(3) ;& ا) <  ا. وح اس2 وا#0ب وا0 ا: : #ا ه
. 2'3@ ا3 ABﺝء ا2م وا5رض ا0; ا,و
Präst: I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn.
Ära vare Gud i höjden (3 gånger). Och frid på jorden, åt
människor som har hans välbehag i evighet. Amen.
 وس وس ا،
  ت،  ا اي  اوات س ا،  رك !رب، # ا: %&'ا
2'3 * وا45 ا، * )ك+, #  ن. رض0 اء وا،  ا اي  اوات. وس
.  وس وس ا وس:   ن67!
Folk:
Folk Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme
ditt rike: Helig, Helig, Helig är du, vår himmelske Fader. Himmelen och
jorden är fulla av din stora härlighet. Änglar och människor ropar åt
dig och säger: Helig, Helig, Helig är du.

 آ  اء آF' # 
  ت،  س ا،  ا اي  اوات:%&'ا
، @ اHI أ# 26M N! ا#O ! وذ @ آHI @ 26J@ ا م وا6 آK3I @H, ا،رض0; ا,
#!0* ا; ا اO3ن  ا وا ة وا0 ،2!2' ا# @) #  *2)@  اI 0و

Folk: Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn,
tillkomme ditt rike, ske din vilja såsom i himmelen så och på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag, och förlåt oss våra skulder, såsom
vi förlåter dem oss skyldiga äro.Och inled oss icke i frestelse utan
fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten från
evighet till evighet. Amin.
Amin
. وح اس2 وا#0ب وا5 ) ا: #ا ه

Präst: Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande.

،
  ت،  س ا، ا اي  اوات. # وا# ا0 وا; ا0 ا# : %&'ا
* 45 ا،  )ك#  ن. رض0 اء وا،  ا اي  اوات: وس وس ا وس
 وس:   ن67! 2'3وا
Folk: Såsom det var av begynnelsen nu är och skall vara från evighet
till evighet. Amen och Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat
varde ditt namn, tillkomme ditt rike: Helig, Helig, Helig är du, vår
himmelske Fader. Himmelen och jorden är fulla av din stora härlighet.
Änglar och människor ropar åt dig och säger: Helig.
.  وس ا وس: #ا ه
Präst: Helig, Helig är du.
. @& م5 اQB@ : ا'س
Diakon: Vi beder, Frid vare med oss.

!) H,ار ا* ا ا20م اV@ ، @O @6&@ ﺽ7  !ر@ وا: #ا ه
0 ا; اQ  !رب ا%3O ا@ ا:اﺡ2 *6&N&@ ا3X ص5Iو
Präst: Stärk, vår Herre och Gud, vår svaghet i din godhet för att vi skall
kunna fira det heliga mysterium som är givet för vår eländiga naturs
förnyelse och frälsning genom din älskade Sons barmhärtighet,
Allsmäktige Herre alltid.

 رKا
*2& @ 6  وا@رت، @7 !ر@ وا، *3H ا3O *O4 واذا ﺡ @ را: #ا ه
 دونO3ك و2 '  وه@ك.  اء# %3O ان ; ) ا@ اSO ، ﺡ
.0 ا; اQ  اSIب و2  ا، ا2I  و, *Fع  آ@ ا)ة اHا
Präst: O vår Herre och Gud, medan vi känner din kärleks doft fylld av
mjukhet, och våra själar är illuminerade av din sannings och ditt
barmhärtighets kännedom, ge oss din nåd för att vi skall kunna möta din
älskade Son, fylls av all hjälp och godhet, skall vi tacka dig och
förhärliga dig oupphörligt. Ty du är alltid hela universums Herre och
skapare, i evighet.

. @ 6 \V  وا، [ اﺝد,  ، ) A و !! ع ا،2 ' Q   !رب ا: %&'ا
. &ﺵدة  ا0 وا، ب2 اف2,0 ه ا# ﺡ. @ 6 \V  وا، [ اﺝد,  ، ) A و !! ع ا،2 ' Q  !رب ا
. # وا# ا0 وا; ا0 ا# وح اس2 وا#0ب وا5 ) ا. @ 6 \V  وا، [ اﺝد,  ، ) A و !! ع ا،2 ' Q  !رب ا
Folk: Dig hela universums Herre prisar vi. Dig Jesus Kristus ärar vi, ty
det är du som återuppväcker vår kropp, det är du som frälser våra
själar.
-Det är gott att prisa Herren och att lovsjunga hans stora namn
Dig hela universums Herre prisar vi. Dig Jesus Kristus.
ärar vi, ty det är du som återuppväcker vår kropp, det är du som
frälser våra själar.
Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, såsom det var av
begynnelsen nu är och skall vara från evighet till evighet.
Dig hela universums Herre prisar vi. Dig Jesus Kristus
ärar vi, ty det är du som återuppväcker vår kropp, det är
du som frälser våra själar.

. @& م5 اQB@ : ا'س
Diakon: Vi beder. Frid vare med oss.
:4 وﺡ_ ﺡ @ اا، AB @ ا6 \V و، [ اﺝد,  ا !رب ﺡ: #ا ه
. 0 ا; اQ  !رب ا، # ﺡQ وا) د وا) آ2 'دي ا. @ ان, %)! 
Präst: Verkligen det är du som är vår kropps
uppståndelse, våra själars frälsare och våra livs
beskyddare. För dig Herre lever vi, för att prisa dig,
tillbedja dig och lova dig hela tiden, alltid Herre av allt.

. O ﺝ& و)وا ا< ا:

 ار& ا ﺹ: # ا: ا'س

Diakon: Amen. Tillsammans skall vi höja våra röster och skall vi ära den
levande Guden.
.@ ارﺡ، ! ت0  وس اي،  وس ا ي، < وس ا: %&'ا
.وح اس2 وا#0ب وا5 ) ا.@ ارﺡ، ! ت0  وس اي،  وس ا ي، <وس ا
.# وا# ا0 وا; ا0 ا# .@ ارﺡ، ! ت0  وس اي،  وس ا ي، <وس ا
Folk: Helige Herre Gud, starke Gud, Helige odödlige,förbarma dig över
oss.
- Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande: Helige Herre Gud,
starke Gud, Helige odödlige, förbarma dig över oss.
- såsom det var av begynnelsen nu är och skall vara från evighet till
evighet:
Helige Herre Gud, starke Gud, Helige odödlige, förbarma dig
över oss.

ع2N ، #!ح  @;  ا26!  اي45 اوس ا) وا ي ا7! ا: #ا ه
وح2 وا#0ب وا0 اQ  !رب ا# ﺡQ@ وارﺡ@ آ&د آ, S6 !رب واﺵ6 ا: ا
.0اس ا; ا

Präst: helige och ärorike, allsmäktige och odödlige som bor i
helgonen som följer din vilja, vi beder dig, svara oss
Herre, förlåt oss och förbarma dig över oss, som du har
för vana att göra, Herre av allt, Fader, Son och Helig
Ande i evighet.

&@ @ % وه، *70* اO وﺹ!ك ا:& :76 وa   ، @ , @7 !ر@ وا2 ا:#ا ه
# ﺡQ آ:4  ا) ااQ 2@ ، ) واb6@ص ا5Iﺝء و2* وا3O ا: ة4 7@ @) ورﺡ ان
. 0وح اس ا; ا2 وا#0ب وا0 ا: Q !رب ا

Präst: Belys, o vår Herre och Gud våra tankar, för att vi skall kunna
lyssna och förstå det goda ordet av ditt levande och gudomlige
budskap. I den nåd och barmhärtighet ge oss att skörda den frukt som
är kärlek, hopp och frälsning för våra själar och kroppar. Då skall vi
prisa dig oupphörligt, o vår allsmäktige Herre, Fadern och Sonen och
den Helige Ande i evighet.

. ة رك !ربI ! ل !ا.... ; ل ا2 اb  * ر# : *2 ا: ا'س
Diakon: Aposteln Paulus brev till ” …..” Välsigna herre.
.!  ه ! – ه ! – اه: %&'ا
Folk: Halleluja, Halleluja, E Halleluja,
. اI آ  ا  هوء وا: ا'س
Diakon: Tag er vara och lyssna.
.: & م5 ا: #ا ه
Präst: Frid vare med er.
.  روﺡa & و: %&'ا
Folk: Med dig och din ande.
....b! 'رة ا# A ر@ ! ع اQ) ا: #ا ه
Präst: Vår Herres Jesu Kristus heliga evangelium enlig
. اB ا. # ا. @ رA ) ا: %&'ا
Folk: Ära vare Kristus vår Herre. Amen, var tysta.

.4وا) < دا

: # ! ل ا هQ)0اءة ا2 &

Präst: Ära vare åt Gud alltid.
.@ رA ) ا: %&'ا
Folk: Ära vare åt Kristus vår Herre.
.@ I س ا6 @ و6، وح اس2 وا#0ب وا0 @ ع ا: ا'س
Diakon: Vi överlämnar våra själar och oss själva till Fadern och Sonen
och den Helige Ande.
  ن، 3@  هH  اf وا، & @& Q آ: #4 ع2N 2! اe0ب ا2 ا7! ا ا: #ا ه
&@ 7 2I ا ا، , ا@ء رa! ﺝHI #, O6 وﺹ3&ا  ب ﺵ26J ، 70رﺡ وﺡ@ ا
0وح اس ا; ا2 وا#0ب وا0 ا: Q ورﺡ !رب ا
Präst: Åt dig allsmäktige Herre Gud beder vi, och bönfaller vi,
fullkomna i oss din våd och utgjut i mina händer din gåva. Då skall din
gudomliga barmhärtighet vara förlåtelse för ditt folks synder, detta
folk som du har valt i din nåd och barmhärtighet, allsmäktige Herre,
Fadern och Sonen och den Helige Ande i evighet.

.*آ23 ا ا3 ا واa  ﺽ:  اﺡ@ ا رؤو،  رك !رب: ا'س
Diakon: Välsigna Herre, böj era huvuden och mottag
välsignelsen.
 ا،*OB ا23ل ا, ، @ ﺽ ﺝ& ى ا!م ﺡ2  ان، @O @ !ربH, وا: #ا ه
# ﺡQ وا) د آ2 'ام وا2آ0دي  ا) وا.  ان، &  & نSO@ ،ﺽ اراد ا)ة2
.0وح اس ا; ا2 وا#0ب وا0 ا: Q !رب ا
Präst: Ge oss Herre i din barmhärtighet, i hela våra livs dagar, nåd
att behaga dig genom våra goda handlingar av rättfärdighet … Så
skall vi med den hjälp, till dig höja
äran, aktningen, tacksägelsen och tillbedjan alltid. O
allsmäktige Gud, Fader och Sonen och den Helige Ande i
evighet.

...[!23 رو3 : * ادم2 @ء ذ لiا
:ب2; ا,   ا0 ا
a و، *3O !ن وe & @و، A; ا, :!2  اe ودAان ﺝ ا
.e0ب ا2 وس ا،  وس،  وس: e j7 * 45ا
:& ن3'! و# اآQ!آ
.....Aان ﺝ ا
De som hoppas på Gud: Sabaru …
- Kristi lekamen och hans värdiga blod är på altaret. I
rädslan och bävan skall vi alla taga emot dem. Med
änglarna skall vi ropa: Helig, Helig, Helig är du
Herre Gud.
- De fattiga skall äta och skall mättas:
- Kristi …….

. < ام ا:!2  ا&راء2 ذآ،  اسA; ا, #  : وح اس2 وا#0ب وا5 ) ا:#ا ه
Präst: Shuha Lawa u Lawra ….. Ära vare Fadern och Sonen och den
Helige Ande: på det …..altaret minner vi oss den saliga jungfrun Maria,
Gud Moder.
:&م  ا5 اQO  ﺹ ا، ء ا ﺡ3 واﺡ، #0 اQ !ر: # وا# ا0 وا; ا0 ا# :%&'ا
Folk : Min Alam … Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara
från….evighet till evighet: Sonens lärjungar och hans älskade,
bed att friden må råda i världen.
اء7' وا، #!2+ار ا20 اa ، اسA; ا, ك ! أ2 ذآ: # وا# اe آ%&' اQ : #ا ه
.# ا
Präst: Nemar Kule … Säg hela folket, Amen och Amen: vi påminner om
våra
förfäder i det heliga altaret med segrande helgonen och..bekransade
martyrern

.  )   ا)ة:7n&3   ،;  اa ﺝ4; رﺝ,  ه  ر:%&'ا
Folk : Hashkheu Al Saurakh …De troende som har avlidit väntar att du
uppväcker dem….genom din ärorika uppståndelse.

!ن0 ن ا
ب واﺡ ! ع2 و،ى2!0 ى و2! Qوآ،رض0 اء واSI و،Q  اkب ﺽ0 ا، واﺡe #.
،S ﺡe ا# S ﺡe ا،  ر#   ر،e ا# e ا، اه رQ آQ3 ب0 ا#  ا  د، ا< ا ﺡ# ا،Aا
،2'3 ا#O @ اﺝ#  اي. ﺵءQ ﺹر آl! ;,  اي،2ب  ا) ه5  و،  قV 2J   د
…...، اء# لK ،@ﺹ5I Q اﺝ#و
Jag tror på en Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av
allt vad synligt och osynligt är. Och på en Herre, Jesus Kristus, Guds
enfödde Son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus,
sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som
Fadern på honom genom vilken allting är skapat, som för oss
människor och för vår frälsnings skull har nedstigit från himmelen.

.H@3 اbX5 7,  @ ﺽ, % وﺹ، وﺹر ا، ا&راء:!2 #  وو،وح اس2 ا# ) و
N!وا.ب0 ا< ا#! #, b وﺝ، وﺹ& ا; اء.% [ آ  اn  ا م ا، وم# ود، وت:
.ءN اe  b  اي، ات0ﺡء وا0 ا#! ،:+& اl)  
،)! وe )! ،#0ب وا0 اa و،#0ب وا0 ا# Sn3@ ا،Oب ا2 ا، وح اس2 #.و
. ء30 SX@ا
* 2+@ و،!HVة ا26M  & د!* واﺡة،ف2& و2 ،*  ر،* ،*& ﺝ،و @* واﺡة
. # ا. & ا:& وﺡة ﺝ!ة  ا،; ا
(Man gör en djup bugning:) Och han har antagit kött genom den helige
Ande av jungfrun Maria och blivit människa. Han har och blivit
korsfäst för oss under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven. På
tredje dagen har han uppstått efter skrifterna och uppstigit till
himmelen. Han sitter på Faderns högra sida och skall igenkomma i
att döma levande och döda, och på hans rike skall icke härlighet för
vara någon ände. Och på den helige Ande, Herren och Livgivaren, som
utgår av Fadern och Sonen, som tillika med Fadern och Sonen tillbedes
och förhärligas och som har talat genom profeterna. Och på en helig,
katolsk och apostolisk kyrka. Jag bekänner förlåtelse och förväntar de
dödas uppståndelse och den kommande världens liv. Amen.
ett dop till syndernas

@   ن، وح اس2 وس  * ا< و،ق2' eن  ﺝ2 ها اQ3 :  رك !رب: ا'س
.A @&* ا،  وﺡة ا!*   ت اء، ﺹ5I  و,
Diakon: Gud, tag emot detta offer och helga det med ditt ord och i den
Helige Ande. I Kristi nåd blir för oss hjälpen,
frälsningen och den eviga livet i det himmelska riket.
.* ﺵ* وا!ن ﺹدق3O @ ا3م  هV@ : #ا ه
Präst: I fullkomlig kärlek och sann tro skall vi fira din nåd åt oss.
. رك !رب# ا: ا'س
Diakon: Amen, välsigna Herre.
.0 اوان وا; اQن وآ0 ا:  وا) د2 'ام وا2آ0دي  ا) وا. و: #ا ه
Präst: Vi ärar dig, prisar dig, tackar dig och bönfaller dig nu, alltid och i
evighet.

.# ا: ا'س
Diakon: Amen.
.: & م5 ا:#ا ه
Präst: Frid vare med er.
.  روﺡa & و: %&'ا
Folk: Och med dig och med din ande.
.A ا%O م5د ا ا3  I ا: ا'س
Diakon: Önska varandra Frid i Kristi kärlek.
Qن وآ0ا. &وح اس &@ ﺝ2آ* ا2ب وﺵ0* ا< ا3O و، A &* ر@ ! ع ا#  : #ا ه
.0اوان وا; ا
Präst: Jesus Kristus vår Herres nåd och Gud Faderns kärlek och den
Helige Andes enhet vare med oss alla nu, alltid och från evighet till
evighet.

.# ا: ا'س
Diakon : Amen.
.;& ا; ا: ار& ا ا رآ:#ا ه
Präst: Upplyft era tankar mot himmelen.
. ) ا ا7! ا، و!& بSO وا:اه2 اe ا !ا: ا'س
Diakon : Till dig Abrahams, Isaks och Israels Gud, ärorike
Konung.
.Q ن < رب ا2ب ا2! : #ا ه
Präst: Ett offer till allsmäktige Gud är framburet.
.@& م5 ا، ل, وS ذ ﺡ: ا'س
Diakon: Det är värdigt att göra det (2 gånger) frid vare med oss.

. +& @ ن ا) د. !م ا#! * وا45 اa و: #ا ه
Präst: Med det heliga Kerubim och andliga Serafim frambär vi dyrkan
av din storhet.
. رك !رب# ا: ا'س
Diakon: Amen, välsigna herre.
:#4 ع و!@دونH ا2M  نO3! ن وI2B! : وه: #ا ه
Präst: De frambär och prisar oupphörligt och sjunger
tillsammans och säger:

l) # رض  ء ن0 اء وا،  ا يe0ب ا2 وس ا،  وس،  وس: %&'ا
.((,0 اوﺵ&@  ا،ب2 ا:  0رك ا3 ،  داود#0 @& اوﺵ،,0))اوﺵ&@  ا

Folk: Helig, Helig, Helig är Herren Gud Sebaot, himlarna och
jorden är fulla av hans härlighet och närvaro och glans av hans
höghet, som Herren säger: ”Himmelen och
jorden är fulla av din härlighet. Hosianna i höjden.
Välsignad vare han som kommer i Herrens namn, Hosianna i
höjden.

ي2م ا) ه5 ا
، 7 : ا* ا ا
l5 ;H, وا2وآ

 ،  ا ت# ! و:! & انK e ن اي آنK و ﺡن ا: #ا ه
 ورك2  وﺵ، Q  اSI l ا !ا< اe@, a ور،# اe! اK3I Iا
::  آe@ وا   اI : 54
""ها ه ﺝي
.!HVان ا26M :  اﺝ# 2 ! اي

Präst: När tiden då han skulle lida och dö var kommen, aftonen före
hans fängslande, tog han BRÖDET i sina Heliga händer, såg upp mot
himmelen till dig Gud, sin
allsmäktige Fader, prisade och välsignade dig +, bröt det och gav sina
Lärjungar och sade: Tag och är härva alla:
DETTA ÄR MIN LEKAMEN
Som blir bruten för er och till syndernas
.# ا: ا'س
Diakon: Amen.

: 54 l5  ورك ء وول2  وﺵ، ة2هX  آ# اe! I ا،  & ا&'ء#  وه ا: #ا ه
::  آ7@  ا2وا ﺵI
""ها ه د
.!HVان ا26M #!2n  ا#, و: @, اق2!  اي، !ن0 ا2 ،ي0 ا)! ا7&دم ا
Präst: Likaså tog han efter måltiden i sina Heliga händer Renhetens
kalk, prisade dig och välsignade + , och gav åt sina Lärjungar och sade:
Tag och drick härva alla:
DETTA ÄR MITT BLOD
Det nya och eviga förbundets blod, trons mysterium, som blir utgjutet
för er och för de många till syndernas förlåtelse
.# ا: ا'س
Diakon: Amen.
.ي2 ها &ون ذآ:&@آ ﺹ: #ا ه
Präst: Varje gång som ni skall göra detta, gör det till min påminnelse.
.ف2& و#. : ا'س
Diakon: Vi tror och bekänner.

.*N46ﺡ* & ا2 *6&N&@ ا3X ت2B و: #ا ه
Präst: Du har adlat vår svaga och eländiga mänsklighet genom din
överflödande nåds barmhärtighet.
.رI ر# ا: ا'س
Diakon: Amen, välsigna herre.
Qن وآ0ا، وا) د2 'ام وا2آ0دي  ا) وا. ، @ة ا2!KM اﺡ و& اa; ﺝ, و: #ا ه
. 0اوان وا; ا
Präst: På grund av din godhet och din nåd mot oss, upplyfter vi till dig
ära, heder, tacksägelse och dyrkan, nu och alltid och i evighet.
.@& م5 ا:    ﺹ ا: ا'س
Diakon: Bed i tystnad, frid vare med oss.

((( وا رال%&' اQ 2!)))

,ا2 ا7! ا، *FHV ادس ا# 7 @J وا،*3H ا3O *O4ا2 ، @7 !ر@ وا2H, : #ا ه
!HI ذ @ و،  @ @& ورﺡ26J اe@ ا, ﺝ2 ح26!  وه، @  ﺝ, nج ﺡ2I  ايABا
.@2& 2M@ و2& @ه3 ا ار
Präst: Rena vår Herre och Gud våra usla och smutsiga dofter med den
söta doften av din saliga kärlek, rena det från synden fläckar, gode
Herde som söket efter oss, som har funnit oss vilseledda och vill att vi
kommer tillbaka. I din nåd och barmhärtighet, förlåt mig mina synder
och mina skulder, de som jag känner och de som jag inte känner.
.رI ر# ا: ا'س
Diakon: Amin, välsigna Herre.

*O ا، *ار ا)ة ا20 اl رﺡ* & ا; ه، @7@ !ر@ وا2 (3)  رك !رب: #ا ه
.#O 2J #O و، *70وا
Präst: Välsigna Herre (3 gånger), Herre Gud, det är din
förbarmande godhet som låter oss närma oss dessa ärade, heliga,
livgivande och gudomliga mysterier då vi
inte är värdiga .
.#O 2J #O  ﺡ: ا'س
Diakon: Säkert är vi inte värdiga.
.0 ا; اj ﺹ0  @ ا3;  ه, (3)  !ربO3 : #ا ه
Präst: Ära vare dig Herre (3 gånger), på grund av din outsägliga gåva
åt oss i evighet.
.# ا: ا'س
Diakon: Amen.

، ﺡ2 :2@ وO 2  و، *ار ا20 اlب !رب !ن ﺹدق  ا; ه2 : #ا ه
.0وح اس ا; ا2 وا#0ب وا0 ا: : A@ ر@ ! ع اO ﺝ ودم
Präst: Vi närmar oss, Herre, dessa heliga mysterier med en sann tro på
ditt namn. I din godhet delar vi och i din
barmhärtighet blandar vi vår livgivande Herres Jesu
Kristi lekamen blod i Faderns och Sonens och den Helige
Andes namn i evighet.
.# ا: ا'س
Diakon: Amen.
0وح اس ا; ا2 وا#0ب وا0 ا: :O اA ) ر@ ! ع ا#n ام ا:2! : #ا ه
Präst: Det dyrbara blodet vare tecknat med vår Herres Jesu Kristi
livgivande lekamen, i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn,
i evighet.
.# ا: ا'س
Diakon: Amen.

.0وح اس ا; ا2 وا#0ب وا0 ا: 2M اA ا) اس م ر@ ! ع ا:2! : #ا ه
Präst: Den heliga lekamen vare tecknad med det förlåtande blodet av
vår Herre Jesus Kristus, i Faderns och Sonens och den Helige Andes
namn, i evighet.
.# ا: ا'س
Diakon: Amen.
A ن ام ا6 وا، * 45 ورؤء ا:ا2 وا: ا رو: وح اس2 وا#0ب وا5 ) ا:%&'ا
.!HVان ا26M A ﺝ ا:! و2 !  وه#ون ا; ا ه2+@! ،*3 ف ورهV
Folk: Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande :
Kerubim, Serafim och änglarna står i fruktan och bävan
inför altaret. De ser på prästen (Eller biskopen) som
bryter och delar Kristi lekamen för syndernas förlåtelses
skull.

ن0 ا: &وح اس &@ ﺝ2آ* ا2 وﺵ، ب0* ا< ا3O و، A &* ر@ ! ع ا#  : #ا ه
.0 اوان وا; اQوآ
Präst: Vår Herres Jesu Kristi nåd och Gud Faderns kärlek och
den Helige Andes enhet vare med oss alla, nu alltid och
från evighet till evighet.

e  Q وe0 ا2 وآ، :!2  اe@ ودBV  ﺝ2 ;ل ا5ﺝ0 وا%O @ب آ2@ : %&'ا
، ةI* و, *X 6 و، 4 !2'  اﺝ@ ﺝا# I ا< ا ﺡ ا#ن ا0 .   وا!ن ﺹدق%
23I ا، @ﺝ0 l2 S و& ان ﺡ. SO* ا2& ;ل ا5N ا# @ ،* اl!* ووﺹO اe&4ا2'و
e& 7 2 @آ، * اlار2 اH, وﺹ& ا; اء وا،  ات0 ا# #  وم، %Bم ا0ا
ن ا& لKOة ا@* وا5B و. S, a و اﺽ23 آ%O *!0ة اO* ا3 اذا  هQ3@ . @, *+&ا
%H و. !HI ;,  و ن، @ 0 ز#, ون4, #O و، * ; رﺝء ا, *@ ار ا2ك  ا2' ،
:@ Iت ا0 ز#, A6B و، Q  ا< رب ا# ان26Mﺡ* وا2ا
Folk:
Folk Alla skall vi med fruktan och bävan närma oss vår Frälsares lekamen och
blods mysterium. Med rent hjärta _ och sann tro skall vi minnas hans lidande
och bekänna hans uppståndelse. Därför har för vår skull Guds ende Son från
människorna antagit en dödlig kropp och en förnuftig, vetande och odödlig
själ_ Genom sina livgivande läppar och heliga budskap har han fört oss från
mörkret till sanningens kunskap_ och efter alla dessa ordningar för vår skull,
vårt väsens hövding har han lidit korsfästelse, har han uppstått från de döda
och har han farit till himmelen_ Sedan har han åt oss lämnat sina heliga
mysterier, för att vi i dem skall minnas hans nåd och välgörenhet mot oss. Då
skall vi med överflödande kärlek och ödmjukhet taga emot det eviga livets
gåva _ Med rätt bön och ånger av våra synder, i hopp om förlåtelse, skall vi
delta i kyrkans mysterier genom att besluta_ att avlägsna oss från våra
skulder, att ångra våra synder _ att be om barmhärtighet och förlåtelse
frånallsmäktige Guden och att förlåta våra bröder deras skulder.

:7 0ك وز3, !HI  !رب26J ا: %&'ا
Folk : Förlåt Herre våra synder och skulder
. تBVت وا5V ا# @  @ا'س و
Diakon: Vi renar vårt samvete från splittringen och tvisterna.
:7 0ك وز3, !HI  !رب26J ا: %&'ا
Folk :Förlåt Herre våra synder och skulder.
.اء, ﺡ وQ آ# * @ ﺹ6  ن: ا'س
Diakon: Vi renar våra själar från hat och fientlighet.
:7 0ك وز3, !HI  !رب26J ا: %&'ا
Folk : Förlåt Herre våra synder och skulder.
.وح اس2 ن وس2 @@ول ا:ا'س
Diakon: Vi skall ta nattvarden och vi skall vara helgade av den Helige
Ande.
:7 0ك وز3, !HI  !رب26J ا: %&'ا
Folk : Förlåt Herre våra synder och skulder.

. دل3 ر وا ق ا0د اO  ار20ك  ا2' و:ا'س
Diakon: I samförstånd och i våra själars enhet skall vi delta dessa
mysterier.
.:7 0ك وز3, !HI  !رب26J ا: %&'ا
Folk :Förlåt Herre våra synder och skulder
@ 6 ص5I&ث اﺝد و30   ن @ !رب:ا'س
Diakon: Dessa mysterier vare för oss, Herre, en underpant på våra
kroppars uppståndelse och våra själars fräsning.
.*!0ة اO و: %&'ا
Folk :Och av det heliga livet. Amen.
.@& م5 اQB@ : ا'س
Diakon: Vi beder, Fred vare med oss.

 وا* ا. *2' l   ب * ووﺝ، %, 5  ا دوj  ان، @7 واه@ !ر@ وا: #ا ه
: ك آ@  !* وه ا  ل, ، ﺡ2 @ 7H,ا
Präst: Låt oss vår Herre och Gud, alltid utan fläck stå inför dig med rent
hjärta och obefläckat ansikte, och genom det förtroende som du har
givit oss låt oss bedja och säga:
;,  آ  اء آF' #  ،
  ت،  س ا،  أ اي  اوات: %&'ا
، @ اHI اء وا# 26M #O  آ، !HI @ ذ @ و26Jف ! @ وا6 آK3I @H, ا، رض0ا
# ا. #!0* ا; ا اO3ن   ا وا ة وا0 ، 2!2' ا# @) #  @  ا)ربI 0و
Folk :Fader vår, som är i himmelen. Helgat varde ditt namn. Tillkomme
ditt rike, ske din vilja, såsom i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga
bröd giv oss i dag. Och förlåt oss våra skulder, såsom och vi förlåta
dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån
ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten från evighet till
evighet. Amen.

 ا; رأ#73  ا%H ، * رﺡf46 وا اAB@ ا7 !ا، 2! اe0ب ا2 ا7! اQ أﺝ: #ا ه
ن  ا0، e ا, وا2!2' ا# @BI )@ و#  ، *2)@  اI 0  !رب0 ،  !رب0 ، ة2ا ا
.0 اوان وا; اQن وآ0 ا، رض0ن  اء واHوت وا23)ة واK&وا ة وا
Präst: Ja, Herre Gud, vår allsmäktige Gud Fader, god och full av
godhet, vi ber och bönfaller din överflödande barmhärtighet: Nej
Herre, nej Herre, inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån den onde
och hans makter. Ty riket är ditt och makten, styrkan, kraften i
himmelen och på jorden, nu och alltid, från evighet till evighet.
.# ا: ا'س
Diakon : Amen.
: & م5 ا: #ا ه
Präst: Frid vare med er.
 روﺡa & و: %&'ا
Folk: Med dig och med dig ande.

ق6 0 #! ; اسH&! : #ا ه
Präst: Det som är heligt, passar verkligen åt dem som är troende.
#0ب وا5 ) ا، وح اوس2 واﺡ ه ا،  اوس#0 واﺡ ه ا،ب اوس0 واﺡ ه ا: %&'ا
#!0وح اس ا; ا ا2وا
Folk: En är den Helige Fadern. En är den Helige Sonen.
En är den Helige Anden. Ära vare Fadern och Sonen och den Helige
Ande, från evighet till evighet. Amen.
O ا ا< اO3 : ا'س
Diakon: Prisa den levande Guden.
.وت0 اQ  آe@ وﺡe@ رﺡ, وe@  آe ) ا: %&'ا
Folk: Ära vare honom i hans kyrka, och hans
barmhärtighet och godhet vare med oss alltid.

رن ا!' ع
.e0  ا ت ا%J اي
╬ Vår Herre Jesus, älskvärde konung: Som har
besegrat den grymma döden genom sitt lidande.

: %&'ا
: e *!ر@ ! ع ا) د

.;&ة ﺝ!ة  ت اO :
, ا< اي و#*! ا
╬ Guds Son som har lovat oss: Ett nytt liv i det himmelske riket.
.*ﺡ2 وا#0@@ اX  وQ واﺡ: ار2ﺽ0 اQ@ آ, *ازل
╬ Avlägsna från oss ondskan: Skapa i vårt land fred och trygghet.
. F' % ﺡ4 ج2V و:  رك7s  ا ! مO@*
╬ När du kommer åter, låt oss leva inför dig: För att
kunna mottaga dig enligt din vilja.

.@@; ﺝ, & Q اﺝ# : 0 ف2& Q7*
╬ Med hosiannarop skall vi prisa ditt namn: På grund
av dina gåvor till vårt släkte.
.#4 ا#O @, 3ق ﺡ2 واﺵ: @, اﺡ2 * ﺽ
╬ För vår mänsklighet ha din godhet överflödat: För
vår dödlighet är din barmhärtighet visad.
. 3;  ه, 0 ) : ا26M @i ت اO*
╬ Du har glömt våra synder genom din förlåtelse: Äravare ditt namn för
din gåva.
. ﺡ2  ا ب2J! : ﺵ2, # 5رك ﺝ3 *
╬ Välsignad är du i ditt hem: Du som borttager synderna.

. ه5 )ك و2 '@ : &@ &*اه@ ﺝ
╬ Genom din nåd låt oss bli värdiga: Att erkänna och dyrka din gudom
.#دي ا) ا. : # ﺡQ آ+&*و
╬ Och din storhet ärar vi: i varje stund Amen och Amen.
ار ا)ة20 اlآ@  @ول ه2@ واﺵ2وح اس ا2* &* ا3  ه#! ا#O @ آ: ا'س
73 ﺝ&@  !* و) ا< واه2 '@ ، *70* واOا* ا
Alla vi som genom den
Diakon: Helige Andes nåd har närmat oss har varit värdiga att taga emot
dessa ärade, heliga, livgivande och gudomliga mysterier, vi tackar
tillsammans och prisar Gud som har givit dem.
.j ﺹ0  اe3;  ه, eO3 : %&'ا
Folk: Ära vare din outsägliga gåva.
. @& م5 ا: ا'س
Diakon: Vi ber, frid vare med oss.

ف2&  ان. ت, اa  ﺝS40وت و0 اQ  آ% وواﺝ، !م0ض !رب ى ا26 e ا: #ا ه
 ان س، #4ء ا6&N ا2'3 ا#O &@  اه@ !رب0 ، %7 ا+, :0 )و) و
) واO& ا!ت اB و.  و &و* ا ا، 3ار  ه2ك  ا2' و.#وﺡ2 اa ا
.0وح اس ا; ا2 وا#0ب وا0 ا: Q  !رب ا# ﺡQا  آ
ه5
Präst: Varje dag passar det bra (2 gånger) och det är rätt i alla tider och
värdigt varje timme att prisa, dyrka och ära ditt stora namn. Ty genom
din nåd, Herre, har du åt svaga väsen av den dödliga mänskligheten
givit möjligheten att helga ditt namn tillsammans med de himmelska
varelserna, att delta i dina gåvors mysterier, och att glädja oss över
dina ords mildhet. Så skall de frambära åt dina höga gudomlighet ära
och tacksägelse alltid, o alltings Herre, Fadern, Sonen, och Helige
Ande i evighet.
. رك !رب# ا: ا'س
Diakon: Amen, välsigna Herre.

e ورﺡe&@ @ اي اه، !HI 2J@ وO@ وBV@ ور@ و @ و7 اA@ اO@ : #ا ه
ن2 !رب ها ا#  و،@ وا ر,  ا@ واeﺽ2  ان، Q  س ا:!2  اe ودl@ول ﺝ
 وﺡة،  ات0 ا# # * +, ! ورﺝءHV ا#, O6ا  ب وﺹ26J e و@وl@اي @و
.0 ارﺽ ك @& ورﺡ ا; ا#! اa ﺝa ، ﺝ!ة   ت اء

Präst: Kristus vår Gud, vår Herre, vår Konung, vår Frälsare, vår
Livgivare och våra synders förlåtare, i din nåd och barmhärtighet har
du låtit oss ta emot din lekamen och ditt blod som helgar allt. Ge oss
nåd att behaga dig med våra ord, våra handlingar, våra tankar och våra
gärningar. Och denna underpant som vi har och skall få, vare, Herre, till
förlåtelse för våra synder och skulder, till hopp om uppståndelse ur
dödsriket och till ett nytt liv i det himmelska riket med alla som har
funnit behag inför dig, genom din nåd och barmhärtighet, i evighet,
Amen.

 وس وس ا،
  ت،  ا اي  اوات س ا،  رك !رب، # ا: %&'ا
2'3 * وا45 ا، * )ك+, #  ن. رض0 اء وا،  ا اي  اوات. وس
.  وس وس ا وس:   ن67!
Folk:
Folk Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme
ditt rike: Helig, Helig, Helig är du, vår himmelske Fader. Himmelen och
jorden är fulla av din stora härlighet. Änglar och människor ropar åt
dig och säger: Helig, Helig, Helig är du.

 آ  اء آF' # 
  ت،  س ا،  ا اي  اوات:%&'ا
، @ اHI أ# 26M N! ا#O ! وذ @ آHI @ 26J@ ا م وا6 آK3I @H, ا،رض0; ا,
#!0* ا; ا اO3ن  ا وا ة وا0 ،2!2' ا# @) #  *2)@  اI 0و

Folk: Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn,
tillkomme ditt rike, ske din vilja såsom i himmelen så och på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag, och förlåt oss våra skulder, såsom
vi förlåter dem oss skyldiga äro.Och inled oss icke i frestelse utan
fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten från
evighet till evighet. Amin.
Amin

ة2I0آ* ا23ا
# @2 و، e  ; ا, ر@ ودAوﺡ* او!*  ع ا2آت ا23 اQ  @ ذاك اي رآ: #ا ه
SOا: #رآ3 اl5 a) 54 ، O اe)  ا, آ و. 7@ 0@; و6 0 ولK 0  اe &د
;!  ا0 و، 2I0  ا م اe وا ا، e   وا3n! ، ب د2'! ﺝي وQ !آ# : :   ا لSOا
 اي، @3& و!@ ﺵ، @_ ﺵ6O! و، @& ﺝ+ رك3 ." *!0ة اO ا ت ا; ا# Q@! e@  ، * @!ا
ب2 ا%* ﺹ5& #    و  ا. *70* واOار ا)ة ا* ا20 اl  ة ه:&@  و2Nﺡ
.# ا. 0 اوان وا; اQن وآ0 ا.ة2هs* و6I *! اذQ آ# # B و، Oا
Präst: Han som har välsignat oss med alla andliga välsignelser genom
vår Herre Jesus Kristus (2 gånger), och har inbjudit oss till hans rike,
han har ropat efter oss och närmat oss till sin åtråvärda gemenskap som
aldrig slutar. Liksom han har lovat oss i livets evangelium när han sade
till sina välsignade lärjungar: ”Sannerligen,, sannerligen säger jag er,
den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom,
och jag skall låta honom uppstå den sista dagen och skall inte komma
till domen, men omedelbar skall jag låta honom gå från döden till evigt
liv”. ╬ Han må välsigna vår församling. ╬ Skydda vårt samhälle. ╬ Och
rena vårt folk som har kommit och åtnjutit deltagandet av de ärade,
heliga, livgivande och gudomliga mysterierna. ╬ Och det gudomliga
Korsets levande tecken må märka er med sin prägel och beskydda oss
från allt synligt och osynligt ont. Nu ochalltid och från evighet till
evighet. Amen.

