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ن�شيد الدخول
يا ربُّ هبني

الالزم��ة: ي��ا ربُّ هبن��ي عزم��اً لأبن��ي يف النا���س بيت��اً ل��ك ل��ك
ح���ي���ث جت������دين ف���ل���ي���واك���ب���ن���ي ن�������وُر ن��ع��م��ت��َك

م�شيُت الطريق  هديتني  اأتيُت  اإليك  دعوتني   )1
ال�شياء وج���ه  ي��ا  راأي�����ُت  م��ا  وج��ه��ك  ���ش��وى 

عليَك بعبئي  �شاأُلقي  اإل��ي��َك  ِم��ن��َك  لأن��ن��ي   )2
وه����ا اأن�����ا ج�����اٍث ل���دي���َك ام�������أين ���ش��ف��اء

ُيحدُّ ق��ب��ُل وب��ع��ُد وَم���ن ح��بُّ��ه ل  ي��ا  اإل��ه��ي   )3
ف��ب��ي��ن��ي وب���ي���ن���ك ع���ه���ُد ع��لِّ��م��ن��ي ال���وف���اء

جتديد مواعيد املعمودية
الكفر بال�شيطان

نعم نكفر اأتكفرون بال�شيطان؟     �
نعم نكفر وبجميع اأعماله؟     �
نعم نكفر وبجميع اأباطيله؟     �

العرتاف بالإميان
اأتوؤمنون باهلل الآب القدير، خالق ال�شماء والأر�ض؟             نعم نوؤمن  �

اأتوؤمنون بربنا ي�شوع امل�شيبح، ابنه الوحيد الذي ولد من مرمي البتول،  �
تاأمل، قرب وقام من بني الأموات، وهو جال�ض عن ميني الآب؟            نعم نوؤمن 	
اأتوؤمنون بالروح القد�ض                نعم نوؤمن  �

وبالكني�شة املقد�شة، وب�رشكة القدي�شني، ومغفرة اخلطايا  �
وقيامة اجل�شد واحلياة الأبدية؟                نعم نوؤمن  

اجلميع يعلنون
هذا هو اإميان الكني�شة، هذا هو الإميان الذي نعلنه بافتخار، يف امل�شيح ي�شوع ربنا.    اآمني



الكاهن: ير�ض امل�شاركني باملاء املقد�ض واأثناء ذلك تن�شد اجلماعة الرتتيلة التالية:

نحن الذين اعتمدنا فيك
اإحفظنا يف ثوب �شيائك املجيد. الالزمة: نحن الذين اعتمدنا فيك اأيها امل�شيح 

1( اأنتم الذين اعتمدمت يف امل�شيح، قد لب�شتم امل�شيح.    الالزمة

رتبة الإر�شال
الذين يقومون مبهمة  هي عبارة عن حوار بني الكاهن الذي ميثل الكني�شة واملعلمني 
من  املر�شلة  الكني�شة  با�شم  املهمة  لهذه  مر�شلون  اأنهم  لهم  تذكريا  امل�شيحي،  التعليم 
ال�شيد امل�شيح. ويف ختام هذا احلوار مينحهم بركة الرب والكني�شة وير�شلهم للتب�شري 

كما اأر�شل ي�شوع ر�شله.

 = الكاهن                             = املعلمون واملعلمات

اأيها الإخوة والأخوات، اإن اهلل الآب القدير يريد اأن يخل�ض جميع النا�ض ويبلغوا   
امل�شيح،  ي�شوع  ابنه  بوا�شطة  لنا  التي جتلت  املعرفة  املعرفة، تلك  اإىل  معرفته حّق 
احلي القائم بيننا، والذي يدعونا لإتباعه ب�رش العماد املقد�ض والن�شمام اإىل كني�شته 

التي اأ�ش�شها على الر�شل لإع�ن هذه الب�رشى ال�شارة جلميع النا�ض.
نحن م�شتعدون لأن نكون ر�شل هذه الب�رشى يف عائالتنا، ومدار�شنا وجمتمعنا.  

اإن حمور اإمياننا هو ي�شوع امل�شيح، وهو الو�شيط الوحيد كي يبلغ اخل��ض جميع   
النا�ض.

نحن م�شتعدون لأن نتبع الرب ي�شوع.  
حياتنا  يف  الأولوية  نعطيه  باأن  وعلمنا  ال�شماوي،  بامللكوت  امل�شيح  ب�رش  لقد   

واأعمالنا.
نحن م�شتعدون لأن نعمل على منو وانت�شار هذا امللكوت منذ الآن.  

يف جمتمعنا الذي يتميز بتعدد الديانات،  
النفتاح،  على  تقوم  تربية  اإلينا  املُوَكلون  والطالبات  الطالب  وتن�شئة  تربية  على  �شنعمل   

واحلوار، بعيدا عن الذوبان والنعزال.



نعي�ض يف جمتمعنا م�شيحيني من خمتلف الكنائ�ض،  
�شنعمل على خلق جو �شليم من الأخوة بني طالبنا وطالباتنا مبختلف انتماءاتهم الكن�شية،   

ونركز على ما يوحدنا ويعزز هويتنا ور�شالتنا امل�شيحية يف بالدنا هذه.
نحن نعي�ض يف جمتمعنا كاأقلية م�شيحية،  

�شنعمل على تنمية روح النتماء يف نفو�س طالبنا وطالباتنا لكي يكونوا اأع�شاء فاعلني يف   
كني�شتهم وجمتمعهم.

بركة املحتفل
اهلل الآب الذي اأظهر حقيقته وحبه لنا بوا�شطة ابنه ي�شوع امل�شيح، يجعلكم �شهودا   �
حلبه وللب�رشى ال�شارة يف كني�شته وللعامل اأجمع.         اجلميع: اآمني

الرب ي�شوع امل�شيح الذي وعد كني�شته باأنه �شيبقى معها اإىل انق�شاء الدهر، مينح   �
اأعمالكم واأقوالكم وتعليمكم الفعالية يف حياة املوكولني اإليكم.        اجلميع: اآمني
الروح القد�ض يلهمكم وير�شدكم لكي تكونوا معلمني �شادقني ل�إجنيل املقد�ض.  �

اجلميع: اآمني
بركة اهلل الآب القدير والبن والروح القد�ض حتل عليكم وتبقى معكم اإىل الأبد.  �

اجلميع اآمني
لننطلق ب�ش�م امل�شيح لنب�رش ونتلمذ ونعلم كما اأو�شانا معلمنا الإلهي.  �

ن�شيد اخلتام
اأر������ش�����ل�����ت�����ك ب���ق���وت���ي م���������ش����ح����ت����ك خل����دم����ت����ي1( 
ن�����������رشت�����ك ب�����ق�����درت�����ي  )2( ب���ن���ع���م���ت���ي  غ����م����رت����ك 

الالزمة:
اأن����ا معكه��ي��ا اب���ذر ال���ب���ذار ب��ع��زٍم واق��ت��دار ك���ي جت��ن��ي ال��ث��م��ار ف��ه��ا 
ال�شباب اأُب��ّدد  ال�شعاب  يف  تخ�شى  معك(2ل  اأن��ا  )فها  الأب���واب  واأف��ت��ح 
ل���ك���رم���ي اذه�������ب ي����ا ب��ن��ي اع����م����ل ب�����ه ع����ل����ى ال��������دوام2( 
ق�����ل ه�����ا اأن�������ا ي�����ا ���ش��ي��دي  )2( الأن������ام  رب  ي���ا  اأر���ش��ل��ن��ي 
ل���ي�������ض ب������ق������درة ال���ب�������رش ال�������������ذراع3(  ب�������ق�������وة  ول 
ب����روح����َي ال���ق���د����ض ال��ق��دي��ر  )2( ُم�شتطاع  املُ���ح���اُل  ُي�شحي 


