
w
w

w.
ca

m
en

a.
fi

Ohjelma 10 €

Tuikkikaa, oi joulun tähtöset
Tuikkikaa, oi joulun tähtöset 
kilpaa lasten tähtisilmäin kanssa! 
Kertokaatte joulun satua, 
yhtä uutta, yhtä ihanaa, 
mieltä viihtäen kuin muinen lasna!

Helkkykää, oi joulun laulelot, 
rinnoista niin riemurikkahista! 
Sävel soikoon, leikki leiskukoon, 
rinnan riemuista se kertokoon, 
mieltä viihtäen kuin muinen lasna!

Kerran loppuuun satu joulun saa, 
suru säveliä sumentaapi. 
Kerran silmän täyttää kyyneleet, 
virtaa vuolahina tuskan veet, 
siks’, oi tähtisilmät, loistakaatte.

Nyt syttyy valot tuhannet
Nyt syttyy valot tuhannet 
myös tänne Pohjolaan, 
ja taivahalta tähtöset 
jo luovat loistettaan.

Taas yli koko maailman 
käy tieto verraton: 
jo syntyi Poika Jumalan, 
jo Kristus tullut on.

Oi Betlehemin tähtönen, 
luo valos’ päälle maan! 
Tuo joulurauha suloinen 
myös majaan matalaan.

Nyt avaa ovet sydänten, 
ne siitä rauhan saa. 
Kas, loiste joulutähtösen 
tuo rauhan sanomaa.

Jouluyö, juhlayö
Jouluyö! Juhlayö! 
Päättynyt kaikk’ on työ, 
kaks’ vain valveill’ on puolisoa 
lapsen herttaisen nukkuessa 
seimikätkyessään,  
seimikätkyessään.

Jouluyö! Juhlayö! 
Paimenill’ yksin työ. 
Enkel’ taivaasta ilmoitti heill’: 
suuri koittanut riemu on teill’! 
Kristus syntynyt on!  
Kristus syntynyt on!

Jouluyö! Juhlayö! 
Täytetty nyt on työ. 
Olkoon kunnia Jumalalle! 
Maassa rauha, myös ihmisille 
olkoon suosio suur’!  
Olkoon suosio suur’!
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