Högmässa översättning Ukrainska - Svenska

F = Församling

P = präst

D = Diakon

L = Lekman

П = Парафія С = Священник Д = Диякон М = Мирянин
Дзвінок

klockringning

Псалом

psalm

Вступне слово

inledningsord

Молитва прощення

bön om förlåtelse

С: Давайте молитися і сповідатися

P: Låt oss be och bekänna

П: Сповідую перед Тобою, Боже святий і праведний, F:
Що я згрішив думками, словами і вчинками.
Я не любив Тебе понад усе,
І мого ближнього як самого себе.

Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud,
att jag har syndat med tankar, ord och gärningar.
Jag har inte älskat dig över allting,
inte min nästa som mig själv.
Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag
själv förstår
och har del i världens bortvändhet från dig.
Därför ber jag om hjälp att se och bryta med
mina synder.
Förlåt mig för Jesu Kristi skull.

Через мій гріх винен я у більшому злі ніж
Сам розумію і причасний до того, що світ відвертається від Тебе.
Тому прошу про допомогу щоб побачити мої гріхи і позбутися їх.
Прости мене заради Ісуса Христа.

Слова прощення

förlåtelseord

С: Тим, хто просить прощення своїх гріхів
P: Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag
på Jesu Kristi uppdrag:
Du är förlåten.
I Faderns och Sonens (+) och den heliga Andens namn.

кажу від імені Ісуса Христа:
Ви прощені.
В ім’я Отця і Сина (+) і Святого Духа.
П: Амінь.

F: Amen.

2.

Молитва подяки

tackbön

П: Господи, дякую Тобі за всеосяжну Твою любов,

F: o gud, tack för att allt bärs av din kärlek,
för att du på nytt ger liv och mod att växa

Що Ти знову даєш життя і сміливість рости

І нехай милість Твоя спаде на нас.

och låter din barmhärtighet bo i oss.

В ім’я Ісуса.

i jesu namn.

Амінь.

amen.

kristusrop

Поклик Христа / Киріє

P: helige herre gud, helige starke gud, helige barmhärtige
frälsare, du evige gud. förbarma dig över oss

С: Святий Боже, Святий сильний Боже, святий милосердний Спасителю, вічний Боже.
Змилуйся над нами
F: herre, förbarma dig.

П: Господи, помилуй.

F: kristus, förbarma dig.

П: Христе, помилуй.

F: herre, förbarma dig.

П: Господи, помилуй.

* Хвала / Глорія і Лаудам
Сьогоднішня молитва

lovsång

dagens bön

С: Христос серед нас.

P: kristus är mitt ibland oss.

П: В його ім’я ми хочемо молитися.

F: i hans namn vill vi be.

Читання Старого Завіту

gammaltestamentlig läsning

Після читання тексту:
М: Це слово Боже.

efter textläsningen:

L: så lyder Guds ord.
F: gud, vi tackar dig.

П: Боже, дякуємо Тобі.

3.

Музика / Хор / Псалтир псалми

musik/körsång/psaltarpsalm

Читання послання

epistelläsning
efter textläsningen:

Після читання тексту:
М: Це слово Боже.

L: så lyder Guds ord.

П: Боже, дякуємо Тобі.

F: gud, vi tackar dig.

psalm

Псалом

* evangelium

* Євангеліє

ffter evangelieläsningen:

Після читання Євангелія:
D/L: så lyder det heliga evangeliet.

Д/М: Це Святе Євангеліє.

F: lovad var du kristus.

П: Благословенний Ти, Христе.

Алілуя

hallelujarop

Проповідь

predikan

* Кредо віри / Вірую * trosbekännelsen
С: Єднаємось у Церковній сповіді, як знак нашої приналежності до всесвітньої
P: låt oss förenas i kyrkans bekännelse, ett tecken på vår samhörighet med kristi världsvida
Церкви Христової:
kyrka:

Є

Музика
Заступництво Церкви
Псалом
* Похвала

С: Вознесіть серця свої до Бога.
П: Ми возносимо наші серця.
С: Подякуємо Господу, Богу нашому.
П: Тільки Бог єдиний гідний нашої подяки і хвали.

4.

І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки вічні.
Амінь.

Апостольський символ віри
Вірую в Бога Отця Всемогутнього, Творця неба і землі.
І в Ісуса Христа, Сина Його Єдинородного, нашого Господа, зачатого від
Святого Духа, народженого від Діви Марії; котрий страждав за Понтія
Пилата, був розп’ятий, помер, і був похований,
третього дня воскрес із мертвих.
Він вознісся на Небеса і сидить праворуч Бога, Отця Всемогутнього,
звідки Він прийде судити живих і мертвих.
Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, в спільноту святих;
прощення гріхів; воскресіння тіла та життя вічне.
Амінь.

5.

Музика / Хор / Псалтир псалми
Читання послання
Після читання тексту:
М: Це слово Боже.
П: Боже, дякуємо Тобі.

Псалом
* Євангеліє
Після читання Євангелія:
Д/М: Це Святе Євангеліє.
П: Благословенний Ти, Христе.

Алілуя
Проповідь
* Кредо віри / Вірую
С: Єднаємось у Церковній сповіді, як знак нашої приналежності до всесвітньої
Церкви Христової:

Є

Музика

musik

Заступництво Церкви

kyrkans förbön

Псалом

psalm

* Похвала

* lovsägelsen

С: Вознесіть серця свої до Бога.
П: Ми возносимо наші серця.
С: Подякуємо Господу, Богу нашому.
П: Тільки Бог єдиний гідний нашої подяки і хвали.

P: upplyft era hjärtan till Gud.
F: vi upplyfter våra hjärtan.
P: låt oss tacka gud vår herre.
F: allena gud är värd vårt tack och lov.

6.

* helig

* Святий
П: Святий, святий, святий Господи Вседержитель.
Вся земля наповнена славою Твоєю.

hela jorden är full av din härlighet.
ära åt gud i höjden.
helig, helig, helig, herre gud allsmäktig.

Слава Всевишньому Господу.
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F: helig, helig, helig, herre gud allsmäktig.

Святий, святий, святий Господи Вседержитель.

välsignad är han som kommer.
ära åt

Gud i höjden.

Благословенний Ти приходящий.
Слава Богу Всевишньому.

nattvardsbönen

Вечірня
Молитва Господня

Є

Отче наш

herrens bön

Ламається Хліб Отче наш, що єси на небесах!
С: Хліб, який
ми ламаємо,
є частиною
тіла
Христового.
Нехай
святиться
Ім’я Твоє,
нехай
прийде Царство Твоє,

П: Так і ми, якихнюхай
багато,буде
є одне
тіло,
бо ми
частину
одного хліба.
воля
Твоя,
якотримуємо
на небі, так
і на землі.

Хліб наш несущий дай нам сьогодні. І прости нам провини наші,
як і ми прощаємо винувацям нашим.
Мир вам
С: Мир вам Господній.

І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.

Поклавши руки на серце, ми вітаємо один одного з миром Господнім

Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки вічні.
Амінь.

* О Агнець Божий

П: О Агнець Божий, що звільняєш від гріхів світу,
змилуйся над нами.

Апостольський символ віри

О Агнець Божий, що звільняєш від гріхів світу,
змилуйся над нами.

О Агнець Божий, що звільняєш від гріхів світу,

Вірую
в Бога Отця Всемогутнього, Творця неба і землі.
дай нам Твій
спокій.
І в Ісуса Христа, Сина Його Єдинородного, нашого Господа, зачатого від
Святого Духа, народженого від Діви Марії; котрий страждав за Понтія
Пилата, був розп’ятий, помер, і був похований,
третього дня воскрес із мертвих.
Він вознісся на Небеса і сидить праворуч Бога, Отця Всемогутнього,
7.
звідки Він прийде судити живих і мертвих.

Вечірня
Молитва Господня
Ламається Хліб

Є

brödsbrytelsen

P: brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp.
F: så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd.

С: Хліб, який ми ламаємо, є частиною тіла Христового.

П: Так і ми, яких багато, є одне тіло, бо ми отримуємо частину одного хліба.

Мир вам

fridshälsningen
P: herrens frid vare med er.

С: Мир вам Господній.
med handen över hjärtat hälsar vi varandra med herrens frid

Поклавши руки на серце, ми вітаємо один одного з миром Господнім

* О Агнець Божий

* o guds lamm

П: О Агнець Божий, що звільняєш від гріхів світу,

F: O guds lamm, som borttager världens synder,

змилуйся над нами.

förbarma dig över oss.

О Агнець Божий, що звільняєш від гріхів світу,

O guds lamm, som borttager världens synder,

змилуйся над нами.

förbarma dig över oss.

О Агнець Божий, що звільняєш від гріхів світу,

O guds lamm, som borttager världens synder,

дай нам Твій спокій.

ge oss din frid.

8.

Причастя

kommunionen

С: Підходьте, все готово.

P kom, allt är tillrett.

С/Д/М: Тіло Христове, віддане за вас.

P/D/L: kristi kropp, för dig utgiven.

С/Д/М: Кров Христова, пролита за вас.

P/D/L: kristi blod, för dig utgjutet.

С: Ми прийняли нашого Господа Ісуса Христа.

P: vi har tagit emot vår herre jesus kristus.

П: Він береже/зберігає нас для життя вічного. Амінь.F: han bevare/bevarar oss till evigt liv. amen.
P låt oss gå i herrens frid.

С: Будьмо у мирі Господньому.

F: amen.

П: Амінь.

Молитва після Причастя

bön efter kommunionen

П: Христе, дякуємо Тобі за Твій безцінний Дар.

F: Kristus, vi tackar dig för din outsägligt rika gåva.

Ти став відповіддю на нашу молитву,

du blev ett svar på vår bön,

хлібом для втамування нашого голоду.

ett bröd för vår hunger.

Допоможи нам бути твоєю відповіддю для тих,
у кого немає того, що ми маємо у надлишку.

hjälp oss nu att vara ditt svar till dem,
som saknar vad vi äger i överflöd.
hjälp oss att höra det rop som du har hört,

Допоможи нам почути крик, який почув Ти,

förstå den nöd som du har förstått,

зрозуміти потребу, яку Ти зрозумів,

tjäna den mänsklighet som du har tjänat.

служити людству як служив Ти.

uppenbara för oss ditt bords hemlighet:

Для нас очевидний секрет Твого столу:

ett enda bröd och
en enda mänsklighet.

єдина хлібина та

amen.

єдина людяність.
Амінь.

* Псалом Хвали або Хвала

* lovpsalm eller lovprisning

С: Давайте дякувати і славити Господа.

P: låt oss tacka och lova herren.

П: Слава Господу Богу.

F: herren vare tack och lov.

Алілуя, алілуя, алілуя.

halleluja, halleluja, halleluja.

9.

* välsignelsen

* Благословіння
С: Прийміть Боже благословіння:

P: tag emot Guds/Herrens välsignelse/välsignelsen:

С: Господь благословляє і береже вас.

P: herren välsigne er och bevare er.
herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.

Нехай Лик Господній засяє над вами і буде Господь милостивий до вас.
Господь повернувся до вас і дає умиротворення.

herren vände sitt ansikte till er och give er frid.

В ім’я Отця, Сина(+) і Святого Духа.

i guds: faderns och sonens

(+) och den heliga

andens namn.

П: Амінь, амінь, амінь.

F: amen, amen, amen.

Псалом

psalm

Заключна музика

avslutande musik

10.

11.

12.
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