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BLESSUN

ÚTGÖNGULAG 
Ísland er land þitt 

Magnús Þór Sigmundsson – Margrét Jónsdóttir

Almennur söngur 

Allt eins og blómstri› eina
upp vex á sléttri grund
fagurt me› frjóvgun hreina
fyrst um dags morgunstund,
á snöggu augabrag›i
af skori› ver›ur fljótt,
lit og blö› ni›ur lag›i, -
líf mannlegt endar skjótt.

Ég lifi´ í Jesú nafni,
í Jesú nafni´ eg dey,
þó heilsa´ og líf mér hafni,
hræðist ég dauðann ei.
Dauði, ég óttast eigi
afl þitt né valdið gilt,
í Kristí krafti´ eg segi:
Kom þú sæll, þá þú vilt.

Hallgrímur Pétursson

EINSÖNGUR 
Heyr mína bæn 

Nicola Salerno – Ólafur Gaukur 

MOLDUN



 

FORSPIL 
Ave María 

Sigvaldi Kaldalóns

BÆN

RITNINGARORÐ

RITNINGARORÐ

MINNINGARORÐ

EINSÖNGUR 
Draumlandið 

Sigfús Einarsson – Guðmundur Magnússon

BÆN / FAÐIR VOR

Sérhver draumur lifir a›eins eina nótt
sérhver alda rís en hnígur jafnan skjótt
hverju or›i fylgir flögn – og flögnin hverfur alltof fljótt. 

En fló a› augnabliki› aldrei fylli stund
skaltu eiga vi› fla› mikilvægan fund
flví a› tár sem flerra› burt – aldrei nær a› græ›a grund.

Líttu sérhvert sólarlag,
sem flitt hinsta væri fla›.
fiví morgni eftir or›inn dag
enginn gengur vísum a›.

fiú veist a› tímans köldu fjötra enginn fl‡r
enginn frá hans löngu glímu aftur sn‡r.
fiví skaltu fanga flessa stund – flví fegur›in í henni b‡r.

Bragi Valdimar Skúlason

GUÐSPJALLSnert hörpu mína, himinborna dís,
svo hlusti englar gu›s í Paradís. 
Vi› götu mína fann ég fjalarstúf
og festi á hann streng og rau›an skúf.

Úr furutré, sem fann ég út vi› sjó,
ég fugla skar og líka úr smi›jumó.
Í huganum til himins oft ég svíf 
og hl‡t a› geta sungi› í flá líf.

fieir geta sumir synt á læk og tjörn,
og sumir ver›a alltaf lítil börn.
En sólin gyllir sund og bláan fjör›
og sameinar me› töfrum loft og jör›.

Ég heyri í fjarska villtan vængjaflyt.
Um varpann leikur draumsins perluglit.
Snert hörpu mína, himinborna dís,
og hlusti›, englar gu›s í Paradís.

Atli Heimir Sveinsson - Daví› Stefánsson

Ég leit eina lilju í holti,
hún lifði hjá steinum á mel,
svo blíð og svo björt og svo auðmjúk,
en blettinn sinn prýddi hún vel.
Ég veit það er úti um engin
mörg önnur sem glitrar og skín.
Ég þræti´ ekki´ um litinn né ljómann,
en liljan í holtinu´ er mín.
:/:Þessi lilja´ er mín lifandi trú:/:
Hún er ljós mitt og von mín og yndi.
Þessi lilja´ er mín lifandi trú.

Og þó að í vindinum visni,
á völlum og engjum hvert blóm,
og haustvindar blási um heiðar,
með hörðum og deyðandi róm.
Og veturinn komi með kulda
og klaka og hríðar og snjó,
hún lifir í hug mér sú lilja,
og líf hennar veitir mér fró.
:/:Þessi lilja´ er mín lifandi trú:/:
Hún er ljós mitt og von mín og yndi.
Þessi lilja´ er mín lifandi trú.

Erlent lag – Ísl. þýðing Þorsteinn Valdimarsson

fiar sem englarnir syngja sefur flú,
sefur í djúpinu væra.
Vi› hin sem lifum, lifum í trú
a› ljósi› bjarta skæra 
veki flig me› sól a› morgni,
veki flig me› sól a› morgni.

Drottinn minn fa›ir, lífsins ljós,
lát ná› flína skína svo blí›a.
Minn styrkur flú ert, mín lífsins rós,
tak burt minn myrka kví›a.
fiú vekur hann me› sól a› morgni,
flú vekur hann me› sól a› morgni.

Fa›ir minn láttu lífsins sól
l‡sa upp sorgmætt hjarta.
Hjá flér ég finn fri› og skjól.
Láttu svo ljósi› flitt bjarta
vekja hann me› sól a› morgni,
vekja hann me› sól a› morgni.

Drottinn minn réttu sorgmæddri sál
svala líknarhönd
og slökk flú hjartans harmabál,
slít sundur dau›ans bönd.
Svo vaknar hann me› sól a› morgni,
svo vaknar hann me› sól a› morgni.

Far›u í fri›i vinur minn kær.
Fa›irinn mun flig geyma
um aldur og ævi flú ver›ur mér nær,
aldrei ég skal flér gleyma.
Svo vöknum vi› me› sól a› morgni,
svo vöknum vi› me› sól a› morgni.

Bubbi Morthens


