Sans violence et sans faiblesse
Que notre labeur
Fasse sur la terre en détresse
L’æuvre du Seigneur,
L’æuvre de paix, l’æuvre bénie,
Par qui doit un jour
Sur la terre rajeunie
Triompher l’amour!
A la guerre
Meurtriére
Opposons la cliarité;
A Timpie
Tyrannie,
La sainte fraternité!
Aux peuples rendons la lumiére
Que l’on cachait sous le boisseau;
A l’ignorance, å la misere
De nos mains creusons un tombeau!
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Mod Krigen,
Den blodige,
Vil vi Kærlighed sætte;
Mod Tyranniet,
Det ugudelige,
Den hellige Broderlighed.
Folket vil vi gengive Lyset,
Som under Skæppen var skjult;
Med vore Hænder vil vi grave en Grav
Til Uvidenhed, Armod og Nød.

--

Bienheureux ceux qui soufTrent persécution pour la justice,
parce que le royaume des cieux est å eux!
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Kunde paa denne vor betrængte Jord
Vi med vort Arbejd
Uden Vold og uden Svaghed
Gøre vor Herres Værk.
Fredens Værk, det velsignede Værk,
Hvorved skal en Gang
Paa den foryngede Jord
Kærligheden sejre.

A.ma défaite
Mon poifvoir a survécu.
Je reléve la tete;
Non! non! je ne suis pas vaincu!
Christ, re£arde å travers les åges:
L’avenir, comme le passé,
N’offre qu'injustices, carnages,
Haines, parjures, sang versé!
Vois la vertu méprisée,
De pieurs la terre arrosée;
Vois les crimes triomphants,
Vois les bons dans l’épouvante;
Vois! et si tu Toses, vante
Le bonheur de tes enfants!
C h æ u r des Ju s te s .

O Justice éternelle,
Toi pour qui nous souffrons!
Notre åme t’est fidele
Au milieu des affronts.
Du mal qu’importe la puissance?
Nous voyons la mort sans effroi.
Toi seule es notre récompense;
Il est doux de m ourir pour toi.
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Salige ere de, som lide Forfølgelse for Retfærdigheds Skyld ;
thi Himmeriges Rige er deres.
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Trods mit Nederlag,
Er min Magt ikke brudt,
Jeg hæver igen mit Hoved;
Nej! Nej! Jeg er ej besejret!
Kristus, se gennem Tiderne:
Fremtid som Fortid
Viser kun Uret og Blodbad,
Had og Mened og udgydt Blod!
Se, hvor Dyden foragtes,
Se, hvor Jorden med Taarer er vandet;
Se,
hvor Lasten har alting besejret,
Se, hvor de Gode paa Jorden forfølges,
Se det, og pris, om Du tør det,
Lykken, Du gav dine Børn!
K o r a f R e tfæ rd ig e .

O evige Retfærdighed,
Du, for hvem vi lide!
I Forhaanelse og Nød
Bliver vor Sjæl dig tro.
Det Ondes Magt os ej kuer,
Døden vi se uden Skræk.
Du
alene i Himlen er vor Løn;
Sødt er det for dig at dø.

