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Kära andliga barn!

Den heliga nattvardsgudstjänsten är upplagd så att de troende
ska kunna delta fullt ut och därigenom få del av det andliga goda
som är nödvändigt för deras frälsning. Därför presenterar vi med
glädje denna bok, Ordning för den gudomliga liturgin. Vårt
mål är att hjälpa de troende att förstå och delta i vår ärorika
kyrkas böner och hymner.

Därför uppmanar vi alla att skaffa denna bok och använda den
under den heliga liturgin.

Vi hoppas kunna trycka om denna bok inom kort, efter att ha
utvärderat hur den använts av de troende i vår kyrka.

Till sist, må den allsmäktige Guden välsigna alla som har slitit
med att producera, publicera och stödja detta verk.

På första dagen i Ninevefastan, 9 feb 1998.

Mor Kyrillus Efraim Karim, ärkebiskop
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Allmänt

När man går in i kyrkan bör man tyst be bönerna på sid 5 till 8.

Den här boken innehåller texter som ska sägas dels av prästen, dels av
diakonerna och dels av församlingen. Numera brukar diakonerna ta hand
om det som församlingen egentligen borde sjunga, men vi hoppas att
församlingen genom den här boken ska återfå sin aktiva roll och kunna
delta i Qurbono-liturgins heliga gudstjänst.

Alla troende bör ta nattvarden. Därför måste de förbereda sig genom att
fasta minst tre timmar innan de tar emot nattvarden. De troende måste
också bekänna sina synder inför prästen innan de tar emot nattvarden.
Bekännelsebönen finns på sidan 81. Medan nattvarden delas ut sjunger
församlingen hymnen på sidan 87.

Vi uppmanar dessutom kvinnor att bära huvudduk i kyrkan, särskilt när
de tar emot nattvarden.

I liturgin kallar vi celebranten kohno myaqro (ärade präst) om han är
präst, aboon m’alyo (värdige biskop) om han är biskop, och kumro rabo
(hans helighet) om han är patriark.

Under liturgin kan prästen läsa andra texter än de som finns i den här
boken. Dock förändras aldrig de texter som församlingen säger eller
sjunger.

De troende kan säga sina texter antingen på syrianska eller svenska.
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Bokstav Uttalas som i... Syriska
a katt (inte ”rak”)
o son (inte ”sol”)
e ett (inte ”el”)
i fisk (inte ”fin”)
u bott (inte ”kul”)
oo bo (långt)
ee finsk (fast långt ”ii”)
ai ät (långt)
th throw (tonlöst, inte ”the”)
kh nacht (hårdare än ”själ”)
gh faghro (som ett djupt ”r”)
h homos (väsande)
t tät (finskt mjukt ”t”)
s son (normalt ”s”)

Uttalsguide
(Eftersom de arameiska bokstäverna har transkriberats av
amerikanska syrianer, stämmer det inte helt med normalt
svenskt uttal. Se denna uttalsguide om du är osäker på
uttalet.)
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När man kommer in i kyrkan bugar man inför altaret och ber:

Jag har kommit in i ditt hus, Gud,
och böjt knä inför din tron.
Himmelske Kung, förlåt alla de synder
som jag har begått inför dig.

Man korsar sig  och säger:

I Faderns, Sonens och
den helige Andes namn,
en enda sann Gud. Amen.
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Helig, helig, helig, allsmäktige Herre!
Himmel och jord är fulla av din härlighet.
Hosianna i höjden! Välsignad är han som har kommit
och ska komma i Herrens namn. Hosianna i höjden!

Man ber denna bön 3 gånger och korsar sig  varje gång:

Helig är du, Gud. Helig är du, Allsmäktige. Helig är du, Odödlige. 
Du som korsfästes för oss, förbarma dig över oss!
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Herre, förbarma dig över oss.
Herre, var nådig mot oss och förbarma dig över oss.
Herre, ta emot vår tillbedjan och våra böner,
och förbarma dig över oss.

Lovad vare du, Gud.
Lovad vare du, Skapare.
Lovad vare du, Kung Kristus,
som förbarmar sig över sina syndiga tjänare.

Man fortsätter:
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Man avslutar genom att be Herrens bön:

Vår Fader, du 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.
Ty riket är ditt, och makten, och härligheten, i evighet.  Amen!
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Ordning för den gudomliga liturgin



12

Medan förhänget är stängt sjunger församlingen:

I ditt ljus ser vi ljus, Jesus, fylld av ljus.
Du är det sanna Ljuset som ger ljus åt alla sina skapelser.
Upplys oss med ditt starka ljus, du Faderns gudomliga Ljus.

Du som bor i ljusets heliga och rena boningar,
bevara oss från alla hatiska tankar och orena begär.
Ge oss rena hjärtan och rättfärdiga gärningar att utföra.
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Kom och be, ni syndare, sök förlåtelse här.
För den som bultar ska Herren öppna dörren.
Den som ber ska få, den som söker ska finna.

Herre, skänk en god åminnelse åt alla de troende som dött.
De tog emot din heliga kropp och ditt levande blod.
Låt dem stå på din högra sida när din härlighet uppenbaras.
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DEN ALLMÄNNA GUDSTJÄNSTEN

Förhänget öppnas och alla står upp

PRÄST:

FOLKET:

Processionen och rökelsen

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

Jag vill upphöja dig, min Herre Kungen,
den enfödde Sonen och den himmelske Faderns Ord,
du som till ditt väsen är odödlig.
I din nåd kom du villigt för att ge liv och frälsning åt människosläktet.
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Du blev kött genom den heliga, härliga och rena jungfru Maria,
Guds moder.
Utan att förändras blev du människa och korsfästes för oss,
Kristus vår Gud.
Genom din död har du förtrampat och krossat vår död, och du är
ett med den heliga Treenigheten.
Du tillbes och äras tillsammans med din Fader och din levande
helige Ande. Förbarma dig över oss!
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Trisagion

Helig är du, Gud.

Helig är du, Allsmäktige. Helig är du, Odödlige. 
Du som korsfästes för oss, förbarma dig över oss!

PRÄST:

FOLKET:

Helig är du, Gud.

Helig är du, Allsmäktige. Helig är du, Odödlige. 
Du som korsfästes för oss, förbarma dig över oss!

PRÄST:

FOLKET:
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FOLKET:

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison!

Helig är du, Gud.

Helig är du, Allsmäktige. Helig är du, Odödlige. 
Du som korsfästes för oss, förbarma dig över oss!

PRÄST:

FOLKET:
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Bibelläsning

DIAKON:

FOLKET:

FOLKET:

De utvalda apostlarna, av Gud utsända till hela världen, gick ut
och spred Sonens glädjebud bland folken i världens alla ändar. De
förkunnade himmelriket och sade: Saliga är de som tror.

Jag läser från Apostlagärningarna [eller från de allmänna breven: Petrus
eller Johannes eller Jakobs eller Judas brev]. Barechmor!

Lovad vare apostlarnas Herre! Må deras böner vara med oss. Amen.
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DIAKON:

FOLKET:

Mina älskade… Barechmor!
[Han läser dagens text och avslutar med ”Barechmor”.]

Paulus, välsignat helgon och Herrens apostel, sade:
Kommer någon och predikar för er andra läror än den vi känner till,
vare sig det är en människa eller en ljusets ängel, förbannad vare
han inför hela Kyrkan.
Det uppstår alla möjliga läror, det skjuter upp många lögner.
Salig den som börjar och slutar i Guds sanning och håller fast vid den.



20

DIAKON:

FOLKET:

DIAKON:

FOLKET:

Jag läser från Paulus brev till… Barechmor!

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

Mina bröder… Barechmor!
[Han läser dagens text och avslutar med ”Barechmor”.]

Halleluja, halleluja, halleluja! Bär fram lovets offer till honom. Kom
med fläckfria offer in i Herrens gårdar, och tillbe inför hans heliga
altare. Halleluja!

Alla står upp när evangeliet läses
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DIAKON:

FOLKET:

FOLKET:

PRÄST:

Och med din ande.

Frid vare med er alla.

Gör oss värdiga, Herre Gud.

Barechmor! Låt oss lugnt, vördnadsfullt och ödmjukt lyssna till de
goda nyheterna: vår Herre Jesu Kristi heliga evangeliums levande
ord, som läses för oss.
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DIAKON:

FOLKET:

Vår Herre Jesu Kristi heliga evangelium: livgivande predikan av
aposteln Matteus (eller Johannes), predikanten som förkunnar liv
och frälsning åt världen.

[annars säger han: ”…livgivande predikan av Lukas (eller Markus),
evangelisten som förkunnar de goda nyheterna om liv och frälsning för
världen.”]

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.
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FOLKET:

PRÄST:

PRÄST:

Nu, vid vår Herre, Gud och Frälsare Jesu Kristi utgivande – livets
Ord, Gud som blev kött genom den heliga jungfrun Maria – så skedde
detta.

Vi tror och bekänner det.

Frid och harmoni vare med er.

[Prästen läser dagens text från evangelierna och avslutar med:]
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[Sjung denna hymn eller hymnen på sid 105, eller någon annan hymn som passar.]

DIAKON:

FOLKET:

FOLKET:

Till Herren, som på sin högtidsdag har berett glädje åt himlens
härskaror och jordens varelser, låter vi lovsången stiga: ”Lova
Herren i hans helgedom! Helig, helig, helig är du, Herre. Himmel
och jord är fulla av din härlighet.” Himlens härskara kallar dig
helig, jordens varelser prisar dig i din helgedom och Fadern utropar
från ovan: ”Detta är min älskade Son.”

Stomen kalos! (Låt oss stå väl!)

Kyrie eleison! (Herre, förbarma dig!)
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Husoyo (bön om syndernas förlåtelse)

Låt oss alla be och vädja till Herren om nåd och barmhärtighet.

Barmhärtige Herre, förbarma dig över oss och hjälp oss!

Gör oss värdiga att vid alla tider och högtider ständigt prisa, tacka,
ära, hedra och oupphörligen upphöja dig.

PRÄST:

FOLKET:

PRÄST:
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Inledning till Husoyon
[Nu ber prästen denna bön om syndernas förlåtelse, eller en annan liknande bön.]

Lovad vare den gode Herren som bröt sin kropp och gav oss att äta,
som blandade sitt blod och gav oss att dricka, som lät oss ärva sitt
himmelrike! Vi ärar, hedrar och tillber honom – nu vid detta
nattvardsfirande, och vid alla högtider, stunder, timmar, årstider, i
alla våra livsdagar, i evigheters evighet.

PRÄST:
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DIAKON:

FOLKET:

Barmhärtige Herre, förbarma dig över oss och hjälp oss!

Inför den barmhärtige Herren, inför hans försoningsaltare och
inför dessa heliga och gudomliga mysterier offras rökelse genom
denne ärade prästs (eller värdige biskops) händer. Låt oss be och
vädja till Herren om nåd och barmhärtighet.
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PRÄST:

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, ja hela ditt troende folks synder. Du
Gode, skänk oss nåd och barmhärtighet. Herre Gud, tänk på oss efter din nåd,
och kom också ihåg våra och våra fäders själar, våra bröder, våra gamla, våra
lärare, våra avlidna och alla de troende som gått bort, din heliga och härliga
Kyrkas barn. Herre Gud, skänk vila åt deras själar, andar och kroppar, och
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stänk nådens och barmhärtighetens dagg över deras ben, 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. 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.
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.
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PRÄST:

FOLKET:

Vi står inför dig, Gud Fader, som är osynlig för änglar och ärkeänglar,
inför din älskade Son som uppenbarade sig för världen genom sin
kärlek, inför din helige Ande som har renat världen genom sin nåd,
inför ditt heliga altare där din gudomlighet förkunnas och din heliga
Treenighet bor. Vi bär fram detta offer för att din hjords alla
överträdelser ska utplånas, för att deras synder ska förlåtas och deras
skulder efterskänkas, för att ge vila och en god åminnelse åt alla troende
som gått bort. Vi ärar och lovar dig, nu, alltid och evigt.
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PRÄST:

FOLKET:

PRÄST:

FOLKET:

PRÄST:

FOLKET:

FOLKET:

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

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

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

Helig är den helige Sonen.

Alla står upp
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PRÄST:

DIAKON:

Helig är den helige Anden, som helgar sin syndige tjänares
rökelsekar och skonar och benådar våra själar och våra fäders,
bröders och gamlas själar, våra avlidna och alla de troende som
gått bort, den heliga Kyrkans barn, i båda världar, i evighet.

Låt oss lyssna till Guds vishet och stå väl bedjande medan den ärade
prästen (eller den värdige biskopen) svarar och säger:
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PRÄST:

FOLKET:

Vi tror på en enda sann Gud.

Den allsmäktige Fadern, som skapat himmel och jord, allt synligt
och osynligt. Och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde
Son, som föddes av Fadern före all tid – ljus av ljus, sann Gud av
sann Gud, född och inte skapad, av samma väsen som sin Fader.
Allt blev till genom honom.

Trosbekännelsen
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För oss människor och vår frälsnings skull kom han ner från himlen
och blev kött genom den helige Ande och i jungfru Maria, Guds
Moder. Han blev människa och korsfästes för vår skull under Pontius
Pilatus. Han plågades, dog och begravdes, och på den tredje dagen
uppstod han enligt sin vilja.
  Han steg upp i himlen och sitter på sin Faders högra sida. Och
han ska komma tillbaka i stor härlighet för att döma båda levande
och döda, och hans rike ska inte ha något slut.
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DIAKON:

FOLKET:

Stomen kalos! (Låt oss stå väl!)

Kyrie eleison! (Herre, förbarma dig!)

Vi tror också på den helige Ande, Herren, allas Livgivare, som utgår
från Fadern och tillbes och äras tillsammans med Fadern och Sonen,
och som talade genom profeterna och apostlarna.
  Och på en helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Vi bekänner ett
enda dop för syndernas förlåtelse, och vi ser fram emot de dödas
uppståndelse och det nya livet i den kommande världen. Amen, barechmor!
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FOLKET:

PRÄST:

Och med din ande.

Frid vare med er alla.

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.

Sankt Jakob Bar Salibis anafora

Fridsbönen

FOLKET:

PRÄST:
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DIAKON:

FOLKET:

DIAKON:

FOLKET:

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

Gör oss värdiga, Herre Gud.

När denna Guds heliga frid nu har blivit given, låt oss åter böja vår
huvuden inför den barmhärtige Herren.

Inför dig, vår Herre och Gud.
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PRÄST:

FOLKET:

PRÄST:

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

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

DIAKON:

Låt oss stå väl, låt oss stå med fruktan, låt oss stå i ödmjukhet,
renhet och helighet. Och mina bröder, låt oss alla stå i kärlek och
sann tro. Låt oss med insikt och gudsfruktan skåda denna
förunderliga och heliga nattvard, som dukas upp för oss genom
denne ärade präst (eller värdige biskop). I frid och stillhet bär han
fram detta levande offer å våra vägnar inför Gud Fadern, allas Herre.

Nåd, frid och lovets offer!
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Den första välsignelsen

FOLKET:

PRÄST:

PRÄST:

FOLKET:

Gud Faderns kärlek, den enfödde Sonens nåd och den helige
Andes gemenskap och närhet vare med er, mina bröder, i evighet.

Och med din ande.

Må våra tankar, sinnen och hjärtan i denna stund vara högt
därovan, där Kristus sitter på Gud Faderns högra sida.

De är med Herren Gud.
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FOLKET:

PRÄST:

PRÄST:

FOLKET:

Låt oss vördnadsfullt tacka Herren.

Det är värdigt och rätt.

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:

Helig, helig, helig, allsmäktige Herre! Himmel och jord är fulla
av hans härlighet. Hosianna i höjden! Välsignad är han som har
kommit och ska komma i Herrens namn. Hosianna i höjden!
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PRÄST:

Sakramentorden

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.

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 tar emot det.

FOLKET:

PRÄST:
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FOLKET:

Sakramentets ord

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

Herre, vi minns din död, vi bekänner din uppståndelse, och vi hoppas
på din återkomst. Förbarma dig över oss.

PRÄST:

FOLKET:
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PRÄST:

FOLKET:

Herre, din Kyrka tänker på ditt utgivande till vår frälsning och din
fruktansvärda återkomst, då alla ska belönas efter sina gärningar.
Därför vädjar din Kyrka och din botfärdiga hjord till dig, genom
dig och med dig till din Fader:

Förbarma dig över oss, Gud Fader Allsmäktig. Vi ärar dig, vi prisar dig,
vi tillber dig och vi vädjar till dig. Herre Gud, förbarma dig över oss!
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DIAKON:

FOLKET:

Frid och harmoni vare med oss.

Hur hög är denna stund, hur fruktansvärd denna tid, mina älskade,
då den helige Ande breder ut sina vingar och kommer ner från
himlens yttersta höjder, för att ruva och vila på denna nattvard och
helga den. Stå i stillhet och vördnad, och be:
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FOLKET:

FOLKET:

PRÄST:

PRÄST:

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

Och må han fullkomna detta bröd till Kristi, vår Guds, kropp.

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison!
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FOLKET:

PRÄST:

PRÄST:

FOLKET:

Och må han förvandla blandningen i denna bägare till Kristi, vår
Guds, blod.

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.

Alla sitter ner
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DIAKON:

Barechmor! Låt oss denna höga, fruktansvärda och heliga stund be och
vädja till vår Herre och Gud för alla våra fäder och ledare som styr över
oss idag och i detta liv, som sköter och styr Guds heliga Kyrkor i världens
fyra hörn, våra heliga, värdiga och välsignade patriarker: Moran Mor
Ignatius … och Mor … (den koptiske patriarken) och vår biskop Mor …,
att Gud ska göra dem stadiga tillsammans med alla andra ortodoxa
biskopar. Må deras böner vara vår borg. Låt oss vädja till Herren:

Diptykerna: Kanonbön för kyrkoledare

(den koptiske patriarken),
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FOLKET:

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

FOLKET:

PRÄST:

Kyrie eleison!
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DIAKON:

Återigen tänker vi på alla våra trogna och sanna kristna bröder, som
har bett och uppmanat oss enkla och svaga att komma ihåg dem vid
denna tid och stund. Vi ber för alla dem som hamnat i allehanda svåra
frestelser och tar sin tillflykt till dig, Herre Gud Allsmäktig. Låt dem bli
frälsta och snart besökas av dig. Vi ber för denna församling som får
sin näring av Gud, för harmoni och välgång åt alla dess troende barn
så att de kan nå rättfärdighet. Låt oss vädja till Herren:

Kanonbön för de levande bröderna
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FOLKET:

Liksom du skänker din hjälp åt alla som plågas av brist och
fattigdom, Herre, bevara också dem som räcker ut en hjälpande
hand åt dem, så att vi kan lova och tacka dig och din enfödde Son
och din helige Ande, nu, alltid och evigt.

FOLKET:

PRÄST:

Kyrie eleison!
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FOLKET:

DIAKON:

Återigen tänker vi på alla trogna och sanna kristna härskare, som i
världens fyra hörn har hjälpt och stöttat Guds kyrkor och kloster i
den sanna tron. Och vi ber för alla kristna regeringar, alla präster
och alla troende människor, att de ska nå rättfärdighet. Låt oss vädja
till Herren:

Kanonbön för kristna härskare

Kyrie eleison!



53

Kanonbön för Guds moder och helgonen

FOLKET:

Herre, håll den andlige fienden och hans grymhet borta från oss,
och rädda oss från obarmhärtiga härskares händer, så att vi kan
lova och tacka dig och din enfödde Son och din helige Ande, nu,
alltid och evigt.

PRÄST:

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.

DIAKON:



54

Låt oss tillsammans med henne tänka på profeterna, apostlarna,
predikanterna, evangelisterna, martyrerna, bekännarna, den salige
Johannes Döparen, Mästarens budbärare och förelöpare, den helige
och lysande Stefanos, den främste diakonen och den förste martyren,
och de främsta bland apostlarna, de upphöjda Petrus och Paulus.
Låt oss tillsammans tänka på alla helgonen, både män och kvinnor.
Må deras böner vara vår borg. Låt oss vädja till Herren:
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FOLKET:

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.

FOLKET:

PRÄST:

Kyrie eleison!
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DIAKON:

Återigen tänker vi på dem som har gått före, dem som har insomnat i
helighet och vilar bland helgonen, dem som har bevarat den enda
apostoliska tron fläckfri och överlämnat den till oss, dem som följt de
heliga och helgade ekumeniska kyrkomötena i Nicea, Konstantinopel
och Efesus, som vi förkunnar. Vi minns också våra härliga och
gudfruktiga fäder, biskopar och teologer, bland dem aposteln,
ärkebiskopen och martyren Jakob, Jerusalems förste biskop,

Kanonbön för kyrkans fäder och lärare
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Ignatius, Clemens, Dionysios, Athanasios, Julius, Basileus, Gregorios,
Dioscoros, Timotheos, Filoxenos, Antemos och Ivanios.
Särskilt Mor Kyrillos, det höga och befästa tornet som förkunnade
och förklarade hur Guds Ord blev kött, vår Herre Jesus Kristus
som blev människa.
Vi minns också vår patriark Mor Severius, syrianernas krona, Guds
heliga Kyrkas kloka mun, pelare och lärare.
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Och vår fromme och helige fader Mor Jakob Burdhono som stadfäste
den ortodoxa tron, och Mor Efrem, Mor Jakob, Mor Isak, Mor Balay,
Mor Barsawmo, den främste av anakoreterna, Mor Simon styliten
och den utvalde Mor Abhay. Låt oss också minnas alla dem som
före dem, med dem och efter dem har bevarat den enda, sanna och
oförfalskade tron och överlämnat den till oss. Må deras böner vara
vår borg. Låt oss vädja till Herren:

FOLKET:

Kyrie eleison!
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FOLKET:

Herre, bevara oss i den sanna ortodoxa tron och gör oss orubbliga
och skuldlösa, så att vi kan lova och tacka dig och din enfödde Son
och din helige Ande, nu, alltid och evigt.

PRÄST:

Återigen tänker vi på alla de troende som från denna
heliga helgedom, från denna och alla andra platser,

DIAKON:

Kanonbön för de avlidna troende
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har gått bort och avsomnat i den sanna tron, som har nått fram till
vilan hos dig, Gud, andarnas och allt kötts Fader. Låt oss be och
vädja till Kristus vår Gud, som har tagit deras själar och andar till
sig, att han i sin stora nåd ska göra dem värdiga syndernas förlåtelse
och skuldernas efterskänkande, och bära oss med dem till sitt
himmelrike. Låt oss tre gånger ropa:

FOLKET:

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

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

PRÄST:

FOLKET:
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FOLKET:

PRÄST:

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 och ärat tillsammans med vår
Herre Jesu Kristi och din helige Andes namn, nu, alltid och evigt.

Amen! Såsom det var i begynnelsen, nu är och alltid ska vara, från
evighet till evighet. Amen, barechmor!
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Alla sitter ner

FOLKET:

PRÄST:

Och med din ande.

Frid vare med er alla.

Den store Gudens och vår Frälsare Jesu Kristi nåd vare med er
alla, mina bröder, i evighet.

Den andra välsignelsen

PRÄST:

Förhänget stängs

(Prästen bryter kroppen och färgar den med blodet.)

(Sjung den allmänna hymnen på sid 62 eller någon annan som passar.)

(Sida 63-67 är ej obligatoriska.)

(Man kan också ersätta hymnen på sid 62 med litanian på sid 63-68.)
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Jag var ett vilset och irrande lamm, svarade den heliga Kyrkan,
jag var skingrad och drivande. Min Herde gick ut för att söka mig,
och han fann mig. Han bar mig på sina axlar och förde mig till sin
eviga boning. Han dukade upp livets bord för mig: hans försonande
kropp och blod. Mina barn och jag kommer alltid att mättas av
honom, och tillsammans ropar vi, mina barn och jag, till honom:
Helig, helig, helig är du, Guds Son! Lovad vare din ära i dina boningar.

FOLKET:
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FOLKET:

Kyrie eleison!

DIAKON:

Barechmor! Mina bröder, låt oss ständigt be Herren om en fridens
och stillhetens ängel, om nåd och barmhärtighet.

FOLKET:

Kyrie eleison!

Så att församlingarna finner frid, klostren får stillhet och deras
präster och barn bevaras i nåden. Mina bröder, låt oss ständigt
vädja till Herren.

DIAKON:
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Må vi och våra avsomnade och vår församling bli räddade från
den eld som inte slocknar, den mask som inte dör och den våldsamma
plåga som inte har något slut. Mina bröder, låt oss ständigt vädja
till Herren.

DIAKON:

FOLKET:

Kyrie eleison!

Så att vi blir sanna kristna, välbehagliga inför Gud genom
rättfärdighetens goda gärningar. Mina bröder, låt oss ständigt vädja
till Herren.

DIAKON:
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FOLKET:

Kyrie eleison!

DIAKON:

FOLKET:

Kyrie eleison!

Må dessa rena och heliga mysterier som helgats bli frälsningens
vägkost för oss, så att vi genom dem kan räddas från den eld som
är bestämd för de otrogna och förbränner ondskans hantlangare.
Mina bröder, låt oss ständigt vädja till Herren.
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Att de sjuka ska bli friska, att de plågade ska finna vila, att fångarna
ska få frihet, att de som är långt borta ska återvända, att de som är
nära ska bevaras, att de som är skingrade ska samlas, att de
splittrade ska finna kärlek och harmoni, att de hungriga ska få mat
i överflöd, att syndarna ska få full förlåtelse, att prästerskapet ska
upphöjas, att diakonerna ska lära sig dygd, att jordens länder ska
få fred, att krigen ska sluta, att de avlidna ska finna vila och att vi
ska få förlåtelse för synder och överträdelser.

DIAKON:
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FOLKET:

Kyrie eleison!

DIAKON:

FOLKET:

Kyrie eleison!

Låt återigen Guds moder Maria, helgonen och de avlidna
troende få en god åminnelse. Mina bröder, låt oss ständigt vädja
till Herren.
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FOLKET:

DIAKON:

Ty vi ber Kristus vår Gud om hans nåd och barmhärtighet i överflöd
för våra själar, för våra fäders, våra bröders, våra gamlas, våra
avlidnas och varandras själar.

Vi tackar dig, Gud, allas Fader och Herre, vi tillber din enfödde
Son och ärar din helige Ande. Vi överlämnar våra liv i dina händer,
barmhärtige Gud, och ber dig om nåd.

DIAKON:

Skona oss, du Gode, och förbarma dig över oss!
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Gud, du som tar emot åkallan och besvarar böner, till dig och inför
dig ber vi Herrens bön, som din helige och enfödde Son har lärt
oss. Vi ber: Vår Fader, som är i himlen…

Herrens bön

PRÄST:

Förhänget öppnas
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FOLKET:

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!

Aboon dbashmayo
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FOLKET:

PRÄST:

Och med din ande.

Frid vare med er alla.

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

PRÄST:

FOLKET:
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FOLKET:

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

PRÄST:

DIAKON:

Inför dig, vår Herre och Gud.

Låt oss, innan vi tar emot dessa Guds heliga mysterier som har
offrats, böja våra huvuden inför den barmhärtige Herren.
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FOLKET:

PRÄST:

Och med din ande.

Frid vare med er alla.

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.

PRÄST:

FOLKET:

FOLKET:

DIAKON:

Barechmor! Låt oss skåda med fruktan och bävan.

Den tredje välsignelsen



76

Herre, förbarma dig över oss och hjälp oss.

Det som är heligt bör ges endast åt dem som är rena och heliga.

En helig Fader.

En helig Son.

En helig Ande.

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

FOLKET:

PRÄST:

FOLKET:

FOLKET:

FOLKET:

FOLKET:
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Med oss är den ende helige Fadern, som i sin barmhärtighet formade
världen.

Med oss är den ende helige Sonen, som friköpte oss med sitt dyrbara
lidande.

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.

PRÄST:

FOLKET:

PRÄST:

FOLKET:

PRÄST:
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Alla sätter sig

FOLKET:

Med oss, amen! Låt oss genom böner och offer minnas våra
fäder, som medan de levde lärde oss vara Guds barn i denna
förgängliga värld.
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.



79

Kungadottern står i härlighet, halleluja, halleluja! Och drottningen
står vid din högra sida.
Glöm ditt folk och din faders hus, halleluja, halleluja! Och kungen
ska ha sin glädje i din skönhet.
Barechmor! Såsom det var i begynnelsen, nu är och alltid ska vara. Amen!
Du de troendes stolthet, be för oss till den Enfödde, som kom fram
ur dig, att han ska förbarma sig över oss.
Låt oss stå väl. Herre, förbarma dig!

Jungfru Marias gudstjänst (första melodin)

FOLKET:
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FOLKET:

Ärkeängeln hälsade Davids dotter (Maria) och meddelade henne
de goda nyheterna. Han förkunnade: ”Herren är med dig, och ur
dig ska han komma fram.” Barechmor…
Maria var som ett kärl, hon bar, tillbad och ärade honom som är
hela skapelsens Styrman och Herre.
Herre, förbarma dig över oss och hjälp oss.
Herre Jesus, håll genom ditt kors och din mors böner alla plågor
och vredens gissel borta från oss.

Jungfru Marias gudstjänst (fortsättning)
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De rättfärdiga grönskar som palmer, halleluja! Och växer upp likt
Libanons cedrar.
Ännu vid hög ålder bär de frukt, halleluja! Och de frodas och
grönskar.
Barechmor! Såsom det var i begynnelsen, nu är och alltid ska vara. Amen!
St. …, ditt minne vårdas här liksom därovan i himlen. Må dina böner
hjälpa dem som har hedrat ditt minne.

Helgonens gudstjänst (åttonde melodin)

FOLKET:
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FOLKET:

Låt oss stå väl. Herre, förbarma dig!
Saliga är profeterna, saliga är apostlarna, saliga blir martyrerna
på uppståndelsens dag. Barechmor!
Vi ber martyrerna och vädjar till dem, att de ska be till dig för oss.
Herre, förbarma dig över oss och hjälp oss.
Ni helgon, be med oss till honom som ni tjänar, för att skydda oss
från sjukdom och vredens gissel.

Helgonens gudstjänst (fortsättning)

Predikan
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Jag bekänner inför Gud Fader Allsmäktig, inför hans älskade Son Jesus
Kristus och inför den helige Ande. Jag bekänner mig till den heliga
tron från de tre ekumeniska kyrkomötena i Nicea, Konstantinopel och
Laodicea. Och jag litar på den ädla prästvigning som du har tagit
emot, fader präst, genom vilken du binder och löser.
Jag har syndat med alla mina sinnen, med mitt inre såväl som mitt
yttre, i ord, gärning och tanke. Min synd är stor, mycket stor, och
jag vänder mig från den av hela mitt hjärta. Jag vill aldrig någonsin
falla för den igen. Hellre dör jag än går in i synden. Och jag ber
dig att med din heliga prästvignings auktoritet lösa mig från mina
synder, och jag ber Gud att förlåta mig genom sin nåd. Amen.

Bekännelsebön före nattvarden

FOLKET:
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FOLKET:

Genom Kung Kristi uppståndelse får vi försoning för våra själar.
Låt oss tillsammans i sann tro ropa till Sonen, som har friköpt oss
genom sitt kors: Välsignad är din frälsning! Helig, helig, helig är
du som överallt upphöjer din mors, dina helgons och de avlidna
troendes åminnelse. Kung Kristus, halleluja, halleluja, halleluja!
Kung Kristus, halleluja!

Baq-yomteh
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Himlens härskaror är med oss i helgedomen.
De upphöjer Guds Sons kropp och blod,
som har offrats för oss.
Kom och få del av honom,
och ta emot förlåtelse för dina synder och överträdelser.
Halleluja, halleluja, halleluja!
Kung Kristus, halleluja!

Hayla-wotho Shma-yonai

FOLKET:
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Förhänget öppnas
Alla står upp

FOLKET:

Herre, låt våra fäder, våra bröder och våra gamla
bli ihågkomna vid ditt altare.
Låt dem stå på din högra sida den dag din härlighet uppenbaras.
Kung Kristus, halleluja!
Kung Kristus, halleluja, halleluja, halleluja!
Kung Kristus, halleluja!

’Al madeb-hokh
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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.

Den heliga nattvardens procession

PRÄST:

Fadern, Sonen och den helige Ande tillbes och äras från evighet till
evighet. Lovad vare han! Halleluja!

Låt oss ropa och säga:

FOLKET:

PRÄST:

DIAKON:
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Må vår Guds barmhärtighet komma över dem som bär detta
sakrament, dem som delar ut det, dem som tar emot det, och dem
som kämpat och fått del av det, i båda världar, i evighet.

FOLKET:

PRÄST:

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, 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.

PRÄST:
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De troende kommer fram för att ta nattvarden

FOLKET:

Honom som änglarna inte vågar se,
honom finner du på altaret i bröd och vin.
Åskbärarna (änglarna) brinner när de ser honom,
ändå lyser den jordiske stackarens ansikte när han äter av honom.
Sonens mysterier är som en eld bland de himmelska,
även Jesaja, som såg dem, vittnar med oss om detta.
Dessa mysterier som fanns i Gudomens famn
delas ut till Adams barn på altaret.

Haw Dnooronai (Nattvardshymnen)
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Altaret är format som kerubernas vagn,
omgivet av himlens härskaror.
På altaret lägger man Guds Sons kropp,
som Adams barn lyfter upp med sina händer.
Istället för en man i linne står prästen där
och delar ut pärlor åt de fattiga.
Om avund fanns bland änglarna
skulle keruberna avundas människan.

FOLKET:

Haw Dnooronai (fortsättning)
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Haw Dnooronai (fortsättning)

FOLKET:

När Sion reste korset för att korsfästa Sonen,
växte trädet som höll lammet upp.
När spikarna drevs genom Sonens händer,
offrades också Isaks band.
Salige präst, som bär sin Herres mysterier,
som med sin högra hand ger liv åt människosläktet.
Salige präst, som bär ett rent rökelsekar
vars ljuva vällukt ger glädje åt världen.
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Salige präst, som den helige Ande har insatt,
som på sin tunga bär nycklarna till Guds hus.
Salige präst, som binder människor här nere
och Herren binder dem i himlen, halleluja!
Salige präst, som löser människor på jorden
och Herren förlåter dem från ovan, Kyrie eleison!
Ära åt Herren, hans nåd över dig, frihet åt mig
och god åminnelse åt Malfono Mor Jakob.

FOLKET:

Haw Dnooronai (fortsättning)
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eller hymnen på sid 103 (för kyrkoledarna)

FOLKET:

Vår Herre, förbarma dig över oss.
Vår Herre, förlåt oss och förbarma dig över oss.
Vår Herre, lyssna och förbarma dig över oss.

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

Efter nattvarden sjunger man denna hymn
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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, inte bringa oss dom eller straff,
utan frälsning och evigt liv.

PRÄST:

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!

FOLKET:
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Tackbön

DIAKON:

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

PRÄST:

Vi tackar dig, Herre vår Gud, och vi är tacksamma för din nåd
emot oss. Förbarma dig över oss!
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FOLKET:

PRÄST:

Och med din ande.

Frid vare med er alla.

FOLKET:

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 och Gud.

FOLKET:

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

FOLKET:

PRÄST:
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FOLKET:

PRÄST:

Vår Gud, välsigna oss alla.
Vår Skapare, beskydda oss alla.
Herre vår Hjälpare, led oss på dina eviga vägar.

Herre, låt oss på uppståndelsens dag
få se våra avlidna i himlen,
och från dig höra orden:
”Kom, ni min Faders välsignade, och ta riket i besittning.”

Prästen sjunger denna avslutningshymn
(eller någon annan hymn som passar)

Församlingen sjunger denna avslutningshymn
(eller någon annan hymn som passar)
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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.

PRÄST:

De troende sänds ut
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FOLKET:

Amen! Må Herren ta emot ditt offer och hjälpa oss genom dina
böner.

De troende går fram och kysser den heliga Evangelieboken. De kysser
också korset i biskopens hand (eller får välsignelsen av prästen), tar
en bit av ”burktho” (det välsignade brödet) och äter. Därefter vänder
de sig mot altaret, korsar sig  och går.

Liturgin avslutas

Församlingen går
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Som fadern förbarmar sig över barnen, halleluja!
Så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom.
Människans dagar är som gräset, halleluja!
Hon blomstrar som markens blommor. Barechmor…
Såsom det var i begynnelsen, nu är och alltid ska vara, från evighet
till evighet. Amen.
Låt dina tjänare, som har insomnat i förtröstan på dig och i hopp
om din nåd, väckas ur gravarna till Paradiset av din livgivande röst.
Låt oss stå väl. Herre, förbarma dig!

De avlidna troendes gudstjänst
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Livets Kung ska stiga ner i härlighet från himlen för att ge liv åt de döda
och uppväcka de begravda. Tillsammans ska de döda uppstå ur gravarna
för att hylla de dödas Uppväckare. Barechmor…
Härliga är de ord som Herren talade i sitt evangelium: ”Den som äter
min kropp och dricker mitt blod ska inte lämnas kvar i dödsriket, ty för
hans skull har jag stigit ner och lidit döden, för att han ska få evigt liv.”
Herre, förbarma dig över oss och hjälp oss.
Guds Son, genom din död har du gett liv åt oss dödliga. Uppväck oss
från stoftet så att vi kan ropa: Lovad vare du, Gud!

De avlidna troendes gudstjänst (fortsättning)
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Guds Son, låt dina tjänare vila bland de rättfärdiga
i det eviga riket med dina heliga.
Lovad vare du som uppväcker de döda ur sina gravar
och klär dem i härlighet på uppståndelsens dag.
Släkten vandrar livets väg,
de följer varandra och skyndar bort.
Se! De tågar samfällt att korsa den stora bron,
de hetsar varandra att nå slutet.

L’abdayk Anih
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I livet härskar människorna som gudar,
men till slut dör alla som djur.
Igår var de stolta kungar, upphöjda och mäktiga,
men idag har de störtat i olyckan och fallit ner döda.
Kristus, du som bad att dödens bägare skulle gå förbi dig,
bevara oss från den andra dödens bägare.

L’abdayk Anih (fortsättning)
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Vår Herre, förbarma dig över oss.
Vår Herre, benåda oss och förbarma dig över oss.
Vår Herre, lyssna och förbarma dig över oss.
Herre, skänk en god åminnelse åt jungfrumodern
som födde dig i renhet och helighet,
och hjälp oss genom hennes böner. Halleluja!
Herre, skänk en god åminnelse åt profeterna, apostlarna,
martyrerna, de rättfärdiga och de rättrådiga,
och hjälp oss genom deras böner. Halleluja!

Moran Ethraham ’layn
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Herre, skänk en god åminnelse
åt de heliga fäderna och de ortodoxa lärarna,
och hjälp oss genom deras böner. Halleluja!
Herre, skänk en god åminnelse
åt vår patriark Mor Ignatius och vår biskop Mor …,
och hjälp oss genom deras böner. Halleluja!
Ära åt Gud i höjden, upphöjelse åt hans mor,
ärekransen åt martyrerna
och nåd och barmhärtighet över de döda. Halleluja!

Moran Ethraham ’layn (fortsättning)
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Låt oss, alltid och ständigt,
minnas profeterna och apostlarna
som predikade ditt evangelium bland hedningarna.
Låt oss minnas de rättfärdiga och rättrådiga
som segrade och blev krönta.
Låt oss minnas martyrerna och bekännarna
som utstod tortyr och plågor.
Och låt oss minnas Guds moder, helgonen
och de avlidna troende.

Hymn efter evangeliet

(Man kan använda denna hymn istället för den på sid 22)


