
پس ديگر نه بيگانه و اجنبی، بلکه هموطن 
و بر  مقدسين و عضو خانوادۀ خداييد؛

ايد، که  شالودۀ رسوالن و انبيا بنا شده
  .عيسی مسيح خوْد سنگ اصلی آن بناست

  )20الی 19 آيات 2 بابافسسيان (

  کليسای و غسل تعميد به مراسم نيايش
  لوتری –انجيلی 

  .خوش آمديد
  

اين دفتر بنا بر آن دارد که شما را به زبان 
، در درک  بهتر مراسم غسل تعميد ،تاندخو

  .همراهی نمايد

اگر سوال و يا درخواستی داريد، ترديدی به خود 
امکان در ميان راه ندهيد، قبل يا بعد از مراسم 

گذاشتن آن با کشيشهای و يا دوستانی که عضو 
  .کليسا هستند، وجود دارد

تمام تالشمان را خواهيم کرد، تا شما را ياری 
  .رسانيم

اين دفتر را می توانيد با کمال ميل به همراه خود 
 .از ديدار آينده با شما خوشحال خواهيم شد .ببريد

  

So seid ihr nun nicht mehr Gäste und 
Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und 
Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der 
Apostel und Propheten, da Jesus Christus der 
Eckstein ist. (Epheser 2,19-20) 
 

Willkommen  
zum Taufgottesdienst der evang.- 
lutherischen Kirchengemeinde 
 

 
 
Dieses Heft möchte Ihnen helfen, sich in 
diesem Taufgottesdienst gut zurecht zu finden 
und den Ablauf in Ihrer Sprache mit zu 
vollziehen. 
Wenn Sie Fragen oder Anliegen haben zum 
Gottesdienst oder zu den Aktivitäten und 
Diensten und unserer Gemeinde, zögern Sie 
bitte nicht, vor oder nach dem Gottesdienst 
unsere/n Pfarrer/in oder ein anderem Mitglied 
unseres Gemeindeteams anzusprechen. Wir 
werden Ihnen so gut wie möglich behilflich 
sein. 
Dieses Heft können Sie gerne als Ihre 
persönliche Kopie behalten und mitnehmen. 
Wir freuen uns, wenn Sie wieder kommen! 
Ihr/e 
 
 
 
 

 

 Erklärungen توضيحات
L  =روحانی  G  =اعضای کليسا    

  =بايستيد( برخيزيد(  
L = Liturg/in     G = Gemeinde     
 = stehend 

شماره سرودهايی که خوانده می شوند، در " معموال
نوشته شده  قسمت جلوی کليسا بر روی تابلويی

اين سرودها را می توانيد در کتاب سرودهای . است
سرودهايی که با عدد صفر روع  .آبی رنگ پيدا کنيد

 .می شوند، در کتاب بنفش رنگ، درج شده اند

Meistens werden die Liednummern vorne an 
einer Tafel angezeigt. Sie finden sich im 
blauen Gesangbuch ("Evangelisches 
Gesangbuch"). Liedernummern, die mit einer 
"0" beginnen, finden sich im violetten 
Liederheft ("Kommt, atmet auf"). 

  / Persisch  -فارسی  / Deutsch آلمانی 

Pe
rs

is
ch

 m
it 

Ta
uf

e 
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 Sendung und Segen .6  آماده سازی برای اتمام و برکت دادن -6
آشنايی دادن افراد تازه وارد و اعالم مواردی که درجمع 

 کليسا در جريان است و يا اعالم رويدادهای جديد
Bekanntmachungen aus dem Gemeindeleben 

 روز موضوعات و خاص موارد برای کردن دعا   Fürbittengebet 
  طلب برکت   

L   خداوند . خداوند شما را برکت داده و حفظ فرمايد
روی خود را بر شما تابان فرمايد و بر شما 

 دادهخداوند روح خود بر تو قرار . رحمت فرمايد
 .بخشد) آرامش(تو سالمتی  بهو 

G آمين.  
 .دعايی که خداوند به هارون، برادر موسی آموخت(

  )خوانده شودممکن است دعای برکت ديگری ، 

 Segen  
L Der Herr segne euch und behüte euch. Der 

Herr lasse sein Angesicht leuchten über 
euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe 
sein Angesicht auf euch und gebe euch + 
Frieden. 

G  Amen.         
(oder ein anderes Segenswort) 

 Lied / Musik موزيک/يک سرود اندنخو
 
 

 Nach dem Gottesdienst .7 بعد از مراسم - 7

امکان مالقات با افراد مختلف و صحبت در موارد 
در برخی موارد امکان نوشيدن . مختلف خواهد بود

 .قهوه وجود دارد

Gelegenheit zu Begegnung und Gespräch;  
an manchen Sonntagen gibt es Kirchencafé 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herausgegeben von der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern in Kooperation von Gottesdienstinstitut 
(www.gottesdienstinstitut.org), und der Projektstelle "Interkulturell Evangelisch in Bayern" (Ökumenereferat/ 
Mission EineWelt; www.facebook.de/interkulturellevangelisch).  

Persische Übersetzung: Mayssam Poorakhoondi – November 2015/August 2016 

Download der Druckvorlage: www.gottesdienstinstitut.org oder www.mission-einewelt.de/liturgien. 
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 Vor dem Gottesdienst .1 قبل از شروع مراسم - 1

ورود، خواندن دعايی در دل و بی صدا، نواختن 
 ناقوس کليسا

Ankommen 
Stilles Gebet, Läuten der Glocken 

 Eröffnung und Anrufung .2  گشايش مراسم و فراخوانی - 2

  Musik پخش موسيقی

 خوش آمد گويی
 L به نام پدر، پسر و روح القدس 
G   آمين  
L   خداوند با شما باشد  
G   و با روح تو باشد  

  )و يا خوش آمد گويی ديگر(  
L    آمد گويی و معرفی شخِص غسل تعميد خوش

  شونده

Gruß  
L  Im Namen des Vaters und des Sohnes und 

des Heiligen Geistes.  
G  Amen 
L  Der Herr sei mit euch 
G  und mit deinem Geist 
(oder anderer Gruß) 
L Begrüßung und Vorstellung der Täuflinge 

  مسيح دستور غسل تعميد از سوی عيسی
L    مراسم غسل تعميد، بنا به خواست سرورمان

عيسی مسيح و جهت اعتماد کامل به پيام نويد 
 28بخش او، همانگونه که در انجيل متی، باب 

  :نوشته شده است، انجام می شود
: آنگاه عيسی نزديک آمد و به ايشان فرمود  

تمامی قدرت در آسمان و بر زمين به من «
  .سپرده شده است

برويد و همۀ قومها را شاگرد سازيد و ايشان پس   
و  القدس تعميد دهيد را به نام پدر و پسر و روح

به آنان تعليم دهيد که هرآنچه به شما فرمان 
اينک من هر روزه تا پايان . ام، به جا آورند داده
  !با شما هستم دنيا

Taufbefehl 
L  Die christliche Kirche tauft nach dem Willen 

unseres Herrn Jesus Christus und im 
Vertrauen auf seine Verheißung. So steht 
geschrieben im Evangelium nach Matthäus 
im 28. Kapitel:  

 Christus spricht: Mir ist gegeben alle Gewalt 
im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin 
und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet 
sie auf den Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret 
sie halten alles, was ich euch befohlen habe. 
Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an 
der Welt Ende. 

  عالمت صليب مقدس
L   با لطف و محبت خود، ،اکنون عيسی مسيح  

به . را به نام، به سوی خود می خواند(......) 
می بايست عالمت صليب را (.....) همين جهت، 
  .نمايند/ دريافت نمايد

L    (.....)بيا و اين عالمت صليب را دريافت نما .
از اين پس، تو به عيسی مسيح، کسی که به 

صليب کشيده شد و از مرگ برخواست، تعلق 
  .داری

L    کنيمبياييد با هم دعا:  
  " آری"ای عيسی مسيح، تو با غسل تعميد به ما   

  .تو راه، حقيقت و زندگی هستی. می گويی
  باش، (.....) همراه : هت دعا ميکنيمبه درگا

Kreuzeszeichen 
L  Christus ruft (Name/n) in Liebe zu sich. 

Darum soll(en) (Name/n) das Zeichen des 
Kreuzes empfangen. 

L  (Name), nimm hin das Zeichen des Kreuzes 
+. Du gehörst zu Christus, dem Gekreuzigten 
und Auferstandenen. 

L  Lasst uns beten: 
 Jesus Christus, in der Taufe sagst du Ja zu 

uns. Du bist der Weg und die Wahrheit und 
das Leben.  
Wir bitten dich: Begleite (Name/n), die/der 
heute getauft wird/werden. 
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L   ياد آوری حادثه مقدس    L  Erinnerung an das Heilsgeschehen 

  به صورت " ای پدر آسمانی"خواندن دعای
   دسته جمعی

G نام مقدس تو گرامی  .ای پدر ما که در آسمانی
خواست تو . ملکوت تو برقرار شود .باد

  ،همانگونه که در آسمانها
نان . مورد اجراست، در زمين نيز اجرا شود

ارزانی دار و خطايای ما را ببخش  روزانه ما را
  و بيامرز، همانگونه که ما

. کسانی را که در حقمان بدی کرده اند می بخشيم
وسوسه ها دور نگهدار و در بوته  ما را از شرّ 

ملکوت و قدرت و جالل  زيرا که. آزمايش مياور
   .آمين .توستتا ابد در اختيار 

 Vaterunser  
G  Vater unser im Himmel. 

Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute, 
und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

  تبريک گفتن و سالِم صلح و آرامش   

L صلح و آرامش خداوند بر همه شما باد  
G آمين.  

در اين بخش از مراسم، در برخی از کليساها، از 
حاظرين دعوت می شود، به يکديگر نشانی از صلح 

 –به طور مثال با هم دست بدهند  –و آرامش بدهند 
  : و به هم بگويند 

  !صلح و آرامش خداوند بر تو ارزانی باد

 Friedensgruß   
L  Der Friede des Herren+ sei mit euch allen. 
G  Amen. 
In manchen Gemeinden werden die 
Anwesenden nun eingeladen, einander ein 
Zeichen des Friedens und der Versöhnung zu 
geben und sich gegenseitig zuzusprechen: 
Friede sei mit dir! 

 خواندن سروِد،ای مسيح، ای بّره خداوند:   

G  ه باِر گناِه تماِم ای مسيح، تو ای بّره خداوند، ک
  .دنيا را به دوش کشيدی، بر ما رحم فرما

ای مسيح، تو ای بّره خداوند، که باِر گناِه تماِم   
  .دنيا را به دوش کشيدی، بر ما رحم فرما

ای مسيح، تو ای بّره خداوند، که باِر گناِه تماِم   
دنيا را به دوش کشيدی، صلح و آرامِش خود را 

  .به ما ارزانی دار

 Christe, du Lamm Gottes (gesungen): 
G  Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die 

Sünd der Welt, erbarm dich unser. 
 Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die 

Sünd der Welt, erbarm dich unser. 
 Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die 

Sünd der Welt, gib uns deinen Frieden. 

 توزيع برکت   

همه مسيحيانی که غسل تعميد شده اند، به صرف (
 .)نان و شراب، دعوت می شوند

 Austeilung  
(alle getauften Christen sind zum Abendmahl 
eingeladen) 

   سپاس گذاری
  )در هفته مصائب مسيح، بدون هللويا(

L دوستی  سپاس خداوندی را که پر از محبت و
  ]هللويا[ است

G   هللويا[و رحمت او تا ابد باقيست[  
L    خواندن دعای شکر گذاری   

Danksagung  
(in der Passionszeit ohne Halleluja) 
L  Danket dem Herrn, denn er ist freundlich. 

[Halleluja] 
G  Und seine Güte währet ewiglich. [Halleluja] 
 L Dankgebet 
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  مراسم عشاء ربانی  -5
 )شام آخر يا نان و شراب هم ناميده می شود(

5. Abendmahl 

L    آماده سازی برکت و دعای برکت     L Gabenbereitung und Gabengebet  

 دسته جمعی دعای جالل خداوند اندنخو  
  )سرود يا فقط خواندن(

L  با شما باد) يا، صلح و آرامش خداوند(خداوند   
  

G و با روح تو باشد  
L قلبهايتان را رو به آسمان باز کنيد   
G ما آنها را رو به سرورمان می گشاييم  
L شکر گذاری  بياييد سروری را که خداوند ماست

  کنيم
G اين امر شايسته و بر حق است  
L )دعای آماده /خواندن يک دعای جالل خداوند

  )سازی برکت
G سرورمان ميزبان است قدّوس، قدّوس، قدّوس 

 حمد و سپاس او، پُر است از جالل او دنيا ُکلّ 
به نام  واجبترين است مبارک باد، او که می آيد

 .حمد و سپاس او، واجبترين است. سرورمان

 Großes Lobgebet 
(gesungen oder gesprochen) 
L  Der Herr sei mit euch  

(oder: Friede sei mit euch) 
G  und mit deinem Geiste. 
L   Die Herzen in die Höhe! 
G  Wir erheben sie zum Herren. 
L  Lasset uns Dank sagen  

dem Herren, unserm Gotte. 
G  Das ist würdig und recht.   
L  (Lobgebet/Präfationsgebet) 
G  Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, 

alle Land sind seiner Ehre voll. 
Hosianna in der Höhe. Gebenedeit sei, der 
da kommt im Namen des Herrn. 
Hosianna in der Höhe. 

  L  دعای مراسم عشاء ربانی/  
   روح القُُدسدعا به درگاه 

 L Abendmahlsgebet /  
Bitte um den Heiligen Geist  

  سخنان شروع مراسم عشاء رباّنی  
   )ياد آوری واقعه، شام آخر(

L   سرورمان عيسی مسيح، در شبی که به او خيانت
شد، نان را برداشت، خداوند را شکر گذاشت، 

  :آن را تکه کرده به شاگردانش داد  و فرمود
و بخوريد؛ اين بدن من است که برای  بگيريد  

اين را همواره به ياد من، . شما قربانی می شود
پس از خوردن شام، جام را برداشت،  .بجا آوريد

خداوند را شکر گذاشت، به شاگردانش داد و 
  :فرمود

بگيريد و هرچه در اين است بياشاميد؛ اين خون   
من است که برای شما ريخته می شود، به جهت 

اين را هرگاه که به ياد من . گناهانتانبخشش 
  .هستيد بجا آوريد

L   پَس، هرگاه که از اين نان خورده می شود و از
اين جام نوشيده می شود، شما ياد آوری مرگ 

  .سرورمان را می کنيد، تا روزی که او بيايد
G   ای سرورمان، مرگ تو را ياد آوری می کنيم و

کنيم، تا بر خواستن تو از مرگ را تقديس می 
  .روزی که تو با جالل و شکوهت باز گردی

 Einsetzungsworte 
L  Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da 

er verraten ward, nahm er das Brot, dankte 
und brach's und gab's seinen Jüngern und 
sprach: 

 Nehmet hin und esset: Das ist + mein Leib, 
der für euch gegeben wird. Solches tut zu 
meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er 
auch den Kelch nach dem Abendmahl, 
dankte und gab ihnen den und sprach: 

 Nehmet hin und trinket alle daraus: Das ist 
+ mein Blut des neues Testaments, das für 
euch vergossen wird zur Vergebung der 
Sünden. Solches tut, so oft ihr's trinket, zu 
meinem Gedächtnis. 

L  So oft ihr von diesem Brot esst und von 
diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod 
des Herrn, bis er kommt. 

G  Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und 
deine Auferstehung preisen wir, bis du 
kommst in Herrlichkeit. 
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  .می شوندکه امروز غسل تعميد   
جماعت روحانی خود را، به راه ايمان راهنمايی   

آنها را لبريز از حقيقت فرما و به آنها . فرما
  .ابدی ببخشگی دزن

که ما اين طريق تو را،  به تو ايمان داريم و از  
  .، ستايش می نماييمیرا آفريد

G   آمين.  

 Führe deine Gemeinde auf dem Weg des 
Glaubens. Begeistere sie für die Wahrheit 
und gib ihr Anteil am ewigen Leben. 
Dir vertrauen wir uns an und loben durch 
dich Gott, unseren Schöpfer. 

G  Amen. 

 Lied خواندن يک سرود

  مراسم خواندن يکی از مزامير
صورت ديالوگ بين کشيش و ممکن است به (

اعضای کليسا انجام شود و يا ممکن است به 
شماره برروی تابلو . صورت سرود، خوانده شود

 .)نوشته می شود

Eingangspsalm / Introitus 
(kann im Wechsel gesprochen oder gesungen 
werden, siehe die an der Tafel angezeigte 
Nummer) 

  و بخشش خداوندمراسم درخواست رحمت 
خوانده می شود  يونانیاين بخش به دو زبان آلمانی و (

که هر دو معنی برابری دارند و يکی از رسوم قديم 
همين جمالت را " شما می توانيد عينا .کليسايی می باشد

  .)در جايی که نوبت اعضای کليساست، تکرار نماييد
L   Kyrie eleison  
G   خداوند به ما رحم نمايد.  
L   Christe eleison  
G  عيسی مسيح به ما رحم نمايد.  
L   Kyrie eleison  
G   خداوند رحم و شفقت خود را به ما ارزانی دارد.  

Kyrie  
(L spricht oder singt auf Griechisch, G singt 
auf Deutsch, wobei beides dieselbe Bedeutung 
hat):  
 
L  Kyrie eleison 
G  Herr, erbarme dich 
L  Christe eleison 
G  Christus, erbarme dich 
L  Kyrie eleison 
G  Herr, erbarm dich über uns 

  سرود پرستش و جالل خداوند
L خداوند برتر از همه را جالل باد  
G  و بر روی زمين، بين انسانها صلح و دوستی

  برقرار شود
. در انتها يک سرود جالل خداوند خوانده می شود

  :مثال  برای
خداوند تنها در باالترين مکان قرار دارد، جالل   

با نعمتهای . باد او را و شکر بابت تمام نعمتهايش
. اوست که هيچگاه ضرری متوجه ما نمی شود

آسايش او برماست که چنين در صلح و آرامش 
حال هر چيز پليدی که  .درونی به سر می بريم

  .بدما را به خود مشغول داشته، پايان می يا
 4الی  2در هفته های بين " اين بخش معموال(

  )انتظار برای به دنيا آمدن مسيح ، خوانده نمی شود

Gloria (gesungen) 
L  Ehre sei Gott in der Höhe 
G  und auf Erden Fried', den Menschen ein 

Wohlgefallen. 
anschließend Gloria-Lied, zum Beispiel:  

Allein Gott in der Höh' sei Ehr,  
und Dank für seine Gnade, 
darum dass nun und nimmermehr 
uns rühren kann kein Schade. 
Ein Wohlgefall'n Gott an uns hat, 
drum ist groß Fried' ohn Unterlass, 
all Fehd' hat nun ein Ende. 

(vom 2.-4. Advent und in der Passionszeit gibt 
es kein Gloria) 
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 حال همه اعضای کليسا با هم دعا می خوانند   
 L ،ای خداوند ابدی  
توسط غسل تعميد است که ما در مرگ و   

دعاهای . زندگی، به عيسی مسيح پيوند ميخوريم
ما را آنچنان باال ببر و ما را با روح القدس خود، 

ما اليق زندگی ابدی و  که و ببخش،آنچنان نير
  .خلقت جديد تو باشيم

اين دعای ماست، توسط عيسی مسيح که اميد ما   
  .بوده و خواهد بود

G   آمين.  

 Gebet  
L  Ewiger Gott,  

durch die Taufe sind wir mit Christus 
verbunden, zum Sterben bestimmt, doch 
zum Leben berufen. Erhöre unser Gebet und 
stärke uns mit deinem Geist, dass wir Anteil 
haben an deiner neuen Schöpfung. 
Das bitten wir durch Jesus Christus, der 
unsere Hoffnung ist, jetzt und allezeit. 

G  Amen. 
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آنکه مرا دنبال کند، در تاريکی نخواهد ماند، 
  .بلکه نور زندگی را خواهد داشت

    به تو تحويل  به همين عنواناين شمع روشن،   
   .گرددمی 

  .عيسی مسيح، نور زندگی توست

Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln 
in der Finsternis, sondern wird das Licht des 
Lebens haben. 

 Nimm hin diese brennende Kerze. Christus 
ist das Licht deines Lebens. 

  کليسا و جماعت ربانیعضويت در 
L    ،به  واکنون غسل تعميد شده (....) حضار محترم

آنها اکنون /او. دارند/عيسی مسيح تعلق دارد
کليساهای دنيا بوده و  عضوی از اين کليسا و تمام

همراه با ما وظيفه شهادت دادن به عيسی مسيح و 
  .باشند - می/ستايش و جالل او را دارا می باشد

  
کليسا را درک نموده ای، به جمع ما ای کسی که 

را همانند  محل اميدواريم که اين. خوش آمدی
اميدواريم که با ما تجربه کرده و . خانه خود بدانی

ياد بگيری، که ايمان به مسيحيت چيست و يک 
  .مسيحی چگونه زندگی می کند

از تمام شاهدين اين غسل تعميد نيز خواستاريم،   
و به عنوان خواهران و تا شما را در بَر گرفته 

  .بپذيرند ،برادران دينی
همه شما از اين پس در دعا، اميد و محبت   

  .خداوند، پيوند خورده ايد

Eingliederung 
L  Liebe Gemeinde, (Name/n) ist/sind nun 

getauft. Sie/er gehört/gehören zu Jesus 
Christus. Sie/Er ist/sind jetzt Glied/er 
unserer Gemeinde und der weltweiten 
Kirche. Mit uns zusammen ist/sind sie/er 
berufen, Christus in unserer Welt zu 
bezeugen und Gott zu loben. 

Kirchenvorsteher/in:  
Wir heißen (Name/n) willkommen in unserer 
Gemeinde und wünschen ihr/ihm/ihnen, 
dass sie/er darin heimisch wird/werden 
können. Sie/er mag/mögen bei uns lernen 
und erfahren, was Christen glauben und wie 
sie leben. 

 Euch alle, die ihr Zeugen dieser Taufe(n) 
seid, bitten wir: Nehmt auch ihr euch 
der/des Getauften an! Begleitet sie/ihn als 
Schwestern und Brüder. Ihr seid verbunden 
im Glauben, in der Hoffnung und in der 
Liebe! 

 Danklied سرود سپاسگذاری
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 Taufe .4 غسل تعميد - 4

 دعا در محل انجام غسل تعميد  
L   بياييد تا با هم دعا کنيم.  

ای خداوند قادر ابدی، در ابتدا روح تو بر روی 
  .حرکت می کردآبها 

و  تو با طوفان و سيالب، دنيا را مجازات کردی  
  .نوح را با کشتی اش نجات دادی

تو قوم اسرائيل را از دريا گذراندی و به آزادی   
  .رهنمون فرمودی

پسر تو در رود اُردُن سر خود را بر زير آب   
گناهکاری دانست که  ،برده و خود را همانند ما

  .مستحق تعميد است
وسيله غسل تعميد است که تو ما را از وحشت به   

  .و قدرت مرگ، رهايی می بخشی
همه مواردی که ما را از تو جدا می کنند، به   

خواست و فرمان تو به کنار می روند و به 
خواست توست که ما روزی در زندگی ابدی 

  .جای خواهيم داشت
  :به درگاهت دعا می کنيم  
و اين غسل روح مقدست را بفرست تا توسط او   

با عيسی مسيح به زندگی ابدی راه (......) تعميد، 
  .يابد

تو را ستايش کرده و سپاس می گوييم، توسط پسر   
يگانه ات، عيسی مسيح و تمام مقدسين، از ازل تا 

  .ابد
G  آمين .   

 Gebet an der Taufstätte 
L  Lasst uns beten. 
 Allmächtiger, ewiger Gott, im Anfang der 

Schöpfung schwebte dein Geist über dem 
Wasser. 

 Du hast in der Sintflut die Welt gerichtet 
und Noah in der Arche gerettet.  

 Du hast dein Volk Israel durch das 
Schilfmeer in die Freiheit geführt.  

 Dein Sohn tauchte ein ins Jordanwasser, als 
er sich taufen ließ und sich uns Sündern 
gleichstellte.  

 Durch die Taufe befreist du uns aus der 
Gewalt des Todes.  

 Du lässt alles untergehen, was uns von dir 
trennt, und erweckst uns zum ewigen Leben. 

 

 Wir bitten dich: 
 Sende deinen Heiligen Geist, damit 

(Name/n) durch die Taufe mit Christus zum 
neuen und ewigen Leben auferstehen möge.  

 Wir rühmen und preisen dich durch Jesus 
Christus, deinen Sohn, in der Gemeinschaft 
des Heiligen Geistes, heute und allezeit und 
in Ewigkeit. 

G  Amen. 

  انجام غسل تعميد
L  )(... را به نام پدر، پسر و روح القدس تعميد ، تو

  .می دهم

Taufhandlung 
L  (Name), ich taufe dich im Namen des Vaters 

und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

  برکت دادن پس از غسل تعميد
L   ،خداوند قادر متعال و پدر سرورمان عيسی مسيح

هم او تو را توسط اين آب و روح  ،که تو را آفريد
القدس از تمام گناهان پاک گردانده و با رحمت 

  .بخشدبخود، برای زندگی ابدی، نيرو 
  .صلح و آرامش خداوند با تو باد   
G  آمين.  

Taufsegen 
L  Der allmächtige Gott und Vater unseres 

Herrn Jesus Christus, der dich von neuem 
geboren hat durch das Wasser und den 
Heiligen Geist und dir alle Sünde vergibt, 
der stärke dich mit seiner Gnade zum 
ewigen Leben. Friede + sei mit dir. 

G  Amen. 

  آيه ای از کتاب مقدس، برای تعميد
L   آيه غسل تعميد بدين شرح است... :  

[Taufspruch] 
L  Der Taufspruch für (Name) lautet: … 

  تحويل شمع غسل تعميد
L   هر . من نور جهان هستم: عيسی مسيح فرمود

Übergabe der Taufkerze  
L  Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. 
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 Verkündigung und Bekenntnis .3 خواندن کتاب مقدس و اعتراف -3

  اولين متن از آيات روز از کتاب مقدس
  )جديدنامه هايی از عهد قديم يا (

L  )پيش گفتار و آيه روز(  
G  خداوند  -به معنی) هللويا(خواندن سه باره کلمه

اين بخش در زمان بزرگداشت، ( - را حمد باد
  )مصائب مسيح، انجام نميشود

Erste Lesung (Altes Testament  
oder neutestamentliche Briefe) 
L  (Einleitung und Lesung) 
G  Halleluja, Halleluja, Halleluja.  

(gesungen, entfällt in der Passionszeit) 

  Tauflied سرود غسل تعميد

  متنی از اناجيل مقدس(دومين آيه(   

L  )پيش گفتار و آيه مربوطه(  
  تو رای سپاس باد ای سرور ما

G ممکن است فقط (     تو را جالل باد، ای مسيح
  )خوانده شود زمزمه شود و يا مانند سرود

برخی از مراسمهای نيايشی، فقط يک آيه روز، در (
انجيل مقدس  4متنی از" خوانده می شود که معموال

  )می باشد

 Zweite Lesung (Evangelium) 
L  (Einleitung und Lesung) 

Ehre sei dir, Herr 
G  Lob sei dir, Christus  

(gesungen oder gesprochen) 
(in manchen Gottesdiensten gibt es nur eine 
Lesung, das ist dann meist das Evangelium) 

 Lied خواندن يک سرود

 Predigt موعظه

سرود، پخش موزيک و يا چند لحظه  اندنخو
  سکوت

در بيشتر کليساها، در اين زمان مبلغی بابت اعانه (
جمع می شود، در برخی موارد، از قبل اين 

 )اعالم می شودموضوع 

Lied, Musik oder Stille 
 
(in den meisten Gemeinden wird jetzt das 
Dankopfer eingesammelt, manchmal gibt es 
vorher noch Hinweise) 

 برای تعميد بزرگساالن   
 سوال جهت غسل تعميد

L    با غسل تعميد، خداوند ما را تحت امر عيسی
برای غسل تعميد، در تصميم . مسيح در می آورد

گفتن به تمام قدرتها، " نه"عين حال به معنای 
افکار و حاالتی است که ما را از خداوند جدا می 

  .سازند
اين خواست توست که به عيسی مسيح ملحق شده   

. و به او و زندگی او، برای هميشه ايمان آوری
  :پس از تو می پرسم

L    ايمان به خدای پدر که خالق آسمان و زمين است
 داری؟

 .بله، ايمان دارم : تعميد شونده
L    به عيسی مسيح، پسر خداوند که از مرگ

   برخواسته است، ايمان داری؟
  .بله، ايمان دارم  :تعميد شونده

 Bei Taufen von Erwachsenen  

Tauffragen 
L  In der Taufe stellt Gott uns unter die 

Herrschaft Jesu Christi. Die Entscheidung, 
sich taufen zu lassen, ist zugleich eine 
Absage an alle Mächte, Gedanken und 
Kräfte, die uns von Gott trennen wollen. 

 Du willst mit Christus verbunden sein und 
im Glauben teilhaben an seinem Leben, 
allezeit und in Ewigkeit. So frage ich dich: 

L  Glaubst du an Gott, 
den Vater, den Schöpfer des Himmels und 
der Erde? 

Täufling: Ja, ich glaube. 
L  Glaubst du an Jesus Christus, Gottes Sohn, 

unseren auferstandenen Herrn? 
Täufling: Ja, ich glaube. 
L  Glaubst du an den Heiligen Geist, der 
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L    به روح القدس که زندگی بخش است، ايمان
  داری؟

  .بله، ايمان دارم  :تعميد شونده
L    خداوند تو در مقابل جماعت حاظر در کليسا، به

 حال از تومی. اعتراف نمودی) تثليث مقدس(
  آيا می خواهی غسل تعميد شوی؟: پرسم

  .بله، ميخواهم غسل تعميد شوم  :تعميد شونده

lebendig macht? 
Täufling: Ja, ich glaube. 
L  Du hast dich vor der Gemeinde zum 

dreieinigen Gott bekannt. Nun frage ich 
dich: Willst du getauft werden? 

Täufling: Ja, ich will getauft werden. 

  کودکانبرای تعميد   
  سوال از والدين و سرپرست تعميدی

L    به را (.....) سرپرست و والدين عزيز، خداوند
  .زندگی فرا خوانده است

آنها را به عنوان /و با غسل تعميد، او
خداوند، . فرزندان خود انتخاب می کند/فرزند

آنها را عضوی از قوم خود قرار داده و به /او
به همين دليل . آنها، زندگی ابدی اهدا می کند/او

  :می پرسم   از شما 
والدين عزيز، آيا آماده هستيد که با فرزند خود،   

در مقابل خداوند با مسئوليت زندگی کرده و 
را به گونه ای تربيت نماييد که ايمان به (....) 

  آنها رشد نمايد؟/عيسی مسيح در او
" بله، با کمک خداوند"اگر آماده ايد، با جمله    

  .پاسخ دهيد
  .بله، با کمک خداوند  :والدين

L   ،عضوی از شما  سرپرست تعميدی عزيز
آيا حاضريد، به گونه ای  .هستيدکليسای مسيحی 

باشيد و طوری به او کمک و (....) در کنار 
برای او دعا کنيد، تا او در اميد، ايمان و محبت 

اگر آماده ايد، با  به عيسی مسيح زندگی کند؟
  .پاسخ دهيد" بله، با کمک خداوند"جمله 
    .بله، با کمک خداوند  :سرپرست

L    با شما باد و هر خداوند با تمام لطف و رحمتش
کودکان می /آنچه را که شما برای اين کودک

  .کنيد، برکت دهد
G   آمين.  

 Bei Taufen von Kindern  

Fragen an Eltern und Paten 
L  Liebe Eltern und liebe Paten,  

Gott hat (Name/n) ins Leben gerufen. In der 
Taufe erwählt er sie/ihn zu seinem 
Kind/seinen Kindern.  
Er nimmt sie/ihn in die Gemeinschaft seines 
Volkes und schenkt ihr/ihm ewiges Leben. 
So frage ich euch: 

 Liebe Eltern (liebe Mutter / lieber Vater), 
seid ihr bereit, mit eurem Kind in der 
Verantwortung vor Gott zu leben und 
(Name/n) so zu erziehen, dass der Glaube an 
Jesus Christus in ihr/ihm/ihnen wachsen 
kann? So antwortet: Ja, mit Gottes Hilfe. 

Eltern (Mutter/Vater): Ja, mit Gottes Hilfe. 
L  Liebe Paten, 

ihr gehört selbst zur christlichen Kirche. 
Seid ihr bereit, für (Name/n) da zu sein, für 
sie/ihn zu beten und ihr/ihm/ihnen zu 
helfen, im Glauben, in der Hoffnung und in 
der Liebe zu leben? So antwortet: Ja, mit 
Gottes Hilfe. 

Paten: Ja, mit Gottes Hilfe. 
L Der Gott aller Gnade sei mit euch und segne 

alles, was ihr für diese(s) Kind(er) tut. 
G  Amen. 
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 خواندن اعتقاد نامه رسوالن 

L    ايمان داريم به خداوند يگانه(.....) ما به همراه.  
خداوندی که تمام مسيحيان روی زمين به نام او 

  .غسل تعميد شده اند
حال با هم اعتراف ميکنيم، ايمان و اعتقادی را 

 .که با آن بزرگ شده ايم
G  پدر، خدای به دارم ايمان  

  مطلق، قادر
  .زمين و آسمانها آفريننده

  ما، سرور او، يگانه فرزند مسيح عيسی و
  شد، القدس دميده روح توسط که
  شد، زاييده باکره مريم از

  رنج کشيد، پيالطوس پنطيوس توسط
 سپرده خاک به شد، کشته شد، کشيده صليب به

  شد،
  شد، مردگان وارد قلمرو

  برخواست، از مرگ روز سه از پس
  کرد، آسمان صعود به
  نشست؛ متعال پدر راست دست به
  گشت، دوباره بازخواهد او

  .زندگان و برای داوری مردگان
  القدس، روح به دارم ايمان

  مقدس، کليسای
  مقدسين، تمام

  گناهان، آمرزش
  ازمرگ برخواستن

  .ابدی زندگی و
  ! آمــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــن

 Apostolisches Glaubensbekenntnis 
L  Wir vertrauen uns und (Name/n) dem 

dreieinigen Gott an. In seinem Namen tauft 
die ganze Christenheit auf Erden. Wir 
bekennen gemeinsam den Glauben, der in 
uns allen wachsen möge. 

G  Ich glaube an Gott, 
den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
Und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den 
Toten, aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters;  
von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. 
Amen.  

  


