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Magnificat
1. Magnificat
2. Et exultavit spiritus meus
3. Quia respexit humilitatem
4. Quia fecit mihi magna
5. Et misericordia
6. Fecit potentiam
7. Deposuit potentes
8. Esurientes implevit bonis
10. Suscepit Israel
11. Sicut locutus est
12. Gloria Patri
12. Sicut erat in principio

Magnificat anima mea Dominum,

Min själ prisar Herrens storhet,

et exsultavit spiritus meus in Deo
salvatore meo,

min ande jublar över Gud, min
frälsare:

quia respexit humilitatem ancillae
suae.
Ecce enim ex hoc beatam me dicent
omnes generationes,

han har vänt sin blick till sin ringa
tjänarinna.
Från denna stund ska alla släkten
prisa mig salig:

quia fecit mihi magna, qui potens
est, et sanctum nomen eius,

stora ting låter den Mäktige ske
med mig, hans namn är heligt,

et misericordia eius a progenie in
progenies timentibus eum.

och hans förbarmande med dem
som fruktar honom varar från släkte
till släkte.
Han gör mäktiga verk med sin arm,
han skingrar dem som har
övermodiga planer
Han störtar härskare från deras
troner, och han upphöjer de ringa.

Fecit potentiam in bracchio suo,
dispersit superbos mente cordis sui;
deposuit potentes de sede et
exaltavit humiles;
esurientes implevit bonis
et divites dimisit inanes.

Hungriga mättar han med sina
gåvor, och rika skickar han
tomhänta bort.

Suscepit Israel puerum suum,
recordatus misericordiae suae,

Han tar sig an sin tjänare Israel
och håller sitt löfte till våra fäder:

sicut locutus est ad patres nostros,
Abraham et semini eius in saecula.

att förbarma sig över Abraham och
hans barn, till evig tid.

Gloria Patri et Filio et Spiritui
sancto.

Ära vare Fadern och Sonen och den
helige Ande,

Sicut erat in principio et nunc et
semper et in saecula saeculorum.

Såsom det var av begynnelsen, nu
är och skall vara, från evighet till
evighet.
Amen

Amen.
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