خدمة َّ
الضم إىل شركة الكنيسة
َّ
إن الشخص الذي أت سن اخلامسة عشر والذي انل املعمودية املسيحية املباركة ُيكنه االنضمام إىل شركة الكنيسة اللوثرية الفنلندية بعد أن ينال التعليم الالزم ضمن برانمج مدرسة التثبيت وبعد
اعتافه إبيان الكنيسة (التعاليم الكنسية  .)1:3إذا كان الشخص قد تلقى التعليم الالزم يف مدرسة التثبيتَّ ،
فإن انضمامه كعضو يف الكنيسة ال يتطلّب تلقيه أي تعليم آخر.
ٍ
شخص كعضو للكنيسة اللوثرية الفنلندية إذا كان هذا الشخص يعود لالنضمام إىل الكنيسة بعد أن كان قد تركها ساب ًقا.
كما يكن استعمال هذه الصيغة إلجراء خدمة إعادة استقبال

لضم شخص مل يبلغ اخلامسة عشر بعد كعضو يف الكنيسة .اإلرشادات العامة اخلاصة بعضوية من هم دون سنة اخلامسة عشر يف
ويكن للقسيس استعمال هذه الصيغة؛ حسب تقديره اخلاص؛ ّ

دونة يف صيغة معمودية الطفل.
الكنيسة ُم َّ

التعليم الذي يُقدَّم للشخص ال ُـمنضم إىل الكنيسة ومراسيم حفل "خدمة الضَّم إىل شركة الكنيسة" يُعادالن خدمة التثبيت (التعاليم الكنسية .)1:3

ُُترى "خدمة َّ
الضم إىل شركة الكنيسة" يف الكنيسة أو املنزل أو أي مكان آخر مناسب يتفق عليه القسيس مع الشخص املعين ابألمر.

إذا مل يقبل راعي الكنيسة طلب االنضمام إىل شركة الكنيسة ،عليه أن ُُييل األمر إىل جملس األبرشية أو إىل جملس الكنيسة للنظر يف الطلب (التعاليم الكنسية .)1:3

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

الربكة
القسيس :ابسم اآلب † واالبن والروح القدس.
الشعب :آمني.
حتية الشعب
الرب مع ُكم.
القسيسَّ :
أيضا.
الشعب :ومعك ً

 .3كلمات املقدمة
يكتب القسيس كلمات املق ّدمة بنفسه أو يستعمل املق ّدمة اآلتية:

القسيس :ي (فالن/فالنة) (األمساء األوىل) ،أنت اليوم تريد (ين) االعتاف إبيانك واالنضمام إىل كنيستنا .نشكر الرب ألنه يف املعمودية

ضمك إليه كابن (ابنة) له .وهو يدعوك ألن حتيا حياة اإليان ابملسيح ،ويدعوك ألن حتب أخاك وف ًقا ملشيئة الرب .يقول
ال ُـمق ّدسة ّ
ِ
جا( ".إجنيل يوحنا )37 :6
ل يُ ْقبِ ُلَ ،وَم ْن يُ ْقبِ ْل إِ ََّ
اآلب فَِإ ََّ
يسوعُ " :كل َما يُ ْعط ِين ُ
ل الَ أُ ْخ ِر ْجهُ َخا ِر ً

 .4املزمور
يكن كذلك اختيار املزامري حسب السنة الكنسيّة أو اختيار مزامري أخرى.

يكن قراءة املزمور أو ترتيله .مع املزامري ،نقول اجملدلة الصغرى ابستثناء األسبوعني األخريين من الصوم الكبري.

ِ ِِ ِ
ب ي ُك َّل األ ْر ِ
ض.
ا ْهتفي ل َّلر ِّ
ضرتِِه بِت ٍّن.
الر َّ
ْاعبُ ُدوا َّ
ب بِفرٍحْ .اد ُخلُوا إِىل ح ْ
ب ُهو هللاُُ .هو صنـعنا ،ولهُ َْن ُن ش ْعبُهُ وغن ُم م ْرعاهُ.
الر َّ
ْاعل ُموا أ َّن َّ
ِ ٍ ِ ِ
امسهُ.
َّسبِ ِ
اْح ُدوهُ ،اب ِرُكوا ْ
يحْ .
ْاد ُخلُوا أبْـوابهُ ِب ْمد ،ديرهُ ابلت ْ
ب صالِ ٌح ،إِىل األب ِد ر ْْحتُهُ ،وإِىل د ْوٍر فد ْوٍر أمانـتُهُ.
الر َّ
أل َّن َّ
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أو
ث َيِِْت ع ْوِِن!
ين إِىل ْ
اْلِب ِالِ ،م ْن حْي ُ
أ ْرف ُع عْي َّ
السماو ِ
ات واأل ْر ِ
ض.
معُون ِِت ِم ْن ِعنْ ِد َّ
ب ،صانِ ِع َّ
الر ِّ
ِ
ِ
س حافِظُك.
ال يدعُ ر ْجلك تزل .ال يـْنـع ُ
ِ
ظ إِ ْسرائِيل.
س وال يـن ُام حافِ ُ
إنَّهُ ال يـْنـع ُ
الرب ِظلٌّ لك ع ْن ي ِدك الْيُ ْمَن.
الرب حافِظُكَّ .
َّ
س ِيف النـَّها ِر ،وال الْقم ُر ِيف اللَّْي ِل.
ال ت ْ
ض ِربُك الش ْ
َّم ُ
ظ نـ ْفسك.
الرب ُْيفظُك ِم ْن ُك ِّل شّرُْ .يف ُ
َّ
ِ
َّه ِر.
الرب ُْيف ُ
َّ
ظ ُخ ُروجك وُد ُخولك من اآلن وإِىل الد ْ
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أو
ب ِيف ُك ِل ِح ٍ ِ
يحهُ ِيف ف ِمي.
الر َّ
أُاب ِرُك َّ
ني .دائ ًما ت ْسبِ ُ
ّ
ب تـ ْفت ِخ ُر نـ ْف ِسي.
ِاب َّلر ِّ
ي ْسم ُع الْ ُودعاءُ فـيـ ْفر ُحون.
امسهُ م ًعا.
الر َّ
ب معِي ،ولْنُـع ِّل ْ
ع ِظّ ُموا َّ
استجاب ِِل ،وِم ْن ُك ِّل َما ِوِيف أنْـقذِِن.
ت إِىل َّ
طلْب ُ
بف ْ
الر ِّ
ِ
وه ُه ْم ملْ َتْج ْل.
استـن ُاروا ،وُو ُج ُ
نظ ُروا إِلْيه و ْ
املزمور 5-1 :34

اجملدلة الصغرى
الْم ْج ُد لِآلب واالبْن
الْم ْج ُد لِآلب والروح ال ُق ُدس

 .5الدعاء

كما كان ِيف الْب ْد ِء و ْهو اآلن
وسي ُكو ُن إِىل د ْه ِر َّ
الد ِاه ِرين ِآمني.

دعوة الشعب للصالة ُيكِ ُن أ ْن تـُْتـبع بفتة صمت قصرية للصالة.

القسيس :فلنصل!
َ .1ملصنا يسوع املسيح،
نشكرك ألنك دعوت (فالن/فالنة) لالنضمام إىل شركة كنيستك.
ِ
أعنُه (ـها) على اللجوء إليك دائما.
اجعل الروح القدس يسكن فيه (فيها)،
حت ينمو (تنمو) كابن (ـة) لك
ّ
ويصل (تصل) إىل حضرتك يف اإلشراقة األبدية يف اليوم األخري.
امسع صالتنا فأنت مع اآلب والروح القدس
حي وذو سلطان دائما وإىل األبد.
ٌّ

 .2أيها اإلله القدير ،ي أابان السماوي،
انظر برأفة إىل (فالن/فالنة)
الذي (الِت) دعوته (ـها) لالنضمام إىل شركة كنيستك.
أيِّ ْدهُ (ـها) ابلروح القدس.
امنحه (امنحها) أن يبقى (تبقى) دائما تلمي ًذا (تلميذة) ليسوع املسيح
وعضوا (عضوة) يف كنيستك.
ً
أعنه (ـها) على خدمتك وخدمة اآلخرين.
نطلب هذا ي رب ابسم يسوع املسيح.

الشعب :آمني

ب .خدمة الكلمة
 .6قراءة الكتاب املق ّدس
أيضا قراءة آيت الكتاب املقدس األخرى حسب السنة الكنسيّة.
قبل قراءة اإلجنيلُ ،يكن قراءة أحد املقاطع أدانه .ويكن ً
يعلن القارئ عن املقطع املراد قراءته قبل البدء ابلقراءة.

أفسس 20-19 :2

ِ ِ
ِ
فـلستُم إِ ًذا بـع ُد غُرابء ونـُزًال ،بل ر ِعيَّةٌ مع الْ ِق ِّد ِ
يسني وأ ْه ِل بـي ِ
ت هللاِ .مْبنِيِّني على أس ِ
يح نـ ْف ُسهُ حجُر
ْ
ْ
اس الر ُس ِل واألنْبياء ،وي ُسوعُ الْمس ُ
ْْ
ُ ْ
الزا ِوي ِة.
َّ

تيطس 5-4 :3

َّاِن وُت ِد ِ
ِ
لكن ِحني ظهر لُطْف َُملِّ ِ ِ
ِ
يد
صنا هللا وإِ ْحسانُهُ ،ال ِِب ْعمال ِيف بِّر ع ِم ْلناها َْن ُن ،ب ْل ِِبُْقتضى ر ْْحتِ ِه ،خلَّصنا بِغُ ْس ِل الْ ِميالد الث ِ ْ
ُ
و ْ
وح الْ ُق ُد ِس.
الر ِ
غالطية 28-26 :3

يح ق ْد لبِستم الْم ِسيح :ليس يـه ِ
ِ
َجيعا أبـناء هللاِ ِاب ِإلي ِ
ي وال يُوانِِنٌّ .لْيس عْب ٌد
يح ي ُسوع .أل َّن ُكلَّ ُك ُم الَّ ِذين ْاعتم ْد ُْت ِابلْم ِس ِ
ان ِابلْم ِس ِ
ود ٌّ
ْ ُ
ألنَّ ُك ْم ً ْ ُ
ُُْ
َجيعا و ِ
ِ
يح ي ُسوع.
اح ٌد ِيف الْم ِس ِ
وال ُحٌّر .لْيس ذكٌر وأُنْـثى ،ألنَّ ُك ْم ً
تيطس 4-5 :3

ِ
لكن ِحني ظهر لُطْف َُملِّ ِ
صنا هللاِ وإِ ْحسانُهُ ال ِِب ْعمال ِيف بِّر ع ِم ْلناها َْن ُن ،ب ْل ِِبُْقتضى ر ْْحتِ ِه
ُ
و ْ
يح َُملِّ ِ
صنا.
وح الْ ُق ُد ِس ،الَّ ِذي سكبهُ بِغِ ًَن علْيـنا بِي ُسوع الْم ِس ِ
الر ِ

َّاِن وُت ِد ِ
ِ
يد
خلَّصنا بِغُ ْس ِل الْ ِميالد الث ِ ْ

لوقا 24-20 :15

ِِ
السم ِاء
ت إِىل َّ
فـقام وجاء إِىل أبِ ِيه .وإِ ْذ كان ملْ يـزْل بعِ ً
يدا رآهُ أبُوهُ ،فـتحنَّن وركض ووقع على عُنُقه وقـبَّـلهُ .فـقال لهُ االبْ ُن :ي أِِب ،أ ْخطأْ ُ
وقُدَّامك ،ولست مست ِحقًّا بـع ُد أ ْن أُدعى لك ابـنًا .فـقال األب لِعبِ ِ
اجعلُوا خاَتًا ِيف ي ِدهِ ،و ِحذاءً ِيف
يدهِ :أ ْخ ِر ُجوا ْ
ْ
ْ
اْلُلَّة األُوىل وألْبِ ُسوهُ ،و ْ
ْ
ُ
ْ ُ ُْ
ِر ْجلْي ِه ،وق ِّد ُموا الْعِ ْجل الْ ُمس َّمن وا ْذِبُوهُ فـنأْ ُكل ونـ ْفرح ،أل َّن ابِْين هذا كان ميِّتًا فـعاش ،وكان ضاالًّ فـ ُوِجد .فابْـتدأُوا يـ ْفر ُحون.
يوحنا 37 :6

ِ
ُخ ِر ْجهُ خا ِر ًجا".
ِل يـُ ْقبِ ُل ،وم ْن يـُ ْقبِ ْل إِ َّ
اآلب فِإ َّ
ِل ال أ ْ
قال يسوعُ " :كل ما يـُ ْعط ِيين ُ

قال يسوع:

يوحنا 35-34 :13

اْل ِميع أنَّ ُكم تال ِم ِ
ِ
يذي:
ضاِِ .بذا يـ ْع ِر ُ
ض ُك ْم بـ ْع ً
ضا بـ ْع ُ
ضا .كما أ ْحبـْبـتُ ُك ْم أان ُِحتبون أنْـتُ ْم أيْ ً
ض ُك ْم بـ ْع ً
"و ِصيَّةً جديدةً أان أ ُْع ِطي ُك ْم :أ ْن ُِحتبوا بـ ْع ُ
ف ْ ُ ْ
ضا لِبـ ْع ٍ
ض".
إِ ْن كان ل ُك ْم ُح ٌّ
ب بـ ْع ً

 .7الرتنيمة
بدل التنيمة يكن ترديد إحدى تسبيحات املعمودية أو عزف أية موسيقى مناسبة.

 .8العظة
تطرق للمواضيع التالية:
ِبرية أو يستعمل العضة أدانه .يكن للقسيس أن ي ّ
يتح ّدث القسيس ّ
 كون اإلنسان ابنا هلل ،العمل الكفاري ليسوع املسيح ،موهبة الروح القدس اهتمامنا ِبياتنا الروحية -عالقتنا ابلكنيسة.

نرحب بك مثلما
َنن جمتمعون أمام هللا ألنك ي (فالن/فالنة) تريد (تريدين) االنضمام إىل شركة كنيستناَ .نن نبتهج بقرارك هذا ونريد أن ّ
وه ْم يثقون يف أبيهم السماوي.
رحب األسرة ِبحد أفرادها عندما َيِت إىل البيت .الكنيسة هي أسرة يعيش فيها أشخاص َمتلفون سويّةً ُ
تُ ّ

معا نتعلم العيش وف ًقا ملشيئة هللا .هللا يدعوان لنؤمن به ولنحب إخوتنا .هذه هي
لكل فرد من أفراد األسرة مكانه اخلاص به ودوره اخلاصً .
دعوة اإلنسان املسيحي.
أيضا ي (فالن/فالنة) سوف تشتك
إ ّن اإليان بعمل املسيح الك ّفاري يفتح الطريق أمامنا للحصول على املغفرة وعلى بداية جديدة .أنت ً
قويك ويعينك على أعمالك يف هذا العامل .اطلب (ـي) يف
(تشتكني) يف نعمة الرب يوميًا .الروح القدس هو دليلك يف هذا الطريق .سيُ ّ
صالتك من هللا العون والتشجيع.
معاَ .جيع أعضاء الكنيسة مدعوون إىل الكنيسة لالستماع إىل كلمة هللا ،للشكر وللصالة
أسرة هللا ُتتمع يف الق ّداس اإلهلي لالحتفال ً
إىل اآلب السماوي .يف العشاء الرّابِن ،يسوع نفسه خيدمنا ويعتين بنا بنعمته .تعال (ـي) ي (فالن/فالنة) ،اهنل (ـي) من هذه النعم واستق
قويك يف اْلياة إىل أن تصل (ـي) إىل بيتك السماوي يف اليوم األخري.
(ـي) منها القوة ْلياتك .وهكذا ،فإن اإليان املسيحي سيُ ّ

ج .الضَّم إىل شركة الكنيسة
يتق ّدم الشخص الذي يُضم إىل شركة الكنيسة َنو املذبح.

 .9السؤال
القسيس :هل تريد (تريدين) االنضمام إىل كنيستنا من خالل االعتاف إبياننا املسيحي املشتك؟
اْلواب:

نعم

.10

اعرتاف اإلميان

ٍ
بصوت واحد.
اعتاف اإليان يُقرأُ َجاعةً

َنن 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 َنن البشر ،ومن أجل خالصنا نزل من السماء.
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 يني 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.
واعتاف ِبعمودية واحدة ملغفرة اخلطاي.
وأترجى قيامة املوتى وحياة الدهر اآلِت .آمني
.11ال مباركة
عربت عن رغبتك يف االنضمام إىل كنيستنا من خالل االعتاف إبياننا املسيحي املشتك.
القسيس :لقد ّ
خادما لكلمة هللا ولكنيسته أضمك ي (فالن/فالنة) إىل شركة كنيستنا ابسم اآلب † واالبن والروح القدس.
أان املدعو واملرسوم ً
الشخص الذي يتلقى الربكة :آمني.

يركع الشخص الذي ت ضمه إىل شركة الكنيسة على ركبتيه أمام املذبح ويضع القسيس يده على رأسه.

القسيس :نعمة ربّنا يسوع املسيح ،حمبة اآلب ،وشراكة الروح القدس تكون معك.
الشعب :آمني.
.12الصالة الشفعية اجلماعية
يكن أن تكون الصالة أيضا.

لنصل!
القسيسّ :
شجعه (ـها)
عضوا (عضوة) يف كنيستناّ .
أيها اإلله القدير ،ي أابان السماوي .نُصلّي من أجل (فالن/فالنة) الذي (الِت) أصبح (ـت) ً
حت جيد (ُتد) القوة يف كلمتك ويف العشاء الرابِن .أعنه (ـها) ليحيا (لتحيا) حياة مسيحية وف ًقا ملشيئتك .أرشده (ـها) يف كل يوم وأ ِرهِ
ّ
ّ
ّ
(ـها) الطريق الذي جيدر به (ـها) أن يسلكه (تسلكه) .ابرك ي رب (فالن/فالنة) وابرك أقاربه (ـها) .اجعل الكنيسة تكون له (ـها) ولنا
معا .اجعلنا نبقى أبناءً للرب ،وخذان إليك وإىل قربك .نطلب هذا ي رب بشفاعة ابنك ربنا يسوع
َجيعا ً
بيتًا يكن أن ننمو روحيًّا فيه ً
املسيح.
الشعب :آمني.
.13الصالة الرابنية

ٍ
بصوت واحد.
تُقرأُ الصالة الرابنية َجاعةً

السماو ِ
ات،
أابان الَّ ِذي ِيف َّ
لِيـتـقد ِ
امسُك،
َّس ْ
لِيأْ ِ
ت مل ُكوتُك،
لِت ُك ْن م ِشيئـتُك

السم ِاء كذلِك على األ ْر ِ
ض.
كما ِيف َّ
ُخْبـزان كفافـنا أ ْع ِطنا اليـ ْوم،
وا ْغ ِف ْر لنا خطايان
كما نـ ْغ ِف ُر لِْل ُم ْذنِبني إِلْيـنا،
وال تُ ْد ِخلْنا ِيف ُتْ ِرب ٍة
ِ
لك ْن ِجنّنا ِمن ال ِّشِّري ِر.
ك وال ُق َّوةُ والـم ْج ُد إِىل األبد.
ألنَّك لك ال ُـملْ ُ
آمني.
د .كلمة ختامية
 .14الربكة
ُيكن أيضا ترتيل الربكة.

ِ
الرب وُيرسكم.
القسيس :بُبارككمُ ّ
يِ
الرب بِو ْج ِه ِه علْي ُكم ويـ ْرْحُ ُكم.
ضيءُ َّ
ُ
الرب و ْجههُ علْي ُكم ويْن ُح ُكم سال ًما.
يـ ْرف ُع َّ
ابسم اآلب † واالبن والروح القدس.
الشعب :آمني.

 .15الرتنيمة
بدل التنيمة يكن ترديد إحدى تسبيحات املعمودية أو عزف أية موسيقى مناسبة.

