
 

 

Maa on niin kaunis   virsi 30 
 
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. 
 
 
 
 
 

Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta 2016! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joulukonsertti 

 

 

Mä kanssa paimenten 
 

 

9.12.2015 Viialan kirkko klo 19 

15.12.2015 Toijalan kirkko klo 19 

 

Käsiohjelma 10 € 

Johtaa Juha Holma 



 

 

J. Mäntyjärvi Ave Maria 
G. Isola Kyrie 
Trad.  Joudu, satakiel'! 
J. Holma  Tule sydänten seimehen, Herra 
Trad. Wales Kuusen kotiin tuoda saamme 
J. Sibelius On hanget korkeat nietokset 
 
Yhteislaulu  En etsi valtaa, loistoa 
 
A. Raninen  Tule joulu kultainen 
W. Siukonen Joulun odotuksessa 
I. Hannikainen  Jeesuslapsi suloinen 
I. Hannikainen  Odotan jouluvierasta 
 
Yhteislaulu Jo joutuu ilta 
 
Trad. Ranska Heinillä härkien kaukalon 
A. Nissilä Hiljainen Gloria 
J. Holma Jouluvirsi 
P. Simojoki Tulkoon joulu 
I. Kuusisto Mä kanssa paimenten 
 
Yhteislaulu Maa on niin kaunis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En etsi valtaa, loistoa   J. Sibelius 
 
En etsi valtaa, loistoa, en kaipaa kultaakaan, 
mä pyydän taivaan valoa ja rauhaa päälle maan. 
Se joulu suo, mi onnen tuo ja mielet nostaa Luojan luo. 
Ei valtaa eikä kultaakaan, vaan rauhaa päälle maan. 
 
Suo mulle maja rauhaisa ja lasten joulupuu, 
Jumalan sanan valoa, joss´ sieluin kirkastuu. 
Tuo kotihin, nyt pieneenkin, nyt joulujuhla suloisin, 
Jumalan sanan valoa ja mieltä jaloa. 
 
Luo köyhän niinkuin rikkahan saa, joulu ihana! 
Pimeytehen maailman tuo taivaan valoa! 
Sua halajan, sua odotan, sä Herra maan ja taivahan. 
Nyt köyhän niinkuin rikkaan luo suloinen joulus tuo! 
 
 
Jo joutuu ilta   J. Sibelius 
 
Jo joutuu ilta ja tuuli käy yli tumman, synkeän salon, 
hämy majan verhovi matalan ja kirkkaan uhkean talon. 
Kun tuntea sais tuon pyhän, lohtua luovan valon! 
 
Vaan tähdet lempeän hohteen luo syvyyksiin synkkiin asti. 
Ja jouluvalkeat loistavat joka paikassa kirkkahasti. 
Oi Luojamme, sä tule meille johtajaksi! 
 
Nyt valkeus voittaa ja synkkyyskin jo murtuu maisilla 
teillä. 
Majassa halvimmassakin on sijansa enkeleillä. 
Ja silloin on myös joulurauha parhain meillä. 


