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Tiliseb, tiliseb aisakell 
 

Tiliseb, tiliseb aisakell, 
lumi hell, lumi hell, 
Tiliseb, tiliseb aisakell, 
kiirgab mets ja hiilgab maa. 
 
Mööduvad saanid, reed 
piki teed, talvist teed, 
üle soo ja karjamaa, 
üle heinamaa. 
 
Tiliseb, tiliseb aisakell, 
lumi hell, lumi hell, 
Tiliseb, tiliseb aisakell, 
kiirgab mets ja hiilgab maa. 
 
Helgivad tuled eel, 
talve teel, külateel, 
rõõmsad pühad igal pool, 
üle kogu maa. 
 
Tiliseb, tiliseb aisakell, 
lumi hell, lumi hell, 
Tiliseb, tiliseb aisakell, 
kiirgab mets ja hiilgab maa. 

Jõulukellad 

Tasa, tasa jõulukellad kajavad; 
üle terve ilmamaa 
kajab laul nüüd rõõmuga: 
jõulud tulnud ju! 
 
Tasa, tasa jõulukellad kajavad; 
taeva võlvil sädeleb 
tähekese valgushelk: 
jõulud tulnud ju! 
 
Tasa, tasa jõulukellad kajavad; 
kuusk see särab küünaldes, 
rõõm on kõigil südames: 
jõulud tulnud ju! 
 
Tasa, tasa jõulukellad kajavad; 
kõlab laste lauluhääl 
rõõmurikkal helinal: 
jõulud tulnud ju! 

Läbi lume sahiseva 

Läbi lume sahiseva sõidab 
saanike, 
:,: aisakell lööb tilla-talla 
üliarmsasti. :,: 
 
Kena jõuluehte saanud iga 
metsapuu. 
:,: Seda ilu vaatab kõrgelt 
mõnus jõulukuu. :,: 
 
Sõida ruttu, saanikene, koju 
kirikust, 
:,: läbi luha, üle kingu, mööda 
männikust. :,: 
 
Kodus pannil jõuluvorstid 
särisevad ju, 
:,: kodus ootvad kingitused, 
ootab jõulupuu. :,: 

Oh, kuusepuu 

Oh, kuusepuu, oh, kuusepuu, 
kui haljad on su oksad! 
Ei mitte üksi suisel aal, 
vaid talvel ka siin külmal maal. 
Oh, kuusepuu, oh, kuusepuu, 
kui haljad on su oksad! 
 
Oh, kuusepuu, oh, kuusepuu, 
sa oled mulle armas! 
Sind jõuluks metsast tuuakse 
ja küünlad külge pannakse. 
Oh, kuusepuu, oh, kuusepuu, 
sa oled mulle armas! 
 
Oh, jõulupuu, oh, jõulupuu! 
Siit igaüks saab rõõmu. 
Su juures lapsed laulavad 
ja rõõmsalt kinke ootavad. 
Oh, jõulupuu, oh, jõulupuu! 
Siit igaüks saab rõõmu. 
 
Oh, jõulupuu, oh, jõulupuu, 
su valgus on nii hiilgav! 

Veel kirkam valgus sellel ees, 
kes taeva leiab Jeesuses. 
Oh, jõulupuu, oh, jõulupuu, 
su valgus on nii hiilgav! 
 
 
Miks nii hilja õhtukellad 

Miks nii hilja õhtukellad 
meile tornist kõlavad. 
Kirikutes miks nii hulgad 
küünlad kaunilt säravad? 

Täna on ju rõõmupüha, 
kallim kallimatest see. 
Sellel öösel sündis ilma 
Jeesus, jõululapsuke. 

Talle helistame kella, 
talle kõlab meie laul. 
Jumalal au kõrges olgu, 
rahu olgu ilma pääl. 

Püha öö 

Püha öö, vaikne öö! 
Puhkab maa rahuga. 
Joosep valvab ja Maarjal on 
seal 
väike lapsuke põlvede peal. 
Uinu, patuste rõõm! 
Uinu, patuste rõõm! 
 
Püha öö, jõuluöö! 
Ingli hääl välja peal 
laulab rõõmuga: halleluuja! 
Karjastele nii kuulutab ta: 
"Kristus sündinud teil! 
Kristus sündinud teil!" 
 
Püha öö, õndsaim öö! 
Meile sa ilmuta 
Isa armu, mis õnnistust toob, 
rahupõlve maaimale loob. 
Laulgem halleluuja! 
Laulgem halleluuja! 
 


