
Youtube Soittolista. RAAMATUN SANA LAULUT noin 20 kpl. Lähes kaikki ovat suoraan Jumalan sana 

lauluja, jotka Jumala on antanut. Se kyllä kuulee. 

https://www.youtube.com/watch?v=QxYr-

RGGonM&list=PLG3wdV5ELNwbgJ2GiidpdgIdbXJMZPZfe&index=1 

Sanat ja soinnut PDF A4 tulostetavat ZIP löytyy alempaa tästä dokumentista, jossa on sanat ja 

soinnut PDF tiedostot näihin Jumalan sanalauluihin.  

 

----- VARSINAINEN ARTIKKELI --- 

Näin Messiaanisesta seurakunnasta Isän Silmäterän sukua oleva yhteyshenkilöni sanoi Raamatun 

sanalauista!  

 

"oho wow kuullostaa aivan mahtavalta            olisi kyllä huippua saada myös laulut laulettuna ja 

nuotit niin he voisivat oppia ne.  ” 

 

Ovat siis Ruotsalaisia mutta osaavat sujuvasti 8 eri kieltä kun ovat aina kiertäneet ympäri maailmaa 

evankelioimassa joka heille on elämäntapa ja heillä on sitä varten oma bussi myös. " 

 

Shalom! Tuon tässä esille noin 20 Raamatun sanalaulua YouTube soittolistana, jotka  Jumala on 

viisauden sanoina minulle antanut. Ne ovat yhdessä YouTube soittolistassa. Asia tuli esille siksi, että 

Ruotsissa oleva erään Messiaanisen seurakunnan yhteyshenkilöni oli kiinnostunut näistä heille 

evankeliointilauluiksi!  Kunpa muutkin kristityt ymmärtäisivät näiden arvon! Näitä lauluja saa käyttää 

ja soittaa ja laulaa muutkin kuin minä!  Itse en koskaan unohda näitä. Hän sanoi mm. niin että: 

 

Heillä, eräällä MESSIAANISELLA SEURAKUNNLLA on  evankeliointiryhmä ja bussi, jossa osataan 

laulaa kahdeksaa kieltä ja yksi niistä on suomi ja HE LAULAVAT VAIN SUORAAN RAAMATUIN 

SANAA. 

 

Lisäksi hän sanoi, jonka uskaltanen laitta tähän, että: He itkevät surunsa yhdessä ja auttavat toisiaan 

myös velkojen maksussa. Tämä on jotakin sellaista raamatullista Kristittyjen rakkautta, jota pitäisi 

olla meillä evankelisella puolella! Meillä on opittavaa heiltä! 

 

Muistelin tuota mitä hän sanoi pyörälenkilläni tänään ja tuli mieleeni että paljon olen ollut helluntai 

ja vapaaseurakunnissa, city yms. seurakunnossa 1976 vuoden jälkeen kun tulin uskoon.  Se tekee 

ilmeisesti 48 vuotta, että olen ollut uskossa. Omassa palvelutehtävässäni olen ollut vuodesta 2002 

lähtien eli 20 vuotta, suoraan Pyhän Hengen alaisena ja sitten projekteja seurakunnissa ja niiden 

ulkopuolella, nettisivut ( WWW.BIBLECENTER.SE ovat rikki olleet muutaman päivän 

ohjelmapäivityksen tähden nyt 2022-10-03, jonka www hotellin palveluntarjoaja teki, mutta korjaan 

https://www.youtube.com/watch?v=QxYr-RGGonM&list=PLG3wdV5ELNwbgJ2GiidpdgIdbXJMZPZfe&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=QxYr-RGGonM&list=PLG3wdV5ELNwbgJ2GiidpdgIdbXJMZPZfe&index=1


ne ehkä maanantaina, eli pitäisi olla kunnossa taas 2022-10-04, tiistain paikkeilla) mutta arkisto ja 

muut Youtube ja yksittäiset tiedostolinkit toimivat silti, koska se on vain nettikansioita:     

 

https://biblecenter.se/arkisto/   Kokeile tätä. 

 

Eli siis yllä tekstissä ja tänään pohdin sitä että mainitsemissani seurakunnissa, joissa olen paljon ollut 

EI KOSKAAN OPETETA SITÄ ETTÄ MAKSETAAN VELJIEN JA SISARIEN VELKOJA PORUKALLA; EI 

OPETETA TODELLISTA RAKKAUTTA. sitä vain jaksetaan jauhaa että seurakunnalle pitää antaa 

kymmenykset. Mutta ei siis opeteta rakastamaan toisiaan. mutta nyt tulemmekin apostoliseen 

aikaan. Apostoliseen lopunajan herätykseen, jossa toisiaan rakastavat uskovat menestyvät, myös 

armolahjoissa ja palvelutehtävässään, koska PYHÄ HENKI, ARMOLAHJAT TOIMIVAT VAIN SISARIEN JA 

VELJIEN VÄLISESSÄ RAKKAUDESSA Kotikokoukset ja Online rukous. siinä on alkuseurakunnan malli.  

 

Tässä on tämänkertainen viestini hänelle eli minun ruotsinkielisen messiaanisen ystäväseurakuntani 

suomea osaavalle yhteyshenkilölleni. Hänen nimeään en voi antaa tiedoksi määrätyistä syistä. 

Lainaan yhden rivin hänen tekstiään, että tekin täällä ymmärtäisitte jumalan sanan ja myös jumalan 

sana laulujen arvon. Kun alat laulamaan näitä lauluja, et koskaan enää unohda näitä Raamatun 

lauseita, jotka ovat lähes kaikki UT, on myös Jesajasta ym. 

 

"oho wow kuullostaa aivan mahtavalta            olisi kyllä huippua saada myös laulut laulettuna ja 

nuotit niin he voisivat oppia ne.  

Ovat siis Ruotsalaisia mutta osaavat sujuvasti 8 eri kieltä kun ovat aina kiertäneet ympäri maailmaa 

evankelioimassa joka heille on elämäntapa ja heillä on sitä varten oma bussi myös. " 

—— 

 

Olipa hyvä että Raamatun sanalaulut kiinnostavat. En olisi koskaan osannut tehdä niitä itse, mutta ne 

ovat tulleet voitelussa viisauden sanoina minulle. laitan jotakin tässä nyt. 

 

Youtube Soittolista. RAAMATUN SANA LAULUT noin 20 kpl. Lähes kaikki ovat suoraan Jumalan sana 

lauluja, jotka Jumala on antanut. Se kyllä kuulee. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QxYr-

RGGonM&list=PLG3wdV5ELNwbgJ2GiidpdgIdbXJMZPZfe&index=1 

 

Tässä 188 Sanat ja soinnut tulostettavat A4 arkki  PDF ZIP Listassa pitäisi olla suunnilleen kaikki 

sanalaulujen sanat ja soinnut. 

https://biblecenter.se/arkisto/
https://www.youtube.com/watch?v=QxYr-RGGonM&list=PLG3wdV5ELNwbgJ2GiidpdgIdbXJMZPZfe&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=QxYr-RGGonM&list=PLG3wdV5ELNwbgJ2GiidpdgIdbXJMZPZfe&index=1


Ja ne lopun on sitten niitä yleisiä gospel ja ylistys lauluja, jotka olen tehnyt videoiksi ja MP3 lauluiksi. 

MP3 on tehty 500 Suomenkielistä laulua 17 vuodessa täällä Tukholman Ruotsin aikanani. Tosin viime 

vuosina sanan julistuksessa on ollut enemmän voitelua. Mutta lauantaina nyt Jumala yllätti että oli 

voitelu monessa laulussa, joita vedin Meidän Online rukouksessa. Kiitos ja kunnia Jumalalle siitä.   

 

jos sitten ZIP tiedostossa olevista puutuu jonkin Jumalan sana laulun sanat ja soinnut, niin kysykää 

minulta. Jaksatko sinä antaa pareittain niitä heille. Tai se pitäisi perata. Nyt en ehdi. Ehkä 

myöhemmin, tai sitten ne ovat tässä nyt näin. 

 

Lataa tästä: 

https://biblecenter.se/arkisto/sanat-ja-

soinnut/Yleisia_ja_Jukan_sovituksia_sanat_soinnut_nuotit_188_kpl.zip 

 

Sitten lisäksi JARTSAN valikoima n. 2200 Gospel laulua sanat ja soinnut. Tämä on parin vuoden vanha 

turvakopioni hänen sivustostaan. Latasin kerran eräällä ohjelmalla alla ne kaikki talteen. Jartsa on 

tehnyt lisää parin vuoden aikana ja yksitellen tavallisia mutta ei Raaamattu lauluja, vaikkakin 

evankeliumilauluja on tässä. 

 

https://biblecenter.se/arkisto/sanat-ja-soinnut/jartsa20.mbnet.fi.zip 

 

Youtube kanavani suomeksi. n. 1100 videota yli 10 vuoden ajalta. 

https://www.youtube.com/channel/UCSGC9hKP0qN4vhjFCy90bUg 

 

Ruotsin- ja englanninkielinen YouTube kanavani 

https://www.youtube.com/channel/UClA28A1jQLTvQyVBGZUBijw 

 

 

Sitten JARTSAN nykyinen sivusto, joka on uudessa osoitteessaan ollut noin vuoden verran ja se on 

tässä. Arvokasta työtä! 

Sieltä saa yksitellen gospel laulujen sanat ja soinnut A4 tulostetavina PDF tiedostoina. 

 

https://www.jartsa20.fi/ 

 

https://biblecenter.se/arkisto/sanat-ja-soinnut/Yleisia_ja_Jukan_sovituksia_sanat_soinnut_nuotit_188_kpl.zip
https://biblecenter.se/arkisto/sanat-ja-soinnut/Yleisia_ja_Jukan_sovituksia_sanat_soinnut_nuotit_188_kpl.zip
https://www.youtube.com/channel/UCSGC9hKP0qN4vhjFCy90bUg
https://www.youtube.com/channel/UClA28A1jQLTvQyVBGZUBijw
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EDELLEEN KEHITÄN TÄTÄ VÄHÄN ALLE 200 YLISTYS JA PALVONTALAULUJEN PDF JA WORD 

TIEDOSTOA, jota olemme, käyttänet jokin veran Online rukouksessa. Tämä myös ilmaiseksi, kuten 

kaikki muutkin. 

https://biblecenter.se/arkisto/sanat-ja-soinnut/Ylistyslaulusarja-yli-200-laulua-2022.pdf 

 

WORD versiosta voi kuka tahansa jatkaa itse 

Lisäksi olen kirjoittanut muutaman sivun kosketin ja yleensä ylistys soittimien valinnasta tähän 

alkuun aloittelijoille. 

https://biblecenter.se/arkisto/sanat-ja-soinnut/Ylistyslaulusarja-yli-200-laulua-2022.docx 

 

Edelleen nyt lauantaina tapahtui että Pyhä Henki ohjasi valinnan ja voitelu laulut Online rukous 

Zoom yksityisissä rukous- ja  kasvuryhmämme kokouksessa, jossa lauloimme LAULUJA JEESUKSESTA 

NUOTTIVIHKOSTA, 2. painoksesta ja PH sanoi että jatkamme sillä nyt toistaiseksi. Evankeliumilauluja 

ylistyksessä. Mielestäni parasta ylistystä ovat Jeesuksen veren sovituksesta kertovat laulut. Golgatan 

veressä voima on. 

 

TÄSTÄ VOI OSTAA HERÄTYSSEURALTA LAULUJA JEESUKSESTA NUOTTIKIRJAA JA SANAT JA 

SOINNUT VIHKOJA 

Painos  3 on uusin. Me käytämme nyt Versio 2 Online rukouksessa, jossa on 279 laulua. Painos 3 on 

n. 40 laulua lisää, mutta ovat valitettavasti sotkeneet laulujen numerot. olisi fiksumpaa kun 3 painos 

olisi tehty siten että alussa on samat numerot 2 painoksen lauluilla laulut 1-279.  

Mutta joka ostaa uutta, kannattaa ostaa tietenkin 3 painosta. Ne ovat melko edullisia. 

https://xn--hertysseura-n8a.fi/?product_cat=laulukirjat 

 

1990 luvulla soitin noin 10 eri ylistysryhmässä soittajana. joista minulla on 3 paksua mappia sanat ja 

soinnut ja monet niistä ole tehnyt nettiin, ja ne löytyvät YouTube kanavaltani, sekä MP3 

www.biblecenter.se jonka  sivuston yritän saada kuntoon maanantaina, tai alkuviikosta. Jokin PHP 

kielen tietoturva pakko päivitys rikkoi sen,  WEB hotellin palveluntarjoajan taholta. 

 

Silloin v. 1990 ja 1991 luvulla minulle opetettiin ensimmäisessä ylistysryhmässäni että vain 

AMERIKKALAINEN KAIKKEIN UUSIN YLISTYS ON PARASTA, JA ETTÄ EI PIDÄ LAULAA MITÄÄN SIITÄ 

MUSTAKANTISESTA KIRJASTA, joka siis oli se Hengellinen laulukirja, yhteiskristillinen. 

 

Mutta 2002, sain Sanan julistajan palveluvoitelun ja mm. henkien erottamisen lahjan. Oma 

palvelutehtäväni alkoi. siitä on 20 vuotta nyt. Kiitos ja kunnia Jumalalle. Sitten ymmärsin Pyhästä 

Hengestä että PYHÄ HENKI ON SITTENKIN MUKANA VANHOISSA LAULUISSA, kuin Päivä on tuleva, 

Herran päivä valtava. Ja Golgatan veressä voima on. Tosin tilanteen mukaan laulan evankeliumia tai 

sitten ylistystä. Pidän itse paljon 1990 luvun ylistyslauluista, mutta tärkeintä on se mitä Pyhä Henki 

https://biblecenter.se/arkisto/sanat-ja-soinnut/Ylistyslaulusarja-yli-200-laulua-2022.pdf
https://biblecenter.se/arkisto/sanat-ja-soinnut/Ylistyslaulusarja-yli-200-laulua-2022.docx
https://herätysseura.fi/?product_cat=laulukirjat


johtaa minkäkin musiikki ja ylistys tilanteen. Olen toiminut ylistyksen johtajana, soittajana laulajana 

samalla monissa seurakunnissa ja työ yhteyksissä Ruotsissa suomeksi ja ruotsiksi myös. Nyt 2 vuota 

vähän yli meidän Jumalan aloittama Online rukous on ollut tärkein työmuoto: Zoom kokouksemme. 

Kiitos ja kunnia Jumalalle kaikesta  

 

TÄSSÄ VIELÄ HERÄTYSSEURAN UT 1938 EHKÄ SUOMEN HALVIN UT 3  EUR, jokaisen olisi hyvä 

varastoida, antaa, piilottaa kotiin, jne, mutta ei muovipussissa, ettei homehdu. Muovipussiin tulee 

kondenssivettä. mutta paperisessa kirjekuoressa hyvä  tai ilman. ja tietenkin pitää mukana 

takataskussa. 

 

https://xn--hertysseura-n8a.fi/?product_cat=raamatut 

 

Anteeksi se onkin loppu varastosta.  älä osta 1992 Raamattua, miksi maksat siitä ,joka on väännös, 

joka ei ravitse.  

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. Jes.55:1-2 

 

Osta ennemmin kristillisestä kirjakupasta Jumalan Kansan Pyhä Raamattu. Tai lataa täältä ilmaiseksi 

(linkki alla) PDF Aapeli Saarisaloin UT, eli ASUT ja Toivo Koilo suuri Ilosanoma, TKSI suomen tarkin UT  

PDF. JKR alaviitteet ovat muuten hyviä mutta eivät ole onnistuneet Danielin kirjassa eikä 

Ilmestyskirjassa,  mutta käännöksenä se on korjattu 1938 ainakin monin sadoin korjauksin, jotka 

selitetään alaviitteissään. JKR ei ole saatavissa yleisenä elektronisena versiona kuten PDF tai 

puhelimien MyBible appi tai The Unbound Bible 5.3 joihin saa valita n. 2400 Raamatun joukosta mitä 

haluaa. Ei ole näiden Raamattuohjelmien voittanutta! 

 

ARKISTOSTA SAA PDF RAAMATTUJA MONTA KYMMENTÄ ERILAISTA, eri muodoissa ja parhaat 

Aaapeli Saarisalon UT ja Toivo Koilo Suuri Ilosanoma UT lähes kuin suomen NKJV mutta ei aivan. 

https://biblecenter.se/arkisto/ 

 

2000 luvulla tein vielä joitakin ohjelmointitöitä. Oli kerran painostava projektin jatko isossa 

paperitehtaassa. Mutta selvisin siitä siten että luin KRISTUKSESSA Raamatun paikkoja tunnin välein 

vessassa n. .5..10 jaetta ja taas olin Jumalan voittovoimalla  varustettu, eikä nihkeä ilmapiiri 

haitannut minua vaan tein työni ja sain palkkani. se oli evankelista aikaani yrityksen konkurssin 

jälkeen 1998 ja työ oli erittäin tärkeä jumalan antama minulle, koska ostin sillä äänilaitteita ja 

soittimia työkaluikseni ja se siis onnistui. Kiitos ja kunnia Jumalalle.  Se oli 1 eurolla 1 uskoon 2000 

luvulla, kun Jumala lähetti minut evankelistaksi. Sain siis esim. 3 eur jotka kolikot heitettiin kuin 

katusoittajalle ja 3 eurolla sai vähän ruokaa ja 3 henkilöä tuli yleensä uskoon. Maailman ihmiset siis 

https://herätysseura.fi/?product_cat=raamatut
https://biblecenter.se/arkisto/


maksoivat evankelistan eväsrahat yleensä. Ja sain vain 50 EUR kannatusta yksityisesti ja sain asua 

jossakin, mutta muita tuloja ei ollut. Ruoka monesti Ev. luit seurakunnan ruokapankista. muta se 

kannatti. 330 uskoon muutamassa vuodessa silloin. Ja Pyhä Henki ihmeellisesti oli niissä tilanteissa! 

ja minkä riemun ja tyydytyksen ne uskoontulot tuottivat. 

 

Vaikka olin vähänvarainen. Minulta ei puuttunut mitään ja jumala ei ollut kahlehdittu. Siitä ajasta on 

yksi nettisivu tosin vain ruotsiksi, oh, niin nyt tänään ei sivustoni toimi. Toisten sitten jaan sen sivun 

tai olen sitä jakanutkin 100 ihmistä tuli uskoon 1 viikossa Kaustinen Folk Music festival 2005. 

 

Tässä on KRISTUKSESSA JAELISTANI, VOIMAKKAITA JAKEITA. Opin mitä sinä olet Kristuksessa! 

Todistukseni on yllä tästä. Tulosta A4 ja leikkaa lista ja taita ja liimaa niin, että voit avata sen auki 

Raamattusi takakannen sisäpuolelta oikealle. 

monet Raamatun sanalauluista ovat tullet  PH voitelusta ja joistakin tämän jaelistan jakeista. 

 

https://biblecenter.se/arkisto/tiedostot/kristuksessa_jaelista.pdf 

 

Jos koko homma meni ohi niin tässä on Jos joku on Kristuksessa – laulu ja rukouspalvelun aikana 

tapahtunutta ylistystä. Yllä se sanalista. tämä voi jakautua moneksi viestiksi Telegrammissa. 

https://www.youtube.com/watch?v=Bh0UuWK7rHQ 

 

 t. Jukka 

https://www.biblecenter.se 

Sivustossa on nyt tätä kirjoitettaessa ollut muutaman päivän vika, PHP ohjelmoinkikielen vaihdon 

takia. Tietoturvajärjestely WEB hotellin toimesta. Korjaan sivut pian ja ne pitäisi toimia taas noin  

2022-10-04 tiistain jälkeen…  

Linkki pitäisi toimia sitten taas! 

https://biblecenter.se/arkisto/tiedostot/kristuksessa_jaelista.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Bh0UuWK7rHQ
https://www.biblecenter.se/

