
Shalom! 

Sivustot on laitettu uusiksi tekniikan kehittymisen tähden. Esim. kaikki mp3 laulut on koodattu 

yhtenäisiksi ja ne toimivat hienosti Android, IPAD ja Iphone soittimissa. 

Tässä on 188 tekemiäni PDF tiedostoja ja sovituksiani sanat ja soinnut, ja jotkut ovat valmiita toisten 

tekemiä lauluja. Myös jonkin verran nuotteja on. 

Jos purat tämän PDF ZIP tiedoston yhteen kansioon ja lataat tai kopioit haluamasi mp3 laulut ja 

taustat samaan kansioon, tulet saamaan allekkain laulun ja sitä vastaavan PDF sanat soinnut tai 

nuotti PDF tiedostot. Minulla itsellä on se niin kun nettiin laitan. Valitettavasti nykyään ei ole avoimia 

www kansioita, jossa vain kaikki toimisi ilman työtä ja laittamista. 

Lauluja saa käyttää, mutta jos joku äänittää CD levyn minun Jumalalta saamista lauluista, tai tekee 

laulun nettiin tai esittää videotykillä niin lähde täytyy mainita joka on www.biblecenter.se/suomi 

PDF helmoissa lukee aikaisempi nettisivusto, joka oli www.jeesusonherra.se  ja 

www.jesusarherren.se sitä koskevat linkit eivät enää toimi, koska kaikki on laitettu uusiksi nettiin. 

Näiden 188 PDF tiedoston editointi ei ole nyt minulle mahdollista, ehkä joskus. 

Mutta Jumalan sanaa ja ylistystä viedään eteenpäin niin kuin resurssit riittävät ja Jumala suo.  

Kaikesta kiitos ja kunnia kuuluu Jumalalle.  

Tätä kaikkea ei olisi koskaan tehty, jos Pyhän Hengen voitelu ei olisi ollut niin voimakkaasti työssä 

mukana! 

Näitä taustoja ja lauluja käytetään edelleen evankelioinnissa ja ylistyksessä monilla ihmisillä ja 

seurakunnilla. 

Tätä materiaalia mp3, PDF, videot yms ei saa myydä, vaan se on kaikille ilmaiseksi siunaukseksi Jes 

55:1. JKR 

 1 Kuulkaa, kaikki janoiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja 
syökää. Tulkaa, ostakaa ilman rahaa ja ilman hintaa viiniä ja maitoa.  
 2 Miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää, ja työnne ansion siitä, mikä ei ravitse? 
Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää, ja teidän sielunne virvoittuu runsauden ääressä.  
 3 Kallistakaa korvanne ja tulkaa minun luokseni. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Minä 
teen teidän kanssanne ikuisen liiton, annan lujat Daavidin armot.  
 4 Minä asetin hänet kansoille todistajaksi, kansojen ruhtinaaksi ja käskijäksi.  
 5 Sinä olet kutsuva kansoja, joita et tunne, ja kansat, jotka eivät sinua tunne, rientävät 
luoksesi Herran, sinun Jumalasi, tähden, Israelin Pyhän tähden, sillä hän kirkastaa sinut.  
 6 Etsikkoaika  
  Etsikää Herraa silloin, kun hänet voidaan löytää. Huutakaa häntä avuksi, kun hän on läsnä.  
 7 Jumalaton hylätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja kääntyköön Herran puoleen, niin 
Hän armahtaa häntä, ja meidän Jumalamme puoleen, sillä hänellä on paljon 
anteeksiantamusta.  
 8 Minun ajatukseni eivät näet ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun 
teitäni, sanoo Herra.  
 9 Sillä niin korkealla kuin taivas on maan yläpuolella, niin ovat minun tieni ylempänä kuin 
teidän tienne ja minun ajatukseni ylempänä kuin teidän ajatuksenne.  

http://www.biblecenter.se/suomi
http://www.jeesusonherra.se/
http://www.jesusarherren.se/


 10 Sade ja lumi, joka tulee taivaalta, ei sinne palaa, vaan kostuttaa maan, tekee sen 
hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siementä ja syöjälle leipää.  
 11 Samoin on myös minun sanani, joka lähtee minun suustani: se ei palaa tyhjänä minun 
luokseni, vaan tekee sitä, mikä on minulle otollista, ja saa menestymään sen, mitä varten 
minä sen lähetin.  
 12 Iloiten te lähdette, ja rauhassa teitä saatetaan. Vuoret ja kukkulat puhkeavat riemuun 
teidän edessänne, ja kaikki kedon puut paukuttavat käsiään.  
 13 Orjantappuran paikalle kasvaa kypressi, nokkosen sijaan kasvaa myrtti. Tämä tapahtuu 
Herran kunniaksi ja on ikuinen merkki, joka ei häviä.  
 

Ruotsi 2014-09-08 
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