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Makkaraa ja Glögiä 
 
Tervetulotoivotus   
 
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. 
 
 



Hartaus  
 
Jouluevankeliumi  
 
1. 
Tiellä ken vaeltaa, 
ken aasilla ratsastaa? 
Maahan on laskettu vaatteita, 
lehtiä, oksia. 
Muurari-rabbi nyt 
on matkalle lähtenyt, 
noussut on satulaan ratsunsa, 
kuitenkin kuningas. 
 
2. 
Kruunua, valtikkaa 
et lainkaan sä nähdä saa. 
Mahtavat ovat muualla, 
suurissa saleissa. 
Ihmisen Pojan tie 
nyt kaupunkiin suureen vie. 
Suosio satojen ihmisten 
vaihtuu jo syytökseen. 

3. 
Nöyryys ja hiljaisuus 
on valtasi salaisuus. 
Voimalla, väkivallalla 
et tahdo hallita. 
Uskomme vahvista, 
luo tiellemme valoa, 
johdata elämään rikkaaseen, 
rauhaan ja hyvyyteen. 
 
4. 
Jeesus, sä Herramme, 
sua seurata tahdomme. 
Kanssamme kulje eteenpäin, 
yhdessä, yksittäin. 
Hoosianna, hoosianna, 
hoosianna, hoosianna! 
Saavu jo, kuningas, luoksemme 
täyttämään toivomme. 

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

 
 
 
Maa on niin kaunis 
 
Maa on niin kaunis, 
kirkas Luojan taivas, 
ihana on sielujen toiviotie. 
Maailman kautta 
kuljemme laulain, 
taivasta kohti matka vie. 
 
Kiitävi aika, 
vierähtävät vuodet, 
miespolvet vaipuvat unholaan. 
Kirkasna aina 
sielujen laulun 
taivainen sointu säilyy vaan. 
 
Enkelit ensin 
paimenille lauloi, 
sielusta sieluhun kaiku soi: 
Kunnia Herran, 
maassa nyt rauha, 
kun Jeesus meille armon toi. 
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