معمودية الشباب والكبار

تُستَخدم هذه الصيغة يف معمودية األطفال الذين بلغوا سن اخلامسة عشر .وميكن استخدام هذه الصيغة كذلك ملعمودية من هم يف سن الشباب الباكر ،وذلك حسب تقدير القسيس( .فيما

يتعلق أبحكام الوضع الديين ملن هم دون سن اخلامسة عشر ،انظر ترتيب "معمودية األطفال").
ضمهم إىل الكنيسة عن طريق إجراء املعمودية املقدسة هلم بعد إعطائهم التعليم الالزم( .التعاليم الكنسية )1:3
الكبار واألطفال الذين بلغوا سن اخلامسة عشر ومل يتم تعميدهم بشكل صحيح يتم ُّ

األطفال الذين بلغوا سن اخلامسة عشر ميكنهم االنضمام إىل الكنيسة أو االنفصال عنها بنفسهم شريطة تقدمي موافقة خطية من أوصيائهم .ويُق ّدم طلب االنضمام إىل الكنيسة إىل راعي الكنيسة.
العرابني ،ميكن أن يكون عراب الطفل
العراابن عضوين ُمثبّتني يف الكنيسة اإلجنيلية اللوثرية .وابإلضافة إىل هذين ّ
ينبغي أن يكون لدى الطفل الذي سيتم تعميده عراابن على األقل؛ ويكون هذان ّ
ضر خدمةَ املعمودية اثنني على األقل من العرابني
الذي سيتم تعميده
ٌ
شخص ينتمي إىل كنيسة مسيحية أخرى أو مجعية دينية مسيحية أخرى تقبل معموديتها الكنيسة اإلجنيلية اللوثرية .وجيب أن ي َ
أو الشهود اآلخرين( .التعاليم الكنسية  ).2:17ويق ألي عضو يف كنيسة مسيحية أخرى أو مجعية دينية مسيحية أن يكون عراب الطفل الذي سيتم تعميده إذا وافق جملس الكنيسة على االتفاقية
ال ُـمنعقدة مع تلك الكنيسة أو تلك اجلمعية الدينية املسيحية (التعاليم الكنسية .)1:4

املعمد له احلق يف املشاركة يف حفل التثبيت املشرتك مع تالميذ مدرسة التثبيت على سبيل املثال.
خدمة معمودية الشاب والكبار تُعادل خدمة التثبيت .ومع ذلك ،فإن الشخص ّ
ُُترى املعمودية يف الكنيسة أو يف املنزل أو يف أي مكان آخر مناسب( .التعاليم الكنسية ).2:16

ميكن إضاءة مشعة عيد الفصح خالل خدمة املعمودية.
جيب أن أيخذ يف االعتبار نوع اخلدمة عند اختيار املوسيقى.

يلبس الشخص الذي سيتم تعميده ثوب املعمودية يف البداية إن أمكن أو عند بداية الفقرة  .13( 13املعمودية) من ترتيب خدمة املعمودية.

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.
القسيس :الر ُّ
أيضا.
الشعبَ :وَم َع َ
ك ً

 .3كلمات املقدمة

يكتب القسيس كلمات املق ّدمة بنفسه أو يستعمل ما يلي:

يضمك اآلب السماوي إليه اي (فالن/فالنة)
القسيس :أيها املسيحيون األحبة؛ حنن اليوم نبتهج بنعمة الـخالص .يف املعمودية ال ُـمق ّدسةُّ ،
صَ ،وَم ْن ََلْ يُ ْؤِم ْن يُ َد ْن".
ورثك احلياة األبدية .يقول يسوعَ " :م ْن َ
آم َن َوا ْعتَ َم َد َخلَ َ
(األمساء األوىل) كابن (كابنة) له وكعضو يف كنيسته ،ويُ ّ
(مرقس )6:16

 .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
َهلُم انظُُروا أَع َم َال هللا.
آد َم!
ب َحن َو بَين َ
فعلَهُ ال ُمره َ

املزمور 66:5

أو
ب،
صنَـعُهُ الر ُّ
ه َذا ُه َو اليَـوُم الذي َ
ح فيه!
نَـبـتَه ُج َونَـفَر ُ

املزمور 118:24

املزمور
ك يف ُك ّل األَرض!
أَيـُّ َها الر ُّ
ب َسيّ ُد ََنَ ،ما أَجمَ َد امسَ َ
ك فَـو َق الس َم َاوات.
َحي ُ
ت َجالَلَ َ
ث َج َعل َ
ت ََح ًدا ب َسبَب أَض َداد َك،
من أَفـ َواه األَط َفال َو ُّ
الرضع أَسس َ
لتَسكيت َع ُد ٍّّو َوُمنـتَق ٍّم.
ك،
َصابع َ
إذَا أ ََرى َمسَ َاوات َ
ك َع َم َل أ َ
وم الِت َكونـتَـ َها،
ُّج َ
ال َق َمَر َوالن ُ
فَ َمن ُه َو اإلن َسا ُن َحَّت تَذ ُكَرهُ؟
آد َم َحَّت تَـفتَق َدهُ؟
َواب ُن َ
صهُ قَل ًيال َعن ال َمالَئ َكةَ ،وِبَج ٍّد َوََبَ ٍّاء تُ َكلّلُهُ.
َوتَـنـ ُق َ
ب َسيّ ُد ََن،
أَيـُّ َها الر ُّ
ك يف ُك ّل األَرض!
َما أَجمَ َد امسَ َ
املزمور  2-6 :8و10

أو

أ َُابرُك الرب يف ُكل ح ٍّ
يحهُ يف فَمي.
نيَ .دائ ًما تَسب ُ
ّ
ب تَـفتَخ ُر نَـفسي.
ابلر ّ
يَس َم ُع ال ُوَد َعاءُ فَـيَـفَر ُحو َن.
َعظّ ُموا الرب َمعيَ ،ولنُـ َع ّل امسَهُ َم ًعا.
اب ِلَ ،ومن ُك ّل ََمَاويف أَنـ َق َذِن.
طَلَب ُ
ت إ َىل الر ّ
ب فَاستَ َج َ
وه ُهم َمل ََت َجل.
نَظَُروا إلَيه َواستَـنَ ُارواَ ،وُو ُج ُ
املزمور 5-1 :34

أو
ب َاي ُكل األَرض.
اهتفي للر ّ
اعبُ ُدوا الرب ب َفَرٍّح .اد ُخلُوا إ َىل َحضَرته ب ََرتٍُّّّن.
صنَـ َعنَاَ ،ولَهُ َحن ُن َشعبُهُ َو َغنَ ُم َمر َعاهُ.
اعلَ ُموا أَن الرب ُه َو هللاُُ .ه َو َ
اد ُخلُوا أَبـ َوابَهُ ِبَم ٍّد ،د َاي َرهُ ابلتسبيح .اَحَ ُدوهَُ ،ابرُكوا امسَهُ.
صال ٌح ،إ َىل األَبَد َرَحَتُهَُ ،وإ َىل َدوٍّر فَ َدوٍّر أ ََمانَـتُهُ.
ألَن الرب َ
املزمور 100

أو
ث َأيِت َعوِن!
أَرفَ ُع َعي َين إ َىل اجلبَال ،من َحي ُ
صانع الس َم َاوات َواألَرض.
َمعُونَِت من عند الر ّ
بَ ،
الَ يَ َدعُ رجلَ َ ُّ
ك.
س َحافظُ َ
ك تَزل .الَ يَـنـ َع ُ
يل.
س َوالَ يَـنَ ُام َحاف ُ
ظ إسَرائ َ
إنهُ الَ يَـنـ َع ُ
ك َعن يَد َك اليُم ََن.
ك .الر ُّ
الر ُّ
ب ظلٌّ لَ َ
ب َحافظُ َ
س يف النـ َهارَ ،والَ ال َق َم ُر يف الليل.
الَ تَضربُ َ
ك الشم ُ
ك.
ك من ُك ّل َشّرَ .ي َف ُ
الر ُّ
ظ نـَف َس َ
ب َي َفظُ َ
ك م َن اآل َن َوإ َىل الدهر.
ب َي َف ُ
الر ُّ
ك َوُد ُخولَ َ
وج َ
ظ ُخ ُر َ
املزمور 121

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

تكرار األنتيفون
 .5عالمة الصليب
يرسم القسيس عالمة الصليب على جبني الشخص الذي سيتم تعميده وعلى صدره ويقول:

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

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
وقُدهُ (وقُدها) يف نورك.
يرسم القسيس عالمة الصليب على جبني الطفل وعلى صدره ويقول:

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

 .6الصالة
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!
 .1اي رب ،اي أابَن السماوي،
نُ َـم ّجدك ونشكرك على نعمة احلياة.
يف املعمودية متنحنا نعمتك وحمبتك.
خذ (فالن/فالنة) الذي (الِت) رشم (ـت) بعالمة الصليب،
واجعله (ـها) خاصتك.
سالما يف ك ّفارة ابنك يسوع املسيح.
وامنحه (امنحها) أن جيد (ُتد) ً
اجعل الروح القدس يسكن فيه (فيها)،
حَّت ينمو (تنمو) يف اإلميان واحملبة.
ّ
اي رب امسع صالتنا بشفاعة يسوع املسيح.
 .2أيها اإلله القدير ،اي أابَن السماوي،
نشكرك على نعمة املعمودية.

نشكرك على أن املعمودية تغسل اخلطااي ابسم يسوع
ونولد من جديد بوساطة الروح القدس.
نصلّي:
ض ّم إليك (فالن/فالنة)
ُ
وقد رشم (ـت) بعالمة الصليب
امنحه (امنحها) بعد أن يتحرر من سلطان اخلطيئة واملوت والظالم
أن خيدمك كابن (كابنة) لك بقية أايم حياته (حياهتا).
وأعطه منزالً معك يف ملكوت السماوات.
اي رب امسع صالتنا بشفاعة يسوع املسيح.
الشعب :آمني

ب .خدمة الكلمة
 .7قراءة الكتاب املق ّدس
أيضا قراءة آايت الكتاب املقدس األخرى حسب السنة الكنسيّة.
قبل قراءة اإلجنيلُ ،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 بفرتة صمت ّ

إشعياء 43:1

يل:
ه َك َذا يَـ ُق ُ
ول الر ُّ
وب َو َجابلُ َ
بَ ،خال ُق َ
ك َاي يَـع ُق ُ
ك َاي إسَرائ ُ
ك.
َِن فَ َديـتُ َ
الَ ََتَف أل ّ
ك.
ك ابمس َ
َد َعوتُ َ
ت ِل.
أَن َ

أعمال الرسل 39-38 :2

ٍّ
الروح ال ُق ُدس .ألَن ال َموع َد ُه َو لَ ُكم َوألَوالَد ُكم َول ُك ّل
وع ال َمسيح لغُفَران اخلَطَ َااي ،فَـتَـقبَـلُوا َعطيةَ ُّ
تُوبُوا َوليَـعتَمد ُك ُّل َواحد من ُكم َعلَى اسم يَ ُس َ
ب إهلُنَا.
ين َعلَى بـُع ٍّدُ ،ك ّل َمن يَدعُوهُ الر ُّ
الذ َ
رومية 11-3 :6

يح م َن األَم َواتِ ،بَجد
أَم َُت َهلُو َن أَنـنَا ُكل َمن اعتَ َم َد ليَ ُس َ
وع ال َمسيح اعتَ َمد ََن ل َموته ،فَ ُدفنا َم َعهُ ابل َمع ُمودية لل َموتَ ،حَّت َك َما أُق َيم ال َمس ُ
ني ه َذا :أَن إن َسانَـنَا
اآلب ،ه َك َذا نَسلُ ُ
ين َم َعهُ بشبه َموته ،نَصريُ أَي ً
ك َحن ُن أَي ً
ضا بقيَ َامتهَ .عالم َ
ضا يف جدة احلَيَاة؟ نهُ إن ُكنا قَد صرََن ُمتحد َ
ات قَد تََربأَ م َن اخلَطية .فَإن ُكنا قَد ُمتـنَا َم َع
ود نُستَـعبَ ُد أَي ً
ب َم َعهُ ليُـبطَ َل َج َس ُد اخلَطيةَ ،كي الَ نَـعُ َ
ضا لل َخطية .ألَن الذي َم َ
ال َعت َ
يق قَد ُ
صل َ
ت
وت أَي ً
ال َمسيح ،نـُؤم ُن أَنـنَا َسنَحيَا أَي ً
ضا .الَ يَ ُس ُ
ت بَـع ُد .ألَن ال َمو َ
ود َعلَيه ال َمو ُ
يح بَـع َد َما أُق َيم م َن األَم َوات الَ ميَُ ُ
ضا َم َعهَُ .عالم َ
ني أَن ال َمس َ
اها هللَ .كذل َ
ك أَنـتُم أَي ً
اها فَـيَحيَ َ
الذي َماتَهُ قَد َماتَهُ لل َخطية َمرةً َواح َدةًَ ،واحلَيَاةُ الِت َييَ َ
ضا احسبُوا أَنـ ُف َس ُكم أَم َوا ًًت َعن اخلَطيةَ ،ولكن أَحيَاءً
وع َربّنَا.
هلل ابل َمسيح يَ ُس َ

غالطية 28-26 :3

س َعب ٌد
س يَـ ُهود ٌّ
ألَن ُكم َمج ًيعا أَبـنَاءُ هللا ابإلميَان ابل َمسيح يَ ُس َ
ين اعتَ َمد ُُت ابل َمسيح قَد لَبستُ ُم ال َمس َ
وع .ألَن ُكل ُك ُم الذ َ
ي َوالَ يُو ََنِنٌّ .لَي َ
يح :لَي َ
وع.
س ذَ َكٌر َوأُنـثَى ،ألَن ُكم َمج ًيعا َواح ٌد يف ال َمسيح يَ ُس َ
َوالَ ُحٌّر .لَي َ
تيطس 4-5 :3

ضى َرَحَته
اها َحن ُن ،بَل ِبُقتَ َ
ني ظَ َهَر لُط ُ
َولكن ح َ
ف َُمَلّصنَا هللا َوإح َسانُهُ الَ أبَع َمال يف بّر َعملنَ َ
وع ال َمسيح َُمَلّصنَا.
ُّ
الروح ال ُق ُدس ،الذي َس َكبَهُ بغ ًَن َعلَيـنَا بيَ ُس َ

صنَا بغُسل الميالَد الثاِن َوَُتديد
َخل َ

رسالة بطرس األوىل 20-21 :3

ص قَليلُو َن ،أَي ََثَاِن أَنـ ُف ٍّ
س ابل َماء .الذي
ني َكانَت أَ ََنةُ هللا تَـنـتَظ ُر َمرًة يف أَايم نُ ٍّ
وح ،إذ َكا َن ال ُفل ُ
صت قَدميًا ،ح َ
إذ َع َ
ك يـُب ََن ،الذي فيه َخلَ َ
وع ال َمسيح ،الذي ُه َو يف َميني
صنَا َحن ُن اآل َن ،أَي ال َمع ُموديةُ .الَ إ َزالَةُ َو َسخ اجلَ َسد ،بَل ُس َؤ ُال َ
صال ٍّح َعن هللا ،بقيَ َامة يَ ُس َ
ضم ٍّري َ
مثَالُهُ ُخيَلّ ُ
ض َعةٌ لَهُ.
ات َُم َ
ني َوقـُو ٌ
هللا ،إذ قَد َم َ
ضى إ َىل الس َماءَ ،وَمالَئ َكةٌ َو َسالَط ُ
مرقس 15-16 :16

ال يسوع:
قَ َ
صَ ،وَمن َمل يـُؤمن يُ َدن".
"اذ َهبُوا إ َىل ال َعا َمل أَمجَ َع َواكرُزوا ابإلجنيل لل َخلي َقة ُكلّ َهاَ .من َآم َن َواعتَ َم َد َخلَ َ

أو

يوحنا 15-16 :3

ود م َن اجلَ َسد
وس« :احلَق احلَق أَقُ ُ
قَ َ
َح ٌد الَ يُولَ ُد م َن ال َماء َو ُّ
ول لَ َ
وت هللا .اَل َمولُ ُ
الروح الَ يَـقد ُر أَن يَد ُخ َل َملَ ُك َ
ك :إن َكا َن أ َ
ال يسوع لني ُقودميُ ُ
صوَهتَا،
يح َهتُ ُّ
ود م َن ُّ
ب َحي ُ
ت لَ َ
وح .الَ تَـتَـ َعجب أ ّ
َج َس ٌد ُه َوَ ،وال َمولُ ُ
َِن قُـل ُ
ث تَ َشاءَُ ،وتَس َم ُع َ
الروح ُه َو ُر ٌ
ك :يَـنـبَغي أَن تُولَ ُدوا من فَـو ُق .اَ ّلر ُ
الروح».
ب .ه َك َذا ُك ُّل َمن ُول َد م َن ُّ
لكن َ
ك الَ تَـعلَ ُم من أَي َن ََتِت َوالَ إ َىل أَي َن تَذ َه ُ
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ِبرية أو يستعمل إحدى اخليارات أدَنه .ميكن للقسيس أن يشرك الوالدين يف اختيار آية من الكتاب املقدس حَّت تكون موضوع العظة وتُكتَب يف شهادة املعموديةَ .تخذ
يتح ّدث القسيس ّ
وتتطرق للمواضيع التالية على سبيل املثال:
املناسبة،
طبيعة
االعتبار
عظة املعمودية بعني
ّ

 نعمة احلياة (اخللق) ،ك ّفارة املسيح (الفداء) ،وهبة الروح القدس (التقديس) االنضمام للكنيسة النّ ُم ّو واحلياة كتابعني ليسوع -الرتبية املسيحية ابعتبارها مسؤولية الوالدين والعرابني.

وصاَن ابملعمودية املقدسة .واملعمودية هي الباب املؤدي إىل الكنيسة املسيحية .وأنت اي (فالن/فالنة)
أيها األحبّاء ،ربنا يسوع املسيح بنفسه ّ
معا بعد قليل.
مر العصور عن هذا اإلميان من خالل اعرتاف اإلميان الذي سنقرأه ً
عربت كنيستنا على ّ
قد تعلّمت أساسيات اإلميان .وقد َ
املعمودية صاحلة على الدوام .وإذا راودك شك يف حمبة هللا ،فتذ ّكر(ي) هذه اللحظة وقل (قوِل) يف ذهنك :لقد تعمدت ،أَن ابن (ابنة)
هللا.
يف حياتنا اليومية ،نواجه مواقف نشعر فيها أننا ال منلك ما يكفي من القوة أو املهارات ملواجهتها .تذ ّكرا أيها الوالدان أ ّن املعمودية
ف عليكما وحدكما .طفلكما هو ابن اآلب السماوي .واإلميان ابلثالوث
متنحكما أنتما ً
قواي ابألمان :فحياة الطفل ال تتوقّ ُ
شعورا ً
أيضا ً
اإلهلي يرركما إىل الفرح ويشجعكما على األمل والثقة .هذا اإلميان يقودَن إىل طريق احلياة األبدية.

يف املعمودية ،نُدعى لنحيا كمسيحيني يف هذا العامل .وحَّت وحنن كبار ابلغون ،مازلنا نتعلم معَن اتباع يسوع اليوم .هللا مينحنا الروح القدس
يف املعمودية مما يساعدَن على الثقة ابهلل والعيش كمسيحيني .نتلقى نعمة املعمودية كهدية .واملعمودية حتمل كل اخلالص واحلياة والنعيم.
من ال ُـمهم أن نعيش يف كنف الكنيسة .اي (فالن/فالنة) ،نرحب بك للمشاركة يف خدمة الصالة .ميكنك أن َتِت إىل خدمة الصالة
لتشكر هللا ،أو لتصلي ،أو لتخترب الشركة املق ّدسة .تعال إىل ال ُق ّداس الذي من خالله خيدمنا يسوع بنفسه ويعتين بنا بنعمته .اقرأ الكتاب
وصل .هكذا تنمي اإلميان املسيحي بداخلك بشكل يومي ،وتكون لديك القوة للعمل من أجل األشياء الِت كانت مهمة ابلنسبة
املقدس ّ
ليسوع .أيها العراابن ،أنتما مدعوان لدعم (فالن/فالنة) .تذكراه يف صالتكما .اِبثوا سويةً عن طريق احلياة.
شجعنا على اتّباع املسيح .والسيد املسيح وعدَن أبنه
ُرشـمت بعالمة الصليب على جبهتك وعلى صدرك .وهذه العالمة تبقى بداخلنا وتُ ّ
ضاء الدهر مثل نور وسط الظالم.
معنا ُكل األَايم إ َىل انق َ
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بدل الرتنيمة ميكن ترديد إحدى تسبيحات املعمودية أو عزف أية موسيقى مناسبة.

ج .التعميد
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وصية املعمودية

القسيس :ربنا يسوع املسيح نفسه وصاَن إبجراء املعمودية املق ّدسة .وقد قال لتالميذهِ ُ :
َل ُك ُّل سلْطَ ٍ
الس َم ِاء َو َعلَى األ َْر ِ
ض،
ان ِِف َّ
«دف َع إِ ََّ ُ
ُ ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وح الْ ُق ُد ِ
وه ْم ِب ْس ِم اآلب
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 َ
فَا ْذ َهبُوا َوتَ لْم ُذوا ََج َ
وح الْ ُق ُد ِ ِ
ِ
ض ِاء َّ
الد ْه ِر»( .مَّت )20-18 :28
الر ِ
َواالبْ ِن َ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 ّ
أيها اإلله القدير الرحيم .يف البدء خلقت السماء واألرض ،وروحك الذي يُعطي احلياة كان يَر ُّ
ف َعلَى َوجه الميَاه .واملاء هو نعمتك الِت
تغذي املخلوقات وحتافظ عليها .وقد أغرقت اخلطيئة يف الفيضان ولكنك أنقذت نوح وعائلته فأعطيتنا بذلك مثاالً على املعمودية .لقد
عمد يوحنا ابنك يسوع يف مياه األردن ،وأنت مسحته ابلروح
َحلت شعبك عرب البحر األَحر وحررته من عبودية فرعون .وِبشيئتك ّ
َل
«دفِ َع إِ ََّ
وصاَن ابملعمودية املقدسة بنفسه إذ قال لتالميذهُ :
القدسُُ .ثّ أريق الدم واملاء من جنبه على الصليب ،وعندما قام من املوت ّ
ُك ُّل سلْطَ ٍ
ِ
ِ
وح الْ ُق ُد ِ
الس َم ِاء َو َعلَى األ َْر ِ
س .فَا ْذ َهبُوا َوتَ ل ِْم ُذوا
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 َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
وح الْ ُق ُد ِ
ص ْي تُ ُك ْم بِهَ .و َها أ َََن َم َع ُك ْم ُك َّل األَ ََّّيِم إِ ََل
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 َ
ََج َ
ض ِاء َّ
الد ْه ِر»( .مَّت )20-18 :28
انْ ِق َ
رب :انظر اآلن إىل كنيستك وافتح هلا منبع املعمودية .أرسل روحك القدوس ليمنحنا حياة جديدة،
طاعةً منا لوصية ابنك نطلب اي ّ
ِبيث أ ّن كل من دفن يف منبع النعمة هذا يف موت املسيح ،يقوم معه إىل حياة جديدة .نطلب أن يُ َذ ّكَرَن هذا املاء ِبعموديتنا ،وأن يـُ َو ّح َدَن
يف فرٍّح مشرتك مع مجيع إخواننا وأخواتنا الذين عُ ّم ُدوا يف جسد املسيح .نطلب هذا ابسم ربّنا يسوع املسيح.
الشعب :آمني.

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 االردنِ .بوته وقيامته
َل ُك ُّل سلْطَ ٍ
الس َم ِاء
ان ِِف َّ
«دفِ َع إِ ََّ
وصاَن ابملعمودية املقدسة بنفسه عندما قال لتالميذهُ :
ُ
ُحّررَن من أغالل اخلطيئة واملوت .وبعد قيامتهّ ،
ِ
ِ
ِ
ِ
وح الْ ُق ُد ِ
َو َعلَى األ َْر ِ
وه ْ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
الر ِ
ِِب ْس ِم 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 َ
)20-18 :28

يتعمد يف هذا املاء يرث
صل :اي ّ
يتعمد يف هذا املاء يصل على حياة جديدة .اجعل من ّ
الروح القدس ِبيث أ ّن من ّ
رب ،أرسل ّ
لنُ ّ
ملكوتك األبدي .اي رب امسع صالتنا بشفاعة َملصنا يسوع املسيح.
الشعب :آمني.
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اعرتاف اإلميان

ٍّ
بصوت واحد.
اعرتاف اإلميان يُقرأُ مجاعةً

معا إبمياننا املسيحي.
القسيس :لنعرتف ً
حنن نؤمن إبله واحد،
الشعبُ :
آب قادر على كل شيء،
خالق السماء واألرض ،كل ما يرى وما ال يرى.
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 َملوق .ذو جوهر واحد مع اآلب.
هو الذي به كان كل شيء.
الذي من أجلنا حنن البشر ،ومن أجل خالصنا نزل من السماء.
وُتسد ابلروح القدس من مرمي العذراء ،وصار إنساَن ،وصلب يف عهد بيالطس البنطي.
وَتمل .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.
ونُؤمن ابلروح القدس،
الرب احمليي ،املنبثق من اآلب واالبن،

املسجود له واملمجد مع اآلب واالبن ،الذي تكلم ابألنبياء.
وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية.
واعرتاف ِبعمودية واحدة ملغفرة اخلطااي.
وأترجى قيامة املوتى وحياة الدهر اآلِت .آمني

.12السؤال
عمد على أساس هذا اإلميان واحلصول على مجيع الوعود الواردة فيه؟
القسيس :هل تريد أن تت ّ
اجلواب:

نعم
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نعمدك ابسم الثالوث اإلهلي.
القسيس :تنفي ًذا لوصية املسيحّ ،
القسيس يسكب املاء ثالث مرات على رأس الطفل ويقول:

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

ويضع القسيس يده على رأس الشخص الذي يتم تعميده ،وميكنه أن يطلب من الوالدين والعرابني أن يضعوا أيديهم على رأسهُ ،ث يقول:

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

العراابن إبلباس ال ُـمعتمد ثوب املعمودية إذا مل يكن قد ارتداه بعد .ويقول القسيس:
يقوم ّ

َجيعا أَب نَاء ِ
ِ
ِ
هللا ِِب ِإلميَ ِ
ِ
وع .أل َّ
يح".
ين ا ْعتَ َم ْد ُُْت ِِبل َْم ِس ِ
ان ِِبل َْم ِس ِ
س َ
يح قَ ْد لَبِ ْستُ ُم ال َْمس َ
َن ُكلَّ ُك ُم الَّذ َ
يقول الرسول بولس" :ألَنَّ ُك ْم َ ً ْ ُ
يح يَ ُ

(غالطية )3:27

يُشعل القسيس مشعة املعمودية من مشعة املذبح أو من مشعة طاولة املعمودية أو من مشعة الفصح ،ويُسلّمها لل ُـمعتمد 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

القسيس :يف املعمودية املق ّدسة ُتّ ض ُّمك كعضو يف كنيسة املسيح ويف الكنيسة (الفالنية) .نشملك بصلواتنا .قال بولس الرسول" :فَ لَ ْستُ ْم
ت ِ
ِ
ِِ ِ
ني وأَ ْه ِل ب يْ ِ
هللا( ".أفسس )2:19
إِذًا بَ ْع ُد غَُرَِب َء َونُ ُزًال ،بَ ْل َرعيَّةٌ َم َع الْق ّديس َ َ َ
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بدل الرتنيمة ميكن ترديد إحدى تسبيحات املعمودية أو عزف أية موسيقى مناسبة.

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

لنصل!
القسيسّ :
دعوت (فالن/فالنة) إىل شركة كنيستك؛ وجعلته (ـها) خاصتك
 .1أيها اإلله القدير ،اي أاب ربّنا يسوع املسيح ،نشكرك ً
أيضا ألنّك َ
كل يوم .وساعد العرابني كذلك على دعمه
من خالل املعمودية املقدسة .قَـ ّوه (ـها) بروحك القدس .واجعله (ـها) يلجأ إليك ّ

مجيعا على أن ننمو يف اإلميان ويف احملبة ،وعلى أن حنيا يف شركة كنيستك ،وعلى أن نرث احلياة األبدية يف اليوم
(ـها) .ساعدَن ً
األخري .اي رب امسع صالتنا بشفاعة ابنك ربنا يسوع املسيح.
 .2اي رب ،أيها اآلب القدير ،نشكرك على أنّك يف املعمودية املقدسة تنقلنا من الظالم إىل النور .حنن اليوم نصلّي ألجل املعتَمد(ة)
(فالن/فالنة) اجعله (ـها) ينمو (تنمو) يف اإلميان .قَـ ّوه (ـها) ابلكلمة وابألسرار املقدسة .أعنُه (ـها) على اللجوء إليك يف الصالة.
مجيعا على أن حنيا وف ًقا ملشيئتك .نطلب هذا اي رب ابسم ابنك ربنا يسوع املسيح.
شجعنا ً
الشعب :آمني.

.16الصالة الرِبنية

ٍّ
بصوت واحد.
تُقرأُ الصالة الرابنية مجاعةً

أ ََاب ََن الذي يف الس َم َاوات،
ك،
ليَـتَـ َقدس امسُ َ
ك،
ليَأت َملَ ُكوتُ َ
ك
لتَ ُكن َمشيئَـتُ َ
ك َعلَى األَرض.
َك َما يف الس َماء َكذل َ
ُخبـَزََن َك َفافَـنَا أَعطنَا اليَـوم،
َواغفر لَنَا َخطَ َااي ََن
ني إلَيـنَا،
َك َما نـَغف ُر لل ُمذنب َ
َوالَ تُدخلنَا يف َُتربٍَّة
الشّرير.
لكن َجنّنَا م َن ّ
ك وال ُقوةُ وال َـمج ُد إ َىل األَبَد.
ك ال ُـمل ُ
ك لَ َ
ألن َ
آمني.
 .17الربكة
ُميكن أيضا ترتيل الربكة.

الرب ويرسكم.
القسيس :بُبارككمُ ّ

ب ب َوجهه َعلَي ُكم َويَـر ََحُ ُكم.
يُضيءُ الر ُّ
ب َوج َههُ َعلَي ُكم َوَمينَ ُح ُكم َسالَ ًما.
يَـرفَ ُع الر ُّ
ابسم اآلب † واالبن والروح القدس.
الشعب :آمني.

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

