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Rex trem endae m ajestatis,
qui salvandos salvas gratis,
salva me, fons pietatis!

Drot med Almagts Tordenmine,
Som af N aade frelser dine,
Godheds Væld, frels mig af Pine.

■
■

KVARTET:
Recordare, Jesu pie,
quod sum causa tuae viae,
ne tne perdas illa die!

Kom i Iiu, o Jesu fromme:
Jeg var Aarsag til dit Komme;
Spar mig da for Dødens Domme.
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Quaerens me sedisti lassus
redemisti crucem passus:
tantus labor non sit cassus!

Du som søgte mig med Møde
Og for mig paa Korset døde,
Lad dit Værk ej lægges øde.
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Juste judex ultionis!
donum fac remissionis
ante diem rationis.

Retfærds Gud, du Hævn forkynder,
Eftergiv mig mine Synder,
Før min Regnskabsdag begynder.
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Ingemisco tanquam reus,
culpa rubet vultus meus:
supplicanti parce, Deus!

Hør mig stønne i min Brøde,
Se min Kind af Skammen gløde,
Skaan mig, Gud, lad mig ej bøde.

K
K
■

Qui Mariam absolvisti,
et latronem exaudisti,
mibi quoque spem dedisti.

Tilgav du en Synderinde,
Lod en Røver N aade finde,
Hvorfor skal mit Haab da svinde?

■

Preces meae non sunt dignae;
sed tu, bonus, fac benigne,
ne perenni cremer igne!

Er min Bøn ej værd at høres,
I fté dig af din Godhed rorcs.
Saa ti! Helved ej jeg føres.

Inter oves locum praesta
e t ab hoedis me sequestra,
statuens in parte d ex tra’

Du fra Bukkene mig skille
Og blandt Faarene mig stille
Ved din H øjre, Jesu milde.
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KOR:
Confutatis maledictis
flammis acribus abdictis,
voca me cum benedictis!

N aar de domic staa til Skamme,
Skyldige til Helveds Flamme,
Du i Naade mig annamme.

O ro supplex et acclinis,
cor contritum quasi cinis:
gere curam mei finis!

Se mit H jerte i Elende
Sonderknust til dig sig vende:
Hjælp mig til en salig Ende.

KOR:
Lacrimosa dies illa,
qua resurget ex favilla
judicandus homo reus.
Huic ergo parce, Deus!
pie Jesu Domine!
Dona tis requiem!
Amen!

Store Dag, du kummerfulde,
N aar vor Slægt staar op af Mulde,
Og naar Dommens Time kommer.
Vær, o Gud, en naadig Dommer.
Milde Jesu, Herre Christ,
Giv dem evig Hvile hist.
Amen.
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