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1. JULKAISTUT SÄHKÖPOSTIT MUUTETAAN WWW LOMAKKEIKSI 2022-03-07. Näitä on esim
palaute2020@biible... mp3Raamattu@biblec... Ym poistetaan. myös Jukka@biblec.. joka
vaihdetaan toiseen roskapostin pois jättämiseksi, ja siitä ilmoitetaan.
2. LATAA ILMAISET RAAMATUT TALTEEN HYVÄN SÄÄN AIKANA
3. LOPUNAIKOJEN TUTKIMISTA, KUVIA, VIDEO, Raamatun paikkoja, missä on tempaus ja vihan
aika! Huomaa että lopunajoissa on erilaisia aikakausia. joista on kuvia PDF:ssä. Vanhurskaalla ja
Jumalattomalla ei ole sama kohtalo ilmestyskirjassa! Tempaus on jo Ilm 4:1 "Taivaassa oli
ovi avoinna..." Seurakuntaa ei ole sen jälkeen ilmestyskirjassa. Tästä huolimatta on
varauduttava vaikeisiin aikoihin käytännöllisesti, ja hengellisesti lukemalla Raamattua ja
rukoilemalla, ylistämällä, rukouskokouksilla ym. Matt 6:33. Paholaisella on vähän aikaa sitten
3.5 vuoden vihan ajassa ja siksi se on käynnistänyt tämän c0v1d ja edelleen nyt sodan jo
aikaisemmin. Rukoillaan rauhaa Ukrainaan. On rukoiltava Suomen puolesta. Monet profetiat
ovat ehdollisia. Jos kansa kääntyy ja etsii Herraa, Jumala suojelee Suomen ja Ruotsin
rajat. Tehdään me kaikkemme tässä ja pyritään myös voittamaan sieluja Jeesukselle. Jeesus
pitää meistä huolen. Yksikään hiuskarva päästämme ei putoa hänen tietämättään.
Englanninkielinen Raamattu sanoo, että hiuksemme ovat numbered, eli numeroidut.
4. VIDEO PYHÄN HENGEN PILKKA, JUMALAN KIRKKAUS JA APOSTOLIT LOPUNAIKANA
5. VIDEO OPETUS PYHÄN HENGEN PILKASTA
6. RUMBLE KAVANI SIVUT, Huomasin että niillä on omat linkit. Tästä voit katsoa mitä videoita on
sensuroimattomalla puolella

7. UNBOUND BIBLE RAAMATTUOHJELMA WINDOWSILLE, vain kaksi asennusta, niin
saat n. 10 Suomenkielistä Raamattua ja näppärän ohjelman, jolle saa 2400
Raamattua!
8. ARKISTON AARTEITA: RAAMATUN SANAKIRJA PDF, KÄNNÖSVIRHEET KORJATTUNA
PDF YM.
9. LATAA KUUNNELTAVIA MP3 RAAMATTUJA HELPOSTI ZIP MUODOSSA. Tiedostot ja
ohjeet, lataa ja valmista MP3 CD Uusi testamentti kuunneltavia levyjä annetaviksi, ja
itsellesi, jotka toimivat MP3 CD soittimissa, DVD soittimissa ja tietokoneissa.
Edelleen se MP3 materiaali on älypuhelinyhteensopivaa, kuin ZIP tiedostoinakin.
10. MP3 musiikkia voi ladata myös suurissa ZIP tiedostoissa ym.
11. SANAT JA SOINNUT PDF , tulostettavat arkit. n. 2400 hengellistä ja ylistyslaulua, ZIP
paketeissa, helppo ladata ja avata!

1. JULKAISTUT SÄHKÖPOSTIT MUUTETAAN WWW
LOMAKKEIKSI
Tässä ensin Tokentuben vika-asia. Videoiden lähetys Tokentubeen on ollut rikki joulukuusta alkaen,
yli kolme kuukautta tähän mennessä! Olen tehnyt nyt kolmannen vikailmoituksen tänään.
Tokentube vain antaa error 200, http error, ja videoiden lataus pysähtyy, eikä vikaa ole korjattu,
vaikka on luvattu!
Koska näin on, niin tässä on RUMBLE kanavani, jolla olen jatkanut sitten sellaisen videoiden
julkaisua, joita ei voi laittaa YouTubeen, ettei koko kanavaa hävitetä.

RUMBLE KANAVA, JUKKA STOCKHOLM, SENSUROIMATON
https://rumble.com/user/JukkaStockholm
Biblecenterin sähköpostiosoitteet muutetaan yksityisiksi, koska tulee niin paljoon roskapostia.
Uusi lomake on tässä alla, jolla voi lähettää rukouspyynnön. Rukouspyyntö sähköposti poistetaan
lähiaikoina.
Muut nykyiset sähköpostiositteet muutetaan toisen nimiseksi, ja uudet osoitteet lähetetään kaikille
yhteyshenkilölle. Tällöin roskapostit lakka tulemasta.
TÄHÄN ASTI KÄYTÖSSÄ OLLEET JULKISET SÄHKÖPOSTIT KORVATAAN WWW- LOMAKKEILLA, JOTKA
OVAT TÄSSÄ ALLA. Tämä koskee myös nettiryhmissä ja Telegramissa julkaistuja sähköposteja, jotka
lakkaavat toimimasta noin 1 viikon päästä tästä ilmoituksesta.
Täjmä tarkoittaa että esimerkiksi
- rukous@biblecenter.se toimii vielä jonkin aikaa, mutta jäljelle jää vain nuo web sivun lomakkeet,
jotka on alla.
- jukka@biblecenter.se mahdollisesti myös joudun vaihtaman, roskapostin tähden.
Tämä on ennakkoilmoitus, mitä tuleman pitää ja ilmoitan sitten uudet sähköpostiosoitteet ym. Kun
pääse siihen asti.

LÄHETÄ MEILLE RUKOUSPYYNTÖSI
https://www.biblecenter.se/jeesusonherra/rukouspyynto/
YHTEYDENOTTO
https://www.biblecenter.se/jeesusonherra/yhteydenotto/
Juuri Telegram ryhmät johti siihen, että minulle tulee muutamia kymmeniä roskaposteja joka päivä
”Sinulle on saapunut paketti, klikkaa tästä ” tai ”Sinun profiiliasi on katsottu Lindkedinissä, klikkaa
tästä.”
Ne roskapostit ovat virus tai tilaus ansoja. Ne voi kyllä välttää, mutta roskien seasta on hankalampi
löytää ne oikeat sähköpostit, tämän tähden sähköpostit muutetaan ja yhteyshenkilöille ilmoitetaan
siitä sähköpostilla ja netin kautta voi ottaa yhteyttä näillä lomakkeilla, jotka linkit ovat yllä.
Muutos koskee kaikkia sähköposteja, jotka päättyvät @biblcenterse
Tämä Telegram juttu ei koske normaalia Telegram käyttäjää, vaan olen itse julkaissut omat
sähköpostini, Telegrammissa ja Tokentubessa ja niihin on tullut rukouspyyntöjä ja niitä on tarvittu,
mutta nyt systeemi muuttuu. Yhteydenottoon tai rukouspyytöihin käytä linkkejä yllä.

2. LATAA ILMAISET RAAMATUT TALTEEN HYVÄN
SÄÄN AIKANA

LATAA NYT TALTEEN MITÄ HALUAT BIBLECENTERISTÄ, On vaara että UMJ sulkee netin tai tulee
sähkökatkoja. Ole siksi omavarainen. Lataa talteen MP3 ja PDF Raamatut ja MP3 musiikkia, mitä
haluat!
TUTUSTU SIVUSTOON, ILMAISIA RAAMATTUJA MONESSA MUODOSSA, GOSPEL JA YLISTYS
MUSIIKKIA YM.
http://start.biblecenter.se/
ERLLINEN ”FILES KANSIO SYSTEEMI”
PDF DOKUMENTTIARKISTO, PDF RAAMATUT, RAAMATUN SANAKRIJAT JA SUOM KÄÄNÖKSIEN
VIRHEIDN KORJAUKSIA YMS.
https://biblecenter.se/arkisto/

ONLINE RUKOUS LAUANTAISIN KLO 19:00 Alkaen.
Video kokoushuone on avoinna jo 18:30 jolloin voi jo tulla kokoukseen.
https://rukous.biblecenter.se/
YouTube kanava 1080 hengellistä videota
https://www.youtube.com/user/jukkastockholm
33. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Vanhurskauttaja on Jumala.
34 Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on kuollut, onpa herätettykin. Hän on Jumalan
oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän puolestamme.
35 Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai
alastomuus, vai vaara, vai miekka? Room.8:33-35
Tässä viimeinen video ja koko kanava, jonka lähetys on onnistunut Tokentubeen joulukuussa
2021
https://tokentube.net/channel/3507805580/JukkaStockholm/videos
Mutta tällä tietoa sinne ei tule uusia, jos tätä ei saada korjattua.
Mutta jatkot ovat Rumblessa! RUMBLE KANAVA, JUKKA STOCKHOLM, SENSUROIMATON
https://rumble.com/user/JukkaStockholm
JOS JOKU ON KRISTUKSESSA Jumalan antama laulu, LIVE TALLETUS 11 Vuotta sitten v. 2011
https://www.youtube.com/watch?v=Bh0UuWK7rHQ

3. LOPUNAIKOJEN TUTKIMISTA, KUVIA, VIDEO,
Raamatun paikkoja, missä on tempaus ja vihan aika!
Jeesus tulee pian, eli Tempaus tulee pian. Vaikka emme tiedä montako vuotta vielä ehkä, mutta
pidetään lamppumme palamassa, että pääsemme Tempauksessa sitten taivaaseen. Jeesus ei jätä
omiaan vihaan.

1 Tessalonika 1:10 ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt
kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta
Jeesuksella on kaksi tulemista vielä:
1. Tempaus, jota me odotamme, ns ensimmäinen ylösnousemus. Haudoissa olevat nosevat
ylös ensin ja sitten me ja kohtaamme Jeesuksen ilmakehässä. Silloin me menenne
taivaaseen, jossa on Karitsan Hääateria, vain palkkatuomioistuin. Ja samme aina olla
Jeesuksen kanssa.
2. Jeesus tulee tuhannen tuhansine pyhineen, pitämään Tuhatvuotista valtakuntaa maan
päälle, jonka jälkeen saatana päästetään vielä irti hetkeksi aikaa ja tulee viimeinen
tuomio. Mutta Meitä Jeesuksen omia ei enää tuomita. Meidän syntimme on Gogltalla
laitettu Jeesuksen päälle, kun uiskomme Häneen. Syntimme on sovitettu Jeesusken
verellä.
Tästä aiheesta eli lopunajoista on Tokentube video sekä JPG kuva. Videolla selitän tämän Pekka
Sartolan aikakaavion Raamatun aikakaavio kuvan. Kun sen tein sain kokea ihanaa Pyhän Hengen
voitelua. Henkien erottamisen lahjassa on tämä ihana puoli. Kiitos ja kunnia Jumalalle!
https://tokentube.net/v/3827189211/TEMPAUS-JA-VIHAN-AIKA-PEKKA-SARTOLAN-LOPUNAIKAKAAVION-SELITTAMISTA-YM-2021-08-10
Videolla oleva kaavio JPG kuvana. Napsauta linkkiä Voit zoomata ja katsoa tarkemmin sitä
painamalla PC näppäimistöllä Ctrl + tai Ctrl –
https://www.biblecenter.se/arkisto/tiedostot/Pekka_Sartola_Lopunajan_tapahtumat.jpg
Näin minä olen saanut Jumalalta lopunaikojen tapahtumat. Tarkoitan tempauksen suhdetta vihan
aikaan. Samaa linjaa edustavat.
Pekka Sartola:
https://www.biblecenter.se/arkisto/tiedostot/Pekka_Sartola_Lopunajan_tapahtumat.jpg
Olavi Syväntö voit hakea hänen videonsa Youtubesta nimellä Olavi Syväntö.
Syvännön videot löytyy tästä hakulinkistä, joka toimi ainakin selaimilla, en ole varma toimiko
puhelimilla: https://www.youtube.com/results?search_query=olavi+syv%C3%A4nt%C3%B6
TV7 Ilmestyskirja avautuu sarja: Pastori Paavo Järvinen ja kumppanit:
https://www.tv7.fi/arkki/ilmestyskirja-avautuu_s49456/
Pastori Chris O. Olen katsonut hänen livevideoitaan kesällä 2021 eniten ja nämä kuvat ovat niistä:
http://www.biblecenter.se/arkisto/tiedostot/PASTORI-CHRIS-RAPTURE-eli-TEMPAUS-Ilm_41_VIDEOLLAAN_3-KAUSI_6-VIIKKO_2-Paiva_27-7-2021.png
http://www.biblecenter.se/arkisto/tiedostot/VIHAN-AIKA-PASTORI-CHRIS-VIDEOLLAAN_3-KAUSI_6VIIKKO_2-Paiva_27-7-2021.png
SAMAT KUVAT UPOTETTUNA TÄHÄN
Kuva näkyy seuraavalla sivulla kelaa alaspäin, jos ei muuten näy…

Pekka Sartola:
https://www.biblecenter.se/arkisto/tiedostot/Pekka_Sartola_Lopunajan_tapahtumat.jpg
Asia jatkuu kuvien ja tekstien kera seuraavalla sivulla. Kelaa alaspäin…

Pastori Chris O. Olen katsonut hänen livevideoitaan kesällä 2021 eniten ja nämä kuvat ovat niistä:

http://www.biblecenter.se/arkisto/tiedostot/PASTORI-CHRIS-RAPTURE-eli-TEMPAUS-Ilm_41_VIDEOLLAAN_3-KAUSI_6-VIIKKO_2-Paiva_27-7-2021.png

PASTORI CHRIS O. VIDEOLTA KUVA, Sama kuva linkissä.
http://www.biblecenter.se/arkisto/tiedostot/VIHAN-AIKA-PASTORI-CHRIS-VIDEOLLAAN_3-KAUSI_6VIIKKO_2-Paiva_27-7-2021.png
Kuvassa 69:s vuosiviikkko päättyy Matteus 24:1

1 Ja Jeesus lähti ulos pyhäköstä ja meni pois; ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä
näyttämään hänelle pyhäkön rakennuksia
Siitä siis 2000 vuoden laskenta alkaa Pastori Chris O. mukaan.
Hoosea 6:2-3 kuvassa siis:

2 Hän tekee meidät eläviksi kahden päivän kuluttua, kolmantena päivänä hän meidät
herättää, ja me saamme elää hänen edessänsä. 3 Niin tuntekaamme, pyrkikäämme
tuntemaan Herra: hänen nousunsa on varma kuin aamurusko, hän tulee meille kuin sade,
kuin kevätsade, joka kostuttaa maan. Hoos 6:2-3
Ymmärrän tämän niin, että haudoissa olevat Jeesus tekee eläviksi, eli haudoissa olevat
Jeesuksessa kuolleet nousevat ensin, eli tekee eläviksi, ja tempaus tulee ”kahden Jumalan
päivän” eli n. 2000 vuoden päästä Jeesuksen Gogatan ristin kuolemasta. Jae 3. miten
mahtavaa: HÄNEN NOUSUNSA ON VARMA, KUIN AAMURUSKO, hän tulee meille, kuin sade,
kuin kevätsade, joka kostuttaa maan!
Kuvassa lukee After 2 days is the revival. = Kahden päivän päästä on herätys. 1 päivä on 1000 vuotta,
eli kahden vuosituhanne päästä on herätys.
Kuvassa lukee It is the ministry of The 144.000 and the 2 witnessess of Daniel´s 70th week.
Suomeksi: Se on palvelustehtävä 144.000:lle ja kahdelle todistajalle, Danielin 70:llä vuosiviikolla.
Eli vaivan ja vihan aikana.

Tässä nyt tulee sellainen yhtymäkohta että Olavi Syväntö on puhunut Yotutube videoillaan siitä että
sinä aikana uudestisyntyneet juutalaiset tekevät evankeliointityön vihan aikana. 70:llä Danielin
vuosiviikolla.
Kuvassa:
- 2ky, pastori Chris pään kohdalla on 2000 vuotta, seurakunnan aika
- 70 th, on Danielin 70:s vuosiviikko. Vaivan aika ja vihan aika.
- 1Ky = Kilo year, eli 1000 vuotta, tuhatvuotinen valtakunta
Kuvassa on vihan aikaan liittyviä Raamatunpaikkoja
Kuvassa 7 vuoden alussa Aapeli Saarisalon UT Alaviitteineen, kohdasta 2 Tess 2:3… eteenpäin

3 Älköön kukaan teitä vietelkö millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ellei luopumus ensin
esiinny ja ilmesty laittomuuden ihminen, kadotuksen lapsi,
ASUT Alaviite: Suuri luopumus edeltää Jeesuksen paluuta. Ks. Mt. 24:4ss. Laittomuuden
ihminen" eli synnin ihminen on ruumiillistunut laittomuus. Hän on Jumalan suuri vastustaja
aikakauden lopulla. Johannes kutsuu kirjeissään häntä antikristukseksi (1 Jh. 2:18, 22, 4:3, 2
Jh. 7) ja Ilmestyskirjassa pedoksi (Ilm. 13).
4 joka vastustaa ja korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai palvottavaksi kutsutaan,
niin että asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.
5 Ettekö muista, että kun vielä olin tykönänne, sanoin tämän teille?
6 Nyt tiedätte, mikä estää, että hän ajallansa ilmestyy.
ASUT Alaviite: 2. Tess. 2:6,7. Mailmassa vaikuttaa voima, joka estää antikristusta tulemasta
esiin. Yleensä selitetään siten, että niin kauan kuin seurakunta on suolana maan päällä, ei
laittomuus pääse täyteen mittaansa. Kun seurakunta otetaan pois (1 Kor. 15:51s, 1 Tess.
4:16s), ei antikristukselle ole esteitä. Alkutekstissä on 6 ja 7 jakeessa se ero, että edellisessä
estääsana on neutri to katekhon, kun taas jälkimmäisessä on maskuliini ho katekhoon. 7
jakeen loppu kuuluu sanatarkasti: kunnes tulee pois keskeltä."
7 Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa. On vain hän, joka nyt estää, kunnes
tulee pois tieltä.
8 Silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus surmaa suunsa henkäyksellä ja tuhoaa
tulemuksensa ilmestyksellä,
9 tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja
tunnusteoilla ja ihmeillä
ASUT Alaviite: Antikristuksen takana on saatana, valheen isä (Jh. 8:44), ja tämä tekee
näennäisiä ihmeitä ja voimatekoja, joitten tarkoituksena on pettää ihmisiä ja saada heidät
palvelemaan antikristusta.
1 Tess 14: ASUT mukaan: Edelleen 7 vuoden vaivan ja vihan ajan alussa. Eli tempaus on siinä.

sitten meidät, jotka elämme, jotka olemme jäljellä, temmataan yhtenä heidän kanssaan
pilviin Herraa vastaan ilmaan ja niin olemme aina Herran kanssa. 1Tess 4:17
1 Kor 15.51-52 Edelleen 7 vuotisen alussa. ASUT
51 Katso, sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuoloon nuku, vaan kaikki muutumme,
(Vrt. 1 Tess. 4:13ss. )

52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan kuuluessa; sillä pasuna soi ja kuolleet herätetään
turmeltumattomina, ja me muutumme. 53 Sillä tämän turmellun pitää pukeuman
turmeltumattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pukeuman kuolemattomuuteen. 1Kor 15:51-53

SEITSEMÄNVUOTISEN VAIVAN JA VIHAN AJAN LOPUSSA ON RAAMATUN PAIKAT. EDELLEEN
CHROS O. ALEMMASSA KUVASSA
Otan tähän myös jakeen 28, huomatkaa siinä Aapeli Saarisalon UIT:n alaviite. Hän viitaa siinä
Harmageronin taisteluun.

28 Missä raato, sinne kotkat kokoontuvat. Raato ja kotkat", vrt. Harmagedonin taistelun
jälkinäytöstä, Ilm. 19:17-21.
29 Mutta heti niitten päivien vaivan jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa,
tähdet putoavat taivaalta ja taivaitten voimat järkkyvät. Taivaitten voimat" tarkoittavat
taivaankappaleita ja tähtimailmaa yleensä.
30 Silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat.
Näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kunnialla. Matt
24:28-30

11 Näin taivaan auenneena ja katso: valkea hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on
Uskollinen ja Totuullinen, ja tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. Ilm. 19:11,14. Valkea
hevonen", vrt. Ilm. 6:2.
12 Silmänsä olivat kuin tulen liekki ja päässään oli monta seppeltä, ja Hänellä oli
kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin Hän itse.
13 Oli puettuna vereen kastettuun vaippaan, ja nimensä on Jumalan Sana.
14 Häntä seurasivat ratsastaen valkeilla hevosilla taivaan sotajoukot, puettuina valkeaan ja
puhtaaseen aivinaan.
15 Suustaan lähtee terävä miekka, jotta Hän sillä löisi kansakuntia. On kaitseva heitä
rautaisella valtikalla ja polkee Kaikkivaltiaan Jumalan kiivaan vihan viinikuurnan. Miekka."
Vrt. Hepr. 4:12, Ilm. 1:16, 2:12.
16 Hänellä on vaipassaan ja kupeellaan kirjoitettuna nimi Kuninkaitten Kuningas ja herrain
Herra."
17 Näin enkelin seisovan auringossa, ja huusi suurella äänellä sanoen kaikille taivaan
avaruudessa lentäville linnuille: Tulkaa ja kokoontukaa Jumalan suurelle aterialle "
18 syömään kuninkaitten lihaa ja sotapäällikköjen lihaa ja väkeväin lihaa ja hevosten sekä
niitten selässä istuvain lihaa ja kaikkien vapaitten ja orjain lihaa, sekä pienten että suurten.
19 Näin pedon ja maan kuninkaat ja sotajoukkonsa kokoontuneina sotimaan hevosen
selässä istuvaa vastaan ja Hänen sotajoukkoansa vastaan.
20 Peto otettiin kiinni ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen edessä oli tehnyt
ihmetekonsa, joilla oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat
sen kuvaa palvoneet. Molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa.
Väärä profeetta." Ks. alaviittaa Ilm. 13:11

2 Otti kiinni lohikäärmeen, vanhan kyyn, joka on perkele ja saatana, ja sitoi sen tuhanneksi
ajastajaksi Ilm 20:2
Lisää Raamatun kohtia voit tutkia näistä kuvista.
Pastori Chris O. opettaa apostolin arvovallalla. Kaikki paranevat hänen paranemiskoulussaan paikan
päällä. Myöskin Healing Stream live lähetyksissä paranee paljon ihmisiä, kaikki ovat tietenkin
Jumalan ihmeparanemisia. Hänellä on ollut 6.1 miljardia katsojaa hänen live lähetyksillään kesällä
2021.
Koska jotkut eivät ymmärrä, tai arvostelevat tarpeettomasti, tein kaksikin videota tästä aiheesta,
Jumalan armosta Pyhän Hengen voitelussa, miten on hyvä suhtautua sanan julistajiin ja
seurakuntiin ja kokouksiin, joissa Pyhä Henki vaikuttaa.

4. VIDEO PYHÄN HENGEN PILKKA, JUMALAN
KIRKKAUS JA APOSTOLIT LOPUNAIKANA
https://rumble.com/vkt98z-pyhn-hengen-pilkka-jumalan-kirkkaus-ja-apostolit-lopuinaikana.html

5. VIDEO OPETUS PYHÄN HENGEN PILKASTA
https://rumble.com/vf6ws1-pyhn-hengen-pilkasta-mybible-tarkimmista-raamatuista-lopun-ajassaselvimine.html

6. RUMBLE KAVANI SIVUT
Huomasin että niillä on omat linkit. Tästä voit katsoa mitä videoita on sensuroimattomalla puolella
https://rumble.com/user/JukkaStockholm?page=1
https://rumble.com/user/JukkaStockholm?page=2
https://rumble.com/user/JukkaStockholm?page=3
https://rumble.com/user/JukkaStockholm?page=4
Sivuja tulee lisää, ajan mittaan jHs, mutta tässä on koko Rumble kanava.
https://rumble.com/user/JukkaStockholm

jatkuu seuraavalla sivulla, ei mahdu tähän, kuvan tähden…

7. UNBOUND BIBLE RAAMATTUOHJELMA
WINDOWSILLE, vain kaksi asennusta, niin saat n. 10
Suomenkielistä Raamattua!
Sinun tarvitsee ladata asentaa vain kaksi ohjelmaa, niin saat n. 10 Raamattua suomeksi tähän
ohjelmaan. Kuva ensin linkit alla.

UNBOUND BIBLE PÄÄNÄKYMÄ, Tempaus on Ilmestyskirja 4:1 Seurakuntaa ei ole sen jälkeen
Ilmestyskirjassa!
Näistä kahdetta linkistä saat ladatuksi Unbound Bible ja n. 10 Suomenkielistä Raamattua siihen, ja
sitä voi täydentää n. 2400 kpl .SQLITE3 päätteisesllä tiedostolla / Raamatulla. Tai muutamilla
.UNBOUND Raamatuilla.
LATAA UNBOUND BIBLE JA ASENNA SE. OHJEET ASENNUKSEEN TÄSSÄ, ANTIVIRUKSEN TÄHDEN
Huomaa että molemmat ovat pieniä jakeluita. Unbound Bible ja alla oleva tekemäni
Suomenkielisten Raamattujen asennusohjelma!
Antivirus ohjelmat luulevat kaikkia uusia ohjelmia tai pieniä jakeluita automaattisesti viruksiksi. Se
on naurettavaa ja liiallista varovaisuutta. Ikään kuin mitään ohjelmia ei saisi tehdä! Nämä eivät
todellakaan sisällä viruksia.
Mutta jos käy niin että Windows Antivirus tai Avast antivirus yms pysäyttää asennuksen, niin
katso tarkasti. Siinä on INFO nappi tai lISÄTIETOJA nappi, jonka takaa voit kuitenkin asentaa
ohjelman. Jos epäonnistuu. Voit aloittaa uudelleen joko latauslinkistä tai Download tai Ladatut
tiedostot kansiossa olevista ohjelmista.
Tämä on ainut Raamattuohjelma, jolle saadaan Suomen kielen tarkimmat Raamatut, kuten

Toivo Koilo Suuri Ilosanoma UT
Aapeli Saarislaon UT,
Aapeli Saarislaon UT, Alaviite, joka sisältää kirjassa olevat alaviitteet ja on myös arvokas!
Ja se sisältää myös KR 1938/1933 , Raamattu Kansalle, Bibliat monilta vuosisadoilta.
LATAA UNBOUND BIBLE WINDOWSILLE TÄSTÄ JA ASENNA SE
https://unboundbible.net/index.php?page=bible
LATAA SUOMENKIELISTEN RAAMATTUJEN ASENNUSOHJELMA TÄSTÄ, JA ASENNA SE .
https://biblecenter.se/arkisto/raamattu/asennus-ohjelmat/Suomi-Raamatut-Unbound-Bible.exe
Se sisältää n. 10 Raamattumoduulia suomeksi!
Lisäksi voit ladata erikseen tästä .SQLITE3 Raamattuja ja kopioida ne Raamattukansioon tai Bible
folder, jonka saat auki Unbound Biblen valikoista. Mutta tämä ei ole välttämätöntä.
https://biblecenter.se/arkisto/raamattu/unbound-mybible/

OHJEITA UNBOUND BIBLE UNBOUND BIBLE YOITUBE SUOMENKIELISET OHJEET SOITTOLOSTA
Vanhimmat videot ovat alimmaisena ja uusimmat ylimmäisenä.
https://www.youtube.com/watch?v=QYYEGsl9ul0&list=PLG3wdV5ELNwZ55jov9noFgaiCbJY7HvjSoittolista sisältää 40 videota. Raamattua on minulle rakas ja haluan sinullekin näitä tarjota.

OHJEARTIKELIHAUT JEESUS ON HERRA SIVUILLE: UNBOUND BIBLE
https://www.biblecenter.se/jeesusonherra/?s=unbound

MYBIBLE ANRDOID JA IPHONE RAAMATTUOHJELMAN OHJEVIDEOT SOITTOLISTA,
molempiin käy samat .SQLITE3 Raamattumoduulit joita on saatavissa n. 2400
https://www.youtube.com/watch?v=z8F0nKSllvw&list=PLG3wdV5ELNwbJZ3-MqbJs-lP09_IokN2Mybiblen sa puhelimesi sovelluskaupasta, ja se on ainut sovellus johon saat suomenkielen parhaat
Raaamatut kuten TKSI ja ASUT
Sekä tavalliset RK KR1938/33 BIBLIAt

ARTIKELIHAUT JEESUS ON HERRA SIVUILLE MYBIBLE
https://www.biblecenter.se/jeesusonherra/?s=mybible

8. ARKISTON AARTEITA: RAAMATUN SANAKIRJA,
KÄNNÖSVIRHEET KORJATTUNA PDF KATSO
HAKEMISTOSTA JA LATAA ITSELLESI
https://biblecenter.se/arkisto/raamattu/sanakirjat/
https://biblecenter.se/arkisto/raamattu/sanakirjat/Ogonoppnaren.pdf
https://biblecenter.se/arkisto/raamattu/sanakirjat/UT-kaannosvirheita-versio-2020-03.PDF.pdf
STRONG numeroinen alkukielen sanojen sanakirja suomeksi 100 vuotta vanha. Siksi ei ole sanaa
palvonta vaan vain rukoilla koskien esim Joh 4:23, joka on oikein vain TKSI JA ASUT ramatuissa, katso
itse! Muuta muuten hyvä sanakirja!
https://biblecenter.se/arkisto/raamattu/sanakirjat/Juuso-Hedberg-Kreikka-Suomi-UT-sanakirja-s.pdf
https://biblecenter.se/arkisto/raamattu/sanakirjat/Juuso-Hedberg-Kreikka-Suomi-UT-sanakirja-r.pdf
OPETTELE SELAAMAAN ARKISTOA JA LATAA NYT TALTEEN MITÄ HALUT
https://biblecenter.se/arkisto/

TKSI löytyy sieltä PDF. Lähes kuin Suomen NKJV!
https://biblecenter.se/arkisto/raamattu/pdf/tksi/TKSI-white_v2.pdf

Siunausta Jeesuksen nimessä
t. Jukka
PS. JOS ON KYSYTTÄVÄÄ KÄYTÄ RYHMIÄ SIGNALISSA TAI TELEGRAMISSA TAI NIIDEN
YKSITYSVIESTIÄ TAI KIRJOITA TÄSTÄ POSTIA LOMAKKEIDEN KAUTTA
YHTEYDENOTTO
https://www.biblecenter.se/jeesusonherra/yhteydenotto/
LÄHETÄ MEILLE RUKOUSPYYNTÖSI
https://www.biblecenter.se/jeesusonherra/rukouspyynto/
Nämä linkit ja sivut korvaavat nyt KAIKKI aikaisemmin julkaistut sähköpostit, jotka päättyvät
diomainiin @biblecenter.se
Ilmoitan sähköpostilla vielä kaikkiin yhteystietoihin tämän, kun ehdin!
Sen jälkeen vanhat sähköpostit eivät enää toimi.
VERSIO 2 TÄSTÄ PDF VIELÄ LISÄYS

9. LATAA KUUNNELTAVIA MP3 RAAMATTUJA ZIP
PAKETTINA HELPOSTI ITSELLESI
Tämä on kirjoitettu aikaisemmin Telegram ryhmässä ja
sopii tähän yhteyteen.
Tämä on median keskusvarasto, suoraan sinulle
saatavissa, tiiviissä muodossa!
9.1. Kuunneltavat MP3 Raamatut, MP3 tiedostot
erikseen tai ZIP, saatavissa on: KR1938, ASUT, Svenska
MP3 NT Ljudbok, ASV 1997 MP3 plus suomen 1933 VT
MP3 yhteensä 3 kpl n. 1 GB ZIP tiedostoina. Lisäksi TKSI
Evankeliumit ovat lähes valmiin MP3 tavallinen ja kaiku
MP3 yleisön pyynnöstä.
9.2. Dokumentiarkisto. Raamatun käännöksien
korjaukset, PDF Raamatut. Mybible ja Unbound Bible
SQLITE3 moduulit, Raamatun sanakirja PDF ym ym.
9.3. Jeesus on herra ja Jesus är Herren sivustojen
musiikki MP3 erikseen, sekä isoissa ZIP tiedostoissa
helposti ladattavana.
9.4. Hengellisten ja ylistyslaulujen sanat n. 2400
lauluun PDF ja Word tiedostoja, josta voi tulostaa A4
arkkeja.
EDELLEEN PELKÄT RAAMATUN UUSI TESTAMENTTI ZIP
TIEDOSTOT. Kuuntelemiseen ja MP3 CD levyjen
tekemiseen. Joistakin niistä ei ole vielä ehditty tehdä

.ISO tiedostoja, kuten UT MP3 CD poltto artikkelissa
on, mutta ZIP on yleiskäyttöinen paketti, joka vain
napsautetaan auki Windowsissa tai aloitetaan
tiedoston päältä hiiren oikealla napilla ja valitaan
toiminta PURA.. ja niin puretaan koko paketti omaan
alakansioonsa, josta voidaan sitä käyttää kuunnella ja
monistaa monella tavalla.
Ota huomioon lopunajan kriisien ja sotien riskit!
Ennen netin katkeamista tai sähköjen katkeamista olisi
hyvä että mahdollisimmat monet lataisivat tämän
itselleen ja tallentaisivat myös USB muisteille ja
levittäisivät sitä ystävilleen. Esimerkiksi minä kannan
aina mukanani USB muistia, jos on jotakin satunnaista
tiedostonsiirtotarvetta. Sellaiselle muistille kannattaa
tallettaa MP3 Raamattuja.
Tässä ne ovat tämän sivun loppupuolella. Huomaa että
lataa ennemmin itse ja talleta USB muistille, koska
postittaminen on niin hidasta, enkä aina heti ehdi
tehdä sitä.
https://www.biblecenter.se/jeesusonherra/pyydakuunneltava-raamattu-mp3-cd-levy-lataa-ut-mp3-eriversioita-yleistietoa-raamatuista/

1. Lataa tästä kuunneltava 1938 Uusi Testamentti MP3
älypuhelin ja MP3 CD yhteensopiva joko yhtenä ZIP
tiedostona, tai erikseen, jolloin voit ladata sen suoraan
puhelimeesi!
https://www.biblecenter.se/rsm/1938mp3/
Myös ZIP paketin voi ladata puhelimeen ja purkaa sen
siellä vaikka File Manager+ Android ohjelmalla, mutta
MP3 tiedostot, vaikka ne missä olisivat puhelimessasi
tai muistikortilla, sen kaikki MP3 musiikkisoittimet
löytävät ne.
TÄSSÄ BIBLECENTERIN KUUNNELTAVIEN MP3
RAAMATTUJEN PÄÄKANSIO, JOKA ON AUKI NETTIIN,
Voit surffata kansioissa klikata niihin, ja ladata mitä
haluat. Löytyy Raamattujen MP3 ZIP versioita sekä
pelkkiä MP3 tiedostoja. Sinne on eksynyt jokin
musiikki CD MP3, mutta musiikki on eri paikassa
kylläkin saatavissa tässä alapuolella…
https://www.biblecenter.se/rsm/
MP3 CD-R KUUNNELTAVIEN LEVYJEN .ISO tiedostot
löytyy täältä.
https://biblecenter.se/arkisto/raamattu/UT-MP3-CDPOLTTO-ISO-TIEDOSTOT/
Tällä hetkellä siellä on:

- KR 1938 hyvä ääninen MP3 Raamattun Uusi
Testamentti, poltto valmis ISO tiedosto.
- Aapeli Saarisalon UT, Jota ei saa myydä. Joka data
mp3 Cd toimivana levynä sisältää myös monia
Raamatun PDF, sekä The Unbound Bible
asennusohjelman, sekä 10 kpl suomi käännöksien
asennusohjelman!
- Tulossa on KR1938 .ISO samankaltaisilla
täydennyksillä, tuonne kansioon, ehkä tällä
viikolla. Sen mukaan mitä levylle mahtuu CD-R 700
MB rajoissa.
Eli valmiit ”polttopaketit” ladataan itselle. Aivan kuin
saisit postissa sen ensimmäisen MP3 CD Raamattu
levyn, mutta nyt saat sen levyn kuvatiedoston netin
kautta, ja napsautetaan niitä, niin ne avautuvat CD /
DVD poltto-ohjelmaasi, ja voit vain tehdä seuraavat
askeleet:
1. Laita tyhjä CD R levy polttavaan asemaan, (sen saa
myös USB 2.0 kaapelilla kannettaviin.)
2. Napsauta alas ladattua .ISO tiedostoa, kuten
MP3_raamattu_1938.ISO esimerkiksi
3. Koneessasi oleva poltto-ohjelma käynnistyy
4. Näet levyn tulevan sisällön. Se on arvokasta!
5. Jos mahdollista säädä poltto nopeus 10%
pienemäksi kuin asemasi Max nopeus on polton
onnistumiseksi.
6. Klikkaa ruksa Varmista tai VERIFY [x]

7. Klikkaa BURN
8. Odota kunnes poltto on valmis.
9. Testaa levy kuuntelemalla sitä DVD soittimella tai
erillisellä MP3 CD soittimella. Toimii myös
tietokoneissa ja sisältö voidaan nyt kopoida sieltä
tietokoneelle tai tietokoneen kautta puhelimesi
SDXC muistikortille
10. Valmista kuunneltavia Raamattu levyjä ja jaa niitä
ystävillesi joilla on DVD soitin, MP3 CD soitin tai
tietokone CD/DVD asemalla.
11. Joko samaa tai erikseen ZIP ladattua uutta
testamenttia kuunneltavaa mp3 voidaan levittä
samalla tavalla. Kopoida vaikka se muistikortin
lukijalla puhelimen kortille. UISB kaapeli on silti
turvallisempi koska vain harvat muistikortin lukijat
osaavat suuret SDXC kortit esim 128 GB.
12. Jos sinulla ei ole poltto-ohjelmaa niin lataa CD
BURN XP johon saa myös suomenkielen päälle.
13. Suuremmat määrät murto-osa hintaan CD, DVD ja
USB media www.nierle.com kannatta jo 50 EUR
tilauserässä rahteineen voi saada jo ehkä 100 tai
150 levyä ja kirkkaat lipalliset muovitaskut ja CD
tussit merkkaukseen.
14. MP3 CD VALMISTUS ELI POLTTO-OHJEITA YOTUBE
SOITTOLISTANA:
https://www.youtube.com/watch?v=Xi6wtuc0CUY
&list=PLG3wdV5ELNwZLONOGbEDXbdXy8sfkctBU

2. Vastaavat Raamatun PDF tiedostot ja muut
dokumentit löydät täältä. Kuten UT ja VT Käännöksien
korjaukset ja Raamatun sanakirjat.
https://biblecenter.se/arkisto/
10 MP3 MUSIIKKIA VOI LADAT MYÖS SUURISSA ZIP
TIEDOSTOISSA
3. Biblecenterin musiikki kansiot ovat netissä auki, ja
siinä on myös ZIP paketteja. Aivan uusimmista ehkä
parin vuoden ajalta ei ole tehty ZIP pakettia mutta ne
ovat kansioissa
4xx jossa on laulu numerot jukka400… Jukka499
Ym.
https://www.biblecenter.se/rsmp3/
11 / 4. SANAT JA SOINNUT PDF TIEDOSTOT n. 2400
hengellistä ja ylistyslaulua, ZIP paketeissa, helppo
ladata ja avata!
https://biblecenter.se/arkisto/sanat-ja-soinnut/
Yllä nettikansiossa oleva Jartsan valikoima on valtava.
Olen kopioinut turvakopioksi koko hänen sivustonsa
ehkä vuosi sitten. Se on siltä kertaa tuolla linkin

kansikossa ZIP tiedostossa saatavissa. Ja siellä on myös
minun tuotantoa.
Eriksen Jartsan sivut ovat täällä:
https://www.jartsa20.fi/
Windows osaa purkaa ja netissä on ilmainen ZIP
purkaja, 7 Zip on paras niistä sellainen. Katso mille
käyttöjärjestelmälle sen otat. Kannattaa myös ladata
varastoon.
https://www.7-zip.org/
Siunausta
t. Jukka

