
Församling. . .

 ܡܝܶܫܘܥ.ܒܢܘܗܳܪ݂ܟ ܳܚܶܙܝܢܰܢ ܢܘܗܳܪܐ
ܶ
.ܢܘܗܳܪܐܠ

.ܢܕܰܡܢܰܗܪ ܠܽܟܠ ܶܒܵܪܝܳ . ܢܘܗܳܪܐ ܰܫܪܝܳܪܐ̱ܘܗܕܰܐܢܬ
I ditt ljus ser vi ljus, Jesus fylld av ljus. Du är 

det sanna ljuset, som ger ljus åt alla dina 
skapelser.  

Bnouhrokh hozenan nouhro Yeshou‘ mle 
nouhro. Datou nouhro shariro dmanhar koul 

beryon.

ملوءُ 
َ م
عاِيُن الّنور يا يسوُع اْل

ُ
 ِبنوِرَك ن

ً
َك الّنوُر . نورا ألنَّ

سم 
َ
ذي ينير الكاِئناِت ِبأ

َّ
َحقيِقيُّ  ال

م
. ِِرااال



Församling. . .

ܫܰܡܝܳܢܳܐ܀ܶܨܡܶܚܗ ܕܰܐܳܒܐ.ܒܢܘܗܳܪ݂ܟ ܰܓܐܝܳܐܰܐܢܰܗܪ ܰܠܢ

Upplys  oss med  Faderns Gudomliga ljus. 

Anhar lan bnouhrokh gayo, semhe dabo 
shmayono

نا ِبنوِرَك الَبِهّيِ يا ِضياَء ال  ِنِرم
َ
أ
َ
ّي ف ِِ ـــما

ِب السَّ



Församling. . .

ܝ ܢܽܘܗܳܪܐ، ܰܚܣܝܳܐ ܘܰܩܺܕܝܳܫܐ
ܰ
ܕܳܥܰܡܪ ܒܶܡܕܝܵܳܪ

ܐ ܺܒܵܝܶܫܐ ܘܽܚܵܘܳܫܶܒܐ ܣܢܰܵܝܳܐܟ ܺܠܝ ܶܡܢܰܢ ܰܚܵܫܶ
Du som bor i ljusets heliga och rena boningar, 
bevara oss från alla hatiska tankar och orena 

begär.  

Hasyo wqadisho d‘omar bmedyoray nouhro. 
Kli menan hashe bishe w‘houshobe snayo

ِالقدِس الساكن في منازل النور، أيها البار 
ِاألفكار القبيحة .  امنع عنا األاواء الفاسدة 



Församling. . .

ܐ܀ܘܰܗܒܰܠܢ ܰܕܒܰܕܟܝܽܘܬ ܶܠܳܒܐ ܶܢܥـܶܒܕ
ܳ
ܐ ܕܺܟܐܢܽܘܬ ܥܳܒܵܕܶ

Ge oss rena hjärtan och rättfärdiga gärningar 
att utföra. 

Whab lan dab dakhyouth lebo ne‘bed ‘bode 
dkhinoutho.

ِأعطنا أن نعمل أعمال الِبر بقلوب طااِرة



Präst. . . 

ܟ݂ 
ܳ
ܶܗܢܘܢ ܶܢܗܘܘܢ ܳܠ݂ܟ .ܰܕܶܥܡܳܕܟ݂ ܘܝܘܰܚܢܳܢܰܡܪܝܰܡ ܕܝܶܠܕ݂ܬ

݂ܬܰܪܰܚܡ ܥܰܠܝܢ܀
ܶ
ܡܦܝܳܣܢܐ ܚܳܠܰܦܝܢ ܐ

݂ܟ ܰܘܕܽܟـܠܗܘܢ ܰܩܕܝ
ܳ
ܳܡܐ ܕܝܶܠܕ݂ܬ

ܶ
ܰܫܝܟ܀  ܰܒܨܠܘ݂ܬ ܐ

Genom din mors, hon som födde dig, och alla 
dina heligas böner.

ُدَك ِلَيك ا ُمعّمِ
يوَحنَّ َِ َك 

ُ
ِاِلَدت يُم  اَمِرم

َ
ون

نا َحمم ارم َِ َدَك  َنا ِعنم
َ
ِفيَعين ل

َ
ش



Församling. . .

ܰܪܶܡܪܳܡ݂ܟ ܳܡܪ
ܶ
ܗܰܡܠܳܟܐ ܝܚܝܳܕܝܳܐ ܒܳܪܐ ܶܡܠ̱ ܝܐ ܕܰܐܳܒܐ ݂ܬܶ

ܘ  ̱ ̱ܝܗܫܰܡܝܳܢܳܐ  ܰܗܘ ܕܐܝ݂ܬܰ
ܳ
ܳܡܝܘ݂ܬ

ܳ
ܐ܀ܰܒܟܝܳܢܶܗ ܳܠ

Jag vill upphöja, min Herre Kungen, den 
enfödde Sonen och den himmelske Faderns 

Ord, du som till ditt väsen är odödlig.

Eramermokh  mor  malko  ihidoyo bro  melthe 
dabo  shmayono  haw dithaw  bakyone  Lo 

moyoutho.

اْلنزه ِكلمة الب الّسماِي يا سيدي اْللك االبن الوحيد
.بطبيعته عن اْلوت



Församling. . .

ܗ ܚܳܠܦ ܰܚܶܝܐ ܘ
ܶ
ܐ ܒܰܛܝܒܘ݂ܬ

ܳ
݂ܬ
ܶ
ܦܘܪܳܩܢܳܐܘܰܩܶܒܠ ܘܐ

ܢܳܣܐ ܰܕܒܢܰܝܢܳܳܫܐ܀ ܕ݂ܓܶ

I din nåd kom du villigt för att ge liv och 
frälsning åt människosläktet.

Qabel  wetho  btaybouthe  hlof   haye  
wfourqono dgenso  dabnaynosho. 

يتنازل نعمته أبنيا من ارتض ى 

البشِري من أجل حياة ِخالص الجنس



Församling. . .

݂ܬܰܓܰܫܡ ܶܡܢ ܰܩܕܝܫܳܬܐ ܰܘܡܰܫܰܒܚܳܬܐ ܒܬ݂ 
ܶ
ܐ ܘܐ ܐ  ܕܘܠ݂ܬܳ ݂ܟܝ݂ܬܳ

 ܝܳܠܕܰ 
ܳ
ܳܗܐ ܰܡܪܝܰܡ܀݂ܬ ܐ

Du blev kött genom den heliga och rena 
jungfru Maria, Guds moder.

Wethgasham  men  Qadishto  wamshabahto 
bthoulto  dkhitho  yoldath  aloho  Maryam

ِالدة العذراء من القديسة املجيدةتجسد ف الطااِرة 
اإلله مِريم



Församling. . .

 ܫܘܚܳܠܳܦܐ ܗܳܘܐ 
ܳ
ܨܛܶܠܒ.ܰܒܪܳܢܳܫܐܕܳܠ

ܶ
.  ܰܦܝܢܚܠܳ ܘܐ

ܳܗܐܡܫܝ݂ 
ܳ
ܕܝܰܠܢ܀ܳܚܐ ܰܐ

Utan att förändras, blev du människa och 
korsfästes för oss, Kristus vår Gud.

Dlo shouhlofo  hwo barnosho westleb hlofayn 
Mshiho  aloho  dilan.

 
ً
ِصلب عنا اْلسيح إلهنامن دِن تغييرِصار إنسانا



Församling. . .

ܘ ܢ ܳܕܶܫܗ ܘܰܩܛܶܠܗ ܘܐܝܰܬ݂
ܰ
ܗ ܠܰܡܘܬ

ܶ
ܰܚܕ ܶܡܢ  ̱ ̱ܝܗܰܘܒܰܡܘܬ

ܐ ܰܩܕܝܫܳܬܐ܀
ܳ
ܝܘ݂ܬ ܬܠܝ݂ܬܳ

Genom din död har du förtrampat 
och krossat vår död, och du är ett med den 

heliga Treenigheten.

Wa bmawte   Lmawtan   doshe  wqatle  
withaw  had   men   tlithoyoutho   Qadishto.

ِاو ِقتل موتنا  أحد أقانيم الثالوث األقدسِبموته داس 



Församling. . .

ܕ ܘܶܡܫܰܬܰܒܚ ܰܥܡ ܰܫܘ ܝܳܐܝ݂ܬ ܶܡܣܬ݂ܓܶ
ܝ ܘܪܘܶܚܗ ܰܩܕܝܳܫܐ ܚܘܣ ܰܥܠ ܽܟܰܠܢ܀̱ܗܰܐܒܘ

Du tillbes och äras tillsammans med din Fader 
och din levande helige Ande. Förbarma dig 

över oss.

Shawyoith mestghed wmeshtabah ’am
abouy wrouhe Qadisho hous ’al koulan.

ِيمجد مع أبيه ِاإلجمال يسجد له  ِاة  ِرِحهِباْلسا
فتعطف علينا جميعاالقدِس



Präst/Församling

 
ܳ
ܳܗܐܰܩܕܝܰܫܬ  ܐ

ܳܢܐ ܐ. ܰܩܕܝܰܫܬ ܰܚܝܠ݂ܬܳ
ܳ
ܳܡܝܘ݂ܬ

ܳ
ܨܛܶܠܒܬ ܚ.ܰܩܕܝܰܫܬ ܳܠ

ܶ
݂ܬܰܪܰܚܡ ܥܰܠܝܢܕܐ

ܶ
ܳܠܰܦܝܢ ܐ

Helig är du, Gud! 

Helig är du, Allsmäktige! Helig är du, Odödlige! 
Du som korsfästes för oss, 

förbarma dig över oss!

Qadishat hayelthono. Qadishat Lo moyutho. 
Destlebt hlofain ethraham ’alain.

قدِس أنت أيها اإلله 
مناـيا من ُصِلبت عّنا ارح،قّدِس أنت غير اْلائت



Församling. . . 

.ܘܢܩܘܪܝܶܐܰܠܝܣ. ܩܘܪܝܶܐܰܠܝܣܘܢ. ܩܘܪܝܶܐܰܠܝܣܘܢ

Herre, förbarma dig över oss

يا ربُّ ارحم.يا ربُّ ارحم. يا ربُّ ارحم



Församling. . .

ܰܡܪ
ܳ
:  ܰܦܘܠܘܣ ܫܠ݂ܝܳܚܐ ܘܛܘܳܒܢܳܐ ܶܫܡܶܥ݂ܬ ܕܐ

ܢ 
ܶ
ܐ ܢܰܣܰܒܪ݂ܟܘܢ ܠܰܒܪ ܶܡܢ ܳܡܐ ̱ܐܕܐ

ܶ
. ݂ܟܘܢܰܣܰܒܪܢܳ ܕܳܢܫ ܢܺܐ݂ܬ

Paulus, välsignat helgon och Herrens apostel, 
sade: Men om någon försöker få er att tro på 

ett annat budskap än det vi har berättat för er, 

Fawlous  shliho  toubono  shem’eth  domar 
den  nosh nithe nsabarkhoun. Lbar men mo 

dsabarnokhoun.

إذا جاء من : اْلغبوط يقول قد سِمعُت بولس الِرَّسول 
ِركم ِ

ّ
ِرناكمِبخالفُيبش

َّ
ما َبش



Församling. . .

ܢ ܰܡܠܰ 
ܶ
ܐܘ ܶܡܢ ܰܪܘܳܡܐ ܶܢܗܶܘܐ ܰܡܚܰܪܡ̱ܗ݂ܟܰܐܘܐ

ܳ
ܕܳܗܐ . ܶܡܢ ܺܥܕܬ

ܳܢܒܥܝܢ ܰܠܢ ܝܘܠܳܦܢܐ
så ber jag att han ska drabbas av Guds dom, 
även om det skulle vara jag själv eller till och 

med en ängel från himlen

Wen  malakhau men rawmo. Nehwe mahram 
men ’ito. dho nob’in lan youlfone

ِما من البيعة ِاا مالكا من الّسماء،ِلئن كانفليكن محِر
تلفةـإّن تعاليم مخ



Församling. . .

ܒܝܘܠܳܦܢܶܗ ܛܘܒ ܳܰܠܝܢܳܐ ܕܰ . ܠ ܰܓܒܝܢܡܰܫܶܚܠܦܐ ܶܡܢ ܟܽ 
ܳܗܐ ܰܫܪܝ ܘܰܫܶܠܡ܀

ܳ
ܕܰܐ

som kom med det nya budskapet.(Gal.1:8-9)

Mshahelfe men koul Gabin. Toub Layno
dabyoulfoneh daloho shari wshalem. 

ِانتتظهِر من سائِر الجهات بتعليم هللاهىـفطوبى ِْلن بدأ 
(9-8: 1. غل)



Diakon. . .

ܐ ܕܰܦܘܳܠܣ ܫܺܠܝܳܚܐ ܠܳܘܬ ܰܓ 
ܳ
ܰܓܪ݂ܬ

ܶ
.ܪܝܰܠܳܛܵܝܶܐ ܰܒܶܪ݂ܟܡܳ ܶܡܢ ܐ

Läsning ur Galaterbrevet (4: 19-31) Välsigna 
oss Herre

طية اال غال إلىمن رسالة القّديس مار بولس الِّرسول 
بارك يا سيد



Församling. . .

ܗ ܰܥܰܡܢ ܰܐܺܡܝܢ܀ ܽܫܘܒܳܚܐ ܠܳܡܶܪܗ ܰܕܫܺܠܝܳܚܐ
ܶ
ܨܽܠܘܬ

Lovad vare apostelns Herr! Må hans böner 
vara med oss. Amen.

معنا آمين مصالتهاملجد لِرّب الِّرسل،



Diakon. . .

Mina barn, som jag än en gång måste föda med 
smärta tills Kristus har förkroppsligats i er. Om 
jag bara var hos er nu, så att jag kunde slå an 

den rätta tonen – jag vet mig ingen råd med er. 
Svara mig, ni som vill stå under lagen: har ni 

inte hört vad lagen säger? Där står skrivet att 
Abraham fick två söner, en med sin slavinna 
och en med den fria kvinnan. Men hans son 

med slavinnan var född efter naturens ordning, 
sonen med den fria kvinnan tack vare ett löfte. 

Häri ligger en djupare innebörd: de två 
kvinnorna är två förbund. Det ena kommer från



Diakon. . .

berget Sinai och föder sina barn till slavar, det 
är Hagar. Sinai är ett berg i Arabien men svarar 

mot det nuvarande Jerusalem, som ju lever i 
slaveri tillsammans med sina barn. Men det 

Jerusalem som finns i himlen är fritt; det är vår 
moder, som det står skrivet:  Jubla, du 

ofruktsamma som aldrig har fått barn, brist ut i 
glädjerop, du som aldrig känt födslovåndor, ty 
den ensamma får många barn, fler än den som 
har en man. Ni, bröder, är löftets barn, liksom 
Isak. Den gången förföljde han som var född 

efter naturens ordning den andre som var född



Diakon. . .

på ett andligt sätt, och så är det också nu. Och 
skriften säger: Driv bort slavinnan och hennes 
son. Slavinnans son skall inte ärva tillsammans 
med den fria kvinnans son. Alltså, bröder, är vi 

inte barn till en slavinna utan till den fria 
kvinnan



Församling. . .

ܰܒܚ݈ܘ ܶܠܗ ܕܰ . ܝܰܗܶܠـܠܘܗܰ . ܝܰܗܶܠـܠܘܗܰ . ܝܰܗܶܠـܠܘܗܰ 
ܫܩܘܠ݈ܘ ܩܘܵܪܳܒܢܶܐ ܕܼܟܵܝܳܐ. ܶܕܒܚܐ ܕܫܘܒܳܚܐ

Halleluja, halleluja, halleluja. Bär fram lovets 
offer till honom. Kom med fläckfria offer

Halelouya Halelouya Halelouya, dabah leh 
debhe dshoubho. Shqoul qourbone dkhayo

احملوا قِرابين طااِرةاذبحوا لُه ذبائح الحمدِ االيلويا



Församling. . .

ܶܕܒܳܚܐ ܰܘܣ݂ܓܘܕ ܩܳܕܡ ܡܰ . ܠܳܕܪܘ݈ܗ݈ܝ ܕܳܡܪܝܳܐ̱ ܘܘܥܘܠ
ܝܰܗ܀ܶܠـܠܘܗܰ . ܕܩܘܕܶܫܗ

in i Herrens gårdar, och tillbe inför hans heliga 
altare, halleluja. (Psalm 119:105)

W’oul ldoraw dmoryo. Sghoud qdom 
madebhe dqoudsheh. Halelouya

ِا أمام مذبح قدسهديار الِّرب،ِادخلوا لويااليا.اسجد



Diakon. . .

 ̱ܝܰܒܶܪ݂ܟܳܡܪ
ܳ
ܐ ܘܢ݂ܰܟܦܘܬ ܐ ܘܢܨܘ݂ܬ ܘܶܢܫܰܡܥ ܆ ܰܥܡ ܶܫܠܝܳܐ ܘܶܕܶܚܠ݂ܬܳ

ܐ  ܰܚܝ݂ܳܬܳ
ܶ
ܐ ܕܶܡܠ

ܳ
ܰܘܢܶܓܠܝܘܢ ܩܰ . ܰܠܣܰܒܪ݂ܬ

ܶ
ܕܝܳܫܐ ܕܳܡܰܪܢ ܝܶܫܘܥ ܕܐ

ܩܶܪܐ ܥܰܠܝܢ܀ ܡܫܝܳܚܐ ܕܶܡ݂ܬܶ

Låt oss lugnt, vördnadsfullt och ödmjukt 
lyssna till De  goda  nyheterna:  vår  Herre  

Jesu  Kristi heliga evangeliums levande ord, 
som läses för oss.

ِنسمع بشِر لنصغ بسكوت.بارك يا سّيد ِعّفة  ى ِِرع 

وع اْلسيح لِرّبنا يسكالم هللا الحي، في اإلنجيل اْلقّدس
الذي يتلى علينا 



Präst: 

ܫܳܠܳܡܐ ܠܽܟܠܽܟܘܢ

Frid vare med er alla

م
ُ
الّسالُم لجميِعك



ܳܗܐ
ܳ
݂ܟ܀ܘܰܥܡ ܪܘܳܚܐ ܕܝܠܳ . ܰܐܫܳܘܐ ܰܠܢ ܳܡܪܝܳܐ ܰܐ

Gör oss värdiga, Herre Gud. 
Och med din ande

حك  ليؤّالنا  الِّرب اإلله مع ِر

Diakon…



Präst. . .

ܰܘܢܶܓܠܝܘܢ ܰܩܕܝܳܫܐ ܕܳܡܰܪܢ ܝܶܫܘܥ ܡܫܝܳܚܐ
ܶ
ܐ ܣܐ ܐ ܰܡܚܝܳܢ݂ܬܳ

ܳ
ܰܒܪܼܬ

܀ ܪܳܩܢܳܐ ܠܥܳܠܳܡܐܶܡܢ ܽܠܘܳܩܣ ܡܰܣܒܳܪܳܢܐ ܰܕܡܰܣܰܒܪ ܰܚܵܝܶܐ ܘܽܦܘ

Vår Herre Jesu Kristi heliga evangelium –
livgivande predikan av aposteln Lukas 

predikanten som förkunnar liv  och frälsning 
åt världen.

س، البشارة منةاملحييإنجيل رّبنا يسوَع اْلسيح اْلقدَّ

م بالحياةِ 
َ
ُِر العال ِ

ّ
ذي ُيَبش

ّ
ِالخالصلوقا الِرسول ال



Diakon. . .

ܶܫܒܳܚܢ ܠܫܳ 
ܶ
ܐ ܬ

ܶ
݂ܬ
ܺ
ܐ ܰܘܥܬܝܺܕ ܕܢܐ

ܳ
ܬ
ܶ
ܠܘܶܚܗ ܕܰܫܠܶܚܗ ܒܪܝ݂ܟ ܕܐ

ܢ܀ܠܥܳܠܡܝ̱ ̱ܝܗܠܦܘܪܳܩܢܰܢ ܰܥܠ ܽܟـܰܠܢ ܪܚܰܡܘ

Välsignad är han som har kommit och ska 
komma. Lovad vare han som sände honom 
för vår frälsning, och må hans nåd komma 

över oss alla, i evighet.

ِالعتيد أن يأتي سابيُح لمبارٌك الذي أتى 
ّ
لذي أرسله  الت

ِلتشملنا رحمُته إلى األبد لفداِئنا



Präst. . .
 
ܳ
ܗ ܕܳܡܰܪܢ ܘܐ

ܶ
ܰܗܢ ܘܳܦܪܘܳܩܐ ܒܰܙܒܢܳܐ ܳܗ݂ܟܝܠ ܰܕܡܰܕܒܳܪܢܘ݂ܬ

ܳܗ݂ܟܰܢܳܐ ܗܘܝ܀ . . . .ܕܝܰܠܢ ܝܶܫܘܥ ܡܫܝܳܚܐ 

Nu, vid vår Herre, Gud och Frälsare Jesus 
Kristi utgivande - livets Ord, Gud som blev 
kött genom den heliga jungfrun Maria- så 

skedde detta.

ِإلهنافي زمن تدبير صنا يسوع اْلسيسّيدنا 
ّ
ح الكلمة ِمخل

يم، تّمت اإلله الحّي الذي تجّسد من البتول القّديسة مِر 
اذه األمور كما يلي



Församlingen. . .

ܡܰܗܝܡܢܝܢܰܢ ܘܰܡܘܶܕܝܢܰܢ

Vi tror och bekänner det.

ِنعترف نؤمن 



Präst. . .

Men för Elisabet var tiden inne att föda, och 
hon födde en son. Hennes grannar och 

släktingar fick höra vilken stor barmhärtighet 
Herren hade visat henne, och de gladde sig 

med henne. På åttonde dagen kom de för att 
omskära pojken, och de ville kalla honom 

Sakarias efter hans far. Men då sade hans mor: 
»Nej, han skall heta Johannes.« De sade till 

henne: »Det finns ingen i din släkt som bär det 
namnet.« Och de gjorde tecken åt fadern att 

låta dem veta vad barnet skulle kallas. Han bad



Präst. . .

om en skrivtavla och skrev: »Johannes är hans 
namn«, och alla förvånade sig. Med en gång 
löstes hans läppar och hans tunga, och han 

talade och prisade Gud. Alla de kringboende 
greps av fruktan, och överallt i Judeens

bergsbygd talade man om detta som hade 
hänt. Och alla som hörde det lade det på 

minnet och frågade sig: Vad skall det inte bli av 
detta barn? Ty Herrens hand var med honom. 

Hans far Sakarias fylldes av helig ande och 
talade profetiska ord: »Välsignad är Herren, 



Präst. . .

Israels Gud, som besöker sitt folk och ger det 
frihet. Han reser för oss frälsningens horn i sin 

tjänare Davids släkt, så som han för länge 
sedan lovat genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender och alla som 
hatar oss.Han visar barmhärtighet mot våra 

fäder och står fast vid sitt heliga förbund,
den ed han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand och 
låta oss tjäna honom utan fruktan, rena och 
rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.



Präst. . .

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, 
ty du skall gå före Herren och bana väg för 

honom. Så skall hans folk få veta att frälsningen 
är här med förlåtelse för deras synder genom vår 

Guds barmhärtighet och mildhet. Han skall 
komma ner till oss från höjden, en soluppgång för 

dem som är i mörkret och i dödens skugga, och 
styra våra fötter in på fredens väg. «Och pojken 
växte och blev stark i anden. Och han vistades i 
öde trakter till den dag då han skulle träda fram 

inför Israel.



Präst. . .

ܰܫܝܢܳܐ ܰܘܫܳܠܳܡܐ ܠܽܟܠ݂ܟܘܢ܀

Frid och harmoni vare med er alla.

ِالّسالم لجميعكم األمن 



Församling. . .

ܐ
ܳ
:ܐܝܺܙܰܓܳܕܐ ܠܳܡܪܝܳܐ ܷܬܗܶܘܐ ܰܒܪ ܰܥܩܽܪܘܬ

ܐܙܰܠ 
ܺ
ܐܽܘܪܶܚܗܶܓܝܪ ܩܳܕܡ ܦܪܽܨܘܶܦܗ ܰܕܬܰܛܶܝܒ ܬ

Ofruktsamhetens son ska kallas den Högstes 
profet. Du ska gå före Herren och bana väg för 

honom 

Izgado lmoryo tehwe bar ’aqroutho. Tizal ger
qdom farsoufeh dattayeb our’heh

ِتتقدم امامهستصبح   للِرب ياإبن العاقِرة 
ً
لتعد رسوال

طِريقه، 



Församling. . .

:ܐܰܘܠܰܚܳܛܝܐ ܳܠܘܪܳܚܐ ܰܕܫܳܪܪܳ :ܠܥܳܠܳܡܐ ܠܝܰܺܕܥܳܬܐ ܕܟܻܐܢܐܬܰܗܶܕܐ 

och förkunna till folket att frälsningen är här 
och styra deras fötter in på fredens väg.

Thade l’oulmo lida’to dkine walhatoye lourho
dashroro

ِالخطاة الى درب الصواب تهدي  العالم ْلعِرفة الحق 



Församling. . .

ܘܶܢܬܽܪܘܨ :ܥܳܬܐܰܘܬܰܚܶܘܐ ܰܥܪܳܡܐ ܠܰܫܦܝܳܐ ܘܰܥܣܳܩܐ ܰܠܦܩܰ 
܀ܗ ܘ ܗ.ܽܟܠܢܳܫ ܰܗܠܟܶܬܗ ܰܒܫܒܝܷܠ ܕܳܡܪܝܳܐ

Du ska leda de rena till de höga platserna och 
de oländiga vägarna till de luriga. Du ska se till 

att envar rättar till sina steg och går på 
Herrens vägar. Halleluja. 

Wathawe ’armo lshafyo w’aqso lfqa’to. 
Wnetrous koul nosh halkhoteh bashbile

dmoryo. Halelouya w halelouya
ِللملتوين الطِريق الشاق سُتظِهِر للَنقيص اْلكان العالي 

ِيسير في طِريق ال ِاحد خطواته  م كل  ّوِ
َ
ِرب االيلويافُيق



Diakon. . .

ܣܰܛܘܶܡܢ ܰܩܠܘܣ ܩܘܪܝܶܐܰܠܝܣܘܢ܀

Låt oss stå väl. Herre, förbarma dig

 لنقف حسن
ً
يا رّب ارحم. ا



Präst. . .

 ܟܰܠܢ ܪܰ 
ܶ
. . .ܐ ܚܶܡܐ ܰܘܚܢܳܢܳܐ ܶܡܢ ܳܡܪܝܳ ̈ܢܰܨܳܠ

Låt  oss  alla  be  och  vädja  till Herren om nåd 
och barmhärtighet. Herre,  gör  oss  värdiga att  

vid  alla  tider och högtider  ständigt  prisa,  
tacka,  ära, hedra och oupphörligen upphöja 

dig.
ِالحنان ِنطلب من الِرّب الِّرحمة  نا 

ّ
فيا أّيها الِرّب لنصّل كل

ِأعّنا  ِنسأله أن يؤّالنا لنرفع إليه داالِّرحيم ارحمنا 
ً
ئما

 
ً
 ِشكِرا

ً
 ال ينقطعسبحا

ً
ِتعظيما  

ً
ِتبجيال  

ً
في كّل ِمديحا

ِان ِأ ِقٍت  



Präst. . .

ܰ . . .ܠܰܗܘ ܰܠܚܳܡܐ ܕܰܚܶܝܐ ܕܶܡܢ ܫܰܡܝܳܐ ܐ  ܕܰܚ݂ܝܝ݂ܰܝܢ ܠܥܳܠܡܳ ̈ܘܝ ܡܝܢ܀݂ܬܳ

Välsignat är det välbehagliga offret, och ärorik 
är den angenäma frukten, som offrades för 
oss, och som har frälst oss och helgat oss 

genom sitt heliggörande offer. 

ِاملجد للثمِرة الطيب ة التي تم طوبى للتضحية اللطيفة، 
ِتقدسنا م ِالتي أنقذتنا  ن خالل التضحية بها من أجلنا، 

.تضحيته



Präst. . .

ܰ . . .ܠܰܗܘ ܰܠܚܳܡܐ ܕܰܚܶܝܐ ܕܶܡܢ ܫܰܡܝܳܐ ܐ  ܕܰܚ݂ܝܝ݂ܰܝܢ ܠܥܳܠܡܳ ̈ܘܝ ܡܝܢ܀݂ܬܳ

Prisat vare Lammet, som föddes av den 
jungfruliga unga tackan, och som besteg 

korset för vår frälsnings skull, och befriade oss 
från att offra oskäliga djur.

ِلدته البكِر البتوله، الذي صع د الى الحمد للحمل الذي 
انات الصليب من أجل خالصنا، ِخلصنا من ذبائح الحيو 

أل . غير الصامتة ِرِحه الذي به يليق التسبيح الشكِر  بيه 
ِالى ابد االبدين ِان  ِكل ا القدِس االن 



Diakon. . .
ܪܶܙܐ ܳܗܶܠܝܢ ܰܩܕܝܵܶܫܐ ̱ܐܳܕܡܰܘܩ. ܰܘܩܳܕܡ ܰܡܶܕܒܶܚܗ ܡܰܚܣܝܳܢܳܐ. ܩܳܕܡ ܳܡܪܝܳܐ ܡܰܪܚܳܡܢܳܐ

ܳܗܝܶܵܐ
ܳ
 ܟܰܠܢ ܰܪܵܚܶܡܐ . ܐܶܒܵܣܶܡܐ ܶܡܬܣܝܡܝܢ ܶܡܢ ܐܝܵܕܝ ܳܟܗܳܢܐ ܡܝܰܩܪܳ . ܰܘܐ

ܶ
ܢܰܨܳܠ

ܝܢ ܘܰܥܰܕܰܪܝܢܶܡܢ ܳܡܪܝܳܐ ܶܢܒܶܥܐ ܳܡܪܝܳܐ ܡܰܪܚܳܡܢܳܐ ܰܪܶܚܡ ܥܠܰ . ܰܘܚܢܳܢܳܐ
Inför den barmhärtige Herren, inför Hans
försoningsaltare och inför dessa heliga och
gudomliga mysterier offras rökelse genom
denne ärade Prästs händer. Låt oss be och
vädja till Herren om nåd och barmhärtighet

ِأمام مذبحه الغافِر ِإزاء اذه األسِرارأمام الِّرب الِّرحيم 
ِاإللهية، يوضع البخور  وقِر.اْلقّدسة 

ُ
فلنصّل .بيد الكاان اْل

 ،
ً
 ِحنانا

ً
 طالبين من الِرب َرحمة

ً
وقِربيد الكاان اَجميعا

ُ
أمامَ .ْل

ب الِرَّحيم ِأعنّ الِرَّ اأيها الِرّب الِّرحيم تِرّحم علينا 



Präst. . .
ܐ ܡܰܚܣܝܳܢܳܐ 

ܵ
ܢ ܠܥܳܠܡܝܢ܀ܳܗܳܫܐ ܰܘܒܟܠ ܙܒܰ .. . . ܰܥܠ ܶܥܛܳܪܐ ܕܶܒܣܶܡ

Du som benådar, renar och förlåter! Utplåna,
glöm och tvätta bort vår ondska genom 

rökelsens väldoft. Herre Gud, utplåna i din 
kärlek och barmhärtighet mina många, stora 

och oräkneliga synder, 
هّم امنحنا بعطِر البخور اذا

ّ
 الل

ً
 عفوا

ً
 ِ ِغفِرانا

ً
تطهيرا

 
ً
 صافحا

ً
ِمتغاضيا ِاغفِر لي خطاياي عن آثامناعّنا 

ِالعظيمة حص ىالكثيرة 
ُ
تي ال ت

ّ
ال



Präst. . .

ja hela ditt troende folks synder. Du Gode 
Gud, skänk oss nåd och barmhärtighet. Herre 
Gud, tänk på oss efter din nåd, och kom också 
ihåg våra och våra fäders själar, våra bröder, 

 
ً
ِزا نوب عِ متجا

ُ
ِارأف أّيهعن ذ ؤمنين، 

ُ
ا الجّواد  بادك اْل

 .ِارحمنا
ً
هّم ذاكِرا

ّ
ِرنا الل

ّ
ِإخوتنانفوسناتذك ِأنفس آبائنا 



Präst. . .

våra gamla, våra lärare, våra avlidna och alla 
de troende som gått bort din heliga och härliga 

kyrkans barn. Herre Gud, skänk vila åt deras 
själar, andar och kroppar; och skänk nådens 
och barmhärtighetens dagg över deras ben

ِأنفس ِموتانا،  مينا 
ّ
ِمعل اْلؤمنين أبناءاْلوتىِرؤسائنا، 

ِاحهم ا.املجيدةالبيعة اْلقّدسة ِأر رح يا رّب  أنفسهم 
 ِأجسادام

ً
ِانضح عظامهم بندى رحمتك ِحنراضيا انك، 



Präst. . .

och verka försoning och förlåtelse för oss och 
för dem. Kristus vår Kung, Herre vår Gud, 

härlighetens Herre. Svara oss, Herre, och kom 
till vår hjälp, stig ner till vårt stöd, rädda oss 

och ta emot vår åkallan och våra böner

ِملكنا، ِلهم، أّيها اْلسيح إلهنا    لنا 
ً
رّب الجاللة ِكن غافِرا
 استجبنا أّيها الِّرب رّبنا.الِّرؤِف

ً
صنا ِكن لنا معينا

ّ
ِخل

 ِتقّبل دعواتنا
ً
.ِابتهالنا كِرما



Präst. . .

Herre, ta i din nåd bort alla svåra straff, och 
hejda, förbjud och vänd bort från oss vredens 
rasande gissel. Fridens och stillhetens Herre, 

gör oss värdiga det goda slut som väntar
fridens människor. 

ة، ِأبعد عّنا بِرحمتك ِحلمك جميع العقوبات الشديد
ِالّسالم قنا يا رّب األمن 

ّ
ِف  إلى ِالضِربات اْلؤذية ِ

ً
جميعا
الخِرة الّصالحة التاّمة  املحفوظة لل الّسالم



Präst. . .

Skänk oss det kristna slut som är dyrbart och 
välbehagligt inför dig, som hedrar ditt 

majestät. Vi lovar och tackar dig nu, alltid och 
evigt.

ِتليق ب ِتِرضااا  جاللك ِامنحنا نهاية مسيحّية تحّبها 
ِإلى أبد البدين ِإّياك نحمد مسّبحيناإللهيّ  الن 



Församling. . .

ܰܐܡܝܢ܀

Amen

آمين



Präst …

ܳܗܐ:  ܶܣܕܳܪܐ
ܳ
ܳܗܳܫܐ ܰܘܒܽܟܠ ܙܰܒܢ . . .ܳܒܥܝܢܰܢ ܶܡܢܼܶܟ ܳܡܪܝܳܐ ܰܐ

ܠܥܳܠܺܡܝܢ܀

Herre Gud, vi vädjar till dig att välsigna dina 
tjänare och tjänarinnor som är samlade här 

vid detta nattvardsfirande och väntar på nåd 
och barmhärtighet i överflöd. 

Sänd dem den heliga Andens gåvor. Helga 
deras själ och ande så att de blir värdiga till 
att ta emot din kropp och ditt levande blod. 



Skänk dem kärlek, harmoni och stillhet. 
Ge dem frid och fröjd, Herre ta i din nåd bort 

alla svåra straff. 

Hejda och vänd bort från dem vredens 
rasande gissel. Skydda dem med det heliga 

korset. 

Gör oss och alla våra troende som gått bort 
värdiga att stå på din högra sida vid din andra 

återkomst så att vi och dem kan lova och 
tacka dig, tacka din fader och din heliga ande 

nu alltid och evigt.



Diakon. . .

݂ܟ܀ܰܐܡܝܢ ܳܡܪܝܳܐ ܢܰܩܶܒܠ ܚܘܳܣܝ݂ܳܟ ܘܰܠܢ ܢܥܰܕܰ 
ܳ
ܪ ܰܒܨܰܠܘ݂ܬ

Må Herren ta emot din förbön och hjälpa oss 
genom dina böner.

Amin moryo nqabel housoyokh wlan n’adar 
baslawothokh.

ِأعاننا بدعواتكاستغفاركتقّبل الِّرب.آمين



Präst. . .

ܩܢܳܐ ܰܕܵܚܳܛܶܗܐ ܘܒܘܫ܆ܕܰܚܵܘܶܒܐܶܡܢ ܐܳܗܐ ܢܰܩܶܒܠ ܚܘܳܣܝܳܐ 
ܐ ܠܥܳܰܠܡ ܳܥܠܡܝܢ܀

ܶ
ܰܒܬܵܖܰܝܗܘܢ ܳܥܠܵܡ

Av Gud kan vi få våra skulder efterskänkta och 
våra synder förlåtna, i båda världar, i 

evighetens evighet.

نوبفلنحظ من الِرَّب
ّ
ِالّصفح عن الخطايا فيبغفِران الذ

ِإلى أبد البدين العاْلين



Församling. . .

ܰܐܡܝܢ܀

Amen

آمين



Präst. . .

ܳܢܐ 
ܶ
 ܐ

ܳ
.ܘܰܚـܳܛܝܳܐܶܕܝـܢ ܰܥܒܳܕܐ ܡܚܝܠ

ܥܢܶܐ ܺܘܐܰܡܪ
ܶ
.ܰܩܕܝـܫ ܰܐܳܒܐ ܰܩܕܝܳܫܐ:ܳܠܰ ܳܠܳܗܐ ܐ

Jag, en svag och syndig Guds tjänare, svarar
och säger: Helig är den helige Fadern.

 
ً
قّدِس او :أنا عبد هللا الّضعيف الخاطئ أاتف قائال

الب القّدِس



Församling. . .

ܰܐܡܝܢ܀

Amen

آمين



Präst. . .

ܰܩـܕܝـܳܫܐܳܪܐܰܩـܕܝـܫ ܒ

Helig är den helige Sonen.

قدِس او االبن القدِس



Församling. . .

ܰܐܡܝܢ܀

Amen

آمين



Präst. . .

.  ܳܛܝܳܐ ܰܥܒܶܕܗܠܦܝܪܶܡܗ ܕܚܰ ܰܩܕܝܫ ܪܘܳܚܐ ܰܩܕܝܳܫܐ ܰܕܡܰܩܶܕܫ
ܣ ܘܡܶ ܰܟܕ 

ܶ
ܢ،ܰܪܰܚܡ ܰܥܠܬ݂ ܳܚܐ ܐ ܦܰܥܠ ܢܰ ܘܢܵܰܦܳܫܼܬܰ ܳܫܼܬܳ

.ܰܘܕܵܖܰܳܒـܢܰܝܢ. ܘܰܕܐܰܚـܵܝܢ.ܰܕܐܳܒܰܗܝܵܢ
Helig är den helige Anden som helgar sin 
syndige tjänares rökelsekar, skonar och 

benådar våra fäders, bröders, och gamlas 
själar, 

ِحاوقّدِس عبدهعطِريباركالذيالقدسالِر
 الخاطئ،

ً
ِعظمائنا،ِإخوتناآبائناِأنفسأنفسناراحما



Präst. . .

܆ܢܶܐܝܡܵ ܡܗܰ ܢܵܝܶܕܐ ܥܰ ܘܢ ܠܗܽ ܕܟܽ ܕܰܡܠܳܦܢܵܰܝܢ ܰܘܕܰܥܢܺܝܰܕܝܵܢ ܘܰ ܘܰ 
ܐ ܝܰܠ

ܳ
ܶܡܐ ܠܥܳܰܠܡ ܳܥܠܰܒܬܵܖܰܝܗܘܢ . ܰܩܕܝܫܳܬܐܶܕܝܵܗ ܕܺܥܕܬ

ܳܥܠܡܝܢ܀
Våra lärare och våra avlidna och alla de 

troende som gott bort, den heliga Kyrkans 
barn, i båda världar, i evigheters evighet.

ِموتانا، ِجميع سة اْلوتى اْلؤمنين أبناء الكنيِمعلمينا 
ِاْلمجدة ِإلى أبد البديناْلقّدسة  .في العاْلين 



Diakon. . .

ܐ ܰܘܦܪܘܣܟܘܶܡܢ
ܶ
.  ܣܘܺܦܝܰܐܬ

ܰܡܪܢܽܩܘܡ ܰܫܺܦܝܪ ܟܰܠܢ ܰܒܨܽܠܘ݂ܬ ܳܟܗܳܢܐ ܡܝܰܩ
ܺ
:ܳܪܐ ܶܢܥܢܶܐ ܢܐ

Låt oss lyssna till Guds vishet och stå väl 
bedjande medan den ärade Prästen svarar 

och säger: 
Soufyate wafrouskoumen 

nqoum shafir koulan baslouth kohno hono 
myaqro laloho ne’ne wnimar

 
ً
ِنقف حسنا بُدعاء الكاان ِنهتفلُنصغ بحكمة هللا 

:اْلوقِر قائلين



Präst. . .

ܳܗܐ ܒܰܚܕܡܰܗܝܡܢܺܝܢܰܢ 
ܳ
ܰܐ

Vi tror på en enda sann Gud.

ِاحٍد  نؤمُن بإلٍه 



Diakon . . .

ܝܢ ܰܘܕܽܟܠܗܶ . ܰܕܫܰܡܝܳܐ ܘܕܰܐܪܳܥܐܰܐܳܒܐ ܰܐܚܝܕ ܽܟـܠ܆ܳܥܒܘܳܕܐ
 ܶܡ݂ܬܚܙܝܳܢ

ܳ
ܰܐܝܶܠܝܢ ܕܶܡ݂ܬܰܚܙܝܢ ܰܘܕܳܠ

Den allsmäktige Fadern, som skapat himmel 
och jord, allt synligt och osynligt. 

Abo ahid koul ’oboudo dashmayo wdar’o
wadkoulhen aylen dmet’hazyon wadlo 

met’hazyon.

ِما ِاألرضالب الضابط الكّل خالق الّسماء ِكل ما ُيِرى 

ال ُيِرى، 



Diakon . . .

 
ܳ
. ܳܗܐܰܘܒܰܚܕ ܳܡܪܝܳܐ ܝܶܫܘܥ ܡܫܝܳܚܐ܆ܝܚܝܳܕܝܳܐ ܒܳܪܐ ܕܰܐ
 
ܶ
݂ܬܝܶܠܕ ܩܳܕܡ ܽܟܠܗܘܢ ܳܥܠܵܡ

ܶ
ܐ ܰܗܘ ܕܶܡܢ ܰܐܳܒܐ ܐ

Och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds 
enfödde Son, som föddes av Fadern före all tid. 

Wabhad moryo yeshou’ mshi’ho, ihdoyo bro 
daloho. Haw dmen abo etiled qdom koulhoun 

’olme

ِاحد يسوَع اْلسيح ابن هللا الوحيد اْلولود مَن الب .ِبِرّبٍ 

.  قبل كّل الّداور 



Diakon . . .

 . ܢܘܗܳܪܐ ܕܶܡܢ ܢܘܗܳܪܐ
ܳ
ܳܗܐ ܰܫܪܝܳܪܐ ܕܶܡܢ ܐ

ܳ
.  ܗܐ ܰܫܪܝܳܪܐܰܐ

 ܥܒܝܳܕܐ܆
ܳ
ܝܠܝܳܕܐ ܘܳܠ

ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och 
inte skapad

Nouhro dmen nouhro, aloho shariro dmen 
aloho shariro ilido wlo ’bido

مولود غير مخلوق نور من نور، إله حق من إله حّق،



Diakon . . .

ܰܗܘ ܝ ܕܒܐܝܶܕܗ ܗܳܘܐ ܽܟـܠ̱ܗܰܘܫܶܘܐ ܒܐܘܺܣܶܝܐ ܳܰܠܒܘ
ܢ ܒܢܰܝܢܳܳܫܐ܆ ܘܶܡܽܛܠ ܦܘܪܳܩܢܰܢ .  ܕܶܡܛܳܠ݂ܬܰ

av samma väsen som sin Fader. Allt blev till 
genom honom För oss människor och vår 

frälsnings skull 

washwe bousiya labouy dbideh hwo koul haw 
dmetoulothan bnaynosho wmetoul fourqonan

ٍِ لآلب في الجواِر، الذي من الذي به صار كلُّ ش يءمسا
ِمن أجل خالِصنا،  أجلنا نحُن البشِر، 



Diakon . . .
 ̣ܬܢܚܶ 

ܶ
ܳܫܐ܆ ܘܶܡܢ ܰܓܰܫܡ ܶܡܢ ܪܘܳܚܐ ܰܩܕܝ̣ܬܶܡܢ ܫܰܡܝܳܐ܆ ܘܐ
ܳܗܐ̣ܬܰܡܪܝܰܡ ܒ

ܳ
.ܘܠܳܬܐ ܝܳܠܰܕ݂ܬ ܰܐ

Kom han ner från himlen och blev kött genom 
den helige Ande och i jungfru Maria, Guds 

Moder. 

Nhet men shmayo wetgasham men rou’ho 
qadisho wmen maryam bthoulto yodath aloho

ِِح الُقُدس َد ِمن الِّر ِتجسَّ ِمن مِريم ،نزل من الّسماء، 
ِالدة اإلله .العذراء 



Diakon . . .

ܨܛܶܠܒ ܚܳܠܰܦܝܢ. ܰܘܗܳܘܐ ܰܒܪܳܢܳܫܐ
ܶ
ܰܡܝ ܶܦܢܛܝܘܣ ܒܝܰܘܵ . ܘܐ

.  ܦܝܰܠܛܘܣ

Han blev människa och korsfästes för vår skull 
under Pontius Pilatus.

wahwo barnosho westleb hlofayn byawmay 
Fountiyous Filatous

 عّنا في َعهد ب
ً
، ُِصِلب ِعوضا

ً
سِصار إنسانا

ُ
.الُبنِطّي يالط



Diakon . . .

ܐ ܝܰܘ ݂ܬܩܰܒܪ܆ ܘܳܩܡ ܰܠܬܳܠ݂ܬܳ
ܶ
.ܡܝܢ ܰܐ݂ܟ ܰܕܨܳܒܐܰܚܫ ܘܡܝ݂ܬ ܘܐ

Han plågades, dog och begravdes, och på den 
tredje dagen uppstod han enligt sin vilja. 

Hash wmith wetqbar wqom latlotho yawmin 
akh dasbo. 

الث كما ش
ّ
ِقام في اليوم الث ُِدِفن  ِمات  م 

َّ
.  اءتأل



Diakon . . .

ܒ ܶܡܢ ܝܰܡܝܢܳܐ ܕܐܰ  .  ̱ܝܗܒܘܰܘܣܶܠܩ ܰܠܫܰܡܝܳܐ܆ ܘܝ݂ܬܶ
ܐ ܒܫܘܒܳܚܐ ܰܪܳܒܐ܆

ܶ
݂ܬ
ܳ
ܘܬܘܒ ܐ

Han steg upp i himlen och sitter på sin Faders 
högra sida. Och han ska komma tillbaka i stor 

härlighet  

Wasleq lashmayo witheb men yamino dabouy 
wtoub othe bshoubho rabo

ِأيض س عن يمين الب، 
َ
 سيأتي َِصِعد إلى الّسماء، ِجل

ً
ا

بمجٍد عظيم،



Diakon . . .
ܐ ܗ ܫ. ܰܠܡܳܕܢ ܠܰܚܶܝܐ ܰܘܠܡܝ݂ܬܶ

ܶ
 ܰܗܘ ܰܕܠܰܡܠܟܘ݂ܬ

ܳ
ܘܳܠܳܡܐ ܳܠ

ܰܘܒܰܚܕ ܪܘܳܚܐ ܰܩܕܝܳܫܐ܆. ܐܝܬ݂ 

för att döma båda levande och döda, och hans 
rike ska inte ha något slut. Vi tror också på 

den helige Ande, Herren, 

Lamdon lhaye walmithe haw dalmalkoutheh 
shoulomo lo ith. Wabhad rouho qadisho 

ِاألموات، لِكه انقضِليدين األحياء 
ُ
.  اءذلك الذي ليس ْل

ِح الُقُدس، ؤِمن بالِرُّ
ُ
ِن



Diakon . . .
ܘ ܶܦܩ܆ ܳܡܪܝܳܐ ܰܡܚܝܳܢܳܐ ܕܽܟܠ܆ ܰܗܘ ܕܶܡܢ ܰܐܳܒܐ ܢܳ ̱ ̱ܝܗܕܐܝ݂ܬܰ

ܕ ܘܶܡܫܰܬܰܒܚ . ܘܰܥܡ ܰܐܳܒܐ ܘܰܥܡ ܒܳܪܐ ܘܶܡܣܬ݂ܓܶ

Herren, allas Livgivare, som utgår från Fadern 
som utgår från Fadern och tillbes och äras 

tillsammans med Fadern och

Dithaw moryo mahyono dkoul. Haw dmen 
abo nofeq am abo w’am bro mestghed 

wmeshtabah

نَبِثِق من الب،
ُ
ل، اْل

ُ
حيي الك

ُ
ّب امل ِاالبن، الِرَّ ِمع الب 

د ُِيَمجَّ ُه 
َ
َجد ل .ُيسم



Diakon . . .

ܐ ܰܩܕܝܫܬܳ ܰܗܘ ܕܰܡܶܠـܠ ܰܒܢܒܶܝܐ ܘܰܒܫܠܝܶܺܚܐ
ܳ
ܐ ܘܰܒܚܳܕܐ ܺܥܕܬ

.  ܰܩܬܘܠܝܩܝ ܰܘܫܠܝܳܚܝܳܬܐ
Sonen, och som talade genom profeterna och 
apost-larna, Och på en helig, allmännelig och 

apostolisk kyrka. 

Haw damlel banbiye wbashlihe wbahdo ’ito 
qadishto qatouliqi washlihoyto. 

ِالِرُّسل اطق باألنبياء  ِاحدة، جامعة ُمقدسة النَّ ِبكنيسة 
رسولّية،



Diakon . . .
ܐ̱ܗܰܡܘܶܕܝܢܰܢ ܰܕܚܳܕܐ  . ܚܳܛܗܐܠܫܘܒܳܩܢܳܐ ܕܰ . ܝ ܰܡܥܡܘܕܝ݂ܬܳ

ܐ܆ ܰܘܡܰܣܶܟܝܢܰܢ ܰܠܩܝܳܡܳܬܐ ܕܡܝ݂ܬܶ

Vi bekänner ett enda dop för syndernas 
förlåtelse, och vi ser fram emot de dödas 

uppståndelse

Mawdenan dahdoy ma’mouditho lshoubqono 
dahtohe wamsakenan laqyomto dmithe 

ِاحدة ِْلغفِرة الخطايا ى قيامة .ِنعترف ِبَمعمودية  ِنترجَّ

اْلوتى، 



Diakon . . .

ܐ
ܶ
.ܰܕܒܥܳܠܳܡܐ ܰܕܥܬܝܕ. ܰܘܠܰܚܵܝܶܐ ܰܚܵܕ݂ܬ

܀ ̱ܝܰܐܡܝܢ ܰܒܶܪ݂ܟܳܡܪ

och det nya livet i den kommande världen. 

walhaye hathe dab’olmo da’tid amin 
barekhmor

في العالم التيِالحياة الجديدة
آمين باِرخمور 



ܣܰܛܘܶܡܢ ܰܩܠܘܣ ܩܘܪܝܶܐܰܠܝܣܘܢ

Herre, förbarma dig!

 
ً
يا رّب ارحم . لنقف حسنا

Diakon . . .



Präst. . .

ܐ ܘܰܫܝـܢܳܐ
ܳ
ܐ ܳܗܳܢܐܰܠܢ ܒܶܥܳܕܢܳ ܒ ܗܰ .ܡܰܫܡܠܝܳܐܚـܘܳܒܐ ܰܘܐܘܝـܘܼܬ

ܐ، ܘܠܺ ܫܘܒܳܚܐܳܠ݂ܟ ܶܣܩܕܢܰ .ܪܝܳܐܡܳ  ܘܕܝܼܬܳ
ܰ
.  ܟ݂ ܝܳܕܝܳܐ ܒܪܳ ܝܚܺ ܘܬ

ܥܳܠܡܝܢ܀ܳܗܳܫܐ ܰܘܒܟܠ ܙܰܒܢ ܠ. ܰܩـܕܝܳܫܐ݂ܟ ܕܝܠܳ ܐܰܘܠܪܘܚܳ 
Herre, skänk oss nu i denna stund, kärlek, 
harmoni och stillhet, så att vi kan lova och 

tacka dig och din enfödde Son, och din helige 
Ande, nu, alltid och evigt.

 
ً
 امنحنا الن رّبنا محّبة

ً
ِأمنا كامال  

ً
لنحمدك ِألفة

سّبحك
ُ
ِسِن ِرِحك الُقدُّ ِابنك الوحيد 

ِإلى أبد البدين ِاٍن  لَّ أ
ُ
ِك الن 



Diakon

ܰܐܺܡܝܢ ܰܒܶܪܟܳܡܪܝ
Välsigna oss

بارك يا سيدآمين

Präst
ܫܳܠܳܡܐ ܠܽܟܠܽܟܘܢ

Frid vare med er alla

م
ُ
الّسالُم لجميعك



Diakon
ܐܘܰܥܡ ܽܪܘܳܚܐ ܺܕܝܳܠܟ

ܵ
ܠܰܩܪܝܶܒܗ ܳܢܫ̱ܐܟـܽܠ. ܶܢܶܬܠ ܫܳܠܳܡܐ ܰܠܚܳܕܶܕ

ܳܗܝܳܬܐ
ܳ
ܐ ܰܩܕܝܫܳܬܐ ܘܰܐ  . ܒܢܘܰܫܩ݂ܬܳ

ܳ
.ܰܗܢܒܚܘܶܒܗ ܕܳܡܰܪܢ ܘܰܐ

Låt oss hälsa varandra med frid, var och en sin 
nästa, med en helig och helgad kyss i vår 

Herre och Guds kärlek.

W’am rouho dilokh netel shlomo lahdode 
koul nosh lqaribeh bnousaqto qadishto 
walohoyto bhoubeh dmoran walohan

ح الم بعُضنا لبعض كلُّ كـــــــِمع ِر ِاحٍد ِلُنعط السَّ  
ةلقِريبه ِإلهيَّ سة  ة ربّ ،بُقبلٍة ُمقدَّ ِإلهنابمحبَّ .نا 



Diakon …

݂ܬܝܶܗܒ ܩܳܕܡ
ܶ
ܪ ܫܳܠܳܡܐ ܳܗܳܢܐ ܰܩܕܝܳܫܐ ܕܐ . ܳܡܪܝܳܐ ܡܰܪܚܳܡܢܳܐܶܡܢ ܳܒ݂ܬܰ

 
ܳ
ܰܗܢ܀ܪܝܰܫܝܢ ܢܰܪܶܟܢ ܩܳܕܰܡܝܟ ܳܡܰܪܢ ܘܰܐ

När denna Guds heliga frid nu har blivit given, 
låt oss åter böja våra huvuden inför den 

barmhärtige Herren. Inför dig, vår Herre och 
Gud.

Men bothar shlomo hono qadisho walohoyo 
detiheb, rishayn narken qdomayk moran 

walohan

س، لُنحن ُرؤِسنا ِبعد إعطاء اذا الّسالم اإللهّي اْلقدَّ
َ
ف

ِإلهنا نا  ساجدين أمام الِرّب الِّرحيم، أمامك ربَّ



Präst. . .

ܐܟ݂ ܰܠܢ ܰܒܪܶ ܳܘܐܦ ܠܟـܽ   ܕܝـܳܠܟ ܒܒܘܵܖܳܟܼܬܳ
ܳ
ܐ،ܶܡܬܵܖܝܳܡܢܝܳܬܼܳ ܳܠ

ـܝܳܕܝـܳܐ،ܝـܚܟ݂ ܰܘܕܒܪܳ ،݂ܟ ܰܘܐܫܳܘܐ ܰܠܢ ܠܶܡܥܰܒܕ ܶܨܒـܝܳܢܳ 
܀ܡܝܢܙܰܒܢ ܠܥܳܠܠܰܘܒܟܼܽ ܳܗܳܫـܐ.ܰܩـܕܝـܳܫـܐ݂ܟ ܕܝـܠܳ ܰܘܕܪܘܳܚܐ

Välsigna oss alla med dina oåterkalleliga 
välsignelser, gör oss värdiga att utföra din och 
din enfödde Sons och din helige Andes vilja, 

nu, alltid och evigt 

 
ً
ائلة،ببركاتك غيرِباركنا جميعا مل عِأّالنا للالزَّ

ِس،و ابنك اليئةشِمبمشيئتك ِرِحك الُقدُّ الن حيد 
ِاٍن  ِإلى أبد البدين ِكلَّ أ



Församling. . .

ܰܐܡܝܢ܀

Amen

آمين



Präst. . .

ܐ ܕܽܚܘܩ 
ܳ
ܳܚܐ ܳܗܳܢܐܕ ܶܕܒܟܰ .ܶܡܢܰܢܰܘܠܽܟܠ ܚܘܳܫܳܒܐ ܳܨܐ
ܰ . ܰܕܡܰܩܪܒܝܢܰܢ ܳܠ݂ܟ ܳܡܪܝܳܐ ܢ ܘܰܩܶܕܫܰܘܐܢܰܗܪ ܶܒܗ ܠܢ ـܼܵܬܰ ܦܳܫ

.ܶܒܗ ܠܰܦܼܓܵܖܰܝـܢ

Herre, driv bort alla orena tankar från oss 
genom  detta  offer  som  vi  bär fram till dig. 
Och upplys därigenom våra själar och helga 

våra kroppar, 

لَّ فكٍِر دنٍس عِاب
ُ
نا ك ا ربَّ ِثيٍم )د عنَّ

َ
هاسطة اذو ب( أ

ِبيحة
َّ
 الذ

ً
ّدُمها لك، ُمنّورا

َ
ق
ُ
فو التي ن

ُ
 سنا،بها ن

ً
دسا

َ
بهاُِمق

سادناجأ



Präst. . .

ܐܳܠ݂ܟ ܕܢܶܰܣܩ  ܘܕܝܼܬܳ
ܰ
ܐܘܠܝـܚܝܳܕܝܳ .ܫܘܒܳܚܐ ܘܬ

ܼܟܽܠ ܙܰܒܢ ܳܗܳܫܐ ܰܘܒ. ܰܩܕܝܳܫܐ݂ܟ ܰܘܠܪܘܳܚܐ ܕܝܠܳ ܟ݂ ܒܪܳ 
.ܠܥܳܠܡܝܢ

så att vi kan lova och tacka dig, din enfödde
Son och din helige Ande, nu, alltid och evigt.

ناء،
َّ
ِالث ك الوحيدنلى ابإِ ِلنرفع إليك الحمد 

ِس، الَن  ِإلى أبد البِرِحك القدُّ ِاٍن  دين ِكلَّ أ



Diakon. . .

ܐ ܢܽܩܘܡ ܒܢܰܟ ܐ ܢܽܩܘܡ ܢܽܩܘܡ ܰܫܦܝܪ ܢܽܩܘܡ ܒܶܕܶܚܠ݂ܬܳ
ܳ
ܽܦܘܬ

ܐ
ܳ
ܐ ܢܽܩܘܡ ܒܰܩܺܕܝܽܫܘܬ

ܳ
ܒܰܙܗܝܽܘܬ

Låt oss stå väl, låt oss stå med fruktan, låt oss 
stå i ödmjukhet, renhet och helighet. 

Nqoum shafir nqoum bdehelto nqoum 
bnakhfoutho nqoum bzahyoutho nqoum 

bqadishoutho

 
ً
هٍِر،ة،، لنقف ِبَورع، لَنقف ِبعفَّ ِلنِقف حسنا

ُ
ِلنقف بط

ِلنقف ِبقداسة،



Diakon. . .

 ܽ ܐ ܰܕܫܳܪܳܪܐܢܽܩܘܡ ܶܕܝܢ ܽܟܰܠܢ ܰܐܚܝ ܒܽܚܘܳܒܐ ܰܘܒܰܗܝܳܡܢ
ܳ
ܘܬ

Och mina bröder, låt oss alla stå i kärlek och 
sann tro. 

Nqoum den koulan ahhay bhoubo wa 
bhaymonoutho da shroro

 
ً
ةميا إخوتي بلنقف جميعا ِيقين صادقحبَّ



Diakon. . .

ܳܗܐ 
ܳ
ܶܡܬܝܰܕܳܥܢܳܐܝܺܬ ܶܕܝܢ ܒܶܕܚܰܠܬ ܰܐ
ܰܡܝܢܝ ܺܣܝܳܡܐܘܒܐܰܢܽܰܦܘܰܪܐ ܳܗܶܕܐ ܕܺܚܝܠܳܬܐ ܘܰܩܺܕܝܫܳܬܐ ܰܕܩܕܳ 

Låt oss med insikt och gudsfruktan skåda 
denna förunderliga och heliga nattvard, 

Metyad’ono ith den bdehlat Aloho 
wbannafoura hode dhilto wqadishto 

daqdomayn simo

قدسة
ُ
ِاْل حّدق بهذه الّتقدمة الِّرايبة 

ُ
اْلوضوعة أمامناِن



Diakon. . .

ܝ
ܺ
ܝ ܳܟܗܳܢܐ ܳܗܳܢܐ ܡܝܰܩܳܪܐ̈ܕܢܽܚܘܪ ܒܐ

ܳܗܐ ܰܐܳܒܐ ܳܡܶܪܐ ܽܟܠ ܰܕܒܰܫܝܢܳܐ ܰܘܫܳܠܳܡܐ ܶܕܶܒܚܳܬܐ ܰܚܝܳܬܐ ܳܰܠܠܳ 

som dukas upp för oss genom denne ärade 
Präst. I frid och stillhet bär han fram detta

Nhour biday kohno hono myaqro dabshyno 
washlomo debehto hayto lAloho abo more 

koul

 
ً
ِر الذي يِرفع عّنا جميعا

َّ
ذه الذبيحة ابيد اذا الكاان اْلوق

رّب العاْلين بأمن ِسالمالحّية هلل الب



Diakon. . .

 .ܚܳܠܦ ܽܟܰܠܢ ܢܰܩܶܪܒ
ܰ
ܘܺܕܝܳܬܐ܀ܰܪܵܚܶܡܐ ܰܘܫܳܠܳܡܐ ܶܕܒܚܳܬܐ ܕܬ

levande offer å våra vägnar inför Gud fadern, 
allas Herre. 

hlof koulan nqareb 
rahme washlomo debehto dtawditho

كِران
ُّ
ِذبيحة الش ِالّسالم  .الِّرحمة 



Präst. . .

ܗ܀ܳܗܐ ܰܐܳܒܐܐܚܘܳܒܐ ܕܰ 
ܶ
܀ܶܕܝܢ ܕܝـܚـܝܳܕܝܳܐ ܒܳܪܐܘܰܛܝܒܘܼܬ

ܐ
ܳ
ܦܘܼܬ

ܳ
ܐ ܕܪܘܳܚܐ ܰܩܕܝܳܫܐܘܰܫܘܬ

ܳ
܀ ܘܰܡܼܓܢܳـܢܘܼܬ

ܗܶܘܐ 
ܶ
܀ܠܼܟܘܢ ܰܐܰܚܵܝ ܠܥܳܠܡܝܢܰܥܡ ܟـܽ ܬ

Gud Faderns kärlek, den enfödde Sonens nåd,

den helige Andens gemenskap och närhet 
vare med er, mina bröder i evighet. (2 Korint. 13:13)

ِنعمة االبن الوحيد ِحلول ،محّبة هللا الب الفِريد  شِركة 
ِح الُقُدس ن مَع جميعكم يا إخوتيتل، الِّر

ُ
األبدإلى.ك



Diakon. . .

ܝܗܘܢ  ܘܰܥܡ ܪܘܳܚܐ ܕܝܳܠ݂ܟ ܘܐܝ݂ܬܰ
ܳܗܐ ܳܫܶܘܐ ܘܳܙܶܕܩ܀

ܳ
ܠܳܘ݂ܬ ܳܡܪܝܳܐ ܰܐ

Och med din ande. De är med Herren Gud.

Det är värdigt och rätt.

W’am rouho dilokh ithayhoun lwoth moryo 
aloho shariro ith showe wzedeq

حك ِيليقِمع ِر هي عند الِّرب اإلله يجب 



Präst. . .

 ܶܠܦ ܐܰ ܠܦܵܝܢ ܘܶܪܒܘ 
ܳ
 ܰܥܡ  ܐ

ܳ
ܒܳܘܢ ܕܢܘܵܖ

ܶ
ܝܟܶܢܐ ܰܕܩܳܕܡܰ ܵܖ

ܬܶܘܐ ܰܕܢܩܰܠܳܣ݂ܟ ܶܢܫ. ܘܳܠܼܟ ܕܳܠܳ ܰܫܠܳܘܐ ܡܰܫܒܚܝܢܝܢ ܳܩܝܡ
ܐܝܼܬ ܰܟܕ ܳܩܶܥܝܢܰܢ ܘܐܡܪܝܢܰܢ ܰܩܕܝܫ: ܬܠܝܼܬܳ

Med tusen och åter tusen, med myriaders 
myriader brinnande änglar som står inför dig 

och oupphörligen lovar dig, må också vi bli 
värdiga att prisa dig tre gånger. Vi ropar:

 اأ
ً
لو لنا لنسّبحك تسبيحا

ُ
ا، مع أ الِثيًّ

ُ
ِربوات فث ألوف 

ورانّيين الواقفين أما ِام عنمكربوات اْلالئكة النُّ
ِقائلون حِن.رِنتيحك ال يفبتس قّدِسن ااتفون 



Församling. . .

ܳܢܐ ܘ  ܰܕܡܶܠܝܢܗܰ . ܰܩܕܝܫ  ܰܩܕܝܫ  ܰܩܕܝܫ  ܳܡܪܝܳܐ  ܰܚܝܠ݂ܬܳ
ܐܐܘܰܫܥܢܳܐ  ܒܰ . ܫܰܡܝܳܐ  ܘܰܐܪܳܥܐ ܶܡܢ  ܫܘܒܵܚܗ

ܵ
.  ܡܪܘܶܡ

Helig, helig, helig, allsmäktige Herre! Himmel 
och jord är fulla av hans härlighet. Hosianna i 

höjden! 

Qadish qadish qadish Moryo haylthono. Haw 
damlen shmayo war’o men shoubheh. 

Ousha’no  bamrawme.

ِات اْلمتلئة اقّدٌِس قّدٌِس قّدٌِس، الِرب القوي  لّسما
أِشعنا في األعالي،.ِاألرض من َمجده



Församling. . .

 
ܳ
ܐ ܰܒܫܶܡܗ ܕܳܡܪܝܳܐ ܰܐ

ܶ
݂ܬ
ܳ
ܐ  ܘܐ

ܳ
݂ܬ
ܶ
ܫܒܘܚܳܬܐ ܒܪܝ݂ܟ  ܕܐ

ܶ
ܳܗܐ ܬ

ܘܶܡܐ܀
ܰ
ܰܒܡܵܪ

Välsignad är han som har kommit och ska 
komma i Herrens namn. Hosianna i höjden! 

(Jes 6,1-4)(Mt: 21,9)

Brikh detho wothe bashme dmoryo
hayelthono. Teshbouhto bamrawme.

في املجد. باسم الِرّب القوّي يأتيتبارك الذي أتى ِسوف
األعالي



Präst. . .

݂ܬܰܛܝܰܒ ܠـܰܠܚܳܡܐ ܰܗܘ
ܶ
ܰܒܶܪ݂ܟ܀ .ܰܕܢܰܣܒܰܟܕ ܠܰܚܳܫܐ ܳܦܪܘܳܩܝܳܐ ܐ

ܐ ܰܕܠܥܰܳܠܡ ܘܰܩܶܕܫ܀ ܰܘܩܳܨܐ ܰܦ݂ܓܶܪܗ ܰܩܕܝܳܫܐ ܰܫܡܶܗܗ ܠܰܚـܝ
ܠܳܗܢܘܢ ܕܳܢܣܒܝܢ ܶܠܗ܀

När han var beredd för sitt frälsande lidande 
tog han bröd, välsignade, helgade och bröt 

det. Och han kallade det sin heliga kropp, till 
evigt liv för dem som tar emot det. Matteus: 26:26-29

ة ْل  ا أزمع أن يذَِق الالم الخالصيَّ
ً
 ارك، بأخذ خبزا

َّ
دسِق

َم سِكسِرج
َّ
كّي ِسل ِالحياة ا ِلغفِران الخطايه ده الزَّ

ة لداألب ِلونهليَّ ذين يتنا



Församling. . .

ܰܐܡܝܢ܀

Amen

آمين



Präst. . .

ܰܘܕܶܡܗ . ܘܰܩܶܕܫܰܒܶܪ݂ܟ :ܰܘܠܳܟܳܣܐ ܰܗܘ ܕܰܡܶܙܼܓ ܶܡܢ ܰܚܡܳܪܐ ܘܶܡܢ ܰܡܵܝܳܐ
ܕܳܢܣܒܝܢ ܶܠܗ܀ܠܳܗܢܽܘܢܠܰܚـܶܝܐ ܰܕܠܥܰܳܠܡ: ܰܓܡܶܪܗܝܰـܩـܝܳܪܐ

Också bägaren, blandad med vin och vatten, 
välsignade och helgade han. Och han 

fullkomnade den som sitt dyrbara blod, till 
evigt liv för dem som tog emot det. Matteus: 26:26-29

 ِمزج في الكأس
ً
سباركاًء مِ خمِرا دَّ

َ
ِجعله دمه ِق

مين
َّ
ةدللحياة األبالث  يَّ

ّ
ِلونه ذلل ين يتنا



Församling. . .

ܰܐܡܝܢ܀

Amen

آمين



Präst. . .

ܢܘܢܐܐ ܰܩܕܝܫܵ ܝܚܶܵ ܘܰܟܕ ܰܠܫܠـ
ܶ
ܢܘܢܦܰ ܰܐܫܶܠܡ ܐ

ܶ
ܰܟܕ ܶܩܕ ܐ

ܰܡܪ
ܳ
ܐ ܥܰܕܳܡܐ ܕ̱ ܝܠܕܘ݂ܟܳܪܢ̱ ܘܕܳܗ݂ܟܰܢܳܐ ܥܶܒܕ: ܐ

ܶ
݂ܬ
ܳ
ܳܢܐ܀̱ܐܐ

Och när han anförtrodde sina heliga 
lärjungar dessa, befallde han dem: ”Gör 
detta till minne av mig tills jag kommer”

ِد ا أ
ّ
يسين اذه األسِرارّد الِرُّسل القعْل

 
ً
ئي ى مجيتّ حذا اصَنعوا لذكِري كا: أِصاُام قائال



Församling. . .

ܟ݂ 
ܳ
ܥܗܕܝܢܰܢ ܘܰܒܩܝܳܡܳܬ݂ܟ ܡܰ ܰܡܘܬ .ܘܶܕܝܢܰܢܳܡܰܪܢ ܶܡ݂ܬܰ

Herre, vi minns din död, vi bekänner din 

uppståndelse, 

Mawtokh moran methahdinan. 
Wbaqyomtokh mawdenan. 

ن، ُمعتِرفون ِبقيامِتكموتك يا رّب نحن ذاكِِر



Församling. . .

ܝܢ ܡܰܣܶܟܝܢܰܢ
ܶ
ܪܬ
ܰ
݂ܟ ܳܗܝ ܕܬ ܰܡܝܟ ܶܢܗܘܘܢ ܚ̈ܪ. ܰܘܠܶܡܐ݂ܬܝ݂ܬܳ

ܰܥܠ ܟـܰܽܠܢ܀
och vi väntar på din andra återkomst. 

Förbarma dig över oss. 

walmethithokh hoy dtarten msakenan. 
rahmaik nehwoun ’al koulan

اني
ّ
نمِلجيئك الث ننحن ُمنتظِِر

ُ
مِراِحُمك علينا لتك

أجمعين



Präst. . .

ܼܟ ܳܡܪܝܳܐ ܠܽܟـܳܠܗ  
ܳ
ܼܟ ܰܟܕ ܳܥܗܳܕܐ ܳܗܼܟܝܠ ܺܥܕܬ

ܳ
 ܡܰܕܳܒܪܢܘܼܬ

ܝܢܘܰ .ܳܦܪܘܳܩܝܳܬܐ
ܶ
ܪܬ
ܰ
݂ܟ ܕܬ ܐܰܡܠܝܰ ܠܶܡܐ݂ܬܝ݂ܬܳ ܳܗܝ ܕܳܒܗ  . ܼܬ ܪܼܬܝܼܬܳ

.  ܰܐܝـܼܟ ܰܕܣܥܰܪܶܡ݂ܬܦܰܪܥ ܟܠܢܳܫ 

Herre, din Kyrka tänker på ditt utgivande till 
vår frälsning och din återkomst, då alla ska 

belönas efter sina gärningar.  

ةعأئِربيعتك ساحينما تذكِر ِمجيئك مالك الخالصيَّ
جازي الثاني

ُ
ذي فيه ت

َّ
ايب، ال لَّ إنساٍن ك الِرَّ

ُ
فعالهأك



Präst. . .

ܘܝܳܐ ܥܺ ܳܗܶܕܐܠܶܡܛܽ 
ܳ
ܼܟ ، ܘܰܡܪܥܝܬܼܳ ܕܰܟܕ ܬ

ܳ
ܰܟܫܳܦܐ، ܶܡܬ݂ ܟܬ

ܳܡܪܐܳܠܟ ܘܺܒܐܝܰܕܝܟ
ܳ
:ܘܰܥܳܡܟ ܳܠܰܒܘܟ ܰܟܕ ܐ

Därför vädjar din Kyrka och botfärdiga hjord 
till dig, genom dig och med dig till din Fader:

نمف
َ
ُتك، تِتمدن أجل اذا ت ضِرَّع إليك رعيَّ

ِمعك ألبيك  ِبواسطتك 
ً
ارحمنا يا هللا:قائلة



Diakon . . .

ܗܐ ܰܐܳܒܐ ܰܐܚܝܕ ܟـܽܠ
ܳ
. ܰܪܶܚܡܥܰܠܝܢ ܰܐ

. ܳܠ݂ܟ ܡܰܒܪ݂ܟܝܢܰܢ. ܳܠ݂ܟ ܡܰܫܒܚܝܢܰܢ

Förbarma dig över oss, Gud Fader Allsmäktig. 
Vi ärar dig, vi prisar dig, vi tillber dig

Rahema’layn aloho, Abo ahid koul, ethraham 
’layn. Lokhou mshabhinan, lokhou mbarkhinan.

 
ُ
ابط الكّل، إّياك ن سّبح، إياك ارَحمنا أّيها اإلله الب الضَّ

بارك،
ُ
ن



Diakon . . .

 . ܳܣ݂ܓܕܝܢܰܢ̣ܟܠܳ 
ܳ
. ܳܗܐܳܒܶܥܝܢܰܢ ܶܡܢ݂ܳܟ ܳܡܪܝܳܐ ܰܐ

݂ܬܰܪܰܚܡ ܥܰܠܝܢ܀
ܶ
ܚܘܣ ܘܐ

vädjar till dig. Herre Gud, förbarma dig över 
oss.  

Lokhou soghdinan, bo’enan menokh moryo 
aloho dilan

ِمنك نطلب أيها الِرب إلُهنا ف أّيها .لك نسجُد، 
َّ
تعط

ِارح .نامالّصالح 



Diakon. . .

 ܳܡܐ
ܳ
ܐ ܳܗܶܕܐ ܰܘܟܳܡܐ ܪܗܝܒ ܥܶ ̱ܗܕܚܝܠ ܳܕܳܢܐ ܳܗܳܢܐ ܝ ܳܫܥ݂ܬܳ

ܝܐ ܰܕܫܰܡܝܳܐ ܰܚܒܝܰܒܝ ܕܶܒܗ ܪܘܳܚܐ ܰܩܕܝܳܫܐ ܶܡܢ ܡܪܘܶܡܐ ܶܥܠܳ 
.  ܳܙܰܐܚ ܘܳܢܶܚܬ

Hur hög är denna stund, mina älskade, då den 
helige Ande breder ut sina vingar och kommer 

ner från himlens yttersta höjder…

ِما أراب اذا الوقت يا أحّبائي، ما أخوف اذه الّساعة 

 من أعالي الّس الذي فيه
ً
ِح الُقدس نازال ِات ينحدُر الِّر ما

العالية



Diakon. . .

ܣܝܳܡܐ ܰܘܡܰܩܶܕܫ ܐܘ݂ܟܰܶܪܣܺܬܝܰܐ ܳܗܶܕܐ ܕܰܘܡܰܪܶܚܦ ܘܳܫܶܪܐ ܰܥܠ 
ܐ ܗܰܘܝܬܘܢ ܰܟܕ ܩܳ  ܝܡܝܢ ܰܘܡܰܨܶܠܝܢ ܳܠܗ ܒܶܫܠܝܳܐ ܰܘܒܶܕܶܚܠ݂ܬܳ

ܰܨܰܠܘ ܫܳܠܳܡܐ ܰܥܰܡܢ ܘܰܫܝܢܳܐ ܠܽܟܰܠܢ܀

…för att ruva och vila på denna nattvard och 
helga den. Stå i stillhet och vördnad, och be:

Frid och harmoni vare med oss.

َِيِحلُّ على اذه األِخارستّيا  
ُّ
َيِِرف ُِيقّدسها،  اْلوضوعة، 

وا
ُّ
فقفوا ِصل ِاألمُن ِل  الم معنا  .جميعناِبورٍع ُِسكوٍن السَّ



Präst. . .

.ܳܡܪܝܳܐ̱ ܝܥܢܝܢ.ܳܡܪܝܳܐ̱ ܝܥܢܝܢܳܡܪܝܳܐ̱ ܝܥܢܝܢ
݂ܬܰܪܰܚܡ ܥܰܠܝܢ܀

ܶ
ܚܘܣ ܳܛܳܒܐ ܘܐ

Svara mig Herre, Svara mig Herre, Svara mig 
Herre. Du Gode, skänk mig nåd och 

barmhärtighet .

استِجبني.استِجبني يا رّب . استِجبني يا رّب 

ِارحمنا فأش.يا رّب  الح  ق أّيها الصَّ



Församling. . . 

.ܘܢܩܘܪܝܶܐܰܠܝܣ. ܩܘܪܝܶܐܰܠܝܣܘܢ. ܩܘܪܝܶܐܰܠܝܣܘܢ

Herre, förbarma dig över oss

يا ربُّ ارحم.يا ربُّ ارحم. يا ربُّ ارحم



Präst. . .

:  ܐ ܶܢ݂ܓܡܘܪܰܘܠـܰܠܚܳܡܐ ܳܗܢܳ 

ܳܗܐ ܕܝܰܠܢ܀
ܳ
ܰܦܼܓܳܪܐ ܀ ܀ ܀ ܰܕܡܫܝܳܚܐ ܰܐ

Må han fullkomna detta bröd 

till Kristi vår Guds kropp 

 
ً
بز جاعال

ُ
اه إفيتّمم اذا الخ يَّ

܀إلهنااْلسيحجسد



Församling. . .

ܰܐܡܝܢ܀

Amen

آمين



Präst. . .

ܐ ܰܕܒܳܟܳܣܐ ܳܗܳܢܐ ܢܰܫܚܶܠܦ .ܘܰܠܡܳܙܼܓܳ

ܳܗܐ ܕܝܰܠܢ܀܀܀ܰܠܕܳܡܐ ܀
ܳ
ܕܝܶܠܗ ܰܕܡܫܝܳܚܐ ܰܐ

Må han förvandla blandningen i denna bägare 

till Kristi vår Guds blod

سأالكهُِيَحّول مزيج اذ

܀ناهسيح إلاْلِلدم



Församling. . .

ܰܐܡܝܢ܀

Amen

آمين



Präst. . .
ܢ ܠܚܘܳܣܝ ܰܐܝܰܟܢܳܐ ܕܶܢܗܘܘܢ ܠܽܟܠܗܘܢ ܰܐܝܶܠܝܢ ܕܶܡܢܗܘܢ ܶܡܫܰܬܘܬܦܝ

ܟ ܫܘܒܳܚܐ ܠܳ ܘܢܢܰܣܩܘ. ܐ ܰܕܠܥܳܰܠܡܰܚـܝܘܰܒܝܗܘܢ، ܘܢܺܐܪܼܬܘܢ ܒܗܘܢܚܰ 
 
ܰ
ܐܘܘܬ ܠ ܙܰܒܢ ܐ ܰܘܒܟ݂ܽ ܳܗܫܳ .ܰܩܕܝܳܫܐܳܚ݂ܟ ܰܘܠܪܘܟ݂ ܘܠܝـܚـܝܳܕܝܳܐ ܒܪܳ ܕܝܼܬܳ

ܠܥܳܠܡܝܢ܀
Så att de för alla som får del av dem blir till syndernas 
förlåtelse. Må de ärva evigt liv genom dem, så att de 
kan lova och tacka dig och din enfödde Son och din 

helige Ande, nu, alltid och evigt. 

ِلونهالكي تكون لجميِع   الذين يتنا
ً
فِرانا

ُ
بها فيرثوالذنوبهمغ

ِاالحياة األبِدّية، كِر ابمأفوااهم بحِيمأل
ُ
دك الوحينِدك ِش

ِس، ُقدُّ
م
ِإلى أبد البدينالنِرِحك ال ِاٍن 

َ
ّل أ

ُ
ِك



Församling. . .

ܰܐܡܝܢ܀

Amen

آمين



Diakon. . .

 ܘܢܶ 
ܶ
 ̣ܬܰܒܶܪ݂ܟܳܡܪܝ ܢܰܨܳܠ

ܳ
ܰܗܢ ܒܶܥܳܕܳܢܐ ܳܗܳܢܐ ܰܟܰܫܦ ܠܳܡܰܪܢ ܘܰܐ

 ܰܩܕܝܳܫܐ ܚܳܠܦ ܽܟܠܗܘܢ ܰܐܒܳ 
ܳ
ܐ ܰܘܡܰܕܒܵܪܶܢܐ ܰܪܳܒܐ ܰܘܕܚܝܠ

ܳ
ܵܗܬ

. ܕܝܰܠܢ

Låt oss denna höga, och heliga stund be och 
vädja till vår Herre Gud för alla våra fäder och 

ledare

ِنتضِّرع إلى الِرّب إلهنا في اذا الوقت ا لعظيم لنصّل 
ُِمدّبِري ِاْلقّدس، من أجل جميع آبائنا  ناالِّرايب 



Diakon. . .

ܐ ܳܗܢܽܘܢ ܕܳܩܝܺܡܝܢ ܒܺܪܝܰܫܝܢ ܝܰܘܳܡܢܳܐ܆ ܰܘܒܚܰܵ 
ܳ
ܶܝܐ ܰܕܬܳܢܢ ܠܥܵܺܕܬ

ܳܗܐ ܕܰܒܐܪܰܒܥ ܶܦܢܝܳܢ ܳܪܥܶ 
ܳ
ܝܢ ܰܘܡܰܕܒܺܪܝܢ ܰܩܺܕܝܵܳܫܳܬܐ ܰܕܐ

som styr över oss idag i detta liv, som sköter 
och styr Guds heliga Kyrkor i världens fyra 

hörn, våra heliga, 

ن ِبَيع هللِا الذين يِر  ِيدّبِِر ِيِرعون  أسوننا اليوم، 

.  الكائنة في األقطار األربعةاْلقّدسة



Diakon. . .

ܶܢܐ ܰܦܶܛܪܝܵܰܪ݂ܟܘ ܕܝܠܰ  ܢ ܰܐܒܘܢ ܳܡܪܝ ܰܩܕܝܶܫܐ ܡܝܰܩܵܪܐ ܛܘܒ݂ܬܳ
ܳܘܳܕܪܘܣܐܝܓܢܰܐܛܝܘܣ

ܶ
ܬܰܪܝܳܢܐ، ܐܦܶܪܝܡ ܬܰܪܝܳܢܐ ܘܰܐܒܘܢ ܳܡܪܝ ܬ

ܳܡܪܝ ܝܘܠܝܘܣ؛ ܕܝܰܠܢܰܚܣܝܳܐ
värdiga och välsignade patriarker Moran Mor 

Ignatius Afrem den andre och Mor 
Thewodoros den Andre, och vår biskop Mor 

Julius. 

ء اْلغبوطون 
ّ
نا: ِام القّديسون األجال

ُ
مار بطِريِرك

س الثانيِأبونا مار أفِرام الثانياغناطيوس  تواضِِر
نا مار 

ُ
،يوليوسِمطِران



Diakon. . .

 
ܶ
ܶܦܣܩܵܘܶܦܐ ܶܢܬܰܩܝܡܘܢ ܰܒܐܳܠܳܗܐ ܰܥܡ ܰܫܪܳܟܐ ܕܽܟܠܽܗܘܢ ܐ

ܗܶܘܐ ܰܠܢ ܠܳܡܪܝܳ 
ܶ
ܪܬܘܕܘܟܣܘ ܨܠܘܬܗܘܢ ܫܘܳܪܐ ܬ

ܳ
ܐ ܐ

ܶܢܬܰܟܰܫܦ܀

Att Gud ska göra dem stadiga tillsammans 
med alla andra ortodoxa biskopar. Må deras 
böner vara vår borg. Låt oss vädja till Herren:

.ينليثبتوا باهلل مع سائِر األساقفة األرثوذكسيّ 

 
ً
.لنتضِّرع إلى الِرّب . لنافلتكن صالُتُهم سورا



Församling. . .

ܩܘܪܝܶܐܰܠܝܣܘܢ 

Vår Herre, förbarma dig över oss

يا ربُّ ارحم 



Präst. . .
ܐ  ܕܝܳܠܼܟ 

ܳ
. ـܢܳܐ ܰܘܫܳܠܳܡܐܰܩܕܝܫܳܬܐ ܰܫـܝܘܰܗܒ ܳܡܪܝܳܐ ܠܥܺܕܬ

ܐ  ܐ ܳܛܒܼܬܳ
ܳ
ܐ ܰܘܒܗܝܰܘܠܥܰܠـܳܠܢܶܝܗ ܰܣܝܒܘܼܬ ܰܘܐܩܝܡ ܳܒܗ . ܠܼܬܳ

ܐ ܰܕܫܪܳ  ܐ ܕܳܦܣܩܝܢ ܬܪܝܳܨܐܝܼܬ ܠܶܡܠܼܬܳ
ܳ
.  ܳܪܐܖܰܥܳܘܼܬ

Herre, skänk frid och stillhet åt din heliga 
Kyrka och ett långt och fridfullt liv åt hennes 

biskopar. Ge henne pastorer som rätt utlägger 
Sanningens ord, 

 
ً
سة أمنا قدَّ

ُ
 ِامنح يا رّب بيعتك اْل

ً
ُمدّبِريهاِ ،ِسالما

 
ً
ة
َ
خوخ يم

َ
 ش

ً
 ِاادئة،صالحة

ً
قم فيها ُرعاة

َ
 ِأ

ُ
مون ِبكِلمة َيحك

 مُحكّق الح
ً
 ا

ً
عادال



Präst. . .

 
ܰ
ܐܘܕܢܶܰܣܩ ܳܠܟ ܫܘܒܳܚܐ ܘܬ ܟ݂ ܘܠܝـܚـܝܳܕܝܳܐ ܒܪܳ ܕܝܼܬܳ

ܡܝܢ܀ܠ ܙܰܒܢ ܠܥܳܠܳܗܳܫܐ ܰܘܒܟ݂ܽ .ܰܩܕܝܳܫܐܳܚ݂ܟ ܰܘܠܪܘ

så att vi kan lova och tacka dig och din 
enfödde Son och din helige Ande, nu, alltid 

och evigt.

ِس، ِابنك الوحيدمدكحلن ِرِحك الُقدُّ

ِإلى أبد البدينالن ِاٍن  ّل أ
ُ
ِك



Församling. . .

ܰܐܡܝܢ܀

Amen

آمين



Diakon. . .

ܥܗܕܝܢܰܢ ܠܳܗܝ ܳܫܘܝ݂ܰܬ ܠܛܘܒ ܐ ܬܘܒ ܶܕܝܢ ܶܡ݂ܬܰ
ܐ ܕܰܐܪܳܥܐ̈ܪܰܘܫܒܝـܰܚ݂ܬ ܶܡܢ ܽܟܠܶܗܝܢ ܫܰ  ܕܝܫܳܬܐ ܩܰ . ܳܒ݂ܬܳ

ܠ ܙܰܒܢ ܰܘܡܰܫܰܒܚܳܬܐ ܰܘܡܰܒܰܪ݂ܟܳܬܐ ܰܘܡܥܰܰܠܝܳܬܐ ܰܘܒܬ݂  ܘܰܠ݂ܬ  ܒܽܟ݂
ܳܗܐ ܰܡܪܝܰܡ

ܳ
ܐ ܝܳܠܰܕ݂ܬ ܰܐ .  ܛܘܳܒܢܝ݂ܬܳ

Återigen tänker vi på henne som är värdig att 
välsignas och äras av alla jordens släkten, den 

heliga, härliga, saliga och upphöjda Maria, Guds 
moder, evigt jungfru. 

 كِرنذلِ 
ً
وبى،أيضا

ّ
تِتلك اْلستحّقة الط

ّ
م شأنها ال

ّ
عظ

ُ
ي ت

ِاْل ِِراا، القّديسة املجيدة،  باركة،قبائل األرض ِبأسم
ِيَّ  ُتها، الطوبا امية الّدائمة بتوِليَّ ِالدة اإلله مِريمِالسَّ ة 



Diakon. . .

ܰܥܗܕ ܰܠܢܺܒܝܐ ܘܰܠܫܠܝـܚܐ ܰܘܠ ܘܶܙܐ ̈ܪܟܳ ܰܥܳܡܗ ܶܕܝܢ ܶܢ݂ܬܶ
ܰܘܢܶܓـܠܝܣܛܐ ܰܘܠܳܣܵܗܶܕܐ ܰܘܠܰܡܘܵܕܝܳܢܶܐ ܘܰ 

ܶ
ܝܘܰܚܢܳܢ ̱ ܝܠܛܘܳܒܢܳܐ ܳܡܪܘܳܠ

.  ܐܝܙܰܓܳܕܐ ܘܰܡܶܥܡܳܕܳܢܐ ܘܰܪܳܗܳܛܐ ܰܩܕܳܡܝܳܐ ܕܳܡܶܪܗ
Låt oss tillsammans med henne tänka på 
profeterna, apostlarna, predikanterna, 

evangelisterna, martyrerna, bekännarna, den 
salige Johannes Döparen, Mästarens budbärare 

och förelöpare, den helige 

 
ً
ِر معها أيضا

ُ
 ِلنذك

ّ
َبش

ُ
ِاْل ُسل،  ِالِرُّ ِاإلنجيلّيين،األنبياء  ِرين 

ِالطوباِي مار ِاْلعترفين،  هداء 
ُّ
ا  اْلعِالش اعي يوحنَّ مدان السَّ

ه م ربَّ .الذي تقدَّ



Diakon. . .
ܤܶܛܰܦܢܘܣ ܪܝܳܫܐ ܕܰ ̱ ܝܰܘܠܰܩܕܝܳܫܐ ܡܰܫܒܳܚܐ ܳܡܪ

ܶ
ܡܰܫܡܳܫܢܐ ܐ

ܐ ـܵܶܚܐ  ܡܥܰ .ܘܰܩܕܳܡܝܳܐ ܕܳܣܗܵܕܶ ܶܦܛܪܘܣ ̱ ܝܰܠܝܐ ܳܡܪܰܘܠܵܪܝܰܫܝ ܫܺܠܝ
ܵܕܝܶܫܐ ܶܢܬܕ݂ܟܰܪ ܶܕܝܢ ܐ݂ܟܚܳܕܐ ܠܽܟܠܗܘܢ ܩܰ . ܰܦܘܠܘܣ̱ ܝܘܳܡܪ

ܐ ܘܰܩܕܝܳܵܫ݂ܬܳ

och lysande Stefanos, den främste Diakonen 
och den förste martyren, och de främsta 

bland apostlarna, de upphöjda Petrus och 
Paulus.
ِ ِالقّديس الجليل مار اسطيفانوس مامسة 

ّ
ِركبرئيس الش

هداء 
ّ
غبوطين السَّ الش

َ
ُسل اْل ين  مار بطِرس، ِااَمَتي الِرُّ اِميَّ

ِر جميَع . ِمار بولس
ُ
نذك

م
ِالقّديسِل ات،القّديسين 



Diakon. . .

ܗܶܘܐ ܰܠܢ
ܶ
ܦ܀ ܰܟܫܰ ̣ܬܠܳܡܪܝܳܐ ܢܶ . ܨܠܘܬܗܘܢ ܫܘܳܪܐ ܬ

ܩܘܪܝܶܐܰܠܝܣܘܢ 

Låt oss tillsammans tänka på alla helgonen, 
både män och kvinnor. Må deras böner vara 

borg. Låt oss vädja till Herren: 

ن َصالُتُهم
ُ
 لتك

ً
الِرّب تَضِرَّع إلىنل.لناسورا

يا ربُّ ارحم 



Präst. .

ܰܠܢ  ܣܟܶ ܳܡܪܝܳܐ، ܰܘܒܓܘܰܕܝܽܗܘܢ ܛܰ ܘܒܶܟܢܶܵܦܐ ܕܰܩܕܝܰܫܝܟ ܰܣܰܬܪ ܰܠܢ 
ܐ ، ܘܠܝܚـܝܳܕܝܳܐܳܠ݂ܟ ܘܰܥܡܗܘܢ ܶܢܙܰܡܪ  ܘܕܝܼܬܳ

ܰ
ܠܪܘܳܚܐ ܒܳܪ݂ܟ ܘܰ ܫܘܒܳܚܐ ܘܬ

܀ܙܰܒܢ ܠܥܳܠܡܝܢ݂ܟܽܠ ܳܗܳܫܐ ܰܘܒܕܝܳܠ݂ܟ ܰܩܕܝܳܫܐ 

Herre, skydda oss under dina helgons vingar 
och sätt oss bland dem, så att vi kan lova och 
tacka dig och din enfödde Son och din helige 

Ande, nu, alltid och evigt 

رنا في أكناف قديسيَك،
ُ
 ِاست

َ
منا في ُرت

ُ
ُهم عي مكبهم، لِانظ

َل ل
ّ
َِرت
ُ
البِنك الكن كِران 

ُّ
ِس رِِحكِ دحيو آياِت الش الُقدُّ

ِإلى أبد البدين ِان 
َ
لَّ أ

ُ
ِك املجيد، الن 



Församling. . .

ܰܐܡܝܢ܀

Amen

آمين



Diakon. . .

ܥܗܕܝܢܰܢ ܠܟـܽܠܗܘܢ ܰܥܢܝܵܕܐ ܡܗܰ  ܐ ܬܘܒ ܶܕܝܢ ܶܡ݂ܬܰ
ܝܡܢܶܵ

ܐ ܰܕܫ
ܳ
ܢ ܰܡܕܒܳܚܐ ܳܪܳܪܐ ܡܶ ܰܐܝܶܠܝܢ ܕܰܥܢܝܕܝܢ ܒܚܘܳܒܐ ܰܘܒܰܗܝܳܡܢܘ݂ܬ

ܐ ܳܗܶܕܐ ܘܐܰ 
ܳ
ܪ ܐܰ ܠܐ ܘܶܡܢ ܟܽ ܳܗܢܳ ݂ܬܳܪܐ ܳܗܳܢܐ ܰܩܕܝܳܫܐ ܘܶܡܢ ܥܺܕܬ

ܰ
݂ܬ

ܝܳܢܘܶܦܢܵ 
Återigen tänker vi på alla de troende som från 

denna heliga helgedom, från denna och alla 
andra platser,

 
ً
ِر أيضا

ُ
فانتقلوا مواجميع اْلوتى اْلؤمنين، الذين تقدَّ ِلنذك

ِاذا البلد، س،  ِالمن اذا اْلذبح اْلقدَّ واحيِمن كّلِ البالد  نَّ



Diakon. . .

ܒ̱ ܘܡܕܶ ܕܩܰ  ܬܢܝܚ̱ ܘܫ݂ܟܶ
ܶ
ܗܳ ܰܘܠܘܳ ̱ ܘܘܐ

ܳ
݂ܟ ܰܐ

ܳ
 ܐ ݂ܬ

ܽ
ܐ ܘܰܐܳܒܐ ܕܵܪ ܳܚ݂ܬܳ

ܢ ܡܫܝܳܚܐ ܰܟܰܫܦ ܡܶ ܶܢܬ݂ ܶܢܒܶܥܐ ܘܠ ܒܰܣܪ ܰܡܢܰܥܘـܰܘܕܟܽ 
ܳܗܐ ܕܝܰܠܢ

ܳ
.  ܰܐ

har gått bort och avsomnat i den sanna tron, 
som har nått fram till vilan hos dig. Gud, 

andarnas och allt kötts Fader. 

ِبلغوا إل ى هللا رب راقدين على اْلعتقد القويم اْلستقيم، 
ِاح سيح إلهنافإننا نطلُب ُمبتهلين إلى اْل.ِاألجساداألر



Diakon. . .

 ܘܢ ܠܘܳ ݂ܬܗܗܘܢ ܘܪܘܚܳ ܬ݂ ܰܗܘ ܰܕܢܰܣܒ ܢܰܦܫܳ 
ܶ
ܕܗܘ ܗ݂ܬ

ܢܘܢ ܠܚܘܳܣܝܳܐ ܕ̱ ̱ܝܗܒܪܚܰܡܘ
ܶ
ܰܚܘܒܐ ܰܣܓܶܝܐ ܢܰܫܶܘܐ ܐ

ܐ
ܵ
.ܰܘܠܫܘܒܳܩܢܳܐ ܰܕܚܛܶܗ

Han som har tagit deras själar och andar till 
sig, att han i sin stora nåd ska göra dem 

värdiga syndernas förlåtelse och skuldernas 
efterskänkande,

ِاحهم ِأر ه لكي ُيؤّالهم ِبِرحمتالذي نقل إليه نفوسهم 
فح عن الخطالجزيلة للحظوة ِالصَّ اياِبغفِران الذنوب 



Diakon. . .

ܗ ܫܰܡܝܳ 
ܶ
ܐܘܰܠܢ ܰܘܠܗܘܢ ܢܰܡܢܰܥ ܠܰܡܠܟܘ݂ܬ ܢܰܙܶܥܩ .ܢܝ݂ܺܬܳ

ܘܢܺܐܰܡܪ ܬܳܠ݂ܬ ܙܰܒܢܵܝܢ
܀ܢܩܘܪܝܶܐܰܠܝܣܘ. ܩܘܪܝܶܐܰܠܝܣܘܢ. ܩܘܪܝܶܐܰܠܝܣܘܢ

och bära oss med dem till sitt himmelrike. Låt 
oss tre gånger ropa: 

Vår Herre, förbarma dig över oss

اامِيُ  ِإيَّ ماِي بلغنا  .  إلى ملكوته السَّ

 
ً
يا ربُّ ارحم قائلينِلنهتف ثالثا



Präst. . .

ܘ ܳܡܪܝܳܐ ، ܚܰ ܘܰܟܕ ܒܰܪܚܶܡܐ ܒܽܗܘܢ ܳܚܐܰܪ ܰܐܢܬ 
ܳ
ܳܣܐ ܐ

 ܰܘܫܒܘܩ ܒܘܨܳ ܘܰܒܝܗܘܢܚܰ 
ܰ
ܼܓܶܪܗ ܕܦܰ ـܠ ܶܡܛܽ . ܝܗܘܢܵܪ

ܛܺܡܝܪ ܒܰܗܳܕܰܡܝܽܗܘܢܕܝܳܠ݂ܟ ܰܘܕܶܡܗ ܕܝܚـܝܳܕܝܳܐ ܒܳܪܐ

Herre, när du ser på dem i nåd, efterskänk då 
deras skulder och förlåt deras brister, ty de 
bär din enfödde Sons kropp och blod inom 

sig. 

نوَبهممهم جناح رحيِابسط عل
ُ
ِاغِفِر ذ  ِتك، 

ً
عن صافحا

طاياُام،
َ
ِدمهخ ّن جسد ابِنك الوحيد 

َ
موَدٌع في أل

أعضاِئِهم



Präst. . .

ܚܶܡܐ ܠܶܡܫܳܟܚܘ ܘ̱ܗܕܒܐܝܰܕܘܵ 
ܰ
ܫܘܒܳܩܢܳܐ ܝ ܡܰܣܒܺܪܝܢܰܢ ܵܪ

ܦ ܰܠܢ ܰܘܠܗܘܢ܀ 
ܳ
ܗ ܐ ܰܕܚܳܛܗܐ ܕܶܡܛܳܠ݂ܬܶ

Genom honom har vi hopp att finna nåd och 
syndernas förlåtelse för både oss och dem. 

ى الُحظوة بالِرَّحمة  فِران خطايانا ِخطاياامِبه نترجَّ
ُ
ِغ



Diakon. . .

ܳܗܐ ܠܽܫܘܵܪܳܥܬ݂ܳ 
ܳ
ܐ ܕܝܰܠܢ ܰܐܢܝـܚ ܘܰܚܳܣܐ ܰܘܫܒܘܩ ܰܐ

ܳ ܰܐܝܶܠܝܢ ܰܕܚܰܛܝܢܰܢ ܩܳܕܰܡܝܟ ܒܶܨܒ. ܘܕܝܺܠܽܗܘܢ  ܶܨܒܝܳܢ
ܳ
.  ܐܝܳܢܳܐ ܰܘܕܳܠ

ܐ܀  ܝܰܕܥ݂ܬܳ
ܳ
ܐ ܰܘܕܳܠ ܒܝܰܕܥ݂ܬܳ

Gud, utplåna, efterskänk och förlåt våra och 
deras överträdelser, alla dem som vi har begått 
inför dig frivilligt eller ofrivilligt, med eller utan 

vetskap. 

هّم 
ّ
نوبارحم الل

ُ
نوَبُهمناِاغفِر ِسامح ذ

ُ
ِرَّ ِذ

َ
ِف طنا  طوا ْلا فِرَّ

 فِبإرادٍة بغير إرادٍة، ِبمعِر به أمامك،
َ
ِبغ فةعِر َم يرة 



Präst…

 ܳܥܶܗܕ ܝܳܐܝܚܳ ܡܫܺ ܘܰܠܢ ܰܘܠܽܗܘܢ ܰܐܫܳܘܐ ܠܽܫܘܳܠܳܡܐ 
ܳ
ܰܟܕ ܳܠ

ܐ ܺܕܝܰܠܢ ܘܺܕܝܠܽܗܘܢ ܰܐܝܟܰ 
ܳ
ܢܳܐ ܰܕܒܳܗܶܕܐ ܰܐܼܟܳܡܐ ܰܐܢܬ ܠܰܣ݂ܟܠܵܘ݂ܬ

ܰܕܒ݂ܟܽܠܶܗܝܢ ܶܢܫܰܬܒܚ
Gör oss och dem värdiga ett kristet slut, och 
kom inte ihåg våra eller deras överträdelser, 
så att ditt ärade och välsignade Namn i detta 

liksom i allt blir lovat, upphöjt

اُامم  ِإيَّ َِ نا 
م
ل ّاِ

َ
أ َر َِ يم

َ
ٍة غ وبَ لِخَِرٍة َمِسيِحيَّ

ُ
ن
ُ
ٍِر ذ ِ

ّ
ك
َ
َناُمَتذ

وَبُهم،
ُ
ن
ُ
ذ ى َاِذهَِ

َ
َِرَك َعل

ُ
ك

م
ش

َ
ى ساِئِِر ِنَعِمَك ِلن

َ
َعل َِ



Präst…

ܠ ܪ ܒـܟܽ ܡܝܰܩܰ ، ܳܠ݂ܟ ܐ ܕܝܫܡܳ ܘܶܢܼܬܰܩܰܠܣ ܘܶܢܼܬܰܗܰܕܪ 
ܐ، ܰܥܡ ܕܳܡܰܪܢ ܝܶܫܘܥ ܳܠ݂ܟ ܘܳܚܐ ܕܝܡܫܝܳܚܐ، ܰܘܕܪܰܘܡܰܒܪܼܟܳ

܀ܙܰܒܢ ܠܥܳܠܡܝܢܒ݂ܟܽܠ ܳܗܳܫܐ ܘܰ ܰܩܕܝܳܫܐ

och ärat tillsammans med vår Herre Jesu Kristi 
och den helige Andens namn, nu, alltid och 

evigt. 

با
َ م
َمَك اْل َل اسم َبّجِ

ُ
ن َِ َم  ِ

ّ
َعظ

ُ
ن الل،َِ يَّ اإِلجم ِ

ّ
ل
ُ
َرَك الك

سيِح 
َ م
نا َيسوَع اْل َم َرّبِ

اسم ِِس،َِ رِِحَك الُقدُّ َِ

َبِد الِبِدينالَن 
َ
ِإلى أ َِ ِاٍن 

َ
لَّ أ

ُ
ك َِ



Diakon. . .

ܘ ܘ̱ ̱ܝܗܰܐܝܰܟܢܳܐ ܕܐܝܼܬܰ ܝܢ̈ܪܳܕܪܕܳ ܰܘܡܰܟܰܬܪ ܠ̱ ̱ܝܗܗܳܘܐ ܘܐܝ݂ܬܰ
ܰܐܡܝܢ ܰܘܠܽܟܠܗܘܢ ܳܕܵܪܐ ܠܥܳܰܠܡܝ ܠܥܳܠܡܝܢ܀

܀̱ܝܰܒܶܪ݂ܟܳܡܪ

Såsom det var i begynnelsen, nu är och alltid 
ska vara, från evighet till evighet. Välsigna oss

ِثابٌت، ِاو كاِئٌن  ه كان،  اكذا سيبقىكما أنَّ

اِاِرين، ِ ي سائِر األجيال،فإلى داِر الدَّ

آمين بارخمور . البديندإلى أب



Präst:

ܫܳܠܳܡܐ ܠܽܟـܠ݂ܟܘܢ܀

Frid vare med er alla

الم ا مللسَّ
ُ
َجميِعك

Diakon:

ܘܰܥܡ ܪܘܳܚܐ ܕܝܳܠ݂ܟ ܀

Och med din Ande

حك ِمع ِر



Präst. . .

ܳܗܐ ܕ̱̱ܝܗܚܰܡܘܪܰ ܶܢܗܘܘܢ 
ܳ
ܰܠܢ ܘܳܦܪܘܳܩܐ ܕܝ، ܰܪܳܒܐܰܐ

܀ ܡܝܢܝ ܠܥܳܠܚܰܵ ܼܟܘܢ ܐܰ ܟـܽܠܰܥܡ ܝܶܫܘܥ ܡܫܝܳܚܐ

Den store Gudens och vår Frälsare Jesu Kristi 

nåd vare med er alla, mina bröder, i evighet.

ِفادينا يسوع اْلنكتفل عسيح ممِراحم هللا الب العظيم،

م يا إخوتمج
ُ
إلى األبدييِعك



Församling. . .

.ܳܟܗܳܢܐ ܳܣܳܒܐܒܰܓܘ ܰܒܝܶܬܗ ܕ: ܳܩܠܐ ܕܰܕܘܳܨܐ ܳܗܐ ܳܢܰܨܚ
܀ܠܶܬܗ ܕܰܐܳܒܐܒܝܽܘܡ ܝܰܠܕܗ ܕܰܟܪܽܘܙ ܩܽܘܫܳܬܐ ܘܐܝܺܙܰܓܳܕܐ ܕܡܶ 

Fröjdens ljud höjs i det gamla prästhuset när 
sanningens förkunnare och budbäraren av 

Faderns ord föds. 
Qolo ddawso ho nosah bghaw bayteh dkohno

sobo, byoum yaldeh dkorouz qoushto
wizgado dmelthe dabo

ميالد صوت الفِرح يعلو في بيت الكاان الكهل في يوم

اْلبشِر بالحق ِسفير كلمة الب



Församling. . .

ܐܕܶܢܩܶܪܐ ܒܚܘܽ : ܳܩܠܐ ܷܐܫܬܰܠܚ ܩܳܕܡ ܶܡܠܳܬܐ
ܳ
.ܪܳܒܐ ܬܝܳܒܘܬ

ܐܡܰ ̇ ܗܕܳܗܐ ܶܩܪܰܒܬ ܠܳ : ܰܚܳܛܝܐ ܬܽܘܒܽܘܢ ܰܘܚܝܰܘ ܀ܠܽܟܘܬܐ
Ljudet sändes före Ordet, ropande i öknen för 
ånger; Syndare, ångra er och lev för att skåda 

Guds rike.

Qolo eshtlah qdom melto dneqre bhourbo
tyoboutho hatoye touboun wa’hyaw dho

qerbat loh malkoutho

رِسل الصوت قدام الكلمة لينادي بالتوبة في البرية
ُ
ايها . أ

ِاحيوا ألنه قد اقترب ملكوت هللا الخطاة توبوا 



Församling. . .

ܶܡܗ ܰܚܺܕܝܒܺܪܝܟ ܝܰܠܳܕܐ
ܶ
،ܕܝܳܠܘܶܕܗܰܘܫܳܪܐ ܶܫܬܳܩܐܕܳܠ

 
ܳ
܀ܳܠܽܘܪܳܚܐ ܕܳܥܽܒܘܶܕܗܠܥܳܰܡܐܕܰܩܶܕܡ ܰܗܺܕܝܒܺܪܝܟ ܳܩܠ

Välsignad är den nyfödda som gladde sin mor och 
upplöste sin fars tystnad. Välsignad är rösten som 

förde fram och vägledde människor till sin Skapares 
väg.

Brikh yaldo dlemeh hadi washro shetqo
dyoloudeh. Brikh qolo dqadem hadi l’amo lourho

d’oboudeh

ِالده،مبارك ِحلَّ صمتأمهأبهج الذي اْلولودمبارك 
.طِريق خالقهإلى ِادى الناسالذي تقدمالصوت



Diakon. . .

ܳܗܐ ܰܐܳܒܐ ܳܡܶܪܐ ܽܟܠ ܢܰܘܶܕܐ
ܳ
ܒܳܪ݂ܟ ܝـܚـܝܳܕܝܳܐ ܘܠܰ . ܳܠ݂ܟ ܰܐ

.  ܰܘܠܪܘܳܚ݂ܟ ܰܩܕܝܳܫܐ ܢܰܫܰܒܚ. ܶܢܣ݂ܓܘܕ

Vi tackar dig Gud, allas Fader och Herre, vi 
tillber din enfödde Son och ärar din helige 

Ande. 

م السجود البنه ِنقّد نصعد التسابيح هلل الب الفِريد،
ِح القدس الفارقليط ِنهتف بالدعاء للِر ،الوحيد، 



Diakon. . .

ܳܗܐ ܡ
ܳ
ܰܪܚܳܡܢܳܐ ܘܪܚܶܡܐ ܰܚـ݂ܝ݂ܰܝܢ ܢܰܓـܶܥܠ ܒܐܝܰܕܝܟ ܰܐܢܬ ܰܐ

݂ܬܰܪܰܚܡ ܥܠܰ . ܶܡܢ݂ܳܟ ܶܢܰܫܐܠ
ܶ
܀   ܝܢܚܘܣ ܳܛܳܒܐ ܘܐ

Vi överlämnar våra liv i dina händer, 
barmhärtige Gud, och ber dig om nåd. Skona 

oss, du Gode, och förbarma dig över oss!

، يا يا هللانحن الذين بين يديك نسلم كافة أيام حياتنا
ِأشفق علينارحوم، يا حنون، اصنع معنا رحمة ِحنانا 

ِارحمنا  أيها الصـــالح 



Präst. . .

ܐ ܰܘܡܦܰ 
ܳ
ܳܗܐ ܡܰܩܒܳܠܢܳܐ ܰܕܨܰܠܘ݂ܬ

ܳ
ܐ ܳܠ݂ܟ ܰܐ

ܢܝܳܢܳܐ ܕܶܫܳܠܼܬܵܳ
 : ܳܫܐܠܝܢܰܢ

ܳ
ܐܐ ܳܗܶܕܐ ܰܘܩܳܕܰܡܝܟ ܡܰܨܶܠܝܢܰܢ ܰܠܨܠܘ݂ܬ ܳܡܳܪܳܢܝܼܬܳ

Gud, du som tar emot åkallan och besvarar 
böner, till dig och inför dig ber vi Herrens bön, 

ُهمَّ يا قاِبَل 
َّ
َواِت الل

َ
ل بَ الصَّ

َ
ل
َّ
ِجيَب ِإلى الط

ُ م
امل َتهِ ات،َِ بم

َ
َنا ن ُل ِإنَّ

يَن  ِ
ّ
َك ُمَصل يم

َ
 ِإل

َ
ة اِنيَّ بَّ  الِرَّ

َ
الة َاِذِه الصَّ



Präst. . .

ܦ 
ܶ
ܝܳܩܐ ܒܶܠܳܒܐ ܫܚܺ ܕ ܟܰ . ܝܳܐ ܘܰܩܕܝܳܫܐܝܕܳ ܚܺ ܝـܺ ݂ܟ ܒܪܳ ܰܠܢܕܰܐ

 
ܳ
:ܝܢܰܢܡܪܺ ܳܓܶܥܝܢܰܢ ܘܐ

ܐ܀ ܰܐܒܘܢ ܕܰܒܫܰܡـܝܳ 

som din helige och enfödde Son har lärt oss. 
Vi ber:  Vår Fader, som är i himlen…

ااا َمَنا ِإيَّ
َّ
تي َعل

َّ
ِس،ال ُقدُّ

م
َوِحيُد ال

م
ُنَك ال ٍب ابم

م
ل
َ
 خاِشٍع ااِتفيَن ِبق

قاِئِليَن  ي في السموات:َِ
ّ
أبانا الذ



Församling. . .

ܟ݂ . ܶܢ݂ܬܰܩܰܕܫ ܫܳܡ݂ܟ 
ܳ
ܐ ܰܡܠܟܘ݂ܬ

ܶ
ܐܬ
ܺ
.  ܬ

ܰܐܝܰܟܢܳܐ ܕܰܒܫܰܡܝܳܐ.ܶܢܗܶܘܐ ܶܨܒܝܳܢ݂ܳܟ 

Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. 
Låt din vilja ske, så som i himlen

Nethqadas shmokh tithe malkouthokh 
nehwe sebyonokh aikano dbashmayo 

س اسُمَك، ك،ليتقدَّ
ُ
ِلَيأِت َملكوت

ن
ُ
ماء ِلتك ُتك، كما في السَّ

َ
َمشيئ



Församling. . .

ܦ ܰܒܐܪܳܥܐ
ܳ
.ܰܗܒ ܰܠܢ ܰܠܚܳܡܐ ܕܣܘܢܳܩܢܰܢ. ܐ

.ܰܚܘܰܒܝܢ ܰܘܚܳܛܰܗܝܢ. ܰܘܫܒܘܩ ܰܠܢܝܰܘܳܡܢܳܐ
Så och på jorden. Ge oss idag vårt bröd för 

dagen som kommer. Och förlåt oss våra 
skulder

Of  bar’o  hablan  lahmo  dsounqonan  
yawmono  washbouq  lan  hawbain wahtohain.

بَزنا كفافنا الي. كذلك على األرض
ُ
عطنا خ

َ
ومأ

نوبنا ِخطايانا
ُ
ِاغِفِر لنا ذ



Församling . . .

ܦ ܚܢܰܢ ܫܰܒܶܩܢ ܠܰܚܝܳܰܒܝܢ
ܳ
.ܰܐܝܰܟܢܳܐ ܕܐ

ܥܰܠܢ ܠܢܶܣܝܘܳܢܐ
ܰ
 ܬ
ܳ
 ܰܦܳܨܐ ܰܠܢ. ܳܠ

ܳ
ܳܠ
ܶ
ܐ

Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till 
oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan 

rädda oss från det onda.
Aykano dof hnan shbaqen lhayobain. lo ta’lan 

lnesyouno elo faso lan.

 
ً
نايطأ إلخنغِفُِر ْلن أكما نحن أيضا

جِربة، دِخلنا في التَّ
ُ
لكن نّجنا ال ت



Församling . . .

ܐ 
ܳ
ܶܡܢ ܒܝܳܫܐ ܶܡܛـܽܠ ܕܝܳܠܟ ܗܝ ܰܡܠܟܘܬ
ܫܒܘܚܳܬܐ ܠܥܳܰܠܡ ܳܥܠܡܝܢ ܰܐܡ

ܶ
 ܘܬ

ܳ
ܝܢ܀ܘܰܚܝܠ

Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. 
Amen.

men bisho metoul ddilokh hi malkoutho 
whailo teshbouhto l’olam  ’olmin.  Amin.

ِريِر
ّ
ِالُقّوةلألنَّ لك اْلمن الش سبحك 

ّ
ة ِالت

آمين. البدينإلى أبد



Präst. . .

ܳܗܐ ܶܡܢ ܺܒܝܳܫܐ
ܳ
  ܙܳܢـܐ ܠܢ ܟܽ ܘܡܶ ، ܘܰܦܳܨܐ ܰܠܢ ܳܡܪܝܳܐ ܰܐ

ܳ
ܳܠ

ܐ ܕܘܰܠܚܳܛܶܗܐ.ܳܢܡܘܳܣܝܳܐ
ܳ
. ܝܰܠܢ ܫܽܒܘܩܰܘܠܰܣ݂ܟـܠܵܘ݂ܬ

ܰܒܢ، ̱ ܘܰܘܠܽܟܠܗܘܢ ܰܐܝܶܠܝܢ ܕܰܐܣܶܟـܠ

Herre Gud, rädda oss från den onde och från 
alla sorters laglöshet, Förlåt våra synder och 
överträdelser och var en Befriare för oss och 

för alla som har förbrutit sig mot oss, 

نا يا رّب م  نِنّجِ
ّ
ّل ما ُيخاِلفيِرِر الش

ُ
نواميسك ِمن ك

نوبنا،اخطِرِاغفّية،هاإلل
ُ
ِذ  َعنم َجِميِع يانا 

ُ
ف اعم ِذيَن َِ

َّ
ال

َنا يم
َ
ِا ِإل

ُ
أ
َ
ط

م
خ
َ
أ



Präst. . .

.  ܢܡܰܚܣܝܳܢܳܐ ܗܘܝ ܰܠܢ ܰܘܠܗܘܡܘܢ ܕܗܘ،ܠܒܟܼܽ 
 ܳܠ݂ܟ ܕܢܶܰܣܩ 

ܰ
ܐܘܫܘܒܳܚܐ ܘܬ ܟ݂ ܐ ܒܪܳ ܘܠܝـܚـܝܳܕܝܳ ܕܝܼܬܳ

ܥܳܠܡܝܢ܀  ܠ ܙܰܒܢ ܠܳܗܳܫܐ ܰܘܒܟ݂ܽ .ܰܩܕܝܳܫܐܳܚ݂ܟ ܰܘܠܪܘ

på vilket sätt det än må vara, så att vi kan lova 
och tacka dig och din enfödde Son och helige 

Ande, nu, alltid och evigt. 

ٍع كاَن، وم
َ
ّيِ ن

َ
َِرَك ِبأ

ُ
ك

م
ش

َ
َحَك ِلن َسّبِ

ُ
ن َنَك اَِ ابم ُرَِحَك َِ َِ َوِحيَد 

م
ل

َِس، ِاٍن الُقدُّ
َ
لَّ أ

ُ
ك َِ َبِد الِبِدينالَن 

َ
إلى أ



Diakon:

ܰܐܡܝܢ ܰܒܶܪ݂ܟܳܡܪܝ܀

Välsigna Oss

ك يا سّيدمين بار آ

Präst:

ܫܳܠܳܡܐ ܠܟـܽܠ݂ܟܘܢ܀

Frid vare med Er

السالم لجميعكم



Diakon …
ܐ ܕܶܡܢ ܩܳܕܡ ܘܰܥܡ ܪܘܳܚܐ ܕܝܳܠ݂ܟ 

ܳ
ܝܢ ܶܙܐ ܳܗܠܶ ܪ̱ܵ ܐܢܣܝܒܘ݂ܬ

ܶ ܰܩܕܝܵ  ܳܗܝܵ
ܳ
ܬ݂ ܫܐ ܘܰܐ

ܶ
ܳܡܪܝܳܐ ܡܰܪܚܳܡܢܳܐ ܬܘܒ ܩܳܕܡ. ̱ܘܰܩܰܪܒܐ ܕܐ

ܰܗܢ܀. ܝܰܫܝܢ ܢܰܪܶܟܢܪܵ 
ܳ
ܩܳܕܰܡܝܟ ܳܡܰܪܢ ܘܰܐ

Och med din ande. Låt oss, innan vi tar emot 
dessa Guds heliga mysterier som  har offrats, 

böja våra huvuden inför den barmhärtige 
Herren. Inför  dig, vår Herre och Gud.

ِحك ناِل اذه األسِرارلقب. ِمع ِر
َ
ِ ت سة  قدَّ

ُ
ةاْل هيَّ

َ
التي اإلل

 
ً
م، فلنحن رؤِسنا سجودا دَّ

َ
ق
ُ
أمامك حيم،أمام الِرّب الِرَّ ت

ِإله نا  .انربَّ



Präst. . .

ܐ  ܳܠܟ ܰܥܠܕܝܰܐܶܓܢ ܳܡܪܝܳܐ ܝܰܡܝܢ݂ܳܟ ܘܰܐܫܰܦܥ ܒܘܵܪܳܟ݂ܬܳ
ܰܣܒ ݂ܟ ܰܕܡܰܣܟܝܳܐ ܠܡܶ ܕܰܡܪܥܝܬܼܳ ܳܥܢܵܐ ܘܰܥܠ. ܰܥܳܡ݂ܟ 

ܰ ܰܘܕܶܡܗ ܕܝـܚـܝܳܕܝܳܐ ܒܪܳ ܰܦ݂ܓܶܪܗ  ܢ ݂ܟ ܘܰܩܶܕܫ ܠܢ ܵܦܳܫ݂ܬܰ
ܪܝܢ .  ܰܘܠܰܦܵܓ݂

Herre, lyft din högra hand och låt dina 
välsignelser regna över ditt folk, fåren i din 
hjord som nu ska ta emot din enfödde Sons 

kropp och blod. Helga våra själar och kroppar.

ر يا رّب 
ُ
تكعبكشِاست ل جسد ابِغنم رعيَّ ُِ نا

َ
نتِظِرة ت

ُ
نكاْل
ِأجزل بِركاِتك عليهم ِدِمه،  فوسناالوحيد 

ُ
ِأجسادناِقّدس ن



Präst. . .

 
ܰ
ܐܘܕܢܶܰܣܩ ܳܠܟ ܫܘܒܳܚܐ ܘܬ ܟ݂ ܐ ܒܪܳ ܘܠܝـܚـܝܳܕܝܳ ܕܝܼܬܳ

ܙܰܒܢ ܠܥܳܠܡܝܢ܀  ܠܰܩܕܝܳܫܐ ܳܗܳܫܐ ܰܘܒܟ݂ܽ ܳܚ݂ܟ ܰܘܠܪܘ

så att vi kan lova och tacka dig, din enfödde 
Son och din helige Ande, nu, alltid och evigt. 

ديك النُ لِ  ِ محهم ِابنك الوحيدالثناء د 

ِإلى أبد ال  ِاٍن  ِكلَّ أ َِس، الن  بدين ِرِحك الُقدُّ



Diakon:

ܰܐܡܝܢ ܰܒܶܪ݂ܟܳܡܪܝ܀

Välsigna Oss

ك يا سّيدمين بار آ

Präst:

ܫܳܠܳܡܐ ܠܟـܽܠ݂ܟܘܢ܀

Frid vare med Er

السالم لجميعكم



Diakon:

܀ܕܝܳܠ݂ܟ ܘܰܥܡ ܪܘܳܚܐ 

Och med din ande.

ِحك  ِمع ِر



Präst. . .

ܗܶܘܐ
ܶ
ܐܬ

ܳ
ܐܘܪܰ ܰܛܝܒܘ݂ܬ

ܳ
ܝܘ݂ܬ  ܐܰܩܕܝܫܬܳ ܚܶܡܐ ܰܕܬܠܝ݂ܬܳ

ܳ
ܰܘܡܰܫܰܒܚܳܬܐ ܳܠ

ܐ ܰ ܰܘܡ݂ܬܘܳܡܝܳܬܐܐܝ݂ܬ݂ܝ݂ܳܝܳܬܐ ܒܪܝ݂ܬܳ ܐ ܘܰܫܘܝ
ܳ
ܰܥܡ ݂ܬ ܒܐܘܺܣܝܰܐܣܓܝܕܬ

ـܵܝ ܐܰ ܠ݂ܟܘܢܟܽ  ܠܥܳܠܡܝܢ܀ܰܚ

Må nåd och barmhärtighet från den heliga 
och härliga Treenigheten, oskapad och evig, 
värdig att tillbes, av ett enda väsen, komma 

över er, mina bröder, i evighet.

دف الوث األقدس اْلمجَّ
ّ
ِمِراحم الث غيرِ لتكن نعمة 

ِرمدّي الواجب الوجود اْلساملخلوق، األزليّ  جود لُه السَّ
.إخوتي إلى أبد البدينِالواحد في الجواِر مع جميعكم يا



Diakon. . .

ܐ ܘܰܒܪ݂ܬܝܳܬܐ ܢܚܘ. ̱ܝܰܒܶܪ݂ܟܳܡܪܰܐܡܝܢ ܪ܀ܒܶܕܶܚܠ݂ܬܳ

Låt oss skåda med fruktan och bävan.

ِرع. بارك يا سيد. آمين َِ ِلُنحّدق بعبادة 



Diakon. . .

ܝܢ܀ܚܘܣ ܳܡܪܝܳܐ ܡܰܪܚܳܡܢܳܐ ܘܰܪܶܚܡ ܥܰܠܝܢ ܘܰܥܰܕܪܰ 

Herre, förbarma dig över oss och hjälp oss.

ف ُمترّح 
ّ
عط

َ
ها الِرّب ت  مأيُّ

ً
ِأعنّ ا .اعلينا 



Präst. . .

ܵܝܳܐ ܶܡ݂ܬܝܰܗܒ ܝܢ܀ܩܘܵܕܶܫܐ ܠܰܩܕܝܵܶܫܐ ܘܰܠܕ݂ܟܰ

Det som är heligt bör ges åt dem 

som är rena och heliga.

عطى 
ُ
األقداس يجب أن ت

ِاألنقياء فقط ܀للقّديسين 



Diakon. . .

.ܰܐܺܡܝܢ ܰܚܕ ܰܐܳܒܐ ܰܩܕܝܳܫܐ

En helig Fader.

ِاحد قّدِسآب،آمين



Diakon. . .

.ܰܐܺܡܝܢ ܰܚܕ ܒܳܪܐ ܰܩܕܝܳܫܐ

En helig Son.

ِاحد قّدِسإبن ،آمين



Diakon. . .

ܰܐܺܡܝܢ ܰܚܕ ܪܘܳܚܐ ܰܩܕܝܳܫܐ

En helig Ande

ِح ،آمين ِاحد قّدِسر



Diakon. . .

ܠܪܘܳܚܐ ܰܩܕܝܳܫܐܫܘܒܳܚܐ ܳܠܳܰܒܐ ܘܰܠܒܳܪܐ ܘܰ . ̱ܝܰܐܡܝܢ ܰܒܶܪ݂ܟܳܡܪ
ܝܗܘܢ ܠܥܳܰܠܡ ܳܥܠܡܝܢ ܰܐܡܝܢ܀.ܰܚܕ ܐܝ݂ܬܰ

Lovad vare Fadern, Sonen och den helige 
Ande, som är ett i evigheters evighet. 

Amen!

ِح القدس. آمين بارخمور  ِالِّر ِاالبن  .املجد لآلب 

ِاحد إلى أبِد البدين .آمين.ام 



Präst. . .

ܒܶܠܗ ܠܥܳܠܳܡܐ ܒܰ .ܰܚܕ ܰܐܳܒܐ ܰܩܕܝܳܫܐ ܚܢܳܢܶܗ܀ܰܥܰܡܢ ܕ݂ܓܰ

Med oss är den ende helige Fadern, som i sin 

barmhärtighet formade världen

نهعمِاحٌد او الب الُقّدِس نا جابل العالم ِبَتحنُّ



Församling. . .

ܰܐܡܝܢ܀

Amen

آمين



Präst. . .

ܐ ܒܰܚܶܫܐ ܰܥܰܡܢ ܕܰܦܪܶܩܗ ܠܥܳܠܡܳ . ܰܚܕ ܒܳܪܐ ܰܩܕܝܳܫܐ

ܝܰܩܝܪܐ ܰܕܩܢܘܶܡܗ܀

Med oss är den ende helige Sonen, 

som friköpte oss med sitt dyrbara lidande.

ِاحٌد او االبن الُقّدِس معنا الذي فدى

مينة
ّ
العالم بآالم أقنومه الخالصّية الث



Församling. . .

ܰܐܡܝܢ܀

Amen

آمين



Präst. . .

ܘܗܝ ܳܓܡܘܳܪܐ ܰܘܡܰܫܡܠܝܳܢܳܐܰܚܕ ܪܘܳܚܐ ܰܩܕܝܳܫܐ ܰܥܰܡܢ ܕܐܝ݂ܬܰ
ܪܝܳܐ ܡܰܒܰܪ݂ܟ ܶܡܢ ܕܽܟܠ ܶܡܶܕܡ ܰܕܗܳܘܐ ܰܘܕܳܗܶܘܐ ܶܢܗܶܘܐ ܫܶܡܗ ܕܡܳ 
܀ܰܐܡܝܢ. ܳܥܰܠܡ ܰܘܥܰܕܳܡܐ ܠܥܳܰܠܡ ܳܥܠܡܝܢ

Med oss är den ende helige Ande, som 
fullkomnar och uppfyller allt som har varit 

och allt som ska komma. Lovat vare Herrens 
namn i evigheters evighet.

ِح الحّي الُقّدِس ُِمَتّمم جميع ما ك ِاحٌد او الِرُّ انمكّمل 
 ليكن اسم الِرّب ُمبارك . ِيكوُن 

ً
ِإلى أا دينـبد البمن الن 



Församling. . .

 ܒܩܘܪܵ . ܰܥܰܡܢ ܰܐܡܝܢ
ܵ
ܐܳܒܢܶܐ ܰܒܨܰܠܳܘ
ܳ
ܢܘܢ ܳܰܠܳܒܗܰ ݂ܟܰܪܬܕܢܶ ܉݂ܬ

ܶ
܉ܢܝܵ ܐ

Låt oss genom böner och offer minnas våra 
fäder, 

’aman amin. Bqourbone baslawotho. nethkar 
enoun Labohain

ِالّصلوات ِر في القِرابين 
ُ
آباءنالنذك



Församling. . .

ܰ ܰܚܝـܰܝܢܕܰܡܠܦܝܢ ܗܰܘܘ ܰܠܢ ܰܟܕ  .ܐ ܳܰܠܳܠܳܗܐܝܵ ܕܶܢܗܶܘܐ ܒܢ
.ܒܳܗܢ ܳܥܠܳܡܐ ܕܳܥܰܒܪ

som medan de levde lärde oss vara Guds barn 
i denna förgängliga värld.

dmalfin waw Lan kad hayin. dnehwe bnayo 
Laloho bhon ’olmo d’obar.

موناالذين
ّ
أبناء هللا في اذا ِام في قيد الحياة أن نكون عل

العالم الّزائل 



Församling. . .

ܳܗܐ ܒܳܪܐ
ܳ
ܢܘܢ ܒܳܗܝ ܰܡܠܟܘܢܢܝܚ ܕܰܐ

ܶ
ܐܐ

ܳ
݂ܬ

 ܐ ܘܰܥܡ ܙܰܕܝܩܵ ܰܥܡ ܺܟܐܢܵ ܰܕܫܰܡܝܳܐ
ܳ
ܳܥܰܒܪ܀ܐ܉ ܒܥܳܠܳܡܐ ܕܳܠ

Du Guds Son, låt dem vila bland de rättfärdiga 
och rättrådiga i Himmelriket, i den värld som 

aldrig förgås. Herre, förbarma dig över oss och 
hjälp oss.

Bro daloho nnih enoun bhoy malkoutho dashmayo 
’am Kine w’am  zadiqe b’olmo dlo ’obar.

كوِت السَّ 
َ
ـن هللا في َمل حُهم ابم ِيّ

َ
لُين

َ
اِلحيَن ماءف ِلّ الصَّ

ُ
مع ك

يقـيَن في داِر الَبقــاء ِدّ يم .ِالِصّ
َ
م َعل َِرحَّ

َ
ها الِرب ت ِأِعّناأيُّ ܀نا 



السهِرانة

Vädjan till jungfru Maria



Präst. . .

ܳܗܐ ܡܰܒܰܪܟ
ܳ
ܘ ܝܳܠܰܕܬ ܐ

ܳ
ܪܳܥܐ ܰܕܚܢܳܢܳܐ ܐ

ܰ
 ܦܰܬܚܝ ܰܠܢ ܬ

ܶ
ܳܬܐ ܕܶܒܼܟܝ ܗܘ ܬܳܠ

 ܶܢܒܰܗܬ؛ ܶܒܟܝ ܢܶ 
ܳ
ܬܰܦܶܨܐ ܶܡܢ ܽܟܠ ܰܣܒܰܪܢ ܰܘܒܽܬܘܟܳܠܢܰܢ ܰܕܥܰܠܝܟܝ ܳܠ

ܶܝܐܰܡܵܚܳܘܢ؛ ܕܰܐܢܬܝ ܗܰܘܝܬܝ ܽܦܘܳܨܝܳܐ ܠܶܓܢܳܣܐ ܰܕܡܺܫܵܝܚܳ 
Öppna till oss medkänslodörren, o välsignade 

Guds mor, den som litar på dig blir aldrig 
besviken, och räddas från förödelser, då du är 

frälsning för alla kristna.
ِالدة االله اْلباركة ألن نا بإتكالنا افتحي لنا باب التحنن يا 

ِبك نخلص من كل املحن، ألنك خال  ص عليك ال تخيب 
جميع اْلسيحيين



Präst. . .

ܬܰܚܰܡܬ ܰܪܶܚܡܥܰܠܝܢ ܳܡܪܝܳܐ ܰܪܶܚܰܡܥܰܠܝܢ ܶܡܽܛܠ ܰܕܥܰܠܝܟ
ܶ
 ܬ
ܳ
ܬܬܰܟܠܢܰܢ ܳܠ

ܶ
ܐ
ܬܕܰܟܪ ܰܠܢ ܰܚܘܵ 

ܶ
 ܬ
ܳ
ܘ ܡܰܪܚܳܡܢܳܐ ܘܳܠ

ܳ
ܪܰܓܙ ܥܰܠܝܢ ܐ

ܶ
ܘ ܰܚܝܽܘܣܳܬܳܢܐܘܬ

ܳ
ܳܒܰܬܢ ܐ
ܐ ܘܰܫܘܶܙܰܒܝܢ ܶܡܢ ܒܶܥܠܕܳܒܰܒܝܢ ܰܟܣܵܝܳܐ ܰܘܓܰܠܝܳܵ 

Förbarma dig över oss, Herre, för vi litar på 
dig, var inte arg på oss och kom inte ihåg 

våra synder, utan frälsa oss från våra fienden 
لينا الننا عليك اتكلنا، فال تسخط عارحمنا يارب ارحمنا

نن، ال تذكِر آثامنا، لكن انظِر الينا بما انك إله متح

ِالظااِرة،  ِخلصنا من اعدائنا الخفية 



Präst. . .

ܰܗܢ ܰܘܚܢܰܢ ܰܥܳܡܐ ܺܕܝܳܠܟ ܘܽܟܠܰ 
ܳ
ܝܵܕܰܝܟ ܶܡܽܛܠ ܕܰܐܢܬ ܽܗܘ ܐ

ܺ
ܢ ܥܳܒܳܕܐ ܕܐ

ܘܰܒܫܳܡܟ ܶܡܬܩܶܪܝܢܰܢ܀

för du är vår Gud och vi är ditt folk och gjorda 
av dina händer och vi kallas efter ditt namn.

ِبإسمك نل ِعمل يديك  ِنحن شعبك  دعىأنك انت إلهنا 



Präst. . .

ܘ ܽܫܘܒܳܗܳܪܐ ܰܕܡܰܗܝܵܡܢܶܐ ܠܺ 
ܳ
ܐ ܚܳܠܰܦܝܢ ܐ

ܳ
ܝܺܚܝܳܕܐ ܰܕܕܢܰܚ ܶܡܢܶܟܝ ܰܩܶܪܒܝ ܳܒܥܽܘܬ

ܕܶܢܥܶܒܕ ܰܪܚܶܡܐ ܰܥܠ ܽܟܠܢ
Du de troendes stolthet, be för oss till den 

Enföddes, som kom fram ur dig, att han ska 
förbarma sig över oss.

Qareb bo’outho hlofayn, o shoubhoro 
damaymne, li hido dadnah menekh dne’bed 

rahme ’al koulan

ؤِمنِ 
ُ
خَِر اْل

َ
 َعّنا يا ف

ً
وِد إرفعي الطلباَت ِعوضا

ُ
ول
َ
يَن للَوحيِد اْل

 
ً
م َعلينا َجميعا ي َيتَرحَّ

َ
ِمنِك ك



Präst. . .

.ايها اْلسيح ربنا ِخالقنا بجاه امك مِريم ارحمنا
ِمن جنوده االشِرار خلصنا من طغيان ابليس اعتقنا 

Jesus Kristus vår herre och skapare 
förbarma dig över oss genom din 

moders böner.
Rädda oss från djävulen och befria oss 

från hans onda medhjälpare.



لنا في َيديك 
ُ
نحُن عبيَدك ك

نِرجو َرحمَتك ليسم لنا غيرك

Nahnou ’abidak, Koullna fi yadayk. 
Narjou rahmatak, lays lana ghayrak

Vi är dina tjänare. Vi är i dina händer. Vi 
ber dig om nåd. Vi har inget skydd annat 

än dig.

Församling. . .



Präst. . .

سامحنا ِسامح أمواتنا 
غفِران للذنوب إمنحنا

Förlåt oss och förlåt våra döda fäder. 
Förlåt oss våra skulder



قورياليسون 
Qouryelayson
Kyrie eleison

يا رب ارحمنا
Ya rabbou r’hamna

Herre, förbarma dig över oss

Församling. . .



يا رب سامحنا
Ya rabb same’hna

Herre förlåt oss

يا رب نجينا
Ya rabb najjina

Herre, frälsa oss

Församling. . .



Präst. . .

ِاسمع دعاءنا نحن عبيدك البائسين الواقفين امام أعنا يا رب 
أرسل يا رب من خزائن مِراحمك شفاء . عظمتك في اذا الحين

 
ً
ِبين، اطالقا  للمكِر

ً
للمِرض ى، عافية للمتوجعين، فِرجا

 للمساكين، عودة للغائبين،
ً
لألسِرى، شبعا

Hjälp oss, Herre, och hör våra böner vi är dina 

tjänare som står hjälplösa inför din storhet just 

nu. Skicka, Herre, från din barmhärtighets  

källor helande till patienter, sundhet till 

plågade, lättnad för eländiga, frihet till fångar, 

mättnad till fattiga, återkomst till frånvarande, 



Präst. . .

 للمتخاصمين، غفِر 
ً
 للغضوبين، اتفاقا

ً
 اداية للضالين، صلحا

ً
انا
ِرض ى للسيدة العذراء مِريم  ِالصفح عن اْلذنبين، راحة  للخطاة 
ِاالكِرام للشهداء  ِالخالص لكل املخلوقين، الوقار  ِالدة النور 

ِالنياح لكل اْلوتى اْلسيحيين . ِالقديسين، الِرحمة 

Vägledning till de vilseförda, överens-

kommelse mellan tvistande, förlåtelse för 

syndare och efterskänkning för de skyldiga.

Tröst till Jungfru Maria, föderskan till ljuset och 

frälsningen för alla varelser. Ära och värdighet 

till martyrerna och helgonen, barmhärtighet 

och förlåtelse för alla de kristna avlidna.



Präst. . .

ِأرسل يا رب لكٍل منا ما ينفعه من بحِِر جودَك الطافِح 
ِالطالحين ِمن أجل اذه الِنعم . على كٍل من الصالحيَن 

ِاإلحسانات يتعظم إسمك القدِس اْلكِّرم من البشِر اجمعين
ِالواحد آمين ِح القدس االله  ِالِر ِاالبن  ايها االب 

Herre, sänd till var och en av oss, vad gynnar 

oss från ditt stora barmhärtighets hav som 

täcker så väl de goda som de onda. Och för 

dessa välsignelser och välgörenheten hedras 

Ditt heliga namn av alla människor, o Fadern, 

Sonen och Heliga Ande, en Gud Amen.



Predikan



Om man vill bidra med någon 

gåva till kyrkan

123 221 2041



AKTIVITETER I KYRKAN
Tisdag

Kl. 17:00 Körsång

Tjejer från 14 år

Onsdag

Kl. 19:00 Ungdomsträffar från 16 år 

(Föreläsningar, bibelstudier, workshop, aktiviteter)

Torsdag

Kl. 18:00 - 20:00 Tonårsträffar från 12 - 15 år 

(Föreläsningar, bibelstudier, workshop, aktiviteter)

Fredag

Kl. 17:30 - 18:30 Shamoshe/diakon undervisning

Kl. 17:30 - 18:30 Barnkör (två grupper)

Lördag

Kl. 15:00 - 16:00 Shamoshe undervisning från 15 år

Kl. 16:00 - 17:00 Kvällsbön

Söndag

Kl. 10:30 Söndagsskola för barn



Församling. . .  

ܟ݂ . ܶܢ݂ܬܰܩܰܕܫ ܫܳܡ݂ܟ .ܰܐܒܘܢ ܕܰܒܫܰܡܝܳܐ
ܳ
ܐ ܰܡܠܟܘ݂ܬ

ܶ
ܐ݂ܬ
ܺ
ܦ ܰܐܝܰܟܢܳܐ ܕܰܒܫܰܡܝܳܐ. ܢ݂ܳܟ ܶܢܗܶܘܐ ܶܨܒܝܳ . ܬ

ܳ
ܐ

.  ܰܒܝܢ ܰܘܚܳܛܰܗܝܢ̈ܘܚܰ . ܝܰܘܳܡܢܳܐ ܰܘܫܒܘܩ ܰܠܢ. ܰܗ݂ܒ ܰܠܢ ܰܠܚܳܡܐ ܕܣܘܢܳܩܢܰܢ.ܰܒܐܪܳܥܐ
ܦ ܚܢܰܢ ܫܰܒܶܩܢ  ܠܰܚܝܳܰܒܝܢ

ܳ
ܥܰܠܢ ܠܢܶܣܝܘ. ܰܐܝܰܟܢܳܐ ܕܐ

ܰ
 ܬ
ܳ
 ܰܦܳܨܐ ܰܠܢ ܶܡܢ ܒܝܳܫܐ. ܳܢܐܳܠ

ܳ
 ܳܠ
ܶ
.ܐ
ܫܒܘܚܳܬܐ ܠܥܳܰܠܡ ܥܳ 

ܶ
 ܬ

ܳ
ܐ ܘܰܚܝܠ

ܳ
ܠܡܝܢ ܰܐܡܝܢ܀ܶܡܛܘܠ ܕܝܳܠ݂ܟ ܗܝ ܰܡܠܟܘ݂ܬ

Aboun dbashmayo, nethqadash shmokh, tithe malkouthokh, nehwe
sebyonokh aykano dbashmayo of bar’o hablan lahmo dsounqonan
yawmono washbouq lan hawbayn wahtohayn aykano dof hnan,
shbaqen lhayobayn, lo ta’lan lnesyouno, elo faso lan men bisho
metoul dilokhi malkoutho, whaylo wteshbouhto l’olam ’olmin amin.

Vår Fader, som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike
komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen. Ge oss idag vårt
bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi
har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för
prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten
och äran i evighet. Amen.



Församling. . .

ܐ ܰܚܝܰܠܘܳ 
ܳ
ܰܘܡܰܙܝܚܝܢ . ܘܕܳܫܐܩܒܶܒܝ݂ܬ ܐ܉ ܳܩܝܡܝܢ ܰܥܰܡܢ ܫܰܡܝܳܢܶ ݂ܬ
ܩܘܕܰܡܝܢ܀ܒܝـܚ ܰܕܕܰܘܕܶܡܗ ܕܰܒܪ ܐܰ ܳܠܳܗܐܠܰܦ݂ܓܶܪܗ ܶܠܗ 

Himlens härskaror är med oss i helgedomen. 
De upphöjer Guds Sons kropp och blod, som 

har offrats för oss.

Hailawotho  Shmayone. Qoymin ’aman bbeth 
Qoudsho.   Wamzaihin  Leh  Lfagreh    

wadmeh dbar Aloho   dadbih qoudmain.

ِيّ  ما ِقف في بيت القدسةإّن الُقّوات السَّ
َ
ِيَزّيحون ت

ِدم ذبوح أمامناجسد 
َ
.  ابن هللا اْل



Församling. . .

ܝܰܗ܀ܶܠـܠܘܰܘܚܳܛܗܐ ܗܰ ܶܡܢܶܗ ܠܚܘܳܣܝ ܰܚܘܶܒܐ̱ ܘܰܣܒ̱ ܘܩܪܘܒ

Kom och få del av honom, och ta emot 
förlåtelse för dina synder och överträdelser

Qroub Sab Meneh Lhousoy Hawbe Wahtohe 
Halelouya.

ِالخطايا اللو  ِلوا منه لغفِراِن الثام  ِتنا ܀يا اقتربوا 



Församling. . .

ܰܘܐܰܚܝܢ ܘܰܪܳܒܢܰܝܢܰܥܠ ܰܡܶܕܒܳܚܼܟ ܳܡܪ ܶܢܼܬܰܕܼܟܽܪܘܢ ܰܐܳܒܰܗܝܢ

Herre, låt våra fäder, våra bröder och
våra gamla bli ihågkomna vid ditt altare

A`l madebhokh mor nethdakhroun bohain 
wahain u rabonain

 
َ
ُِر آَباؤن

َ
ك
م
َبِحَك َيا َربُّ ٌيذ

م
ى َمذ

َ
ُمونَعل ِ

ّ
ُمَعل َِ نا 

ُ
َوت

م
إخ َِ اا 



Församling. . .

ܼܟ ܰܡܠܳܟܐ ܰܘܢܽܩܘܽܡܘܢ ܶܡܢ ܝܺܰܡܝܢܼܳܟ ܒܝܰܘܳܡܐ ܕܶܕܢܳܚܐ ܪܰ 
ܳ
ܽܒܘܼܬ

ܝܰܗ܀ܶܠـܠܘܡܫܝܳܚܐ ܗܰ 

Låt dem stå på din högra sida den dag din 
härlighet uppenbaras. Kung Kristus, halleluja

wanqoumoun men yaminokh byawmo donho 
rabouthokh Malko Mshiho Haleluya 

َيِقُفوَن َعنم َيِميِنَك ِفي الَيوِم ا َم َِ
َ
ِِرُق ِفيِه َعظ

م
ش

ُ
ي ت

ّ
ُتَك لذ

ويا)
ُ
ل ِ
ّ
ِلُك َال

َ
ِسيُح اْل

َ
ها اْل (أيُّ



Präst. . .

:ܢܰܙܶܥܩ ܘܢܺܐܰܡܪ

Låt oss ropa och säga

َنهِتف قائلينل



Diakon. . .

.ܰܩܕܝܳܫܐܘܪܘܳܚܐܰܘܒܳܪܐܰܐܳܒܐ ܰܘܡܰܫܰܒܚܣ݂ܓܝܕ

ܫܒܘܚܳܬܐܶܠܗܳܕܪܝܢ̈ܪܳܥܰܠܡ ܰܘܠܕܳ ܶܡܢ
ܶ
ܰܗܶܠـܠܘܝܰܗ܀ ܬ

Fadern, Sonen och den helige Ande tillbes och 
äras från evighet till evighet. 

Lovad vare han! Halleluja! 

ِاالب ِالحمد لآلب  ِحـِالنـالّسجود  له املجد القدس،ِّر
ِإلى أبد البدين، االيلويامنذ األزل 



Präst. . .

ܪ ܐܰ ܳܠܳܗܐ ܡܢ ܰܡܕܒܳܚܟ ܡܰܚܣܝܳܢܳܐ ܶܢܚܘܼܬ ܚܘܳܣܝܳܐ ܠܥܰܰܒܕܝܵܟ ܒܰ 
ܐ ܶܡܽܛܠ ܢܘܳܚܰܡܢ ܘܚܘܕܳ 

ܶ
ܐ ܠܦܘܪܳܩܢܰܢ ܰܘܥܬܝܕ ܕܶܢܐܼܬ

ܳ
ܢܰܣܢ  ܶܕܐܼܬ ܗ ܕ݂ܓܶ

ܶ
ܼܬ

܀ ܠܥܳܠܡܝܢ
Låt förlåtelsen komma från ditt 

försoningsaltare över dina tjänare, du Guds Son 
som har kommit för vår frälsning och ska 

komma för  vår  uppståndelse,  och  för  att 
upprätta vårt släkte till evig tid. 

فِراٌن لعبيدكك الغاِفِر،بحمن مذ
ُ
يا من يا ابن هللاينحِدر غ

 ألجل خالِصنا،أتيت
ً
عاِثنابانمن أجلِعتيٌد أن تأتي أيضا

جنسنا إلى األبد ديدجِت



Församling. . .

ܰܐܡܝܢ܀

Amen

آمين



Präst. . .

 ܶܡܬ݂ 
ܳ
ܳܗܐ ܝܰܡܝܢ݂ܳܟ ܳܗܝ ܳܠ

ܳ
ܐܦܫܘܛ ܳܡܪܝܳܐ ܰܐ .  ܰܚܙܝܳܢܝ݂ܬܳ

ܝܗܝ ܠܶܟܢܳܫܐ ܳܗܳܢܐ ܕܳܣ݂ܓܘܰܕܝܵ  ܡܰܩܒܠܝܢ ܠܶܡܰܣܒ ܕܰ . ܟܘܰܒܪ݂ܟܳ
ܰܦ݂ܓܳܪ݂ܟ ܰܘܕܳܡ݂ܟ ܝܰܩܝܳܪܐ 

Herre Gud, sträck ut din osynliga högra hand 
och välsigna dina församlade tillbedjare som 
står redo att ta emot din dyrbara kropp och 

ditt dyrbara blod, 

 ِ بارك اذاابُسط أّيها الِرّب اإلله يمينك غير اْلنظورة، 
الّساجد لك، الذي ينتظِر أن يتناِل جسدكالجمع

مين
ّ
ِدمك الث



Präst. . .

ܠܰܓܠܝܘ݂ܬ ܰܐܦܐ ܘܰ . ܶܒܐ ܰܘܠܫܘܒܳܩܢܳܐ ܰܕܚܳܛܗܐ̈ܘܠܚܘܳܣܝܳܐ ܕܚܰ 
ܰܗܢ ܠܥܳܠܡܝܢ܀

ܳ
ܰܕܩܳܕܰܡܝܟ ܳܡܰܪܢ ܘܰܐ

så att deras skulder efterskänks och deras 
synder blir förlåtna, så att de blir förvissade 
om att få vara hos dig, vår Herre och Gud, i 

evighet.

ح فم ِالصَّ نوب 
ُّ
ياعن الخطاللحظوة بغفِران الذ

ِإلهنا إلَك ــــــــــِطالقة الوجه أمام نا  ى األبد ــربَّ



Församling. . .

ܰܐܡܝܢ܀

Amen

آمين



Präst. . .

ܳܗܐ ܰܥܠ ܛـܥܝܢܰܝ ܩܘ̱ ̱ܝܗܚܰܡܘܶܢܗܘܘܢ ܪܰ 
ܳ
.ܐ ܳܗܶܠܝܢܕܫܶ ܕܰܐ

.  ܗܘܢ ܘܰܥܠ ܳܢܣܘܰܒܝܗܘܢ̈ܝܘܰܥܠ ܝܳܗܘܒܰ 

Må vår Guds barmhärtighet komma över dem 
som bär detta sakrament, dem som delar ut 

det, dem som tar emot det, 

علىح،اْلسييسوعِفاديناالعظيم،هللامِراحمفلتكن
ِليهِعلىِاابيهاِعلىاألسِرار،اذهحاملي ا،ُمتنا



Präst. . .

ܦ ܒܗܘܢܘܰܥܠ ܟܽ 
ܰ
ܫܰܬܘܬ

ܶ
. ܠ ܰܡܢ ܰܕܳܠܝ ܘܐ

ܐ ܠܥܳܰܠܡ ܳܥܠܡܝܢ܀ܰܒܬܪܝܗܘܢ ܳܥܠܡܶ 

och dem som   kämpat   och  fått   del  av  det,  
i  båda världar, i evighet.

ِيشترك فيها رحمة الثالوث. ِعلى كّل من اشترك 
.األقدس، فلتكن معنا في العاْلين



Församling. . .

ܗ. ܳܰܠܳܠܳܗܐ ܽܫܘܒܳܚܐ ܒܰܪܘܳܡܐ
ܶ
.ܽܪܘܡܳܪܳܡܐܰܘܠܝܶܳܠܕ݂ܬ

ܐ  ܐ ܚܟܰܘܠܳܣܗܵܕܶ ܐ ܠܥܰܢܝܶܕܵ ܐ ܗܰ ܺܠܝܠ ܽܩܘܳܠܵܣܶ
ܵ
܀ܝܰܗܶܠـܠܘܢܳܢܳܐ ܘܪܚܶܡ

Ära åt Gud i höjden, upphöjelse åt hans mor, 
ärans krans åt martyrerna och nåd och 
barmhärtighet över de döda. Halleluja.

Laloho shoubho brawmo walyoledthe 
roumromo walsohde klil qoulose L’anide 

hnono wrahme Halelouya.
عظيم لوالدتهاملجُد هلل في الُعلى ناء ِإكِالتَّ

َّ
ليُل الث

 هداءشلل
ّ
ِالِّرحمة للموتى اْلؤمنين ال لويا ِالِّرأفة 



Präst. . .

 . ܫܘܒܳܚܐ ܳܠ݂ܟ . ܫܘܒܳܚܐ ܳܠ݂ܟ 
ܳ
.ܢ ܠܥܳܠܡܝܢܗܰ ܳܡܰܪܢ ܘܰܐ

ܟ݂ܰ ܳܡܰܪܢ
ܶ
ـܠܢܰܢ ܰܘܕܳܡ݂ܟ ܝܶܫܘܥ ܡܫ݂ܝܳܚܐ ܰܦ݂ܓܳܪ݂ܟ ܰܩܕܝܳܫܐ ܕܐ

ܫܬܝܢܰܢ
ܶ
.  ܡܰܚܣܝܳܢܳܐ ܕܐ

Lovad vare du, lovad vare du, vår Herre, Gud 
och Frälsare Jesus Kristus, evigt lovad vare du. 

Låt din heliga kropp, som vi  ätit, och ditt 
frälsande blod, som vi druckit

ِفاديناسبحانك، سبحانك، ِإلهنا  إلى حسياْليسوعرّبنا 
قّدس الذي أكلناه،.األبد سبحانك

ُ
ك ِدمجسدك اْل

مين الذي شِِربناه
ّ
الغافِر الث



Präst. . .

ܐ ܶܢܗܶܘܐ ܰܠܢ  ܰܠܬܰܒܥ݂ܬܳ
ܳ
 ܠܕܝܢܳܐ ܘܳܠ

ܳ
.ܳܠ

 ܠܰܚܝܐ ܰܕܠܥܳܰܠܡ ܰܘܠܦܘܪܳܩܢܳܐ ܕܟܽ 
ܳ
ܳܠ
ܶ
ܢ ܘܰܪܶܚܡ ܥܰܠܝܢ܀ܠܰ ܐ

inte bringa oss dom eller straff, 
utan frälsning och evigt liv.

ِاالنتقام يكونان لناال ينونة   للدَّ
ً
ِاسطة فح،لكن  للصَّ

نوب،
ُّ
ِإِبياض الوجه أمامك،ِمحو الذ نا  دــــنا إلى أبلهربَّ

البدين 



Församling. . .

ܒܪܘܟ
ܶ
ܣ݂ܓܘܕ̱ ܝܳܠ݂ܟ ܬ

ܶ
ܐܶܒܝܠ̱ ܝܘܬ

ܺ
. ܫܳܡ݂ܟ ܢܰܘܶܕܐܘܽܟـܠ ܶܠܳܫܢ ܠܰ . ܬ

ܐ̱ܗܕܰܐܢܬ  ܰܠܩܒܝܪܐ ܰܗܶܠـܠܘܝܰܗ܀ܘܰܣܒܳܪܐ ܳܛܳܒܐ. ܘ ܡܢܰܚܳܡܢܳܐ ܕܡܝ݂ܺܬܶ

Världen ska böja knä och tillbe dig, och varje tunga 
ska bekänna ditt namn. Ty du är de dödas  

Uppväckare och  alla begravdas goda  Hopp. Halleluja! 

Lokh tebrouk utesgoud tibel. Wkoul leshon 
lashmokh  nawde.  Datou  Mnahmono  dmithe 

wsabro tobo laqbire Halelouya. 

،
ً
 ساجدة

ُ
 لك اْلسكونة

ُ
لتجث

َ
ك كلُّ لساٍن ِلُيَمّجد اسمف

 
ً
ك باعث اْلوتى،حامدا

ّ
لويا . ِرجاٌء صالٌح لهمألن

ّ
ال



Diakon. . .

.ܐܰ ܳܠܰܗܢܳܡܪܝܳܐܳܠ݂ܟ ܰܡܘܶܕܝܢܰܢ 
ܟ݂ ܡܰܩܒܠܝܢܰܢܘܝܰܬܝܳܪܐܝܬ 

ܳ
ܢܰܛܝܒܘ݂ܬ

ܰ
݂ܬܰܪܰܚܡܰܕܠܳܘ݂ܬ

ܶ
ܐ

ܥܰܠܝܢ܀
Vi tackar dig, Herre vår Gud, 

och vi är tacksamma för din nåd emot oss. 
Förbarma dig över oss!

ِنقبل إنعامك علينا دائم شكِرك ثمَّ نشكِرك 
َ
 ن

ً
،ا

ِارحمناقأشف الح  ها الصَّ أيُّ



Präst. . .

ܟ̱ܐܰܡܘܶܕܝܢܰܢ ܘܳܣܼܓܕܝܢܰܢ ܠܶܪܚܰܡܼܬ 
ܳ
ܰܐܢܬ ܶܕܝܢ .ܳܡܪܝܳܐܳܢܫܘܼܬ

ܘܰܚܳܣܐ .ܰܘܐܩܝܡܟ݂ ܣܡܘܳܘܐܦ.ܠܟܰܠܢ ܰܚܶܝܠ ܘܰܥܰܕܪ
.ـܝܳܐܳܦܼܬܘܳܪܐ ܳܗܳܢܐ ܪܘܳܚܢܳ ܶܡܢܶܕܐܼܬܰܒܰܣܡܢܰܢܰܒܕ .ܰܘܐܢܝܚܠܟܰܠܢ

Herre, vi tackar och tillber dig för din kärlek till 
människosläktet. Ge oss därför styrka, hjälp, 
stöd och fasthet. Benåda oss alla och trösta 

oss, då vi ätit från detta andliga bord. 

نا نشكِر
ّ
قّونا جمإحسانك للبشِر ساجدين،إن

َ
 ف

ً
ّنا عِأيعا

 ِاعُضدنا
ّ
ِمناتنابِث ِأرحنا لتنعُّ بهذه اْلائدةِاغفِر لنا 

الِّرِحانّية



Präst. . .

ܐ  ܘܕܝܼܬܳ
ܰ
ܠ݂ܝܚ݂ܝܳܕܝܳܐ ܒܳܪ݂ܟ .ܰܡܣܩܝܢܰܢܘܳܠܟ ܫܘܒܳܚܐ ܘܬ

܀ܰܒܢ ܠܥܳܠܡܝܢܠ ܙܰܘܒܟܼܽ ܳܗܳܫܐ . ܰܘܠܪܘܳܚܐ ܕܝܳܠ݂ܟ ܰܩܕܝܳܫܐ

Vi lovar och tackar dig, din enfödde Son och 
din helige Ande, nu, alltid och evigt. 

ِحك ال ِر ِابِنك الوحيد  ِتسبيحك،  ِس، فنهتف بحمدك  قدُّ
ِإلى أبد البدينالن ِاٍن  ِكّل أ



Diakon:

ܰܐܡܝܢ ܰܒܶܪ݂ܟܳܡܪܝ܀

Välsigna Oss

ك يا سّيدمين بار آ

Präst:

ܫܳܠܳܡܐ ܠܟـܽܠ݂ܟܘܢ܀

Frid vare med Er

السالم لجميعكم



Diakon:

ܪ ܘܰܥܡ ܪܘܳܚܐ ܕܝܳܠ݂ܟ  ܐ ܕܶܡܢ ܳܒ݂ܬܰ
ܳ
 ̱ܐܢܣܝܒܘ݂ܬ

ܵ
ܶܠܝܢ ܐ ܗܳ ܪܶܙ

ܳܗܝܵ ܰܩܕܝܫܵ 
ܳ
݂ܬܝܶܗܒܐ ܘܰܐ

ܶ
ܪܝܳܐ ܡܰܪܚܳܡܢܳܐ ܬܘܒ ܩܳܕܡ ܡܳ . ̱ܘܐ ܕܐ
 ܩܳܕܰܡܝܟ ܳܡܰܪܢ ܘ. ܪܝܰܫܝܢ ܢܰܪܶܟܢ

ܳ
ܰܗܢ܀ ܐ

Och med din ande. När vi nu har tagit emot 
dessa Guds heliga mysterier som blivit givna, 

låt oss böja våra huvuden inför den 
barmhärtige Herren. Inför dig, vår Herre Gud.

سة ةبعد تناِل اذه األسِرار اْلقدَّ ِاَبت لِاإللهيَّ ُِ نا،التي 
 لف

ً
مامك رّبناأمام الِرّب الِّرحيم، أنطأطئ رؤِسنا ُسجودا

ِإلهنا



Präst. . .

ܗܳܘܐ ܰܠܢ ܡܫܝܳܚܐ ܰܠܚܳܡܐ ܰܫܪܝܳܪܐ ܰܕܢܶܚܼܬ ܶܡܢ ܫܰܡܝܳܐ ܘܰ 
 ܕܶܡ݂ܟܘܠܳܬܐ 
ܳ
 ܳܠ

ܳ
ܢ ܘܰ ܢܰܰܛܪ.ܐܕܳ ܒܐ ܠܰܦܼܓܪܝܢ ܶܡܢ ܠܢܰܦܳܫ݂ܬܰ
 ܺܓܰܗܳܢܐ ܕ
ܳ
ܐܕܳ ܳܠ  ܡܳ . ܥ݂ܟܳ

ܳ
ܘܠܥܳܐ ܕܳܠ

ܳ
ܐܘܶܡܢ ܬ .  ܝ݂ܬܳ

Kristus, du sanna bröd som kom ner från himlen 
och blev oförgänglig föda för oss, bevara våra 

själar och kroppar från det osläckbara helvetet
och masken som aldrig dör,

ذي نزل 
ّ
نالارماء ِصمن السَّ أّيها اْلسيح الخبز الحقيقّي ال

 
ً
فوسناال يفنى، احفظطعاما

ُ
التي ال مِأجسادنا من جهنّ ن
طفأ

ُ
ىت

َ
ل ِد الذي ال َيبم ِالّد
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ܐ،݂ܟ ܠܳ ܕܢܶܰܣܩ ܘܕܝܼܬܳ
ܰ
ܰܘܠܪܘܳܚܐ ܘܳܰܠܒܘܟ݂ ܫܘܒܳܚܐ ܘܬ

܀ܠܡܝܢܙܰܒܢ ܠܥܳ ܳܗܳܫܐ ܰܘܒـܼܟܠ. ܕܝܳܠ݂ܟ ܰܩܕܝܳܫܐ

så att vi kan lova och tacka dig och din 
enfödde Son och din helige Ande, nu alltid 

och evigt. 

ِنشكِرك النِرِحك الُقّدَِس،ِابنك الوحيدلنحمدك 
ِإلى أبد البدين  ِان  ِكّل أ



Församling. . .

ܰܐܡܝܢ܀

Amen

آمين
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ܫܥܳܐ؛ ܦܰܩܕ ܠܶ 
ܶ
ܫܰܬܡܺܠܝ ܰܗܘ ܶܡܢܝܳܢܳܐ ܕܝܵܰܪܶܚܐ ܬ

ܶ
ܐ ܠܝܰܠܳܕܐ ܰܟܕ ܐ

ܳ
ܬ
ܶ
 ܘܐ

ܳ
ܗ ܠܳܩܠ

ܐ ܒܳܪܐ ܳܟܪܽ 
ܳ
ܐܡܰܪܬ؛ ܶܒܪܰܟܬ ܝܶܠܰܕܬ ܳܣܒܳܬܐ ܥܰܩܪܬ

ܰ
ܬ
ܶ
ܳܡܢ ܰܐܝܟ ܕܐ

ܰ
ܘܳܙܐ؛ ܰܘܪܰܥܡ ܬ

 ܳܪܳܡܐ
ܳ
ܐ ܒܳܩܠ

ܳ
܀ܽܫܘܒܳܚܐ ܰܚܕܬ

När de nio månaderna var färdiga befalldes 
rösten att födas som det sades, så satt den 

ofruktbara och födde en förkunnad son, och en 
ny härlighet rungade på platsen.

كي يولد عندما اكتملت االشهِر التسعة أتى االمِر الى الصوت ل
ى ص ِّ ِد ِلدت ابنا مبشِرا  وت كما قيل، فجلست العاقِر ِ

مجٍد جديد في ذلك اْلكان



Församling. . .

 ܠܶܡܠܳܬܐ
ܳ
ܠܳܡܪܝܳܐ ܰܥܳܡܐ ܕܬܰܛܶܝܒ:ܰܐܢܬ ܰܛܠܝܳܐ ܷܬܗܶܘܐ ܳܩܠ

ܐ.ܓܡܝܳܺܪܐ
ܳ
ܽܟܘܢ ܒܐܘܪܳܚܐ ܰܕܢܰܗܠ. ܷܬܩܶܪܐ ܠܰܚܳܛܝܐ ܰܠܬܝܳܒܘܬ
܀ܕܶܒܝܬ ܰܐܕܘܢܰܝ

Du, barnet, ska kallas den Högstes profet, ty du 
skall gå före Herren och bana väg för honom. Så 
skall hans folk få veta att frälsningen är här med 

förlåtelse för deras synder.
At talyo tehwe qolo lmeltho dattayeb lmoryo

’amo gmiro. Teqre lhatoye latyoboutho
danhalkhoun borho dbeth adonay
ِجه الِرب انت ايها الصبي نبي العلي تدعى، ألنك تتقدم امام

لخطايالتعطي شعبه معِرفة الخالص بمغفِرة ا. لتعد طِرقه
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. . . .  .ܢ ܘܰܚܒܝܰܒܝܢܶܙܠܘܢ ܰܒܫܳܠܳܡܐ ܰܐܰܚܝ  
Gå i frid, våra bröder och älskade. Vi överlämnar er i den 
heliga Treenighetens nåd och barmhärtighet, med mat för 
resan och de välsignelser som ni tagit emot från Herrens 
försoningsaltare.

De som är långt borta och de som är nära, levande och 
avlidna, har alla blivit friköpta genom Herrens segerkors 
och tecknade med det heliga dopets sigill. Må den heliga 
Treenigheten förlåta era och era avlidnas synder. 

Och må jag, svage och syndige tjänare, bli hjälpt och 
skonad genom era böner. Gå i frid, med glädje och fröjd, 
och be för mig.


