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ملدمة لك ساػة

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
En Gud. Amen.

والابن و ُامروح ام ُلدُ س
ْ ب ِْسم الٓب
 آٓمني،ال َٕل َاموا ِحد
 ََي َرب.( نريىي مَي ُْسون ) ََي َرب ْار َح ْم
. آٓمني. ْ ََي َرب ِابرك.ْار َح ْم
ِ والابن وامرو ِح ام ُل
دس ال ٓ َن
ِ اجملدُ ملٓ ِب
و ل
. آٓمني.ادلُور
لك ٔآو ِان وا َل دُ ِر
ِ
ِ
:انللُِم ا ْحؼليا ُمس ت ِحلني آٔ ْن هلو َل بِشك ٍر
. ِمي َتلدس ْاْس َم،امس َمو ِات
ٔآابان اذلي يف ل
.ميأٔ ِت َملكوث َُم
امسام ِء َنذكل ػىل
ّ  نام يف،متَكن َمش يئ َ ُت َم
ِ  خ َُزبان اذلي نلغ ِد.ا ٔل ْر ِض
.اغعيا اميو َم
حنن ٔآيضّ ا
ُ واغ ِفر ميا ذهوبَيا نام هغْفر
 مكن. ول ثُد ِخليا يف ََت ِرب ٍة.هبني إمييا
َ نلمذ
ّ ّجنيا ِم ْن
 ٔل لن،يح يسو ُع ربيا
ِ  ابملس.امّشي ِر
َ ُ َ َكل امل
. آٓمني.ل واملو َة واجملدَ إل ا ٔلب ِد

Herre förbarma dig, Herre förbarma dig,
Herre välsigna! Amen.
Förhärligad är Fadern och Sonen och den helige
Ande. Nu och alltid och i evigheternas evighet.
Amen.

Låt oss värdigas tacksägelse:
Fader vår som är i himlarna! Helget varde Ditt
namn; tillkomme Ditt Rike;
ske Din vilja såsom i himmelen så och på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss idag; och förlåt oss våra
skulder,
såsom ock vi förlåta dem som skyldiga äro;
och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån
ondo.
Genom Kristus Jesus, Vår Herre, ty Riket är ditt
och makten och härligheten i evighe. Amen.

Tacksägelsebön
Låt oss tacka honom, som skapade allt gott,
barmhärtige Gud, Fader till vår herre, Gud och
frälsare Jesus Kristus. Ty han har överskylt oss,
bistått oss, bevarat oss, mottagit oss,
haft medömkan med oss, stöttat oss och fört oss
fram till denna stund.

صالة امشكر
فَلْ ًْش ُك ّر َصا ِه َع اخلَري ِات لامر ُحو َم هللا ٔآ َاب
ِ َِ ِرب ّيَا وٕامِِيَا و ُم َخ ِل َصيا ي َُسوع
َُ  ٔله ل.يح
ِ املس
،َِ  وكَ ِبلَيا إمي، و َح ِف َظيا، و ٔآػَاهَيَا، ََس ََتان
 و َآ َت بيا إل، َ و َغضل دان،و ٔآ ْش َف َق ػَلييَا
.امساػَة
َُ ِذ ٍِ ل

صالة امشكر
Låt oss också bedja honom, Herren vår Gud,
Pantokrator, att bevara oss denna heliga dag och
alla våra levnadsdagar i all frid.
O, mästare och herre, Gud Pantokrator, fader till
vår herre, Gud och frälsare, Jesus Kristus; vi tackar
dig för allt, för alltings skull och i allt.
Ty du har överskylt oss, bistått oss, bevarat oss,
mottagit oss, haft medömkan med oss, stöttat oss
och har fört oss fram till denna stund.
Fördenskull tillbeder vi och söker din godhet, o
människoälskande. Skänk oss att fullborda denna
heliga dag och alla våra livsdagar i all frid och i din
fruktan.
All avund, all frestelse, allt satans verk, onda
människors anslag samt de fiender, dolda och
uppenbara, som reser sig mot oss, borttag ifrån oss,
och från hela ditt folk, och från denna heliga plats.
Men giv oss vad gott och nyttigt är. Ty du har givit
oss makt att nedtrampa ormar, skorpioner och all
fiendens kraft.
Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån
ondo genom nåden,
välviljan och människokärleken hos din enfödde
son, vår herre, Gud och frälsare, Jesus Kristus.
Genom honom, vilken härligheten, äran, väldet och
tillbedjan tillhör Dig värdig med Honom och den
Livgivande Helige Ande, av samma väsen. Nu och
alltid och i evigheternas evighet. Amen.

Psalm 50
Gud, förbarma dig efter din stora barmhärtighet,
utplåna mina överträdelser efter din stora
välvillighet. Två mig väl från min missgärning, och
hela mig från min synd.
Ty jag känner mina missgärningar, och min synd är
alltid inför mig. Mot dig allena har jag syndat och
ont har jag gjort inför dig; på det att du må finnas
rättfärdig i dina ord och rättvid i dina domar.
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ُُو ٔآيْض ًا فَلًْ َ ْسأَ َ ُل ٔآ ْن َ َْي َف َظيا ىف َُ َذا ام َيو ِم امللَد ِلس
ّ ِ ولك ٔآ لَي ِم َحيَاثيَا
ِّ ُ
.بك َسال ِم
ّ ُ ُامضل ا ِبط
امس يِدُ لامرب ال َٕل
 ٔآ َُّيا ل.امك لامر ُب ٕامَِ َيا
ِ َِلصيَا ي َُسوع
ّ ِ ُ ُضَ ابط
املس يح
امك ٔآبُو ِرب ّيَا وٕامِيَا و ُمخ ل
ّ ِ  و ِم ْن ٔآ ْخل، ٍلك حال
ّ ِ ُ و َ ْش ُكركَ ػَ َىل
 وىف، ٍلك َحال
ِّ ُ
 وكَبلْتيَا، وح ِف ْظتيَا، و ٔآ َغ ْيتٌَا، ٔله َلم َس َْتث َيا، ٍلك حال
َيت ِبيَا ا َٕل
َ  و ٔآث، و َغضل دْ ثَيَا، و ٔآ ْش َف ْلت ػَلييا،إم ْي َم
.امساػ ِة
َُ ِذٍ ل
حب
لب ِم ْن َصال ِح َم ََي ُم ل
ُ من ٔآ ْخلِ َُ َذا و َ ْسأٔ ُل وه َْع
ّ  ا ْمٌَح َيا ٔآ ْن ىُ ْْك َل ُذا ام َي ْو َم امللَد َلس و،امبَ َّش
لك
ّ ِ ٔآ لَي ِم َحيا ِثيَا ِب
.ك َسال ٍم َم َع خَو ِف َم
 ولك ِف ْؼلِ ل، ولك ََترب َ ٍة،ُلك َح َس ٍد
،عان
ِ امش ْي
 و ِكيام ا ٔلػْدَ ا ِء اخلَفيّ َِني،و ُمؤا َمر ِة اميل ِاس ا ٔل ْْش ِار
َ  ٕاىْ َزغَِا غيلا و َغ ْن َسائِ ِر شَ ْؼ،و لامظا ُِر َين
بم و َغ ْن
ِ َم
.وض ِؼ َم امللَد ِلس َُذا
ُ حات واميل
ُ امصا ِم
 ٔله َلم ٔآه َْت.ارز ْكٌا ا لَٕيَُا
ُ َافؼات ف
ٔآ لم َا ل
ِ هدوس احلَيل
ات
َ ْا ِذلى ٔآغ َْعيتٌَا امسل
َ عان ٔآ ْن
لار َب ُ ل
، ول ثُدْ ِخل َيا ىف ََترب َ ٍة.دو
ِّ ولك لكو ِة ام َؼ
ِ وام َؼ
.امّشي ِر
ِ ّ ّ ِ كن َ ّجنِيا ِم َن
ْ َم
ِ َابم ِيّ ْؼم ِة و لامر ْآف
ّش انللو ِات ٕلبْ ِيم
ِ َات و َمح لبة امب
 ُ ََذا.يح
ِ َاموحي ِد ربِّيا وٕام ِِيَا و ُمخ ِل ّ ِصيا ي َُسوعِ املس
امؼز ُة وامسجو ُد ث َ ِل ُيق
ا ِذلى ِم ْن ِك َب ِل امَم ْجدُ وا ٕل ْنرام و ل
َ
املسا ِوى َ َكل
َ بم َمؼ َُ َم ُع امروحِ ام ُلدُ ِس امَم ْحىي
ال ٓ َن و ل
. آٓمني.ُور
ِ ُلك ٔآ َو ٍان وٕا َل دَُ ِر ادل

املزمور اسمخسني
 و ِمثْل َن ْث ِة،ظي َر َْح ِت َم
ِ ا ْٕر ََح ِن ََي هللا َن َؼ
، ثَ ْغسلُ ِن َنثري ًا ِم ْن ٕاثْ ِمى.َر ٔآف ِت َم ثَ ْم ُحو ٕاثْ ِمى
ٌ  ٔل ِ ّن.و ِم ْن خَع لي ِت ثُعِ ِلرن
،ػارف ٕابثْ ِمى
ِّ وخَع لي ِت ٔآ َما ِمى ىف
 َ َكل و ْحدَ ك. ٍلك حني
 و ل،ٔآخْعأْت
 ِمكْ ثَ َت لرب َر.امّش كدا َم َم َصي ْؼ ُت
َ ِ ىف ٔآ ْكو
.ْلب ٕا َذا َحامكْت
َ  وثَغ.اكل

املزمور اسمخسني
Se, jag är av syndig säd född, och med synder har
min moder avlat mig. Se, du har lust till den
sanning som ligger i det fördolda; du låter mig veta
den hemliga visheten.
Skära mig med isop, så att jag kan bli ren; två mig,
så att jag blir vitare än snö. Låt mig höra glädje och
fröjd, så att de ben som du har krossat får fröjda
sig.
Vänd bort ditt ansikte från mina synder, och
utplåna alla mina missgärningar. Skapa i mig, Gud,
ett rent hjärta, och förnya mig i visshetens anda.
Förkasta mig icke från ditt ansikte, och ta icke din
Heliga Ande ifrån mig. Skänk mig din frälsnings
jubel, och uppehåll mig med villighetens ande.
Då skall jag lära överträdarna dina vägar, och
syndarna skall omvända sig till dig.
Rädda mig, Gud, från blodsskuld, min frälsnings
Gud, så skall min tunga jubla över din rättfärdighet.
Herre, upplåt mina läppar så att min mun kan
förkunna ditt lov. Om du hade lust till offer, skulle
jag ge dig sådana nu, men du gläds inte över
brännoffer.
Offret till Gud är en förkrossad ande, ett förkrossat
och ödmjukt hjärta skall du Gud inte förakta.
Herre, gör väl med Sion efter din nåd, bygg upp
Jerusalems murar.
Då skall dig behaga rättfärdighetens slaktoffer,
offer och brännoffer; då skall man offra tjurar på
ditt altare. Halleluja!
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َعاَي َو َدلث ِْن
َ  وابمَخ،ابلث ُحب َل ِِب
ِ ْ ٔل ِ ّن َُا ٔآه ََذا
ُ َ ٔله َلم َُ َكذا كَدْ آ ْٔحب.ٔآ ِ ّمى
 ٕا ْذ،احلق
بت ل
.توراِتِ ا
َ ٔآ ْو ََض َت ِل غَوا ِم َض ِح ْْك ِت َم و َم ْس
 ثَ ْغسلُ ِن فَأٔبْيض،ثَيضَ ُح ػَ لىل ِب ُزوفَاكَ فأٔ لظِ ُلر
،ُسور ًا وفَرح ًا
ُ ُ  ج َ ْسم ُؼ ِن،ٔآ ْن َث ِم َن امث ِللج
.هتج ِغظا ِمى املً ْ َسحل ُة
ُ فتَ ْب
 و ٔآ ْم ُح ل،َعاَي َى
َ ْ ْص ْف
لك
ِ ْ ٔآ
َ وْج َم َغ ْن خ
 ُوروح ًا، كَل ِب ًا ه َلي ًا ٔآخ ْْلق لىف ََي هللا.َاَث ِمى
ِّ ًُم ْس تَلمي
رح ِن ِم ْن
ْ  ل ث َْع.خدد ٍُ ىف ٔآ ْحشَ ِائ
ْ كُدلا َم
َ  ُور،وْج َم
.وحم ام ُلد ِوس ل ث َْْنػْ َُ ِم ِ ّن
ِ ا ْمٌَ ْح ِن َبَ ْج َة خ
 و ُبرو ِح ُم ِدبّ ٍر َغ ِّضدّ ِن،َالص َم
َ فأٔػْ ِل ا ٔلث َ َم َة ُظ ُر
لون إم ْي َم
َ  وامليَا ِف،كم
،رحؼون
َ َي
ِ َ ّجن ِِن ِم َن ّ ِادلماء َي هللا ا َٕل خ
 ف َيبهتل ُج،َالِص
خرب فَ ِمى
ُ فت فَ ُي
ِ ِم
ّ ِ  ََي. َسان بربلك
رب ٕافْتَح َش َ ل
 مَ ُكٌْ ُت،َرت ا لذلبيح َة
َ  ٔله َلم م َ ْو ٔآث.بَت َ ْسبي ِح َم
ِ َ ومَكٌ ل َم ل جُس ابمَم ْحرك.ال ٓ َن ٔآغ ِْعى
،ات
َ
كس
وح ُمً ْ ل
ُ ِ  املَلْ ُب امل ْي.سحق
فاذلبي َح ُة ِلل ُر ل
َ رب ِب َمس
ثم
ّ  ٔآه ْْؼم ََي،واملتَو ِاض ُع ليُ ْرز ُل هللا
. ومْ َتبِ ٔآ ْس َو َار ٔآ ْور َش ِلي،ػَىل ِصِْ ُيون
امرب كراب ًان و ُم ْحركَات
ِّ َ ِحييَئ ٍذ جُس َبذابئِح
ِ ويُللربون ػَىل َم
. َُ ِل ّلُوَي.ذاِب َم ام ُؼ ُجول

