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Kuva: Hannes Honkanen

Sisällys

Arkihuolesi kaikki heitä, nro 1
En etsi valtaa, loistoa, nro 5 DVJ
Enkeli taivaan, nro 18 DVJ
Heinillä härkien kaukalon, nro 9
Ikiaikojen taa, nro 8
Jouluilta (Taivahalla syttyy juuri), nro 11
Joulu joka päivä, nro 3
Joulukirkkoon, nro 12
Jouluna he kaikki ovat täällä, nro 13
Joulun kellot (Hiljaa, hiljaa), nro 6
Joulu saapuu jokaiselle, nro 20
Jouluyö, juhlayö, nro 10 DVJ
Kilisee, kilisee kulkunen, nro 19
Kun joulu on, nro 15
Maa on niin kaunis, nro 23 DVJ
Me käymme joulun viettohon, nro 4
Nyt syttyy valot tuhannet, nro 21 DVJ
Pienikin valo pimeän poistaa, nro 22
Sydämeeni joulun teen, nro 24
Sylvian joululaulu, nro 17
Taivas sylissäni, nro 7 DVJ
Tulkoon joulu, nro 2
Tähti tähdistä kirkkain, nro 14
Varpunen jouluaamuna, nro 16

Kauneimmat Joululaulut tuovat toivoa
Tänäkin jouluna Kauneimmat Joululaulut kaikuvat kirkoissa ja kodeissa,
ostoskeskuksissa ja toreilla. Jos emme
voisikaan entiseen tapaan kokoontua
yhteen ja nähdä kaikkia rakkaitamme,
ovat yhteiset kokemukset ja muistot sitäkin tärkeämpiä. Joululaulujen kautta
olemme kaikki osa yhteistä juhlaa.
Rauhan ja toivon sanoma rakastavasta Jumalasta on tänä jouluna erityisen merkityksellinen. Kulunut vuosi on
ollut poikkeuksellinen ja tuonut suuria
muutoksia jokaisen elämään.

DVJ = De vackraste julsångerna -lauluvihko

Lauluvalinnat: Anu Arvola, Sanna Leppäniemi, Päivi Mattila,
Irina Niskala, Esa Rättyä ja Taina Voutilainen
Säestykset löytyvät mm. seuraavista kirjoista:
JT – Joulun toivelaulut F-Kustannus 2009 • JTK – Joulun toivelaulukirja Fazer 1983 • KJ – Kauneimmat joululaulut F-Kustannus 2012 •
KUJ – Kultainen joululaulukirja F-Kustannus Oy 2002 • LV – Lasten
virsi 2012 • NV – Nuoren seurakunnan veisuja 2015 • PT – Pieni toivelaulukirja F-Kustannus 2011 • ST – Suuri toivelaulukirja Joululauluja
1998 • VIK – Viisikielinen Perussanoma Oy 2014
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Koko maailman vallanneesta pandemiasta kärsivät eniten kaikkein
heikoimmassa asemassa olevat. Kehitysmaissa liian moni lapsi jää ilman
tarvitsemaansa ravintoa, puhdasta vettä, hoivaa ja koulutusta. Apua tarvitaan
nyt enemmän kuin koskaan.
Suomen Lähetysseura on tehnyt yli
160 vuotta työtä ihmisarvoisen elämän
ja oikeudenmukaisuuden puolesta.

Sinun tuellasi teemme työtä niiden
maailman lasten hyväksi, jotka eivät
muuten saisi apua. Joka vuosi Kauneimpien Joululaulujen kautta sadattuhannet lapset saavat toivoa paremmasta
tulevaisuudesta.

Sinäkin voit antaa lahjan,
joka muuttaa lapsen elämän.
Kiitos, kun olet mukana!
"Lapset eivät itse kykene puolustamaan itseään, vaan ovat
kaikista heikoimmassa asemassa. Siksi he tarvitsevat meidän
tukeamme. Tule sinäkin mukaan
auttamaan maailman lapsia!"
Paula Koivuniemi,
Kauneimmat Joululaulut 2020 -kampanjan
virallinen suojelija
kauneimmatjoululaulut.fi

