالنة) من سلطان الظالم .واكتب امسه (امسها) يف كتاب احلياة وقُ ْدهُ
(وقُ ْدها) يف نورك.
يرسم القسيس عالمة الصليب على جبني الطفل وعلى صدره ويقول:

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

 .7الصالة
دعوة الشعب للصالة ،والصالة وقول الشعب آمني ميكن أن تُقال ّإما قراءَةً أو ترتيالً .دعوة الشعب للصالة ُميكِ ُن أَ ْن تـُْتـبَ َع بفَتة صمت قصرية للصالة.

القسيس :فلنصل!
 .1أيها اإلله القدير.
يف املعمودية جتعل نعمتك تفيض علينا،
وحتّررَن من عبودية اخلطيئة واملوت والشر،
ُ
وتضمنا إىل املسيح.
ُّ
نشكرك اي رب ألنّك ضممت هذا الطفل (هذه الطفلة) إليك وجعلته (ـها) خاصتك ومنحته (ـها) الروح القدس.
حت حييا (حتيا) كابن (ابنة) لك،
ساعده (ساعدها) أن يُؤمن (تُؤمن) بك ّ
ويصل (تصل) إليك يف اليوم األخري.
اي رب امسع صالتنا بشفاعة خملصنا يسوع املسيح.
 .2اي رب ،اي أابَن السماوي،
أنت متنحنا نعمة احلياة.
نشكرك على أنّك ستشمل هذا الطفل (هذه الطفلة) برعايتك وَحايتك.
خذه إىل عهد املعمودية،
حيث حمبة يسوع حقيقيةٌ يف مجيع مراحل احلياة.
ُ
(هشة وضعيفة) اآلن،
طفل ٌّ
هش وضعيف ّ
إ ّن ٌ
فكن معه (معها) واَحله (واَحله) بني ذراعيك.
ِ
أض ْئ حياته (حياهتا) كلَّها.
اي رب امسع صالتنا بشفاعة يسوع املسيح.
5

الشعب :آمني

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

إِشعياء 43:1

الر ُّ ِ
ك اي يـع ُقوب وجابِلُ َ ِ ِ
يل:
ه َك َذا يَـ ُق ُ
ول َّ
بَ ،خال ُق َ َ َ ْ ُ َ َ
ك َاي إ ْسَرائ ُ
ك.
َِن فَ َديْـتُ َ
الَ ََتَ ْ
ف ألِّ
ك.
ك ِاب ِْمس َ
َد َع ْوتُ َ
ت ِل.
أَنْ َ

رومية 4-3 :6

ِ ِِ ِ
ِ
ت ،ح َّت َكما أُقِيم الْم ِسيح ِمن األَمو ِ
ِِِ ِ
اتِِ ،بَ ْج ِد ِ
ِ
اآلب،
وع الْ َم ِس ِ
أ َْم َْجت َهلُو َن أَنـَّنَا ُك َّل َم ِن ْاعتَ َم َد ليَ ُس َ
يح ْاعتَ َم ْد ََن ل َم ْوته ،فَ ُدفنَّا َم َعهُ ابلْ َم ْع ُموديَّة للْ َم ْو َ َ َ َ ُ َ ْ َ
احلَيَاةِ؟
ضا ِيف ِجدَّةِ ْ
ه َك َذا نَ ْسلُ ُ
ك َْحن ُن أَيْ ً
غالطية 28-26 :3

يح قَ ْد لَبِستم الْم ِسيح :لَيس يـه ِ
َّ ِ
ِ
مجيعا أَبـنَاء هللاِ ِاب ِإلميَ ِ
ِ
وع .أل َّ
ين ْاعتَ َم ْد ُُْت ِابلْ َم ِس ِ
ان ِابلْ َم ِس ِ
س َعْب ٌد َوالَ
ود ٌّ
يح يَ ُس َ
ُُْ َ َ ْ َ َ ُ
َن ُكلَّ ُك ُم الذ َ
ألَنَّ ُك ْم َ ً ْ ُ
ي َوالَ يُو ََنِنٌّ .لَْي َ
مجيعا و ِ
ِ
وع.
اح ٌد ِيف الْ َم ِس ِ
يح يَ ُس َ
س ذَ َكٌر َوأُنْـثَى ،ألَنَّ ُك ْم َ ً َ
ُحٌّر .لَْي َ
تيطس 4-5 :3

لكن ِحني ظَهر لُطْ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ضى َر َْحَتِ ِه
اها َْحن ُن ،بَ ْل ِِبُْقتَ َ
َو ْ َ َ َ ُ
ف ُخمَلّصنَا هللا َوإِ ْح َسانُهُ الَ ِِب َْع َمال ِيف بِّر َعملْنَ َ
ِ
ِ
يح ُخمَلِّ ِ
صنَا.
وع الْ َم ِس ِ
الر ِ
ُّ
وح الْ ُق ُد ِس ،الَّذي َس َكبَهُ بِغ ًَن َعلَْيـنَا بِيَ ُس َ

َّاِن وَجت ِد ِ
ِ
يد
صنَا بِغُ ْس ِل الْ ِميالَد الث ِ َ ْ
َخلَّ َ

رسالة بطرس األوىل 20-21 :3

وح ،إِ ْذ َكا َن الْ ُفلْك يـبَن ،الَّ ِذي فِ ِيه خلَ ِ
ِ ِ ِ
إِ ْذ عص ِ ِ
َي ََثَ ِاِن أَنْـ ُف ٍّ
ت أَ ََنةُ هللاِ تَـْنـتَ ِظُر َمَّرةً ِيف أ ََّايِم نُ ٍّ
ني َكانَ ْ
ََ ْ
ت قَدميًا ،ح َ
س ِابلْ َماء .الَّذي مثَالُهُ
ُ ُْ َ
ص قَليلُو َن ،أ ْ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يح ،الَّذي ُه َو ِيف َميني هللا ،إ ْذ قَ ْد
وع الْ َمس ِ
صنَا َْحن ُن اآل َن ،أَ ِي الْ َم ْع ُموديَّةُ .الَ إ َزالَةُ َو َس ِخ ْ
اْلَ َسد ،بَ ْل ُس َؤ ُال َ
صال ٍّح َع ِن هللا ،بقيَ َامة يَ ُس َ
ضم ٍّري َ
ُُيَلّ ُ
مضى إِ َىل َّ ِ
ِ
ِ
ض َعةٌ لَهُ.
ات خمُْ َ
ني َوقُـ َّو ٌ
ََ
الس َماءَ ،وَمالَئ َكةٌ َو َسالَط ُ
مرقس 13-16 :10

ِ
َّ ِ
ِ
ِ
وقَد ِ ِ
ِ
ل َوالَ
«دعُوا األ َْوالَ َد ََيْتُو َن إِ ََّ
وه ْم .فَـلَ َّما َرأَى يَ ُسوعُ ذل َ
ك ا ْغتَا َظ َوقَ َال ََلُْمَ :
َّم ُ
ين قَد ُ
َ ُ
َّموا إلَْيه أ َْوالَ ًدا ل َك ْي يَـلْم َس ُه ْمَ .وأ ََّما التَّالَمي ُذ فَانْـتَـ َه ُروا الذ َ
ِ
ٍّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وه ْم ،أل َّ
ض َع يَ َديْه َعلَْيه ْم
وت هللا .اَ ْحلَ َّق أَقُ ُ
ضنَـ ُه ْم َوَو َ
احتَ َ
َن لمثْ ِل ُ
ول لَ ُك ْمَ :م ْن الَ يَـ ْقبَ ُل َملَ ُك َ
هؤالَء َملَ ُك َ
متَْنَـعُ ُ
وت هللا مثْ َل َولَد فَـلَ ْن يَ ْد ُخلَهُ» .فَ ْ
َوَاب َرَك ُه ْم.
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ج .تثبيت التعميد
 .11وصية املعمودية
َل ُك ُّل س ْلطَ ٍ
الس َم ِاء َو َعلَى األ َْر ِ
ض،
ان ِِف َّ
«دفِ َع إِ ََّ
رب يسوع املسيح أوصاَن إبجراء املعمودية املق ّدسة .وقد قال لتالميذهُ :
ُ
القسيس :إ ّن ال ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
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»( .مت )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 ُ
يع َما أ َْو َ
وه ْم أَ ْن ََْي َفظُوا ََج َ
أو
صل.
القسيس :لنُ ّ
اي رب ،اي مانح احلياة .أنت خلقت املاء ليُـنَ ّمينا وينعشنا ويغسلنا .أنت اي رب أنقذت نوح وعائلته يف الفلك .نشكرك على أ ّن املعمودية هي
ِبثابة فلك خالص لنا .وقد َع َرب شعبك املاء للتحرر من العبودية على أرض مصر .ابنك يسوع تعمد يف مياه األردنِ .بوته وقيامته ُحّررَن من
وصاَن ابملعمودية املقدسة بنفسه إِ ْذ قال لتالميذه:
أغالل اخلطيئة واملوت .وبعد قيامتهّ ،

قال لتالميذهِ ُ :
َل ُك ُّل سلْطَ ٍ
ِ
ِ
وح الْ ُق ُد ِ
الس َم ِاء َو َعلَى األ َْر ِ
س.
الر ِ
وه ْم ِِب ْس ِم اآلب َواالبْ ِن َو ُّ
ان ِِف َّ
يع األ َُم ِم َو َع ِّم ُد ُ
ض ،فَا ْذ َهبُوا َوتَ لْم ُذوا ََج َ
«دف َع إِ ََّ ُ
وح الْ ُق ُد ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ص ْي تُ ُك ْم بِ ِهَ .و َها أ َََن َم َع ُك ْم
الر ِ
وه ْم ِِب ْس ِم اآلب َواالبْ ِن َو ُّ
سَ .و َعلّ ُم ُ
يع األ َُم ِم َو َع ِّم ُد ُ
يع َما أ َْو َ
وه ْم أَ ْن ََْي َفظُوا ََج َ
فَا ْذ َهبُوا َوتَ لْم ُذوا ََج َ
ض ِاء َّ
الد ْه ِر»( .مت )20-18 :28
ُك َّل األَ ََّّيِم إِ ََل انِْق َ
يتعمد يف هذا املاء حيصل على حياة جديدة .اجعله يرث ملكوتك األبدي .اي رب امسع
صل :اي ّ
الروح القدس ِبيث أ ّن من ّ
رب ،أرسل ّ
لنُ ّ
صالتنا ابسم خملصنا يسوع املسيح.
الشعب :آمني.

 .12اعرتاف اإلميان
ٍّ
بصوت واحد.
اعَتاف اإلميان يُقرأُ مجاعةً

معا إبمياننا املسيحي.
القسيس :لنعَتف ً
حنن نؤمن إبله واحد،
الشعبُ :
آب قادر على كل شيء،
خالق السماء واألرض ،كل ما يرى وما ال يرى.
7

وبرب واحد يسوع املسيح.
ّ
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 حنن البشر ،ومن أجل خالصنا نزل من السماء.
وجتسد ابلروح القدس من مرمي العذراء ،وصار إنساَن ،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 ِبجد ،ليدين األحياء واألموات.
الذي ليس مللكه انقضاء.
ونـُ ْؤِمن ابلروح القدس،
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.

 .13كلمات التثبيت
القسيس :كخادم للرب ولكنيسته أُثـَبّت أن (فالن/فالنة) عُ ِّمد ،امتثاالً لوصية يسوع املسيح ،ابملاء ابسم اآلب † واالبن والروح القدس.

ويضع القسيس يده على رأس الطفل ،ويطلب من الوالدين والعرابني أن يضعوا أيديهم على رأسه ،مث يقول:

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

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

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

(يوحنا )8:12

حيمل القسيس الطفل (الطفلة) بني ذراعيه ويقول:

نض ّم (فالن ،فالن) (يذكر القسيس األمساء األوىل للطفل أو الطفلة) كعضو يف كنيسة املسيح ويف الكنيسة (الفالنية) .نشمله (ـها)
يف املعمودية املق ّدسة ُ
ونشمل منزله (ـها) ِبحبتنا 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 َ

للعرابني.
يسلّم القسيس الطفل (الطفلة) للوالدين أو ّ
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 .15الصالة الشفعية اجلماعية
ميكن التحضري َلذه الصالة ِبشاركة احلاضرين يف خدمة املعمودية.

لنصل!
القسيسّ :
أيضا ألنّك ضممت (فالن/فالنة)
قوي كنيستك وتباركها .ونشكرك ً
 .1أيها اإلله القدير ،أيها اآلب السماوي احلبيب ،نشكرك ألنّك تُ ّ
إليك من خالل املعمودية املق ّدسة؛ وأعطيته (ـها) نعمة الوالدة اْلديدة؛ وجعلته (ـها) يرث احلياة األبدية .نطلب منك اي ربِ :
اَح ِه
الصالح الذي أظهرته لوالديه .امنحهما اإلحساس ابملسؤولية
(ـها) واجعله (ـها) ينمو يف احلكمة والعمر والنعمة .نشكرك على ّ
مجيعا على أن حنيا وف ًقا ملشيئتك وأعنّا على
والتفاهم والقوة .وساعد العرابني كذلك على حب (فالن/فالنة) ودعمه (ـها) .ساعدَن ً
الوصول إىل ْمدك يف اليوم األخري .اي رب امسع صالتنا بشفاعة ابنك ربنا يسوع املسيح.
 .2اي رب ،أيها اآلب القدير ،نشكرك على (فالن/فالنة) الذي أعطيته لـ (فالن وفالنة) ألنك ضممته إليك ابملعمودية املقدسة ،وجعلته
ث احلياة األبدية .ابرك اي رب (فالن/فالنة) كل أايم حياته (ـها) .وأرسل مالئكتك املق ّدسني حلمايته (ـها)
عضوا يف كنيستك ،وجعلته ير ُ
ً
ِ
ارعه (ـها) بكلمتك وبنعمتك يف كنف
من األخطار .أَعن الوالدين ،واْلدين ،والعرابني على حبه (ـها) وإرشاده (ـها) وف ًقا ملشيئتكَ .
ِ
وحت يصل إىل ْمدك يف اليوم األخري .اي رب امسع صالتنا ابسم ابنك ربنا
حت ال يتخلّى عنك ً
أبداّ ،
كنيستك .اَحه (ـها) يف اإلميان ّ
يسوع املسيح.
 .3أيها اإلله القدير األبدي .أنت نبع احلياة .نشكرك على صالحك الذي أظهرته َلذه األسرة .امنح هذين الوالدين القوة واحملبة الِت
حيتاجان إليها لَتبية طفلهما (طفلتهما) .نشكرك ألنك ضممت إليك (فالن/فالنة) ابملعمودية .نطلب منك اي ربُ :كن اي رب
ِ
وقوه (ـها) كل يوم .ابرك أفراد هذه األسرة؛ وعلّمهم أن
قريبا منه (ـها) ،وامنحه (ـها) نعمتك لتكون مصدر أمانه (ـها) .اَحه (ـها) ّ
يعرفوك كآب مساوي ،وأن يتّبعوا وصااي كلمتك يف حياهتم .ساعدهم على دعم بعضهم البعض وعلى البقاء على تواصل فيما بينهم.
مجيعا احلياة األبدية
ابرك كذلك الوالدين ،واْلدين ،والعرابني يف مهمتهم من أجل خري الطفل .ويف هناية حياتنا هذه ،امنحنا اي رب ً
يف بيتنا السماوي .اي رب امسع صالتنا ابسم ابنك ربنا يسوع املسيح.
.4
عضوا يف كنيستك،
القسيس :أيها اآلب السماوي احلبيب ،نشكرك ألنّك ضممت إليك (فالن/فالنة) كابن لك ابملعمودية املقدسة ،وجعلته ً
دائما قريبًا منه (ـها) ،وامنحه (ـها) نعمتك وحمبّتك لتكون مصدر أمانه (ـها).
وجعلته ير ُ
ث احلياة األبديةُ .كن اي رب ً
األم أو األب:

نشكرك اي رب على طفلنا .أعطنا حنن الوالدين احملبة واحلكمة لكي نتم ّكن من تربيته (ـها) وف ًقا ملشيئتكِ .
أحطه (ـها) برعايتك طول احلياة.
حت حنيا بقرب بعضنا وبقربك.
شج ًعا ،وساعدَن عندما تواجهنا املصاعب ّ
وم ّ
امنح بيتنا عقالً متساحمًا ُ
العرابني:
أحد ّ
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العرابني على القيام ِبهمتنا حت تنمو صداقتنا وتتقوى مع هذا الطفل (هذه الطفلة) .علّمنا أن ندعم األسرة يف تربيته (ـها)
ساعدَن اي رب حنن ّ
معا.
عونك ً
تربيةً مسيحيةً ،وعلّمنا أن نطلب ْ
أحد اإلخوة:

ِ
دائما قريبني من بعضنا
نشكرك اي رب على هذا األخ (هذه األخت) .نشكرك اي رب ألنّك تسمح لنا ِبن ُ
نكرب سويّةً .أعنّا لكي نبقى ً
البعض.
اْل ّد أو اْل ّدة:

أشكرك اي رب على هذا احلفيد (هذه احلفيدة) .أشكرك على أننا نستطيع من خالله رؤية عجائب خلقكِ .
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 ،ألنّك ضممت (فالن/فالنة) إليك من خالل عهد املعمودية املق ّدسة وأحطْتَهُ (ـها) بنعمتك وحمبّتك .أنت اي رب تعرف
القوة والشجاعة لكي يثقوا
قلق الوالدين وخماوفهم عندما يُصيب املرض ابنهم (ابنتهم) .نطلب منك اي ربُ :كن اي رب قريبا منهم ،وامنحهم ّ
ِبن حياة (فالن/فالنة) بني يديك .وأرسل مالئكتك املق ّدسني حلمايته (ـها) .أ ِ
َعن الوالدين ،واإلخوة ،واْلدين ،والعرابني على البقاء حتت
حت ندخل البيت السماوي يف اليوم األخري بنعمة املخلص .نطلب هذا
َحايتك .نشكرك اي رب على كل يوم متنحنا ّإايه .ساعدَن اي رب ّ
ابسم ابنك يسوع املسيح.
عند مباركة بيت (جديد):

 .6اي رب اي ق ّدوس ،نشكرك اي رب على نعمك وعلى وجودك يف مجيع مراحل حياتنا .نُصلّي اليوم ألجل (فالن/فالنة) الذي (الِت) انضم
(ـت) اليوم إىل كنيستك ابملعمودية .ابركه (ـها) اي رب كل أايم حياته (ـها) .وأرسل مالئكتك املق ّدسني حلمايته (ـها) .امنح هذين
ِ
حت نصل إىل حضنك
مجيعا بنعمتك وأرشدَن ّ
الوالدين والعرابني القوة واحلكمة الِت حيتاجون إليها لَتبية هذا الطفل (هذه الطفلة) .أَعنّا ً
وندخل البيت السماوي يف اليوم األخري .اي رب امسع صالتنا بشفاعة 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 حمبّة وخدمة بعضهم البعض.

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

الشعب :آمني.

 .16الصالة الرِبنية
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ٍّ
بصوت واحد.
تُقرأُ الصالة الرابنية مجاعةً

َّ ِ
السماو ِ
ات،
أ ََاب ََن الذي ِيف َّ َ َ
لِيَـتَـ َقد ِ
ك،
َّس ْ
امسُ َ
لِيأْ ِ
ك،
ت َملَ ُكوتُ َ
َ
ِ
ِ
ك
لتَ ُك ْن َمشيئَـتُ َ
َكما ِيف َّ ِ ِ
ك َعلَى األ َْر ِ
ض.
الس َماء َكذل َ
َ
ُخْبـَزََن َك َفافَـنَا أ َْع ِطنَا اليَـ ْوم،
َوا ْغ ِف ْر لَنَا َخطَ َااي ََن
ِ ِ ِ
ني إِلَْيـنَا،
َك َما نَـ ْغف ُر للْ ُم ْذنب َ
َوالَ تُ ْد ِخلْنَا ِيف َْجت ِربٍَّة
ِ
الشِّري ِر.
لك ْن َِجنّنَا ِم َن ِّ
ك وال ُق َّوةُ وال َـم ْج ُد إِ َىل األَبَد.
ك ال ُـملْ ُ
َّك لَ َ
ألن َ
آمني.

د .اخلامتة
 .17الربكة
ُميكن أيضا ترتيل الربكة.

ِ
الرب وحيرسكم.
القسيس :بُبارككمُ ّ
يِ
ب بَِو ْج ِه ِه َعلَْي ُكم َويَـ ْر ََحُ ُكم.
الر ُّ
ضيءُ َّ
ُ
ب َو ْج َههُ َعلَْي ُكم َوميَْنَ ُح ُكم َسالَ ًما.
الر ُّ
يَـ ْرفَ ُع َّ
ابسم اآلب † واالبن والروح القدس.
الشعب :آمني.

 .18الرتنيمة
لعرابيه.
للم َّ
بعد الَتنيمة ،يُق ّدم القسيس شهادة املعمودية وشهادة العرابة ويدعو احلاضرين إىل خدمة الصالة حيث تُصلّي الكنيسة ُ
عمد ولوالديه و ّ
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