
LOPUNAJAN HERÄTYS! 
Tyyli/rytmi: Beguine, Tempo 113 
 

    C                   Dm         G7                              C        
1. Lopunajan herätys, runsaana se kuohuaa, 
                                     Dm             G7                         C 
terveyden se tuopi tullessaan, syntisetkin pelastaa 
 
 
     C                           C7                                         F     
K: Kultakaupunkia kohden, Siioniin se kuljettaa 
                                  C                        G7                     C     
virta Herran vettä täynnä on, se ylitseni pulppuaa. 
 
 
    C                 Dm     G7                           C        
2. Jeesus sanoi:     Kaikki mitä rukoilette ja anotte, 
                 Dm              G7                                 C  
uskokaa saaneenne niin se on teille tuleva (Mark 11:24) 
 
 
     C                            Dm               G7                         C        
3. Tuo virta nousee nilkkoihin, sitten yltää polvihin, 
                                  Dm          G7                       C  
siinä kaikki kohta uida saa, valtavassa virrassa! 
 
Musiikin sovitus ja tuottaminen www.jeesusonherra.se Jukka 2013, Jumalan armosta! 
Video mp3 ym. löytyy sivulta: 
http://blog.jeesusonherra.se/jukka335-lopunajan-heratys-live-gospel-ja-ylistysmusiikki-ja-improvisaatio/ 
http://www.jeesusonherra.se 
Sivuston tiedostoja ja tuotantoa saa käyttää mutta ei myydä. Jes 55:1 
 

Jesaja 55 Vettä janoaville 
 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.  
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 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. 
 
 


