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Kamarikuoro CAMENA perustettiin vuonna 1979.
Kuoroa on vuodesta 1980 alkaen johtanut tamperelainen musiikkiopetta-
ja Olli Vehkavaara, jonka kuorosävellyksiä on useassa konsertissa kuultu
juuri Camöna-kuoron kantaesityksinä.

Camönan ohjelmisto on kahdeksan vuoden ajan koostunut tasapuolisesti
kirkollisesta ja maallisesta musiikista. Kuoro on pyrkinyt esittämään teok-
set yleensä alkuperäiskielellä ja suomenkielisten teosten ohella laulanut
ruotsiksi, englanniksi, saksaksi, ranskaksi, unkariksi, italiaksi, espanjak-
si, tSekiksi ja latinaksi.

Tässä konsertissa suomalaisen musiikin osuus on merkittävä, koska kulu-
va vuosi on Suomen 70-vuotisen itsenäisyyden juhla-aikaa.

Kamarikuoro Camena on tehnyt kotimaisten vierailujen lisäksi konsertti-
matkoja Ruotsiin, Ranskaan ja Unkariin. Tampere in Chorus -kuorokat-
selmuksessa kuoro sai v. 1983 yhden kultaleiman, ja v. 1986 kuoro
osallistui Debrecenissä Unkarissa kansainväliseen B6la Bartok -kuorokil-
pailuun ja sai finaalissa lll palkinnon.

Diplomiurkuri, dir. mus. MATTI HANNULA (s. '1943) on Tampereen
Tuomiokirkon urkuri. Hän on tunnettu urkutaitelija sekä kotimaassa että
ulkomailla. Matti Hannula konsertoi vuosittain useissa eri maissa. Vuon-
na 1987 hän o_n tehnyt konserttimatkoja mm. Englantiin, Sveitsiin, Puo-
laan ja Unkariin. Omien konserftiensa lisäksi hän toimii konserteissa ur-
ku-, piano- tai cembalosäestäjänä.

llynuri 1/r00-luvulta, tekijä tuntrematon. NuoLinnus
on Adolf Fredriks Bachkörrln johtajan Anders OhrwaIlj.n.

Säveltäjä F. Rosselli syntyi Rånskassa, mutta
italialaistui ja muunsi ranskalaisen sukunimensä
italialaistyyppiseksi. Kuultava pieni harras teos on
kaiku vanhemilta ajoilta, sil1ä sävellyksellä ei
liene ikää sataakaan vuotta.

Al-ta Trinita beat-a

lll^ T..i-lF- L^-r.-

da noi sempre adorata.
T-:-:ts^ ^l^-3^^^6rv! rvrd

uIrLd lrdLdvaBr1vrd,

Tu sei manna saporosa
e tutta desiderosa,

Adormus te, Christe,
et benedicimus tibi:
qvia per sanctam crucem tum
redemisti mundm.
Qvi passus es pro nobis,
Domine, Domine,
niserere nobis.

Ave Maria

Ave Maria gr:tia plena,
Dominus tecw,
benedicta tu in nulieribus,
et benedictus fruct.us
ventris tui Jesus.
Sancta Maria,
Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen .

A1t.a Trinita beata

Korkea autuas Kolntinaisuus,
aina palvome Sinua.
Kunnianarvoinen kolminaisuus,
ihneellinen yhteys.
Sinä olet maukasta nannaa ja
kokonaan kaipauksen kohde.

Adoramus

Rukoilemme Sinua, Kristus,
ja me siunaanune Sinua
koska pyhän ristisi kautLa
lunastit maailman.
Sinä, joka olet kärsinyt
meidän puolestanrne.
Herra, armahda meitä.

Terve, Maria

Tcrve Maria, armoitettu,
Herra sinun kanssasi,
Siunattu sinä vainojen joukossa,
ja siunattu sinun kohtusi hedelmä, Jeesus.
Pyhä Maria, Jumalan ÄiLi,
rukoile neidän syntisten puolesta,
nyt ja kuolemame hetkenå.
Anen .

Katolisen kirkon tunnetuimpiin kuuluvan rukouksen alkusanat,
jotka sisältyvät enkeli Gabrielin sanoihin Marialle
(Lk 1:28, tästä ninitys "enkelin tervehdys'r). Rukous jatkuu
Elisabetin tervehdyssanoilla sukulaiselleen Marialle
(Lk l:42) ja päättyy Marialle osoitettuun esirukouspyyntöön
"Ave Maria, gratia plena ...". Ave Mariaa on laulettu
moniäänisessä nuodossa jo 1100-luvulta saakka, ja sen ovat
säveltäneet. m. Palestrina ja Lasso. Aihe tuli
ajankohtaiseksi uudelleen romantiikan aikana, jolloin m.
Liszt (1811-1886) käsitteli aihetta useaan otteeseen.



Otto Olsson (f879-1964) oli ruotsalainen säveltäjä,
Tukholman Kustaa Vaasan kirkon moniklmenvuotinen urkuri ja
Tukholnan konservatorion soinnutuksen ja urkujensoiton
opettaja. Olssonln tärkeirnmät teokset syntyiväL ennen vuotta
1918, aluksi myöhäisromantiikan tyylikeinoja noudattaen.
Myöhemät teokset ovat soinnutukseltaan askeettisempia' ja ne
sisäItävät gregoriaanisia aineksia.

Psalmus CCX

Ad Dominum cm tribularer clmavi exaudivit ne,
Domine libera animam mean a labiis iniquis
et a lingua dolosa.
Quid detur tibi, aut quid apponatur tibi
ad lingum dolosm?
Sagittae potentis acutae
cw carbonibus desolatoriis.
Heu nihi, quia incolatus meus prolongatus est
habitavi curn habitantibus Cedar:
multm incola fuit anima rnea.
Cum his qui oderunt pacern, er.rm pacificus,
curn loquebar i11is impugnabant me gratis.

120 Psalni

Ahdistuksessani minä huudan Herraa,
ja hän vastaa ninulle.
Herra, pelasta minun sieluni
valheellisista huulista,
petollisesta kielestä.
Mitä hän sinulle antaa
ja nitä siihen vielä lisää,
sinä petollinen kieli?
Väkivaltaisen teräviä nuolia
ynnä kinsteripensaan tulisia
Voi minua, että minun täytyy
muukalaisena Mesekissä,
asua Keedarin majojen keskellä!
Kauan on minun sieluni
täytynyt asua niiden seurassa,
jotka rauhaa vihaavat.
Minä pidän rauhan, mutta jos sanan sanon,
niin he ovåt sotåan valmiit.

hiiliä !
oleskel-1a

4
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Teksti on luultavasti Bernhard Clairvaux'laisen (1090-1153), Se
esiint-yy Piae Cantiones-laulukokoelmassa, josta Hemninki
Maskulainen (n.1550-1619) sen suomensi v. i616 ilnestyneeseen
laulukokoelmaan nimeltä Vanhain Suomen maan Pijspain ja Kircon
Esimiesten Latinan kielised laulud,- Nyt kuulta..ra sävellys on
Otto Olssonin nuottipiirtinestä.

Jesu dulcis memoria

Jesu dulcis memoria, dans vera cordis gaudia,
sed super nel, et omnia, ejus dulcis praesentia.
Ni1 canitur suavius, nil auditur jucundius,
nil cogitatur dulcius, quam Jesus Dei Filius,

Jesus spes poenitentibus, quan pius es petentibus,
quam bonus te quaerentibus, sed quid invenientibus.
Nec lingua valet dicere, nec littera exprimere,
expertus potest credere, quid sit Jesun diligere.

Sit Jesu nostnrm gaudim, qui es futurus praemiun,
sit nostra in te gloria, per cuncta semper saecula.
Amen.

Maskun Hemningin suomennos v:lta 1616

Jesuxen muisto ihana

Jesuxen nuisto ihana
Sydhämell ilon andava
Jesu sydhänden lohdhutus
Elon alku nielden valkjus.
Caiken rienun ylidz iloisus.

PäälI hunajan rnakjun maundon
Makjanb hänen läsnäolendons
Ei veisat suloisenbata
Eikä cuulla caunmbata
Cuin Jesu Jumalan Poica.

Jesu anna minun tuta
Rackaudhes avarutta.
Jesu andexi andaja
Ja taevan cunnjan candaja
Sä armon aino iacaia.

en virsikirjan mukainen teksti:

Jeesuksen nuisto ihana
on nieltä ilahduttava.
Ei voisi kuulla kalliimpaa,
ei veisata suloisempaa
kuin nineänsä ihanaa.

Vaan parhain manna, hunaja
on hänen läsnäolonsa.
Se sydänten on lohdutus,
elämän alku, valkeus
ja sielun pyhä riemastus.

Mun, Jeesus, anna tuntea
rakkautesi suuruuLta.
Oi Jeesus, anteeksantaja
ja taivaan kruunun kantaja,
ainoa arnon jakaja.

(Virsi 300)



Yhdysvaltain neekeriväestön hengelliset laulut, negro
spiritualit, ovat löytäneet tiensä lukuisin sovituksin
orkestereiden, kuorojen, lauluyhtyeiden ja soololaulajien,
m. Marian Anderssonin ja Paul Robesonin, ohjelmistoihin.
Nyt kuultavista kolrnesta laulusta kaksi ensimäistä on
anerikkalaisen Willian Sticklesin, kolmas lahtelaisen
musiikkiluokan opettajan Seppo Korhosen, Kaikki sovitukset
ovat etääntyneet kauas alkuperäisestä laulutavasta, joka
korosti rytmiä jopa laulu sanojen ja sisållön
kustannuksella.

When the stars begin to fall

My Lord, what a morning,
When the stars begin to fa1l,

1. Yourll hear the trwpet sound,
2. Yourll hear the christians shout,

To wake the nations underground,
Looking in my Godrs right hand,
When the stars begin to fall.

Swing low, sweet chariot

Swing low, srdeet chariot,
Coninr for to carry me hone,

1. I lookrd over Jordan and what did I see?
A band of angels coninr after ne,

2. If you get there before I do;
Te1l all rny friends Irm cominr too,

Cominr for to carry me home.

Tähdet väistyy

On Luojamne aanu,
on riemuisa aamu,
on viimeinen aamu!
Tähdet väistyy, tulvii koi!

l. Näin pauhaa pasuunat,
2. Näin virret raikuvat

ja kansakunnat nousevat
haudoistansa autuuteen !

Tähdet väistyy, tulvii koi!

Jouni Paarlahti

Taivainen vaunu

Taivainen vaunu, tu1e,
tule minut kotiin noutanaan.
Taivainen vaunu, tule,
tule minut noutanaan.

1. Yli Jordanin katsoin ja mitä rnä näin,
Näin enkelparven vastaan tulevan

2. Jos taivaaseen päädyt sä ennen mua,
vie kaikille tieto: sua odotetaan,

TuIe minut kotiin noutanaan.

Gertrud Alfthan

J

Jmala sateenkaaren Loi

Herran vankka arkku Nooan pelasti,
Jmala sateenkaaren Ioi.
Myrsky nousi, sinitaivas tweni,
Jmafa sateenkaaren loi.
JmaLa sateenkaaren loi, niin Herra loi.
Vaikka näytti kuin aurinko paistais ei koskaan,
Jwala sateenkaaren 1oi.

Kulki Egyptistä ulos Israel,
Jurnala tulipatsaan loi.
Matka johti uuteen maahan lupausten,
Jurnala tulipatsaan loi.
Jumala tulipatsaan loi, niin Herra loi.
Vaikka vaaroja täynnä on tie eråmaan,
Jumala heidät sinne toi.

Kulki Egyptistä ulos Israel,
Jurnala avun silloin toi.
Kulki kansa yli virran vyöryvän,
Jmala heidät yli toi.
Jmala heidät yli toi, niin Herra toi.
Vaikka näytti kuin virta tuo pois kaikki huuhtois,
Jumala heidät vli toi.

Aleksis Kiven "Seitsemän veljeksenrr sivuilla on herkinpiä
koskaan kirjoitettuja kehtolauluja, Seunalan Ännan rrSydämeni

laulu". Se on tullut tutuksi ennen muuta Sibeliuksen mieskuoro-
sävellyksenä (1895). Nyt kuultava sävellys sijoittui toiselle
tilalle Aleksis Kiven Seuran sävellyskilpailussa vuonna 1943.
Tekijäksi paljastui Aarre Merikanto (1893-1958), edeltävien
vuosiklmenten yksinäinen ja epätavallinen ilmiö Suomen sen ajan
i ähneässä nusiikkielänässä,

Tuonen lehto, öinen lehto!
Siellr on hieno hietakehto,
sinnepä lapseni saatan,

Siell' on lapsen lysti olla,
Tuonen herran vainiolla
kaitsia Tuonelan karjaa.

Sie1l' on lapsen lysti ol1a,
illan tullen tuuditella
helmassa Tuonelan immen,

Onpa kullan lysli o1la,
kultakehdossr kellahdella,
kuul1e1la kehräj älintuu.

Tuonen viita, rauhan viita!
Kaukana on vaino, riita,
kaukana kavala nailma.

Aleksis Kiven (1834-72)
runo alkuperäisessä asussa
vuodelta 1870.



Tuntematon

F. Roselli

Ferenc Liszt

Kamarikuoro CAMENA, johtaja Olli Vehkavaara

Domenico Zipoli All' Elevazione

I

I ramariherrat

I

I

Matti Hannula, urut

Alta Trinita beata

Adoramus

Ave Maria A-duuri (avust. Matti Hannula, urut)

Tomas luis de Victoria Ave Maria B-ääninen motetti
(1549-1611) Quem Vidistis Pastores?

(Kenet näitte, paimenet?) 6-ääninen motetti

Orlando di Lasso Stabat mater (Seisoi äiti ristin iuurella)
(1s32-1s9s) motetti 2 kuorolle

TWO NEGRO Take my Mother Home (Ota äitini tykösi)
SPRIRITUATS Crucifixion (Ristiinnaulitsenrinen)

arr. Hall johnson

Don Besig Clory Hallelu! (Ylistäkää Herran kunniaa!)

Otto Olsson Psalmus CXX

Jesu dulcis memoria

William Stickles (sov.) When The Stars Begin To Fall

Swing Low, Sweet Chariot

Seppo Korhonen (sov.) Jumala sateenkaaren loi

Aarre Merikanto Sydämeni laulu (Aleksis Kivi)

fukka Kankainen Lepään palmumatollani la rukoilen
(Afrikkalai nen rukous)

Simeonin kiitosvirsi

Zoltän Kodäly lltalaulu



KAMARIHERRAT The Chamberlains

Kontratenori: Jyrki Mafmio
Harri Varmo

Tomas Luis de Victoria (n. L549-l-611) syntyi Espanjassa, mutta matkusti
16-vuotiaana maanmiehensä Cristobat Moralesin oppilaaksi Roomaan.
Sittemmin ystäw.1rys ja yhteistyö Palestrinan kanssa vaikutti suuresti
hänen sävel1ystlyliinsä. Syvä tunnelataus ja mystinen tummuus värittävät
kuitenkin tunnusmerkillisesti tämän espanjalaisen polyfonian ja
erityisesti säestyksettömän motetin mestarin teoksia.

Ave Maria Terve Maria (8-ääninen motetti)Tenori:

Baritoni:

Basso:

Berndt Blomqvist
Tuomo Sankola

Heikki Pe1toIa
Pertti Saurola

Antti Mäke1ä
Klaus Rautawaara

Ave Maria, gratia plena
Dominus tecum:
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobJ"s peccatroribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Terve Maria, armoitettu,
Herra sinun kanssasi.
Siunattu sinä vaimojen Joukossa
Ja siunattu kohtusi hedelmä, Jeesus.
Pyhä Maria, Jumalan äiti,
Rukoile meidän syntisten puolesta
Nyt ja kuolemamme hetkeLlä. Amen.

KAMAR I H ER RA T (The Chamberlains) onkahdeksanjäseninen
IauLuyhtye, joka perustettiin täyttämään yhtä Suomen esittävään
taiteeseen jäänyttä aukkoa: maassamme ei ollut laulavaa kamariyhtyettä,
joka olisi voinut ulottaa ohjelmistonsa kahdeksanäänisyyteen saakka.
Erityisesti vanhat säve1täjät - Moral-es, de Victoria, Josquin jne. -
ovat kuitenkin säve1täneet runsaasti 6-8 -äänistä musiikkia, jota otisi
Iaulettava ajan hengen mukaisesti nimenomaan miehl-sin voimin.

Vuonna 1981 perustetun KAMARIHERROJEN keskeisenä pyrkimyksenä on taiteen
tekeminen kamarimusiikin hengessä siten, että jokainen jäsen on
vastuullinen laulaja; kyse ei siis ole vain tavallista pienemrnästä
mieskuorosta.

KAMARIHERROJEN saama vastaanotto ja kritiikki on oIlut kannustavaa. Mm.
Kuhmon kamarimusiikkijuhlien jäIkeen lehdistössä kirjoitettiin:
"Kokonaisuutena Kamariherrojen konsertti oli Kuhmon kamarimusiikin
kaikkein hienointa antia, ja sen tyylinmukainen toteutus ansaitsee
tunnustuksen ja virikkeen jatkaa samalla linjalla".

KAMARIHERRAT sai Yleisradion kunniapunnuksen vuoden 1982 parhaasta
harrastaj amusiikkiäänityksestä.

Uutta musiikkia on til-attu oman aikamme säveltäjiltä; moderni sävelkieli
kiehtoo siinä kuin vanhat mestariteokset. Laaja-alaisuus on korkean
nusiikill-isen laadun ohe11a se määre, jonka KÄMARIHERRAT haluaa
Iiitettävän nimeensä.

ouem vidistis, pastores?

Quem vidistis, pastores?
Dicite, annuntiate nobis,
quis apparuit?

Natum vidimus,
et choros Angelorum cotlaudantes. Al1eluia.

Kenet te nåitte, paimenet?

Kenet te näitte, paimenet?
Kertokaa, ilmoittakaa meilte,
kuka ilmestyi teille?

Me näimme Hänen syntymänsä
ja enkelten kuoron laulavan yhdessä Herran kunniaa.

12 13



ORLANDO di LASSO (n. l-532-1594) oli atankomaalainen (ftaamitai-
nen) säveltäjä, joka ei voi jäädä vieraaksi vanhan musiikin
harrastajallei hänen tuotantonsa on näet kauttaaltaan korkeata-
solsta ja llenee laaJln koko musiikklkirJallisuudessa: pari
tuhatta teosta koottuna yli 6O kokoel,maan!

di Lasso herätti huomiota polkasena erinomaisen lauluäänensä
vuoksi, ja jo L2-vuotiaana avautui tie Sisilian varakuninkaan
hoviin. Pal-ermon jälkeen seurasivat Milanon, Napolin ja Rooman
vuodet, joiden nyötä kehittyvä säveltäjä tutustui italialaiseen
Iauluperinteeseen perinpohjaisesti. Vihdoin di Lasso kutsuttiin
organisoimaan koko Mtinchenin hovin musiikkielämä: Mrinchenistä
tulikin di Lasson tärkein kotikaupunki. Kun välil1ä jo aateloi-
dull-a hovien suosikitta oli monia tukijoita, di Lasso sai
nauttia harvinaisesta edusta: hänen sävellyksiään painettiin ja
niitä levitettiin koko eurooppalaisen musiikkimaailman käyt-
töön.

Keskeisenä piirteenä on 5- tai 6-äänisyys, josta poikkeuksen
tekee esim. tämäniltainen motetti Stabat Mater. Hartaana usko-
vaisena di Lasso tunsi Raamattunsa hlrvin ja töysi siitä tekstit
useimpiin yli 7OO motetistaan. Stabat Mater sen sijaan lienee
kirjoitettu Jacopone da Todin runoon. di Lasso rikkoo pitkän
tekstin pikkumoteteiksi, stanzoiksi, kootakseen lopuksi koko
laulajiston 8-ääniseksi kuoroksi. Näin di Lasso toteuttaa
ajalleen ominaista 4-äänistä sävetlystapaa, mutta kohottaa
teoksen vaikuttavaan 8-ääniseen kuoroon. Stabat Mater tarjoaa
kaikki tyypilliset di Lasson musiikin elementit: tarkka balans-
si eri esittäjistöjen väJ.i11ä - Coro I koostuu kolmesta korke-
asta ja yhdestä matalammasta äänestä, Coro II yhdestä korkeasta
ja kolmesta mataLaNnasta äänestå - säästeliäs, mutta tehokas
riitasointujen käyttö. cantus firnuksen puute, alimman äänen
ylemmistä poJ-kkeava äänenkuljetus, plastisuus ja meidänkin
aikanamme puhutteleva rmodernisuus'.

Stabat mater

Stabat Mater dotorosa
iuxta crucem lacrimosa,
dum pendebat Filius.
Cuius animam gementem,
contristantem et dolentem.
pertransivit gladius.

II

O quam tristis et afflicta
fuit ill,a benedicta
Mater Unigeniti !
Quae moerebat et dolebat,
et trenebat cum videbat
nati poenas inclytj-.

III

Ouis est homo qui non fleret?
Christi Matrem si videret
in tanto supplicio?
Quis posset non contristari,
piam Matrem contemplari
dolentem cum Filio?

Stabat Mater (Seisoi äiti ristin juuretLa

I
Äiti tuskainen seisoi
ristin Juure}la kllnelissään
PoJan riippuessa ristiltä
huokaava, murheinen ja kärsivä sielu
miekan 1ävistämänä

II
Oi, miten onneton ja maahan lyöty
olikaan tuo siunattu,
ainoasyntyisen Pojan Äiti,
joka murehti, kärsi ja vapisi
nähdessään kuulun Poikansa rangaistukset

III
Olisiko sttä ihnistä
joka ei itkisi
nähdessään Kristuksen Äidin
nil-n suuressa tuskassa?
Kuka voisi nurehtimatta katsoa
Poikansa rlnnalta kärsivää pvhää Äitiä

IV

Pro peccatis suae gentis
vidit Jesurn in tormentis,
et f Iagellis subditurn.
Vidit suurn dulcem natum
morientem desolatum,
dum emisit spiritun.

Eia Mater, fons amoris,
me sentire vim doloris:
fac. ut tecum lugeam.
Fac ut ardeat cor meum
in amando Christum Deum,
ut sibi complaceam.

VI

Sancta Mater, istud agas,
crucifixi fige ptagas
cordi meo valide.
Tui nati vul-nerati,
iam dignati pro me pati.
poenas mecum divide.

VII

Fac me vere tecum flere,
crucifixo condolere
donec ego vixero.
Iuxta crucem tecum stare
Te libenter sociare
in pl-anctu desidero.

VIII

Virgo virginum praeclara,
mini- iam non sis amara:
fac me tecum plangere.
Fac ut portem Christi mortem,
passionis eius fortem
et plagas recolexe.

IX

Fac me plagis vulnerari,
cruce hac inebriari
ob amorem Filii.
Inflammatus et accensus,
per te Virgo, sim defensus
in die iudicii.

X

Fac me cruce custodiri.
morte christi praemuniri,
confoveri gratia.
ouando corpus morietur,
fac ut animae donetur
paradisi gloria,
Amen.

Ihmissuvun rikosten tähden
hän näki Jeesuksen
piinapenkissä ja ruoskittavana.
Hän näki suloisen Poikansa kuolevana
ja hyljättynä luovuttavan henkensä

Oi äiti, rakkauden Iähde
anna minun tuntea tuskan voimaa
surrakseni Sinun kanssasi
Anna Sydämeni palaa
rakkaudesta Kristukseen, Jumalaan,
jotta saisin armon Hänen edessään

VI
Pyhä Äiti, Pyhä Äiti!
Anna ristiinnaulitsemisen iskujen
painua vahvasti sydämeeni.
Jaa kanssani haavoitetun, kunnioitetun,
minun puolestani kärsineen poikasi rangaistus

VII

Anna minun todetla itkeä kanssasi,
anna myötäkärsiä ristinpuu.
Anna, niin kauan kuin e1än,
seistä kanssasi ristin juurella
ja halulla yhtyä vatitukseen

VIII

Neitseiden Neitsyt, kunnioitettu!
Ä1ä enää ole minull-e katkera.
Anna minun vaikertaa kanssasi,
anna kantaa Kristuksen kuolema
ja Hänen kärsimysosansa, Iyöntien sovitukseks

IX

Anna minun haavoittua iskuista,
anna juopua tästä ristj-stä,
rakkaudesta poikaasi.
Sinä, Pyhä Neitsyt, puolustat minua
syttynyttä ja palavaa, tuomion päivänä

x

Anna risti vartijakseni,
Kristuksen kuolema suojakseni,
anna armon 1änunittää.
Kun ruumis kerran kuolee
anna, että sielu saa
Paratiisin kunnian. Amen. 1514



Take my mother home

I think I heard Him say,
When He was strugglinr up de hill,
"Take my mother home".

I think I heard Him say,
When dey was spittin' in 'Is face,
"Take my mother home.
Den Ii11 die easy."

I thl-nk I heard Him say,
$lhen day was rafflin' off 'Is clotes,
"Take my mother home".

I think I heard Him cry,
When dey rnras nail-inr in de nails,
"Oh take my mother home,
IrLl die dis death on Calvary!
Aln' gornter die no mor, tord,
Irll die so easy ef you take my mother home."

I think I heard HJ-m say,
When He $ras dyinr on de cross,
"Take my mother home".

I think I heard Him cry,
When He was givinr up de ghos'
"Please take my mother home".

Take My Hother Home - Ota åitini tykösi (Joh. 9. 26-27)

Olin kuulevinani Hänen sanovan,
kun Hän raahautui rinnettä yIös
"Ota äitini tykösi''.

OIin kuulevinani Hänen sanovan,
kun he sylkivät Häntä kasvoihin
"Ota äitini tykösi
niin kuolema on oleva minulle helpompi".

OIin kuulevinani Hänen sanovan,
kun he repivät Hänen vaatteensa riekaleiksi
"Ota äitini tykösi".

Oll-n kuulevinani Hänen itkevän,
kun he ristiinnauli.tsivat Hänet
"Ota äitini tykösl.
Olen kuoleva Pääka1lonpaikaIla,
mutta en ikuiseen uneen, oi Luojani".

Olin kuulevi,nani Hänen sanovan,
kun Hän kuoli ristillä
"Ota äitini luoksesi".

Olin kuulevinani Hänen sanovan,
kun Hän heitti henkensä
"Voi, ota äittni tykösi".

Crucifixion

Dey crucified my Lord -

Dey nailed Him to duh three -
Dey pierced Him in duh side -

Duh blood come twinkalen down -
He bowed His head an' dled.

Anr He never said a mumbalen word,
oh, Lord, not a word.

Crucifixion - Ristiinnaulitseminen

He ristiinnaulitsivat Hänet-
He naulasivat Hänet puuhun-
He lävistivät Hänen kylkensä-
Ja slltå vuosi verta-
Ja Hän taivutti päänsä ja heitti henkensä

Eikä Hän virkkanut sanaakaan
Ei sanaakaan
Voi Luojani, ei sanaakaan.
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Glory Ha1lelu!

On a night so very l.ong ago
was born a child in a manger lorrr,
Angels sang in the heaven above
telling the news of this gift of 1ove.

But he seemed like such a tiny baby
to be sent to save us all!

People traveled from near and far,
Ied by the right of a bright new star.
Precious gifts they came to bring,
seeking to find a tittle newborn kJ_ng.

But he seemed like such a tiny baby
to be sent to save us all- !

Now we know Hlm and the love he brought us.
No$r we try to Live the way He taught us.
Sing out loud and sing out clear,
sing out the story so the world can hear
about this very specJ-a1 tiny baby who was sent to save us all I

Now all the world is singin' GIory hallelujahf

Don Besig

Yliståkåå Herran kr.rnniaa!

Eräänå yönä kauan sitten
syntyi lapsi matalaan seirneen.
Enkelit lauloivat yIhäällä taivaassa
kertoen uutista tuosta rakkauden lahjasta.

Mutta lapsi näytti nil-n vähäiseltä pelastamaan
meidät kai-kki !

Ihmiset vaelsivat läheltä ja kaukaa
Uuden kirkkaan tähden johdattamina
ja he kantoivat kallisarvoisia Iahjoja
etsj-essään vastasyntynyttä kuningasta.

Mutta lapsi näytti niin vähäiseltä pelastamaan
meidät kaikki!

Nyt me tunnemme Hänet
ja me yr.itämme €tää kuten Hän opetti.
Laulakaa kaikuisasti, Laulakaa kirkkaasti tätä kertomusta,jotta koko maailma kuulisL pienestä lapsesta,joka lähetettj-in pelastamaan meidät kaikki!

Ja niin koko maanpJ.iri laulaa 'Kunnia Hänelle,
ylistäkåä Herraa!l
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