Uutuuslevyni:

sisältää 20 laulua, 12 uutta ja 8 vanhaa

(kaikkien aikojen suosituinta)
Levyn hinta:

20 euroa

1/ Äidin kyyneleet
2/ Taivas maata koskettaa
3/ Sai Taivas osan minussa
4/ Käyn kohti Golgataa
5/ Kuninkaan Kyyneleet
6/ Et saa unohtaa lapseni
7/ Askeleet vievät kohti Golgataa
8/ Riemuitse Taivas
9/ Pahuus naulat löi Ristille
10/ Sinä yönä nousi uusi aamu
11/ Nosta katseesi Sion
12/ Isoäidin ikkuna
13/ Kyyneleet
14/ Lapset sodan jaloissa
15/ Kristallivirralla kaikki veisataan
16/ Tänä yönä on lupa itkeä ääneen
17/ Emme oppineet rakastamaan
18/ Säilytimme uskomme oikeisiin
unelmiin
19/ Kuolemaantuomittu
20/ Rakkautesi ei kuole milloinkaan

Levytilaukset:
Puhelimitse:
050 5680023, 046 6590565
Sähköposti: lindmarko@gmail.com , kuninkaansoturit@gmail.com

Tämän levyn synty ja sen tarkoitus:
Elämän on liian kallisarvoista hukattavaksi vain olemiseen – etenkin Jumalan lapsella. Korkein antoi oman
Rakkaan Poikansa tulla alas maailmaan ja Hän (Jeesus) otti orjan muodon alentuen kulkemaan ihmisenä
ihmisten keskellä. Vapahtajamme Jeesus opetti luoduille Kaikkivaltiaan rakkaudelliset periaatteet ja sen
seurauksena (sellaisia me ihmiset valitettavasti olemme) Hän joutui maksamaan kovan hinnan Golgatan
ristillä uhrautuen meidän edestämme. Koska Jeesus kärsi meidän tähtemme – olemme mekin velvolliset
Häneen uskovina uhrautumaan lähimmäistemme tähden. Miten siis voisimme Jeesukseen uskovina olla
toimettomina?
Minä uskon, että Pyhä Jumala on antanut minulle leivisköjä (kuten meille kaikille) ja me olemme vastuussa
Korkeimmalle siitä, miten leivisköjämme käytämme. Joku voi ajatella, että musiikin tekeminen on helppoa,
että se ei vaadi työtä eikä henkisiä ponnistuksia – mutta joka näin ajattelee on ehdottomasti väärässä. Vain
Kaikkivaltias (ja perheeni tietysti) tietää, kuinka monia satoja tunteja olen tämänkin levyn eteen tehnyt
töitä. Olen ollut polvillani työhuoneeni lattialla ja rukoillut Jumalalta johdatusta, olen vaivannut itseäni
yöpetillä ajatellen asioita, jotka Jumala on laskenut sydämelleni. Olen rukoillut Jumalalta viisautta sekä
taitoa tuoda laulujen kautta esille ne asiat, jotka Jumala on laskenut sydämelleni. Olen rukoillut – ja taas
rukoillut. Ja vastauksena rukouksiini on tämä levyni "Sai Taivas osan minussa" vihdoin valmis. Kiitos siitä
Jumalalle Hänen Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa – olenhan minä ollut vain astia Hänen käsissään.
Tämä levy on Rakas kuulijani Sinua varten ja kuitenkin se on ollut rohkaisuna myös minulle. Taivaallinen
totuus on, että "antaessaan saa" ja siksi koen olevani autuas saadessani saattaa jakeluun tämän levyni,
jonka sanoitus ennen kaikkea, näin toivon, on kuin kaivo janoiselle.
Seuraava kertomus avatkoon sinut vastaanottamaan sanoman, jonka Herra on sydämelleni laskenut tämän
levyn kautta. Kertomus ei ole uusi, sitä on käytetty paljon saarnoissa ja varmasti tullaan käyttämään
tulevaisuudessakin. Kuitenkin, siinä on jotakin sellaista, joka saa sinut ehkä ymmärtämään paremmin
tarkoitukseni.
Eräs mies rakennutti tienvarteen kaivon ja asetti siihen ketjuun kiinnitetyn juoma-astian. Jonkin
ajan kuluttua kerrottiin hänelle erään suuren taiteentuntijan moittineen kaivorakennelmaa."Mutta", hän
kysyi, "eivätkö monet janoavaiset kuitenkin juo siitä?" Kun hänelle vastattiin tuhansien miesten, naisten ja
lasten sammuttaneen siellä janoaan, hymyili hän tyytyväisenä, eikä sanonut välittävänsä arvostelijan
huomautuksista. Hän sanoi vain toivovansa, että arvostelijakin tulisi jonakin helteisenä kesäpäivänä
kaivolle, täyttäisi astian vedellä, joisi ja sitten virkistyneenä ylistäisi Herran nimeä.
Niin, rakas tämän levyn ostaja, tässä on kaivoni ja tässä on juoma-astia. Moiti minua jos haluat huonoksi
musiikin tekijäksi, mutta juo elämän vettä! Tätä toivon ja siksi olen
tämän levyn tehnyt. Jos edes joku saisi lohtua ja rohkaisua tällä
levyllä olevista lauluista...

"Vajavainen astia täydellisen Jumalan käsissä"
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