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25
tuon uuden voitetun ttellunåin

DTGGm
:,: Tulkoonpa hiljaa tai myrskyn
DA
Iailla, taruitsen voimaasi

D
Jumalain:,:

255 frrppetf temppeli pyhan ffJngen,

temppeti, temppeli eytan?engen,

temppeli, temppeli lytan lengen,
CGTC

te ootte Pyhän Hengen temppeli.

Minäkö oasin temppeli Herran?(3xl
Asuisiko Herran Henki minussa?

luota vaan, luota vaan Sanaan Herran (3x]

kun Sana sulle uakuuttaa.

Temppeli, temppeli Pyhän Hengen (3x)

te ootte Pyhän Hengen temppeli.

YIistys, kiitos, kunnia Hälle(3xl
Saan olla Pyhän Hengen temppeli.

Hallelu, hallelu, halleluja (3x)

Saan olla Pyhän Hengen temppeli.
(1 Kor.3: 1 6l

CFdmT
voideltuansa, uastaa hänelle

G7C
pyhästä taiuaastansa; auttaa
F dm7G7 C
häntä oikealla kädellänsä. He

d7 G7
uaipuuat maahan, mutta me nou-

c
semme ja soisomme. Toiset turvaa ...

257 frrr* H?lra, rukoiler,Sr, .rro-
D7G

virroin meidän !uo. Uutta uoimaa
H7 C am G D7G

odotamme, kaste siunausten suo.

r*
ara Hm -Bb*
ZCU Tunnen suurta Jumalaa vain
Hm Cis D Em Hm Fis
vähän. Hän on juuri mi.nut löytänyt.

Hm J5+* Hm cis
Hän hiljaa astui eläftääni tähän.
D Em Hm Fis
Kaiken uusin silmin näen nyt, näen nyt.

Kerto:
H7 Em

Sydän kun auki on,
A7 Fis

sinne Jeesus tekee asunnon.
Hm Em
Tänään Häneen uskon,

Hm
näen aamuruskon.

Fis
Päivä sarastaa. (2x)

Hm
sarastaa.

Uskoa ei synny omin voimin. llmaiseksi
anoua sen saa. Sitä ansaita ei töin ja

t0imin. Jumala sen meille lahjoittaa,
lahjoittaa.

ÖKZSg ?rra on rauru $oämsni:

0lin täynnä suurta ahdistusta.
Vapahtajaa.hiljaa rukoilin.
Hän sanoi: Alä pelkää rangaistusta.
Bistillä jo sinut armahdin, armahdin,

D GE7
ylistän Herraa ainaisesti.
ATDGD
Tämä on laulu sydämeni

emATD
ylistän Herraa ainaisesti.

260 iaraa, hänen kanssaan on
Fism H7

parempi kuin eilinen. Tänään

hänen kanssaan on parempi kuin
E

eilinen. Jeesus otti vastaan,
A Fism

antoi uuden elämän. Tänään
H7E CisT Fism H7 E
hänen kanssaan on parempi kuin eilinen.

261 fara on se päiuä, tämä on ss
G

päivä, jonka Herra on tehnyt,

jonka Herra on tehnyt.

Tämä on ee pälvä, tämä on re päivä
c

jonka Herra on tshnyt.
FC
lloitkaa ja riemuitkaa,
FC
iloitkaa ja riemuitkaa. Tämä on se päivä,

tämä on se päiuä jonka Herra
GC
tehnyt on.

GG7

Ö i<256 foirrt trrr* vaunui hin jr?ii-''?
c7

set hevosiin mutta me tunnustam.
dm7 G dm7

me Jumalamme nimeä. Toiset tur-
G dmTG

vaa vaunuihin ia toiset hevo.
dm7 G7

siin, mutta me tunnustamme Ju-
C

malamme nimeä.
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nv-zaz Susi päivä o'-ln," [,',n, rr,,r.\-/ EmG c Em7 F G
siitä. Uusi päivä on la elän sen Herralhin.

Em7 F
Uusi päivä on ja parempaa saan oottaa

F C DmTG CEmTFG
hetken kerrallaan elän lupauksistaan. (2xl

F C Dm GCEmFGC
Hetken kerrallaan elän lupauksistaan.

263 ?ri, kuiskaa, tlerra lilutee, ran
GHTem

sua seulaa kuuntelee. Vain kuis.
A7

kaa, Hän on luonas myös kun ilta
DGD

tummenee. Hän johtaa tuoreimmille
Em A7D G
laitumllle sun. Hän johtaa luokse
DE7A7D
vetten suo levon kaivatun.0n luo.

hmG
nas Herra Taivaan silloin, kun sä
Fis hm D em
rukoilet. Vain kuiskaa ja Hän kuu.

A7D
lee kaikki pyynnöt hiljaiset.

264 ?rrrrrdessa vaetlamme,
A7
valkeudessa uaellamme,
G
ualkeudessa vaellamme
A7D
ualkeuden lapsina.

Bakkaudessa....
l(äsi kädassä vaellamme....
Käsi lsän kädessä.... {Efes.5:2,8}

265 ?.nr,rrskasten pottu on trcuin

DATD
aamurusko, joka kirkastuu
DG
kirkastumistaan.


