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Kirjoittanut 2022-10-07 Jukka Stockholm – Tämä tärkeä liite liittyy videooni 

JOS ISRAELIA EI HUOMIOIDA JUMALAN PALAPELISSÄ, NIIN KUPERKEIKKAA HEITTÄVÄT PÄÄT, 

SARVET, ANTIKRISTUKSET, PORTOT, PEDOT  - OLAVI SYVÄNTÖ – Saat kuunnella sen tästä! Ja sama 

video on minun videoni liitteenä. 

Tässä siis tuon esille, kuten koen myös Pyhästä Hengestä edelleen, että tempaus on ennen vihan 

aikaa. Mutta lue tämä katso video, tai katso se minun videoni, joka oli ensimmäisenä, jossa on jo 

mukana tuo Olavi Syvännön video.  Se on niin tärkeää opetusta että latasin sen itselleni, ettei se 

pääse katomaan, jos se poistetaan Youtubesta. Syvännön videolla käsitellään se että keitä ovat ne 

muut pyhät Ilmestyskirjassa. 

Mutta valitettavasti samanaikaisesti on vakava ID 2020 ohjelma tulossa, jossa sirutetaan koko 

maailman ihmiset. Lue siis kaikki, lue lopusta vielä tämä vakava asia lisäksi. Se on jokin artikkeli 

minkä olen tallettanut Biblecenterin arkisto kansioon PDF tiedostona. Vaikeaa ja vaarallista silti olisi 

ottaa jokin siru nahan alle ennen tempausta. Tai sitten jos tempaus tulee nopeasti, niin voimme ehkä 

välttyä siltä, mutta varauduttava on. 

Joten rukoiltava on luettava Raamatun Sanaa ja pidettävä yhteyttä toisten uskovien kanssa! 

Katso video ja lue tämä dokumentti kokonaan! Vaikka emme joudu vihan aikaan, meidän lopunajan 

tilanteemme on sanottu tässä vaiheessa: 2 Tess 2 luvussa: 

Jakeessa 7 on mainittu tilanteemme nyt.  

7 Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa. On vain hän, joka nyt estää, kunnes tulee pois 

tieltä ASUT. 2 Tess 2 luvusta. 

Ja kun luet läpi alla olevat jakeet, ymmärrät, että se on Pyhä Henki seurakunnassa, joka estää ettei 

antikristus voi ilmestyä. Kun seurakunta on poissa, eli temmattu Taivaaseen, se tapahtuu! 

 

Tästä Raamatunkohdasta ym. minulla on jo seuraavakin video. Mutta otan sen tähänkin: Aapeli 

Saarisalon UT, hänen kommentteineen! 2 Tess 2 luvusta.   

ASUT kommentit kursiivilla 

1 Mutta mitä tulee Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja kokoontumiseemme tykönsä, 

niin pyydämme teitä, veljet,  

Tulemus", ks. alaviittaa Mt. 24:3.  

2 ettette heti horju mieleltänne ettekä menetä malttianne minkään hengen tai sanan tai muka 

meidän kirjeemme vuoksi, ikään kuin Herran päivä jo olisi käsissä.  

3 Älköön kukaan teitä vietelkö millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ellei luopumus ensin esiinny ja 

ilmesty laittomuuden ihminen, kadotuksen lapsi,  
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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 Kommentti: 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 estää sana 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 

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.  

10 ja kaikella vääryyden viettelyksellä niille, jotka joutuvat kadotukseen sen tähden, etteivät 

ottaneet vastaan rakkautta totuuteen tullakseen autuaiksi.  

11 Sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, jotta uskovat valheen, 2Tess 2:1-11 

Linkit ja kuvat selityksineen 

Alkuperäinen video YouTubessa. Olavi Syväntö: Tulevat tapahtumat osa 4.  

Tämä sama video on siis liitteenä minun videoni lopussa, jonka ole ehkä jo katsonut, jonka 

lisätietosaate tämä PDF on.  https://youtu.be/07U-tx_C5TA 

Ja edelleen linkissä tuohon Olavi Syvännön alkuperäiseen videoon liittyvä PDF teksti jonka olen 

tehnyt 2021 kesällä. Videon kellonajat täsmäävät juuri tähän alkuperäiseen videoon. Tuohon linkissä 

olevaan PDF olen kirjoittanut Olavi Syvännön videon tekstiä tarkasti alkaen kohdasta 26:40. ” Ei ole 

nähty Juutalaisten osuutta lopunajan tapahtumissa” 
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https://biblecenter.se/arkisto/tiedostot/Olavi_syvanto_Jos_Israelia_ja_juutalaisia_ei_huomioida_Ju

malan_palapelissa.pdf 

 

Koska seuraava kuva ei mahdu tälle sivulle, niin teksti ja kuva on seuraavalla sivulla! 
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Kuva1: Pekka Sartola, Suomen lähi-idän asiantuntija. Lopunajan tapahtumat värikäs kaavio. 

Tempaus ennen vihan aikaa. 

 

 

Yllä kuva 1. Aivan tarkasti kuvan oikea otsikko on:  

RAAMATULLINEN PROFETIA JUMALALLINEN ENNUSTUS, SEURAKUNNASTA, ISRAELISTA JA 

KANSOISTA! 

Ohjeet tässä dokumentissa olevien kuvien lataamiseen. Linkeissä ne ovat tarkempina zoomausta 

varten. Erityisesti tämä kuva on tärkeä ja siinä on paljon Raamatunkohtia, jotka on hyvä lukea!  

Olen itselleni tulostanut kuvan A4 valokuvapaperille ja ajanut sen laminointikoneen läpi, jolloin siitä 

tuli kirkas taulu! 

Ei se lopunajan tapahtumien järjestys tästä muutu. Nimittäin tempaus on ennen vihan aikaa. Ennen 

tämän dokumentin ja videon julkaisua, tutkin asiaa taas tunnin verran Raamatusta, jonka talletin 

videolle suoraan Tablettini MyBible raamattuohjelmasta, jossa Raamattua selitän Raamatulla. Ja 

lopputulos on edelleen sama. Vahvistuu vain. Eli on sitten tulossa seuraava video jo tämän lisäksi. 
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Kuvat saa ladatuksi itselle linkeistä (kuten tässä alla on) tai jos kuvan vain napsauttaa selaimeen 

auki,  sitä voi zoomata selaimessa siinä paljon paremmin, kuin tässä PDF tiedostossa yllä mukana 

oleva kuva.  

Kuva 1 tarkempana linkissä: 

https://biblecenter.se/arkisto/tiedostot/Pekka_Sartola_Lopunajan_tapahtumat.jpg 

Kuvan saa ladatuksi itselle tästä linkistä tai sitä voi zoomata selaimessa siinä paljon paremmin, kuin 

tässä PDF tiedostossa yllä mukana oleva kuva.  

Ctrl + ja Ctrl – napit zoomaa ja pienentää kuvaa, kun se napsautetaan linkistä auki ja kun kuva on 

ladattu omalle koneelle samoin voi Zoomata Windowsin photos / kuvat ohjelmassa. 

Kuvia ladataan linkeistä omalle koneelle aloittaen hiiren oikealla napilla. Älylaitteissa painetaan ensin 

sormella linkkiä pidempään ja sitten otetaan valikosta ”Tallenna linkki nimellä” tms 

Tietokoneilla itselle ladattua kuvaa voi Zoomata.  Ctrl + ja Ctrl – napit zoomaa ja pienentää kuvaa , 

kun se napsautetaan linkistä auki ja kun kuva on ladattu omalle koneelle samoin voi Zoomata 

Windowsin photos / kuvat ohjelmassa. 

Nämä ohjeet toimivat kaikilla kuvilla. Kokeile tällä linkillä, tämä ehkä on tärkein kuva. Niin voit lukea 

myös pienellä olevat raamatunkohdat. 

Tässä alla linkissä on siis sama kuva tarkempana, kuin PDF:ssä tällä sivulla ylempänä. 

Kuva 1 tarkempana linkissä, sama toiseen kertaan koska ohjeteksti on pitkä välissä. 

https://biblecenter.se/arkisto/tiedostot/Pekka_Sartola_Lopunajan_tapahtumat.jpg 

 

Kuva 2 Rapsodia Pastori Chris videolta. Tempaus Ilmestyskirjan 4 luvussa. Ennen vihan aikaa ja 

sinettejä, pasuunoita, maljoja ym. Emme siis ole nyt 2022-10-07 mennet ohi tuon Ilmestyskirja 4 

luvun. Emmekä kristityinä täällä maan päällä mene ollenkaan sinetteihin, pasuunoihin eikä maljoihin 

asti. Jossa Jumala kostaa niille, jotka eivät pääseet tempauksessa taivaaseen ja antaa paholaisen 

eksyttää heidät ottamaan pedon merkin, jota ei saa koskaan anteeksi. TKSI sanoo: ”Se taivuttaa 

pienet suuret orjat vapaat” Ilm 3 luvussa.  

Huomaa siis että älä usko sitä taitamatonta opetusta, joka opettaa että kristityt joutuvat käymään 

läpi tuon vihan ajan! Sehän olisi sama että meidän syntimme laitettaisiin meidän päällemme, meidät 

tapettaisiin syntiemme tähden.  

Huomaa että niille, jotka eivät pääse tempauksessa taivaaseen käy niin lähes kaikille. Ilm 13, ei 

sanota mitään poikkeusta, vaan peto taivuttaa kaikki ottamaan pedoin merkin.  Joku saarnaaja, 

muistaakseni Olavi Syväntö, on sanonut että ”jos seurakunta joutuisi Ilm 13 pedon merkin 

koetukseen, ei kukaan pelastuisi”. 
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Mutta kiitos Jumalale se ei ole niin, emme joudu vihan aikaan, vaan Jeesus jo kantoi meidän 

syntimme Golgastan ristillä. Ja kun ilmestyskirjan 4:1 menemme taivaaseen, meillä on 

palkkatuomio, saamme palkan, jos olemme onnistuneet Jumalan työssämme ja olemme Karitsan 

häissä mahdollisesti koko maan 7 vuotta sama aika siis kun vihan aika on maan päällä. Ajattele mikä 

valtava ero on kristityn kohtalolla ja Jumalattoman  kohtalolla. Älä koskaan ajattele että se on sama 

ilmestyskirjassa! Huom. Taivaassa ei ole aikaa!  

Kerran enkeli sanoo ettei enää ole aikaa ja kuolemassa se tapahtuu jokaiselle. Tietenkin me 

olemme viimeistä Luukaan evankeliumin Israelin valtion perustamisen nähnyttä viikunapuun 

sukupolvea, ja osa meistä pääsee  taivaaseen tempauksessa, osa nousee haudoista ensin.  Sama 

tilanne kuitenkin on tempauksessa taivaaseen pääsevillä, jotka ovat elossa Jeesuksen tullessa ja niillä 

jotka ovat Kristuksesa kuolleet, eli uskossa kuolleet. He nousevat haudoista ja saamme aina olla 

yhdessä Jeesuksen kanssa.  

 

Kuva 2. ILMESTYSKIRJAN LUVUT VAAKA-AKSELILLA Kesällä 2021 Jumala kutsui minut seuraamaan 

Pastori Chris videoita, ja seurasin kesällä jokin aikaa, mutta en ole ehtinyt enempää. Mutta tässä on 

tärkeä kuva. Linkissä on vielä dokumentoituna että miltä videolta se on Pastori Chrisiltä. 

 

Kuva 2. Linkissä on tarkempi, kuin PDF kuva. 

https://biblecenter.se/arkisto/tiedostot/PASTORI-CHRIS-RAPTURE-eli-TEMPAUS-Ilm_4-

1_VIDEOLLAAN_3-KAUSI_6-VIIKKO_2-Paiva_27-7-2021.png 
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Kuvassa numerot ovat ilmestyskirjan lukuja. Selitän kuvan videollani, jonka saatteeksi tämä teksti 

tulee, kuva on siellä selitettynä. 

Tempaus  (kuvassa teksti RAPTURE) siis tapahtuu Ilmestyskirjan 4 luvun jakeessa 1, jonka jälkeen 

seurakuntaa ei ole ilmestyskirjassa!  

Tämän jälkeen näin, ja katso: avattu ovi taivaassa ja ensimmäinen ääni, jonka olin kuullut niin 

kuin pasuunan puhuvan minulle, sanoi: "Nouse tänne, niin näytän sinulle, mitä tämän jälkeen 

täytyy tapahtua." Ilm 4:1.   

Näin siis vanhat Helluntaiherätyksen patriarkat, kuten Mauri Viksten ym. Niilo Närhi 2022, Leo 

Meller sekä minä. 

 

Me emme joudu kokemaan ilmestyskirjan kauheuksia. On taitamatonta opetusta se, että ne 

olisivat meidän osamme. Sana sanoo että autuas ja onnellinen osa on sillä, joka on ensimmäisessä 

ylösnousemuksessa. Eikö? Jos ensimmäisessä ylösnousemuksessa Taivaaseen menevät eli me, 

joutuisimme kokemaan ilmestyskirjan kauhut, niin täytyisi Raamatussakin olla ”kauhea ja vaikea, on 

sen osa, joka on ensimmäisessä ylösnousemuksessa”. Mutta niin ei siis ole! 

Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla 

ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat Hänen kanssaan 

[ne] tuhat vuotta. Ilm 20:6 TKSI,  

TKSI on  Toivo Koilo Suuri Ilosanoma, joka n. 9 muun suomen raamatun kanssa saadaan puhelimille 

ja tableteille Appiin MyBible, sekä Windows/Linux/Mac koneisiin Raamattuohjelmaan The Unbound 

Bible.   

Jae yllä kertoon että me, jotka tempauksessa menemme taivaaseen ja ne, jotka haudoista nousevat 

ensin tempauksen tullessa, tulemme alas maapallolle hallitsemaan Tuhatvuotisessa valtakunnassa 

Jeesuksen kanssa! Tulemme siis 7 vuoden jälkeen takaisin tuhatvuotiseen valtakuntaan, sitten on 

viimeinen tuomio (mutta meitä ei ennää tuomita, Kristus tuomittiin Golgatalla meidän 

puolestamme) ja taas sitten päädymme lopuksi uusiin taivaisiin, kun ne luodaan. 

 

Toivo Koilo Suuri Ilosanoma eli TKSI PDF löytyy tästä 

https://biblecenter.se/arkisto/raamattu/pdf/tksi/Toivo_Koilo_Suuri_Ilosanoma_UUSI_TESTAMENTTI

_TKSI-valkoinen_v2.pdf 

Raamattujen tarkkusjärjestys  

1. KJV & New King James version. Englanniksi. TKSI on lähellä tätä. Sama textus receptus! 

2. TKSI (textus Receptus) 
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3. Aapeli Saarisalon Uusi Testamentti ja Biblia 1776 ( Biblia on tehty textus Receptus 

alkukielestä, jota käytettiin UT syntypaikkakunnilla, katso Toni Torpan video vihje alempa) 

4. Biblia 1776 

5. Jumalan kansan Pyhä Raamattu, korjattu 1938 myös VT on korjattu 1933 raamattu! 

6. RK Raamattu kansalle 

7. STLK vähän korjattu 1938 Suomen tunnustuksellinen luterilainen kirkko 

8. KR 1938/KR 1933 

9. 1992 Raamattu Kaikkein huonoin, jota ei pidä käyttää ollenkaan.  

Tästä asiasta on oma PDF tiedosto ja sivu, en toista kaikkea tässä vaan lue tästä inkistä! 

https://biblecenter.se/arkisto/tiedostot/SILMIEN-

AVAAJA_NAHKAKANTISET_HUONOIMPIA_ILMAISET-PDF-RAAMATUT-TARKIMPIA.pdf 

Kuinka tämä voi olla mahdollista että monien herätysliikkeiden pastorit käyttävät 1992 Raamattua? 

Tämä on suuri haloo. Se on jo osa luopumusta!   

Tässä on Mirja Ronningin os. Syväntö Israel lausunto 1992 Raamatusta Mirja oli siinä 

kääntäjäryhmässä, muta joutui jäämään pois siitä. Tässä hän sanoo miksi!  1992 käännös ei ole 

luotettava eikä sovellu Raamatut tutkijoille, eikä julistajille. Katso tarkemin tuosta linkistä. 

https://www.biblecenter.se/jeesusonherra/mirja-ronning-1992-kaannos-ei-ole-luotettava/ 

 

 

Tutustu tuohon Ögonöppnare PDF dokumenttiin, joka löytyy tuosta yllä olevasta PDF tiedostosta, 

joka on Ruotsin Reformations Bibeln kääntäjien tekemä. Lisäksi se on sovitettu suomen 

Raamattuihin. Se on max 200 virheen lista joissa siiten riippuen mistä käännöksestä on kyse on ehkä 

muutamia kymmeniä virheitä!  

Samoin yo. PDF sisältä löydät toisen todistajan. Toni Torpan videonlinkin. Mikä on suomen tarkin 

Raamattu! 

 Aapeli Saarisalon Uutta testamenttia tarkempi UT. ASUT on hyvänä kakkosena vasta. 

Kuva 3. Alla kuva Pastori Chris: Vihan aika ja vuosiviikot, selitän tämän kuvan omalla videollani, 

joka on Olavi Syvännön videon alussa. 
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Kuva 3. Ladattavissa itselle jne 

https://biblecenter.se/arkisto/tiedostot/VIHAN-AIKA-PASTORI-CHRIS-VIDEOLLAAN_3-KAUSI_6-

VIIKKO_2-Paiva_27-7-2021.png 

 

Syvännöt ovat löytäneet alkukielestä eräästä 2 Tess 2:1 jakeesta yhden sanan lisää  

Olavi Syvännön jollakin videolla oleva 2 Tess 2:1 jakeen korjaus on tässä. ”Kautta” sana on 

alkukielessä, ja meidän suomenkielsissä Raamatuissa, se on vain Biblia 1776:ssa. Tässä jaevertailu. 

Tämä muuttaa tilanteen, koska ne, jotka ajattelevat että me kristityt jäämme vihan aikaan tänne, 

käyttävät juuri tätä KR 1938 mukaista versiota jakeesta, joka ei siis ole Olavi Syvännön mukaan 

alkukielen mukainen.  

Ensin KR 1938 siitä ja kaikista muista, paitsi Biblia 1776  puuttuu kautta, sana, joka muuttaa jakeen 

merkityksen. 

KR 1938 2 Tess 2: 1  Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja 

meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, 

 2  ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme 

kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne 

peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä. 2. Tess.2:1-2 KR 1938. Kautta sana puuttu 

jakeesta 1. 
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Biblia 1776: 1 Mutta me rukoilemme teitä, rakkaat veljet, meidän Herran Jesuksen Kristuksen 

tulemisen ja meidän kokoontumisemme kautta hänen tykönsä, 

2 Ettette aivan nopasti teitänne salli teidän mielestänne kääntää pois eli peljätettää, ei hengen, 

eikä puheen, eikä kirjan kautta, niin kuin se meiltä lähetetty olis, niinkuin Kristuksen päivä jo 

käsissä olis. 2. Tess.2:1-2 Biblia 1776. 

Tuossa jakeessa sana: ”kautta” on. Löysin sen siis Bibliasta, joka on ainut suomenkielisistä 

Raamatuista, joka se on oikein tuo ja kautta sanan kautta. Videollaan Olavi Syväntö mainitsee jonkun 

englanninkielisen, jossa myös tämä on oikein, alkukielen mukaisesti. En tätä kirjoittaessani muista 

nyt sen käännöksen nimeä, koska tein vuosi sitten (kesällä 2021) tuon ensimmäisen Syväntö Olavi 

video PDF muistaakseni ja nyt tuon nämä uudelleen esille, mutta se mainitaan jollakin hänen 

videolla. 

 

1 Tessalonika 1:10 ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, 

Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. 

 

Mutta emme me joudu vihan aikaan.  Tempaus tapahtuu ennen sitä. Kyseinen jae on tässä, joka 

siis myöskin kumoaa sen että joutuisimme vihan aikaan. Mutta vaikka emme sinne joudu, siltikin 

joudumme varustautumaan että selviämme,  koska olosuhteet saattavat huonontua, ja 

ruokavarasto, retkikeitin Trangia, omat vesikannut 30 litraa, vedenpuhdistimet jne. ovat tärkeitä 

selviytymisvälineitä lopunajassa, ennen tempausta. 

 

Hyvä hätävara on teltta, joka sähköjen ja samalla kaukolämmön katketessa laitetaan 

kerrostaloasunnossa olohuoneeseen ja nukutaan siellä ihmisen omassa lämmössä, jos tulee pitkiä 

sähkökatkoja. Kuitenkin ovat Suomessa ilmeisesti nyt syksyllä 2022 luvannet vain 1-2 tunnin katkoja 

talveksi 2022-2023, joka ei vielä tuo pakkasta sisälle talvella. Mutta kuka tietää pitääkö hallitus 

lupauksensa. Kysessähän on tahallaan tehty uuden maailman järjestyksen energiakriisi.  

Talvella jo yhdessä vuorokaudessa asunnot ja myös vesiputket jäätyvät, josta tulee kallista jälkeä, ja 

kuka sen maksaa sitten? Vesi vuotaa jäätymällä haljenneista putkista asuntojen lattialle, kun keväällä 

tulee lämmitä. Rukoillaan kuitenkin ettei näin tapahtuisi. Pohjolan maissamme! 

 

Kutsun sinut Telegram ryhmäämme Jeesus on Herra ja 

kristittyjen varautuminen lopunaikaan. 
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Tämän ryhmän kautta voit myös ääniviestillä esittelysi antamalla, pyytää päästä mukaan Online 

rukous kokouksiimme. Sinne kutsutaan, enää ei pääse suoraan, kuin ennen. 

Tästä pääsee sisääntuloryhmään: TELEGRAM MESSENGER JEESUS ON HERRA  

Laita Telegram appi puhelimeesi ja tule tästä linkistä! 

https://t.me/+oGxgWM-11FsyZWVk 

Pyydän että esittelet itsesi Telegramin ääniviestillä mieluiten tai kirjoittamalla, niin  tulemme 

tutuiksi. Minut voi nähdä täältä www.biblecenter.se josta pääsee vaikka Youtube kanavalleni 

suoraan alkuvalikosta.  

 

 

LUE VAKAVA ARTIKKELI TÄSTÄ ALTA KUITEKIN 

Tällainen uhka esimerkiksi meillä on. Tämä artikkeli ei ole minun tekemä. Siinä sanotaan että ID2020 

hankkeessa tulee mikrosiru ja se on pedon merkki. Silti vaikeisiin aikoihin joudumme. Vaikka se ehkä 

ei ole helvettiin vievä pedon merkki vielä, koska petoa ei ole ja emme tule olemaan pedon ajassa, on 

tämä vakavaa silti. Parasta olisi itse kunkin pyrkiä hankkimaan maatilan kaltainen koti, jossa on oma 

kaivo ja perunamaa, metsää, josta saa polttopuuta lämmittämiseen jne. koska tuon tai jonkin råkåte 

pakon takia voimme kuitenkin joututua ulos yhteiskunnasta että emme voi ostaa eikä myydä jo 

ennen tempausta! Koska olisi se riski kuitenkin että ottaa joku siru itseensä, vaikka se ei täytä 

Raamatun ehtoja. Se on käsittääkseni kuin ennenaikainen siru. Mutta aivan sama siru voi olla 

pedonmerkin siru sitten myöhemmin. 

Eli vaikka näin toin esille tempauksesta ja vihan ajasta. Niin tilanne on vakava. Kesällä 2021 pastori 

Chris sanoi että tämä pandemia ja råkåtteet, jotka ovat tåppåvia ovat ennenaikainen asia. Ja sitä ei 

olisi tapahtunut jos seurakunta ei olisi rukoillut. Näin on lopunajan tilanne vähän epäselvä. 

https://biblecenter.se/arkisto/tiedostot/Maailman_vaeston_sirutusprojekti_etenee_ID2020_jarjeste

lma.pdf 

 

Tässä on varautumis PDF tiedostoja, jotka olisi hyvä tulostaa itselle ja laitaa mappiin. Niitä on noin 10 

kpl. 

https://biblecenter.se/arkisto/tiedostot/varautumislistat/ 

 

Minulla on seuraava video jo tehtynä, tänä samana iltana kun julkaisen tämän ensimmäisen, ja siinä 

Raamatulla tutkin Raamattua ja alkaen tästä 2 Tess 2 luvusta ja päädyn edelleen samaan että Jeesus 

pelastaa meidät tulevasta vihasta. Mutta ensiksi tämä nykyinen tulee jakoon, ja sitten vasta se 
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seuraava. Se toinen video, joka tulee seuravaaksi jakoon: Tutkin Raamattua ja lopunajan tapahtumia 

siitäkin syystä, että koska en silti löytänyt niin merkitykselliseksi tuota yllä mainittua ”kautta” sanaa, 

jonka Syvännöt ovat löytäneet. Mutta Olavi Syväntö selittää sen jollakin videollaan ja siitäkin on 

hyötyä.  

Kiitos ja kunnia Jumalalle kaikesta. 

2022.06.10 Jukka S.  

Ota yhteyttä yksityisesti näillä WEB lomakkeilla. 

 
YHTEYDENOTTO 
https://www.biblecenter.se/jeesusonherra/yhteydenotto/ 
 
 
TILAA BIBLECENTERIN UUTISKIRJE 
https://www.biblecenter.se/jeesusonherra/liity-biblecenterin-uutiskirjeen-tilaajaksi/ 
 
 
LÄHETÄ RUKOUSPYYNTÖ- TARVITTAESSA SE RUKOILLAAN ONLINE RUKOUKSESSA LA. 
https://www.biblecenter.se/jeesusonherra/rukouspyynto/ 
 
 
ONLINE RUKOUS LAUANTAISIN KLO 19:00 - TERVETULOA 
Online rukous on perustettu 2020 kesällä Pyhän Hengen toimeksiannosta. Se on toiminut siitä 
saakka lauantaisin nettikokouksina, vähintään kerran viikossa.  Kesällä 2022 oli viikkoja joissa oli 2 tai 
3 kokoustakin. Kuitenkin vakio on lauantaisin.  
 
2022 elokuuhun asti Online rukoukseen pääsi suoraan netin kautta. Mutta on tapatunut jotakin että 
olen tullut varovaisemmaksi, ja nykyisin Online rukoukseen pääsee vain niin että kirjoitat tai puhut 
henkilökohtaisen esittelyn  Telegramin ääniviestin kautta, tai alla nettilomakkeella. 
 
Tässä ohjeet ja samalla pyydetään sitä henkikökohtaista esitelyä, jonka perusteella hyväksytään 
ensiksi koeajalle Online rukoukseen. 
 
https://start.biblecenter.se/online-rukous-zoom-videokokousjarjestelmassa/ 
 
Jos olet Telegramissa voit antaa lisäksi henkilökohtaisen esittelysi Telegramin ääniviestin kautta, 
liittymällä Jeesus on Herra sisääntulo ryhmäämme tästä linkistä. 
 

https://t.me/+oGxgWM-11FsyZWVk 

 
 
ILMAISIA RAAMATTUJA MONESSA MUODOSSA, YLISTYS, PALVONTA JA GOSPEL MUSIIKKIA 
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https://t.me/+oGxgWM-11FsyZWVk


Tämä PDF sivu / tiedosto, jonka voit myös ladata itsellesi ja vaikka lähettää sähköpostilla tai linkkinä 
ystävällesi on osa sivustoa: https://www.biblecenter.se/   jossa on suomeksi enemmän sekä ruotsiksi 
Raamattu/tiedostoarkisto: https://biblecenter.se/arkisto/ jossa myös muita tämänkaltaisia PDF dok.  
Online Rukous: https://rukous.biblecenter.se/   jos haluat mukaan, lähetä oma esittelysi tätä kautta.  
 

 
Tilaa uutiskirje: https://www.biblecenter.se/jeesusonherra/liity-biblecenterin-uutiskirjeen-tilaajaksi/ 
Lähetä sähköposti Jukalle: https://www.biblecenter.se/jeesusonherra/yhteydenotto/ 
Lähetä rukouspyyntösi: https://www.biblecenter.se/jeesusonherra/rukouspyynto/   
Liity Telegram ryhmäämme Jeesus on HERRA & Uskovien varautuminen lopunaikaan:  
https://t.me/+oGxgWM-11FsyZWVk                    Sivustoa toimittaa:  Jukka Stockholm 
 

https://start.biblecenter.se/ 
 
Tervetuloa t. Jukka 
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