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21.  Joululauluilta

1.  Hoosianna. Virsi 1 

Hoosianna, Daavidin poika, kiitetty olkoon hän! 
Kiitetty Daavidin Poika, joka tulee Herran nimeen. 
Hoosianna, hoosianna, hoosianna, hoosianna! 
Kiitetty Daavidin Poika, joka tulee Herran nimeen.



2.Nyt sytytämme kynttilän. Virsi 13

Nyt sytytämme kynttilän, se liekkiin leimahtaa. Me
odotamme Jeesusta, seimessä nukkuvaa.

[Tauko laulussa, lapset sytyttävät 
kynttilän alttarille]

Nyt sytytimme kynttilän, se liekkiin leimahti. Me 
odotamme Jeesusta, seimessä nukkuvaa.



3.Juhlimaan tulkaa toivon täyttymistä. Virsi 27

Juhlimaan tulkaa toivon täyttymistä, rientäkää, 
kutsuu nyt Betlehem! Etsikää lasta, taivaan 
kuningasta, ja kumartamaan tulkaa ja kumartamaan
tulkaa ja kumartamaan tulkaa Herraamme!

Herrojen Herra, valo maailmamme, ihmisen lapseksi
syntynyt. Katsokaa lasta, taivaan kuningasta, ja 
kumartamaan tulkaa ja kumartamaan tulkaa ja 
kumartamaan tulkaa Herraamme!

Kaikuvat virret enkeleiden kuoron, niihin me 
yhdymme riemuiten: Kunnia olkoon taivaan 
Jumalalle ja maassa olkoon rauha ja maassa olkoon 
rauha ja hyvä tahto luon.nba ihmisten!

Kirkkaana loistaa meille uusi aamu, syntymäjuhla on
Jeesuksen. Taivaasta saapui Sana ihmiseksi, siis 
kumartamaan tulkaa, siis kumartamaan tulkaa, siis 
kumartamaan tulkaa Herraamme!



4.On kylmä Pohjolan pakkassää. SL 18

On kylmä Pohjolan pakkassää, ja päivää pimeys 
piirittää. On loiste kaukana auringon, vaan silti 
kirkkaus läsnä on.

Nyt lapsi seimeen on syntynyt ja tähti taivaalle 
syttynyt. Se yllä kaupungin pienoisen tuo viestin 
lahjasta taivaitten.

Kun lapsi sydämiin tulla saa, hän meille armonsa 
lahjoittaa. Hän maille viimojen, nietosten tuo 
lämmön kotiin ja rakkauden.

Niin Pohjan valkeat välkkyen nyt juhlaan yhtyvät 
enkelten. Myös Pohjan taivaalle loistamaan jää 
tähti Elämän ruhtinaan.

Ja kerran joulussa kirkkauden saan nähdä Herrani, 
Jeesuksen. Soi siellä laulumme kiitosta, kun tähti 
johdatti matkalla.



5.Kautta tyynen, vienon yön

Kautta tyynen, vienon yön, päältä kirkkaan 
tähtivyön, riemun ääni helähtää, suuret, pienet 
herättää.

Se on laulu enkelten, joka soipi riemuiten: 
Vapahtaja juuri nyt teille ompi syntynyt!

Jumalalle kunnia olkoon korkeudessa, maassa rauha
suloinen, hyvä tahto ihmisten!



6.Nyt seimellesi seisahdan. Virsi 25

Nyt seimellesi seisahdan, oi Jeesus, autuuteni, ja 
maahan asti kumarran Herralle, luojalleni. Sain 
elämäni, kaikkeni, sinulta synnyinlahjaksi. Ne ota, 
Jeesus, vastaan.

En ollut vielä syntynyt, kun synnyit auttajaksi. En 
armoasi kysynyt, kun tulit turvaajaksi. En vielä 
ollut päällä maan, kun riensit tänne maailmaan, 
aukaisit meille taivaan. 

Yö synkkä peitti silmäni, vaan tulit, Jeesukseni. 
Kirkastit yöni päiväksi ja nousit valokseni. Oi 
aurinkoni, iloni, lämmitä jälleen mieleni armosi 
säteilyllä.

Kun murhe murtaa mieltäni tai epätoivo kaivaa, 
rohkaise silloin sieluni ja lievitä sen vaivaa. Kun 
synti mieltä ahdistaa, lohdutat, Jeesus, surevaa, 
velkani maksoit kaikki. 



Oi Jeesus, tänne maailmaan et tullut itses tähden, 
minua saavuit auttamaan kurjuuden kaiken nähden. 
Ja raskaan ristin kärsien armahdit minut, syyllisen.
Voisinko kyllin kiittää!

Siis, Vapahtaja, rukoilen, et sitä koskaan kiellä: 
Nyt ota sydän syntinen ja asu aina siellä sen 
ainoana Herrana, sen ilona ja riemuna ja täynnä 
lohdutusta.

Vaan kuinka suuren vieraani ottaisin oikein vastaan,
kun sydämeni, lahjani, on multaa ainoastaan? Oi 
Herra maan ja taivasten, käyt itse luokse 
syntisten, armosi meille annat.



7.Jeesus Kristus meille nyt. Virsi 16

Jeesus Kristus meille nyt neitseestä on syntynyt. 
Ihmiseksi Jumala tuli tänne taivaasta.

Kansa kaiken maailman näkee ihmeet Jumalan: Sana
tuli lihaksi, tänne ihmislapseksi.

Synnittä on syntynyt, synnittä myös elänyt, kantoi 
synnit maailman, mursi vallan kuoleman.

Ilo, rauha mukanaan saapunut on päälle maan 
Jumala ja ihminen, auttajamme armoinen.

Isän luota lähtenyt Isän luona taas on nyt, voitti 
vallat turmion, taivaan aukaissut hän on.

Hän on Isän vertainen, yhtä iankaikkinen, istuu 
Isän rinnalla maan ja taivaan Herrana.

Jumalalle kunnia olkoon korkeudessa, maassa 
rauha, suosio, hyvä tahto, sovinto.





8.Joulupuu on rakennettu

[Kouluikäiset laulavat] Joulupuu on rakennettu, 
joulu on jo ovella. Namusia ripustettu ompi kuusen 
oksilla.

Kuusen pienet kynttiläiset valaisevat kauniisti. 
Ympärillä lapsukaiset laulelevat sulosti. 

Kiitos sulle, Jeesuksemme, kallis Vapahtajamme, 
kun sä tulit vieraaksemme, paras joululahjamme.

Tullessasi toit sä valon, lahjat rikkaat runsahat, 
autuuden ja anteeksannon kaikki taivaan tavarat.

Anna Jeesus Henkes valon, jälleen loistaa 
sieluumme. Sytytellä uskon palon, siunaa 
Jeesus joulumme.



9.Me käymme Joulun viettohon

Me käymme Joulun viettohon taas kuusin, 
kynttilöin. Puun vihreen oksat kiedomme me hopein,
kultavöin, vaan muistammeko lapsen sen, mi 
taivaisen tuo kirkkauden?

Me käymme joulun viettohon niin maisin miettehin, 
nuo rikkaan täyttää aatokset ja mielen köyhänkin: 
suun ruoka, juoma, meno muu. Laps' hankeen 
hukkuu, unhoittuu.

Turhuuden turhuus kaikki on, niin turhaa touhu tää;
me kylmin käymme sydämin, laps' sivuun vain jos 
jää. Me lahjat jaamme runsahat, laps' - tyhjät 
kätes ihanat.

Oi ystävät, jos myöskin me kuin tietäjämme nuo 
veisimme kullan, mirhamin tuon rakkaan lapsen luo, 
niin meille joulu maallinen ois alku joulun taivaisen.



10. On Hanget korkeat, nietokset

On hanget korkeat, nietokset, vaan joulu, joulu on 
meillä! On kylmät, paukkuvat pakkaset ja tuimat 
Pohjolan tuuloset, vaan joulu, joulu on meillä

Me taasen laulamme riemuiten, kun joulu, joulu on 
meillä! Se valtaa sielun ja sydämen ja surun särkevi
entisen, mi kasvoi elämän teillä.

Oi käykää, ystävät, laulamaan, kun joulu, joulu on 
meillä! Se tuttu ystävä vanhastaan on tänne 
poikennut matkoillaan ja viipyy hetkisen meillä.

Nyt tähtitarhoihin laulu soi, kun joulu, joulu on 
meillä! Nyt maasta taivaaseen päästä voi, jos sydän
nöyrä on lapsen, oi, kun joulu, joulu on meillä.

Oi anna, Jumala, armoas, kun joulu, joulu on meillä! 
Ja kansaa suojaa sun voimallas, meit auta näkemään
taivaitas, kun joulu, joulu on meillä!



11. Joulu, joulu tullut on. SL 5

Joulu, joulu tullut on, juhla armahainen, siitä riemu 
verraton, ilo autuainen.

Kiittäkäämme Jumalaa, Isää taivaallista, kaiken 
hyvän jakajaa armon antimista.

Jeesus, Jeesus tullut on, ystävämme parhain. Valon
tiellä johdattaa hän jo meitä varhain.

Jeesus kun on ainiaan matkaoppaanamme, 
taivaallisen kotimaan kerran saavutamme.

Rauha, rauha tullut on, Herran Henki pyhä. Meitä 
uskoon oikeaan vahvistaa hän yhä.

Vaikka kaikki maailma myrskyisenä pauhaa, 
sydämemme levossa nauttii joulurauhaa.



12. Oi joulun tähti pieni. SL 14

[Kouluikäiset laulavat] Oi joulun tähti pieni, yön 
kirkkain tähtönen, :,: valaise johda tieni seimelle 
Jeesuksen. :,:

Sen, mikä sydäntäni syyttää ja ahdistaa, :,: 
majassa autuaassa anteeksi aina saan. :,:

Tuon lapsen hyvyydessä jää saahan sulaa pois, :,: 
niin, että sydämessä oikea joulu ois. :,:

Ja sydämeni seimeen, asuntoon halvimpaan, :,: 
armosta lapsen kalliin saisinpa asumaan. :,:

Oi joulun lapsi pieni, lahjoista ihanin:,: johdata 
mainen tieni sun luokses kotihin:,:



13. Katso, kuinka valo loistaa. SL 11

Katso, kuinka valo loistaa Betlehemin yössä nyt. :,: 
Kuule, enkeläänet toistaa: Piltti pieni syntynyt :,:

Kumarrumme, seimen lapsi, olkivuotees halvan 
luo. :,: Tule meille vierahaksi, joulurauha kotiin 
tuo. :,:

Sina ristin raskaan kannat, jota painaa synnit maan.
:,: Nimessäsi meille annat anteeks kaikki synnit 
vaan :,:

Siksi kaikuu kiitoksemme seimes luona, 
pienoinen. :,: Sinä tuli valoksemme, pysy luona 
lapsien :,:



14. Tulemme Jeesus, pienoises

Tulemme Jeesus, pienoises, nyt Betlehemin 
seimelles. Sä valos loistaa meille suo, ja jouluriemu 
meille tuo.

Me luokses käymme kiittäen, sun etees maahan 
langeten. Sä ota meidät omikses, sun sisarikses, 
veljikses!

Nyt seimes luona veisaamme, ja sulta, Jeesus, 
pyydämme: Suo kerran meidän, lapsien, sua kiittää 
eessä istuimen!



15. Oi Kuusipuu

Oi kuusipuu, oi kuusipuu ja lehväs uskolliset. Sä 
vihannoitset kesäisin, tuot lehväs talven tuiskuihin.
Oi kuusipuu, oi kuusipuu ja lehväs uskolliset.

Oi kuusipuu, oi kuusipuu ja lehväs uskolliset! Myös 
aina joulun aikahan sä saavut meidän majahan. Oi 
kuusipuu, oi kuusipuu ja lehväs uskolliset.

Oi kuusipuu, oi kuusipuu ja lehväs uskolliset! Oot 
tervetullut tultuas, kun annat meille lahjojas. Oi 
kuusipuu, oi kuusipuu ja lehväs uskolliset.



16. Joulun kellot

Hiljaa, hiljaa joulun kellot kajahtaa. Kautta 
avaruuksien kaikuu laulu riemuinen: Jeesus tullut 
on!

Hiljaa, hiljaa joulun kellot kajahtaa. Taivahalla 
säteillen välkkyy sarja tähtösten: Jeesus tullut on!

Hiljaa, hiljaa joulun kellot kajahtaa. Kirkkaat 
joulukynttilät lempeästi hymyyvät: Jeesus tullut 
on!

Hiljaa, hiljaa joulun kellot kajahtaa. Kaikuu laulu 
lapsosten kirkkahasti helkkyen: Jeesus tullut on!



17. Ei valtaa, kultaa, loistoa. Virsi 31

Ei valtaa, kultaa, loistoa tuo joulu lahjanaan, vaan 
Luojan olkoon kunnia ja rauha päällä maan. Oi 
Herrani, tee juhlani nyt itsellesi iloksi! Ei valtaa, 
kultaa loistavaa vaan Luojan kunniaa.

Tuo kotiin lasten riemua, kun loistaa joulupuu. Tuo 
joulun kirkas sanoma, kun ilta tummentuu. Ja 
tuntooni suo rauhasi, ilolla täytä uskoni. Tuo kotiin 
lasten riemua ja joulun sanoma.

Jo, joulunrauha, saavu, jää nyt joka sydämeen. Luo 
toivon, ilon lämmin sää maailman kylmyyteen. 
Vieraaksi saan nyt kuninkaan, et muutu, Herra, 
milloinkaan! Jo, joulunrauha, saavu, jää, luo toivon 
lämmin sää.



18. Enkeli taivaan lausui näin. Virsi 21

Enkeli taivaan lausui näin: Miks hämmästyitte 
säikähtäin? Mä suuren ilon ilmoitan maan kansoille 
nyt tulevan.

Herramme Kristus teille nyt on tänään tänne 
syntynyt, ja tää on teille merkiksi: seimessä lapsi 
makaapi. 

Jo riennä, katso sieluni, ken seimessä nyt makaapi: 
hän on sun Herras, Kristukses, Jumalan Poika, 
Jeesukses.

Oi terve, tänne tultuas, syntist et hylkää, armias. 
Sä köyhäks tulit rikkahin, sua kuinka kyllin 
kiittäisin.

Ah, iloni jos sinuss’ ois, en unhoittaa sua koskaan 
vois. Suo siihen apus armosta, niin kiitän aina 
riemulla.

[ Seisaaltaan ] Nyt Jumalalle kunnia, kun antoi 
ainoon Poikansa. Siit enkelitkin riemuiten veisaavat
hälle kiitoksen.





Ilta jatkuu kahvituksella viereisellä srk-talolla. Kaikki ovat tervetulleita. 
Toivotamme Kaikki tervetulleiksi taas vuoden kuluttua laulelemaan !

Pornaisten Rauhanyhdistys


