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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.

Avaja porttis, ovesi, Virsi 2

Avaja porttis, ovesi, käy Herraas vastaan nöyrästi,
kun itse taivaan kuningas sun tahtoo olla vierahas.
Suo ilovirtes kaikua, on siitä riemu taivaassa. Nyt
olkoon kiitos Jeesuksen, hän saapuu luokse
syntisen.
Hyvyyden Jeesus myötään tuo ja kaiken armon
meille suo. Kruununsa on vanhurskaus ja valtikkansa
laupeus. Hän tuskat tuimat sammuttaa, vaivoista
meidät vapahtaa. Nyt olkoon kiitos Jeesuksen, hän
saapuu luokse syntisen.
Autuas kansa, kaupunki, kun Jeesus saapuu
Herraksi. On siellä rauha, rakkaus ja uusi toivo,
uskallus. Hän tullessansa armon tuo ja avun
neuvoillansa suo. Nyt olkoon kiitos Jeesuksen, hän
saapuu luokse syntisen.

Avaja porttis, ovesi, valmista hälle itsesi. Sun
lamppus olkoon palava ja valvo, Herraas odota. Hän
saapuu riemusaatossaan ja sinut kruunaa armollaan.
Nyt olkoon kiitos Jeesuksen, hän saapuu luokse
syntisen.
Käy, Herra Jeesus, luokseni, tee sydämeeni majasi.
Se täytä, Jeesus, armolla ja asu aina minussa.
Taivaaseen minut johdata, luonasi anna riemuita.
Jo kohta Herra saapuukin. Niin, aamen, Jeesus
rakkahin.

4. 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!

5. 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.

6. Heinillä härkien kaukalon
Heinillä härkien kaukalon nukkuu lapsi viaton:
Enkelparven tie kohta luokse vie rakkautta
suurinta katsomaan.
Helmassa äitinsä armahan nukkuu poika Jumalan:
Enkelparven tie kohta luokse vie rakkautta
suurinta katsomaan.
Keskellä liljain ja ruusujen nukkuu Herra Ihmisten:
Enkelparven tie kohta luokse vie rakkautta
suurinta katsomaan.
Ristillä rinnalla ryövärin nukkuu uhri puhtahin:
Enkelparven tie kohta luokse vie rakkautta
suurinta katsomaan.

7. Kuului laulu enkelten
Kuului laulu enkelten kautta avaruuksien, vuoret
kertas kaiullaan riemulaulun taivaisen. Gloria in
excelsis Deo!
Paimenet on ihmeissään: Miksi riemulaulut nää?
Mitä sanomaa nyt tuo taivahinen laulu tää? Gloria
in excelsis Deo!
Käykää Betlehemihin! Syntynyt on lapsonen.
Polvistukaa eessä sen, eessä Herran Kristuksen!
Gloria in excelsis Deo!

8. 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.

9.

Kun joulu valkeneepi

Kun joulu valkeneepi, mä riennän seimellen. Siell`
Jeesus lepäileepi, pääll` olkivuotehen. Siell`
Jeesus lepäileepi, pääll`olkivuotehen.
Sä poikas, Herra, sallit lapseksi syntyä. Siis
lapsuusvuodet kalliit myös sulle annan mä. Siis
lapsuusvuodet kalliit myös sulle annan mä.
Sua, Jeesus, tarvitsemme, sä lasten puoltaja. Suo,
synneillä ettemme sun mieltäs pahoita. Suo,
synneillä ettemme sun mieltäs pahoita.

10.

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!

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

Oi joulun tähti pieni yön kirkkain tähtönen, valaise,
johda tieni seimelle Jeesuksen, valaise, johda tieni
seimelle Jeesuksen.
Sen, mikä sydäntäni syyttää ja ahdistaa, majassa
autuaassa anteeksi aina saan, majassa autuaassa
anteeksi aina saan.
Tuon lapsen hyvyydessä jää saahan sulaa pois, niin
että sydämessä oikea joulu ois, niin että sydämessä
oikea joulu ois.
Ja sydämeni seimeen, asuntoon halvimpaan,
armosta lapsen kalliin saisinpa asumaan, armosta
lapsen kalliin saisinpa asumaan.
Oi joulun lapsi pieni, lahjoista ihanin, johdata
mainen tieni luoksesi kotihin, johdata mainen tieni
luoksesi kotihin.

13.

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 Pornaisten rauhanyhdistyksellä,
Latiskantie 28, 07170 Pornainen.
Kaikki ovat tervetulleita.
Toivotamme myös Kaikki tervetulleiksi taas vuoden kuluttua
laulelemaan !
Pornaisten Rauhanyhdistys

