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 و دعا خوش آمدگویی
 رحمت و لطف از حاكی ابدی، مهر انوار      محبت منشاء ای آسامنی، خداوند :رسود

 جهت هر ز كامل تو، شبیه شوم تا      محبت و مهر ز نو، تعمیدی مرا ده
 

 مقدمه
. داریم مرمان با خداوند برمیتعمید اولین قدم در راه جدیدی است که در سفر ع خادم

تنها ما در این راه جدید . خداوند مهربانی که ما را به فرزندی خود خوانده است
پایان  او با محبت بی. تا آخر عمر با ماست خداوندنیستیم زیرا ایامن داریم که 

متام آدمیان از . عیسی مسیح با ما خواهد بود نجات دهندۀ ماخود بواسطه 
اما خداوند با فیض و رحمت . شوند گناه مایل و مرتکب گناه می هنگام تولد به

و . زیرا خدا محبت است. پایان خود میخواهد که همۀ انسانها نجات پیدا کنند بی
تواند به  هیچکس منی: فرماید به همین جهت نجات دهنده ما عیسی مسیح می

القدس تعمید  ای پیدا کرده و در آب و روح ملکوت خدا وارد شود مگر تولد تازه
 . گیرد

کنم که از خداوند ما، عیسی مسیح و نجات  پس ای عزیزان از شام التامس می
پایان و فیض خداوندی خود به  دهندۀ همۀ گناهکاران، بخواهید که از رحمت بی

داد یعنی   توادند چیزی را عطا فرماید که این دنیا منی آن ---------این دوست ما 
 تا او از این ببعد. ن، تعمید و آمادگی برای زندگی جدیدتوبۀ قلبی، بخشش گناها

ای بوده دیگران  در کلیسای مقدس مسیح عضو مفید و فعال و زنده با ایامن راسخ
ای زانو  پس همۀ ما در حضور چنین خداوند مهربان و بخشنده. را خدمت کند
 . کنیم زنده و دعا می

ام تعمید پرس عزیز خود، عیسی ای خدای قادر مطلق و رسمدی، که در هنگ جامعت
خواهیم که از  مسیح در رود اردن، ندا دادی که از او خوشنود هستی، از تو می
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مرحمت فرموده او را تعمید داده و به روح  ------پایان بر این شخص  رحمت بی
مقدس و پاک خود در کشتی کلیسای مسیح بپذیری تا در ایامن راسخ گشته و 

پایان تو ریشه زده از امواج این جهان  بوده و در محبت بیدر امید جاودانی شاد 
بوسیله . به ساحل امید و حیات جاودانی رسیده و با تو تا ابدیت همراه باشد

 خداوندمان عیسی مسیح آمین
ای خداوند قادر مطلق و ابدی مددکار متام محتاجان و رسچشمۀ امید متامی  خادم

ای خداوندی که حیات همۀ . برند ه میناامیدان و گناهکاران که نزد تو پنا
 ------کنیم بخاطر این شخص  ایامنداران و قیامت مردگان هستی، نزد تو دعا می

پایان  بی ای بگیرد، گناهان او را از رحمت که برای تعمید تو آمده است تا تولد تازه
. ای داشته و در جهت ارادۀ تو زندگی کند بعد زندگی تازهخود بخشش تا از این ب

ای که هرگاه دو  ای پدر قادر مطلق که بوسیلۀ پرس خود عیسی مسیح وعده داده
یا سه نفر نزد تو دعا کنند، آنها را شنیده و پاسخ خواهی فرمود، و همچنین 

حال ما . فرمودی، بخواهید تا دریافت کنید و بکوبید تا درهای بسته، باز شوند
هیم که درهای بسته را باز کرده، خوا نیازمندان و جویندگان رحمت تو، از تو می

از فیض خود دلهای تاریک و روح خسته ما را از برکت جاودانی خود روشن و 
ما نیز تعمید روحانی گرفته، به ملکوت جاودانی  ----آرام فرموده تا با این شخص 

 .در نام خداوندمان عیسی مسیح آمین. تو وارد شویم
 

 )۸ -۱ :۳(ه آیات یک تا هشت انجیل یوحنا باب س خواندن کتاب مقدس
 جامعت نشسته و خادم بگوید

ای عزیزان هامنطوری که در انجیل یوحنا از عیسی مسیح شنیدید، هیچکس  خادم
تواند به ملکوت خداوند داخل شود مگر آنکه اول از آب و روح تعمید گرفته  منی

مید و تولد بنابراین باید بدانیم که پیامن مقدس تع.  و زندگی تازه داشته باشد
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همچنین خداوند ما عیسی مسیح قبل از صعود به . جدید ما بسیار با ارزش است
 همۀ به را خوش خرب و بروید جهان رستارس به«: آسامن به شاگردان خود فرمود

 اّما. یافت خواهد نجات گیرد، تعمید و آَورَد ایامن که هر. کنید موعظه خالیق
بنابراین متوجه ). ۱۶ -۱۵ :۱۶مرقس (» .دش خواهد محکوم نیاورد، ایامن که هر
شویم که غسل تعمید چه نعمت بزرگی است که خداوند به ما عطا فرموده  می

 ۳۹-۳۸در جایی دیگر پطرس رسول در کتاب اعامل رسوالن باب اول آیات . است
 گناهان آمرزش برای مسیح عیسی نام به شام از یک هر و کنید توبه«: بیان میکند

 شام برای وعده این زیرا. یافت خواهید را القدس روح عطای که یریدگ تعمید خود
 را او ما خدای خداوندْ  کسیهر  یعنی دورند، که است کسانی همۀ و فرزندانتان و

 ».فراخوانَد
که توبه  -----پس عزیزان، شک نکرده و یقین بدانید، خداوند این شخصی را 

پذیرفت و گناهان او را خواهد واقعی کرده و با ایامن نزده او آمده، خواهد 
ودانی وارد ملکوت او در حیات جا تاالقدس را به او خواهد داد  بخشیده و روح

حال که محبت خداوند و پدر آسامنی ما نسبت به این شخص . دابدی خواهد گرد
 :بر ما آشکار شده، بیائید تا با ایامن و با متامی دل او را شکر کرده و با هم بگوئیم

ی خدای قادر مطلق رسمدی و پدر آسامنی با فروتنی کامل تو را سپاسگزاریم ا جامعت
. ای که از رحامنیت خود ما را به مکاشفه پیروزی و به ایامن خود دعوت کرده

القدس را عطا فرما تا  برکت روح ------ایامن ما را قوی گردان و به این شخص 
بوسیله خداوندمان عیسی . ای یافته وارث نجات جاودانی تو گردد تولد تازه

 .مسیح آمین
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 بگوید رو کرده و آنگاه کشیش به داوطلب تعمید
ای، ما برای تو دعا کردیم تا خداوند ما  که برای تعمید گرفنت آمده ---- ای دوست خادم

عیسی مسیح از رحم و محبت خود تو را بپذیرد و از گناهانت آزاد گرداند و 
زیرا که او در کتاب . ملکوت آسامنی و حیات جاودانی را به تو عطا فرماید

به تو عطا کند  ایم مقدس وعده داده است که جمیع این نعمتهایی را که خواسته
در مقابل با توجه . هایش را وفا خواهد منود و بدان که او این وعده و متام وعده

حضور این شاهدان از صمیم  دربه وعدۀ نجات دهندۀ ما الزم است که تو نیز 
که شیطان و جمیع اعامل او را ترک کرده و در ایامن به کالم  قول دهیقلب 

 . و را اطاعت خواهی کرداند و احکام امبمقدس خدا، ثابت 
آیا تو از شیطان و متامی اعامل او، جاه و شکوه این دنیا، شهوات و هوسهای  خادم

 جسمی را ترک خواهی کرد؟ 
 .خواهم کردمتامی اینها را ترک با کمک خداوند  داوطلب

 ؟آیا به متامی حقایق مسیحیت از جان و دل ایامن داری خادم
 بلی ایامن دارم داوطلب

 
 قانون ایامن را بخوانند همگی بر پا خواسته وجامعت 

من ایامن دارم به . من ایامن دارم به خدای پدر قادر مطلق، خالق آسامن و زمین جامعت
القدس در رحم قرار  پرس یگانه او خداوند ما عیسی مسیح که به واسطۀ روح

کشید و گرفت، و از مریم باکره متولد شد، و در حکومت پنطیوس پیالطس درد 
و به عامل مردگان نزول کرد و روز سوم . مصلوب شد و مرد و مدفون گردید

دیگر  ربرخاست و به آسامن صعود منود، و به دست راست پدر نشسته است و با
القدس و به  آید تا زندگان و مردگان را داوری کند، من ایامن دارم به روح می
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 آمین. ابدی و حیات جاودانمشارکت مقدسین و به آمرزش گناهان و به قیامت 

 
 رو کرده و بگوید آنگاه کشیش به داوطلب تعمید

آیا اراده و احکام مقدس خدا را اطاعت خواهی کرد و در متام ایام عمرت به آنها  خادم
 ایامن خواهی داشت؟

 بلی با کمک خداوند داوطلب
 خواهی تعمید بگیری؟ آیا بر این ایامن می خادم

 خواهم می داوطلب
ای خدا رحیم ببخش که همۀ هوسهای . بیائید همگی زانو زده و دعا کنیم خادم

های دنیوی در این شخص مرده و متام صفات روحانی در وی  جسمی و وسوسه
 آمین. زنده شود و منو کند

ای خداوند عنایت فرما که هر شخصی را که خادمین کلیسا در اینجا به حضور 
از اخالق و فضائل آسامنی و  خود ه رحامنیتکنند، او را ب مقدس تو تقدیم می

متام  حامیبخاطر خداوند زندۀ ما عیسی مسیح که . اجرای ابدی یاری کنی
 آمینآدمیان است 

 
 خادم ایستاده و دعای تقدیس آب را بخواند

ای خدای قادر مطلق و رسمدی که پرس عزیز تو برای آمرزش گناهان ما به صلیب  خادم
سازند و آنها  دان خود امر فرمود که رفته و همۀ امتها را شاگر به شاگرد و کشیده شد

های ما را  القدس تعمید دهند، پس از تو متنا داریم که این دعا را به آب و روح
این شخص  اجابت فرموده و این آب را برای تعمید تقدیس فرمائی و اجازه دهی که
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و از برکات تو برخوردار بخاطر نام مقدس تو پاک شده  با آن تعمید گیرد و -----
گردد و در زمرۀ فرزندان برگزیده و امین تو تا ابد مباند بوسیله خداوندمان عیسی 

 .آمینمسیح 
 

 همگی ایستاد و داوطلب بطرف محل تعمید رفته و خادم به او بگوید
آب پاک بر شام خواهم پاشید و طاهر خواهید شد و شام را از : فرماید خداوند می خادم

ای در  ای به شام خواهم داد و روح تازه پاکیها پاک خواهم ساخت و دل تازههمۀ نا
 )۲۶ -۲۰ :۳۶حزقیال .(نهاد شام خواهم گذاشت

ای بندۀ خدا که از اسارت گناه بوسیلۀ خون مسیح که در راه تو ریخته شده و برای 
را ای تا ازادی کامل فرزند خواندگی پدر آسامنی  تعمید با ارادۀ شخصی خود آمده

 .القدس مبان بپذیری، اکنون وارث مسیح شو و در روح
 

نزد آب تعمید آورده و داوطلب زانو زده، آماده  همراهی کردهآنگاه خادم داوطلب را 
 .شده تا خادم او را تعمید دهد

 آمین. القدس دهم بنام پدر، پرس و روح من تو را تعمید می -----ای دوست  خادم
ر کلیسایی که بدن مسیح است وارد کرده خوش آمد خواهر را د/ما این برادر 

عالمت صلیب اشاره بر این . کشیم بر پیشانی او می راگوییم و عالمت صلیب  می
است که از این ببعد از اعالم و اعرتاف به ایامن مسیح مصلوب عار نداشته باشد 

 مرتا آخر ع بلکه با دلیری زیر پرچم او با گناه و دنیا و شیطان جنگ کرده و
 آمین. رسباز و خادم امین مسیح مباند

 !هللویاه. اند کسانیکه در مسیح تعمید یافتند، مسیح را در بر گرفته
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خادم 
 به 

 جامعت

ای گرفته و به کلیسای مسیح  اکنون تولد تازه -----ای عزیزان، چونکه این شخص 
 خدای قادر مطلق را به یکدل و یک زبان که بدن اوست پیوسته، پس همۀ ما

 در متامیو از او استدعا کنیم که این دوست ما را  گفتهجهت این نعمتها شکر 
 .آمین. نگه دارد ،که شایستۀ پیروی مسیح است نیدر راه راست شعمر 

 
 دعای ربانی

اراده تو چنانکه . ملکوت تو بيايد . ای پدر ما که در آسامنی ، نام تو مقدس باد جامعت 
و . نان کفاف امروز ما را به ما بده. رده شوددر آسامن است ، در زمني نيز ک

و ما را در . گناهان ما را ببخش زيرا که ما نيز  مقرصین خود را می بخشيم
 وجالل از آن توست و قدرت زیرا ملکوت.آزمايش مياور ، بلکه از رشير رهايی ده

 آمین. از حال تا ابداآلباد
 

 برکت دعای
ل است، دلها و ذهنامی شام را در معرفت و سالمتی خدا که فوق از متامی عق خادم

و پرس او خداوند ما عیسی مسیح نگهدارد و برکت خدای قادر  پدر یمحبت خدا
  آمین    .مباند از حال تا به ابد با شام و دشام با امطلق ، پدر ، پرس و روح القدس ب

 را خدمت کنید در سالمتی خدا رفته و او
 

 .حقوق قانونی محفوظ می باشد ،م انگلیسکلیسای اسقفی فارسی زبان مقی©
۲۰۱۲  


