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HALACSKA – NAGYCSOPORT 

 

1. Ének:  
Áldjuk a földön Isten szegénykéjét,                                  
kései társak saruszíjat oldva. 
Ő már a mennyben követi a bárányt 
akármerre jár, akármerre jár. 
 
Otthona nincsen, foltos a ruhája, 
mégis a földet vidám szívvel járja. 
Bárhova tér be, áldást ad és békét,  
s megnyílik az ég, s megnyílik az 
ég. 
 

2. Ének: 
Fivérem Nap és nővérem Hold,                                          
oly ritkán látlak, s hallom 
hangotok. 
Nyomaszt a sok gyötrelem és gond. 
 
R: Mert Isten műve minden 
teremtmény, 
érzem jóságát, és szívem újra él! 
 
Fivérem Nap és nővérem Hold, 
most végre látok, s hallom 
hangotok! 
Megölelném az egész világot! 
 

3. Ének: 
Róla beszél fű, virág,verebek és 
pacsirták,                             
rügyező és lombos fák, a simogató 
szél. 
Énekel a tarka rét, patak, folyó, 
vízesés, 
napsütéses kéklő ég, Ő a békesség. 
Érzem én is jóságát, szeretete 
illatát. 
 
R: Béke legyen mindenkivel, nála 
öröm vár. 
 
 

4. Ének: 
Kész a szívem Istenem néked 
énekelni.                                  
Új élettel, új szívvel örömmel 
zengedezni. 
Megváltottad lelkemet, elvetted a 
bűneimet. 
Nap mint nap úgy kérlek: 
Jöjj el, jöjj szentlélek… 
 

5. Ének: 
Soha-soha nem hagy el,                                                        
Soha-soha nem hagy el, 
Támaszkodj Rá testvérem, mert 
Jézus 
soha nem hagy el! 
 
R: Szeretete nem fogy el  
 
Téged is tart erősen 
Jézus Krisztus szeretete. 
 
R: Hála, halleluja! 
 
A menyországhoz tartozunk, 
itt csak vándorlók vagyunk. 
 

6. Vers: 
Húgocskáim, madarak                                               
fenn a fényes nap alatt, 
síppal, dobbal hegedűvel 
dicsérjétek az urat! 
 
Torkotokba, ő rakott 
szépen szóló sípokat, 
bevitt Noé bárkájába, 
rossz véget ne lássatok. 
 
Szárnyat adott röpülni, 
ékes tollat örülni, 
sudár fákat, lombos ágat 
holdas este elülni. 
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7. Ima: 
Felvirradt az Isten napja                                               
Arany égen úszó labda 
Készülj nekem az új napra 
Ajándékos Isten- adta. 
 
Annak neve legyen áldott 
Aki minket így megáldott 
Földeinkbe beleszántott 
Szépségéből egy szilánkot. 
 
Csillagoknak Teremtője 
Vigyázz minden kicsi kőre 
Fűre-fára szőlőtőre 
S minden téged éneklőre. 
 

8. Ének: 
Templomunk az Isten háza,                                       
Az ajtaja nyitva-tárva 
Harang szava csendül vígan, 
Bennünket hív, bim-bam, bim-bam! 
 

9. Ének: 
Mint szarvas hűs fonás után,                                      
lelkem eped, vágyik Hozzád, 
Úgy mennék én, az élő Úr felé, 
mikor jössz el, hogy elvigyél! 
Szelíd hangja megragadott 
És felemelt, Magához vont, 
kiválasztott, hogy meglássam arcát, 
Ó Jézus jöjj, úgy várunk Rád! 
 

10. Ének: 
Jézus köszöntlek, itt a reggel,                                         
a nap benéz az ablakomon, 
Jézus köszöntlek, itt a reggel, 
légy velem ezen a mai napon! 
 
Ahogy a nap ragyogja fényed 
vissza, 
s a madarak énekelnek 
úgy ragyogjak és daloljak Rólad! 
 
 
 
 
 

11. Ima: 
Szívből kérlek Istenem,                                                 
ma egész nap légy velem 
Segíts meg, hogy jó legyek 
mindenkivel jót tegyek 
Ha rám nézel e napon 
öröm legyen arcodon! 


