TEXTER OCH BÖNER FÖR GUDSTJÄNST PÅ FARSI

TROSBEKÄNNELSEN
Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.
Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma
levande och döda.
Vi tror ock på den helige Ande,
en helig allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

VÅR FADER
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 det bröd vi behöver.
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.

VÄLSIGNELSEN
Herren välsigne oss och bevare oss
Herren låte sitt ansikte lysa över oss
och vare oss nådig.
Herren vände sitt ansikte till oss
och give oss frid.
I Faderns, Sonens och den heliga Andes namn.
Amen.

اصول اعتقادی.
 آفريدگار زمني و آمسان باورمند،ما به خداوند متعال
هستیم
 مولود، يگانه پرس خداوند و موالی ما،ما به عيسی مسيح
 رجن دیده در زمان پونتيوس، زاده مرمي باکره،روح القدس
 نزول کرده به عامل، مقتول و مدفون، مصلوب،پالتوس
 عروج کرده به، برخاسته از عامل اموات در روز سوم،اموات
 و سپس بازگردنده، جلوس منوده اندر ميني خداوند،آمسان
برای قضاوت مردگان و زندگان نزي معتقدمي.
 جامعه، يک کليسای مقدس مهگانی،ما به روح القدس
 تناخس مردگان و يک زندگی، خبشش گناهان،قديسان
جاودانی نزي اعتقاد دارمي.

پدر مقدس ما
ای پدر ما که در آمسان هستی.
نام تو مقدس باد.
ملکوتت پايدار.
 بر روی زمني،اراده ات مهانگونه که در آمسان جاری است
نزي جاری شود.
رزق مورد نياز امروز ما را عطا کن.
 مهانگونه که ما خود گناهان ديگران،گناهان ما را ببخشای
نسبت به خود را خبشيده امي.
 بلکه از پليدی ها در امان،ما را در بوته آزمايش قرار مده
بدار.
 قدرت و عزت تا ابد از آن توست،ملکوت از آن توست.
آمني.

رستگاری
خدايا ما را حفظ و رستگار کن
خدايا نور مشايل خود را برما بتابان و ما را ببخش.
خدايا به ما نظر کن و ما را صلح و آرامش عطا کن.
 پرس و روح القدس،به نام پدر.
آمني.

