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Evankeliumi lyhyesti kerrottuna. Risti on tyhjä. Hauta 
on tyhjä. Kuolema on voitettu. Jeesus Nasaretilainen 
kuolemallaan voitti kuoleman. Omikseen Hän kutsuu 
meitä juhlaan Voittajan. Ota vastaan Rakkaus. Saat 
vastaanottaa Elämän. Sinun puolestasi Henkensä 
Hän antoi. Jeesus on Tie, Totuus ja Elämä. Pelastut 
vain Jeesuksen veren voimasta. Sinä olet ikuinen 
sielu. Ota uskossa vastaan Pyhä Henki. Hän sinut 
uudestisynnyttää. Saat kasvaa Jeesuksessa 
Kristuksessa meidän Herrassamme ajassa. Jeesus on 
Herra. Risti on tyhjä. Hauta on tyhjä. Kuolema on 
voitettu. Tämä on totta. Jeesus elää. Valoa ja iloa.""
" " " " " " " - Jukka Paakkanen 2015 -"""""""
ESIKIRJOITUS!""
Hyvä siunattu lukijani,"""
olen sydämen kehoituksesta laatinut tänään 27.1.2016 sähköpostiarkistostani lähettämistäni 
sähköpostiviesteistä lähimmäisilleni edelleen jaettavaksi uskoville veljille ja sisarille Herrassa 
Jeesuksessa Kristuksessa meidän Vapahtajassamme vuosina 2014-2015 lähettämiäni 
sähköpostiviestejä, jotka sisältävät Herran kehoituksesta LinkedInissä tekemäni Jumalan 
valtakunnan hengellisen työn seurauksesta Pyhän Hengen vaikutuksesta syntyneitä evankelioivia 
tekstejä ja profetioita. Jätän nyt sinut Taivaan Isän käsiin pyytäen Herralta sinulle hengellistä 
ymmärrystä lukiessasi kirjoituksiani. Punnitse ilmoitukseni Jumalan Sanan valossa. Kantakoon 
Herra Hengen hedelmää elämässäsi.""
Rakastavan Jumalan siunausta ja Jeesuksen Kristuksen rauhaa. Valoa ja iloa."""
Jukka Paakkanen""
Suomen profeetta"""
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—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 29. marraskuuta 2014 klo 15.36 
Aihe: Päivitys LinkedInissä 29.11.2014 ja muutama vanhempi päivitys ""
Hei äiti, ""
tahdon jakaa sinulle esirukousta varten viimeisimpiä evankelioivia ja rohkaisevia 
päivityksiäni LinkedInistä. Pyydän rukoilemaan LinkedIn-kontakteilleni silmien 
aukeamista ja herätystä vaelluksessaan ajassa. Olen aika ajoin julkaissut somessa 
myös sydämessä vastaanottamiani rohkaisun sanoja, joista viimeisin on myös 
ohessa olevissa päivityksissä. Siunattua päivän jatkoa. Harrylle terkut. Valoa ja iloa. ""
Jukka ""
--- 
26.11.2014""
Järjestyksen yhteiskunta Osa 1/16 Suomi on jo nyt pullollaan julkisia mielensäpahoittajia. Suomi ei 
ole hyvinvoivan ihannemaa - maa jollaisia maailma puheiden perusteella on pullollaan. Maailma on 
täynnä näennäistasa-arvoa. Maailman mittakaavassa ylläpidetään jäätynyttä konfliktia valtakuntien 
välillä ja yhteiskuntien sisällä - aika ajoin erilaiset jännitteet pulpahtavat pintaan eri mittakaavoissa. 
Maailmanmeno kutkuttelee suomalaista mieltäkin. Vapaus - mikä ihana tekosyy.""
Järjestyksen yhteiskunta Osa 2/16 Pidetään nyt kiinni suomalaisessa yhteiskunnassa edes 
järjestyksestä - vaikka edes luonnonjärjestyksestä yhteiskuntarakennetta ylläpitävässä laki-
instituutiossa. Luojakin on järjestyksen Jumala. Yksikään DNA-rihma maailmassa ei ole rakentunut 
sattumalta ja vapaasti. Näkymättömät fysikaaliset ajassa vaikuttavat voimat eivät ole syntyneet 
sattumalta räjähdyksenomaisesti - ei mistään - tyhjästä vapaasti kehittyen, kuten kreationistisesti 
syntyneen maailmankäsityksen vastustajat uskovat ilman mitään kestäviä ja havaittavia todisteita.""
Järjestyksen yhteiskunta Osa 3/16 Suomalainen yhteiskunta ei ole joidenkin mielestä riittävän 
tasa-arvoinen. Jos sukupuolineutraalin avioliiton voimakastahtoinen ajaminen suomalaiseen 
lainsäädäntöön on keppihevonen, jolla perusteella halutaan järkyttää nykyisiä valtarakenteita ja 
yhteiskuntajärjestystä olisi se mielestäni kerrottava suoraan ja puututtava suoraan niihin asioihin 
lainsäädännöllisesti, joihin ei olla tyytyväisiä ja joiden korjaamattomuus uhkaa yhteiskunnan 
kokonaishyvinvointia tosiasiallisesti ajassa. ""
Järjestyksen yhteiskunta Osa 4/16 Suomi on hyvä maa, jota kannattaa puolustaa on eräs 
edesmennyt kenraali aikoinaan todennut. Jos me suomalaiset hajoitamme tämän hyvän maan 
sisäisesti, ei kohta ole enää mitään hyvää puolustettavaksi ulkoisia uhkatekijöitä vastaan - saati 
puolustajia, jotka nyt seisovat välinpitämättömyyttään hiljaa, kun tarvitaan suomalaisen 
yhteiskuntamallin puolustajia ajassa.""
Järjestyksen yhteiskunta Osa 5/16 Miksi tasa-arvoa ja yksilöiden tasavertaisuutta puolustavat 
maailmanmenoa ihannoivat voimat ei puutu suoraan yhteiskunnallisesti merkittäviin tasa-arvon ja 
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yksilön tasavertaisuuden kannalta keskeisiin yhteiskunnan eriarvoisuutta modernissa ja 
kehittyneessä tietoyhteiskunnassa kasvavia haasteita tuottaviin ongelmiin, kuten rakenteelliseen 
köyhyyteen ja työttömyyteen ajassa suomalaisessa yhteiskunnassa? Missä ovat ne voimat, jotka 
nostattavat alituisesti keskusteluun jokaisen ihmisen tasavertaiset oikeudet suomalaisessa 
materiallisesti hyvinvoivassa yhteiskunnassa?""
Järjestyksen yhteiskunta Osa 6/16 Kaikilla on oikeus koulutukseen yhteiskunnan varoilla - hyvä 
niin. Näin jokainen yksilö tulee tuntemaan arvonsa ja sen poljennan yhteiskunnassa, joka perustuu 
harvojen pääomapiirien rahanvallankäyttöön ajassa. Miksi nämä tasa-arvoa ja yksilöiden 
tasavertaisuutta peräänkuuluttavat voimat eivät keskity yhteiskunnan haasteisiin, joilla voitaisiin 
demokratiassa luoda suomalaiseen yhteiskuntaan tuntuvaa ja taloudellisessa ahdingossa ajassa 
elävien keskuudessa aidosti elämänlaatua parantavaa vaikutusta?""
Järjestyksen yhteiskunta Osa 7/16 Mitä olet mieltä. Onko jokaisella oikeus elämään? Minusta on. 
Onko jokaisella oikeus toimeentuloon? Minusta on. Miksi meillä ei suomalaisessa yhteiskunnassa 
siis ole jo tänä päivänä tällaista subventiivista ja kaikille ilman erilaista byrokratiaa kuuluvaa 
perusturvaa peruselinkustannuksien kattamiseksi arjessa? Ei ihmisoikeuksiin yhteiskunnassa 
lukeutuvalla perustulolla tai kansalaispalkalla kukaan rikastuisi, mutta se saattaisi turvata 
kulutuksesta riippuvaisen talousjärjestelmämme toimivuuden myös maailmanlaajuisten 
talousjärjestelmien heilahtelujen aikoina.""
Järjestyksen yhteiskunta Osa 8/16 Jos tasa-arvosta ja tasavertaisuudesta yksilöiden kesken 
puhutaan äänekkäästi, miksi nykyajassa ei tiedostettua ihmisten epätasa-arvoiseen asemaan 
yhteiskunnan toimesta asettamiseen pyritä löytämään ratkaisuja, joilla on varmasti vaikutusta 
laajalla rintamalla? Minäpä kerron. Syynä tähän on itsekkyys ja siitä kumpuava tekopyhyys ajan 
ilmiönä lähimmäisten keskuudessa. Elämme tänä päivänä suomalaisessa yhteiskunnassa, jossa 
on yhteiskuntarauha.""
Järjestyksen yhteiskunta Osa 9/16 Elämme yhteiskunnassa, jossa köyhäksi synnytään, tehdään 
työtä hyvinvoivien ihanneyhteiskunnan ylläpitämiseksi terveät työvuodet, syrjäydytään ikärasismin 
vuoksi ja vähemmän tehokkaina työelämästä, tullaan hyväosaisten silmissä vanhuudessa taakoiksi 
yhteiskunnalle ja lopulta kuollaan köyhyydessä. Ja tämä on perintö lapsillemme - köyhyys ja 
osattomuus yhteiskunnan hyvinvoinnista periytyy ilman asennemuutosta. Sosiaaliluokissa 
siirtyminen orrelta toiselle tapahtuu vain silloin, kun yksilö päättää olla itsekäs ja olla välittämättä 
lähimmäisistään ajassa.""
Järjestyksen yhteiskunta Osa 10/16 Minulle kaikki nyt ja heti - ahneus - on asenne, jolla siirtymä 
sosiaaliluokasta toiseen onnistuu. Kaikki eivät kuitenkaan aidosti tahdo asettua lähimmäisten 
yläpuolelle ajassa. On yksilöitä, joille tasa-arvo ja tasavertaisuus on muutakin kuin pelkästään 
yksilönvapauteen, omiin valintoihin ja mielitekoihin oikeutusta suomalaisen yhteiskunnan lakien 
edessä vain näennäisyhdenvertaista asemaa tavoittelevaa itsekkyyttä ajassa.""
Järjestyksen yhteiskunta Osa 11/16 Muutosta nykyiseen avioliittolainsäädäntöön hakevat voimat 
eivät ole kiinnostuneita niistä arvoista ja niiden yksilöiden oikeuksista, jotka eivät jaa maailman 
välinpitämättömyyttä ja itsekeskeisyyttä ajassa. Elämme suomalaisessa yhteiskunnassa, jossa 
syntymäoikeutena ei anneta kaikille omaa kotia elinajaksi. Elämme suomalaisessa 
yhteiskunnassa, jossa syntymäoikeutena ei anneta kaikille vähimmäistoimeentulon takaavia varoja 
ilman pokkurointia byrokratian rattaissa.""
Järjestyksen yhteiskunta Osa 12/16 Elämme suomalaisessa yhteiskunnassa, jossa 
yhteiskuntarauhaa ylläpidetään lainsäädännällä ja sen valvonnalla ajassa. Elämme suomalaisessa 
yhteiskunnassa, jossa väärä puu soimaa väärää puuta. Vaihtoehtona nykyiseen on järjestymätön 
yhteiskunta - anarkia - jossa vallitsee vahvimman oikeus. Voimme aina kehittää ja ylläpitää 
nykyisenkaltaisen sivistyneen yhteiskunnan tai rappeuttaa sen askel askeleelta palaten 
yhteiskuntamalliin, jossa miehet taistelevat peltoalansa ja pihapiirinsä. Viimeinen paikalla saa pitää 
haluamansa."
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Järjestyksen yhteiskunta Osa 13/16 Voimme siis huonoilla päätöksillä tahtomattammekin palauttaa 
heikosti järjestäyneen yhteiskuntamallin, jossa voimakkaimmat miehet kovalla työllä ylläpitävät 
valtapiirinsä sitä puolustaen ja perheilleen ravinnon hankkien. Jos olisin kansanedustaja pohtisin 
kahdesti, mihin suuntaan haluaisin yhteiskuntaa lainsäädännöllä kehittää. Mikä on oikein ja 
kohtuullista? Se on oikeutta. Siihen jokaisella ihmisellä on oikeus - ihmisoikeudet ovat meille 
kaikille yhtäläiset. Äänekkäimmät maailmanmallinmukaiset uudistajat ovat jo ennalta ottaneet 
mielensäpahoittajan osan.""
Järjestyksen yhteiskunta Osa 14/16 Perusteltuja vastapuolen näkemyksiä lyödään verisesti vasten 
kasvoja ja mielipiteensä julkaisuun vapaiden ihmisten näkemyksiä heitetään ajattelemattomasti 
romukoppaan antiikkisiksi ja uskonvaraisiksi leimaten - liberaalissa vapauden yhteiskuntamallissa, 
jossa vain sattuma ja kohtalo sekä ihmisen mielihalut ohjaavat yhteiskunnan arkielämää, ei havaita 
olevan ainuttakaan sudenkuoppaa, jonka vuoksi koettaisiin vielä nykyisin vallalla olevalla lakeihin 
perustavalla yhteiskuntamallilla olevan tarvetta puuttua - ohjata ihmisten elämää ajassa.""
Järjestyksen yhteiskunta Osa 15/16 Joidenkin tavoitteena on anarkiayhteiskunta, jossa vallitsevat 
viidakon lait nykyistä suomalaista liian hyvin järjestettyä yhteiskuntamallia enemmän. Toisten elo 
tuntuu nykyisellään olevan liian tylsää. Nyt suomalaiseen yhteiskuntaan tuodaan voittokulkueessa 
tuliaisia maailmalta - siellä kun kaikki tuntuu olevan hyvällä tolalla. Vai onko lopultakin vain kyse 
vanhasta hajoita ja hallitse mallista vanhan maailman mallin mukaan? Vanhojen 
yhteiskuntajärjestysten tahdotaan lakkaavan, jotta jotain mielikuvituksellisen kaunista saattaisi 
nousta ylös tuhkan keskeltä.""
Järjestyksen yhteiskunta Osa 16/16 Nykyajan Troijan hevonen ajassa kulkee voittokulkueessa 
yhteiskunnasta toiseen ja yhdistää maailman. Ihmiset heiluttelevat palmunoksiaan ja hurraavat 
kasvavalle laittomuudelle ajassa. Tässä on totuus, joka kestää kriittisenkin tarkastelun. Ihmiselämä 
ajassa on sielunmatkan mittainen etsikkoaika löytää elävä Jumala ja päästä yhteyteen Luojan 
kanssa. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Hän kutsuu sinua. Valinta on sinun.""
--- 
26.11.2014""
" " "
" " Delete 
 
Jukka Paakkanen Järjestyksen yhteiskunta Osa 1/16 Suomi on jo nyt pullollaan 
julkisia mielensäpahoittajia. Suomi ei ole hyvinvoivan ihannemaa - maa jollaisia 
maailma puheiden perusteella on pullollaan. Maailma on täynnä näennäistasa-
arvoa. Maailman mittakaavassa ylläpidetään jäätynyttä konfliktia valtakuntien välillä 
ja yhteiskuntien sisällä - aika ajoin erilaiset jännitteet pulpahtavat pintaan eri 
mittakaavoissa. Maailmanmeno kutkuttelee suomalaista mieltäkin. Vapaus - mikä 
ihana tekosyy.less "
" " Like"
" " Comment"
" " Share"
" " 1m ago"
—-"
" " "

https://www.linkedin.com/lite/remove-activity?id=5943289379542884352&csrfToken=ajax%3A8155656480952767012&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=delete-my
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Fprofile%2Fview%3Fid%3D169233277%26snapshotID%3D%26authType%3Dname%26authToken%3D8gGd%26ref%3DNUS%26trk%3DNUS-body-member-name&urlhash=vNjT&pos=2%3A1&trkToken=action%3DviewMemberByName%26pageKey%3Dmember-home%26contextId%3DtlCCvogpqhPAfDQUgCsAAA%3D%3D%26isFolloweeOfPoster%3Dfalse%26aggregationType%3Dnone%26actorType%3Dlinkedin%3Amember%26feedPosition%3D2%26verbType%3Dlinkedin%3Apost%26isDigested%3Dfalse%26rowPosition%3D1%26objectType%3D%26moduleKey%3Dhp_feed%26activityId%3Dactivity%3A5943289379542884352%26actorId%3Dmember%3A169233277%26isPublic%3Dtrue%26model%3Dnus%3Ahomepage_federator_relevance_113%26objectId%3D%26distanceFromViewer%3D0%26isSponsored%3Dfalse&tev=0
https://www.linkedin.com/lite/updates?like=&objectUrn=urn%3Ali%3Aactivity%3A5943289379542884352&attributedObjectUrn=activity%3A5943289379542884352&createViralActivity=false&actorType=&actorId=0&isSponsoredActivity=false&actionToken=&trackingMetadataJson=&csrfToken=ajax%3A8155656480952767012&trk=like-uscp
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Fupdates%3Fdiscuss%3D%26scope%3D169233277%26stype%3DM%26topic%3Dactivity%253A5943289379542884352%26activity%3Dactivity%253A5943289379542884352%26type%3DU%26a%3DnpQx%26pk%3Dmember-home%26paginationToken%3D169233277-1416990700160-46580e69149951ed73885caa0e38eae8%26goback%3D%252Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1%26trk%3Dnum-comment&urlhash=eOVo&pos=2%3A1&trkToken=action%3DcommentBreakout%26pageKey%3Dmember-home%26contextId%3DtlCCvogpqhPAfDQUgCsAAA%3D%3D%26isFolloweeOfPoster%3Dfalse%26aggregationType%3Dnone%26actorType%3Dlinkedin%3Amember%26feedPosition%3D2%26verbType%3Dlinkedin%3Apost%26isDigested%3Dfalse%26rowPosition%3D1%26objectType%3D%26moduleKey%3Dhp_feed%26activityId%3Dactivity%3A5943289379542884352%26actorId%3Dmember%3A169233277%26isPublic%3Dtrue%26model%3Dnus%3Ahomepage_federator_relevance_113%26objectId%3D%26distanceFromViewer%3D0%26isSponsored%3Dfalse&tev=0
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" "  
 "
" " "
" " Delete 
 
Jukka Paakkanen Järjestyksen yhteiskunta Osa 2/16 Pidetään nyt kiinni 
suomalaisessa yhteiskunnassa edes järjestyksestä - vaikka edes 
luonnonjärjestyksestä yhteiskuntarakennetta ylläpitävässä laki-instituutiossa. 
Luojakin on järjestyksen Jumala. Yksikään DNA-rihma maailmassa ei ole 
rakentunut sattumalta ja vapaasti. Näkymättömät fysikaaliset ajassa vaikuttavat 
voimat eivät ole syntyneet sattumalta räjähdyksenomaisesti - ei mistään - tyhjästä 
vapaasti kehittyen, kuten kreationistisesti syntyneen maailmankäsityksen 
vastustajat uskovat ilman mitään kestäviä ja havaittavia todisteita.less "
" " Like"
" " Comment"
" " Share"
" " 1m ago"
—-"
" " "
" " "
" " Delete 
 
Jukka Paakkanen Järjestyksen yhteiskunta Osa 3/16 Suomalainen yhteiskunta ei 
ole joidenkin mielestä riittävän tasa-arvoinen. Jos sukupuolineutraalin aviolitton 
voimakastahtoinen ajaminen suomalaiseen lainsäädäntöön on keppihevonen, jolla 
perusteella halutaan järkyttää nykyisiä valtarakenteita ja yhteiskuntajärjestystä olisi 
se mielestäni kerrottava suoraan ja puututtava suoraan niihin asioihin 
lainsäädännöllisesti, joihin ei olla tyytyväisiä ja joiden korjaamattomuus uhkaa 
yhteiskunnan kokonaishyvinvointia tosiasiallisesti ajassa.less "
" " Like"
" " Comment"
" " Share"
" " 26s ago"
—-""
" " "
" " Delete 
 
Jukka Paakkanen Järjestyksen yhteiskunta Osa 4/16 Suomi on hyvä maa, jota 
kannattaa puolustaa on eräs edesmennyt kenraali aikoinaan todennut. Jos me 
suomalaiset hajoitamme tämän hyvän maan sisäisesti, ei kohta ole enää mitään 
hyvää puolustettavaksi ulkoisia uhkatekijöitä vastaan - saati puolustajia, jotka nyt 
seisovat välinpitämättömyyttään hiljaa, kun tarvitaan suomalaisen yhteiskuntamallin 
puolustajia ajassa.less "
" " Like"

https://www.linkedin.com/lite/remove-activity?id=5943290324901253120&csrfToken=ajax%3A8155656480952767012&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=delete-my
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Fprofile%2Fview%3Fid%3D169233277%26snapshotID%3D%26authType%3Dname%26authToken%3D8gGd%26ref%3DNUS%26trk%3DNUS-body-member-name&urlhash=vNjT&pos=2%3A1&trkToken=action%3DviewMemberByName%26pageKey%3Dmember-home%26contextId%3DQ79gPLYpqhPg2FIUgCsAAA%3D%3D%26isFolloweeOfPoster%3Dfalse%26aggregationType%3Dnone%26actorType%3Dlinkedin%3Amember%26feedPosition%3D2%26verbType%3Dlinkedin%3Apost%26isDigested%3Dfalse%26rowPosition%3D1%26objectType%3D%26moduleKey%3Dhp_feed%26activityId%3Dactivity%3A5943290324901253120%26actorId%3Dmember%3A169233277%26isPublic%3Dtrue%26model%3Dnus%3Ahomepage_federator_relevance_113%26objectId%3D%26distanceFromViewer%3D0%26isSponsored%3Dfalse&tev=0
https://www.linkedin.com/lite/updates?like=&objectUrn=urn%3Ali%3Aactivity%3A5943290324901253120&attributedObjectUrn=activity%3A5943290324901253120&createViralActivity=false&actorType=&actorId=0&isSponsoredActivity=false&actionToken=&trackingMetadataJson=&csrfToken=ajax%3A8155656480952767012&trk=like-uscp
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Fupdates%3Fdiscuss%3D%26scope%3D169233277%26stype%3DM%26topic%3Dactivity%253A5943290324901253120%26activity%3Dactivity%253A5943290324901253120%26type%3DU%26a%3Dx5Tu%26pk%3Dmember-home%26paginationToken%3D169233277-1416990895545-1fb52ba35462eeca5202e2b3fa50c54a%26goback%3D%252Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1%26trk%3Dnum-comment&urlhash=Sujo&pos=2%3A1&trkToken=action%3DcommentBreakout%26pageKey%3Dmember-home%26contextId%3DQ79gPLYpqhPg2FIUgCsAAA%3D%3D%26isFolloweeOfPoster%3Dfalse%26aggregationType%3Dnone%26actorType%3Dlinkedin%3Amember%26feedPosition%3D2%26verbType%3Dlinkedin%3Apost%26isDigested%3Dfalse%26rowPosition%3D1%26objectType%3D%26moduleKey%3Dhp_feed%26activityId%3Dactivity%3A5943290324901253120%26actorId%3Dmember%3A169233277%26isPublic%3Dtrue%26model%3Dnus%3Ahomepage_federator_relevance_113%26objectId%3D%26distanceFromViewer%3D0%26isSponsored%3Dfalse&tev=0
https://www.linkedin.com/lite/remove-activity?id=5943290864473296896&csrfToken=ajax%3A8155656480952767012&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=delete-my
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Fprofile%2Fview%3Fid%3D169233277%26snapshotID%3D%26authType%3Dname%26authToken%3D8gGd%26ref%3DNUS%26trk%3DNUS-body-member-name&urlhash=vNjT&pos=2%3A1&trkToken=action%3DviewMemberByName%26pageKey%3Dmember-home%26contextId%3DEO0j5sspqhPAfVQUgCsAAA%3D%3D%26isFolloweeOfPoster%3Dfalse%26aggregationType%3Dnone%26actorType%3Dlinkedin%3Amember%26feedPosition%3D2%26verbType%3Dlinkedin%3Apost%26isDigested%3Dfalse%26rowPosition%3D1%26objectType%3D%26moduleKey%3Dhp_feed%26activityId%3Dactivity%3A5943290864473296896%26actorId%3Dmember%3A169233277%26isPublic%3Dtrue%26model%3Dnus%3Ahomepage_federator_relevance_113%26objectId%3D%26distanceFromViewer%3D0%26isSponsored%3Dfalse&tev=0
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https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Fupdates%3Fdiscuss%3D%26scope%3D169233277%26stype%3DM%26topic%3Dactivity%253A5943290864473296896%26activity%3Dactivity%253A5943290864473296896%26type%3DU%26a%3DXCYr%26pk%3Dmember-home%26paginationToken%3D169233277-1416990988588-bfe5e1d3ebc8584d86547724088cd9e1%26goback%3D%252Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1%26trk%3Dnum-comment&urlhash=ZBYm&pos=2%3A1&trkToken=action%3DcommentBreakout%26pageKey%3Dmember-home%26contextId%3DEO0j5sspqhPAfVQUgCsAAA%3D%3D%26isFolloweeOfPoster%3Dfalse%26aggregationType%3Dnone%26actorType%3Dlinkedin%3Amember%26feedPosition%3D2%26verbType%3Dlinkedin%3Apost%26isDigested%3Dfalse%26rowPosition%3D1%26objectType%3D%26moduleKey%3Dhp_feed%26activityId%3Dactivity%3A5943290864473296896%26actorId%3Dmember%3A169233277%26isPublic%3Dtrue%26model%3Dnus%3Ahomepage_federator_relevance_113%26objectId%3D%26distanceFromViewer%3D0%26isSponsored%3Dfalse&tev=0
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" " Comment"
" " Share"
" " 55s ago"
—-"
" " "
" "  
 "
" " "
" " Delete 
 
Jukka Paakkanen Järjestyksen yhteiskunta Osa 5/16 Miksei tasa-arvoa ja 
yksilöiden tasavertaisuutta puolustavat maailmanmenoa ihannoivat voimat puutu 
suoraan yhteiskunnallisesti merkittäviin tasa-arvon ja yksilön tasavertaisuuden 
kannalta keskeisiin yhteiskunnan eriarvoisuutta modernissa ja kehittyneessä 
tietoyhteiskunnassa kasvavia haasteita tuottaviin ongelmiin, kuten rakenteellisen 
köyhyyteen ja työttömyyteen ajassa suomalaisessa yhteiskunnassa? Missä ovat ne 
voimat, jotka nostattavat alituisesti keskusteluun jokaisen ihmisen tasavertaiset 
oikeudet suomalaisessa materiallisesti hyvinvoivassa yhteiskunnassa?less "
" " Like"
" " Comment"
" " Share"
" " 18s ago"
—-"
" "
" " "
" " Delete 
 
Jukka Paakkanen Järjestyksen yhteiskunta Osa 6/16 Kaikilla on oikeus 
koulutukseen yhteiskunnan varoilla - hyvä niin. Näin jokainen yksilö tulee 
tuntemaan arvonsa ja sen poljennan yhteiskunnassa, joka perustuu harvojen 
pääomapiirien rahanvallankäyttöön ajassa. Mikseivät nämä tasa-arvoa ja yksilöiden 
tasavertaisuutta peräänkuuluttavat voimat keskity yhteiskunnan haasteisiin, joilla 
voitaisiin demokratiassa luoda suomalaiseen yhteiskuntaan tuntuvaa ja 
taloudellisessa ahdingossa ajassa elävien keskuudessa aidosti elämänlaatua 
parantavaa vaikutusta?less "
" " Like"
" " Comment"
" " Share"
" " 45s ago"
—-""
" " " " "
" " Delete 
 
Jukka Paakkanen Järjestyksen yhteiskunta Osa 7/16 Mitä olet mieltä. Onko 

https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Fupdates%3Fdiscuss%3D%26scope%3D169233277%26stype%3DM%26topic%3Dactivity%253A5943291232380866560%26activity%3Dactivity%253A5943291232380866560%26type%3DU%26a%3DEFl5%26pk%3Dmember-home%26paginationToken%3D169233277-1416991105354-f0836536c3e7135a97f7b4a382579e9a%26goback%3D%252Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1%26trk%3Dnum-comment&urlhash=zO6u&pos=2%3A1&trkToken=action%3DcommentBreakout%26pageKey%3Dmember-home%26contextId%3D%2BzsWE%2BcpqhOwHzPRzioAAA%3D%3D%26isFolloweeOfPoster%3Dfalse%26aggregationType%3Dnone%26actorType%3Dlinkedin%3Amember%26feedPosition%3D2%26verbType%3Dlinkedin%3Apost%26isDigested%3Dfalse%26rowPosition%3D1%26objectType%3D%26moduleKey%3Dhp_feed%26activityId%3Dactivity%3A5943291232380866560%26actorId%3Dmember%3A169233277%26isPublic%3Dtrue%26model%3Dnus%3Ahomepage_federator_relevance_113%26objectId%3D%26distanceFromViewer%3D0%26isSponsored%3Dfalse&tev=0
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https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Fprofile%2Fview%3Fid%3D169233277%26snapshotID%3D%26authType%3Dname%26authToken%3D8gGd%26ref%3DNUS%26trk%3DNUS-body-member-name&urlhash=vNjT&pos=2%3A1&trkToken=action%3DviewMemberByName%26pageKey%3Dmember-home%26contextId%3DjO8%2Fn%2FkpqhOg9IPRzioAAA%3D%3D%26isFolloweeOfPoster%3Dfalse%26aggregationType%3Dnone%26actorType%3Dlinkedin%3Amember%26feedPosition%3D2%26verbType%3Dlinkedin%3Apost%26isDigested%3Dfalse%26rowPosition%3D1%26objectType%3D%26moduleKey%3Dhp_feed%26activityId%3Dactivity%3A5943291724158820352%26actorId%3Dmember%3A169233277%26isPublic%3Dtrue%26model%3Dnus%3Ahomepage_federator_relevance_113%26objectId%3D%26distanceFromViewer%3D0%26isSponsored%3Dfalse&tev=0
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https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Fupdates%3Fdiscuss%3D%26scope%3D169233277%26stype%3DM%26topic%3Dactivity%253A5943291724158820352%26activity%3Dactivity%253A5943291724158820352%26type%3DU%26a%3Do8ou%26pk%3Dmember-home%26paginationToken%3D169233277-1416991185020-c7c23de1c2a2c0883309bcc649980e39%26goback%3D%252Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1%26trk%3Dnum-comment&urlhash=XDtq&pos=2%3A1&trkToken=action%3DcommentBreakout%26pageKey%3Dmember-home%26contextId%3DjO8%2Fn%2FkpqhOg9IPRzioAAA%3D%3D%26isFolloweeOfPoster%3Dfalse%26aggregationType%3Dnone%26actorType%3Dlinkedin%3Amember%26feedPosition%3D2%26verbType%3Dlinkedin%3Apost%26isDigested%3Dfalse%26rowPosition%3D1%26objectType%3D%26moduleKey%3Dhp_feed%26activityId%3Dactivity%3A5943291724158820352%26actorId%3Dmember%3A169233277%26isPublic%3Dtrue%26model%3Dnus%3Ahomepage_federator_relevance_113%26objectId%3D%26distanceFromViewer%3D0%26isSponsored%3Dfalse&tev=0
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https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Fprofile%2Fview%3Fid%3D169233277%26snapshotID%3D%26authType%3Dname%26authToken%3D8gGd%26ref%3DNUS%26trk%3DNUS-body-member-name&urlhash=vNjT&pos=2%3A1&trkToken=action%3DviewMemberByName%26pageKey%3Dmember-home%26contextId%3DgnWqVBIqqhNQqZOxzioAAA%3D%3D%26isFolloweeOfPoster%3Dfalse%26aggregationType%3Dnone%26actorType%3Dlinkedin%3Amember%26feedPosition%3D2%26verbType%3Dlinkedin%3Apost%26isDigested%3Dfalse%26rowPosition%3D1%26objectType%3D%26moduleKey%3Dhp_feed%26activityId%3Dactivity%3A5943292054791614464%26actorId%3Dmember%3A169233277%26isPublic%3Dtrue%26model%3Dnus%3Ahomepage_federator_relevance_113%26objectId%3D%26distanceFromViewer%3D0%26isSponsored%3Dfalse&tev=0
https://www.linkedin.com/lite/updates?like=&objectUrn=urn%3Ali%3Aactivity%3A5943292054791614464&attributedObjectUrn=activity%3A5943292054791614464&createViralActivity=false&actorType=&actorId=0&isSponsoredActivity=false&actionToken=&trackingMetadataJson=&csrfToken=ajax%3A8155656480952767012&trk=like-uscp
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Fupdates%3Fdiscuss%3D%26scope%3D169233277%26stype%3DM%26topic%3Dactivity%253A5943292054791614464%26activity%3Dactivity%253A5943292054791614464%26type%3DU%26a%3DoIBr%26pk%3Dmember-home%26paginationToken%3D169233277-1416991291144-2b3236e4b7834aadadf007ece40d323f%26goback%3D%252Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1%26trk%3Dnum-comment&urlhash=fwj3&pos=2%3A1&trkToken=action%3DcommentBreakout%26pageKey%3Dmember-home%26contextId%3DgnWqVBIqqhNQqZOxzioAAA%3D%3D%26isFolloweeOfPoster%3Dfalse%26aggregationType%3Dnone%26actorType%3Dlinkedin%3Amember%26feedPosition%3D2%26verbType%3Dlinkedin%3Apost%26isDigested%3Dfalse%26rowPosition%3D1%26objectType%3D%26moduleKey%3Dhp_feed%26activityId%3Dactivity%3A5943292054791614464%26actorId%3Dmember%3A169233277%26isPublic%3Dtrue%26model%3Dnus%3Ahomepage_federator_relevance_113%26objectId%3D%26distanceFromViewer%3D0%26isSponsored%3Dfalse&tev=0
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https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Fprofile%2Fview%3Fid%3D169233277%26snapshotID%3D%26authType%3Dname%26authToken%3D8gGd%26ref%3DNUS%26trk%3DNUS-body-member-name&urlhash=vNjT&pos=2%3A1&trkToken=action%3DviewMemberByName%26pageKey%3Dmember-home%26contextId%3DZWY03SsqqhPgvaDMzioAAA%3D%3D%26isFolloweeOfPoster%3Dfalse%26aggregationType%3Dnone%26actorType%3Dlinkedin%3Amember%26feedPosition%3D2%26verbType%3Dlinkedin%3Apost%26isDigested%3Dfalse%26rowPosition%3D1%26objectType%3D%26moduleKey%3Dhp_feed%26activityId%3Dactivity%3A5943292474096185344%26actorId%3Dmember%3A169233277%26isPublic%3Dtrue%26model%3Dnus%3Ahomepage_federator_relevance_113%26objectId%3D%26distanceFromViewer%3D0%26isSponsored%3Dfalse&tev=0
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jokaisella oikeus elämään? Minusta on. Onko jokaisella oikeus toimeentuloon? 
Minusta on. Miksei meillä suomalaisessa yhteiskunnassa siis ole jo tänä päivänä 
tällaista subventiivistä ja kaikille ilman erilaista byrokratiaa kuuluvaa perusturvaa 
peruselinkustannuksien kattamiseksi arjessa? Ei ihmisoikeuksiin yhteiskunnassa 
lukeutuvalla perustulolla tai kansalaispalkalla kukaan rikastuisi, mutta se saattaisi 
turvata kulutuksesta riippuvaisen talousjärjestelmämme toimivuuden myös 
maailmanlaajuisten talousjärjestelmien heilahtelujen aikoina.less "
" " Like"
" " Comment"
" " Share"
" " 55s ago"
—-"
" " "
" " "
" " Delete 
 
Jukka Paakkanen Järjestyksen yhteiskunta Osa 8/16 Jos tasa-arvosta ja 
tasavertaisuudesta yksilöiden kesken puhutaan äänekkäästi, miksei nykyajassa 
tiedostettua ihmisten epätasa-arvoiseen asemaan yhteiskunnan toimesta 
asettamiseen pyritä löytämään ratkaisuja, joilla on varmasti vaikutusta laajalla 
rintamalla? Minäpä kerron. Syynä tähän on itsekkyys ja siitä kumpuava tekopyhyys 
ajan ilmiönä lähimmäisten keskuudessa. Elämme tänä päivänä suomalaisessa 
yhteiskunnassa, jossa on yhteiskuntarauha.less "
" " Like"
" " Comment"
" " Share"
" " 43s ago"
—-"
" " "
" " "
" " Delete 
 
Jukka Paakkanen Järjestyksen yhteiskunta Osa 9/16 Elämme yhteiskunnassa, 
jossa köyhäksi synnytään, tehdään työtä hyvinvoivien ihanneyhteiskunnan 
ylläpitämiseksi terveät työvuodet, syrjäydytään ikärasismin vuoksi ja vähemmän 
tehokkaina työelämästä, tullaan hyväosaisten silmissä vanhuudessa taakoiksi 
yhteiskunnalle ja lopulta kuollaan köyhyydessä. Ja tämä on perintö lapsillemme - 
köyhyys ja osattomuus yhteiskunnan hyvinvoinnista periytyy ilman 
asennemuutosta. Sosiaaliluokissa siirtyminen orrelta toiselle tapahtuu vain silloin, 
kun yksilö päättää olla itsekäs ja olla välittämättä lähimmäisistään ajassa.less "
" " Like"
" " Comment"
" " Share"
" " 40s ago"
—-"
" " "
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https://www.linkedin.com/lite/remove-activity?id=5943293036858531840&csrfToken=ajax%3A8155656480952767012&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=delete-my
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" " "
" " Delete 
 
Jukka Paakkanen Järjestyksen yhteiskunta Osa 10/16 Minulle kaikki nyt ja heti - 
ahneus - on asenne, jolla siirtymä sosiaaliluokasta toiseen onnistuu. Kaikki eivät 
kuitenkaan aidosti tahdo asettua lähimmäisten yläpuolelle ajassa. On yksilöitä, joille 
tasa-arvo ja tasavertaisuus on muutakin kuin pelkästään yksilönvapauteen, omin 
valintoihin ja mielitekoihin oikeutusta suomalaisen yhteiskunnan lakien edessä vain 
näennäisyhdenvertaista asemaa tavoittelevaa itsekkyyttä ajassa.less "
" " Like"
" " Comment"
" " Share"
" " 19s ago"
—-"
" "
" " "
" " Delete 
 
Jukka Paakkanen Järjestyksen yhteiskunta Osa 11/16 Muutosta nykyiseen 
avioliittolainsäädäntöön hakevat voimat eivät ole kiinnostuneita niistä arvoista ja 
niiden yksilöiden oikeuksista, jotka eivät jaa maailman välipitämättömyyttä ja 
itsekeskeisyyttä ajassa. Elämme suomalaisessa yhteiskunnassa, jossa 
syntymäoikeutena ei anneta kaikille omaa kotia elinajaksi. Elämme suomalaisessa 
yhteiskunnassa, jossa syntymäoikeutena ei anneta kaikille vähimmäistoimeentulon 
takaavia varoja ilman pokkurointia byrokratian rattaissa.less "
" " Like"
" " Comment"
" " Share"
" " 23s ago"
—-"
" " "
" " "
" " Delete 
 
Jukka Paakkanen Järjestyksen yhteiskunta Osa 12/16 Elämme suomalaisessa 
yhteiskunnassa, jossa yhteiskuntarauhaa ylläpidetään lainsäädännällä ja sen 
valvonnalla ajassa. Elämme suomalaisessa yhteiskunnassa, jossa väärä puu 
soimaa väärää puuta. Vaihtoehtona nykyiseen on järjestymätön yhteiskunta - 
anarkia - jossa vallitsee vahvimman oikeus. Voimme aina kehittää ja ylläpitää 
nykyisenkaltaisen sivistyneen yhteiskunnan tai rappeuttaa sen askel askeleelta 
palaten yhteiskuntamalliin, jossa miehet taistelevat peltoalansa ja pihapiirinsä. 
Viimeinen paikalla saa pitää haluamansa.less "
" " Like"
" " Comment"
" " Share"
" " 12s ago"
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Jukka Paakkanen LinkedIn päivitykset Sivu �  / �10 132
—-"
" "
" " "
" " Delete 
 
Jukka Paakkanen Järjestyksen yhteiskunta Osa 13/16 Voimme siis huonoilla 
päätöksillä tahtomattammekin palauttaa heikosti järjestäyneen yhteiskuntamallin, 
jossa voimakkaimmat miehet kovalla työllä ylläpitävät valtapiirinsä sitä puolustaen 
ja perheilleen ravinnon hankkien. Jos olisin kansanedustaja pohtisin kahdesti, mihin 
suuntaan haluaisin yhteiskuntaa lainsäädännöllä kehittää. Mikä on oikein ja 
kohtuullista? Se on oikeutta. Siihen jokaisella ihmisellä on oikeus - ihmisoikeudet 
ovat meille kaikille yhtäläiset. Äänekkäimmät maailmanmallinmukaiset uudistajat 
ovat jo ennalta ottaneet mielensäpahoittajan osan.less "
" " Like"
" " Comment"
" " Share"
" " 17s ago"
—-"
" " "
" " "
" " Delete 
 
Jukka Paakkanen Järjestyksen yhteiskunta Osa 14/16 Perusteltuja vastapuolen 
näkemyksiä lyödään verisesti vasten kasvoja ja mielipiteensä julkaisuun vapaiden 
ihmisten näkemyksiä heitetään ajattelemattomasti romukoppaan antiikkisiksi ja 
uskonvaraisiksi leimaten - liberaalissa vapauden yhteiskuntamallissa, jossa vain 
sattuma ja kohtalo sekä ihmisen mielihalut ohjaavat yhteiskunnan arkielämää, ei 
havaita olevan ainuttakaan sudenkuoppaa, jonka vuoksi koettaisiin vielä nykyisin 
vallalla olevalla lakeihin perustavalla yhteiskuntamallilla olevan tarvetta puuttua - 
ohjata ihmisten elämää ajassa.less "
" " Like"
" " Comment"
" " Share"
" " 10s ago"
—-"
" " "
" " "
" " Delete 
 
Jukka Paakkanen Järjestyksen yhteiskunta Osa 15/16 Joidenkin tavoitteena on 
anarkiayhteiskunta, jossa vallitsevat viidakon lait nykyistä suomalaista liian hyvin 
järjestettyä yhteiskuntamallia enemmän. Toisten elo tuntuu nykyisellään olevan liian 
tylsää. Nyt suomalaiseen yhteiskuntaan tuodaan voittokulkueessa tuliaisia 
maailmalta - siellä kun kaikki tuntuu olevan hyvällä tolalla. Vai onko lopultakin vain 
kyse vanhasta hajoita ja hallitse mallista vanhan maailman mallin mukaan? 
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Vanhojen yhteiskuntajärjestysten tahdotaan lakkaavan, jotta jotain 
mielikuvituksellisen kaunista saattaisi nousta ylös tuhkan keskeltä.less "
" " Like"
" " Comment"
" " Share"
" " 16s ago"
—-"
" " "
" " "
" " Delete 
 
Jukka Paakkanen Järjestyksen yhteiskunta Osa 16/16 Nykyajan Troijan hevonen 
ajassa kulkee voittokulkueessa yhteiskunnasta toiseen ja yhdistää maailman. 
Ihmiset heiluttelevat palmunoksiaan ja hurraavat kasvavalle laittomuudelle ajassa. 
Tässä on totuus, joka kestää kriittisenkin tarkastelun. Ihmiselämä ajassa on 
sielunmatkan mittainen etsikkoaika löytää elävä Jumala ja päästä yhteyteen Luojan 
kanssa. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Hän kutsuu sinua. Valinta on sinun.less "
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Jukka Paakkanen Sana Suomen kansalle. Harold Eatmonin profetia 17.11.2014. 
Katso linkki http://lnkd.in/bJ-vs9z "
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Harold Eatmon - Prophecy for Finland: "Wake up" !
 
youtube.com !
Prophecy for Finland, Nov 17 2014, Helsinki, Finland  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Kehoituksen sanat Osa 1/6 Kirjoita. Minä olen Herra sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia. Vuoret 
väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta Minun rakkauteni ei sinusta väisty, kun turvaat Minuun, 
sinun Jumalaasi Taivaan ja Maan Luojaan - Herraan Kaikkivaltiaaseen. Älä pelkää. Kaikki on 
Minun käsissäni. Ensin täytyy tulla luopumus. Sitten on Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Se, 
mitä näette nyt tapahtuvan maailmassa on vasta synnytystuskien alkua. Tulee vielä päivä, jolloin 
vanhurskaat ja Jumalan pyhät saavat osansa iankaikkisuudesta Taivaassa.""
Kehoituksen sanat Osa 2/6 Olen kutsunut omani nimeltä seuraamaan Minua ajassa ja pitämään 
kaiken sen jota olen opettanut. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Älä erottele syntejä 
edessäni. Hylkää synti ja usko Minuun, sanoo Herra sinun Jumalasi, Israelin Jumala Kaikkivaltias. 
Minä tutkin sydämet ja erottelen lampaat ja vuohet toisistaan. Minulla on kädessäni viskin, jolla 
erottelen jyvät akanoista puimatantereella. Pyhä Henki on ilmavirta, joka erottelee valheviljan 
viljasta, jonka tulen kokoamaan aittaani talteen. Älä pelkää. Minä en hylkää omiani milloinkaan.""
Kehoituksen sanat Osa 3/6 Saat luottaa ikiaikojen Herraan, elämän antajaan ja sen poisottajaan. 
Pidä kiinni Sanasta, jonka olen teille antanut opiksi ja ojennukseksi vaellukseenne ajassa. Tämä 
on Minun tahtoni, sanoo Herra Jeesus Kristus, sinun Vapahtajasi. Vuoret väistykööt ja kukkulat 
horjukoot, mutta Minun rakkauteni ei sinusta väisty rakas lapseni. Isä ei hylkää lastaan. Minä olen 
Pyhä Jumala. Sinä olet minun lapseni. Sinut Minä olen nimeltä kutsunut.""
Kehoituksen sanat Osa 4/6 Saat tulla takaisin luokseni Suomen kansa - tee parannus 
vaelluksessasi edessäni ja minä siunaan ja varjelen kulkusi ajassa. Jos et sitä tee, Minun on pakko 
kurittaa sinua kädelläni, jotta nöyrtyisit Jumalan Kaikkivaltiaan edessä ja saisit osaksesi 
pelastuksen kadotuksen sijaan. Joukossasi on uskollisia lapsiani, mutta tahdon pelastaa Suomen 
kansasta suuremman osan - pidoissa on vielä tilaa. Vastaa kutsuuni myöntävästi, tee parannus ja 
usko Minuun, sanoo Herra Jeesus Kristus. Ole siunattu rakas lapseni.""
Kehoituksen sanat Osa 5/6 Sinä saat pelastuksen Minussa, sanoo Jeesus Kristus meidän 
Herramme ja Vapahtajamme. Kirjoitin edellisen tekstin sydämeltä rukouksessa. Herra antoi minulle 
edelliseen liittyen Sananpaikan Matt. 3:2-5 vahvistaakseen nämä edellä kirjoittamani kehoituksen 
sanat sinulle Hengellään. Herätys Suomi! Herää valvomaan! Älä enää nuku! Tee parannus 
vaelluksessasi. Etsi Herran kasvoja alati ja saat armon osaksesi Hänen rakkaudestaan sinuun. 
Jeesus on tie, totuus ja elämä. Aika on lyhyt.""
Kehoituksen sanat Osa 6/6 Rukoilin Herralta edelleen rohkaisua julkaista nämä annetut sydämen 
sanat. Sain sydämelleni toisenkin Sananpaikan rohkaisuksi Matt. 5:3-7. Rukoilin vielä kerran 
Elämän Herraa vahvistamaan kehoituksen sanat. Kolmas sydämelleni annettu Sananpaikka on 
lupaus meille jokaiselle Jumalan pyhälle Jeesuksessa Kristuksessa Sak. 3:7. Valoa ja iloa.""
--- 
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Jukka Paakkanen Kehoituksen sanat Osa 1/6 Kirjoita. Minä olen Herra sinun 
Jumalasi. Älä pidä muita jumalia. Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta 
Minun rakkauteni ei sinusta väisty, kun turvaat Minuun, sinun Jumalaasi Taivaan ja 
Maan Luojaan - Herraan Kaikkivaltiaaseen. Älä pelkää. Kaikki on Minun käsissäni. 
Ensin täytyy tulla luopumus. Sitten on Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Se, mitä 
näette nyt tapahtuvan maailmassa on vasta synnytystuskien alkua. Tulee vielä 
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päivä, jolloin vanhurskaat ja Jumalan pyhät saavat osansa iankaikkisuudesta 
Taivaassa.less "
" " Like"
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Jukka Paakkanen Kehoituksen sanat Osa 2/6 Olen kutsunut omani nimeltä 
seuraamaan Minua ajassa ja pitämään kaiken sen jota olen opettanut. Rakasta 
lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Älä erottele syntejä edessäni. Hylkää synti ja usko 
Minuun, sanoo Herra sinun Jumalasi, Israelin Jumala Kaikkivaltias. Minä tutkin 
sydämet ja erottelen lampaat ja vuohet toisistaan. Minulla on kädessäni viskin, jolla 
erottelen jyvät akanoista puimatantereella. Pyhä Henki on ilmavirta, joka erottelee 
valheviljan viljasta, jonka tulen kokoamaan aittaani talteen. Älä pelkää. Minä en 
hylkää omiani milloinkaan.less "
" " Like"
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" " Share"
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Jukka Paakkanen Kehoituksen sanat Osa 3/6 Saat luottaa ikiaikojen Herraan, 
elämän antajaan ja sen poisottajaan. Pidä kiinni Sanasta, jonka olen teille antanut 
opiksi ja ojennukseksi vaellukseenne ajassa. Tämä on Minun tahtoni, sanoo Herra 
Jeesus Kristus, sinun Vapahtajasi. Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta 
Minun rakkauteni ei sinusta väisty rakas lapseni. Isä ei hylkää lastaan. Minä olen 
Pyhä Jumala. Sinä olet minun lapseni. Sinut Minä olen nimeltä kutsunut.less "
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Jukka Paakkanen Kehoituksen sanat Osa 4/6 Saat tulla takaisin luokseni Suomen 
kansa - tee parannus vaelluksessasi edessäni ja minä siunaan ja varjelen kulkusi 
ajassa. Jos et sitä tee, Minun on pakko kurittaa sinua kädelläni, jotta nöyrtyisit 
Jumalan Kaikkivaltiaan edessä ja saisit osaksesi pelastuksen kadotuksen sijaan. 
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Joukossasi on uskollisia lapsiani, mutta tahdon pelastaa Suomen kansasta 
suuremman osan - pidoissa on vielä tilaa. Vastaa kutsuuni myöntävästi, tee 
parannus ja usko Minuun, sanoo Herra Jeesus Kristus. Ole siunattu rakas 
lapseni.less "
" " Like"
" " Comment"
" " Share"
" " 5s ago"
—-"
" " "
" " "
" " Delete 
 
Jukka Paakkanen Kehoituksen sanat Osa 5/6 Sinä saat pelastuksen Minussa, 
sanoo Jeesus Kristus meidän Herramme ja Vapahtajamme. Kirjoitin edellisen 
tekstin sydämeltä rukouksessa. Herra antoi minulle edelliseen liittyen Sananpaikan 
Matt. 3:2-5 vahvistaakseen nämä edellä kirjoittamani kehoituksen sanat sinulle 
Hengellään. Herätys Suomi! Herää valvomaan! Älä enää nuku! Tee parannus 
vaelluksessasi. Etsi Herran kasvoja alati ja saat armon osaksesi Hänen 
rakkaudestaan sinuun. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Aika on lyhyt.less "
" " Like"
" " Comment"
" " Share"
" " 15s ago"
—-"
" " "
" " "
" " Delete 
 
Jukka Paakkanen Kehoituksen sanat Osa 6/6 Rukoilin Herralta edelleen rohkaisua 
julkaista nämä annetut sydämen sanat. Sain sydämelleni toisenkin Sananpaikan 
rohkaisuksi Matt. 5:3-7. Rukoilin vielä kerran Elämän Herraa vahvistamaan 
kehoituksen sanat. Kolmas sydämelleni annettu Sananpaikka on lupaus meille 
jokaiselle Jumalan pyhälle Jeesuksessa Kristuksessa Sak. 3:7. Valoa ja iloa.less "
" " Like"
" " Comment"
" " Share"
" " 9s ago""
--- 
29.11.2014  
" "
" " "
" " Hide  
Terho Kulmala"
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" " Play Video  
 
 
Keskustelua avioliittolain vaikutuksista kirkossa !
 
youtube.com !
Uploaded by Kirkon kanava on 2014-11-28.  

 "
" " Like (1)"
" " Comment (2)"
" " Share"
" " 9h ago "
" "   
You "
" " "
" " Jukka Paakkanen “Nähdyn perusteella voisi todeta, että kirkossa olisi 
syytä keskustella sen jakamisesta kahdeksi erilliseksi luterilaiseksi kirkoksi. 
Raamatun ilmoitukseen sitoutuneet seurakuntalaiset voisivat jatkaa Suomen 
evankelis-luterilaisessa kirkossa ja uudistusmieliset seurakuntalaiset voisivat 
perustaa Suomen teologis-luterilaisen kirkon, jossa saattaisivat toteuttaa 
uskonnollisuuttaan eettisten ja teologisten näkemystensä mukaisesti ottaen 
Raamatun ilmoituksesta dogmiksi vain sen mitä haluavat rakentaessaan 
teologisesti ihmismielin ideaalia uudentyyppistä kirkkoa ja yhteiskunnallista 
toimijaa. Kansalaiset saattaisivat sitten itse päättää kumpaan kirkkoon haluavat 
kuulua, jos kumpaankaan. less” 54m ago "
" " "
" " Delete  
Jukka Paakkanen “Mitä tulee lakiprosessiin, on se vielä keskeneräinen, mutta 
toteutuessaan nyt esitetysti loukkaa se monen raamatullisesti avioliiton käsittävän 
mieltä. Kaikki raamatullisesti uskovat ihmiset eivät tahdo vihkiytyä avioliitto-
käsitteessä osaksi Raamatun ilmoittamaa synnissä pitäytymistä. Tällaisessa 
tilanteessa on harkittava kansalaisaloitteen tekemistä Kristilliseen avioliittoon 
vihkimiseksi, jolla ymmärrettäisiin raamatullista miehen ja naisen vihkimistä 
kirkollisin toimin avioliittoon. Moni uskova solmisi mielellään Kristillisen avioliiton 
nykyisen rekisteröidyn parisuhteen kaltaisesti erottautuen vakaumuksensa 
mukaisesti maistraatissa solmittavasta maallisesta avioliitosta. less” 37m ago ""
—-"
29.11.2014""
Totuuden asia Osa 1/25 Hyvä lähimmäiseni, joka koet, että asetun vastenmielisesti vakaumukseni 
kanssa poikkiteloin nykyaikaisen yhteiskunnan vääjämättömältä vaikuttavan kehityksen 
jarrumieheksi. En tahdo vastustaa yhteiskunnan uudistumista vastaamaan sen luonnollista 
kehittymistä kasvavan ymmärryksen ja käytössä olevien resurssien puitteissa. Pyydän vilpittömästi 
anteeksi heiltä, ketkä kokevat minun kirjoituksillani loukkaavan heidän sisimpäänsä, koska en 
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suostu pyörtämään vakaumukseni vuoksi Jumalan asettamaa totuutta ajassa huolimatta 
massiivisesta ajanhengen painostuksesta muutokseen.""
Totuuden asia Osa 2/25 Jumalan Sana on syntynyt Pyhän Hengen vaikutuksesta ja Raamattuun 
on valikoitunut Jumalan tahdon mukainen osa Jumalan Pyhästä Hengestä syntyneitä 
aikalaiskirjoituksia ja opetuksia. Elävä Jumala puhuu omilleen ajassa myös tänä päivänä aivan 
samalla tavalla kuin vuosituhansia aikaisemminkin. Jumala kykenee Kaikkivaltiaana varjelemaan 
Sanansa koskemattomuuden ja eheyden huolimatta siitä, kuinka erilaiset käännöstekniset ratkaisut 
pyrkivät ajansaatossa uudistamaan alkuperäistä Jumalan Sanan ilmoitusta, joka on kirjattuna 
kanoonisessa Raamatussa - alkukielisissä teksteissä. ""
Totuuden asia Osa 3/25 Viimekädessä Jumalan Pyhä Henki antaa ymmärryksen Sanan 
tarkoituksesta ohjeena omilleen ajassa. Kehoitan sinua haastamaan itsesi ja lukemaan Jumalan 
Sanaa rukoillen ja uskossa ymmärrystä Jumalan Pyhältä Hengeltä pyytäen. Olen sydämessäni 
kokenut, että Herra tahtoo minun tällä kirkollisesti tarkastellen vähäisellä maallikon, mutta uskossa 
väkevällä, hengellisellä auktoriteetilla Pyhän Hengen käsikassarana puolustaa Jumalan Sanaa ja 
sen totuutta ajassa lähimmäisten keskuudessa myös toisia uskovia lähimmäisiä ja heidän täysin 
oikeutettua vakaumustaan ajassa puolustaen.""
Totuuden asia Osa 4/25 Kun nuhtelen syntiä Jumalan Pyhän Hengen kehoituksesta, en tee sitä 
siksi, että haluaisin asettaa uskovat ihmiset lähimmäisiään korkeampaan moraaliseen asemaan 
ihmisten saati Kaikkivaltiaan Jumalan silmissä vaan siksi, että Jumala kykenee puolustamaan 
Sanansa totuutta ajassa huolimatta siitä suostunko minä tai toiset elävän Jumalan palvelijat 
toimimaan Hänen edustajinaan ajassa lähimmäisten keskuudessa. Jumala kykenee halutessaan 
käyttämään aasiakin puhemiehenään tai antaa elottomalle kivelle todistajan tehtävän.""
Totuuden asia Osa 5/25 Symboolisesti moni lähimmäinen näkeekin kaltaiseni vakaumuksellisen 
elävään Jumalaan uskovan ihmisen kuvainnollisesti aasina tai peräti jähmettyneenä kivenä ajan 
rattaissa kitkaa aiheuttamassa. Tunnen elämän taipaleelta monia erilaisten Raamatussa 
mainittujen ja lueteltujen syntien taakkojen alla ajassa laahustavia lähimmäisiä. Olen itsekin elänyt 
synnissä ja tahdottomasti saatan syyllistyä synnin tekemiseen ajatuksin ja teoin yhä tänäkin 
päivänä huolimatta siitä, että Jumalan Pyhä Henki tekee minussa koko ajan uutta ajassa.""
Totuuden asia Osa 6/25 Tuo kilvoittelu lihan himoja ja haluja sekä erilaisia synnin tekoja vastaan 
on jokaiselle ihmiselle päivittäistä. Jeesuksen Kristuksen sydämeensä Vapahtajaksi 
vastaanottanutta lähimmäistä ohjaa ja varjelee nykyhetkessä Jumalan Pyhä Henki, joka puolustaa, 
kannustaa ja opettaa Jumalan pyhiä kilvoittelussaan uskontiellä ajassa. Jumala ohjaa omiaan 
pyhyyteen katumuksen ja parannuksenteon kautta uskossa tehdyt synnit Jeesuksen Kristuksen 
vuodattamassa sovintoveressä armosta anteeksi annettuina.""
Totuuden asia Osa 7/25 Lähimmäisen uskoontulo on aina Jumalan Pyhän Hengen lahja ja Hänen 
työtään uskovassa ihmisessä. Ihmisen tehtävä on nöyrtyä Kaikkivaltiaan edessä ja sallia Jumalan 
Pyhän Hengen uudestisynnyttää uskovassa ihmisessä uusi mieli - Jumalan tahdonmukainen mieli. 
Minä ymmärrän mielen olevan ihmisen sielun. Mielentila on sieluntila ajassa ruumiissamme, joka 
on Jumalan Pyhän Hengen temppeli. Elävä Jumala ei asu ihmiskäsin rakennetuissa temppeleissä 
ja kirkkorakennuksissa vaan omin käsinsä Luojana muovaamissaan temppeleissä - Pyhän Hengen 
kautta jokaisessa uskovassa lähimmäisessä.""
Totuuden asia Osa 8/25 Jumala on Henki. Jumalan Valtakunta on hengellinen ja näkymätön 
ajassa, vaikka Kristuksen ruumis - pyhien seurakunta ajassa onkin ihmissilmin nähtävissä. 
Jumalan omat loistavat uskonvaloa elämässään hengellisessä pimeydessä maailmassa vaeltavien 
lähimmäisten keskuudessa. Jeesus julisti maanpäällä keskuudessamme lihassa kulkiessaan, että 
Jumalan Valtakunta on tullut lähelle. Jumalan Valtakunta on lähellä sinua - lähimmäisen 
kosketuksen päässä ajassa - Kristus meissä ja me Kristuksessa Jumalan Pyhän Hengen 
yhteydessä.""



Jukka Paakkanen LinkedIn päivitykset Sivu �  / �17 132
Totuuden asia Osa 9/25 Uskoontuleminen on luopumista itsekeskeisestä ja lihan himojen ja 
tarpeiden tyydyttämiseen keskittyvästä elämästä. Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, että ihmisten 
tulisi uskoontultuaan luopua kaikesta siitä Jumalan ihmiselämään antamasta ilosta ja nautinnosta, 
jotka Jumalaa korkeammalle asetettuina yksilön arvomaailmassa muuttuvat synneiksi Hänen 
silmissään. Jumala on antanut elämän lahjaksi, josta saa nauttia ja olla onnellinen.""
Totuuden asia Osa 10/25 Uskoontuleminen on ryhtymistä palvelemaan elämällään elävää Jumalaa 
- meidän Luojaamme. Palvelustehtävät Jumalan seurakunnassa ovat monenlaiset ja kaikilla 
Kristuksen ruumiissa on tärkeä tehtävänsä. Meidät voi pitää irti ja uudelleen erottaa Jumalan 
yhteydestä niin ajatuksin kuin teoin tehtävät synnit, joita on lukuisia, mutta joiden yhteinen nimittäjä 
on niiden perusteellinen vahingollisuus Jumalan luomalle ihmiselle. Jumala on Sanassaan 
ilmoittanut synnit varjellakseen haurasta luotuaan Vanhan Liiton aikana laissa.""
Totuuden asia Osa 11/25 Uuden Liiton aikana Herra Jeesus Kristus itse linjasi synninkynnyksen 
entistä alhaisemmaksi näkyvistä teoista synnillisiin ajatuksiin rajanvedon kynnyksen madaltaen. 
Herra Jeesus Kristus opetti, että kaikki laki ja profeetat Vanhan Liiton aikana tiivistyvät rakkauden 
kaksoiskäskyssä - rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jumala on 
Rakkaus. Taivaan Isä varjelee lapsiaan. Tuo varjelus tarkoittaa myös sitä, että Hän asettaa 
lapsilleen rajoja vaellukseen elämässä ajassa. Saamme Taivaan Isältä oikeuksia ja 
velvollisuuksia. ""
Totuuden asia Osa 12/25 Jumalan asettamat rajat uskovan elämässä antavat turvan ja 
luottamuksen ajassa. Jumalan läheisyys uskovan elämässä tuottaa sydämen riemun, ilon ja 
rauhan uskovan juurtuessa jaloon viinipuuhun Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Syntisen 
ihmisen antauduttua Jumalan omaksi tekee Jumala itse ihmisessä mielenmuutoksen ja uskovan 
arjessa näkyvien uskontekojen työn. Uskova ihminen hylkää synnin elämässään ja vastustaa 
omalla tahdollaan synnin houkutuksia ja viettelystä hengellisesti elämässä kilvoitellen, kunnes 
sielunvihollinen - Saatana - jättää Jumalan pyhän rauhaan.""
Totuuden asia Osa 13/25 Saatana joutuu toteamaan, ettei hänellä ole enää vaikutusvaltaa uskossa 
vaeltavan Jumalan pyhän elämässä ajassa. Jumala sallii Saatanan kiusata ja koetella jokaista 
ihmistä ajassa kuitenkin vain sen mukaan, mikä on kunkin valitun kyky kestää synnin viekoittelua. 
Näin salliessaan kiusaukset Jumala osoittaa luodulleen sen, ettei tämä millään omin keinoin saata 
saavuttaa pyhyyttä omissa voimissa ja teoin vaan, että hänen pelastuksensa nojaa yksinomaan 
Jumalan armoon - ansiottomaan rakkauteen, joka on vastaanotettavissa ainoastaan uskossa 
pysymällä Jeesuksessa Kristuksessa.""
Totuuden asia Osa 14/25 Jumala on Viinitarhuri, joka leikkaa kelvottomat oksat pois ja heittää ne 
tuleen. Jeesus Kristus on tuo Viinipuu ja uskovat lähimmäiset ovat oksat, jotka on oksastettu 
tuohon jaloon Viinipuuhun, jonka Pyhän Hengen tarjoamat ravinteet yksin pitävät oksan terässä 
niin, että se tuottaa paljon vanhurskauden hedelmää ajassa. Kun nuhtelen syntiä Pyhän Hengen 
kehoituksesta lähimmäisiäni rakastaen, en katso ihmiseen vaan synnilliseen - Jumalan mielen 
vastaiseen - toimintaan. En tuomitse lähimmäisiäni, ettei minuakin tuomittaisi.""
Totuuden asia Osa 15/25 Jumalan Sana ilmoittaa selvästi sen, että millä mittarilla te mittaatte 
lähimmäisiänne, sillä mittarilla myös teitä mitataan. Pois se minusta, että tuomitsisin lähimmäisiäni 
itsekin perisyntisenä ihmisenä Kaikkivaltiaan Jumalan jokapäiväisestä armosta täysin 
riippuvaisena. Jokaisen meistä tuomitsee kerran Jumalan Sana - Jeesus Kristus on tuomarimme 
viimeisellä tuomiolla, kun kohtalomme iankaikkisuudessa punnitaan.""
Totuuden asia Osa 16/25 Rukoilen päivittäin, että Herra pitäisi minut nöyränä palvelijanaan, etten 
ikipäivänä ylpistyisi sydämessäni saadessani nauttia Hänen runsaasta läsnäolostaan ja 
rakkaudestaan elämässäni ja saadessani palvella Elämän Herraa ajassa koko sydämestäni Hänen 
johdatuksessaan ja hengellisessä ymmärryksessä Pyhän Hengen opetuksessa kasvaen. Minä 
rakastan jokaista lähimmäistäni niin kuin itseäni - teen toisille tekoja, joita toivoisin itselleni 
tehtävän. Jos olisin eksyksissä elämässäni, toivoisin lähimmäisteni ohjaavan minut oikealle tielle."
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Totuuden asia Osa 17/25 Jaan toisille pyyteettömästi siitä hyvästä, jota minulla on. Joskus se 
tarkoittaa totuuden nimissä tapahtuvaa synnin näkyväksi osoittamista rakkaudellisesti - sitä on 
lähimmäisen rakkaus - välittämistä lähimmäisistä myös ikäviä asioita kohdattaessa elämässä. 
Välinpitämättömyys on ajan suurimpia syntejä. Ihmiset ovat heitteillä ajassa itsekkyyden, 
itsekeskeisyyden ja ahneuden vuoksi. Herra on osoittanut minulle lähimmäisten hengellisen 
nälänhädän ja asettanut minut paikalleni palvelemaan lähimmäisiäni näin.""
Totuuden asia Osa 18/25 Pyydän vielä toistamiseen anteeksi, jos olet kokenut piston sydämessäsi 
asettuessani vastustamaan totuuden nimessä vireillä olevaa sukupuolineutraalia avioliittolakia, 
joka ei ole Pyhän Jumalan mielenmukainen lakiesitys suomalaisessa yhteiskunnassa. Tunnen 
elämäntaipaleelta muutamia homoseksuaaleja opiskelu- ja työelämästä eri työurilla. Olen kokenut, 
että he ovat ihmisinä ystävällisiä, korrekteja ja asiallisia lähimmäisiä, työssään rautaisia 
ammattilaisia ja ihmisinä täysin samanarvoisia myös Jumalan silmissä kuin heteroseksuaalit 
kollegansa.""
Totuuden asia Osa 19/25 Olen ymmärtänyt, että heillä seksuaalisynti on se lihanhimo ja viettelys, 
joka vangitsee heidät synninorjiksi ajassa. Ihmisellä seksiin ryhtyminen on aina tietoinen valinta 
kerta toisensa jälkeen. Toki elämässä jotkut ihmiset syyllistyvät syntiin pakottaen lähimmäisiään 
vastentahtoisesti harjoittamaan seksiä kanssaan, jolloin toinen osapuoli ei ole itse valinnut 
ryhtymistä seksiin tämän toisen osapuolen kanssa. Lähimmäisen seksiin pakottaminen on erittäin 
tuomittavaa ja synti Jumalan silmissä sen tekijälle.""
Totuuden asia Osa 20/25 Heteroseksuaalit syyllistyvät haureuteen pettäen kumppaneitaan 
avioliitoissa ja parisuhteissaan. Jumala paheksuu näitä seksuaalisyntejä Sanansa ilmoituksen 
mukaan erityisesti juuri siksi, että ne kohdistuvat Jumalan Pyhän Hengen temppeleihin, joissa 
Pyhä Jumala ei saata olla, jos ne ovat synnillisessä tilassa. Jumala kykenee puhdistamaan 
Hengellään jokaisen syntisen lähimmäisen Jeesuksen Kristuksen veren voimalla ja oksastamaan 
syntejään katuvan ja parannuksen tekevän uudestisyntyneen ihmisen yhteyteensä Jeesuksessa 
Kristuksessa.""
Totuuden asia Osa 21/25 Synnin kynnys on matala - jo himokas katse lähimmäiseen saastuttaa 
sydämen. Jokaisen Jumalan pyhän on taisteltava syntiä vastaan päivittäin ajassa. Synti erottaa 
syntisen ihmisen Pyhästä Jumalasta. Sen osa on aina moninkerroin pahempi, joka Jumalan Pyhän 
Hengen voimasta synneistä kerran puhdistuttuaan palaa elämään synnissä näin väheksyen 
Jumalan armoa ja Jeesuksen Kristuksen ainutkertaista uhria hänen syntiensä editse näin pilkaten 
Jumalan Pyhää Henkeä. Puhumattakaan siitä, että sen lisäksi että itse tekee syntiä, kannustaa 
lähimmäisiä ryhtymään syntiin seurakunnassa.""
Totuuden asia Osa 22/25 Paimenet ovat erityisen suurennuslasin alla Jumalan viimeisellä 
tuomiolla. Kenelle paljon annetaan, siltä paljon vaaditaan. Synnin palkka on Raamatun ilmoituksen 
mukaan aina yksiselitteisesti kuolema - kadotustuomio Helvettiin iankaikkisuudessa. Joku voi 
sanoa tätä opetusta lakihenkisyydeksi, mutta se on totuus, jonka Raamattu opettaa meille ajassa. 
Synneillä ei ole eroa Jumalan silmissä - on vain synti, joka erottaa ihmisen Hänen yhteydestään 
ajassa ja iankaikkisuudessa. Syntinä ymmärrämme Jumalan tahdon vastaisen elämän - ajatukset, 
teot ja valinnat ihmiselämässä."
Totuuden asia Osa 23/25 Kadotukseen johtaa asettuminen Jumalan tahtoa vastaan ja eläminen 
sydämensä puuduttaen Jumalasta erossa synnissä. Jokaisella meillä on Aatamin ja Eevan 
syntiinlankeemuksen vuoksi perisyntisinä synnintaakka harteillammme - yhtälailla jokaisella meillä 
on Jumalan armosta mahdollisuus katua ja tehdä parannus - sallia Jumalan Pyhän Hengen pestä 
pois syntimme Golgatan ristillä kerran syntiemme tähden vuodatetulla Jumalan Karitsan kalliilla 
uhriverellä, kasvaa ja juurtua Kristuksessa Jumalan pyhien elämään. Pyhä Jumala kutsuu meitä 
pyhyyteen Hänessä.""
Totuuden asia Osa 24/25 Tämä on totuus ajassa ja iankaikkisuudessa. Isä Jumala on antanut 
Jeesukselle Kristukselle vallan antaa maanpäällä syntejään katuvalle ja vaelluksessaan 
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parannuksen tekevälle synnit anteeksi. Uhri on annettu kerran - ei ole muuta uhria syntisen sielun 
pelastumiseksi. Ota Jeesus vastaan elämäsi Herraksi ajassa ja salli Hänen Pyhän Henkensä 
ristiinnaulita sinun syntisi ajassa - vangita ne ristinpuulle joka hetki. Kun me olemme hengellisesti 
kuolleet yhdessä Kristuksessa pois synninvallasta ajassa, saamme myös kerran elämän Hänen 
yhteydessään iankaikkisuudessa Taivaassa.""
Totuuden asia Osa 25/25 Jokaisen Jumalan pyhän tulee ottaa ristinsä joka päivä. Jeesus on tie, 
totuus ja elämä. Tässä on Pyhän Hengen sydämelleni antama Sananpaikka sinulle tähän päivään 
Matt. 27:3. Tee parannus vaelluksessasi ajassa vielä, kun armonaikaa on jäljellä. Käy polvillesi 
Herran Jeesuksen Kristuksen edessä ja pyydä syntejäsi anteeksi vilpittömästä sydämestä, jotta 
saisit palata Jeesukseen Kristukseen ja Jumalan pyhien yhteyteen Pyhässä Hengessä ajassa. 
Toivotan kaikille teille rakastavan Jumalan siunausta ja Jeesuksen Kristuksen rauhaa. Valoa ja iloa."
--- 
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" " 21s ago"
—-"
" " "
" " "
" " Delete 
 
Jukka Paakkanen Totuuden asia Osa 3/25 Viimekädessä Jumalan Pyhä Henki 
antaa ymmärryksen Sanan tarkoituksesta ohjeena omilleen ajassa. Kehoitan sinua 
haastamaan itsesi ja lukemaan Jumalan Sanaa rukoillen ja uskossa ymmärrystä 
Jumalan Pyhältä Hengeltä pyytäen. Olen sydämessäni kokenut, että Herra tahtoo 
minun tällä kirkollisesti tarkastellen vähäisellä maallikon, mutta uskossa väkevällä, 
hengellisellä auktoriteetilla Pyhän Hengen käsikassarana puolustaa Jumalan 
Sanaa ja sen totuutta ajassa lähimmäisten keskuudessa myös toisia uskovia 
lähimmäisiä ja heidän täysin oikeutettua vakaumustaan ajassa puolustaen.less "
" " Like"
" " Comment"
" " Share"
" " 20s ago"
—-"
" " "
" " "
" " Delete 
 
Jukka Paakkanen Totuuden asia Osa 4/25 Kun nuhtelen syntiä Jumalan Pyhän 
Hengen kehoituksesta, en tee sitä siksi, että haluaisin asettaa uskovat ihmiset 
lähimmäisiään korkeampaan moraaliseen asemaan ihmisten saati Kaikkivaltiaan 
Jumalan silmissä vaan siksi, että Jumala kykenee puolustamaan Sanansa totuutta 
ajassa huolimatta siitä suostunko minä tai toiset elävän Jumalan palvelijat 
toimimaan Hänen edustajinaan ajassa lähimmäisten keskuudessa. Jumala kykenee 
halutessaan käyttämään aasiakin puhemiehenään tai antaa elottomalle kivelle 
todistajan tehtävän.less "
" " Like"
" " Comment"
" " Share"
" " 23s ago"
—-"
" " "
" " Delete 
 
Jukka Paakkanen Totuuden asia Osa 5/25 Symboolisesti moni lähimmäinen 
näkeekin kaltaiseni vakaumuksellisen elävään Jumalaan uskovan ihmisen 
kuvainnollisesti aasina tai peräti jähmettyneenä kivenä ajan rattaissa kitkaa 
aiheuttamassa. Tunnen elämän taipaleelta monia erilaisten Raamatussa 
mainittujen ja lueteltujen syntien taakkojen alla ajassa laahustavia lähimmäisiä. 
Olen itsekin elänyt synnissä ja tahdottomasti saatan syyllistyä synnin tekemiseen 
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ajatuksin ja teoin yhä tänäkin päivänä huolimatta siitä, että Jumalan Pyhä Henki 
tekee minussa koko ajan uutta ajassa.less "
" " Like"
" " Comment"
" " Share"
" " 17s ago"
—-"
" "
" " "
" " Delete 
 
Jukka Paakkanen Totuuden asia Osa 6/25 Tuo kilvoittelu lihan himoja ja haluja 
sekä erilaisia synnin tekoja vastaan on jokaiselle ihmiselle päivittäistä. Jeesuksen 
Kristuksen sydämeensä Vapahtajaksi vastaanottanutta lähimmäistä ohjaa ja 
varjelee nykyhetkessä Jumalan Pyhä Henki, joka puolustaa, kannustaa ja opettaa 
Jumalan pyhiä kilvoittelussaan uskontiellä ajassa. Jumala ohjaa omiaan pyhyyteen 
katumuksen ja parannuksenteon kautta uskossa tehdyt synnit Jeesuksen 
Kristuksen vuodattamassa sovintoveressä armosta anteeksi annettuina.less "
" " Like"
" " Comment"
" " Share"
" " 19s ago"
—-"
" " "
" " "
" " Delete 
 
Jukka Paakkanen Totuuden asia Osa 7/25 Lähimmäisen uskoontulo on aina 
Jumalan Pyhän Hengen lahja ja Hänen työtään uskovassa ihmisessä. Ihmisen 
tehtävä on nöyrtyä Kaikkivaltiaan edessä ja sallia Jumalan Pyhän Hengen 
uudestisynnyttää uskovassa ihmisessä uusi mieli - Jumalan tahdonmukainen mieli. 
Minä ymmärrän mielen olevan ihmisen sielun. Mielentila on sieluntila ajassa 
ruumiissamme, joka on Jumalan Pyhän Hengen temppeli. Elävä Jumala ei asu 
ihmiskäsin rakennetuissa temppeleissä ja kirkkorakennuksissa vaan omin käsinsä 
Luojana muovaamissaan temppeleissä - Pyhän Hengen kautta jokaisessa 
uskovassa lähimmäisessä.less "
" " Like"
" " Comment"
" " Share"
" " 10s ago"
—-"
" " "
" " "
" " Delete 
 
Jukka Paakkanen Totuuden asia Osa 8/25 Jumala on Henki. Jumalan Valtakunta 
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on hengellinen ja näkymätön ajassa, vaikka Kristuksen ruumis - pyhien seurakunta 
ajassa onkin ihmissilmin nähtävissä. Jumalan omat loistavat uskonvaloa 
elämässään hengellisessä pimeydessä maailmassa vaeltavien lähimmäisten 
keskuudessa. Jeesus julisti maanpäällä keskuudessamme lihassa kulkiessaan, että 
Jumalan Valtakunta on tullut lähelle. Jumalan Valtakunta on lähellä sinua - 
lähimmäisen kosketuksen päässä ajassa - Kristus meissä ja me Kristuksessa 
Jumalan Pyhän Hengen yhteydessä.less "
" " Like"
" " Comment"
" " Share"
" " 25s ago"
—-"
" " "
" " Delete 
 
Jukka Paakkanen Totuuden asia Osa 9/25 Uskoontuleminen on luopumista 
itsekeskeisestä ja lihan himojen ja tarpeiden tyydyttämiseen keskittyvästä 
elämästä. Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, että ihmisten tulisi uskoontultuaan 
luopua kaikesta siitä Jumalan ihmiselämään antamasta ilosta ja nautinnosta, jotka 
Jumalaa korkeammalle asetettuina yksilön arvomaailmassa muuttuvat synneiksi 
Hänen silmissään. Jumala on antanut elämän lahjaksi, josta saa nauttia ja olla 
onnellinen.less "
" " Like"
" " Comment"
" " Share"
" " 23s ago"
—-"
" "
" " "
" " Delete 
 
Jukka Paakkanen Totuuden asia Osa 10/25 Uskoontuleminen on ryhtymistä 
palvelemaan elämällään elävää Jumalaa - meidän Luojaamme. Palvelustehtävät 
Jumalan seurakunnassa ovat monenlaiset ja kaikilla Kristuksen ruumiissa on tärkeä 
tehtävänsä. Meidät voi pitää irti ja uudelleen erottaa Jumalan yhteydestä niin 
ajatuksin kuin teoin tehtävät synnit, joita on lukuisia, mutta joiden yhteinen nimittäjä 
on niiden perusteellinen vahingollisuus Jumalan luomalle ihmiselle. Jumala on 
Sanassaan ilmoittanut synnit varjellakseen haurasta luotuaan Vanhan Liiton aikana 
laissa.less "
" " Like"
" " Comment"
" " Share"
" " 21s ago"
—-"
" " "
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" " Delete 
 
Jukka Paakkanen Totuuden asia Osa 11/25 Uuden Liiton aikana Herra Jeesus 
Kristus itse linjasi synninkynnyksen entistä alhaisemmaksi näkyvistä teoista 
synnillisiin ajatuksiin rajanvedon kynnyksen madaltaen. Herra Jeesus Kristus opetti, 
että kaikki laki ja profeetat Vanhan Liiton aikana tiivistyvät rakkauden 
kaksoiskäskyssä - rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. 
Jumala on Rakkaus. Taivaan Isä varjelee lapsiaan. Tuo varjelus tarkoittaa myös 
sitä, että Hän asettaa lapsilleen rajoja vaellukseen elämässä ajassa. Saamme 
Taivaan Isältä oikeuksia ja velvollisuuksia.less "
" " Like"
" " Comment"
" " Share"
" " 21s ago"
—-"
" "
" " "
" " Delete 
 
Jukka Paakkanen Totuuden asia Osa 12/25 Jumalan asettamat rajat uskovan 
elämässä antavat turvan ja luottamuksen ajassa. Jumalan läheisyys uskovan 
elämässä tuottaa sydämen riemun, ilon ja rauhan uskovan juurtuessa jaloon 
viinipuuhun Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Syntisen ihmisen antauduttua 
Jumalan omaksi tekee Jumala itse ihmisessä mielenmuutoksen ja uskovan arjessa 
näkyvien uskontekojen työn. Uskova ihminen hylkää synnin elämässään ja 
vastustaa omalla tahdollaan synnin houkutuksia ja viettelystä hengellisesti 
elämässä kilvoitellen, kunnes sielunvihollinen - Saatana - jättää Jumalan pyhän 
rauhaan.less "
" " Like"
" " Comment"
" " Share"
" " 29s ago"
—-"
" " "
" " "
" " Delete 
 
Jukka Paakkanen Totuuden asia Osa 13/25 Saatana joutuu toteamaan, ettei 
hänellä ole enää vaikutusvaltaa uskossa vaeltavan Jumalan pyhän elämässä 
ajassa. Jumala sallii Saatanan kiusata ja koetella jokaista ihmistä ajassa kuitenkin 
vain sen mukaan, mikä on kunkin valitun kyky kestää synnin viekoittelua. Näin 
salliessaan kiusaukset Jumala osoittaa luodulleen sen, ettei tämä millään omin 
keinoin saata saavuttaa pyhyyttä omissa voimissa ja teoin vaan, että hänen 
pelastuksensa nojaa yksinomaan Jumalan armoon - ansiottomaan rakkauteen, joka 
on vastaanotettavissa ainoastaan uskossa pysymällä Jeesuksessa 
Kristuksessa.less "
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" " Like"
" " Comment"
" " Share"
" " 15s ago"
—-"
" " "
" " "
" " Delete 
 
Jukka Paakkanen Totuuden asia Osa 14/25 Jumala on Viinitarhuri, joka leikkaa 
kelvottomat oksat pois ja heittää ne tuleen. Jeesus Kristus on tuo Viinipuu ja 
uskovat lähimmäiset ovat oksat, jotka on oksastettu tuohon jaloon Viinipuuhun, 
jonka Pyhän Hengen tarjoamat ravinteet yksin pitävät oksan terässä niin, että se 
tuottaa paljon vanhurskauden hedelmää ajassa. Kun nuhtelen syntiä Pyhän 
Hengen kehoituksesta lähimmäisiäni rakastaen, en katso ihmiseen vaan 
synnilliseen - Jumalan mielen vastaiseen - toimintaan. En tuomitse lähimmäisiäni, 
ettei minuakin tuomittaisi.less "
" " Like"
" " Comment"
" " Share"
" " 5s ago"
—-"
" " "
" " "
" " Delete 
 
Jukka Paakkanen Totuuden asia Osa 15/25 Jumalan Sana ilmoittaa selvästi sen, 
että millä mittarilla te mittaatte lähimmäisiänne, sillä mittarilla myös teitä mitataan. 
Pois se minusta, että tuomitsisin lähimmäisiäni itsekin perisyntisenä ihmisenä 
Kaikkivaltiaan Jumalan jokapäiväisestä armosta täysin riippuvaisena. Jokaisen 
meistä tuomitsee kerran Jumalan Sana - Jeesus Kristus on tuomarimme viimeisellä 
tuomiolla, kun kohtalomme iankaikkisuudessa punnitaan.less "
" " Like"
" " Comment"
" " Share"
" " 15s ago"
—-"
" " "
" " "
" " Delete 
 
Jukka Paakkanen Totuuden asia Osa 16/25 Rukoilen päivittäin, että Herra pitäisi 
minut nöyränä palvelijanaan, etten ikipäivänä ylpistyisi sydämessäni saadessani 
nauttia Hänen runsaasta läsnäolostaan ja rakkaudestaan elämässäni ja saadessani 
palvella Elämän Herraa ajassa koko sydämestäni Hänen johdatuksessaan ja 
hengellisessä ymmärryksessä Pyhän Hengen opetuksessa kasvaen. Minä rakastan 
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jokaista lähimmäistäni niin kuin itseäni - teen toisille tekoja, joita toivoisin itselleni 
tehtävän. Jos olisin eksyksissä elämässäni, toivoisin lähimmäisteni ohjaavan minut 
oikealle tielle.less "
" " Like"
" " Comment"
" " Share"
" " 13s ago"
—-"
" " "
" " "
" " Delete 
 
Jukka Paakkanen Totuuden asia Osa 17/25 Jaan toisille pyyteettömästi siitä 
hyvästä, jota minulla on. Joskus se tarkoittaa totuuden nimissä tapahtuvaa synnin 
näkyväksi osoittamista rakkaudellisesti - sitä on lähimmäisen rakkaus - välittämistä 
lähimmäisistä myös ikäviä asioita kohdattaessa elämässä. Välinpitämättömyys on 
ajan suurimpia syntejä. Ihmiset ovat heitteillä ajassa itsekkyyden, itsekeskeisyyden 
ja ahneuden vuoksi. Herra on osoittanut minulle lähimmäisten hengellisen 
nälänhädän ja asettanut minut paikalleni palvelemaan lähimmäisiäni näin.less "
" " Like"
" " Comment"
" " Share"
" " 11s ago"
—-""
" " "
" " Delete 
 
Jukka Paakkanen Totuuden asia Osa 18/25 Pyydän vielä toistamiseen anteeksi, 
jos olet kokenut piston sydämessäsi asettuessani vastustamaan totuuden nimessä 
vireillä olevaa sukupuolineutraalia avioliittolakia, joka ei ole Pyhän Jumalan 
mielenmukainen lakiesitys suomalaisessa yhteiskunnassa. Tunnen 
elämäntaipaleelta muutamia homoseksuaaleja opiskelu- ja työelämästä eri työurilla. 
Olen kokenut, että he ovat ihmisinä ystävällisiä, korrekteja ja asiallisia lähimmäisiä, 
työssään rautaisia ammattilaisia ja ihmisinä täysin samanarvoisia myös Jumalan 
silmissä kuin heteroseksuaalit kollegansa.less "
" " Like"
" " Comment"
" " Share"
" " 19s ago"
—-"
" " "
" " Delete 
 
Jukka Paakkanen Totuuden asia Osa 19/25 Olen ymmärtänyt, että heillä 
seksuaalisynti on se lihanhimo ja viettelys, joka vangitsee heidät synninorjiksi 
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ajassa. Ihmisellä seksiin ryhtyminen on aina tietoinen valinta kerta toisensa jälkeen. 
Toki elämässä jotkut ihmiset syyllistyvät syntiin pakottaen lähimmäisiään 
vastentahtoisesti harjoittamaan seksiä kanssaan, jolloin toinen osapuoli ei ole itse 
valinnut ryhtymistä seksiin tämän toisen osapuolen kanssa. Lähimmäisen seksiin 
pakottaminen on erittäin tuomittavaa ja synti Jumalan silmissä sen tekijälle.less "
" " Like"
" " Comment"
" " Share"
" " 14s ago"
—-"
" "
" " "
" " Delete 
 
Jukka Paakkanen Totuuden asia Osa 20/25 Heteroseksuaalit syyllistyvät 
haureuteen pettäen kumppaneitaan avioliitoissa ja parisuhteissaan. Jumala 
paheksuu näitä seksuaalisyntejä Sanansa ilmoituksen mukaan erityisesti juuri siksi, 
että ne kohdistuvat Jumalan Pyhän Hengen temppeleihin, joissa Pyhä Jumala ei 
saata olla, jos ne ovat synnillisessä tilassa. Jumala kykenee puhdistamaan 
Hengellään jokaisen syntisen lähimmäisen Jeesuksen Kristuksen veren voimalla ja 
oksastamaan syntejään katuvan ja parannuksen tekevän uudestisyntyneen ihmisen 
yhteyteensä Jeesuksessa Kristuksessa.less "
" " Like"
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" " Share"
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" " Delete 
 
Jukka Paakkanen Totuuden asia Osa 21/25 Synnin kynnys on matala - jo himokas 
katse lähimmäiseen saastuttaa sydämen. Jokaisen Jumalan pyhän on taisteltava 
syntiä vastaan päivittäin ajassa. Synti erottaa syntisen ihmisen Pyhästä Jumalasta. 
Sen osa on aina moninkerroin pahempi, joka Jumalan Pyhän Hengen voimasta 
synneistä kerran puhdistuttuaan palaa elämään synnissä näin väheksyen Jumalan 
armoa ja Jeesuksen Kristuksen ainutkertaista uhria hänen syntiensä editse näin 
pilkaten Jumalan Pyhää Henkeä. Puhumattakaan siitä, että sen lisäksi että itse 
tekee syntiä, kannustaa lähimmäisiä ryhtymään syntiin seurakunnassa.less "
" " Like"
" " Comment"
" " Share"
" " 4s ago"
—-"
" " "
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Jukka Paakkanen Totuuden asia Osa 22/25 Paimenet ovat erityisen 
suurennuslasin alla Jumalan viimeisellä tuomiolla. Kenelle paljon annetaan, siltä 
paljon vaaditaan. Synnin palkka on Raamatun ilmoituksen mukaan aina 
yksiselitteisesti kuolema - kadotustuomio Helvettiin iankaikkisuudessa. Joku voi 
sanoa tätä opetusta lakihenkisyydeksi, mutta se on totuus, jonka Raamattu opettaa 
meille ajassa. Synneillä ei ole eroa Jumalan silmissä - on vain synti, joka erottaa 
ihmisen Hänen yhteydestään ajassa ja iankaikkisuudessa. Syntinä ymmärrämme 
Jumalan tahdon vastaisen elämän - ajatukset, teot ja valinnat ihmiselämässä.less "
" " Like"
" " Comment"
" " Share"
" " 12s ago"
—-"
" "
" " "
" " Delete 
 
Jukka Paakkanen Totuuden asia Osa 23/25 Kadotukseen johtaa asettuminen 
Jumalan tahtoa vastaan ja eläminen sydämensä puuduttaen Jumalasta erossa 
synnissä. Jokaisella meillä on Aatamin ja Eevan syntiinlankeemuksen vuoksi 
perisyntisinä synnintaakka harteillammme - yhtälailla jokaisella meillä on Jumalan 
armosta mahdollisuus katua ja tehdä parannus - sallia Jumalan Pyhän Hengen 
pestä pois syntimme Golgatan ristillä kerran syntiemme tähden vuodatetulla 
Jumalan Karitsan kalliilla uhriverellä, kasvaa ja juurtua Kristuksessa Jumalan 
pyhien elämään. Pyhä Jumala kutsuu meitä pyhyyteen Hänessä.less "
" " Like"
" " Comment"
" " Share"
" " 10s ago"
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Jukka Paakkanen Totuuden asia Osa 24/25 Tämä on totuus ajassa ja 
iankaikkisuudessa. Isä Jumala on antanut Jeesukselle Kristukselle vallan antaa 
maanpäällä syntejään katuvalle ja vaelluksessaan parannuksen tekevälle synnit 
anteeksi. Uhri on annettu kerran - ei ole muuta uhria syntisen sielun pelastumiseksi. 
Ota Jeesus vastaan elämäsi Herraksi ajassa ja salli Hänen Pyhän Henkensä 
ristiinnaulita sinun syntisi ajassa - vangita ne ristinpuulle joka hetki. Kun me 
olemme hengellisesti kuolleet yhdessä Kristuksessa pois synninvallasta ajassa, 
saamme myös kerran elämän Hänen yhteydessään iankaikkisuudessa 
Taivaassa.less "
" " Like"
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Jukka Paakkanen Totuuden asia Osa 25/25 Jokaisen Jumalan pyhän tulee ottaa 
ristinsä joka päivä. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Tässä on Pyhän Hengen 
sydämelleni antama Sananpaikka sinulle tähän päivään Matt. 27:3. Tee parannus 
vaelluksessasi ajassa vielä, kun armonaikaa on jäljellä. Käy polvillesi Herran 
Jeesuksen Kristuksen edessä ja pyydä syntejäsi anteeksi vilpittömästä sydämestä, 
jotta saisit palata Jeesukseen Kristukseen ja Jumalan pyhien yhteyteen Pyhässä 
Hengessä ajassa. Toivotan kaikille teille rakastavan Jumalan siunausta ja 
Jeesuksen Kristuksen rauhaa. Valoa ja iloa.less "
" " Like"
" " Comment"
" " Share"
" " 8s ago"
—-"
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 3. joulukuuta 2014 klo 9.40 
Aihe: Päivitys LinkedInissä 3.12.2014 ""
Hei äiti ja Reino, ""
tässä on viimeisin päivitykseni LinkedInissä. Siunattua päivää teille Herrassa. Valoa 
ja iloa. ""
Jukka "
--- 
Ihmisen Pojan kaste Osa 1/4 Vesikaste symboloi Jumalan Pyhän Hengen kastetta ajassa - usko 
Jeesukseen tuo ihmissielulle pelastuksen ilman tekoja Herrassa. Olimmepa sitten Egyptissä 
Saharan autiomaassa tai Israelissa vuolaasti virtaavan Jordan-virran äärellä Jumalan kaste 
ihmiselle ei ole koskaan riiippuvainen olosuhteista vaan uskosta. Jumala kastaa omin käsin 
Pyhällä Hengellä ja tulella - Jumala kastaa ihmisen joko osaksi Kristuksen ruumista tai osaksi 
Helvetin tulta - ihmisen uskonratkaisun mukaan ajassa.""
Ihmisen Pojan kaste Osa 2/4 Ihmisen Pojalla on maan päällä annettu valta antaa synnit anteeksi 
syntejään katuvalle ja parannuksen tekevälle uskovalle ajassa. Tee parannus ja ota Jeesus 
vastaan sydämesi Herraksi ajassa. Kaste on yksi - Kastaja on Ihmisen Poika. Egypti symboloi 
maailmassa elämistä ajassa. Israel symboloi Jumalan seurakuntaa - Jumala teki Jaakobin uudeksi 
uskon vanhurskaudessa antaen Jaakobille uuden nimen, jonka siemenessä maailma tuli saamaan 
pelastuksen Daavidin pojan välityksellä."
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Ihmisen Pojan kaste Osa 3/4 Hoosianna Daavidin poika, kiitetty olkoon Hän. Hoosianna Daavidin 
poika, joka tulee Herran nimeen. Uuden liiton sovintoveressä - Pyhässä Hengessä - ihmiset saavat 
armon osakseen ilman tekoja puhtaasti uskosta uskomalla Jeesukseen Kristukseen - Jumalan 
Poikaan ja Ihmisen Poikaan - synnittömään neitseestä syntyneeseen Jumalan Karitsaan, joka 
antoi Henkensä meidän syntiemme edestä liittääkseen Jumalan pyhät yhteyteensä Pyhässä 
Hengessä Jeesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme.""
Ihmisen Pojan kaste Osa 4/4 Pyhältä Hengeltä sydämelle 3.12.2014 saadut Sananpaikat sinulle 
Luuk. 17, Joh. 17, 2.Kor. 13:5-7, 1.Tess. 3:7-9, Hepr. 7:5-9, 11. Valoa ja iloa."
--- 
Jukka Paakkanen"
Ihmisen Pojan kaste Osa 1/4 Vesikaste symboloi Jumalan Pyhän Hengen kastetta 
ajassa - usko Jeesukseen tuo ihmissielulle pelastuksen ilman tekoja Herrassa. 
Olimmepa sitten Egyptissä Saharan autiomaassa tai Israelissa vuolaasti virtaavan 
Jordan-virran äärellä Jumalan kaste ihmiselle ei ole koskaan riiippuvainen 
olosuhteista vaan uskosta. Jumala kastaa omin käsin Pyhällä Hengellä ja tulella - 
Jumala kastaa ihmisen joko osaksi Kristuksen ruumista tai osaksi Helvetin tulta - 
ihmisen uskonratkaisun mukaan ajassa.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

3m ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Ihmisen Pojan kaste Osa 2/4 Ihmisen Pojalla on maan päällä annettu valta antaa 
synnit anteeksi syntejään katuvalle ja parannuksen tekevälle uskovalle ajassa. Tee 
parannus ja ota Jeesus vastaan sydämesi Herraksi ajassa. Kaste on yksi - Kastaja 
on Ihmisen Poika. Egypti symboloi maailmassa elämistä ajassa. Israel symboloi 
Jumalan seurakuntaa - Jumala teki Jaakobin uudeksi uskon vanhurskaudessa 
antaen Jaakobille uuden nimen, jonka siemenessä maailma tuli saamaan 
pelastuksen Daavidin pojan välityksellä.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

22s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Ihmisen Pojan kaste Osa 3/4 Hoosianna Daavidin poika, kiitetty olkoon Hän. 
Hoosianna Daavidin poika, joka tulee Herran nimeen. Uuden liiton sovintoveressä - 
Pyhässä Hengessä - ihmiset saavat armon osakseen ilman tekoja puhtaasti 
uskosta uskomalla Jeesukseen Kristukseen - Jumalan Poikaan ja Ihmisen Poikaan 
- synnittömään neitseestä syntyneeseen Jumalan Karitsaan, joka antoi Henkensä 
meidän syntiemme edestä liittääkseen Jumalan pyhät yhteyteensä Pyhässä 
Hengessä Jeesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme.less"
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" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

22s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Ihmisen Pojan kaste Osa 4/4 Pyhältä Hengeltä sydämelle 3.12.2014 saadut 
Sananpaikat sinulle Luuk. 17, Joh. 17, 2.Kor. 13:5-7, 1.Tess. 3:7-9, Hepr. 7:5-9, 11. 
Valoa ja iloa."
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

38s ago""
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 4. joulukuuta 2014 klo 20.16 
Aihe: Päivitys LinkedInissä 4.12.2014 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on viimeisin päivitykseni LinkedInissä. Saat jakaa viestin edelleen rohkaisuksi 
uskoville ja esirukousta varten sielujen pelastumiseksi Herraan Jeesukseen 
Kristukseen, jos koet niin sydämessäsi. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
4.12.2014""
Diaspora ajassa Osa 1/37 Luoja on aina askeleen edellä maailmaa. Raamatun ilmoitus - sen 
kansakuntien kohtaloista sekä yksittäisten ihmisten kohtalot - toistavat itseään ajassa. Olin tänään 
viettämässä nuorimman tyttäreni muskarin joulujuhlaa paikallisen nuorisoseuran talolla. Paikalla oli 
hyväntuulisia ja iloisia lapsia odottavin mielin. Joulukuusi seisoi nurkassa muistuttamassa 
maallisista jouluperinteistä ajassa.""
Diaspora ajassa Osa 2/37 Esiintymislavalla seisoivat eleettömästi nukkehahmot - tähti tuikki 
seimen yläpuolella. Muskarilaulujen ja yhteisten joulusatujen tonttuleikkien jälkeen oli vuorossa 
joulukuvaelma nukketeatteriesityksenä - nähty esitys oli erittäin ansioitunut monella tapaa. 
Kertomuksen tuominen osin tähän hetkeen kuitenkin pitäytyen raamatullisessa kertomuksessa 
Messiaan syntymän tapahtumista itämaan tietäjän tyttären silmin kerrottuna oli lumoavaa 
katsottavaa aikuisellekin.""

https://www.linkedin.com/lite/updates?like=&objectUrn=urn%3Ali%3Aactivity%3A5945811512219164672&attributedObjectUrn=activity%3A5945811512219164672&createViralActivity=false&actorType=&actorId=0&isSponsoredActivity=false&actionToken=&trackingMetadataJson=&csrfToken=ajax%3A3548607681591903134&trk=like-uscp
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Fupdates%3Fdiscuss%3D%26scope%3D169233277%26stype%3DM%26topic%3Dactivity%253A5945811512219164672%26activity%3Dactivity%253A5945811512219164672%26type%3DU%26a%3DLWHW%26pk%3Dmember-home%26paginationToken%3D169233277-1417591953320-fbba7f297e721cc03b8772d7c400511e%26goback%3D%252Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1%26trk%3Dnum-comment&urlhash=jHg0&pos=3%3A1&trkToken=action%3DcommentBreakout%26pageKey%3Dmember-home%26contextId%3DYXB%2B415MrBOQoxXsxSoAAA%3D%3D%26isFolloweeOfPoster%3Dfalse%26aggregationType%3Dnone%26actorType%3Dlinkedin%3Amember%26feedPosition%3D3%26verbType%3Dlinkedin%3Apost%26isDigested%3Dfalse%26rowPosition%3D1%26objectType%3D%26moduleKey%3Dhp_feed%26activityId%3Dactivity%3A5945811512219164672%26actorId%3Dmember%3A169233277%26isPublic%3Dtrue%26model%3Dnus%3Ahomepage_federator_relevance_113%26objectId%3D%26distanceFromViewer%3D0%26isSponsored%3Dfalse&tev=0
https://www.linkedin.com/home?trk=nav_responsive_tab_home#
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Fprofile%2Fview%3Fid%3D169233277%26snapshotID%3D%26authType%3Dname%26authToken%3D8gGd%26ref%3DNUS%26trk%3DNUS-body-member-name&urlhash=vNjT&pos=3%3A1&trkToken=action%3DviewMemberByName%26pageKey%3Dmember-home%26contextId%3DQwYKpoZMrBNgGvnsxSoAAA%3D%3D%26isFolloweeOfPoster%3Dfalse%26aggregationType%3Dnone%26actorType%3Dlinkedin%3Amember%26feedPosition%3D3%26verbType%3Dlinkedin%3Apost%26isDigested%3Dfalse%26rowPosition%3D1%26objectType%3D%26moduleKey%3Dhp_feed%26activityId%3Dactivity%3A5945812160151044096%26actorId%3Dmember%3A169233277%26isPublic%3Dtrue%26model%3Dnus%3Ahomepage_federator_relevance_113%26objectId%3D%26distanceFromViewer%3D0%26isSponsored%3Dfalse&tev=0
https://www.linkedin.com/lite/updates?like=&objectUrn=urn%3Ali%3Aactivity%3A5945812160151044096&attributedObjectUrn=activity%3A5945812160151044096&createViralActivity=false&actorType=&actorId=0&isSponsoredActivity=false&actionToken=&trackingMetadataJson=&csrfToken=ajax%3A3548607681591903134&trk=like-uscp
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Fupdates%3Fdiscuss%3D%26scope%3D169233277%26stype%3DM%26topic%3Dactivity%253A5945812160151044096%26activity%3Dactivity%253A5945812160151044096%26type%3DU%26a%3Du3I1%26pk%3Dmember-home%26paginationToken%3D169233277-1417592124074-fdf01095dba8ed6c590117a8e3faa897%26goback%3D%252Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1%26trk%3Dnum-comment&urlhash=5qZ1&pos=3%3A1&trkToken=action%3DcommentBreakout%26pageKey%3Dmember-home%26contextId%3DQwYKpoZMrBNgGvnsxSoAAA%3D%3D%26isFolloweeOfPoster%3Dfalse%26aggregationType%3Dnone%26actorType%3Dlinkedin%3Amember%26feedPosition%3D3%26verbType%3Dlinkedin%3Apost%26isDigested%3Dfalse%26rowPosition%3D1%26objectType%3D%26moduleKey%3Dhp_feed%26activityId%3Dactivity%3A5945812160151044096%26actorId%3Dmember%3A169233277%26isPublic%3Dtrue%26model%3Dnus%3Ahomepage_federator_relevance_113%26objectId%3D%26distanceFromViewer%3D0%26isSponsored%3Dfalse&tev=0
https://www.linkedin.com/home?trk=nav_responsive_tab_home#


Jukka Paakkanen LinkedIn päivitykset Sivu �  / �31 132
Diaspora ajassa Osa 3/37 Nukketeatteriesityksen edetessä Jumalan Pyhä Henki puhutteli minun 
sydäntäni osoittaen taas uuden totuuden ajassa kuningas Herodeksen nuken yrittäessä kavalasti 
saada selville tytöltä, mihin hänen isänsä oli mennyt kumartamaan vastasyntynyttä Messiasta 
päästäkseen itsekin Häntä kumartamaan - sivaltamaan miekalla. Pyhä Henki puhutteli sydäntäni 
osoittaen Jumalan Sanan lupaavan Messiaan syntymäaikojen tapahtumissa elävän Jumalan 
yliluonnollisen varjeluksen ajassa Kristuksen ruumiille - pyhien seurakunnalle Jeesuksessa 
Kristuksessa.""
Diaspora ajassa Osa 4/37 Mitä tapahtuikaan, kun kuningas Herodes oli aikeissa tappaa Jeesuksen 
heti syntymän jälkeen? Samalla tavalla Saatanan vallassa oleva maailma janoaa tuhota Kristuksen 
ruumiin ajassa. Herra kykenee varjelemaan omansa. Joosef sai ilmestyksen ja pakeni perheineen 
Egyptiin turvaan maallisen kuninkaan mielivaltaa ajassa - oman maallisen  kuninkuutensa 
turvaamista ja sen jättämistä jälkeläisilleen. Viattomat vastasyntyneet saivat surmansa 
Beetlehemissä. Jos Herodes olisi vaeltanut elävän Jumalan läsnäolossa, olisi hän tiennyt, ettei 
lapsen kuninkuus ollut tästä maailmasta.""
Diaspora ajassa Osa 5/37 Viattomat vastasyntyneet olivat saaneet surmansa myös Egyptissä 
aikana, jolloin elävän Israelin Jumalan käsi oli Mooses-lapsen yllä. Silloin Jumala pelasti lapsen 
faaraon hoviin kasvamaan palvelustehtäväänsä Israelin kansan johtajaksi. Jeesus ei ollut uhka 
Herodeksen maalliselle kuninkuudelle, mutta todellinen uhka Saatanan vallalle ajassa. Elävä 
Israelin Jumala oli jo kerran aikaisemmin lähettänyt esikuvallisesti toisenkin Joosefin Egyptiin 
turvaamaan Israelin kansalle leivän tuleviksi ajoiksi - nyt Elämän Leipä turvattiin Israelin Jumalan 
hengellisille perillisille.""
Diaspora ajassa Osa 6/37 Kun ymmärrämme Egyptin symboloivan maailmaa, vei elävä Jumala 
Kristuksen turvaan maailmaan, josta Herodes ei saattanut Häntä löytää ja surmata. Näinhän 
Jumala oli toiminut israelilaistan kanssa ennenkin. Israelin Jumala oli vienyt Hänelle mieleisen 
siemenen turvaan Joosefin tultua myydyksi orjaksi kateellisten veljiensä toimesta Faaraon hoviin, 
jossa Jumala käänsi kansansa kohtalon pelastukseksi Joosefin elämän kautta nälänhädän 
kohdattua silloista maailmaa. Joosefin vaellus Jumalan edessä turvasi Israelin sukukunnan 
pelastuksen siirtyessään leivän ääreen Egyptiin.""
Diaspora ajassa Osa 7/37 Jumala oli kuitenkin jo ennalta valmistanut valitulle kansalleen paluun 
perintömaalleen Mooseksen avulla. Jumala nosti mielensä mukaisen palvelijansa johtamaan 
valitun Israelin heimon pois silloisesta tunnetusta ja vauraasta maailmasta. Israelin kansa ei 
kuitenkaan uskonut ja luottanut elävään Israelin Jumalaan huolimatta kaikista voimateoista ja 
ihmeistä eksoduksen kuluessa. Edes yliluonnollinen Punaisen meren avautuminen ja suora 
poistumistie Luvattuun Maahan ei saanut Israelin kansaa avaamaan silmiään ja sydäntään elävän 
Israelin Jumalan rakkaudelle ja palvonnalle.""
Diaspora ajassa Osa 8/37 Hyvin nopeasti kansa kääntyi Moosesta vastaan kääntäen selkänsä 
elävälle Israelin Jumalalle. Jumalan antama varoittava esimerkki kiivaudestaan ja tulevasta 
rangaistuksesta niille, jotka eivät anna Hänelle elämässään sitä sijaa, joka Luojalle kuuluu, ei 
synnyttänyt israelilaisissa elävän Jumalan pelkoa ja kunnioitusta huolimatta siitä, miten Jumala oli 
hukuttanut israelilaisia vainoavat egyptiläiset heidän silmiensä edessä merten syvyyksiin. Jumala 
oli toiminut näin ennenkin Nooan aikana jättäen eloon vain vanhurskaan jäännöksen Jumalan 
kuvikseen luomistaan ihmisistä.""
Diaspora ajassa Osa 9/37 Perisyntisinä ja maailman hengen villitseminä Israelin kansa kapinoi 
elävän Israelin Jumalan huolenpidosta huolimatta Jumalaansa vastaan vaatien itselleen itse käsin 
kivestä ja puusta valmistettuja epäjumalia kumarrettaviksi ja palvonnan kohteiksi. Uudelleen syntiin 
langetessaan israelilaiset sinetöivät uskonratkaisuillaan ja valinnoillaan sen, etteivät Egyptistä 
vapautetut israelilaiset koskaan päässeet perille Luvattuun Maahan vaan joutuivat paimentolaisina 
vaeltamaan erämaassa vuosikymmenien ajan pääsemättä koskaan perille - jääden ilman luvattua 
perintöosuutta.""
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Diaspora ajassa Osa 10/37 Jumalan mielenmukaisen johtajan - Joosuan - johdolla Egyptistä 
vapautettujen israelilaisten perilliset pääsivät vasta Luvattuun Maahan sen elävän Israelin Jumalan 
yliluonnollisella avustuksella omakseen takaisin saaden. Elävää Israelin Jumalaa vastaan 
asettuneiden maallistuneiden ja epäjumalia palvelemaan ryhtyneiden kuninkaiden, hallitsijoiden, 
leeviläisen papiston, vain mieleistä ilmoitusta sepittävien väärien profeettojen ja tavallisen kansan 
syntien vuoksi elävä Jumala salli israelilaisia kuritettavan erilaisilla vitsauksilla, nälällä, sodilla ja 
onnettomuuksilla.""
Diaspora ajassa Osa 11/37 Jumala nosti mielensä mukaisia elävän Israelin Jumalan profeettoja 
nuhtelemaan ensin kansaa parannukseen ja sitten varoittamaan ennalta tulevista 
onnettomuuksista - sodista ja vaaroista, jotka Israel tulisi kokemaan, ellei se tekisi parannusta 
vaelluksessaan. Israelin hyljättyä elävän Jumalansa kuritti Herra kansaansa sallien 
naapurikansojen surmata ja ryöstää omaisuuskansansa heidän syntiensä vuoksi kuitenkin aina 
varjellen omansa sekarorron keskellä kunkin ennalta määrätyn elinajan - aina jättäen vanhurskaan 
jäännöksen palvelemaan Herraa ajassa.""
Diaspora ajassa Osa 12/37 Ensin elävä Israelin Jumala alisti tappiollisella sodalla israelilaiset 
Babylonian kuninkaan orjiksi kurittaakseen tottelematonta omaisuuskansaansa ja sitten säästäen 
esikuvan omaisesti jäännöksen osoittaakseen armonsa. Elävä Jumala varjeli omansa profeetta 
Danielin elämänkuvausten perusteella ihmismielin vallan käsittämättömän yliluonnollisesti 
osoittaen Babylonian kuninkaalle, ettei hänen tule asettua elävän Israelin Jumalan tahtoa vastaan.""
Diaspora ajassa Osa 13/37 Israelilaisten asettaminen vastuullisiin tehtäviin antoi myös Babylonian 
valtakunnalle maallista menestystä samaan tapaan kuin aiemmin oli menestys tullut Egyptin hoville 
historiassa. Aikanaan elävä Jumala nosti mielensä mukaisen juutalaisen nuoren naisen - Esterin - 
vaa´ankieli asemaan Babylonian kuninkaan hovissa aina kuningattareksi, jotta hän saattaisi toimia 
elävän Israelin Jumalan kunniaksi oman kansansa puolesta Jumalan edessä seisten tilanteessa, 
jossa juutalaisen kansan olemassaolo oli taas kerran uhattuna silloisen tunnetun maailman 
toimesta Babyloniassa. ""
Diaspora ajassa Osa 14/37 Kun elävän Israelin Jumalan asettaman 
pakkosiirtolaisuusrangaistuksen aika oli täysi, saivat israelilaiset jälleen palata takaisin esi-isiensä 
Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin perintömaille nykyisen Israelin valtion alueelle Välimeren ja 
Jordan-virran väliselle rantakaistaleelle. Elävä Israelin Jumala on puhunut israelilaisille 
profeettojensa kautta halki tuon esimerkillisen omaisuuskansan historian. Elävä Israelin Jumala on 
ennalta kertonut tulevat ja ilmoittanut Messiaan tulosta ajassa profeettojensa kautta.""
Diaspora ajassa Osa 15/37 Jumalan Pyhä Henki on vaikuttanut ajassa niin, että elävän Israelin 
Jumalan ilmoituksen kannalta keskeiset opetukset ja Jumalan omaisuuskansan pelastushistoria on 
tullut kirjatuksi ylös ja tallennetuksi ajassa Toorassa ja myöhemmässä vaiheessa Raamatussa - 
Jumalan Sanassa. Kuten olemme nyt todenneet, elävään Israelin Jumalaan turvaavien 
pelastushistoria toistuu ajassa aina Ihmisen Pojan päivään. Jeesus Kristus on tuo Tooran 
profeettojen ennalta ilmoittama Messias - Vapahtaja - joka hallitsee ajassa ja iankaikkisuudessa.""
Diaspora ajassa Osa 16/37 Jeesuksen aikana juutalaiset kirjanoppineet ja fariseukset hylkäsivät 
pelastuksen elävässä Israelin Jumalassa armosta uskon kautta. Nyt olemme hetkessä, jolloin 
elävän Israelin Jumalan omaisuuskansan ennalta profeettojen suulla luvatun Messiaansa - 
Jeesuksen Kristuksen - hyljänneiden  erämaavaellus ajassa on päättynyt. Juutalaiset ovat saaneet 
taas palata Israelin valtion perustamisen jälkeen esi-isiensä perintömaille. Elävä Israelin Jumala 
varjeli Messiaan Herodeksen vainoilta lähettämällä Jeesus-lapsen turvaan Egyptiin - symbolisesti 
maailmaan syntisten keskelle.""
Diaspora ajassa Osa 17/37 Elävä Israelin Jumala toteutti ennalta ilmoitetun ihmiskunnan synnin 
vallasta pelastamisen uskon kautta Beetlehemissä syntyneen Jeesus Nasaretilaisen - Isänsä 
puolesta Jumalan Pojan, mutta äitinsä kihlatun puolesta Daavidin sukukuntaan kuuluvan Israelin 
Messiaan elämällä. Jeesus Kristus on elävän Israelin Jumalan profeettojen ennalta ilmoittama 
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Immanuel - Jumala meidän kanssamme. Lupaus on annettu iankaikkisuudeksi - me saamme 
iankaikkisen elämän Jeesuksessa Kristuksessa - me Kristuksessa uskon kautta - Kristus meissä 
uskon kautta.""
Diaspora ajassa Osa 18/37 Me olemme hengellisen Israelin perillisiä - meillä on Jaakobin eli 
Israelin usko elävään Israelin Jumalaan Jeesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme. Hän on 
ennalta myös juutalaiselle kansalle profeettojen suilla luvattu Messias - iankaikkinen Kuningas - 
Herra Kaikkivaltias. Elävä Israelin Jumala varjeli Jaakobin hengelllisiä perillisiä Jeesuksessa 
Kristuksessa alkuseurakunnan aikana Rooman imperiumin maailman hengen vallassa 
harjoittaman kristittyjen vainon ja terrorin aikana silloisessa tunnetussa maailmassa ympäri 
maailmaa.""
Diaspora ajassa Osa 19/37 Kun keisari ei kyennyt kukistamaan kristittyjä vainoilla, päätti hän tehdä 
kristinuskosta valtiouskonnon, jonka hän maailman hengessä sekoitti osaksi muuta Rooman 
imperiumin uskonnollista hapatetta, epäjumalanpalvelusta ja pakanallisia juhlaperinteitä. 
Huolimatta tästä pakanallisten juhlien nimeämistä kristillisiksi juhliksi ei Rooman imperiumi eikä 
sen perilliset ajassa ole koskaan kyenneet lopullisesti - valtavista kristittyjen pyhien vainoista 
huolimatta - kitkemään pois uskoa elävään Israelin Jumalaan ajassa. Herra varjelee omansa 
ajassa. ""
Diaspora ajassa Osa 20/37 Maallistunut nykykristillisyys on pitkälti tuota Rooman imperiumin 
perintöä ajassa, jossa uskonnolla oikeutetaan erilainen epäjumalanpalvelus ajassa, joka ei ole 
elävän Israelin Jumalan mielenmukaista. Tämän päivän valtiaat ja kuninkaat, jotka eivät usko 
elävään Israelin Jumalaan käyvät maailman hengen - Saatanan - ohjauksessa edelleen tuota 
kamppailua Kristuksen pyhien seurakuntaa vastaan. Yhä edelleen elävä Israelin Jumala käyttää 
juutalaista omaisuuskansaansa profeetallisena esikuvana ilmoittaessaan pelastushistorian 
etenemistä Jumalan viisaudessa ajassa.""
Diaspora ajassa Osa 21/37 Jumala näki ennalta hyväksi hajauttaa omaisuuskansansa ympäri 
maailmaa, jotta Egyptin faaraon ja Babylonian kuninkaan kaltaiset maailman hallitsijat eivät 
kykenisi hävittämään elävän Israelin Jumalan kansaa ajassa. Elävän Israelin Jumalan viisaudessa 
diaspora suojeli kahden tuhannen vuoden ajan - se on hengellisesti tarkastellen Jumalan 
kalenterissa kahden luomispäivän keston -  juutalaisia Hitlerin kaltaisilta vainoajilta ajassa ympäri 
maailmaa. Näin vainotaan myös Kristuksen ruumista ajassa.""
Diaspora ajassa Osa 22/37 Nyt lähestyessämme hengellisesti tarkastellen Luojan kalenterissa 
sapattia - lepopäivää eli Kristuksen tuhatvuotista valtakuntaa maan päällä - on tämä sukupolvi 
saanut todistaa juutalaisen Israelin valtion syntyä. Maailman henki - Saatana - erheellisesti oletti, 
että toisen maailmansodan juutalaisten vainojen jälkeen YK:n julistaessa Israelin valtion 
juutalaisille omaksi valtioksi ja juutalaisten palatessa takaisin esi-isiensä perintömaalleen, 
saattaisivat muslimivaltiot viimeistellä juutalaisen väestön surmaamisen.""
Diaspora ajassa Osa 23/37 Juutalaisen kansan totaalisessa kansanmurhassa epäonnistuivat 
maailman hengen vallassa - totuuden sijaan valheeseen luterilaisesti uskoen ja elävän Jumalan 
tahtoa uskomuksensa mukaisesti toteuttaessaan - kansallis-sosialistiset voimat epäonnistuivat 
yrittäessään perustaa toisen maailmansodan melskeessä Kolmatta valtakuntaa kristinuskonnon 
varjolla myös juutalaisen kansan joukkotuhonnan maailman hengessä - Saatanassa - 
hyväksyttäen valtakunnan kanslerinsa Hitlerin johdolla. Elävä Israelin Jumala ei salli nimeään 
pilkattavan eikä omiaan tuhottavan ilman rangaistusta.""
Diaspora ajassa Osa 24/37 Elävällä Israelin Jumalalla on aina jäännös Herrassa, josta maailma ei 
tiedä ja jota maailma ei saata erottaa Herran varjeluksen vuoksi ihmismerestä. Koska Saatana on 
matkija ja valehtelija, olemme saaneet ajassa todistaa hengellisin silmin havaittavan ihmisten 
merestä nousevan Pedon valtakunnan synnyn, joka pyrkii alistamaan maailman Antikristuksen, 
Pedon ja Väärän profeetan valtaan ajassa. Pedon valta tulee näkyväksi ihmissilmin vasta, kun 
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Kristuksen ruumis - Jumalan pyhien seurakunta on Raamatun opetuksen mukaan temmattu 
Karitsan häihin ennen Ihmisen Pojan päivää.""
Diaspora ajassa Osa 25/37 Ihmisen Pojan päivänä Herra Jeesus Kristus saapuu takaisin maan 
päälle yhdessä pyhiensä ja enkeleiden kanssa perustaakseen tuhatvuotisen valtakuntansa maan 
päälle. Kristuksen ruumis - Jumalan pyhien seurakunta - ei tunnusta Pedon valtaa ajassa. 
Kristuksen ruumis ei ota tiedostaen ja oman tahtonsa mukaisesti käyttöönsä Pedon merkkejä, 
kuten maailmassa Pedon vallassa elävät lähimmäiset tekevät. Kristuksen ruumis kieltää Pedon 
vallan ajassa Jeesuksessa Kristuksessa pysyen ja uskonsa Häneen tunnustaen. Jumala kykenee 
yliluonnollisesti varjelemaan omansa ajassa.""
Diaspora ajassa Osa 26/37 Olemme saaneet todistaa Israelin valtion perustamisen jälkeen 
juutalaisen Israelin valtion jatkuvaa, kovaa, äänekästä, väkivaltaista ja lähes koko maailman 
toimesta antisemitististä vihaa juutalaisia lähimmäisiä kohtaan Israelissa heidän omalla esi-isiensä 
Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin elävän Israelin Jumalan alunperin juutalaiselle Israelin 
omaisuuskansalleen antaneella perintömaallaan - nykyisen Israelin valtion alueella ja sen rajoilla. 
Vihasta Luojaa ja Hänen omiaan kohtaan maailman hengen - Saatanan - villitsemät lähimmäiset 
ovat kiihtyvästi aktiiviset ajassa.""
Diaspora ajassa Osa 27/37 Voimme todeta Raamatusta, etteivät Israelin valtion rajat vielä ylety 
kaikille elävän Israelin Jumalan toimesta osoitetuile perintömaille. Jumala pitää lupauksensa ja 
antaa jokaiselle lupaamansa perintöosan. Jumalan sallimuksen ja tahdon mukaisesti Israelin valtio 
on saanut hallintaansa ympärillä olevien arabi- ja muslimivaltioiden Israelia vastaan käymissä 
sodissa vasta osan heille elävän Israelin Jumalan alunperin antamasta Luvatusta Maasta ajassa. 
Ihmisen Pojan päivänä Israel saa takaisin perintömaansa, jotka kansaa ajassa ympäröivä maailma 
on siltä pois ottanut. ""
Diaspora ajassa Osa 28/37 Koska maailma ja sen valtiaat eivät ole kyenneet tuhoamaan välillisesti 
muslimien Israelia vastaan käymällä niin kutsutulla pyhällä sodalla juutalaisten muodostamaa 
Israelin valtiota, yrittää maailma johtajineen tehdä sitä nyt yhteistuumiin luomalla keinotekoisesti 
Israelin rajoille pakolaisongelmaa leirittämällä arabi- ja muslimilähimmäisiä vuosikymmeniä niin 
sanotuissa pakolaisleireissä. Pakolaiseksi ei olla synnytty Israelissa vuosikymmeniin. Suomessa 
synnytään suomalaisiksi. Jordaniassa pitäisi syntyä jordanialaisiksi. Eivät viipurilaisetkaan ole enää 
suomalaisia.""
Diaspora ajassa Osa 29/37 YK:n siunauksella lähimmäisiltä kielletään varsinaisen Israelia 
ympäröivän arabivaltion kansalaisuus ja heille osoitetaan pakolaisstatus palestiinalaishallinon alle - 
näin toimien alueelle on kasvatettu valtiottomia lähimmäisiä vuosikymmenet. Maailma on hiljaa 
hyväksynyt ongelman keinotekoisen rakentamisen ajassa. Maailma lietsoo näin tyytymättömyyttä 
palestiinalaisten keskuudessa tarkoituksella, joka kohdistuu vihatekoina juutalaisia Israelin valtion 
kansalaisia kohtaan. Elävän Israelin Jumalan silmissä ei mikään pysy piilossa.""
Diaspora ajassa Osa 30/37 Jumalan Henki tutkii sydämet - Jeesus Kristus tuomitsee kerran 
ihmiset kunkin valintojensa, tekojensa ja ajatustensa mukaan viimeisellä tuomiolla Jumalan 
Sanalla. Maailma ja sen johtajat sallivat palestiinalaisten pitkäänkin jatkuvat sotilaallisilla 
materiaaleilla suoritetut pelkoa ja paniikkia suvereenin Israelin valtion alueelle tehtävät 
provokatiiviset iskut sekä itsemurhaiskut tekonsa vuoksi Helvettiin joutuvien muslimimarttyyrien 
toimesta. Maailma tukee toisaalla terroria ja toisaalla tuomitsee sen - joskus maailma on vain 
välinpitämätön ja hiljaa.""
Diaspora ajassa Osa 31/37 Maailma älähtää kaksinaamaisesti aina välittömästi, kun Israelin valtio 
puolustautuu terroria vastaan ja puolustaa sotilaallista voimaa käyttäen sen kansalaisia. Maailma 
vääristää tilannetta jatkuvalla yksipuolisella Israelia tuomitsevalla mediavaikuttamisella 
maailmankattavasti. Lähimmäisten mielipiteitä manipuloidaan eri medioissa kattavasti ja 
tavoitteellisesti mediastrategioita toteuttaen. Maailmalla on agenda - Israelin ja palestiinalaisten 
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kysymys on sillä. Älä osallistu elävän Israelin Jumalan juutalaisille annetun perintömaan 
jakamiseen ajassa.""
Diaspora ajassa Osa 32/37 Media pyrkii luomaan valheellisen mielikuvan nopeaa ja lopullista 
ratkaisua vaativasta tilanteesta Lähi-Idässä, jossa vastakkain ovat pieni, kristillisiin ja länsimaisiin 
arvoihin sitoutunut palestiinalaispakolaisväestö, joka on karkoitettu vääryydellä YK:n mandaatilla 
sille kuuluvalta alueelta sekä paha sionistinen epäoikeusvaltio Israel, joka sortaa valtion alueen 
median silmissä oikeita perillisiä ja harjoittaa apartheid-politiikkaa palestiinalaisia kohtaan. Onko 
media koskaan tarkastellut alueen historiaa pidemmällä ajallisella tarkasteluvälillä?""
Diaspora ajassa Osa 33/37 Onko Raamatun kertomus Daavidin ja Goljatin välisestä taistelusta, 
joka toteutuu nykypäivänäkin ajassa, pakko vääryydellä kääntää nurinperin median 
rummutuksessa? Onko maailman tehtävä totuudesta valhe ja valheesta maalattava kuva 
totuudesta? Kyllä on - näin maailma toimii, koska Raamattukin sen kertoo meille suoraan. Maailma 
ei kestä totuutta ajassa ja hyväksyy sen vastahakoisesti pakon edessä vasta Helvetissä 
iankaikkisuudessa. Silloin on jokaisella aikaa kerrata erilaisia valintoja elämässä.""
Diaspora ajassa Osa 34/37 Elämässä on kyse elämästä ja kuolemasta - se on joko valkoinen tai 
musta huolimatta kaikista hienoista Luojan antamista väreistä ajassa. Jokainen ihminen valitsee 
itse ajassa sen, missä viettää iankaikkisuuden - Messiaan omat pääsevät Taivaaseen Hänen 
kirkkauteensa. Elävä Israelin Jumala ei salli nimeään pilkattavan. Jaakob sai Jumalalta nimen 
Israel uskon vanhurskauden merkiksi. Uskovat Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa ovat Jaakobin 
uskon perillisiä ajassa ja perivät symbolisesti osansa Luvatusta Maasta kerran Taivaassa 
iankaikkisuudessa uskon kautta Kristuksessa. ""
Diaspora ajassa Osa 35/37 Pyhä Henki puhutteli minua sydämessä tänään juuri tällä asialla. 
Juutalaisen Israelin valtion syntyminen ajassa on meille elävään Israelin Jumalaan uskoville 
profeetallinen merkki siitä, että Herra tulee samalla tavalla rakentamaan ja yhdistämään Pyhän 
Hengen voimalla kaikki elävän Israelin Jumalan pyhät Jeesuksessa Kristuksessa diasporasta 
maailmasta - eri kristillisistä kirkko- ja tunnustuskunnista sekä vapaista seurakunnista - totuuden 
omilleen ajassa Pyhässä Hengessä todistaen.""
Diaspora ajassa Osa 36/37 Pyhä Jumala valmistaa Kristuksen ruumiin vanhurskaudessa ja 
pyhyydessä ajassa Elävän Israelin seurakunnan kelvolliseksi Morsiameksi Karitsan häihin 
temmattaviksi Taivaaseen. Merkkinä siitä seurakunnalle on se pelastettujen suuri joukko 
messiaanisia juutalaisia Israelin valtiossa ja ympäri maailmaa, jotka tulevat lähiaikoina 
tunnistamaan Tooran profeettojen ennalta ilmoittaman luvatun Messiaansa, tunnustamaan ja 
ottamaan uskossa vastaan Vapahtajansa Jeesuksen Kristuksen Herranaan ja Kuninkaanaan 
ajassa vastaanottaen Jumalan Pyhän Hengen kasteen.""
Diaspora ajassa Osa 37/37 Pyhä Henki ilmoittaa, että tulemme näkemään suuren juutalaisten 
paluumuuttajien kasvavan määrän takaisin Luvattuun Maahan Israeliin diasporasta. Diasporan 
aika on päättynyt, näin sanoo Herra Israelin Pyhä. Pyhän Hengen sydämelleni 4.12.2014 antamat 
Sananpaikat juutalaisille lähimmäisilleni ovat Job. 3:17 sekä 5.Moos. 11:10-12. Hoosianna 
Daavidin poika. Toivotan sinulle lähimmäiseni verkossa rakastavan Jumalan siunausta ja 
Jeesuksen Kristuksen rauhaa. Valoa ja iloa. Shalom."
--- 
Jukka Paakkanen"
Diaspora ajassa Osa 1/37 Luoja on aina askeleen edellä maailmaa. Raamatun 
ilmoitus - sen kansakuntien kohtaloista sekä yksittäisten ihmisten kohtalot - 
toistavat itseään ajassa. Olin tänään viettämässä nuorimman tyttäreni muskarin 
joulujuhlaa paikallisen nuorisoseuran talolla. Paikalla oli hyväntuulisia ja iloisia 
lapsia odottavin mielin. Joulukuusi seisoi nurkassa muistuttamassa maallisista 
jouluperinteistä ajassa.less"
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--- 
Jukka Paakkanen"
Diaspora ajassa Osa 37/37 Pyhä Henki ilmoittaa, että tulemme näkemään suuren 
juutalaisten paluumuuttajien kasvavan määrän takaisin Luvattuun Maahan Israeliin 
diasporasta. Diasporan aika on päättynyt, näin sanoo Herra Israelin Pyhä. Pyhän 
Hengen sydämelleni 4.12.2014 antamat Sananpaikat juutalaisille lähimmäisilleni 
ovat Job. 3:17 sekä 5.Moos. 11:10-12. Hoosianna Daavidin poika. Toivotan sinulle 
lähimmäiseni verkossa rakastavan Jumalan siunausta ja Jeesuksen Kristuksen 
rauhaa. Valoa ja iloa. Shalom.less"
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" " Share"         

58s ago"
— "
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 5. joulukuuta 2014 klo 11.12 
Aihe: Päivitys LinkedInissä 5.12.2014 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on viimeisin päivitykseni LinkedInissä. Saatte jakaa kaikki sähköpostini 
edelleen, jos koette sen sydämessänne Pyhän Hengen tahtona. Vahvistukoon 
esirukous asioiden puolesta, joita Herra antaa sydämelleni tiedoksi Hänen omilleen 
ajassa. Olkoon ne rohkaisuksi ja siunaukseksi meille kaikille Herrassa Jeesuksessa 
Kristuksessa. Toivotan teille siunattua ja hyvää Suomen itsenäisyyspäivää 
huomenna 6.12.2014. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
5.12.2014""
Kehoituksen sanat Osa 1/5 Näin sanoo Herra, Israelin Pyhä Vapahtaja, Luoja Kaikkivaltias. Vuoret 
väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta Minun rakkauteni ei sinusta väisty, kun vaellat Minun teitäni. 
Sinä olet Minulle rakas Suomen maa. Olen siunannut ja varjellut sinua kansakuntien joukossa. Nyt 
on sinun vuorosi kantaa ristisi ajassa. Tee parannus vaelluksessasi ja saat Minun siunaukseni. 
Minä teen sinusta maan omilleni turvaksi, vahvan linnoituksen maailman pahaa vastaan, jos vain 
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kadut pahoja teitäsi, teet parannuksen edessäni vaelluksessasi, sanoo Herra Kaikkivaltias, Israelin 
Pyhä Jumala.""
Kehoituksen sanat Osa 2/5 Minä olen sinut luonut. Minun käsissäni on myös aikasi mitta. Minä 
olen Alku ja Loppu. Minä annan niiden elää, jotka antavat Minulle kunnioituksen ja palvonnan 
puhtaasta sydämestä. Suomen kansa, tee parannus ja saat elää. Jos et tee parannusta edessäni, 
kuritan sinua rankalla kädellä lastaan rakastavan Isän tavoin. Minä kuritan heitä, joita rakastan. 
Minä annan rakkauteni ja kaiken hyvyyteni niille, jotka seisovat edessäni Pojassani vapautettuina 
synneistään. Minä Olen, sanoo Herra Jumala Taivaan ja Maan Luoja, sinun Taivaallinen Isäsi.""
Kehoituksen sanat Osa 3/5 Minä jatkan siitä, missä sinä et enää saata. Minä uudeksi teen 
Hengelläni sen, mitä sinä et voi. Minä olen Luoja. kaikki mitä näet on Minusta lähtöisin ja sen 
ylläpidän rakkaudesta sinuun ja toisiin kansakuntiin. Suomi herää ja tee parannus vaelluksessasi. 
Kuten olen siunannut omaisuuskansaani Israelia ajassa, niin olen suojeleva ja varjeleva sinutkin 
Suomi, kun nyt käännyt teiltäsi ja palaat Minun tyköni, sanoo Herra. Minä olen antanut sinulle 
siniristilipun todistukseksi maailmalle. Nosta se ylväästi pystyyn ja anna sen vastakin vapaana 
liehua.""
Kehoituksen sanat Osa 4/5 Olen antanut valtiolle leijonan vaakunaksi, muistuttamaan sinua siitä, 
että vain Juudaan Leijonassa olet vapaa ja varjeltu Minun Sanani lupauksissa. Kun teet 
parannuksen edessäni saat runsaan siunauksen. Minä lähetän Pyhän Hengen maailmalle ja se tuo 
luoksesi Minun omani. Kun he saapuvat luoksesi ja otat heidät vastaan kuten veljesi ja sisaresi 
saat siitä runsaan siunauksen. Näin sanoo Herra Jumala Kaikkivaltias, Israelin Pyhä Jumala. 
Suomi tee parannus. Tämä on sinun viimeinen etsikkoaikasi edessäni.""
Kehoituksen sanat Osa 5/5 Käy rukoukseen puoleeni ja nöyrry edessäni ja Minä olen sinua 
siunaava kädelläni. Minä en koskaan hylkää omiani, jotka Minussa pysyvät. Te näette 
omaisuuskansani palaavan Israeliin etsimään Minun kasvojani. Niin lähetän luoksesi turvaan 
maailman melskeestä omani, jos otat heidät vastaan, sanoo Herra Jeesus Kristus, meidän 
Vapahtajamme. Kirjasin edellisen sydämeltäni uskossa rukoillen. Herra antoi 5.12.2014 
sydämelleni Sananpaikan Psal. 23. Valoa ja iloa."
--- 
Jukka Paakkanen"
Kehoituksen sanat Osa 1/5 Näin sanoo Herra, Israelin Pyhä Vapahtaja, Luoja 
Kaikkivaltias. Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta Minun rakkauteni ei 
sinusta väisty, kun vaellat Minun teitäni. Sinä olet Minulle rakas Suomen maa. Olen 
siunannut ja varjellut sinua kansakuntien joukossa. Nyt on sinun vuorosi kantaa 
ristisi ajassa. Tee parannus vaelluksessasi ja saat Minun siunaukseni. Minä teen 
sinusta maan omilleni turvaksi, vahvan linnoituksen maailman pahaa vastaan, jos 
vain kadut pahoja teitäsi, teet parannuksen edessäni vaelluksessasi, sanoo Herra 
Kaikkivaltias, Israelin Pyhä Jumala.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

50s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Kehoituksen sanat Osa 2/5 Minä olen sinut luonut. Minun käsissäni on myös aikasi 
mitta. Minä olen Alku ja Loppu. Minä annan niiden elää, jotka antavat Minulle 
kunnioituksen ja palvonnan puhtaasta sydämestä. Suomen kansa, tee parannus ja 
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saat elää. Jos et tee parannusta edessäni, kuritan sinua rankalla kädellä lastaan 
rakastavan Isän tavoin. Minä kuritan heitä, joita rakastan. Minä annan rakkauteni ja 
kaiken hyvyyteni niille, jotka seisovat edessäni Pojassani vapautettuina 
synneistään. Minä Olen, sanoo Herra Jumala Taivaan ja Maan Luoja, sinun 
Taivaallinen Isäsi.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

29s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Kehoituksen sanat Osa 3/5 Minä jatkan siitä, missä sinä et enää saata. Minä 
uudeksi teen Hengelläni sen, mitä sinä et voi. Minä olen Luoja. kaikki mitä näet on 
Minusta lähtöisin ja sen ylläpidän rakkaudesta sinuun ja toisiin kansakuntiin. Suomi 
herää ja tee parannus vaelluksessasi. Kuten olen siunannut omaisuuskansaani 
Israelia ajassa, niin olen suojeleva ja varjeleva sinutkin Suomi, kun nyt käännyt 
teiltäsi ja palaat Minun tyköni, sanoo Herra. Minä olen antanut sinulle siniristilipun 
todistukseksi maailmalle. Nosta se ylväästi pystyyn ja anna sen vastakin vapaana 
liehua.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

37s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Kehoituksen sanat Osa 4/5 Olen antanut valtiolle leijonan vaakunaksi, 
muistuttamaan sinua siitä, että vain Juudaan Leijonassa olet vapaa ja varjeltu 
Minun Sanani lupauksissa. Kun teet parannuksen edessäni saat runsaan 
siunauksen. Minä lähetän Pyhän Hengen maailmalle ja se tuo luoksesi Minun 
omani. Kun he saapuvat luoksesi ja otat heidät vastaan kuten veljesi ja sisaresi 
saat siitä runsaan siunauksen. Näin sanoo Herra Jumala Kaikkivaltias, Israelin 
Pyhä Jumala. Suomi tee parannus. Tämä on sinun viimeinen etsikkoaikasi 
edessäni.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

17s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Kehoituksen sanat Osa 5/5 Käy rukoukseen puoleeni ja nöyrry edessäni ja Minä 
olen sinua siunaava kädelläni. Minä en koskaan hylkää omiani, jotka Minussa 
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pysyvät. Te näette omaisuuskansani palaavan Israeliin etsimään Minun kasvojani. 
Niin lähetän luoksesi turvaan maailman melskeestä omani, jos otat heidät vastaan, 
sanoo Herra Jeesus Kristus, meidän Vapahtajamme. Kirjasin edellisen sydämeltäni 
uskossa rukoillen. Herra antoi 5.12.2014 sydämelleni Sananpaikan Psal. 23. Valoa 
ja iloa.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

13s ago""
— "
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 5. joulukuuta 2014 klo 12.03 
Aihe: Fwd: Päivitys LinkedInissä 5.12.2014 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on vielä kommentti, johon sain Pyhältä Hengeltä kehoituksen sydämessäni. 
Jaan sen vielä tiedoksi teillekin. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- "
" " Like"                   
" " Comment"                   

" " Share"                   

" " 30m ago           
 "

" " "         
" "           

 
Jukka PaakkanenKehoituksen sanat Osa 5/5 Käy rukoukseen puoleeni ja 
nöyrry edessäni ja Minä olen sinua siunaava kädelläni. Minä en koskaan 
hylkää omiani, jotka Minussa pysyvät. Te näette omaisuuskansani palaavan 
Israeliin etsimään Minun kasvojani. Niin lähetän luoksesi turvaan maailman 
melskeestä omani, jos otat heidät vastaan, sanoo Herra Jeesus Kristus, 
meidän Vapahtajamme. Kirjasin edellisen sydämeltäni uskossa rukoillen. 
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Herra antoi 5.12.2014 sydämelleni Sananpaikan Psal. 23. Valoa ja iloa.less "

" " Like"                   
" " Comment (1)"                   

" " Share"                   

" " 48m ago           "
" "                       "
" " Jukka Paakkanen “Tämä on sinulle lähimmäiseni verkossa, joka vielä                    

epäröit. Sain Pyhältä Hengeltä sydämelleni kehoituksen jakaa vielä 
sinulle 5.12.2014 Sananpaikan: Psal. 73. Usko Sanaan. Ota Jeesus 
Kristus elämäsi Herraksi ja saat elää Hänessä iankaikkisesti. Kadu 
syntejäsi, tee parannus ja seuraa Vapahtajaa ajassa perille 
iankaikkisuuteen. Hyvä Paimen kulkee sinunkin edelläsi, jos vain sallit. 
Valoa ja iloa.”Less than a minute ago"

— "
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 7. joulukuuta 2014 klo 1.22 
Aihe: Päivitys LinkedInissä 6.12.2014 ""
Hyvää yötä ja huomenta teille äiti ja Reino, ""
itsenäisyyspäivä oli ja meni. Tässä on päivitykseni eiliseltä. Aloitin sen kirjoittamisen 
aamulla ja kirjoitin sen loppuun illalla pantuani lapset nukkumaan. Aloitin sen 
jakamisen eilen varttia ennen puoltayötä ja sain sen vasta nyt päätökseen. Saatte 
jakaa päivitykseni edelleen, jos niin koette sydämessänne. Valoa ja iloa. ""
Jukka ""
--- 
6.12.2014""
Kehoituksen sanat Suomelle Osa 1/47 Katso Minä tulen pilvissä, sanoo Herra. Minä olen sinun 
Jumalasi. Älä pidä muita jumalia. Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta Minun rakkauteni 
ei sinusta väisty Suomi, kun pidät Sanani kunniassa ja vaellat sen mukaan Minun edessäni. 
Itsenäisen Suomen kansa, vaella edessäni nuhteettomasti ja saat siunaukseni isältä pojalle. Katso 
Minä teen uutta maailmassa. Minä lähetän joukkoni liikkeelle ja he muovaavat maailmassa uutta 
tahtoni mukaan. Minä en salli kenenkään loukata omiani muutoksessa.""
Kehoituksen sanat Suomelle Osa 2/47 Kun kutsun omani Taivaan kirkkauteen, on omani maallinen 
taival tullut päätökseen. Minä lupaan omilleni jälleennäkemisen riemun ja ilon Taivaassa 
rakkaidensa kanssa, sanoo Herra, sinun armahtajasi. Minä Olen luonut Taivaan ja Maan. Minä 
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olen asettanut rajat ja ajat kansoille maan päällä. Minä olen antanut kullekin osansa ja tehtävänsä. 
Nyt on sinun aikasi loistaa Minun kirkkauttani toisille kansakunnille Suomen maa. Teen niin kuin 
tahdon. Se on Minun oikeuteni kaiken näkyvän ja näkymättömän Luojana. Katso maailmaa. Katso 
sen kansoja.""
Kehoituksen sanat Suomelle Osa 3/47 Katso sen kansojen perintömaita, jotka Minä Olen jakanut 
tahtoni mukaan kansoille päällä maan. Minä Olen antanut kullekin kansalle oman maan sen 
tehtävän mukaan. Minulla on omaisuuskansa Israel nimessäni. Minä Olen elävä Israelin Jumala. 
Minä Olen Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Pyhä Jumala, Luoja Kaikkivaltias, Herra Sebaot, sanoo 
Herra. Minä kutsun joukkoni ja ne tekevät tahtoni mukaan. Minä Olen Herra Sebaot, Sotapäällikkö 
ylitse kansakuntien. Minä käyn kimppuusi yllättäen hetkellä, jota sinä et tiedä Suomen maa.""
Kehoituksen sanat Suomelle Osa 4/47 Minä käsken joukkoni sinua kurittaa, jos et käänny pahoilta 
teiltäsi. Tee parannus edessäni, etten sinua jättäisi vihollisen käsiin. Minä Olen Alku ja Loppu. Tee 
parannus Suomen kansa ja saat kulkea Minun polkujani, sanoo Herra Sebaot, Israelin Pyhä. 
Kirjoita. Minä Olen Herra sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia. Jos et käänny teiltäsi Minun 
puoleeni, sinä kuolet. Sinä lakkaat olemasta kansakuntana ja vapaana maana Minun edessäni. 
Minä nostan kenet haluan ja Minä painan alas kenet haluan, sanoo Herra Sebaot.""
Kehoituksen sanat Suomelle Osa 5/47 Suomi on sinun mittauksesi aika edessäni - etsikkoaika, 
jollaista et enää tämän jälkeen saa. Tee parannus ja palaa Minun tyköni ja saat elää. Minä Olen 
sinua Sanassani varjeleva, sanoo Herra, sinun Jumalasi. Suomen kansa tee heti parannus. Edellä 
olevan kirjasin sydämeltäni uskossa rukoillen. Herra puhutteli minua sydämessäni heti aamusta 
varhaisesta tämän kirjaamaan. Minusta hyvin kuvaavaa on se, kuinka Herra lähetti vanhemman 
tyttäreni yläkertaan kysymään minulta: ”Isä, mitä kello on?” Kerroin kellon olevan puoli yhdeksän 
aamulla. ""
Kehoituksen sanat Suomelle Osa 6/47 Sanoin hänelle, että se oli hyvä aika nousta ylös ja pyysin 
häntä tulemaan kanssani yläkertaan. Hän vastasi: ”Eiku mä vaan halusin tietää mitä kello on ja mä 
meen vielä alakertaan. Mulla on yks juttu siellä.” Mitä on Jumalan kello ajassa? Kuinka kaukana tai 
lähellä on Jumalan ennalta säätämä hetki, jota emme tiedä? Kuinka kauan meillä on vielä aikaa  
tehdä parannus? Isä Jumala Kaikkivaltias sen yksin tietää. Olen menossa näin itsenäisyyspäivä-
lauantaina lasteni kanssa isoäidin luokse leipomaan joulupipareita.""
Kehoituksen sanat Suomelle Osa 7/47 Se on mummon toive ja lapsille varmasti mieluinen hetki. 
Saa olla rakkauden kohde. Saa istua mummon sylissä ja höpsötellä. Se on mahdollisuus ottaa 
vastaan ja antaa rakkautta tärkeälle lähimmäiselle ajassa. Jumala puhutteli minua eilen 
päiväkävelyllä eri maiden tehtävistä ajassa. Jokaisella kansakunnalla on ollut ja on tänäkin päivänä 
oma tehtävä Hänen ylivertaisissa suunnitelmissaan toteuttaa ihmiskunnan pelastus - Eksodus 
Hänen johdatuksessaan. Menen tekemään lasteni kanssa piparkakkuja.""
Kehoituksen sanat Suomelle Osa 8/47 Painamme kaulitusta piparkakkutaikinasta erilaisia muotteja 
käyttäen monenlaisia piparkakkuja - muodot ja koot vaihtelevat. Olemme usein rakentaneet 
jouluksi piparkakkutalonkin. Jumalakin rakentaa jatkuvasti omaa seurakuntaansa ajassa. Kaikilla 
on erilaiset tehtävänsä, kullakin sen mukaan, minkä Jumala on edeltä parhaaksi nähnyt. Jumalan 
omaisuuskansa Israel on nostettu esikuvalliseen asemaan kansojen keskuudessa, mutta myös 
muilla kansoilla on oma asemansa ja tehtävänsä Kaikkivaltiaan Luojan luomakunnassa.""
Kehoituksen sanat Suomelle Osa 9/47 Eilen Jumalan Pyhä Henki kehoitti minua pohtimaan 
Jumalan asettamien rajojen merkitystä. Kansoillekin on annettu omat perintömaansa ja rajansa. 
Elävän Israelin Jumalan ominaisuuskansan Israelin maan muoto on kuin miekka tai liekki - se 
muistuttaa meitä Hengen Miekasta - Jumalan Sanasta ajassa. Israel sijaitsee kaiken keskellä 
Maata maantieteellisesti tarkastellen, jos näin halutaan maapalloa tarkastella - Jumalan Sana on 
kaiken keskiössä.""
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Kehoituksen sanat Suomelle Osa 10/47 Pyhä Henki osoitti yhden uuden näkökulman Jumalan 
viisaudesta ja ennalta suunnitellusta Suomen maan rajojen todistustehtävästä kansakunnille 
ajassa. Upseerit tietävät sen totuuden, että mitä suuremmasta sotilasjohtajasta on kysymys, sitä 
suurempaa tussia hän käyttää tehdessään suunnitelmia karttatasolla. Elävä Israelin Jumala on 
kaikkein suurin Sotapäällikkö - Herra Sebaot - siksi Hänen kädenjälkensä on jopa ihmissilmin 
vaikeasti erotettava. Hänen rajansa piirtyvät vuorissa ja vesissä ajassa.""
Kehoituksen sanat Suomelle Osa 11/47 Miksi me suomalaiset olemme saaneet valtiollemme 
tällaiset uskomattomat Suomi-neidon rajat? Pyhä Henki puhutteli minua eilen tällä asialla ja 
Suomen kansan kohtalon todistusarvolla Jumalan viisaudessa. Näin ymmärsin Suomen todistavan 
olemassaolollaan Jumalan suuria tekoja. Suomi syntyi nykyiseksi itsenäiseksi valtioksi 
kansakuntien joukkoon aikana, jolloin maailman meri kuohui - ihmiset liikehtivät ja aatteiden tuulet 
puhalsivat yli maailman ensimmäisessä maailmansodassa.""
Kehoituksen sanat Suomelle Osa 12/47 Jumala oli istuttanut Suomen kansan sisimpään toiveen 
itsenäisestä Suomesta ja myös suomalaiset liikehtivät muiden tavoin hakien muutosta 
olemassaololleen. Kuten voimme Raamatusta lukea on kansoille Jumala osoittanut perintömaansa 
- vuonna 1917 oli suomalaisten vuoro saada perintönsä oman kansallisvaltion muodossa ja 
Jumalan ennalta asettamien rajojen mukaan.""
Kehoituksen sanat Suomelle Osa 13/47 Kristillistä arvopohjaa edustavat suomalaiset kokivat 
aikansa koittaneen, kun sen viimeisin alistaja valtio oli kansakuntien merten myrskytessä 
kääntymässä maallistuneesta kristinuskosta elävän Israelin Jumalan olemassaolon kieltävään 
ihmisaatteiden ihannointiin ajassa - jumalattomuuteen. Kristillistä arvopohjaa edustavat 
suomalaiset kokivat aikansa koittaneen, kun sen viimeisin alistaja valtio oli kansakuntien merten 
myrskytessä kääntymässä Jumalan olemassaolon kieltävään valtiolliseen ateismiin - 
jumalattomuuteen.""
Kehoituksen sanat Suomelle Osa 14/47 Silloin suomalaiset käänsivät katseensa kohti Herraa ja 
etsivät totuudessa Hänen kasvojaan. Elävä Israelin Jumala Kaikkivaltias erotti Suomen kansan 
Venäjän sorron alta symbolisesti omansa Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa jumalattomasta 
maailmasta erottaen. Lähes sata vuotta sitten Suomi-neito kohotti molemmat kätensä kiitokseen ja 
ylistykseen Kaikkivaltiaan Jumalan puoleen. Suomen kansa sai kasvaa rakastavan Jumalan 
hyvässä huolenpidossa aikuisuuteen kansakuntien joukossa maailmassa.""
Kehoituksen sanat Suomelle Osa 15/47 Kun seuraavat myrksytuulet puhalsivat yli kansojen 
liikehtivän meren toisen maailmansodan kynnyksellä oli Suomi-neito jo hullaantunut maailman 
houkutuksista ja makeasta elämästä elävän Israelin Jumalan sijan sydämessään kylmäten. Sen 
tähden Herra salli viisaina itseään pitäneiden ihmisten ja omissa voimin Jumalan sallimuksessa 
ilman elävää Israelin Jumalaa väkivallalla muodostetun Neuvostoliiton hyökätä Suomeen 
pyrkimyksenään väkivalloin liittää Suomi osaksi Neuvostoliittoa - ihmisviisaudessa rakennettua 
kansojen liittovaltiota.""
Kehoituksen sanat Suomelle Osa 16/47 Koska tuolla vaivan hetkellä Suomi-neito kääntyi takaisin 
elävän Israelin Jumalan puoleen, varjeli Herra Kaikkivaltias itsenäisen Suomen maan pysymisen 
kansakuntien joukossa - uskovien hartaat rukoukset Pyhän Jumalan puoleen nousivat sota-aikana 
jokaisesta kirkosta ja seurakunnasta Jumalalle mieleisenä suitsutuksena Herran alttarille 
Taivaaseen ja Hän antoi Suomen kansalle armon silmissään.""
Kehoituksen sanat Suomelle Osa 17/47 Herra Sebaot asetti Simo Häyhän kaltaisten 
sankarisotureiden rinnalle taistelupareiksi pyhät enkelinsä varjelemaan puoleensa huutavaa 
Suomen kansaa tuhoten joskus ihmeellisesti erittäin tehokkaalla tulenkäytöllä hyökkääjän 
moninkertaista voimaa ratkaisevasti siellä, missä taistelut voitetaan merkittävästi yksi kerrallaan. 
Näin Herra Jumala osoitti maailmalle piskuisen Suomen kansan taistellessa Daavidin tapaan 
Goljatia vastaan muille kansakunnille, että Herra kykenee yliluonnollisesti varjelemaan heidät, 
ketkä Hänen Sanansa lupauksiin turvautuvat ajassa."
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Kehoituksen sanat Suomelle Osa 18/47 Jumala salli Suomen valtion menettää torjuntataistelussa 
sodassa osan sille alunperin annetuista maa-alueista kertoen näin Suomen valtion rajojen 
muutoksilla Jumalan viisaudessa toisille kansakunnille tahtonsa ja totuuden ajassa. 
Jumalattomuudelle tulee kääntää selkä. Suomi-neito käänsi kartalla selkänsä synnille Jumalan 
tahdon mukaisesti todistukseksi kansakunnille. Ei Suomi-neito kohottanut kättään kohti länttä vaan 
kohti elävää Israelin Jumalaa - Taivaan ja Maan Herraa - ajassa.""
Kehoituksen sanat Suomelle Osa 19/47 Suomi-neito menetti sodissa osan mekkonsa helmaa, 
kuvetta ja selinmakuulla tarkastellen vasemman kätensä - symbolisesti napanuoran ihmisten 
muodostamaan maailman valtamereen ja sen maallisiin rikkauksiin ajassa. Suomi ei saata tänä 
päivänä toisten pohjoisten valtioiden tapaan esittää aluevaatimuksia pohjoisella Jäämerellä sen 
merenpohjan öljyrikkauksista menetettyään Petsamon Neuvostoliitolle rauhansopimuksessa. Se oli 
Jumalan tuomio Suomen kansalle sen välinpitämättömyydestä Hänen tahtoaan kohtaan ennen 
sotia kuluneen valtiollisen kuherruskuukauden aikana.""
Kehoituksen sanat Suomelle Osa 20/47 Suomi oli ennen sotia kääntänyt katseensa maailmaan 
sitä ihannoiden sen sijaan, että se olisi edelleen itsenäistyttyään etsinyt Herran kasvoja ajassa. 
Kun Suomi näin todistaa maailmalle Jumalan suuria asioita, on Suomi-neidolle annettu lupaus 
symbolisesti toimia Kristuksen ruumiin - Jumalan pyhien seurakunnan - esikuvana Herrassa 
Jeesuksessa Kristuksessa ja Hänen Sanassaan pitäytyessään. Viimeistään Ihmisen Pojan 
päivänä  tulee Suomen kansa saamaan osakseen maa-alueista sen perintöosan Jumalan kansoille 
asettamista maa-alueista Hänen tahtonsa mukaan.""
Kehoituksen sanat Suomelle Osa 21/47 Suomi tulee kerran saamaan takaisin jumalattomuudelle 
menettäneensä maa-alueet pukeutuen näitäkin maa-alueita runsaamman alueen kattavaan 
Karitsan Morsiamen hääasuun laahuksineen ja tuulessa laajalle lepattavaan huntuun 
sonnustautuen. Kun huuto maailmassa lisääntyy ja kansakunnat kalistelevat aseitaan 
voimantunnossa, turvaa Suomi ikiaikojen elävään Israelin Jumalaan ja saat elää rauhassa Hänen 
varjeluksessaan. Vaikka Saatana villitsisi idän ja lännen kolmanteen maailmansotaan ydinasein 
ajassa, kykenee elävä Herra Jumala suojelemaan Sanansa siemenen ajassa.""
Kehoituksen sanat Suomelle Osa 22/47 Katsokaa maailmaa, missä Herra tekee työtään ihmisten 
parissa siunauksiaan jaellen. Tänä päivänä Kiina on nostettu Jumalan tahdosta kuin Nooan arkin 
muotoon maa-alueiltaan Jumalan käsin rajoitettuna uudeksi vahvaksi Jumalan Sanan 
linnoitukseksi ajassa sen mukanaan tuomin siunauksin esimerkiksi toisille kansakunnille ajassa. 
Vain hengellisin silmin maailmaa tarkastelevat kykenevät tämän totuuden ajassa havaitsemaan. 
Tuossa kansalaisten meressä on Herra tehnyt kylvötyötä ajassa runsaasti.""
Kehoituksen sanat Suomelle Osa 23/47 Upseerilta vaaditaan korkeaa moraalia ja harkintakykyä 
kovan paineen alla. Upseerin tulee kyetä johtamaan vastuulleen annettuja joukkoja sellaisen 
arvoperustan pohjalta ja isänmaanrakkaudesta, että hän on valmis uhraamaan tarvittaessa 
tehtävän täyttämiseksi alaistensa henkiä ja taistelemaan joukkonsa kanssa etulinjassa jalosti ja 
urheasti omalla toiminnallaan esimerkkiä osoittaen viimeiseen hengenvetoon oman ja sotureidensa 
hengen isänmaan ja rakkaiden lähimmäistensä puolesta uhrina antaen.""
Kehoituksen sanat Suomelle Osa 24/47 Upseerin täytyy olla luonteeltaan erittäin luja ja 
tarvittaessa kovakin, jotta kykenee esimiesasemassa lähettämään lähimmäisiä tehtäviin, joista ei 
suurella todennäköisyydellä kaikki palaa ja joissa tehtävän onnistuminenkin on aina kiinni 
tehtävään lähtevän joukon taistelumoraalista ja valmiudesta antaa henkensä uhriksi taistellen 
isänmaan vapauden - itsenäisyyden puolesta ajassa. Upeeria helpottaa tehtävässään tietoisuus 
siitä, ettei kuolema ajassa ole lopullinen, jos kaatunut sotilas on Herrassa Jeesuksessa 
Kristuksessa.""
Kehoituksen sanat Suomelle Osa 25/47 Jokainen soturi ajassa on viime kädessä itse vastuussa 
elämästään Herralle. Hengellisen sodankäynnin johtotehtävissä vastaat laumastasi Herralle, sillä 
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paimenen vastuulla oleva lauma ja sen kohtalo iankaikkisuudessa on seurakunnan paimenen 
vastuulla. Nuiva, välinpitämätön ja Hengessä kylmä paimen eksyy itse ja eksyttää koko laumansa. 
Minä en pyrkisi ilman elävän Israelin Jumalan selkeää kutsumusta tuohon erittäin vaativaan 
seurakunnan paimenen tehtävään ajassa. Kenelle paljon annetaan, siltä myös paljon vaaditaan.""
Kehoituksen sanat Suomelle Osa 26/47 Hengellinen sodan johtaminen vaatii ajassa ehkä vieläkin 
maallisen sodan johtamista lujempaa luonnetta. Hengellisessä sodankäynnissä taistellaan Hengen 
asein Jumalan luomien ihmisten sieluista ajassa - siitä minne sielut päätyvät iankaikkisuudessa. 
Mitä on hengellinen sodankäynti? Hengellisessä sodankäynnissä et näe vihollista - vain sen 
hyökkäysten vaikutukset seurakunnassa. Aseet eivät ole tavanomaiset, mutta niiden käyttö ja 
vahvuus vaikutuksineen on kiinni ihan samoista periaatteista kuin maallisessa sodankäynnissä. ""
Kehoituksen sanat Suomelle Osa 27/47 Hengellisessä sodankäynnissä täytyy tuntea vihollinen ja 
sen menetelmät, tuntea omat suorituskyvyt ja niiden vaikutus viholliseen, osata käyttää omia 
vahvuuksia oikeaan aikaan oikeassa paikassa hengellisen yliotteen vihollisesta temmaten. Rukous 
on hengellinen ase. Sen vaikutus vahvistetaan keskittämällä rukousta ajallisesti ja paikallisesti. 
Rukousta voidaan tehostaa paastolla ja elävän Israelin Jumalan sydämestä kumpuavalla 
palvonnalla ja ylistyksellä.""
Kehoituksen sanat Suomelle Osa 28/47 Hengellisen taistelun sotanäyttämö luodaan nuhtelemalla 
syntiä seurakunnassa totuudessa Hengen Miekalla - Jumalan Sanalla. Se ei kaadu hengellisessä 
taistelussa seurakunnassa, joka pukeutuu päivittäin Jumalan hengelliseen sota-asuun elävään 
Israelin Jumalaan luottaen. Sen tähden, että Luoja tuntee luomansa, hän on antanut Pyhän 
Hengen kautta meille Raamatun imoituksen. Jumala ei ikinä kiellä Pyhän Sanansa ilmoitusta ja 
toimi vastoin Raamatun kirjoituksia.""
Kehoituksen sanat Suomelle Osa 29/47 Suomen evankelis-luterilainen kirkko on asettunut 
julkisesti vastustamaan Jumalan Sanaa tuomalla naispappeuden kirkkoon vastoin Jumalan Sanaa. 
Herra on Pyhän Hengen kautta antanut Paavalille Kristuksen mielen ja ennalta opettanut 
seurakunnalle totuuden, jonka rikkomisen hedelmät näkyvät tämän päivän kirkossa. Luoja tuntee 
luotunsa. Jumala loi ensin Aatamin kuvakseen ihmisenä ja sitten Aatamin kylkiluusta Eevan tälle 
puolisoksi. Jumala loi miehestä vahvemman kuin naisesta. Joskus tämä totuus satuttaa ja käy 
myös uskovan naisen itsetunnolle ajassa.""
Kehoituksen sanat Suomelle Osa 30/47 Luoja näki hyväksi viisaudessaan, että luomakunnassa 
tarvitaan sekä miehiä että naisia. Molemmilla sukupuolilla on ihmiselämässä omat sekä yhteiset 
tärkeät tehtävänsä. Eeva osoitti Paratiisissa luonteen heikkoutta Aatamia enemmän syöden ensin 
kiellettyä hedelmää hyvän ja pahan tiedon puusta ja tarjoten sitä sitten myös Aatamille, joka myös 
söi. Jumalan kuvikseen luomat ihmiset karkotettiin Paratiisista ja he saivat ylleen kuoleman ikeen 
ja perisynnin taakan tuleville sukupolville.""
Kehoituksen sanat Suomelle Osa 31/47 Tämän päivän kirkon opetus on vääristynyt tuon samaisen 
synnin - makean ja hyvänmakuiselta näyttävän synninhedelmän syömisen - seurausta ajassa. 
Paavali opetti Pyhässä Hengessä seurakunnalle, ettei naisen tule opettaa seurakunnassa. Näin 
siksi, ettei nainen miestä heikkoluontoisempana uskalla tai tahdo nuhdella syntiä seurakunnassa.  
Nainen tahtoo seurakunnassa hoivata, rakastaa, tukea, myötäelää ja ymmärtää syntistä 
lähimmäistä. Siksi nainen synnin nuhtelemista mieluummin yrittää hyväksyttää vähäpätöisen 
synnin hymyillen ja syntiä kuvainnollisesti halaten.""
Kehoituksen sanat Suomelle Osa 32/47 Tuosta halauksesta huolimatta synti on edelleen syntiä, 
eikä se muuksi ajassa muutu. Pahinta syntiä on toisten eksyttäminen väärällä opetuksella. Siitä 
saa Pyhältä Jumalalta kauheimmat tuomiot ja vain harva elävään Israelin Jumalaan uskova 
lähimmäinen ryhtyy elävää Jumalaa pelkääväisenä opettamaan lähimmäisiään ajassa. Jotkut 
eksyksissä olevat toimivat opettajina omissa voimisssaan, ihmisviisaudessa ja omassa 
ymmärryksessään tietämättä itsekään syntinsä seurauksia iankaikkisuudessa. Jos et ole uskossa 
varma, älä opeta seurakuntaa. "
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Kehoituksen sanat Suomelle Osa 33/47 Raamattu opettaa meitä mieluummin säästelemään 
sanoja kuin hankkimaan itsellemme valheella kadotustuomion. Synnin olemassaolon osoittaminen 
Jumalan säätämien lakien perusteella on ihmisen Jumalan armon varaan jättäytymisen ja 
kääntymisen kannalta keskeistä. Jos paimen ei tee syntiä näkyväksi seurakunnassaan ja nuhtele 
sitä sen havaitessaan, ei seurakunta tule synnin tuntoon ja tee parannusta vaelluksessaan. ""
Kehoituksen sanat Suomelle Osa 34/47 Jeesus Kristus ilmoitti itse, ettei Hän ole tullut poistamaan 
lakia ja profeettoja vaan vahvistamaan Jumalan Sanan. Laki on pyydys, johon Jumala pyydystää 
syntisen ihmisen tarjoten Jeesuksessa Kristuksessa elämää, joka on vastaanotettavissa uskon 
kautta elävän Israelin Jumalan armosta ajassa. Synnintunnossa ihminen nöyrtyy Jumalan tahtoon 
tai kylmettää sydämensä Jumalan tarjoukselle ajassa.""
Kehoituksen sanat Suomelle Osa 35/47 Synnin nuhteleminen seurakunnassa vaatii lujaa 
luonnetta. Jumala tuntee luotunsa ihmistä paremmin. Siksi Jumala on antanut tämänkin opetuksen 
seurakunnalle Pyhässä Hengessä Paavalin kautta - suojellakseen luotujaan seurakunnassa. Sinun 
tulee ymmärtää, ettei Raamattu opeta, ettei valtiota tai yritystä saa johtaa nainen. Seurakunnan 
paimenen hengellinen virka vaatii miehen naista vahvempaa luonnetta, joka kykenee nuhtelemaan 
ja ojentamaan seurakuntaa sävyisästi ja rakkaudellisesti Pyhässä Hengessä seurakuntaansa 
hengellisesti paimentaen.""
Kehoituksen sanat Suomelle Osa 36/47 Antakaa Pyhän Jumalan asettaa seurakuntiin mielensä 
mukaiset paimenet ajassa. Jos koet piston sydämessäsi naispappina toimiessasi, mieti puhtaasta 
sydämestä oliko pappiskutsumuksesi Jumalan Pyhän Hengen kehoitus ryhtyä seurakunnan 
opettajan tehtävään vai oliko se enemmän oman maallistuneen lihasi kutsumusta ennen vanhaan 
yhteiskunnassa arvostettuun ammattiin ryhtymiseksi hengelliseen elämään seurakunnassa 
tykästymisen vuoksi tai jostakin muusta syystä. Muista se, että meidät on kaikki kutsuttu yleiseen 
pappeuteen Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa.""
Kehoituksen sanat Suomelle Osa 37/47 Kyllä Pyhä Jumala käyttää myös naisia Kristuksen 
ruumiissa merkittävissä tehtävissä ajassa - Pyhä Henki ei korota ihmistä vaan Kristusta. Vaikka 
Herra ei ole asettanut paimenen tehtävää naisille heidän parastaan ajatellen, Raamattu kertoo 
elävän Israelin Jumalan käyttävän sekä naisia että miehiä seurakunnassa erilaisten armolahjojen  
kautta, evankelistoina, diakoneina, avustajina, rukoilijoina, vanhimpina, palvelutehtävissä 
profeettoina ja apostoleina - näin on tänäkin päivänä.""
Kehoituksen sanat Suomelle Osa 38/47 Pyhä Henki jakaa palvelustehtävät seurakunnassaan ja 
jokainen tehtävä on Kristuksen ruumiissa tärkeä - ilman ensisilmäykseltä vähäarvoiselta tuntuvaa 
palvelustehtävää ei Kristuksen ruumis saata toimia Jumalan Pyhän Hengen tahtomalla tavalla 
ajassa. Pyhän Hengen ihmisille jakamat armolahjat ovat moninaiset ja Jumala on antelias 
jakaessaan lahjojaan ja siunauksiaan seurakunnassa.""
Kehoituksen sanat Suomelle Osa 39/47 Jumala on kieltänyt seurakunnan opettajan tehtävän 
naisilta suojellakseen naisia joutumasta eksyksiin Jeesuksesta Kristuksesta. Jos et kykene 
täyttämään Jumalan asettamaa seurakunnan paimenen palvelusvirkaa elävän Israelin Jumalan 
tahdon mukaisesti, ei työsi tuota Hengen hedelmää. Pyhän Jumalan seurakunta ei ole mikään 
palvelulaitos vaan elävän Israelin Jumalan seurakunta - Kristuksen ruumis ajassa. Olemme kaikki 
Taivaan Isälle samanarvoiset ja yhtä rakkaat Hänen lapsinaan.""
Kehoituksen sanat Suomelle Osa 40/47 Taivaan Isä on asettanut rajansa vaellukseemme ajassa 
varjellakseen meitä kilvoittelussa saavuttaaksemme kerran voitonseppeleemme maaliin 
päästäksemme Jeesuksessa Kristuksessa. Tänään saimme todistaa itsenäisyyspäivän 
ekumeenisessa juhlajumalanpalveluksessa televisiossa kuinka synti hyväksytetään yksi kerrallaan 
osaksi maallistuneen kirkon elämää. Saarnassa todettiin erittelyn koonnoksessa, ettei Jumala käy 
yt-neuvotteluja ihmisen kanssa ja että armo kuuluu jokaiselle - ansioton rakkaus. ""
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Kehoituksen sanat Suomelle Osa 41/47 Saarnassa ei nuhdeltu syntiä ja kehotettu lähimmäisiä 
parannukseen. Saarnassa ei kerrottu Jumalan Sanan totuutta ja Jeesuksen Kristuksen opetusta 
siitä, että Hänen Isänsä on Viinitarhuri, joka leikkaa pois Viinipuusta kelvottomat oksat ja heittää ne 
tuleen. Kerrottu osatotuus oli se, että Jumala ei käy yt-neuvottelua. Se pitää siltä osin paikkansa, 
että Pyhä Jumala on synnin suhteen ehdoton - se on totta, ettei Kaikkivaltias Jumala neuvottele 
siitä ihmisten kanssa.""
Kehoituksen sanat Suomelle Osa 42/47 Luodulle ei ole annettu oikeutta määrittää sitä, millainen 
Luoja on. Sen oikeuden elävä Israelin Jumala on pitänyt oikeutetusti itsellään - Taivaan Isä on 
ilmaissut luonteensa ja tahtonsa Jumalan Sanassa - Jeesuksessa Kristuksessa. Armo on annettu 
meille jokaiselle mahdollisuudeksi tulla oksastetuksi jaloon Viinipuuhun - Jeesukseen Kristukseen - 
Pyhän Hengen kautta. Jumala on Henki, joka tutkii sydämet.""
Kehoituksen sanat Suomelle Osa 43/47 Isä Jumala leikkaa pois Luojan oikeuksin vanhurskauden 
hedelmää tuottamattomat oksat Viinipuusta - Jumalan pyhien seurakunnasta ajassa. Meille on 
opetettu Jumalan Sanassa, että pienikin määrä hiivaa hapattaa koko taikinan. Jos annat 
Saatanalle edes vasemman käden pikkusormen verran periksi, hän vie koko käden ja ajallaan 
koko saastuneen ruumiin Helvetin tuleen. Pyhä Henki ei tee työtä synnin edistämiseksi. Ihmisten 
voimissa tehty hengellinen työ kantaa huonosti vanhurskauden hedelmää, jos lainkaan. Jeesus 
antoi meille Pyhän Hengen Puolustajaksi.""
Kehoituksen sanat Suomelle Osa 44/47 Pyhä Henki kirkastaa yksin Jeesusta Kristusta ajassa - ei 
hengellisen työn tekijää tai hänen edustamaansa kirkkoa tai seurakuntaa. Jeesus Kristus on 
elävän Israelin Jumalan seurakunnan Pää. Pyhä Jumala on antanut meille Raamatun opetuksen 
suojellakseen todellista Jumalan pyhistä Jeesuksessa Kristuksessa Pyhän Hengen kautta elävää 
Israelin Jumalaa palvelevaa seurakuntaa ajassa. Jumalan Sana on totuus, johon meidän uskossa 
Jumalan armon vastaanottaneiden tulee suhtautua ilman sen totuuden jatkuvaa 
kyseenalaistamista.""
Kehoituksen sanat Suomelle Osa 45/47 Maailma kirjanoppineineen sulkee pois totuuden mukaisen 
armon evankeliumin  johdattaen pelastumisestaan välinpitämättömät sydämensä puuduttaneet 
lähimmäiset väärällä opetuksellaan eksyksiin. Egyptistä pelastetut israelilaisetkin elävä Israelin 
Jumala hylkäsi synteihinsä erämaahan, eivätkä he koskaan päässeet perille Luvattuun Maahan. 
Älä eksy. Usko totuus. Kadu syntejäsi. Ota armosta Jeesuksen Kristuksen sovitusuhri vastaan 
syntiesi sovitukseksi. Tee parannus. Elä armossa Pyhässä Hengessä Jeesuksessa Kristuksessa 
meidän Herrassamme.""
Kehoituksen sanat Suomelle Osa 46/47 Jotkut ovat ajassa valmiit myymään sielunsa maailman 
suosion vuoksi luopioiksi Herran edessä ryhtyen - Juudas Iskariotin osa tulee omasta valinnasta 
ajassa. Toivotan teille kaikille rakkaille Jeesuksessa Kristuksessa hyvää itsenäisen Suomen 97-
vuotis itsenäisyyspäivää isänmaan puolesta elävän Israelin Jumalan edessä seisten. 
Rukoilkaamme, että Elämän ja Kuoleman Herra olisi armollinen ja säästäsi Suomen kansan 
tulevilta vihan maljoiltaan ja antaisi Suomen kansalle yliluonnollisen varjeluksensa todistukseksi 
toisille kansakunnille vielä tänäkin päivänä.""
Kehoituksen sanat Suomelle Osa 47/47 Herra salli Elämän Sanasi puhutella Suomen kansaa. 
Herra varjele omasi ajassa Pyhässä - Herramme Jeesuksen Kristuksen - nimessäsi. Aamen. 
Tänään 6.12.2014 Pyhä Henki antoi sinulle sydämelleni nämä Sananpaikat todistukseksi 
Hengellään: Joh. 7:15, Juud. 7 sekä Luuk. 7:28. Rakastavan Jumalan siunausta ja Jeesuksen 
Kristuksen rauhaa. Valoa ja iloa."
--- 
Jukka Paakkanen"
Kehoituksen sanat Suomelle Osa 1/47 Katso Minä tulen pilvissä, sanoo Herra. 
Minä olen sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia. Vuoret väistykööt ja kukkulat 
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horjukoot, mutta Minun rakkauteni ei sinusta väisty Suomi, kun pidät Sanani 
kunniassa ja vaellat sen mukaan Minun edessäni. Itsenäisen Suomen kansa, vaella 
edessäni nuhteettomasti ja saat siunaukseni isältä pojalle. Katso Minä teen uutta 
maailmassa. Minä lähetän joukkoni liikkeelle ja he muovaavat maailmassa uutta 
tahtoni mukaan. Minä en salli kenenkään loukata omiani muutoksessa.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

1h ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Kehoituksen sanat Suomelle Osa 47/47 Herra salli Elämän Sanasi puhutella 
Suomen kansaa. Herra varjele omasi ajassa Pyhässä - Herramme Jeesuksen 
Kristuksen - nimessäsi. Aamen. Tänään 6.12.2014 Pyhä Henki antoi sinulle 
sydämelleni nämä Sananpaikat todistukseksi Hengellään: Joh. 7:15, Juud. 7 sekä 
Luuk. 7:28. Rakastavan Jumalan siunausta ja Jeesuksen Kristuksen rauhaa. Valoa 
ja iloa.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

34s ago"
—-""
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—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 9. joulukuuta 2014 klo 11.13 
Aihe: Päivitys LinkedInissä 9.12.2014 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on viimeisin päivitykseni LinkedInissä. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
9.12.2014""
Eksodus ajassa Osa 1/6 Sain tämän sydämelleni äsken. Ettekö te näe hengellisin silmin ihmisten 
punaista merta, jonka kautta Herra Kaikkivaltias on jakanut omilleen tien kulkea, repäissyt auki 
Vanhan Liiton kivisen temppelin esiripun - avaten näyn kaikkein pyhimpään - hengellisen Israelin 
omaisuuskansan käydä yli kansojen meren matkalla kohti Luvattua Maata elävän Israelin Jumalan 
johdatuksessa?""
Eksodus ajassa Osa 2/6 Muistakaa, kuinka Raamatun esikuvallisen elävän Israelin Jumalan 
omaisuuskansan Israelin eksoduksen aikana Herra Sebaot valaisi kansansa kulun ja johdatti heitä 
edestä päivin ja öin. Se, että Herra vapautti kansansa Israelin Egyptin vallan alta mielensä 
mukaista miestä Moosesta työssään käyttäen halki Punaisen meren ei tuonut vielä 
omaisuuskansaa perille Luvattuun Maahan. Uskonmatka oli vasta puolimatkassa Luvattuun 
Maahan. Uskosta ihminen saa elää.""
Eksodus ajassa Osa 3/6 Punainen meri sulkeutui ja hukutti hengellisesti tarkastellen ihmisten 
muodostamaan mereen egyptiläiset. Omaisuuskansan uskoa ja luottamusta elävään Israelin 
Jumalaan koeteltiin ajassa. Yksikään alunperin matkaan lähteneistä ei päässyt perille heti 
Luvattuun Maahan. Alkoi erämaavaellus kohti määränpäätä ajassa. Kansaa koeteltiin ja se eksyi. 
Jumala salli Luvattuun maahan astua vain kovalla koulutuksella ja Hengen kurituksella mielensä 
mukaisen Joosuan johdolla kulkevan hengellisen israelilaisten jäännöksen. Älä eksy ajassa.""
Eksodus ajassa Osa 4/6 Hengellisesti tarkastellen Raamattu opettaa meille, etteivät tapakristityt - 
maallinen haalea ja kylmä seurakunta - pääse Taivaaseen vaan ainoastaan ne, jotka seurasivat 
elävää Israelin Jumalaa täydestä sydämestä, mielestä ja hengestä elävän Israelin Jumalan 
kansalle johtajakseen vaellukselle asettaman oman mielensä mukaisen soturipäällikkö Joosuan 
johdolla Luvattuun Maahan. Pääsykokeet Joosuan joukkoihin eivät olleet ajassa helpot. Kaikki 
eivät soveltuneet tulevaan taistelutehtävään ajassa. Ole valmis hengelliseen sodankäyntiin ajassa.""
Eksodus ajassa Osa 5/6 Kun Herra sitten antoi israelilaisille luvan astua Pyhälle Maalle, oli joukko 
seulottu ja valmis kulkemaan elävän Israelin Jumalan johdossa voitosta voittoon Hänen 
yliluonnollisien ihmeiden ja omaisuuskansalleen tarjoamien ihmeiden saattelemana. Herää Herran 
kanssa kuolleista ja seuraa Vapahtajaa iankaikkiseen elämään Taivaaseen. Messias saapuu pian 
hakemaan omansa Karitsan häihin. Vain täydestä sydämestään elävään Israelin Jumalaan uskovat 
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saavat armon käydä Taivaaseen. Jumala on Henki. Hän tutkii sydämet. Älä yritä valehdella Pyhälle 
Hengelle ajassa.""
Eksodus ajassa Osa 6/6 Herätys! Tehkää parannus vielä, kun armonaikaa on jäljellä ja saatte elää 
Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa.  Herra antoi sydämelleni tämän Sananpaikan sinulle 
todistukseksi Hengessä: 2. Moos. 3:7. Hoosianna Daavidin poika. Rakastavan Jumalan siunausta 
ja Jeesuksen Kristuksen rauhaa. Valoa ja iloa."
--- 
Jukka Paakkanen"
Eksodus ajassa Osa 1/6 Sain tämän sydämelleni äsken. Ettekö te näe hengellisin 
silmin ihmisten punaista merta, jonka kautta Herra Kaikkivaltias on jakanut omilleen 
tien kulkea, repäissyt auki Vanhan Liiton kivisen temppelin esiripun - avaten näyn 
kaikkein pyhimpään - hengellisen Israelin omaisuuskansan käydä yli kansojen 
meren matkalla kohti Luvattua Maata elävän Israelin Jumalan johdatuksessa?less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

26s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Eksodus ajassa Osa 2/6 Muistakaa, kuinka Raamatun esikuvallisen elävän Israelin 
Jumalan omaisuuskansan Israelin eksoduksen aikana Herra Sebaot valaisi 
kansansa kulun ja johdatti heitä edestä päivin ja öin. Se, että Herra vapautti 
kansansa Israelin Egyptin vallan alta mielensä mukaista miestä Moosesta työssään 
käyttäen halki Punaisen meren ei tuonut vielä omaisuuskansaa perille Luvattuun 
Maahan. Uskonmatka oli vasta puolimatkassa Luvattuun Maahan. Uskosta ihminen 
saa elää.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

29s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Eksodus ajassa Osa 3/6 Punainen meri sulkeutui ja hukutti hengellisesti 
tarkastellen ihmisten muodostamaan mereen egyptiläiset. Omaisuuskansan uskoa 
ja luottamusta elävään Israelin Jumalaan koeteltiin ajassa. Yksikään alunperin 
matkaan lähteneistä ei päässyt perille heti Luvattuun Maahan. Alkoi erämaavaellus 
kohti määränpäätä ajassa. Kansaa koeteltiin ja se eksyi. Jumala salli Luvattuun 
maahan astua vain kovalla koulutuksella ja Hengen kurituksella mielensä mukaisen 
Joosuan johdolla kulkevan hengellisen israelilaisten jäännöksen. Älä eksy 
ajassa.less"
" " Like"         
" " Comment"         
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" " Share"         

10s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Eksodus ajassa Osa 4/6 Hengellisesti tarkastellen Raamattu opettaa meille, etteivät 
tapakristityt - maallinen haalea ja kylmä seurakunta - pääse Taivaaseen vaan 
ainoastaan ne, jotka seurasivat elävää Israelin Jumalaa täydestä sydämestä, 
mielestä ja hengestä elävän Israelin Jumalan kansalle johtajakseen vaellukselle 
asettaman oman mielensä mukaisen soturipäällikkö Joosuan johdolla Luvattuun 
Maahan. Pääsykokeet Joosuan joukkoihin eivät olleet ajassa helpot. Kaikki eivät 
soveltuneet tulevaan taistelutehtävään ajassa. Ole valmis hengelliseen 
sodankäyntiin ajassa.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

11s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Eksodus ajassa Osa 5/6 Kun Herra sitten antoi israelilaisille luvan astua Pyhälle 
Maalle, oli joukko seulottu ja valmis kulkemaan elävän Israelin Jumalan johdossa 
voitosta voittoon Hänen yliluonnollisien ihmeiden ja omaisuuskansalleen tarjoamien 
ihmeiden saattelemana. Herää Herran kanssa kuolleista ja seuraa Vapahtajaa 
iankaikkiseen elämään Taivaaseen. Messias saapuu pian hakemaan omansa 
Karitsan häihin. Vain täydestä sydämestään elävään Israelin Jumalaan uskovat 
saavat armon käydä Taivaaseen. Jumala on Henki. Hän tutkii sydämet. Älä yritä 
valehdella Pyhälle Hengelle ajassa.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

14s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Eksodus ajassa Osa 6/6 Herätys! Tehkää parannus vielä, kun armonaikaa on 
jäljellä ja saatte elää Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Herra antoi 
sydämelleni tämän Sananpaikan sinulle todistukseksi Hengessä: 2. Moos. 3:7. 
Hoosianna Daavidin poika. Rakastavan Jumalan siunausta ja Jeesuksen 
Kristuksen rauhaa. Valoa ja iloa.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

5s ago"
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"
—-"
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 9. joulukuuta 2014 klo 13.14 
Aihe: Uusi päivitys Linkedinissä 9.12.2014 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on uusi päivitys Linkedinissä 9.12.2014. Valoa ja iloa. ""
Jukka ""
--- 
9.12.2014""
Kehoituksen sana Suomen maa Osa 1/3 Näin sanoo Herra, Israelin Pyhä kolmiyhteinen 
Jumalamme Kaikkivaltias. Minä uudeksi teen sinut rakas seurakuntani ajassa. Minä omin käsin 
kaadan jäteastiasi saastuneet vedet viemäriin, sanoo Herra. Minä Hengelläni puhdistan Sanani 
paperilla sammiosi pohjat saastasta. Minulla on kädessäni viskain, jolla erottelen viljani kahteen 
osaan. Toiseen sammioon kerään viljan talteen ja toiseen sammioon heitän ruumeneet edelleen 
toimitettavaksi tuleen joka palaa ikuisesti. Seuraa Minua sanoo sinun Herrasi Jeesus Kristus, elävä 
Israelin Pyhä Jumala, sinun Herrasi.""
Kehoituksen sana Suomen maa Osa 2/3 Älä epäröi enää. Seuraa Minua ja pääset perille. Sinä olet 
Minun kutsuni vastaanottanut. Sinä palvelet Herraa tai päädyt kadotukseen, sanoo Herra Sebaot. 
Israelin Pyhä Jumala, Luoja Kaikkivaltias. Tämä on sinulle todistukseksi. Näet Beetlehemissä 
syntyvän poikalapsen. He antavat tälle nimen Immanuel. Se tarkoittaa: Jumala meidän 
kanssamme. Älä seuraa Antikristusta ajassa. Maailma ei ota minua vastaan Vapahtajana. Sinä olet 
Minun. Saat armon osaksesi. Tule ja seuraa Minua, sanoo Herra Jeesus Kristus, sinun 
Vapahtajasi.""
Kehoituksen sana Suomen maa Osa 3/3 Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta Minun 
rakkauteni pysyy sinussa rakas Suomen maa. Sinä olet Minun. Minä varjelen sinua Vereni 
voimalla. Pyhä Henkeni on sinua puolustava Hengen Miekalla, joka on Jumalan Sana, sanoo 
Herra sinun Vapahtajasi. Annan sinulle todistukseksi siitä seuraavan Sanan: Mark. 3:18. Yllä 
olevan kirjasin rukouksessa sydämeltäni. Valoa ja iloa."
--- 
Jukka Paakkanen"
Kehoituksen sana Suomen maa Osa 1/3 Näin sanoo Herra, Israelin Pyhä 
kolmiyhteinen Jumalamme Kaikkivaltias. Minä uudeksi teen sinut rakas 
seurakuntani ajassa. Minä omin käsin kaadan jäteastiasi saastuneet vedet 
viemäriin, sanoo Herra. Minä Hengelläni puhdistan Sanani paperilla sammiosi 
pohjat saastasta. Minulla on kädessäni viskain, jolla erottelen viljani kahteen osaan. 
Toiseen sammioon kerään viljan talteen ja toiseen sammioon heitän ruumeneet 
edelleen toimitettavaksi tuleen joka palaa ikuisesti. Seuraa Minua sanoo sinun 
Herrasi Jeesus Kristus, elävä Israelin Pyhä Jumala, sinun Herrasi.less"
" " Like"         
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" " Comment"         

" " Share"         

20s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Kehoituksen sana Suomen maa Osa 2/3 Älä epäröi enää. Seuraa Minua ja pääset 
perille. Sinä olet Minun kutsuni vastaanottanut. Sinä palvelet Herraa tai päädyt 
kadotukseen, sanoo Herra Sebaot. Israelin Pyhä Jumala, Luoja Kaikkivaltias. Tämä 
on sinulle todistukseksi. Näet Beetlehemissä syntyvän poikalapsen. He antavat 
tälle nimen Immanuel. Se tarkoittaa: Jumala meidän kanssamme. Älä seuraa 
Antikristusta ajassa. Maailma ei ota minua vastaan Vapahtajana. Sinä olet Minun. 
Saat armon osaksesi. Tule ja seuraa Minua, sanoo Herra Jeesus Kristus, sinun 
Vapahtajasi.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

16s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Kehoituksen sana Suomen maa Osa 3/3 Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, 
mutta Minun rakkauteni pysyy sinussa rakas Suomen maa. Sinä olet Minun. Minä 
varjelen sinua Vereni voimalla. Pyhä Henkeni on sinua puolustava Hengen 
Miekalla, joka on Jumalan Sana, sanoo Herra sinun Vapahtajasi. Annan sinulle 
todistukseksi siitä seuraavan Sanan: Mark. 3:18. Yllä olevan kirjasin rukouksessa 
sydämeltäni. Valoa ja iloa.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

20s ago"""
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 11. joulukuuta 2014 klo 11.34 
Aihe: Päivitys LinkedInissä 11.12.2014 sekä muutama vanhempi päivitys ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
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tässä on viimeisin päivitykseni tänään 11.12.2014 LinkedInissä sekä muutama 
vanhempi päivitys. Olen jakanut tekstini kokonaisuudessaan ja ne ovat luettavissa 
profiilissani kokonaisuudessaan pienen nuolen alta avautuvasta selailuvalikosta 
alakohdassa: Näytä viimeaikainen aktiivisuus (View recent activity). Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
11.12.2014""
Jeesus on tie Osa 1/16 Katso Golgatan ristiä - pelastut vain armosta Jeesuksen Kristuksen 
syntiemme tähden vuodattaman synnittömän ja virheettömän Jumalan Karitsan veren voimasta. 
Katso tyhjää Getsemanen puutarhahautaa - saat uskossa Hänessä voittaa kuoleman vallan ja 
vastaanottaa elämän Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa Pyhän Hengen kautta. Pyhän Hengen 
vuodattaminen alkuseurakuntaan Helluntaina ja edelleen tänä päivänä tarkoittaa Kristuksen 
ruumiiseen liittämistä Pyhän Hengen kasteella.""
Jeesus on tie Osa 2/16 Pyhän Hengen vuodatus tapahtumana täytti lihallisen ihmismuodon 
ottaneen elävän Israelin Jumalan - Jumalan Pojan - Jeesuksen Kristuksen ristillä vuodattaman 
synnittömän Jumalan uhrikaritsan veren esikuvallisen tapahtuman ajassa. Vanhan Liiton aikana 
elävä Israelin Jumala oli koetellut Aabrahamin uskoa ja valmiutta uhrata poikansa Iisak Herralle. 
Se oli yksi Raamatun uskonkoetuksen esikuva meille Uuden Liiton osallisille Herrassa 
Jeesuksessa Kristuksessa. Meidän tulee antautua elävän Israelin Jumalan palvelemiseen täydestä 
sydämestä, mielestä ja tahdosta joka päivä.""
Jeesus on tie Osa 3/16 Näin me teemme vastaanottaessamme uskossa Jeesuksen Kristuksen 
Herraksemme ja tullessamme Pyhässä Hengessä osaksi Kristuksen ruumista. Uskonratkaisussa 
me hengellisesti kuolemme itsellemme Herramme Jeesuksen Kristuksen meille Golgatan ristillä 
antaman esikuvan mukaisesti lihassa ja sallimme Jumalan Pyhän Hengen yliluonnollisen työn 
meissä - uudestisynnymme mieleltämme Kristuksen ruumiissa palvelemaan Pyhässä Hengessä 
Hänen yhteydessään elävää Israelin Jumalaa - Kaikkivaltiasta Luojaamme - ajassa ja 
iankaikkisuudessa.""
Jeesus on tie Osa 4/16 Meillä on tehtävämme Jumalan valtakunnassa elävän Israelin Jumalan 
rakentaessa Pyhän Hengen kautta Kristuksen ruumista - elävän Israelin Jumalan seurakuntaa 
ajassa. Kristuksen ruumis on Jumalan Karitsan Morsian - pyhien jäännös, joka temmataan ennen 
Ihmisen Pojan päivää Taivaaseen Karitsan häihin. Jeesus Kristus palaa pyhien ja enkeleidensä 
kanssa takaisin maan päälle pilven päällä taivaalta enkeleiden pasuunoiden äänten saattelemana 
perustaakseen maan päälle Jumalan sapatin ajaksi tuhatvuotisen valtakuntansa hallitakseen sitä 
Rauhanruhtinaana yhdessä pyhiensä kanssa.""
Jeesus on tie Osa 5/16 Olemme ajassa, jossa Herran kiivasluontoinen opetuslapsi on Hänen 
kiinniottohetkellään sivaltanut korvan irti yhden Herran kiinniottajan palvelijan päästä - yksi 
ilmestyskirjan kuninkaiden päistä on tullut haavoitetuksi Hengen Miekalla - Jumalan Sanalla. 
Raamatun opetuksen symboliikassa korva kuvastaa kuulemista. Kuten saamme Raamatusta 
lukea, parantaa Jeesus Kristus armossaan tuon korvan ennalleen. Jumalan puheessa ajassa 
olemme saaneet todistaa Krimin tapahtumia. Krim on muodoltaan kuin korva, joka on sivallettu irti 
päästä - Herra puhuu ajassa kansojen liikehdinnällä.""
Jeesus on tie Osa 6/16 Herra Sebaotin käsi asettaa rajat uusille paikoilleen ja palauttaa ne 
ennalleen Hengen Miekkaa käyttäen. Me saamme todistaa Pyhän Israelin Jumalan suuria tekoja 
ajassa jatkuvasti hengellisin silmin maailmaa tarkastelemalla. Hengellisesti Jumalan Sanaa 
tarkastellen olemme ajassa, jossa Jeesus Kristus on ajassa kansojen keskuudessa Raamatun 
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kertomien pääsiäistapahtumien esikuvallisella tuomiolla - ajassa, jossa kansanjoukot yltyvät 
kiihottajien huutoihin vapauttaa Barabbas - murhamies Baalin henki on vapautettu ja Jeesus 
Kristus on tuomittu ristiinnaulittavaksi kuolemaan.""
Jeesus on tie Osa 7/16 On ajassa tuomittu Kristuksen ruumis hengellisesti tarkastellen lihassa 
ristinpuulle Jumalan Pyhässä Hengessä. Hallitusvalta on ajallisesti taipunut kansan tahtoon ja 
pessyt kätensä päätöksestä antaen perisyntiselle ihmismielelle vallan hengellisessä - ei 
maallisessa - asiassa. Pyhä Jumala on vuodattanut viimeisen kerran sovintoverensä uhriksi 
maailman syntien tähden. Pyhä Henki tekee työtä ajassa niiden sydämissä, jotka ovat heränneet 
kukon huutoon, katuneet ja tehneet parannuksen vaelluksessaan Herran edessä Pietarin tapaan.""
Jeesus on tie Osa 8/16 Herra asetti Pietarin alkuseurakunnan johtajaksi huolimatta siitä, että tämä 
oli kolme kertaa kieltänyt Elämän Herran vain pelastakseen oman henkensä ajassa - Pietari sai 
ennalta kuulla Jeesukselta, että näin tulee tapahtumaan ja kuitenkin hän kielsi ihmisten edessä 
Messiaansa Jeesus Nasaretilaisen. Apostolien teoista saamme lukea Jumalan armoteoista 
seurakuntansa keskuudessa, sen kautta ja keskellä maailmassa. Jumala varjeli omansa 
yliluonnollisesti sen ajan, kun kullekin oli ennalta Jumalan viisaudessa annettu ajassa.""
Jeesus on tie Osa 9/16 Kerran taipaleemme päättyy ajassa ja saamme kohdata Vapahtajamme. 
Siihen asti meidän tulee kilpailla uskontiellä hyvä kilpailu Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa 
pysyen. Mooses oli elävän Israelin Jumalan tahdon mukaisesti ohjeistanut israelilaisille, että 
karitsan verellä varjeltuisivat israelilaiset Jumalan vitsauksilta Egyptissä, kun faarao oli kieltäytynyt 
päästämästä israelilaisia lähtemään palvelemaan elävää Israelin Jumalaa - Jeesus Nasaretilainen 
täytti lopullisesti elämällään ja kuolemallaan tuon elävän Israelin Jumalan lupauksen ajassa.""
Jeesus on tie Osa 10/16 Raamatussa puhutaan ihmisen sielusta, ruumiista ja hengestä. Luojamme 
on näkymätön ja iankaikkinen Elämän Henki. Jumalalla on Sielu - Isä Jumala. Jumalalla on 
Ruumis - Jumalan Poika. Jumalalla on Henki - Pyhä Henki. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. 
Tähän kolmiyhteiseen Luojaan uskomme Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Maailmalla on 
keho, koska ruumiilla maailmassa ymmärretään kuollutta ihmisen vartaloa, josta henki on poistunut 
kuten myös sielu, jos jumalaton uskoo sielunelämään. Jumala on yksi - tällä Jumalan Sanan 
ilmoituksella ymmärrämme kolmiyhteyden totuuden.""
Jeesus on tie Osa 11/16 Me julistamme Kristuksen kuolemaa ja ylösnousemusta omalla 
ruumiillamme, joka on Pyhän Hengen temppeli. Me pidämme kiinni käsitteistä sellaisinaan, joina 
Luoja on ne meille Jumalan viisaudessa antanut Jumalan Sanassa, joka on Jeesus Kristus. Me 
syömme joka päivä Elämän Leipää ja juomme joka päivä uudeksi tekevää Viiniä.""
Jeesus on tie Osa 12/16 Me vietämme Herran muistoateriaa ja symbolisesti vastaanotamme 
ehtoollisessa Jumalan Sanan ja Pyhän Hengen öljyn, jotta lamppumme voisivat loistaa Kristuksen 
valoa hengellisesti pimeään maailmaan meidän kauttamme, jotka olemme jo saaneet vastaanottaa 
armon ja tulla pelastetuiksi Herraamme Jeesukseen Kristukseen ajassa.""
Jeesus on tie Osa 13/16 Pyhää Henkeä vailla oleva ymmärtää kolmiyhteyden ristiriitaiseksi Isän, 
Pojan ja Pyhän Hengen olemassaolon totuuden vuoksi. Jumalaton olettaa sillä tarkoitettavan, että 
juutalais-kristilliset tekstit kieltävät näin muut uskonnot epäjumalineen, mikä onkin osaltaan totta, 
mutta Raamatun ilmoitus käsittää myös tämän syvemmän opetuksen kolmiyhteisyydestä. Me 
ymmärrämme tämän ilmaisevan meille Luojamme -  Henkiolennon - koostumuksen Raamatun 
ilmoituksen mukaan. Ihminenkin on yksi, vaikka ihmisinäkin meissä on kolmiyhteys sielun, ruumiin 
ja hengen kesken samassa vartalossa. ""
Jeesus on tie Osa 14/16 Sanotaan, että kaikki saavat tulla armoa omistamaan - yksin uskosta saat 
elää. Usko on sydämen asia. Saat sydämestäsi uskoa Jeesuksen Kristuksen olevan Herra - 
Kaikkivaltias Jumala. Saat uskossa ojentautua elämässäsi Jeesuksen Kristuksen opetuksen 
mukaan. Elävän Israelin Jumalan luomat ihmiset saavat armon ymmärryksen Pyhässä Hengessä - 
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Jumalan oikeudella Herra ei opeta Sanassaan aina selkokielellä. Näin siksi, ettei usko olisi muutoin 
mitattavissa.""
Jeesus on tie Osa 15/16 Emme pelastuisi Jumalan tahdon mukaisesti uskosta vaan tekojemme 
kautta, jos kaikki olisi ilmoitettu meille selkokielellä Jumalan Pyhässä  Sanassa - Raamatun 
teksteissä. Meille esikuvallisesti Jeesus Kristus toimi Isä Jumalan tahdon mukaisesti maan päällä - 
opettaen vertauksin ja selittäen vertausten merkityksen vain valitsemilleen opetuslapsille. Usko 
Jeesusta - vain Jumalan Pyhä Henki saattaa antaa sinulle ymmärryksen Raamatun opetuksesta. 
Usko tekee eläväksi ja antaa iankaikkisen elämän Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa.""
Jeesus on tie Osa 16/16 Saat Pyhän Hengen ottamalla Jeesuksen vastaan Vapahtajanasi ja 
päättämällä lähteä seuraamaan Häntä ajassa täydestä sydämestäsi, mielestäsi ja tahdostasi. 
Jeesus on tie, totuus ja elämä. Älä väheksy ja pilkkaa Elämän Hengen armoa Hänet kieltämällä 
elämässäsi. Nämä ovat Sananpaikat sinulle, jotka kirjasin sydämeltäni Pyhältä Hengeltä uskossa 
rukoillen: 2. Moos. 17:2, Luuk. 17:3, 2.Kor 3:17, 1.Kor 7:12, Luuk. 7:15 sekä Luuk. 5:13. Valoa ja 
iloa."
--- 
11.12.2014 
Jukka Paakkanen"
Jeesus on tie Osa 1/16 Katso Golgatan ristiä - pelastut vain armosta Jeesuksen 
Kristuksen syntiemme tähden vuodattaman synnittömän ja virheettömän Jumalan 
Karitsan veren voimasta. Katso tyhjää Getsemanen puutarhahautaa - saat uskossa 
Hänessä voittaa kuoleman vallan ja vastaanottaa elämän Herrassa Jeesuksessa 
Kristuksessa Pyhän Hengen kautta. Pyhän Hengen vuodattaminen 
alkuseurakuntaan Helluntaina ja edelleen tänä päivänä tarkoittaa Kristuksen 
ruumiiseen liittämistä Pyhän Hengen kasteella.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

4m ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Jeesus on tie Osa 3/16 Näin me teemme vastaanottaessamme uskossa Jeesuksen 
Kristuksen Herraksemme ja tullessamme Pyhässä Hengessä osaksi Kristuksen 
ruumista. Uskonratkaisussa me hengellisesti kuolemme itsellemme Herramme 
Jeesuksen Kristuksen meille Golgatan ristillä antaman esikuvan mukaisesti lihassa 
ja sallimme Jumalan Pyhän Hengen yliluonnollisen työn meissä - uudestisynnymme 
mieleltämme Kristuksen ruumiissa palvelemaan Pyhässä Hengessä Hänen 
yhteydessään elävää Israelin Jumalaa - Kaikkivaltiasta Luojaamme - ajassa ja 
iankaikkisuudessa.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

47s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
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Jeesus on tie Osa 4/16 Meillä on tehtävämme Jumalan valtakunnassa elävän 
Israelin Jumalan rakentaessa Pyhän Hengen kautta Kristuksen ruumista - elävän 
Israelin Jumalan seurakuntaa ajassa. Kristuksen ruumis on Jumalan Karitsan 
Morsian - pyhien jäännös, joka temmataan ennen Ihmisen Pojan päivää Taivaaseen 
Karitsan häihin. Jeesus Kristus palaa pyhien ja enkeleidensä kanssa takaisin maan 
päälle pilven päällä taivaalta enkeleiden pasuunoiden äänten saattelemana 
perustaakseen maan päälle Jumalan sapatin ajaksi tuhatvuotisen valtakuntansa 
hallitakseen sitä Rauhanruhtinaana yhdessä pyhiensä kanssa.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

31s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Jeesus on tie Osa 9/16 Kerran taipaleemme päättyy ajassa ja saamme kohdata 
Vapahtajamme. Siihen asti meidän tulee kilpailla uskontiellä hyvä kilpailu Herrassa 
Jeesuksessa Kristuksessa pysyen. Mooses oli elävän Israelin Jumalan tahdon 
mukaisesti ohjeistanut israelilaisille, että karitsan verellä varjeltuisivat israelilaiset 
Jumalan vitsauksilta Egyptissä, kun faarao oli kieltäytynyt päästämästä israelilaisia 
lähtemään palvelemaan elävää Israelin Jumalaa - Jeesus Nasaretilainen täytti 
lopullisesti elämällään ja kuolemallaan tuon elävän Israelin Jumalan lupauksen 
ajassa.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

21s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Jeesus on tie Osa 12/16 Me vietämme Herran muistoateriaa ja symbolisesti 
vastaanotamme ehtoollisessa Jumalan Sanan ja Pyhän Hengen öljyn, jotta 
lamppumme voisivat loistaa Kristuksen valoa hengellisesti pimeään maailmaan 
meidän kauttamme, jotka olemme jo saaneet vastaanottaa armon ja tulla 
pelastetuiksi Herraamme Jeesukseen Kristukseen ajassa.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

23s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Jeesus on tie Osa 14/16 Sanotaan, että kaikki saavat tulla armoa omistamaan - 
yksin uskosta saat elää. Usko on sydämen asia. Saat sydämestäsi uskoa 
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Jeesuksen Kristuksen olevan Herra - Kaikkivaltias Jumala. Saat uskossa 
ojentautua elämässäsi Jeesuksen Kristuksen opetuksen mukaan. Elävän Israelin 
Jumalan luomat ihmiset saavat armon ymmärryksen Pyhässä Hengessä - Jumalan 
oikeudella Herra ei opeta Sanassaan aina selkokielellä. Näin siksi, ettei usko olisi 
muutoin mitattavissa.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

29s ago"
--- 
10.12.2014 
Sain sydämelleni, että nyt on erottauduttava selkeästi Jumalan omaksi ajassa. 
Herra kehoitti minua muuttamaan profiilini tittelitekstin seuraavasti Pyhässä 
Hengessä sydämessäni todistukseksi lähimmäisilleni: "
Jukka Paakkanen"
Jeesuksen Kristuksen opetuslapsi etsii ansiotyötä ajassa"
FinlandHuman Resources""
--- 
10.12.2014 
Jukka Paakkanen Kirjasin rukoillen sydämeltä Sananpaikat Pyhältä Hengeltä 

sinulle: Joh. 3:16, Joh. 17:2, Ilm. 3:16, Ilm. 17:2 sekä Ilm. 7:12. Valoa ja iloa. "
" " Like"
" " Comment"
" " Share"
" " 10s ago"
--- 
10.12.2014 
Jukka Paakkanen"
Tässä vanhassa ja usean eri artistin levyttämässä kappaleessa tiivistyy hyvin 
hengellisen sodankäynnin tavoiteltava loppuasetelma. Tämä on ainoa sota, joka 
päättyy ajassa varmasti ennalta päätetysti - sen voimme lukea suoraan 
Raamatusta. Jokaisen hengellisesti viisaan on nyt aika karistaa hengellinen 
tyhmyys ja hankkia riittävästi elävään Israelin Jumalaan uskon ylläpitävää 
polttoainetta - öljyä lamppuihin. Sinun tulee täyttyä joka päivä Pyhän Hengen 
täyteydestä ajassa, jotta saavutat tavoiteltavan loppuasetelman. Ennalta kerrotun 
Voittajan joukoissa ei ole aina helppoa seisoa ajassa.less"
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� "
Play Video"
Petri Kosonen - Sodan Jälkeen!
youtube.com!
Petri Kososen Rakkauden Kuningas levyltä oleva kappale."
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

14h ago"
--- 
10.12.2014 
Jukka Paakkanen"
Tässä vanhassa ja usean eri artistin levyttämässä kappaleessa tiivistyy hyvin 
hengellisen sodankäynnin tavoiteltava loppuasetelma. Tämä on ainoa sota, joka 
päättyy ajassa varmasti ennalta päätetysti - sen voimme lukea suoraan 
Raamatusta. Jokaisen hengellisesti viisaan on nyt aika karistaa hengellinen 
tyhmyys ja hankkia riittävästi elävään Israelin Jumalaan uskon ylläpitävää 
polttoainetta - öljyä lamppuihin. Sinun tulee täyttyä joka päivä Pyhän Hengen 
täyteydestä ajassa, jotta saavutat tavoiteltavan loppuasetelman. Ennalta kerrotun 
Voittajan joukoissa ei ole aina helppoa seisoa ajassa.less"

� "
Play Video"
Jari Levy ja Kajaanin Helluntai srk.kuoro - Sodan jälkeen!
youtube.com!
Kajaanin Helluntaiseurakunnan Kuoro - Levy Jari ...Prisma acd 2117 ( cd ) ... 
Prisma 30 vuotta juhlakooste 1998"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

14h ago"
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--- 
10.12.2014 
Jukka Paakkanen"
Tässä vanhassa ja usean eri artistin levyttämässä kappaleessa tiivistyy hyvin 
hengellisen sodankäynnin tavoiteltava loppuasetelma. Tämä on ainoa sota, joka 
päättyy ajassa varmasti ennalta päätetysti - sen voimme lukea suoraan 
Raamatusta. Jokaisen hengellisesti viisaan on nyt aika karistaa hengellinen 
tyhmyys ja hankkia riittävästi elävään Israelin Jumalaan uskon ylläpitävää 
polttoainetta - öljyä lamppuihin. Sinun tulee täyttyä joka päivä Pyhän Hengen 
täyteydestä ajassa, jotta saavutat tavoiteltavan loppuasetelman. Ennalta kerrotun 
Voittajan joukoissa ei ole aina helppoa seisoa ajassa.less"

� "
Play Video"
Heureka, Sodan jälkeen!
youtube.com!
Uploaded by 1969arska on 2010-10-02."
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

14h ago""
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 11. joulukuuta 2014 klo 14.08 
Aihe: Uusin päivitykseni LinkedInissä 11.12.2014 ""
Tervehdys taasen äiti ja Reino, ""
tässä on uusin päivitykseni LinkedInissä tänään 11.12.2014. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
11.12.2014""
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Jeesus on totuus Osa 1/6 Näin sanoo Herra, sinun Jumalasi Kaikkivaltias. Minä sinut uudeksi teen 
Suomen maa. Minä valollani valaisen kulkusi kansojen keskuudessa. Saat olemallaolollasi todistaa 
Herran suuria tekoja ajassa, sanoo Herra Sinun Jumalasi, Israelin Pyhä Jumala. Sinä käännyt 
pahoilta teiltäsi ja kannat Nimeäni kunniakkaasti, sanoo Jeesus Kristus, sinun Vapahtajasi. Minä 
uudeksi teen sinun polkusi edessäni. Et kulje enää omassa tahdossasi vaan ojentaudut kulkemaan 
Minun polkujani, sanoo Herra Sebaot, Luoja Kaikkivaltias.""
Jeesus on totuus Osa 2/6 Minä siunaan sinua ja annan sinulle virkistävän aamukasteen Pyhässä 
Hengessä. Saat seistä kansojen edessä Minun kunniakseni ja kirkastaa Sanani totuutta ajassa. 
Älä epäröi, sillä annan ihmisellekin hengen ja otan sen pois ajallani. Saat uskossa ottaa vastaan 
Pyhän Henkeni ja sinut liitän jaloon Viinipuuhun. Jos et tee vanhurskauden hedelmää, leikkaan 
sinut pois ja heitän tuleen, joka on palava ikuisesti, sanoo Isä Jumala Kaikkivaltias. Ole rohkea ja 
saat elää Minussa, sanoo Herra Jeesus Kristus, sinun Vapahtajasi. Pysy minussa Suomen maa ja 
kansa.""
Jeesus on totuus Osa 3/6 Olet minulle rakas. Pysy minussa ja saat siunaukseni ja varjelukseni 
ajassa. En kättäni nosta pois yltäsi. En katseeni anna viipyä muualla liian pitkään. Minä valvon 
kulkusi Suomen maa ja ohjaan sinua kulkemaan oikeaa tietä, kun turvaat yksin Herraan. Tee 
viisaasti ja saat elää, sanoo Herra, Luoja Kaikkivaltias. Tämän kirjasin uskossa sydämeltäni 
rukoillen. Lähdin edellisen päivitykseni jälkeen tavalliseen tapaan päiväkävelylle nukuttamaan 
tytärtäni päiväunille rattaissa.""
Jeesus on totuus Osa 4/6 Herra puhutteli minun sydäntäni ja kehoitti välittömästi kääntymään 
takaisin kotiin - Hänellä oli minulle tiedon sana jaettavaksi teille edelleen. Herra ilmoitti Hengessä, 
että te tulette saamaan voiton Jeesuksessa Kristuksessa. Herra tulee kääntämään jumalattomien 
ja harhaan eksyneiden sydämet ja he tulevat kääntymään teiltänsä ja huutamaan elävän Israelin 
Jumalan puoleen kuin lapset - Abba Isä. Herra armahtaa meitä ja ottaa meidät takaisin avosylin - 
Hän tulee tuhlaajapoikiaan ja -tyttäriään vastaan avosylin.""
Jeesus on totuus Osa 5/6 Hän ottaa meidät takaisin omiksi veljikseen ja tyttärikseen Jeesuksessa 
Kristuksessa meidän Herrassamme. Jumalalla kiitos Hän vahvisti asian minulle puhutellen 
sydäntäni ja kehoittaen tarkkaamaan kuuntelemaani musiikkia, jonka kautta Hän usein minua 
virvoittaa, lohduttaa, rohkaisee ja uskomattomasti ohjaa kulkuani. Kuuntelen MP-soittimelta 
sattumanvaraisesti sinne lataamaani musiikkia, joka on pääsääntöisesti hengellistä Gospel-
musiikkia sen eri genreistä sekä klassista musiikkia.""
Jeesus on totuus Osa 6/6 Herra vahvisti Suomen kansan tehtävän soittamalla minulle jo kauan 
sitten sävelletyn ja sanoitetun Finlandian. Saimme sen aikana, jolloin meistä tuli itsenäinen 
kansakunta - Suomi. Nyt saamme sen merkiksi ajassa, jossa saamme uudestisyntyä Pyhän 
Hengen työllä kansakuntien joukossa kirkastamaan siniristilipullamme Jeesusta Kristusta ajassa. 
Herra antoi meille armon edessään. Halleluja. Aamen. Sain Pyhältä Hengeltä 11.12.2014 
Sananpaikan Suomelle: Joh. 3:17. Kuuntele Finlandian sanat. Herra on ihmeellinen - Jumala 
kulkee aina askeleen edellä ajassa. Valoa ja iloa."
--- 
Jukka Paakkanen"
Jeesus on totuus Osa 1/6 Näin sanoo Herra, sinun Jumalasi Kaikkivaltias. Minä 
sinut uudeksi teen Suomen maa. Minä valollani valaisen kulkusi kansojen 
keskuudessa. Saat olemallaolollasi todistaa Herran suuria tekoja ajassa, sanoo 
Herra Sinun Jumalasi, Israelin Pyhä Jumala. Sinä käännyt pahoilta teiltäsi ja kannat 
Nimeäni kunniakkaasti, sanoo Jeesus Kristus, sinun Vapahtajasi. Minä uudeksi 
teen sinun polkusi edessäni. Et kulje enää omassa tahdossasi vaan ojentaudut 
kulkemaan Minun polkujani, sanoo Herra Sebaot, Luoja Kaikkivaltias.less"
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� "
Play Video"
Finlandia - Hymni, Op. 26!
youtube.com!
Oi, Suomi, katso, sinun päiväs' koittaa, Yön uhka karkoitettu on jo pois, Ja aamun 
kiuru kirkkaudessa soittaa, Kuin itse taivahan kansi sois'. Yön vallat aamun valkeus 
jo voittaa, Sun päiväs' koittaa, oi synnyinmaa. Oi, nouse,..."
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

37s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Jeesus on totuus Osa 2/6 Minä siunaan sinua ja annan sinulle virkistävän 
aamukasteen Pyhässä Hengessä. Saat seistä kansojen edessä Minun kunniakseni 
ja kirkastaa Sanani totuutta ajassa. Älä epäröi, sillä annan ihmisellekin hengen ja 
otan sen pois ajallani. Saat uskossa ottaa vastaan Pyhän Henkeni ja sinut liitän 
jaloon Viinipuuhun. Jos et tee vanhurskauden hedelmää, leikkaan sinut pois ja 
heitän tuleen, joka on palava ikuisesti, sanoo Isä Jumala Kaikkivaltias. Ole rohkea 
ja saat elää Minussa, sanoo Herra Jeesus Kristus, sinun Vapahtajasi. Pysy minussa 
Suomen maa ja kansa.less"

� "
Play Video"
Finlandia - Hymni, Op. 26!
youtube.com!
Oi, Suomi, katso, sinun päiväs' koittaa, Yön uhka karkoitettu on jo pois, Ja aamun 
kiuru kirkkaudessa soittaa, Kuin itse taivahan kansi sois'. Yön vallat aamun valkeus 
jo voittaa, Sun päiväs' koittaa, oi synnyinmaa. Oi, nouse,..."
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         
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22s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Jeesus on totuus Osa 3/6 Olet minulle rakas. Pysy minussa ja saat siunaukseni ja 
varjelukseni ajassa. En kättäni nosta pois yltäsi. En katseeni anna viipyä muualla 
liian pitkään. Minä valvon kulkusi Suomen maa ja ohjaan sinua kulkemaan oikeaa 
tietä, kun turvaat yksin Herraan. Tee viisaasti ja saat elää, sanoo Herra, Luoja 
Kaikkivaltias. Tämän kirjasin uskossa sydämeltäni rukoillen. Lähdin edellisen 
päivitykseni jälkeen tavalliseen tapaan päiväkävelylle nukuttamaan tytärtäni 
päiväunille rattaissa.less"

� "
Play Video"
Finlandia - Hymni, Op. 26!
youtube.com!
Oi, Suomi, katso, sinun päiväs' koittaa, Yön uhka karkoitettu on jo pois, Ja aamun 
kiuru kirkkaudessa soittaa, Kuin itse taivahan kansi sois'. Yön vallat aamun valkeus 
jo voittaa, Sun päiväs' koittaa, oi synnyinmaa. Oi, nouse,..."
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

21s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Jeesus on totuus Osa 4/6 Herra puhutteli minun sydäntäni ja kehoitti välittömästi 
kääntymään takaisin kotiin - Hänellä oli minulle tiedon sana jaettavaksi teille 
edelleen. Herra ilmoitti Hengessä, että te tulette saamaan voiton Jeesuksessa 
Kristuksessa. Herra tulee kääntämään jumalattomien ja harhaan eksyneiden 
sydämet ja he tulevat kääntymään teiltänsä ja huutamaan elävän Israelin Jumalan 
puoleen kuin lapset - Abba Isä. Herra armahtaa meitä ja ottaa meidät takaisin 
avosylin - Hän tulee tuhlaajapoikiaan ja -tyttäriään vastaan avosylin.less"

� "
Play Video"
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Finlandia - Hymni, Op. 26!
youtube.com!
Oi, Suomi, katso, sinun päiväs' koittaa, Yön uhka karkoitettu on jo pois, Ja aamun 
kiuru kirkkaudessa soittaa, Kuin itse taivahan kansi sois'. Yön vallat aamun valkeus 
jo voittaa, Sun päiväs' koittaa, oi synnyinmaa. Oi, nouse,..."
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

26s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Jeesus on totuus Osa 5/6 Hän ottaa meidät takaisin omiksi veljikseen ja 
tyttärikseen Jeesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme. Jumalalla kiitos Hän 
vahvisti asian minulle puhutellen sydäntäni ja kehoittaen tarkkaamaan 
kuuntelemaani musiikkia, jonka kautta Hän usein minua virvoittaa, lohduttaa, 
rohkaisee ja uskomattomasti ohjaa kulkuani. Kuuntelen MP-soittimelta 
sattumanvaraisesti sinne lataamaani musiikkia, joka on pääsääntöisesti hengellistä 
Gospel-musiikkia sen eri genreistä sekä klassista musiikkia.less"

� "
Play Video"
Finlandia - Hymni, Op. 26!
youtube.com!
Oi, Suomi, katso, sinun päiväs' koittaa, Yön uhka karkoitettu on jo pois, Ja aamun 
kiuru kirkkaudessa soittaa, Kuin itse taivahan kansi sois'. Yön vallat aamun valkeus 
jo voittaa, Sun päiväs' koittaa, oi synnyinmaa. Oi, nouse,..."
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

8m ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Jeesus on totuus Osa 6/6 Herra vahvisti Suomen kansan tehtävän soittamalla 
minulle jo kauan sitten sävelletyn ja sanoitetun Finlandian. Saimme sen aikana, 
jolloin meistä tuli itsenäinen kansakunta - Suomi. Nyt saamme sen merkiksi ajassa, 
jossa saamme uudestisyntyä Pyhän Hengen työllä kansakuntien joukossa 
kirkastamaan siniristilipullamme Jeesusta Kristusta ajassa. Herra antoi meille 
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armon edessään. Halleluja. Aamen. Sain Pyhältä Hengeltä 11.12.2014 
Sananpaikan Suomelle: Joh. 3:17. Kuuntele Finlandian sanat. Herra on ihmeellinen 
- Jumala kulkee aina askeleen edellä ajassa. Valoa ja iloa.less"

� "
Play Video"
Finlandia - Hymni, Op. 26!
youtube.com!
Oi, Suomi, katso, sinun päiväs' koittaa, Yön uhka karkoitettu on jo pois, Ja aamun 
kiuru kirkkaudessa soittaa, Kuin itse taivahan kansi sois'. Yön vallat aamun valkeus 
jo voittaa, Sun päiväs' koittaa, oi synnyinmaa. Oi, nouse,..."
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

36s ago""
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 12. joulukuuta 2014 klo 13.11 
Aihe: Päivitys LinkedInissä 12.12.2014 ""
Hei äiti ja Reino, ""
tässä on viimeisin päivitykseni 12.12.2014 LinkedInissä. Ollaan rukouksessa 
kestävät ja ylistetään Herraa, sillä Hän on hyvä ja armollinen meitä kohtaan ajassa. 
Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
12.12.2014""
Jeesus on elämä Osa 1/6 Say YES! - YEshua Saves, say JES! - JEsus Saves. Tämä on 
Kaikkivaltiaan Luojan käsittämätöntä huumoria ajassa. Hän on viisaudessaan antanut kansoille 
kielet. Hän on omalla ihmeellisellä tavallaan valmistanut Jumalan oikeudella todistuksen 
lähimmäisille, jonka saatat kuulla vain hengellisesti maailman melua kuulostellen. Hän on antanut 
todistuksensa myös silmillemme ajassa - vain hengellisin silmin tarkastellen saatat nähdä Jumalan 
ihmismielin käsittämättömän todistuksen ajassa joka päivä."
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Jeesus on elämä Osa 2/6 Luomakunta todistaa meille joka päivä Luojan suuria tekoja ajassa - se 
on luotu Jumalan ylivertaisella kädenjäljellä ja annettu ihmisille viljeltäväksi ja varjeltavaksi 
Jumalan Sanan ilmoituksen mukaan. Sen lisäksi Herra on Sanassaan käskenyt täyttää Maan 
jälkeläisillä. Me voimme käsittää kaiken kirjaimellisesti, mutta Pyhässä Hengessä hengellisesti 
ymmärtäväisillä ihmisillä on mahdollisuus ymmärtää sydämessään Herran antamilla käskyillä myös 
niiden hengellinen ulottuvuus ajassa.""
Jeesus on elämä Osa 3/6 Luoja Kaikkivaltias on antanut meille viljelypellon, jolla ymmärrämme 
kansojen meren ajassa. Herra on antanut meille Jeesuksessa Kristuksessa uskon siemenen 
kylvettäväksi sekä varjeltavaksi uskon tuottavan Jumalan Sanan totuus - uskon siemen. Jumalan 
Sanan kuuleminen synnyttää ihmisessä uskon. Siksi meille on annettu tehtävä julistaa Pyhää 
evankeliumia lähimmäisillemme ajassa kukin sillä paikalla, jonka Herra on itse meille osoittanut 
Jeesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme.""
Jeesus on elämä Osa 4/6 Herra on antanut meille käskyn suojella elämää, sillä ilman elämän 
varjelua, emme voi saada jälkeläisiä - emme fyysisiä perillisiä, mutta emme myöskään uusia 
sisaria ja veljiä Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesus Kristus on tie, totuus ja elämä. Meille on annettu 
työhömme määräaika ja Isä Jumala toivoo, että kaikki hänen lapsensa - jokainen ihminen - saisivat 
kuulla armollisen evankeliumin ja ottaa vastaan Jeesuksessa Kristuksessa tarjotun pelastuksen 
armosta uskon kautta. Olen hämmästellyt tätä Jumalan puhetta ajassa.""
Jeesus on elämä Osa 5/6 Pyhä Henki antoi minulle hiljattain ymmärryksen, että kuljetan 
todistukseksi lähimmäisilleni tytärtäni päiväkävelyillä Jeep-merkkisissä vaunuissa. Maailmalla on 
varmasti tällekin joku merkityksensä, mutta minulle Pyhä Henki ilmoitti niiden todistavan 
lähimmäisilleni tämän: JEEP - JEEsus Pelastaa. Herää kukon huutoon, kun sinulla on vielä 
armonaikaa. Ota Jeesus Messias vastaan Vapahtajanasi täydestä sydämestäsi, mielestäsi ja 
tahdostasi. Kadu syntejäsi ja usko ne anteeksi saaduiksi Vapahtajamme veren voimasta.""
Jeesus on elämä Osa 6/6 Ota vastaan Pyhän Hengen kaste uskossa ja tee parannus 
vaelluksessasi. Salli Jumalan Pyhän Hengen tehdä sinussa Jumalan työ - uudestisynnyttää mielesi 
ajassa. Se on puhdistaa sielusi synnin saastasta ja pukea sinut pyhien puhtaaseen hengelliseen 
sota-asuun Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Sain tämän kehoituksen tulla tämän sinulle 
kertomaan kesken päiväkävelyn palaten takaisin kotiin. Vain usko Jeesukseen pelastaa. Sain 
Pyhältä Hengeltä sydämelleni sinulle seuraavat Sananpaikat: Matt. 5:7 , Joe. 3, 2.Kor. 1:7 ja 
5.Moos. 3:9. Valoa ja iloa."
--- 
Jukka Paakkanen"
Jeesus on elämä Osa 1/6 Say YES! - YEshua Saves, say JES! - JEsus Saves. 
Tämä on Kaikkivaltiaan Luojan käsittämätöntä huumoria ajassa. Hän on 
viisaudessaan antanut kansoille kielet. Hän on omalla ihmeellisellä tavallaan 
valmistanut Jumalan oikeudella todistuksen lähimmäisille, jonka saatat kuulla vain 
hengellisesti maailman melua kuulostellen. Hän on antanut todistuksensa myös 
silmillemme ajassa - vain hengellisin silmin tarkastellen saatat nähdä Jumalan 
ihmismielin käsittämättömän todistuksen ajassa joka päivä.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

20s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
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Jeesus on elämä Osa 2/6 Luomakunta todistaa meille joka päivä Luojan suuria 
tekoja ajassa - se on luotu Jumalan ylivertaisella kädenjäljellä ja annettu ihmisille 
viljeltäväksi ja varjeltavaksi Jumalan Sanan ilmoituksen mukaan. Sen lisäksi Herra 
on Sanassaan käskenyt täyttää Maan jälkeläisillä. Me voimme käsittää kaiken 
kirjaimellisesti, mutta Pyhässä Hengessä hengellisesti ymmärtäväisillä ihmisillä on 
mahdollisuus ymmärtää sydämessään Herran antamilla käskyillä myös niiden 
hengellinen ulottuvuus ajassa.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

7s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Jeesus on elämä Osa 3/6 Luoja Kaikkivaltias on antanut meille viljelypellon, jolla 
ymmärrämme kansojen meren ajassa. Herra on antanut meille Jeesuksessa 
Kristuksessa uskon siemenen kylvettäväksi sekä varjeltavaksi uskon tuottavan 
Jumalan Sanan totuus - uskon siemen. Jumalan Sanan kuuleminen synnyttää 
ihmisessä uskon. Siksi meille on annettu tehtävä julistaa Pyhää evankeliumia 
lähimmäisillemme ajassa kukin sillä paikalla, jonka Herra on itse meille osoittanut 
Jeesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

16s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Jeesus on elämä Osa 4/6 Herra on antanut meille käskyn suojella elämää, sillä 
ilman elämän varjelua, emme voi saada jälkeläisiä - emme fyysisiä perillisiä, mutta 
emme myöskään uusia sisaria ja veljiä Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesus Kristus 
on tie, totuus ja elämä. Meille on annettu työhömme määräaika ja Isä Jumala 
toivoo, että kaikki hänen lapsensa - jokainen ihminen - saisivat kuulla armollisen 
evankeliumin ja ottaa vastaan Jeesuksessa Kristuksessa tarjotun pelastuksen 
armosta uskon kautta. Olen hämmästellyt tätä Jumalan puhetta ajassa.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

2m ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Jeesus on elämä Osa 5/6 Pyhä Henki antoi minulle hiljattain ymmärryksen, että 
kuljetan todistukseksi lähimmäisilleni tytärtäni päiväkävelyillä Jeep-merkkisissä 
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vaunuissa. Maailmalla on varmasti tällekin joku merkityksensä, mutta minulle Pyhä 
Henki ilmoitti niiden todistavan lähimmäisilleni tämän: JEEP - JEEsus Pelastaa. 
Herää kukon huutoon, kun sinulla on vielä armonaikaa. Ota Jeesus Messias 
vastaan Vapahtajanasi täydestä sydämestäsi, mielestäsi ja tahdostasi. Kadu 
syntejäsi ja usko ne anteeksi saaduiksi Vapahtajamme veren voimasta.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

56s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Jeesus on elämä Osa 6/6 Ota vastaan Pyhän Hengen kaste uskossa ja tee 
parannus vaelluksessasi. Salli Jumalan Pyhän Hengen tehdä sinussa Jumalan työ - 
uudestisynnyttää mielesi ajassa. Se on puhdistaa sielusi synnin saastasta ja pukea 
sinut pyhien puhtaaseen hengelliseen sota-asuun Herrassa Jeesuksessa 
Kristuksessa. Sain tämän kehoituksen tulla tämän sinulle kertomaan kesken 
päiväkävelyn palaten takaisin kotiin. Vain usko Jeesukseen pelastaa. Sain Pyhältä 
Hengeltä sydämelleni sinulle seuraavat Sananpaikat: Matt. 5:7 , Joe. 3, 2.Kor. 1:7 
ja 5.Moos. 3:9. Valoa ja iloa.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

1m ago"
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 13. joulukuuta 2014 klo 10.31 
Aihe: Kommentti ja peukutus LinkedInissä 13.12.2014 ""
Huomenta äiti ja Reino, ""
tässä on tämän aamuinen kannanotto avioliittokeskusteluun LinkedInissä 
13.12.2014. Meidän on sallittava Jumalan toteuttaa kaikki Hänen tahtonsa 
mukaisesti ajassa. Olen saanut hengellistä ymmärrystä tässä asiassa siten, että 
Herra puhuttelee nyt seurakuntaa Suomessa tällä asialla. Hän on tahtonut osoittaa 
seurakunnalle sen, että Hänen on saatava tehdä Pyhässä Hengessä työ, joka 
johtaa Suomen kansan synnintunnossa ja armonvirrassa Jeesuksen Kristuksen 
yhteyteen - Golgatan uhriveren synneistä puhtaaksi tekevän voiman kautta. "
Meidän tulee uskoa ja luottaa ikiaikojen Jumalaamme - Luojaan Kaikkivaltiaaseen 
ajassa. Emme saa vaipua epätoivoon yksittäisten yhteiskunnallisten muutosten 
edessä - Jumala on Kaikkivaltias ja toteuttaa oman suunniltelmansa meille usein 
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täysin käsittämättömällä tavalla - vain lopputulos ratkaisee - Jumala on Voittaja 
tässä kamppailussa ihmisten sieluista ajassa. Se on muistettava. Jumalan armo 
kuuluu jokaiselle syntejä erittelemättä. "
Emme saa ryhtyä farisealaisiksi ja kirjanoppineiksi ajassa vaan sallia Jumalan 
Pyhän Hengen tehdä sen työn kansakunnassa, joka Hänelle kuuluu. Meidän 
tehtävämme on palvella Herraa Jeesuksessa Kristuksessa - rukoilla ja kiittää 
lakkaamatta, palvella seurakuntaa omalla paikallamme ja sillä tavalla, jonka Herra 
on kullekin antanut tehtäväksi Pyhän Hengen johdatuksessa. "
Me emme ole heitä Herran nimissä, jotka lyövät lyötyä ja sortavat kurjaa. Me emme 
ole heitä, jotka ristiinnaulitsevat ristille rakkaudettomien ja jumalattomien tavoin 
lähimmäisemme synteineen. Ei meille ole annettu siihen oikeutta - se on yksin 
Jumalan Pyhän Hengen työ ihmisessä uskonratkaisun kautta. Me olemme kuin 
kyreneläisiä Simoneita, jotka kantavat Kristuksen ristiä ajassa - olemmehan tulleet 
Pyhässä Hengessä liitetyiksi Kristuksen ruumiiseen ajassa. "
Rukouksessa on voimamme. Kiitetään Herraa sydämestämme siitä, että Herra 
puhuttelee lähimmäisiämme ajassa tavallaan ja ajallaan. Pysytään Kristuksessa 
Pyhän Hengen kautta päivittäin Pyhästä Hengestä täyttyen ja saamme kerran 
korjata vanhurskauden hedelmän myös Suomen kansakunnan keskuudessa 
ajassa. Siunattua adventin aikaa - me odotamme joka päivä Herraa saapuvaksi 
hetkellä, jota emme tiedä. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- ""

" " � "         
" "             

Terho Kulmala� "
" " Play Video  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youtube.com  
Suomeksi tekstitetty lyhytvideo perustelee miksi avioliitto on juuri miehen ja 
naisen muodostama ainoalaatuinen instituutio. www.ionainstitute.ie 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You"
" "                       "
" " Jukka Paakkanen “Tämä on puhtaasti yhteiskunnallinen näkemys ja                    

perusteltu kannanotto avioliiton luonteesta ja koostumuksesta. Myös 
Raamatun ilmoitus tukee tällaista käsitystä perheen merkityksestä 
yhteiskunnalle. Perhe muodostuu isän ja äidin yhteiselämän kautta 
heidän jälkeläisilleen turvalliseksi kasvuyhteisöksi eri roolimalleineen 
ajassa. Hengellisesti tarkastellen totean, ettei Raamattu tai 
seurakunnassa työtä tekevä Pyhä Henki säädä Suomen valtion lakeja - 
sen tekevät kansanedustajat edustuksellisen demokratiamme 
parlamentissa. Kansanedustajien toivoisi ymmärtävän vastuunsa 
ajassa siitä, mihin suuntaan he luotsaavat yhteiskuntaa. Jumala siunaa 
kansakuntia vanhurskaiden lähimmäisten vuoksi. less”3m ago  "

—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 13. joulukuuta 2014 klo 17.27 
Aihe: Päivitys LinkedInissä 13.12.2014 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on viimeisin päivitykseni LinkedInissä 13.12.2014. Valoa ja iloa. ""
Jukka ""
--- 
13.12.2014""
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Pyhän Hengen opetus Osa 1/21 Katso Minä uudeksi teen Taivaan ja Maan, sanoo Herra, sinun 
Jumalasi. Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta Minun rakkauteni ei sinusta väisty, sanoo 
Herra, sinun Vapahtajasi. Minä teen uutta sinussa ja sinä olet Minussa, sanoo Herra. Minä annan 
sateeni yli kaiken maan ja annan kasvaa viljan pellossani ajan ja toisen ajan ja puoli aikaa. Sitten 
lähetän sadonkorjuusen väkeni ja se kerää sadon pelloiltani. Viljan siirrän aittaani ja ruumenet 
poltetaan, sanoo Herra, sinun Jumalasi.""
Pyhän Hengen opetus Osa 2/21 Kun aika on kypsä, Minä teen ruumiistani uuden ja pyhän 
luomuksen Herrassa, sanoo Henki Elämän, Kaikkivaltiaan Jumalan Pyhä Henki, joka on ja elää 
sinussa ja Minussa, sanoo Herra Jeesus Kristus. Katso, Minä teen uutta sinussa Suomen maa. 
Katso, saat seistä kansakuntien edessä Minussa. Saat loistaa kirkkauttani kansakuntien keskellä ja 
olla Minussa. Minä varjelen sinun kulkusi Suomen maa, kun pysyt Minussa, sanoo Herra 
Kaikkivaltias, Pyhä Jumala, Taivaan ja Maan Luoja. Olet Minun, sanoo Herra. Älä astu harhaan 
Minusta. Minussa saat elää.""
Pyhän Hengen opetus Osa 3/21 Minussa saat rauhan. Sen sinulle annan, kun elät Minussa. Älä 
pelkää, sillä Minä varjelen sinua, sanoo Herra, sinun Jumalasi. Pysy Minussa. Pelastut uskosta ja 
armosta. Minä Olen Rakkaus. Minä Olen Alku ja Loppu. Nämä ovat Totisen Jumalan sanoja. Pysy 
Minussa Suomen maa ja saat elää Minussa nyt ja aina, iankaikkisesti. Seuraa Minua, sanoo 
Jeesus Kristus, sinun Herrasi ajassa ja iankaikkisuudessa. Olet Minun. Tule ja saat elää Minussa 
rakas Suomen maa. Aamen. Edellä olevan kirjasin 13.12.2014 rukouksessa sydämeltäni Pyhässä 
Hengessä.""
Pyhän Hengen opetus Osa 4/21 Herra on puhutellut minua pitkin päivää erilaisen tekemisen 
kautta. Luoja antoi sataa tänne Etelä-Suomeen yön aikana reilut kymmenen senttiä lunta. Maa oli 
aamulla herätessä kauttaaltaan valkoisena. Luonto oli kuin puettu valkoiseen puhtaaseen 
morsiusmekkoon. Mennessäni aamupalan jälkeen tekemään lumitöitä pihalle sain taas kerran olla 
Pyhän Hengen oppikoulussa arjen askareissa. Herran Henki puhutteli sydäntäni lumitöiden 
edetessä aina askel askeleelta kehoittaen minua eri hetkissä tarkkaavaisuuteen ja kysyen 
ymmärsinkö, mitä Hän haluaa kertoa milläkin asialla.""
Pyhän Hengen opetus Osa 5/21 Jos en osannut nähdä tavallisissa askareissa Jumalan kertomaa 
asiaa, Hän erikseen kiinnitti huomioni asiaan ja kertoi sen merkityksen hengellisesti asiaa 
tarkastellen. Olen niin usein ollut kovin hämilläni siitä, kuinka Pyhä Henki puhuttelee sydäntäni 
varsin tavallisten asioiden kautta uskossa minua arjessa kasvattaen. Mennessäni pihalle, oli lumi jo 
vettynyt ja muuttui jatkuvasti raskaammaksi luoda pois. Aloitin työn terassilta edeten kohti 
parkkipaikkaa ja aina edelleen tielle saakka. Saatuani kulkuväylät puhtaiksi tuli alle vuoden ikäinen 
tyttäreni avukseni.""
Pyhän Hengen opetus Osa 6/21 Sain sydämelleni, että minun tulisi keskeyttää lumityöt siihen asti, 
kunnes hänen äitinsä ehtisi ulos tekemään hänen kanssaan lumiukkoja talon sivustalle. Sain 
sydämelleni, että tekisin hänelle malliksi lumilyhdyn terassin kulmaan - kastunut lumi kun 
mahdollistaa niin monenlaisten asioiden rakentelua talvisaikaan lasten kanssa puuhastellessa. 
Isänä pyörittelin lumesta lumipalloja, jotka asettelin ympyrän muotoon edelleen hiljalleen kerros 
toisensa jälkeen lumilyhtyä rakentaen.""
Pyhän Hengen opetus Osa 7/21 Varjelin samalla, ettei lumilyhdystä kiinnostunut tyttäreni saattanut 
sitä hajoittaa kesken rakennustyön. Annoin tytön omin käsin tutkia lunta samanaikaisesti siinä 
määrin, kun tuon ikäinen talvipukineissa rukkaset kädessä saattoi. Äidin tultua ulos ja aloitettua 
tyttäreni kanssa lumiukkojen tekemisen talon sivustalla hain sisältä valkoisen lyhtykynttilän ja 
asetin sen lyhdyn sisään sytyttäen sen palamaan. Tein vielä muutaman pallon ja asetin viimeisen 
pallon päällimmäiseksi. Lyhty oli valmis.""
Pyhän Hengen opetus Osa 8/21 Pyhä Henki puhutteli silloin sydäntäni ja sanoi sen olevan kuin 
Kristuksen ruumis ajassa. Jeesus Kristus on sen Pää. Taivaan Isä rakentaa sen omin käsin 
taitavasti ja antaa sille lyhtykynttilän tavoin sen sisään kätkien eläväksi ja yhdeksi tekevän Pyhän 
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Henkensä ajassa - Pyhän Hengen kirkkaus loistaa Kristuksen ruumiista maailman hengelliseen 
pimeyteen ajassa. Rakennusvaiheessa Isä Jumala poistaa omin käsin huonon aineksen 
rakennuksesta - Pyhän Hengen temppelistä - ja korvaa sen kelvollisella aineksella yliluonnollisesti.""
Pyhän Hengen opetus Osa 9/21 Näin Hän rakentaa sen vahvaksi ja liittää palat toisiinsa 
Jeesuksen Kristuksen verellä - Pyhällä Hengellä ajassa. Herra on asetettu kulmapalaksi, johon 
eksyvät kompastuvat. Jumalan Pyhä Henki puhdistaa yliluonnollisesti jokaisen rakennuspalan 
ennen sen liittämistä Kristuksen ruumiiseen. Tuossa Kristuksen näkymättömässä ruumiissa ei ole 
mitään epäpyhää - se on Jumalan pyhien seurakunta Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa Pyhän 
Hengen kautta, joka saa armon osakseen tulla kutsutuiksi Karitsan häihin.""
Pyhän Hengen opetus Osa 10/21 Jumala tutkii ihmissydämet ja valinta on Hänen päätöksensä, 
ketkä ovat sydämiltään ne nöyrät, jotka saavat osakseen tuon Kuninkaan suuren juhlan Taivaassa. 
Jatkoin lumitöitä siirtyen seuraavaksi puhdistamaan lumet autojen päältä. Pyhä Henki puhutteli 
sydäntäni. Seisoin lumiharjan kanssa kadun reunassa aloittaen puhdistamaan kymmenen vuotta 
vanhaa kansan autoani, sinistä perhemallista Volkswagen Passattia sen perästä.""
Pyhän Hengen opetus Osa 11/21 Minulla on oikeassa yläkulmassa takalasissa Suomen lippu 
pystyasennossa kuin kuolleista ylösnousseen Jeesuksen Kristuksen tyhjää ristiä ajassa jatkuvasti 
julistamassa. Olen sen niin aikanani siihen kiinnittänyt Pyhän Hengen kehoituksesta. Alunperin 
kiinnitin tarralipun samalla tavalla myös takalasin vasempaan kulmaan, mutta se on lähtenyt pois 
autopesuissa, enkä ole enää sydämessäni kokenut tarpeelliseksi panna uutta tilalle. Herran Henki 
puhutteli minua osoittaen ikäänkuin temppelin ulkopihalla seisomassa kaksi seurakuntaa, jotka 
Kristus on kutsunut kuolemallaan.""
Pyhän Hengen opetus Osa 12/21 Pyhä Henki on seulonut ne ajassa - erotellut jyvät akanoista kuin 
symbolisesti ymmärretään Raamatun kuvauksen Jerusalemin temppelin esiripun kahtia 
halkeamisella Jeesuksen Kristuksen antaessa Henkensä Golgatalla ristinpuulla samalla paljastaen 
kansalle näkymän Pyhän Jumalan alttarille kaikkein pyhimpään. Tarkastellessani näkymää pihassa 
havaitsin sen Pyhän Hengen erikseen osoittaessa, että isänä lapselleni ulkoterassin kulmaan 
rakentamani lumilyhty loisti autojen välistä luonnollista kellertävää kirkkautta pihapiiriin loistaen. ""
Pyhän Hengen opetus Osa 13/21 Tuo lumilyhtyhän edusti minulle nyt symbolisesti Kristuksen 
ruumiista ajassa, jonka Isä Jumala on omin käsin valmistanut ainokaisen Poikansa kunniaksi 
Pyhän Hengen kautta. Tuo Jumalan kirkkautta sädehtivä valo paljastui nyt noiden kahden erilleen 
asetellun seurakunnan välistä molempia loistollaan valaisten. Jumala oli antanut sataa lumen 
molempien autojen päälle tasapuolisesti peittäen ne alleen valkeudellaan. Molemmat seurakunnat 
olivat siis kuvainnollisesti pukeutuneet valkeuden asuun.""
Pyhän Hengen opetus Osa 14/21 Erottava tekijä oli se, että toisessa seurakunnassa pidettiin 
reilusti Kristus esillä, jota autoni siniristilippu pystyasennossa symboloi. Puolisoni autossa ei ollut 
tunnustuksellista tarraa. Mustanvärinen uudehkon karhea Volvo oli yhtälailla lumen peitossa. 
Jatkoin isälle kuuluvaa autojen puhdistamista lumesta ensin puhdistaen oman Volkkarini ja sitten 
puhdistaen lumesta puolisoni Volvon. Pyhä Henki muistutti minua työn tehtyäni siitä, että näin Isä 
Jumalakin poistaa kirkkaudellaan kerran kaikki peitteet ja tekee näkyväksi kaikille todellisen 
uskomme tilan.""
Pyhän Hengen opetus Osa 15/21 Hän riisuu meidät Aatamin ja Eevan tavoin alasti edessään ja 
jakaa vaelluksemme mukaan jokaiselle sielulle oikeudenmukaisen tuomion. Kuin profeetallisesti 
astuin porrasaskelmalta etuterassille voimakkaasti kenkiäni lumen puhdistamiseksi tampaten. 
Samassa käännyin katsomaan, miten terassin kulmaan rakentamani lumilyhty palloineen sinkoutui 
ympäriinsä lyhtykynttilän liekin sammuttaen. Pyhä Henki oli juuri puhutellut sydäntäni totuudella. 
Kun Kristuksen ruumis temmataan Taivaaseen Karitsan häihin valmistautumaan Ihmisen Pojan 
päivään, tulee hengellinen pimeys.""
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Pyhän Hengen opetus Osa 16/21 Tuo lyhtykynttilän sammuminen vahvisti minulle Pyhän Hengen 
puhetta. Asetin lumilyhtyyn uuden lyhtykynttilän ja korjasin sen uudelleen. Lähdimme 
päiväkävelylle tyttären päiväunien ajaksi ja palattuani takaisin totesin, ettei lumipalloista tehty lyhty 
enää antanut valoaan. Tuulenvire oli ilmeisesti sammuttanut uudelleen sytytetyn liekin heti 
lähdettyämme.""
Pyhän Hengen opetus Osa 17/21 Kun se hetki koittaa, että Kristuksen Morsian temmataan 
Taivaaseen Karitsan häihin, niin kaikki Jeesukseen Kristukseen uskovat, jotka jäävät vielä jälkeen 
odottamaan Herraa saapuvaksi kirkkaudessa pilvissä Ihmisen Pojan päivänä takaisin maan päälle, 
pitäkää päänne pystyssä ja olkaa Herralle uskollisia vaikka kuolemaan asti ja saatte iankaikkisen 
elämän. Kaikkivaltias Jumala, Taivaan ja Maan Luoja, kykenee tahtoessaan varjelemaan 
yliluonnollisesti teidän henkennekin ajassa myös vaivan aikana, jolloin Jumalan vihan maljat 
kaadetaan maailman ylle.""
Pyhän Hengen opetus Osa 18/21 Älkää ikinä kieltäkö Herraanne Jeesusta Kristusta ja ottako 
vastaan teille tarjottavaa Pedon merkkiä ajassa. Jumalan Sana ilmoittaa suoraan, ettei Herra 
armahda niitä, jotka ottavat Pedon merkin ja kumartavat Petoa ajassa - palvelevat ihmisten 
merestä nousevaa Pedonvaltaa ajassa sen sijaan, että he nöyrtyisivät Kaikkivaltiaan Jumalan 
edessä ja antaisivat kaiken kunnian elävälle kolmiyhteiselle Jumalallemme - Isälle, Pojalle ja 
Pyhälle Hengelle ajassa.""
Pyhän Hengen opetus Osa 19/21 Se henki, joka tunnustaa Luojan ja Jeesuksen Kristuksen saa 
Jumalan armosta vastaanottaa uskossa Pyhän Hengen puolustajakseen ajassa. Jumalan Pyhä 
Henki puolustaa Jumalan Sanan totuutta - Jeesusta Kristusta - ajassa. Se mikä meissä on, on 
suurempi kuin se, joka on maailmassa. Jeesuksen veren voimaa ei Saatana voi vastustaa, sillä 
Kristus meissä Pyhän Hengen kautta on voittanut kuoleman vallan. Me saamme kerran rohkeasti 
nostaa päämme elävän Jumalan edessä ja vastaanottaa voittopalkinnon Herraltamme.""
Pyhän Hengen opetus Osa 20/21 Saamme oikeuden käydä Taivaan kirkkauteen silloin, kun 
Jeesuksen Kristuksen - elävän Israelin Jumalan Pojan - kieltäneiden käy tie iankaikkiseen 
kadotukseen, jossa kiristellään hampaita iankaikkisesti ja jossa huuto ja valitus eivät lakkaa 
koskaan. Älkää eksykö pois Herrastamme Jeesuksesta Kristuksesta ja saatte Jumalan armon 
osaksenne nyt ajassa ja iankaikkisuudessa. Jumalan kello käy.""
Pyhän Hengen opetus Osa 21/21 Me emme tunne hetkeä, mutta olemme aina valmiina valvoen ja 
Jumalan Pyhästä Hengestä päivittäin täyttyen rukouksessa, kiitoksessa, ylistyksessä ja 
palvonnassa Pyhän Hengen kautta Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Sain sydämessäni 
Pyhältä Hengeltä nämä Sananpaikat 13.12.2014 sinulle rohkaisuksi ja ymmärrykseksi: Ilm. 3:17, 
Ilm. 5:12, Ilm. 3:7, Ilm. 2:28 , 2. Moos. 3:17, 5. Moos. 3:4, 1. Kor. 1:7, 1. Kor. 2, Room. 3:5 sekä 1. 
Piet. 3:2. Rakastavan Jumalan siunausta ja Jeesuksen Kristuksen rauhaa. Valoa ja iloa."
--- 
Jukka Paakkanen"
Pyhän Hengen opetus Osa 1/21 Katso Minä uudeksi teen Taivaan ja Maan, sanoo 
Herra, sinun Jumalasi. Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta Minun 
rakkauteni ei sinusta väisty, sanoo Herra, sinun Vapahtajasi. Minä teen uutta 
sinussa ja sinä olet Minussa, sanoo Herra. Minä annan sateeni yli kaiken maan ja 
annan kasvaa viljan pellossani ajan ja toisen ajan ja puoli aikaa. Sitten lähetän 
sadonkorjuusen väkeni ja se kerää sadon pelloiltani. Viljan siirrän aittaani ja 
ruumenet poltetaan, sanoo Herra, sinun Jumalasi.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         
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46m ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Pyhän Hengen opetus Osa 3/21 Minussa saat rauhan. Sen sinulle annan, kun elät 
Minussa. Älä pelkää, sillä Minä varjelen sinua, sanoo Herra, sinun Jumalasi. Pysy 
Minussa. Pelastut uskosta ja armosta. Minä Olen Rakkaus. Minä Olen Alku ja 
Loppu. Nämä ovat Totisen Jumalan sanoja. Pysy Minussa Suomen maa ja saat 
elää Minussa nyt ja aina, iankaikkisesti. Seuraa Minua, sanoo Jeesus Kristus, sinun 
Herrasi ajassa ja iankaikkisuudessa. Olet Minun. Tule ja saat elää Minussa rakas 
Suomen maa. Aamen. Edellä olevan kirjasin 13.12.2014 rukouksessa sydämeltäni 
Pyhässä Hengessä.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

5s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Pyhän Hengen opetus Osa 5/21 Jos en osannut nähdä tavallisissa askareissa 
Jumalan kertomaa asiaa, Hän erikseen kiinnitti huomioni asiaan ja kertoi sen 
merkityksen hengellisesti asiaa tarkastellen. Olen niin usein ollut kovin hämilläni 
siitä, kuinka Pyhä Henki puhuttelee sydäntäni varsin tavallisten asioiden kautta 
uskossa minua arjessa kasvattaen. Mennessäni pihalle, oli lumi jo vettynyt ja 
muuttui jatkuvasti raskaammaksi luoda pois. Aloitin työn terassilta edeten kohti 
parkkipaikkaa ja aina edelleen tielle saakka. Saatuani kulkuväylät puhtaiksi tuli alle 
vuoden ikäinen tyttäreni avukseni.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

22s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Pyhän Hengen opetus Osa 12/21 Pyhä Henki on seulonut ne ajassa - erotellut jyvät 
akanoista kuin symbolisesti ymmärretään Raamatun kuvauksen Jerusalemin 
temppelin esiripun kahtia halkeamisella Jeesuksen Kristuksen antaessa Henkensä 
Golgatalla ristinpuulla samalla paljastaen kansalle näkymän Pyhän Jumalan 
alttarille kaikkein pyhimpään. Tarkastellessani näkymää pihassa havaitsin sen 
Pyhän Hengen erikseen osoittaessa, että isänä lapselleni ulkoterassin kulmaan 
rakentamani lumilyhty loisti autojen välistä luonnollista kellertävää kirkkautta 
pihapiiriin loistaen.less"
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" " Comment"         
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18s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Pyhän Hengen opetus Osa 13/21 Tuo lumilyhtyhän edusti minulle nyt symbolisesti 
Kristuksen ruumiista ajassa, jonka Isä Jumala on omin käsin valmistanut 
ainokaisen Poikansa kunniaksi Pyhän Hengen kautta. Tuo Jumalan kirkkautta 
sädehtivä valo paljastui nyt noiden kahden erilleen asetellun seurakunnan välistä 
molempia loistollaan valaisten. Jumala oli antanut sataa lumen molempien autojen 
päälle tasapuolisesti peittäen ne alleen valkeudellaan. Molemmat seurakunnat 
olivat siis kuvainnollisesti pukeutuneet valkeuden asuun.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

17s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Pyhän Hengen opetus Osa 14/21 Erottava tekijä oli se, että toisessa 
seurakunnassa pidettiin reilusti Kristus esillä, jota autoni siniristilippu 
pystyasennossa symboloi. Puolisoni autossa ei ollut tunnustuksellista tarraa. 
Mustanvärinen uudehkon karhea Volvo oli yhtälailla lumen peitossa. Jatkoin isälle 
kuuluvaa autojen puhdistamista lumesta ensin puhdistaen oman Volkkarini ja sitten 
puhdistaen lumesta puolisoni Volvon. Pyhä Henki muistutti minua työn tehtyäni 
siitä, että näin Isä Jumalakin poistaa kirkkaudellaan kerran kaikki peitteet ja tekee 
näkyväksi kaikille todellisen uskomme tilan.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

13s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Pyhän Hengen opetus Osa 16/21 Tuo lyhtykynttilän sammuminen vahvisti minulle 
Pyhän Hengen puhetta. Asetin lumilyhtyyn uuden lyhtykynttilän ja korjasin sen 
uudelleen. Lähdimme päiväkävelylle tyttären päiväunien ajaksi ja palattuani takaisin 
totesin, ettei lumipalloista tehty lyhty enää antanut valoaan. Tuulenvire oli ilmeisesti 
sammuttanut uudelleen sytytetyn liekin heti lähdettyämme.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

17s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"

https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Fprofile%2Fview%3Fid%3D169233277%26snapshotID%3D%26authType%3Dname%26authToken%3D8gGd%26ref%3DNUS%26trk%3DNUS-body-member-name&urlhash=vNjT&pos=2%3A1&trkToken=action%3DviewMemberByName%26pageKey%3Dmember-home%26contextId%3DL4lFWdJ2rxOA1eyEhSsAAA%3D%3D%26isFolloweeOfPoster%3Dfalse%26aggregationType%3Dnone%26actorType%3Dlinkedin%3Amember%26feedPosition%3D2%26verbType%3Dlinkedin%3Apost%26isDigested%3Dfalse%26rowPosition%3D1%26objectType%3D%26moduleKey%3Dhp_feed%26activityId%3Dactivity%3A5949549080014319616%26actorId%3Dmember%3A169233277%26isPublic%3Dtrue%26model%3Dnus%3Ahomepage_federator_relevance_113_rent_sb0%2E08%26objectId%3D%26distanceFromViewer%3D0%26isSponsored%3Dfalse&tev=0
https://www.linkedin.com/home?trk=nav_responsive_tab_home#
https://www.linkedin.com/lite/updates?like=&objectUrn=urn%3Ali%3Aactivity%3A5949549080014319616&attributedObjectUrn=activity%3A5949549080014319616&createViralActivity=false&actorType=&actorId=0&isSponsoredActivity=false&actionToken=&trackingMetadataJson=&csrfToken=ajax%3A1868392827011989477&trk=like-uscp
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Fupdates%3Fdiscuss%3D%26scope%3D169233277%26stype%3DM%26topic%3Dactivity%253A5949549080014319616%26activity%3Dactivity%253A5949549080014319616%26type%3DU%26a%3DtE4h%26pk%3Dmember-home%26paginationToken%3D169233277-1418483053560-c9f0b786b3a5bb4e3565542c778db026%26goback%3D%252Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1%26trk%3Dnum-comment&urlhash=zwBq&pos=2%3A1&trkToken=action%3DcommentBreakout%26pageKey%3Dmember-home%26contextId%3DL4lFWdJ2rxOA1eyEhSsAAA%3D%3D%26isFolloweeOfPoster%3Dfalse%26aggregationType%3Dnone%26actorType%3Dlinkedin%3Amember%26feedPosition%3D2%26verbType%3Dlinkedin%3Apost%26isDigested%3Dfalse%26rowPosition%3D1%26objectType%3D%26moduleKey%3Dhp_feed%26activityId%3Dactivity%3A5949549080014319616%26actorId%3Dmember%3A169233277%26isPublic%3Dtrue%26model%3Dnus%3Ahomepage_federator_relevance_113_rent_sb0%2E08%26objectId%3D%26distanceFromViewer%3D0%26isSponsored%3Dfalse&tev=0
https://www.linkedin.com/home?trk=nav_responsive_tab_home#
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Fprofile%2Fview%3Fid%3D169233277%26snapshotID%3D%26authType%3Dname%26authToken%3D8gGd%26ref%3DNUS%26trk%3DNUS-body-member-name&urlhash=vNjT&pos=2%3A1&trkToken=action%3DviewMemberByName%26pageKey%3Dmember-home%26contextId%3DhshpnP12rxNw6ZmohSsAAA%3D%3D%26isFolloweeOfPoster%3Dfalse%26aggregationType%3Dnone%26actorType%3Dlinkedin%3Amember%26feedPosition%3D2%26verbType%3Dlinkedin%3Apost%26isDigested%3Dfalse%26rowPosition%3D1%26objectType%3D%26moduleKey%3Dhp_feed%26activityId%3Dactivity%3A5949549873996062720%26actorId%3Dmember%3A169233277%26isPublic%3Dtrue%26model%3Dnus%3Ahomepage_federator_relevance_113_rent_sb0%2E08%26objectId%3D%26distanceFromViewer%3D0%26isSponsored%3Dfalse&tev=0
https://www.linkedin.com/home?trk=nav_responsive_tab_home#
https://www.linkedin.com/lite/updates?like=&objectUrn=urn%3Ali%3Aactivity%3A5949549873996062720&attributedObjectUrn=activity%3A5949549873996062720&createViralActivity=false&actorType=&actorId=0&isSponsoredActivity=false&actionToken=&trackingMetadataJson=&csrfToken=ajax%3A1868392827011989477&trk=like-uscp
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Fupdates%3Fdiscuss%3D%26scope%3D169233277%26stype%3DM%26topic%3Dactivity%253A5949549873996062720%26activity%3Dactivity%253A5949549873996062720%26type%3DU%26a%3DGtCo%26pk%3Dmember-home%26paginationToken%3D169233277-1418483239372-5ae1528ff5a30e15e5f1da85801cb43f%26goback%3D%252Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1%26trk%3Dnum-comment&urlhash=kXIt&pos=2%3A1&trkToken=action%3DcommentBreakout%26pageKey%3Dmember-home%26contextId%3DhshpnP12rxNw6ZmohSsAAA%3D%3D%26isFolloweeOfPoster%3Dfalse%26aggregationType%3Dnone%26actorType%3Dlinkedin%3Amember%26feedPosition%3D2%26verbType%3Dlinkedin%3Apost%26isDigested%3Dfalse%26rowPosition%3D1%26objectType%3D%26moduleKey%3Dhp_feed%26activityId%3Dactivity%3A5949549873996062720%26actorId%3Dmember%3A169233277%26isPublic%3Dtrue%26model%3Dnus%3Ahomepage_federator_relevance_113_rent_sb0%2E08%26objectId%3D%26distanceFromViewer%3D0%26isSponsored%3Dfalse&tev=0
https://www.linkedin.com/home?trk=nav_responsive_tab_home#
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Fprofile%2Fview%3Fid%3D169233277%26snapshotID%3D%26authType%3Dname%26authToken%3D8gGd%26ref%3DNUS%26trk%3DNUS-body-member-name&urlhash=vNjT&pos=3%3A1&trkToken=action%3DviewMemberByName%26pageKey%3Dmember-home%26contextId%3DAp7aBFd3rxNgHb0whSsAAA%3D%3D%26isFolloweeOfPoster%3Dfalse%26aggregationType%3Dnone%26actorType%3Dlinkedin%3Amember%26feedPosition%3D3%26verbType%3Dlinkedin%3Apost%26isDigested%3Dfalse%26rowPosition%3D1%26objectType%3D%26moduleKey%3Dhp_feed%26activityId%3Dactivity%3A5949551465709268992%26actorId%3Dmember%3A169233277%26isPublic%3Dtrue%26model%3Dnus%3Ahomepage_federator_relevance_113_rent_sb0%2E08%26objectId%3D%26distanceFromViewer%3D0%26isSponsored%3Dfalse&tev=0
https://www.linkedin.com/home?trk=nav_responsive_tab_home#
https://www.linkedin.com/lite/updates?like=&objectUrn=urn%3Ali%3Aactivity%3A5949551465709268992&attributedObjectUrn=activity%3A5949551465709268992&createViralActivity=false&actorType=&actorId=0&isSponsoredActivity=false&actionToken=&trackingMetadataJson=&csrfToken=ajax%3A1868392827011989477&trk=like-uscp
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Fupdates%3Fdiscuss%3D%26scope%3D169233277%26stype%3DM%26topic%3Dactivity%253A5949551465709268992%26activity%3Dactivity%253A5949551465709268992%26type%3DU%26a%3DTD6g%26pk%3Dmember-home%26paginationToken%3D169233277-1418483623385-e586e2a6b7ad9af97e9e6696e16c84f7%26goback%3D%252Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1%26trk%3Dnum-comment&urlhash=wsWI&pos=3%3A1&trkToken=action%3DcommentBreakout%26pageKey%3Dmember-home%26contextId%3DAp7aBFd3rxNgHb0whSsAAA%3D%3D%26isFolloweeOfPoster%3Dfalse%26aggregationType%3Dnone%26actorType%3Dlinkedin%3Amember%26feedPosition%3D3%26verbType%3Dlinkedin%3Apost%26isDigested%3Dfalse%26rowPosition%3D1%26objectType%3D%26moduleKey%3Dhp_feed%26activityId%3Dactivity%3A5949551465709268992%26actorId%3Dmember%3A169233277%26isPublic%3Dtrue%26model%3Dnus%3Ahomepage_federator_relevance_113_rent_sb0%2E08%26objectId%3D%26distanceFromViewer%3D0%26isSponsored%3Dfalse&tev=0
https://www.linkedin.com/home?trk=nav_responsive_tab_home#
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Fprofile%2Fview%3Fid%3D169233277%26snapshotID%3D%26authType%3Dname%26authToken%3D8gGd%26ref%3DNUS%26trk%3DNUS-body-member-name&urlhash=vNjT&pos=2%3A1&trkToken=action%3DviewMemberByName%26pageKey%3Dmember-home%26contextId%3D3Pq2PIx3rxOwftSohSsAAA%3D%3D%26isFolloweeOfPoster%3Dfalse%26aggregationType%3Dnone%26actorType%3Dlinkedin%3Amember%26feedPosition%3D2%26verbType%3Dlinkedin%3Apost%26isDigested%3Dfalse%26rowPosition%3D1%26objectType%3D%26moduleKey%3Dhp_feed%26activityId%3Dactivity%3A5949552428067147776%26actorId%3Dmember%3A169233277%26isPublic%3Dtrue%26model%3Dnus%3Ahomepage_federator_relevance_113_rent_sb0%2E08%26objectId%3D%26distanceFromViewer%3D0%26isSponsored%3Dfalse&tev=0


Jukka Paakkanen LinkedIn päivitykset Sivu �  / �76 132
Pyhän Hengen opetus Osa 18/21 Älkää ikinä kieltäkö Herraanne Jeesusta Kristusta 
ja ottako vastaan teille tarjottavaa Pedon merkkiä ajassa. Jumalan Sana ilmoittaa 
suoraan, ettei Herra armahda niitä, jotka ottavat Pedon merkin ja kumartavat Petoa 
ajassa - palvelevat ihmisten merestä nousevaa Pedonvaltaa ajassa sen sijaan, että 
he nöyrtyisivät Kaikkivaltiaan Jumalan edessä ja antaisivat kaiken kunnian elävälle 
kolmiyhteiselle Jumalallemme - Isälle, Pojalle ja Pyhälle Hengelle ajassa.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

17s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Pyhän Hengen opetus Osa 19/21 Se henki, joka tunnustaa Luojan ja Jeesuksen 
Kristuksen saa Jumalan armosta vastaanottaa uskossa Pyhän Hengen 
puolustajakseen ajassa. Jumalan Pyhä Henki puolustaa Jumalan Sanan totuutta - 
Jeesusta Kristusta - ajassa. Se mikä meissä on, on suurempi kuin se, joka on 
maailmassa. Jeesuksen veren voimaa ei Saatana voi vastustaa, sillä Kristus 
meissä Pyhän Hengen kautta on voittanut kuoleman vallan. Me saamme kerran 
rohkeasti nostaa päämme elävän Jumalan edessä ja vastaanottaa voittopalkinnon 
Herraltamme.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

10s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Pyhän Hengen opetus Osa 20/21 Saamme oikeuden käydä Taivaan kirkkauteen 
silloin, kun Jeesuksen Kristuksen - elävän Israelin Jumalan Pojan - kieltäneiden käy 
tie iankaikkiseen kadotukseen, jossa kiristellään hampaita iankaikkisesti ja jossa 
huuto ja valitus eivät lakkaa koskaan. Älkää eksykö pois Herrastamme Jeesuksesta 
Kristuksesta ja saatte Jumalan armon osaksenne nyt ajassa ja iankaikkisuudessa. 
Jumalan kello käy.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

21s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Pyhän Hengen opetus Osa 21/21 Me emme tunne hetkeä, mutta olemme aina 
valmiina valvoen ja Jumalan Pyhästä Hengestä päivittäin täyttyen rukouksessa, 
kiitoksessa, ylistyksessä ja palvonnassa Pyhän Hengen kautta Herrassamme 
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https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&snapshotID=&authType=name&authToken=8gGd&ref=NUS&trk=NUS-body-member-name&urlhash=vNjT&pos=1:1&trkToken=p=p%3Dmember_activity_history_embed%26c%3D7Wf49O13rxOwf9e0hCsAAA%253D%253D%26m%3DUserActivities%26n%3D0&d=c%3D%26u%26y%3DCLICK%26n%3DviewMemberByName&t=a%3DisFolloweeOfPoster%253Dfalse%2526distanceFromActor%253D0%2526actorType%253Dlinkedin%25253Amember%2526metadata%253Dranker_name%25253DactivityRecommendations%252526ranker_model%25253Dprofile%2525253Aowner%2526likedByUser%253Dfalse%2526targetId%253D%2526recentCommentUrns%253D%2526targetType%253D%2526sponsoredFlag%253DORGANIC%2526verbType%253Dlinkedin%25253Apost%2526objectType%253D%2526totalShares%253D0%2526activityId%253Durn%25253Ali%25253Aactivity%25253A5949554059563327488%2526recentL
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Jeesuksessa Kristuksessa. Sain sydämessäni Pyhältä Hengeltä nämä Sananpaikat 
13.12.2014 sinulle rohkaisuksi ja ymmärrykseksi: Ilm. 3:17, Ilm. 5:12, Ilm. 3:7, Ilm. 
2:28 , 2.Moos. 3:17, 5.Moos. 3:4, 1.Kor. 1:7, 1.Kor. 2, Room. 3:5 sekä 1.Piet. 3:2. 
Rakastavan Jumalan siunausta ja Jeesuksen Kristuksen rauhaa. Valoa ja iloa.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

47s ago""
—-""
From: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Date: 2014-12-13 17:40 GMT+02:00 
Subject: Kuva 13.12.2014 ""

!  
—-"
From: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Date: 2014-12-13 18:54 GMT+02:00 
Subject: Peukutus LinkedInissä 13.12.2014 
To: aino.arvo@welho.com, Reino Pyykölä <reino.pyykola@phnet.fi> "

https://www.linkedin.com/pulse/activities/jukka-paakkanen+0_3hg-63arNXMUCH6oHSJqEi?trk=prof-0-sb-rcnt-act-link#
https://www.linkedin.com/lite/updates?like=&objectUrn=urn%3Ali%3Aactivity%3A5949554059563327488&attributedObjectUrn=activity%3A5949554059563327488&createViralActivity=false&actorType=&actorId=0&isSponsoredActivity=false&actionToken=&trackingMetadataJson=&csrfToken=ajax%3A1868392827011989477&trk=like-uscp
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https://www.linkedin.com/updates?discuss=&scope=169233277&stype=M&topic=activity%3A5949554059563327488&activity=activity%3A5949554059563327488&type=U&a=kmql&pk=member_activity_history_embed&paginationToken=169233277-1418484271930-fe1f61bc41836ee5c1bff1b4d8b0ce44&goback=&trk=num-comment&urlhash=dAlH&pos=1:1&trkToken=p=p%3Dmember_activity_history_embed%26c%3D7Wf49O13rxOwf9e0hCsAAA%253D%253D%26m%3DUserActivities%26n%3D0&d=c%3D%26u%26y%3DCLICK%26n%3DcommentBreakout&t=a%3DisFolloweeOfPoster%253Dfalse%2526distanceFromActor%253D0%2526actorType%253Dlinkedin%25253Amember%2526metadata%253Dranker_name%25253DactivityRecommendations%252526ranker_model%25253Dprofile%2525253Aowner%2526likedByUser%253Dfalse%2526targetId%253D%2526recentCommentUrns%253D%2526targetType%253D%2526sponsoredFlag%253DORGANIC%2526
https://www.linkedin.com/pulse/activities/jukka-paakkanen+0_3hg-63arNXMUCH6oHSJqEi?trk=prof-0-sb-rcnt-act-link#
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Hei äiti ja Reino, ""
tässä on ihmisen esittämä totuus ajassa, jota on helppoa puoltaa. Ihmisviisautta 
ajassa, jota kannattaa jakaa edelleen. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
A candle loses nothing by lighting another candle. - Erin Majors"
--- "
" " "         
" "             

Tiina Mäki likes:"
! ! Dave Kerpen A candle loses nothing by lighting another candle. - Erin Majors          

�  
 
 
 
 
 
 "

" " Like (98)"                   

https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https://www.linkedin.com/profile/view?id=102956408&authType=name&authToken=a_rS&ref=NUS&goback=&trk=member-pic&urlhash=L0BR&pos=8:1&trkToken=action=viewMemberPhoto&pageKey=member-home-backfill&contextId=MsDq8Ep8rxMQ9F4FmSsAAA==&isFolloweeOfPoster=false&nestedVerbType=linkedin:share&aggregationType=none&actorType=linkedin:member&feedPosition=8&nestedObjectType=linkedin:content&verbType=linkedin:like&isDigested=false&nestedActorId=member:15077789&rowPosition=1&objectType=&moduleKey=hp_feed&activityId=activity:5949568232837967872&nestedObjectId=content:2ebccd7db365395a14a58232b7936ac2&actorId=member:102956408&nestedActorType=linkedin:member&isPublic=true&model=nus:homepage_federator_relevance_113_rent_sb0.08&objectId=activity:5949542864399663104&distanceFromViewer=1&isSponsored=fa
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https://www.linkedin.com/profile/view?id=102956408&snapshotID=&authType=name&authToken=a_rS&ref=NUS&trk=NUS-body-member-name&urlhash=zMf4&pos=8:1&trkToken=action=viewMemberByName&pageKey=member-home-backfill&contextId=MsDq8Ep8rxMQ9F4FmSsAAA==&isFolloweeOfPoster=false&nestedVerbType=linkedin:share&aggregationType=none&actorType=linkedin:member&feedPosition=8&nestedObjectType=linkedin:content&verbType=linkedin:like&isDigested=false&nestedActorId=member:15077789&rowPosition=1&objectType=&moduleKey=hp_feed&activityId=activity:5949568232837967872&nestedObjectId=content:2ebccd7db365395a14a58232b7936ac2&actorId=member:102956408&nestedActorType=linkedin:member&isPublic=true&model=nus:homepage_federator_relevance_113_rent_sb0.08&objectId=activity:5949542864399663104&distanceFromViewer=1&i
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https://www.linkedin.com/profile/view?id=15077789&authType=name&authToken=kD6O&ref=NUS&goback=&trk=member-pic&urlhash=2kSz&pos=8:1&trkToken=action=viewMemberPhoto&pageKey=member-home-backfill&contextId=MsDq8Ep8rxMQ9F4FmSsAAA==&isFolloweeOfPoster=false&nestedVerbType=linkedin:share&aggregationType=none&actorType=linkedin:member&feedPosition=8&nestedObjectType=linkedin:content&verbType=linkedin:like&isDigested=false&nestedActorId=member:15077789&rowPosition=1&objectType=&moduleKey=hp_feed&activityId=activity:5949568232837967872&nestedObjectId=content:2ebccd7db365395a14a58232b7936ac2&actorId=member:102956408&nestedActorType=linkedin:member&isPublic=true&model=nus:homepage_federator_relevance_113_rent_sb0.08&objectId=activity:5949542864399663104&distanceFromViewer=1&isSponsored=fal
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https://www.linkedin.com/profile/view?id=15077789&snapshotID=&authType=name&authToken=kD6O&ref=NUS&trk=NUS-body-member-name&urlhash=Jn1M&pos=8:1&trkToken=action=viewMemberByName&pageKey=member-home-backfill&contextId=MsDq8Ep8rxMQ9F4FmSsAAA==&isFolloweeOfPoster=false&nestedVerbType=linkedin:share&aggregationType=none&actorType=linkedin:member&feedPosition=8&nestedObjectType=linkedin:content&verbType=linkedin:like&isDigested=false&nestedActorId=member:15077789&rowPosition=1&objectType=&moduleKey=hp_feed&activityId=activity:5949568232837967872&nestedObjectId=content:2ebccd7db365395a14a58232b7936ac2&actorId=member:102956408&nestedActorType=linkedin:member&isPublic=true&model=nus:homepage_federator_relevance_113_rent_sb0.08&objectId=activity:5949542864399663104&distanceFromViewer=1&is
https://www.linkedin.com/lite/updates?unlike=&objectUrn=urn%3Ali%3Aactivity%3A5949542864399663104&actorType=&actorId=0&isSponsoredActivity=false&actionToken=&csrfToken=ajax%3A1868392827011989477&trk=unlike-uscp
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" " Comment (3)"                   

" " Share"                   

" " 24m ago           "
" "                        

You, Padideh Mofidi and 96 others"
" "                       

� "
" " Gill Kirkman “What a lovely statement”2h ago                     "
" "                       "
" " Verna Brooks, MA “Nice! ”54m ago                     "
" "                       

� "
" " Arlinda Smith “So true!”39m ago"                   
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 14. joulukuuta 2014 klo 11.57 
Aihe: Päivitys LinkedInissä 14.12.2014 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on viimeisin LinkedIn päivitykseni 14.12.2014. Liitän oheen myös 
kirjoituksessa mainitun PDF-dokumentin. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
14.12.2014""
Jumala ompi linnamme Osa 1/2 Liitetiedostossa on väkevää Raamatun opetusta Pyhän Jumalan 
seurakunnassa - Kristuksen ruumiissa ajassa. Luin profeetta Owuorin opetuksen äsken uskossa 
rukoillen Pyhän Hengen antamaa ymmärrystä opetuksen sisällöstä elävältä Israelin Jumalalta 
pyytäen. Hengellisesti tarkastellen Aabraham on esikuvallisesti Raamatun ilmoituksessa kuin Isä 
Jumala ja Iisak on kuin esikuva Aatamista ja hänen jälkeläisistään ajassa. Iisakin sijaan uhriksi 
Taivaasta annettu virheetön oinas on esikuva Jumalan Karitsalle - Jeesukselle Kristukselle. ""
Jumala ompi linnamme 2/2 Hengellisesti tarkastellen veitsi, jolla Aabraham on uhraamassa Iisakin 
symboloi Jumalan Sanaa - Hengen Miekkaa. Jumalan Sanalla kerran Herra tuomitsee jokaisen 
viimeisellä tuomiolla. Esikuvallisesti Hän jakaa seurakunnan ajan lopulla - Iisak oli Aabrahamin 

https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https%253A%252F%252Fwww%252Elinkedin%252Ecom%252Fupdates%253Fdiscuss%253D%2526scope%253D15077789%2526stype%253DM%2526topic%253Dactivity%25253A5949542864399663104%2526activity%253Dactivity%25253A5949568232837967872%2526type%253DU%2526a%253DXCZP%2526pk%253Dmember-home-backfill%2526paginationToken%253D169233277-1418489069066-5975f23c331e66e4861d0d0cd42a60d4%2526goback%253D%2526trk%253Dnum-comment&urlhash=uQUu&pos=8%253A1&trkToken=action%253DcommentBreakout%2526pageKey%253Dmember-home-backfill%2526contextId%253DMsDq8Ep8rxMQ9F4FmSsAAA%253D%253D%2526isFolloweeOfPoster%253Dfalse%2526nestedVerbType%253Dlinkedin%253Ashare%2526aggregationType%253Dnone%2526actorType%253Dlinkedin%253Amember%2526feedPosition%253D8%2526nestedObjectType%253Dlinkedin%253Acontent%2526verbType%253Dlinkedin%253Alike%2526isDigested%253Dfalse%2526nestedActorId%253Dmember%253A15077789%2526rowPosition%253D1%2526objectType%253D%2526moduleKey%253Dhp_feed%2526activityId%253Dactivity%253A5949568232837967872%2526nestedObjectId%253Dcontent%253A2ebccd7db365395a14a58232b7936ac2%2526actorId%253Dmember%253A102956408%2526nestedActorType%25
https://www.linkedin.com/home?trk=nav_responsive_tab_home#
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Fprofile%2Fview%3Fid%3D169233277%26authType%3Dname%26authToken%3D8gGd%26ref%3DNUS%26trk%3Dliker-prf&urlhash=aeR1&pos=-1%3A0&trkToken=action%3DviewLiker%26pageKey%3DlikeResponse%26contextId%3D&tev=0
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Fprofile%2Fview%3Fid%3D355701766%26authType%3Dname%26authToken%3Dg5Im%26ref%3DNUS%26trk%3Dliker-prf&urlhash=ECfI&pos=-1%3A0&trkToken=action%3DviewLiker%26pageKey%3DlikeResponse%26contextId%3D&tev=0
https://www.linkedin.com/updates?discuss=&scope=&stype=M&topic=activity%3A5949542864399663104&activity=&type=U&a=UBOO&trk=like-others
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https://www.linkedin.com/profile/view?id=105979899&authType=name&authToken=nOWt&ref=NUS&goback=&trk=commenter-name&urlhash=vD6q&pos=8:1&trkToken=action=viewCommenter&pageKey=member-home-backfill&contextId=MsDq8Ep8rxMQ9F4FmSsAAA==&isFolloweeOfPoster=false&nestedVerbType=linkedin:share&aggregationType=none&actorType=linkedin:member&feedPosition=8&nestedObjectType=linkedin:content&verbType=linkedin:like&isDigested=false&nestedActorId=member:15077789&rowPosition=1&objectType=&moduleKey=hp_feed&activityId=activity:5949568232837967872&nestedObjectId=content:2ebccd7db365395a14a58232b7936ac2&actorId=member:102956408&nestedActorType=linkedin:member&isPublic=true&model=nus:homepage_federator_relevance_113_rent_sb0.08&objectId=activity:5949542864399663104&distanceFromViewer=1&isSponsored=
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https://www.linkedin.com/profile/view?id=2728943&authType=name&authToken=8ki5&ref=NUS&goback=&trk=member-pic&urlhash=OYmw&pos=8:1&trkToken=action=viewMemberPhoto&pageKey=member-home-backfill&contextId=MsDq8Ep8rxMQ9F4FmSsAAA==&isFolloweeOfPoster=false&nestedVerbType=linkedin:share&aggregationType=none&actorType=linkedin:member&feedPosition=8&nestedObjectType=linkedin:content&verbType=linkedin:like&isDigested=false&nestedActorId=member:15077789&rowPosition=1&objectType=&moduleKey=hp_feed&activityId=activity:5949568232837967872&nestedObjectId=content:2ebccd7db365395a14a58232b7936ac2&actorId=member:102956408&nestedActorType=linkedin:member&isPublic=true&model=nus:homepage_federator_relevance_113_rent_sb0.08&objectId=activity:5949542864399663104&distanceFromViewer=1&isSponsored=fals
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https://www.linkedin.com/profile/view?id=2728943&authType=name&authToken=8ki5&ref=NUS&goback=&trk=commenter-name&urlhash=abHh&pos=8:1&trkToken=action=viewCommenter&pageKey=member-home-backfill&contextId=MsDq8Ep8rxMQ9F4FmSsAAA==&isFolloweeOfPoster=false&nestedVerbType=linkedin:share&aggregationType=none&actorType=linkedin:member&feedPosition=8&nestedObjectType=linkedin:content&verbType=linkedin:like&isDigested=false&nestedActorId=member:15077789&rowPosition=1&objectType=&moduleKey=hp_feed&activityId=activity:5949568232837967872&nestedObjectId=content:2ebccd7db365395a14a58232b7936ac2&actorId=member:102956408&nestedActorType=linkedin:member&isPublic=true&model=nus:homepage_federator_relevance_113_rent_sb0.08&objectId=activity:5949542864399663104&distanceFromViewer=1&isSponsored=fa
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https://www.linkedin.com/profile/view?id=89450722&authType=name&authToken=FtHT&ref=NUS&goback=&trk=commenter-name&urlhash=wjLP&pos=8:1&trkToken=action=viewCommenter&pageKey=member-home-backfill&contextId=MsDq8Ep8rxMQ9F4FmSsAAA==&isFolloweeOfPoster=false&nestedVerbType=linkedin:share&aggregationType=none&actorType=linkedin:member&feedPosition=8&nestedObjectType=linkedin:content&verbType=linkedin:like&isDigested=false&nestedActorId=member:15077789&rowPosition=1&objectType=&moduleKey=hp_feed&activityId=activity:5949568232837967872&nestedObjectId=content:2ebccd7db365395a14a58232b7936ac2&actorId=member:102956408&nestedActorType=linkedin:member&isPublic=true&model=nus:homepage_federator_relevance_113_rent_sb0.08&objectId=activity:5949542864399663104&distanceFromViewer=1&isSponsored=f
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seurakunta - Isä ja Poika - JHVH ja Yeshuan ruumis ajassa. Oinas on esikuva Jumalan Karitsalle - 
Jeesus Nasaretilaiselle ajassa. PDF-dokumentin löydät repentfinland.fi. Sain 14.12.2014 Pyhältä 
Hengeltä todistukseksi ja muistutukseksi sinulle nämä Sananpaikat: Joh. 3:17, 1.Kor. 2:7 sekä 
1.Moos. 3:7. Valoa ja iloa."
--- 
Jukka Paakkanen"
Jumala ompi linnamme Osa 1/2 Liitetiedostossa on väkevää Raamatun opetusta 
Pyhän Jumalan seurakunnassa - Kristuksen ruumiissa ajassa. Luin profeetta 
Owuorin opetuksen äsken uskossa rukoillen Pyhän Hengen antamaa ymmärrystä 
opetuksen sisällöstä elävältä Israelin Jumalalta pyytäen. Hengellisesti tarkastellen 
Aabraham on esikuvallisesti Raamatun ilmoituksessa kuin Isä Jumala ja Iisak on 
kuin esikuva Aatamista ja hänen jälkeläisistään ajassa. Iisakin sijaan uhriksi 
Taivaasta annettu virheetön oinas on esikuva Jumalan Karitsalle - Jeesukselle 
Kristukselle.less"

� "
Jumalan pyyteetön rakkaus - Suomen tiimille!
Document!"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

1m ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Jumala ompi linnamme 2/2 Hengellisesti tarkastellen veitsi, jolla Aabraham on 
uhraamassa Iisakin symboloi Jumalan Sanaa - Hengen Miekkaa. Jumalan Sanalla 
kerran Herra tuomitsee jokaisen viimeisellä tuomiolla. Esikuvallisesti Hän jakaa 
seurakunnan ajan lopulla - Iisak oli Aabrahamin seurakunta - Isä ja Poika - JHVH ja 
Yeshuan ruumis ajassa. Oinas on esikuva Jumalan Karitsalle - Jeesus 
Nasaretilaiselle ajassa. PDF-dokumentin löydät lessrepentfinland.fi. Sain 

http://repentfinland.fi/
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Fprofile%2Fview%3Fid%3D169233277%26snapshotID%3D%26authType%3Dname%26authToken%3D8gGd%26ref%3DNUS%26trk%3DNUS-body-member-name&urlhash=vNjT&pos=2%3A1&trkToken=action%3DviewMemberByName%26pageKey%3Dmember-home%26contextId%3DRqZrOBa0rxMw%2Ft4QdysAAA%3D%3D%26isFolloweeOfPoster%3Dfalse%26aggregationType%3Dnone%26actorType%3Dlinkedin%3Amember%26feedPosition%3D2%26verbType%3Dlinkedin%3Ashare%26isDigested%3Dfalse%26rowPosition%3D1%26objectType%3Dlinkedin%3Acontent%26moduleKey%3Dhp_feed%26activityId%3Dactivity%3A5949831407051231232%26actorId%3Dmember%3A169233277%26isPublic%3Dtrue%26model%3Dnus%3Ahomepage_federator_relevance_113_rent_sb0%2E08%26objectId%3Dcontent%3Ad41720f42aa6d394b8a4f784aaeeff2b%26distanceFromViewer%3D0%26isSponsored%3Dfalse&tev=0
https://www.linkedin.com/home?trk=nav_responsive_tab_home#
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eslideshare%2Enet%2Fslideshow%2Fembed_code%2F42685885&urlhash=vpYS&pos=2%3A1&trkToken=action%3DviewRichMedia%26pageKey%3Dmember-home%26contextId%3DRqZrOBa0rxMw%2Ft4QdysAAA%3D%3D%26isFolloweeOfPoster%3Dfalse%26aggregationType%3Dnone%26actorType%3Dlinkedin%3Amember%26feedPosition%3D2%26verbType%3Dlinkedin%3Ashare%26isDigested%3Dfalse%26rowPosition%3D1%26objectType%3Dlinkedin%3Acontent%26moduleKey%3Dhp_feed%26activityId%3Dactivity%3A5949831407051231232%26actorId%3Dmember%3A169233277%26isPublic%3Dtrue%26model%3Dnus%3Ahomepage_federator_relevance_113_rent_sb0%2E08%26objectId%3Dcontent%3Ad41720f42aa6d394b8a4f784aaeeff2b%26distanceFromViewer%3D0%26isSponsored%3Dfalse&tev=0&trk=object-title
https://www.linkedin.com/lite/updates?like=&objectUrn=urn%3Ali%3Aactivity%3A5949831407051231232&attributedObjectUrn=activity%3A5949831407051231232&createViralActivity=false&actorType=&actorId=0&isSponsoredActivity=false&actionToken=&trackingMetadataJson=&csrfToken=ajax%3A1868392827011989477&trk=like-uscp
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https%253A%252F%252Fwww%252Elinkedin%252Ecom%252Fupdates%253Fdiscuss%253D%2526scope%253D169233277%2526stype%253DM%2526topic%253Dactivity%25253A5949831407051231232%2526activity%253Dactivity%25253A5949831407051231232%2526type%253DU%2526a%253DhlKu%2526pk%253Dmember-home%2526paginationToken%253D169233277-1418550415351-3070db7fe27b805eebd0a0e4e07e40a3%2526goback%253D%25252Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1%2526trk%253Dnum-comment&urlhash=51F6&pos=2%253A1&trkToken=action%253DcommentBreakout%2526pageKey%253Dmember-home%2526contextId%253DRqZrOBa0rxMw%252Ft4QdysAAA%253D%253D%2526isFolloweeOfPoster%253Dfalse%2526aggregationType%253Dnone%2526actorType%253Dlinkedin%253Amember%2526feedPosition%253D2%2526verbType%253Dlinkedin%253Ashare%2526isDigested%253Dfalse%2526rowPosition%253D1%2526objectType%253Dlinkedin%253Acontent%2526moduleKey%253Dhp_feed%2526activityId%253Dactivity%253A5949831407051231232%2526actorId%253Dmember%253A169233277%2526isPublic%253Dtrue%2526model%253Dnus%253Ahomepage_federator_relevance_113_rent_sb0%252E08%2526objectId%253Dcontent%253Ad41720f42aa6d394b8a4f784aaeeff2b%252
https://www.linkedin.com/home?trk=nav_responsive_tab_home#
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14.12.2014 Pyhältä Hengeltä todistukseksi ja muistutukseksi sinulle nämä 
Sananpaikat: Joh. 3:17, 1.Kor. 2:7 sekä 1.Moos. 3:7. Valoa ja iloa."

� "
Jumalan pyyteetön rakkaus - Suomen tiimille!
Document!
JUMALAN PYYTEETÖN RAKKAUS Keskiyön hetki Virheetön Karitsa Jeesuksen 
Risti ja Veri Esikoisuus Si m e o n Aabrahamin Usko Tässä artikkelissa on 
muistiinpanoja JUMALAN Miehen, Dr Owuorin Siunatusta opetuksesta Suomen..."
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

46s ago""
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 15. joulukuuta 2014 klo 17.43 
Aihe: Päivitys LinkedInissä 15.12.2014 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on päivitykseni LinkedInissä 15.12.2014. Saamme olla joka päivä luottavaisin 
mielin Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on hyvä ja armollinen meitä 
kohtaan. Hän varjelee aikamme ja kulkumme ajassa Pyhän nimensä tähden. Hyvä 
Paimen johdattaa meitä ajassa joka hetki. Olemme aina turvassa Hänen 
seurassaan ajassa. Pysykää rohkeasti Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa. 
Rakastavan Jumalan siunausta ja Jeesuksen Kristuksen rauhaa. Valoa ja iloa. ""
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Jukka "
--- 
15.12.2014""
Tunnet sydämeni Osa 1/35 Kirjoita. Minä Olen Herra sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia. 
Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta Minun rakkauteni ei sinusta väisty rakas Suomen 
maa. Sinä olet Minun, sanoo Herra sinun Vapahtajasi Jeesus Kristus, Elävä Jumala, Yksi ja Tosi 
Jumala. Älä pelkää, sillä Minä kykenen sinut varjeleman vihollisiltasi. Teen tyhjäksi voimallani 
heidän suunnitelmansa sinua vastaan. Pyhä Henkeni on sinua ajassa varjeleva, kun seuraat 
Minua, sanoo Herra.""
Tunnet sydämeni Osa 2/35 Minä johdatan sinun kulkusi virvoittavien vetten ääreen, siellä saat olla 
rauhassa Minun kanssani ja palvoa Minua, sanoo Herra sinun Jumalasi, Israelin Pyhä Jumala. 
Sinä olet Minun omani. En salli sinua loukattavan. Minä varjelen sinun kulkusi matkan ajassa. Sinä 
et kaadu teilläsi. Vaikka eteesi tehtäisiin ansoja, Minä Olen johdattava sinut turvaan vihollistesi 
kavalista teistä. Tule ja seuraa Minua, sanoo Herra Jeesus Kristus sinun Vapahtajasi. Sinä olet 
Minun, sanoo Herra Sebaot, Ikiaikojen Jumala, Maan ja Taivaan Luoja.""
Tunnet sydämeni Osa 3/35 Turvaa yksin Minuun ja saat elää Minussa, sanoo Herra. Älä pelkää. 
Olen sinun tiesi ennalta valmistanut. Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta Minun 
rakkauteni ei sinusta väisty, sanoo Herra, sinun Vapahtajasi. Älä kuuntele maailman melua. 
Saatana kiljuu jo kuin jalopeura ahdingossa. Minä Olen Juudaan Leijona Jeesus Kristus. Ei ole 
muuta Jumalaa. Jumala on yksi. Pysy sinä Minussa ja saat elää. Kuolema on heidän herransa, 
jotka minut hylkäävät. Kuoleman he myös osakseen saavat, sanoo Herra sinun Jumalasi 
Kaikkivaltias, Israelin Pyhä.""
Tunnet sydämeni Osa 4/35 Älä jää yksin. Turvaa yksin Minuun, sanoo Herra, sinun Vapahtajasi, 
luvattu Israelin Messias. Minä rakastan sinua Suomen maa. Pysy sinä Minussa ja saat elää. 
Aamen. Tämä on Tosi Jumalan sana. Ota se uskossa vastaan ja pelastut Elämään. Saat elää 
Minussa, sanoo Herra Jeesus Kristus. Pyhä Henkeni on sinua varjeleva nyt ja iankaikkisesti. 
Uskosta saat Elämän. Ota se vastaan, sanoo Isä Jumala, sinun Luojasi. Minä tulen pian, sanoo 
Herra Jeesus Kristus. Saat Henkeni siitä vakuudeksi.""
Tunnet sydämeni Osa 5/35 Sinä saat Elämän yksin Minussa. Minä Olen Tie, Totuus ja Elämä, 
sanoo Herra, sinun Vapahtajasi Jeesus Kristus, Jumalan Poika, Daavidin Poika, Ihmisen Poika, 
Luvattu Israelin Messias, Tosi Jumala, sinun Luojasi ja armahtajasi Kaikkivaltias Jumala. Älä epäröi 
vaan seuraa Minua ja saat elää. Nyt on sinun aikasi tehdä valinta. Tee viisas päätös. Valinta on 
sinun Suomen maa. Minussa saat elää, sanoo Herra, sinun Luojasi. Edellä olevan kirjasin uskossa 
rukoillen Pyhässä Hengessä sydämeltäni.""
Tunnet sydämeni Osa 6/35 Herra on puhuttannut minua Hengessään tänään useaan otteeseen 
sydämelläni. Herramme on ihmeelllinen voimaannuttavassa huolehtimisessaan omistaan ajassa. 
Meillä kävi eilen tyttäreni toiset kummit kylässä. Pöydällä oli vielä vierailun jäljiltä kulhollinen 
suklaapisarakeksejä tarjolla. Otin aamukahvin kanssa yhden ja hellyin antamaan yhdessä nautitun 
aamupuuron jälkeen myös tyttärelleni yhden keksin jälkiruoaksi.""
Tunnet sydämeni Osa 7/35 Taustalla soi internetistä YouTubesta ylistysmusiikki. ”Tahdot parasta 
vain antaa kuin isä lapsilleen”, Petri Kososen ylistyskappaleesta Halleluja, tunnet sydämeni - täytti 
tajuntani ja antoi minulle sydämeen suuren ilon ja riemun. Syötyäni keksini ja juotuani kahvini aloin 
spontaanisti ylistää Herraa olohuoneessa seisten ja kädet kohti kattoa nostaen Pyhässä Hengessä 
täyttyen.""
Tunnet sydämeni Osa 8/35 Enää en välitä ohikulkijoista kadulla, jos he saattaisivat nähdä 
ohikulkiessaan vilauksen ikkunoista sisälle kotiini, jossa palvon ja ylistän elävää Israelin Jumalaa 
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ajassa. En toki tee sitä näyttääkseni toisille hurskastelua tai tietoisesti viestien ympäristööni 
hihhuloivani Herrassa, vaan ylistän Jumalaani rohkaisuksi lähimmäisilleni ilman mitään sen 
suurempia estoja mielessäni ja sydämessäni. Herra haluaa todistaa elämälläni toisille 
Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa Hänen suuria tekojaan ja olen täysin antautunut 
palvelemaan yksin elävää Israelin Jumalaa ajassa.""
Tunnet sydämeni Osa 9/35 Olen rukoillut, että Hän antaa itse omilleen ymmärryksen siitä, mitä 
heille elämästäni jaan ja osoitan omalla vaelluksellani esimerkkiä toisia Kristuksen - Hyvän 
Paimenen - kalliita lampaita rohkaisten. Heitä, jotka ovat valmiita asettumaan maailman silmissä 
epäuskottaviksi tunnustaessaan kuulevansa sydämessään uskossa elävän Israelin Jumalan 
heikon ääneen ja seuraavansa sitä kuuliaisesti ajassa erottaen sen äänen maailman melusta ja 
pahuuden henkivaltojen harhaanjohtavasta puheesta sydämessä.""
Tunnet sydämeni Osa 10/35 Ylistäessäni elävää Israelin Jumalaa puristin kädessäni Raamattua ja 
rukoilin Herraa jakamaan runsaasta Elämän Leivästään täksi aamuksi taas voimaannuttavia 
armopaloja Pyhän Hengen osoituksella. Sainkin kasvukseni Sananpaikkoja, joiden myötä innostuin 
hengessäni vuolaaseen kiitokseen ja ylistykseen Pyhän Jumalan edessä käteni Raamattu 
kourassa kohti kattoa ylistykseen ja kiitokseen kohoittaen. Siunasin ääneen Suomen maata ja 
Israelia - niin fyysistä Israelin valtiota ja sen juutalaista kansaa kuin myös sen hengellistä perillistä 
Herrassa - Kristuksen ruumista ajassa.""
Tunnet sydämeni Osa 11/35 Tyttäreni katsoi tyytyväisenä keksiään mutustellen ylistystäni ja yhtyi 
ilooni itsekin välillä minua matkien - vapaata kättään kohti kattoa kohottaen ja kajauttaen perään 
hersyvät naurun tirskahdukset. Hänen hymynsä sulattaa aina sydämeni. Isänä olin onnellinen 
saadessani jakaa tämänkin hetken tyttäreni elämässä. Koin Pyhän Hengen kehoituksen 
sydämessäni, että minun tuli osoittaa hänelle konkreettisesti iloni lähde ja menin pöydän ääreen 
hänen eteensä.""
Tunnet sydämeni Osa 12/35 Tyttäreni katsoi minua tarkkaavaisesti ja puraisi tyytyväisenä uuden 
palan keksiä. Silloin vein Raamattuni poikittain suuhuni ja osoitin hänelle purevani Jumalan Sanaa 
ja todeten siihen perään: ”Nam, nam” ja hymyillen tyttärelleni kilpaa takaisin. Lapsen kasvot 
sädehtivät puhtaasta ilosta. Näin Herra tahtoi minun omalla esimerkilläni osoittavan reilusti 
lapselleni iloni lähteen - pienessä päässä syntyi ehkä mielleyhtymä makean suklaapisarakeksin ja 
Jumalan Sanan makeuden yhtäläisyydestä. Näin ainakin toivon.""
Tunnet sydämeni Osa 13/35 Ei ole mitään parempaa, mitä vanhemmat voivat lapselleen elämässä 
kasvattaa kuin sen, että Jumalan Sana on meille annettu uskovan suussa makealta maistuvaksi 
ravinnoksi jokaiseen päivään. Jumalan Sana on Elämän Leipä - sielun ravintoa, jota me 
tarvitsemme elämässä joka päivä syödäksemme ja saadaksemme voimaa taittaa matkaamme 
Herrassamme Jeesuksessa Kristuksesa kasvaen ja Hänen yhteydessään Pyhässä Hengessä 
pysyen.""
Tunnet sydämeni Osa 14/35 Raamatun ilmoitus on kuin kahvileipää, jossa jokainen Sana on 
Jumalan tahdon mukaisesti jokaiseen armon aamuun meille annettu totuus ohjeeksi elävän Israelin 
Jumalan tuntemiseen ja Hänen tahdossaan ajassa vaeltamiseen. Vain Jumalan Sanan kuuleminen 
synnyttää uskon. Minä haluan antaa lapsilleni esimerkin elämässä siihen Jumalan armosta 
tarjottuun mahdollisuuteen uskon kautta, joka tarjoaa sielulle iankaikkisen elämän Hänen 
yhteydessään. Halleluja! Herra on hyvä ja Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti uskovan 
sydämessä.""
Tunnet sydämeni Osa 15/35 Avasin ylistettyäni television ja katselin kanavapaikalta 15 AlfaTV:llä 
näytettyä IRR-TV:n tuottamaa ohjelmaa, jossa toimittaja kiertää eri kirkoissa katsomassa, miten 
kristityt kokoontuvat yhteen ajassa. Ohjelma taisi olla nauhoitettu Kangasalan kirkosta Majatalo-
illasta, jossa Pekka Simojoen isännöimänä ja paikallisen pastorin johdolla kristityt kokoontuivat 
seurakuntaan kasvamaan yhdessä Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa ajassa musiikin, 
opetuksen, ylistyksen, tanssin, ilon ja riemun ympäröimässä olotilassa Herrassamme."
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Tunnet sydämeni Osa 16/35 Ainakin television välityksellä sain nähdä elävän Israelin Jumalan 
kasvattavan tuota seurakuntaa Pyhän Hengen kautta esimerkillisesti ajassa Herran tuntemiseen ja 
elämään Hänen yhteydessään. Kiitos Herralle Majatalo-illoista. Toivoisin niiden leviävän edelleen 
kattavasti ympäri Suomen kutsumaan ihmisiä elävän Israelin Jumalan seurakuntayhteyteen 
ajassa. Rukoillaan yhdessä, että Herra antaisi näin tapahtua ja että Herra kutsuisi iltoihin mukaan 
kaikki - jokaisen ihmisen - eksyneet lampaansa ajassa.""
Tunnet sydämeni Osa 17/35 Herra kuulee pyyntömme ja Hänen tahtonsa tapahtuu ajassa 
huolimatta siitä, mikä on meidän tahtomme ja oma toiveemme. Minä uskon, että Herra tahtoo 
meidän julistavan nyt voimallisesti evankeliumia kaikkialla lähimmäisillemme ajassa. Parhaiten 
teemme sen mutkattomalla ja aidolla sekä esimerkillisellä vaelluksellamme Hänen edessään 
ajassa. Pekka Simojoki totesi ohjelmassa, kuinka hän oli rukoillut Herran antavan toiselle 
muusikolle aloitteen tekijän roolin heidän yhteisessä kohtaamisessaan, jos Herra toivoisi Pekan 
kertovan toiselle muusikolle Jeesuksesta.""
Tunnet sydämeni Osa 18/35 Kysyvä ei eksy teillänsä. Pyytävälle annetaan. Jumalalle kiitos Pekka 
Simojoen kaltaisista kansantajuisista, aidoista ja suorista Jumalan miehistä ja naisista ajassa. 
Ilman näitä uskontulta roihuavia kristittyjä ajassa ei Jeesuksen Kristuksen ruumis olisi enää kuin 
muisto torsosta, joka sojottaa kohti taivasta jossakin Akropoliksen kukkulan laella muistuttamassa 
meille siitä, että joskus joku on uskonut oikeasti johonkin yliluonnolliseen jumalaan ja rakentanut 
jumalilleen temppeleitäkin ennen kuin ovat kääntyneet palvomaan lihan himoja ja ihmisviisautta 
ajassa.""
Tunnet sydämeni Osa 19/35 Herra siunaa Suomen maata ja anna sen kansalle herätys! Se on 
huutomme Isä Jumalan puoleen Hänen Poikansa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen 
nimessä ja veressä, Pyhän Hengen kautta. Rakas Jeesus, kuule meitä. Aamen. Ylistyksen jälkeen 
puimme päälle ja lähdimme ulkoilemaan. Kysyin Herralta, minne Hän tahtoi tänään johdattaa 
kulkuani. Saan usein olla Pyhän Hengen oppikoulussa rukouksessa päiväkävelyiden aikana. Sain 
sydämelleni sen, että menisin normilenkin, mutta poikkeaisin jokirannan kautta.""
Tunnet sydämeni Osa 20/35 Lähdin matkaan tytärtäni Jeep-vaunuissa työntäen. Kuten aiemmin 
olen kertonut tarkoittaa JEEP minulle JEEsus Pelastaa, kuten Pyhä Henki on minulle Jumalan 
huumorilla osoittanut. Saavuttuani kylän halki kulkevan pääväylän laitaa viettävälle pyörätielle 
kiinnitti Pyhä Henki katseeni ohi kiitävään ajoneuvoon. Olin näkevinäni samalla kylällä asuvan 
merivoimien komentajan näköisen miehen painaltamassa ohitseni eri suuntaan viininpunaisella 
loistoautollaan. Ihmettelin, miksi Pyhä Henki osoitti minulle auton ja jatkoin matkaani.""
Tunnet sydämeni Osa 21/35 Matkalla jokirantaan Pyhä Henki palautti mieleeni menneitä 
tapahtumia sotilasuralta ja elämästäni. Herra muistutti siitä, kuinka minut oli  nuorena 
meriupseerina kutsuttu Meriupseeriyhdistyksen hallituksen jäseneksi. Hän osoitti sen, että se on 
yhteisön seula, jossa seulotaan tulevat organisaation johtohenkilöt sekä nykyisten että vanhempien 
meriupseereiden toimesta. Yhteisön sisällä kasvatetaan vastuuseen tulevat komentajat ja heidän 
seuraajansa. Inhimillisesti tarkastellen tämä on viisas menettely - hiljainen tieto siirtyy näin 
tehokkaasti sukupolvelta toiselle.""
Tunnet sydämeni Osa 22/35 Pyhä Henki palautti mieleeni määräaikaisen työni ennen sotilasuraa 
kiireapulaisena Suomen Kulttuurirahastossa. Sain vastaanottaa apurahahakemuksia, lajitella niitä 
ja toimittaa ne edelleen taksilla ympäri pääkaupunkiseutua ajaen lähettitehtävissä eri 
asiantuntijoille arvioitaviksi, ketkä hakijoista olivat sensoreiden mielestä kelvollisia saamaan 
myönnettäviä apurahoja rahastoista. Pyhä Henki muistutti minua siitä, kuinka silloinen merivoimien 
komentaja oli istunut Suomen Kulttuurirahaston hallituksessa luottamustehtävissä.""
Tunnet sydämeni Osa 23/35 Vara-amiraalilla oli asemansa puolesta valtaa ohjata suomalaisen 
yhteiskunnan kulttuuria osaltaan siihen suuntaan apurahojen myöntämispäätöksiin osallistuen kuin 
edustamansa arvoyhteisö toivoi. Näinhän korkeaan sotilasvirkaan nousevat henkilöt käyttävät 
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suurta ohjausvaltaa eri ritarikuntien kunniamerkkejä ja huomionosoituksia jakavissa 
yhteiskunnallisesti merkittävissä orgnisaatioissa ja yhteisöissä ajassa. Merivoimien komentajalla on 
piilovaltaa ohi organisaationsa eri yhteisöissä. Tämän Pyhä Henki tahtoi minulle tänään opettaa.""
Tunnet sydämeni Osa 24/35 Hän jatkoi ottaneensa tämän esimerkin siksi, että maailmassa sen 
todelliset johtajat eivät ole edessä ja korkeimmilla paikoilla antaen niille kasvonsa. Valtaa käytetään 
taustalta. Pyhä Henki todisti minulle hengessäni, että näinhän Saatanakin toimii ajassa aina siihen 
hetkeen asti, kunnes Antikristus antaa persoonalliselle pahalle kasvot ajassa. Elävä Israelin 
Jumala puhuu monella tavalla ajassa. Hän on varoittanut kansojen liikehdinnällä ja 
onnettomuuksilla säännöllisesti Saatanan vallassa pimeydessä vaeltavaa maailmaa ajassa.""
Tunnet sydämeni Osa 25/35 Herra Jeesus Kristus on vienyt kristittyjä niin Taivaaseen kuin 
Helvettiinkin katsomaan näitä paikkoja Pyhässä Hengessä todistukseksi lähimmäisille. Näihin 
todistuksiin saatat perehtyä internetissä soveltuvin hakusanoin. Elävä Israelin Jumala lähettää aina 
jonkun tahon varoittamaan ja kehoittaa parannukseen ennen kuin toimeenpanee tuomionsa 
ajassa. Sydämensä paaduttaneet lähimmäiset eivät ota näitä kehoituksia kuuleviin korviinsa ajassa 
ja päätyvät kadotukseen.""
Tunnet sydämeni Osa 26/35 Herra tahtoo puheellaan avata lähimmäisten silmät ja kääntää heidän 
sydämensä takaisin Luojansa puoleen sydämissään Herramme Jeesuksen Kristuksen edessä 
ajassa nöyrtyen. Jumala on elämän antaja ja sen poisottaja ajassa. Jokaisen aika ajassa on 
Herran käsissä. Jumala tahtoo tänä päivänä herättää maailman ihmisistä koostuvien merien 
Saatanallisten ja Pedonvaltaa ylläpitävien pahuudenmerivoimien taustalla vaikuttavat komentajat 
takaisin kohtaamaan totuus. Elävä Israelin Jumala on Voittaja.""
Tunnet sydämeni Osa 27/35 Pyhä Henki todistaa, että on turhaa asettua vastustamaan 
Herraamme Jeesusta Kristusta, sillä Hän on jo kuolemallaan voittanut Saatanan vallan. Hän 
varjelee omansa ajassa yliluonnollisesti ja vie heidät turvaan maailman pahuudelta ajassa. Elävä 
Israelin Jumala varjelee ne Hänessä, jotka turvaavat Herraan täydestä sydämestään ajassa sen 
ajan, joka on kullekin ennalta säädetty ajassa. Omiaan Hän kehoittaa jatkuvasti pysymään 
Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa.""
Tunnet sydämeni Osa 28/35 Meitä on varoitettu ennalta tulevasta vihasta ja meille on tarjottu 
ennalta pelastus armosta uskon kautta Jeesuksessa Kristuksessa. Minä olen vastaanottanut tuon 
armon ja uskonut Raamatun ilmoituksen totuuden. Seuraan joka päivä Herraani ajassa kuuliaisella 
sydämellä Häneen turvaten ja Hänen osoittamiaan polkuja uskollisesti vaeltaen. Olen saanut 
uskoa syntini anteeksi ja saanut kokea sydämen rauhan Hänen yhteydessään Pyhässä Hengessä. 
Se riittää minulle ajassa todistukseksi siitä, että haluan myöskin joka päivä pysyä Hänessä.""
Tunnet sydämeni Osa 29/35 Todistan elämälläni elävän Israelin Jumalan suuria tekoja ajassa. Sain 
sydämelleni Pyhältä Hengeltä kehoituksen kääntyä päiväkävelyllä jokilenkille. Näin teinkin, koska 
Herra oli sen antanut jo aiemmin sydämelleni. Jatkoin matkaani edelleen. Pian edellisen 
kehoituksen jälkeen Herra puhutteli sydäntäni uudelleen voimakkaasti tahtoen, että käännyn taas 
seuraavasta liittymästä vasemmalle. Se ei kuulunut aiemmin ilmaistuun reittisuunnitelmaan. Olin 
taas liikkeellä uskon varaan heittäytyen, kuten joka päivä.""
Tunnet sydämeni Osa 30/35 Katsoin lähestyvää pihakäytävää. Sen pihaan johtavan pihatien 
päässä oli vain pieni ja ränsistynyt hyljätyn näköinen piharakennus. Kaiken lisäksi portti oli kiinni. 
Kysyin Herraltani rukoillen, että tahdotko todella minun käyvän tuosta sisään? Avaatko Sinä 
minulle tuon portin siitä merkiksi? Ihmettelin taas kerran sitä, kuinka Herra koettelee uskoani 
ajassa. Oliko taas kyse jostakin muusta - ihmeellisestä varjeluksesta kenties?""
Tunnet sydämeni Osa 31/35  Pyhä Henki kiinnitti huomioni tontin laidasta jokirantaan johtavalle 
polulle ja sanoi sydämelleni, että minun tuli käydä sitä pitkin kohti rantaa. Näin tein. Polkua oli 
kuljettu aiemmin lastenrattaiden kanssa lumijäljistä päätellen. Otin uskonaskeleet samalla kysellen 
syytä tähän rukoillen. Päädyin jokirantaan. Kysyin Herraltani, mitä hän nyt halusi. Olin tullut 
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virtaavan veden partaalle joen rantaan tytärtäni vaunuissa työntäen. Herra antoi sydämelleni 
selvän ohjeen: Olet tässä puoli tuntia ja palaat sitten takaisin kotiin samaa reittiä kuin tänne 
päädyit.""
Tunnet sydämeni Osa 32/35 Katsoin kelloani ja totesin sen olevan 11.50. Saisin siis lähteä kotiin 
kello 12.20. Tyttäreni nukkui somasti Jeesus pelastaa -vaunuissa päiväuntaan jokirannassa. 
Istahdin puun alle suureen risukasaan ja rukoilin. Kiitin rukouksessa Herraamme Jeesusta 
Kristusta siitä, että Hän on johdattanut minut nyt tähän paikkaan ja antaa minulle ajallaan siihen 
ymmärryksen ja syyn. Katselin vuolaana virtaavaa jokea kuin Pyhää Henkeä sydämessäni 
symbolisoivaa näkymää.""
Tunnet sydämeni Osa 33/35 Havaitsin vastarannalla henkilön työntävän lastenvaunuja kirkkaassa 
keltaisessa huomioliivissä ensin toiseen suuntaan ympärilleen tähyillen ja sitten takaisin. Hän ei 
kiinnittänut minuun tai tyttäreni lastenvaunuihin mitään huomiota. Tuntui kuin hän ei olisi lainkaan 
havainnut meitä. Jatkoin rukousta. Sain siellä istuessani tiedonsanat koskien joitakin 
lähimmäisiämme ajassa: Aki ja Simo eivät päässeet ilman ohjausta päämääräänsä. Karille 
annettiin vielä uusi mahdollisuus. Pyhä Henki sen teroittakoon asianosaisille ja antakoon heille sen 
edelleen tiedoksi.""
Tunnet sydämeni Osa 34/35 Pyhä Henki kehoitti minua teroittamaan lähimmäisilleni sen, että 
Herra - elävä Israelin Jumala - kykenee varjelemaan omansa ajassa. Pyhä Henki kehoitti minua 
kertomaan kaikille lähimmäisilleni sen totuuden, jonka olen kertonut lähiomaisilleni jo aiemmin 
suoraan, etten ikinä tee itsemurhaa tai vahingoita lähimmäisiäni rauhan aikana ajassa. Ihminen, 
joka tekee itsemurhan, päätyy iankaikkiseen kadotukseen muiden murhaajien tapaan, jotka eivät 
ole ottaneet elävän Israelin Jumalan uskossa armosta tarjoamaa pelastusta vastaan ajassa 
Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa.""
Tunnet sydämeni Osa 35/35 Tämän sain rukouksessa Pyhältä Hengeltä syyksi tähän 
vetäytymiseen rukoilemaan jokirantaan ja todistukseksi lähimmäisilleni ajassa. Todettuani, että 
kello 12.20 nousin risukasasta rukouksesta ja lähdin takaisin tyttäreni kanssa kotiin kirjoittamaan 
tätä todistusta teille ajassa. Pyhä Henki antoi seuraavat Sananpaikat todistukseksi teille 
sydämelleni tänään 15.12.2014: 1. Moos. 2:15, Hepr. 5:13, 1. Moos. 7:3, Tuom. 3:4, Jaak. 5:9 sekä 
Joh. 3:17. Valoa ja iloa."
--- 
Jukka Paakkanen"
Tunnet sydämeni Osa 1/35 Kirjoita. Minä Olen Herra sinun Jumalasi. Älä pidä muita 
jumalia. Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta Minun rakkauteni ei sinusta 
väisty rakas Suomen maa. Sinä olet Minun, sanoo Herra sinun Vapahtajasi Jeesus 
Kristus, Elävä Jumala, Yksi ja Tosi Jumala. Älä pelkää, sillä Minä kykenen sinut 
varjeleman vihollisiltasi. Teen tyhjäksi voimallani heidän suunnitelmansa sinua 
vastaan. Pyhä Henkeni on sinua ajassa varjeleva, kun seuraat Minua, sanoo 
Herra.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

12s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Tunnet sydämeni Osa 12/35 Tyttäreni katsoi minua tarkkaavaisesti ja puraisi 
tyytyväisenä uuden palan keksiä. Silloin vein Raamattuni poikittain suuhuni ja 

https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Fprofile%2Fview%3Fid%3D169233277%26snapshotID%3D%26authType%3Dname%26authToken%3D8gGd%26ref%3DNUS%26trk%3DNUS-body-member-name&urlhash=vNjT&pos=6%3A1&trkToken=action%3DviewMemberByName%26pageKey%3Dmember-home-backfill%26contextId%3DaCkCezMTsBOwUF2s5yoAAA%3D%3D%26isFolloweeOfPoster%3Dfalse%26aggregationType%3Dnone%26actorType%3Dlinkedin%3Amember%26feedPosition%3D6%26verbType%3Dlinkedin%3Apost%26isDigested%3Dfalse%26rowPosition%3D1%26objectType%3D%26moduleKey%3Dhp_feed%26activityId%3Dactivity%3A5950270276250988544%26actorId%3Dmember%3A169233277%26isPublic%3Dtrue%26model%3Dnus%3Ahomepage_federator_relevance_113_rent_sb0%2E08%26objectId%3D%26distanceFromViewer%3D0%26isSponsored%3Dfalse&tev=0
https://www.linkedin.com/home?trk=nav_responsive_tab_home#
https://www.linkedin.com/lite/updates?like=&objectUrn=urn%3Ali%3Aactivity%3A5950270276250988544&attributedObjectUrn=activity%3A5950270276250988544&createViralActivity=false&actorType=&actorId=0&isSponsoredActivity=false&actionToken=&trackingMetadataJson=&csrfToken=ajax%3A1868392827011989477&trk=like-uscp
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Fupdates%3Fdiscuss%3D%26scope%3D169233277%26stype%3DM%26topic%3Dactivity%253A5950270276250988544%26activity%3Dactivity%253A5950270276250988544%26type%3DU%26a%3D_YAg%26pk%3Dmember-home-backfill%26paginationToken%3D169233277-1418654994671-bd94f8882c472f747f1f6fb671ac5458%26goback%3D%26trk%3Dnum-comment&urlhash=husY&pos=6%3A1&trkToken=action%3DcommentBreakout%26pageKey%3Dmember-home-backfill%26contextId%3DaCkCezMTsBOwUF2s5yoAAA%3D%3D%26isFolloweeOfPoster%3Dfalse%26aggregationType%3Dnone%26actorType%3Dlinkedin%3Amember%26feedPosition%3D6%26verbType%3Dlinkedin%3Apost%26isDigested%3Dfalse%26rowPosition%3D1%26objectType%3D%26moduleKey%3Dhp_feed%26activityId%3Dactivity%3A5950270276250988544%26actorId%3Dmember%3A169233277%26isPublic%3Dtrue%26model%3Dnus%3Ahomepage_federator_relevance_113_rent_sb0%2E08%26objectId%3D%26distanceFromViewer%3D0%26isSponsored%3Dfalse&tev=0
https://www.linkedin.com/home?trk=nav_responsive_tab_home#
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Fprofile%2Fview%3Fid%3D169233277%26snapshotID%3D%26authType%3Dname%26authToken%3D8gGd%26ref%3DNUS%26trk%3DNUS-body-member-name&urlhash=vNjT&pos=2%3A1&trkToken=action%3DviewMemberByName%26pageKey%3Dmember-home%26contextId%3DMvYpFjoUsBMgVcus5yoAAA%3D%3D%26isFolloweeOfPoster%3Dfalse%26aggregationType%3Dnone%26actorType%3Dlinkedin%3Amember%26feedPosition%3D2%26verbType%3Dlinkedin%3Apost%26isDigested%3Dfalse%26rowPosition%3D1%26objectType%3D%26moduleKey%3Dhp_feed%26activityId%3Dactivity%3A5950274937372622848%26actorId%3Dmember%3A169233277%26isPublic%3Dtrue%26model%3Dnus%3Ahomepage_federator_relevance_113_rent_sb0%2E08%26objectId%3D%26distanceFromViewer%3D0%26isSponsored%3Dfalse&tev=0


Jukka Paakkanen LinkedIn päivitykset Sivu �  / �87 132
osoitin hänelle purevani Jumalan Sanaa ja todeten siihen perään: ”Nam, nam” ja 
hymyillen tyttärelleni kilpaa takaisin. Lapsen kasvot sädehtivät puhtaasta ilosta. 
Näin Herra tahtoi minun omalla esimerkilläni osoittavan reilusti lapselleni iloni 
lähteen - pienessä päässä syntyi ehkä mielleyhtymä makean suklaapisarakeksin ja 
Jumalan Sanan makeuden yhtäläisyydestä. Näin ainakin toivon.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

27s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Tunnet sydämeni Osa 18/35 Kysyvä ei eksy teillänsä. Pyytävälle annetaan. 
Jumalalle kiitos Pekka Simojoen kaltaisista kansantajuisista, aidoista ja suorista 
Jumalan miehistä ja naisista ajassa. Ilman näitä uskontulta roihuavia kristittyjä 
ajassa ei Jeesuksen Kristuksen ruumis olisi enää kuin muisto torsosta, joka 
sojottaa kohti taivasta jossakin Akropoliksen kukkulan laella muistuttamassa meille 
siitä, että joskus joku on uskonut oikeasti johonkin yliluonnolliseen jumalaan ja 
rakentanut jumalilleen temppeleitäkin ennen kuin ovat kääntyneet palvomaan lihan 
himoja ja ihmisviisautta ajassa.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

17s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Tunnet sydämeni Osa 35/35 Tämän sain rukouksessa Pyhältä Hengeltä syyksi 
tähän vetäytymiseen rukoilemaan jokirantaan ja todistukseksi lähimmäisilleni 
ajassa. Todettuani, että kello 12.20 nousin risukasasta rukouksesta ja lähdin 
takaisin tyttäreni kanssa kotiin kirjoittamaan tätä todistusta teille ajassa. Pyhä Henki 
antoi seuraavat Sananpaikat todistukseksi teille sydämelleni tänään 15.12.2014: 1. 
Moos. 2:15, Hepr. 5:13, 1. Moos. 7:3, Tuom. 3:4, Jaak. 5:9 sekä Joh. 3:17. Valoa ja 
iloa.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

15s ago""
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 15. joulukuuta 2014 klo 18.52 
Aihe: Toinen päivitys LinkedInissä 15.12.2014 
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Tervehdys taasen äiti ja Reino, ""
tässä on toinen päivitykseni LinkedInissä 15.12.2014. Valoa ja iloa. ""
Jukka ""
--- "
15.12.2014 "
Jukka Paakkanen"
Jumala rakastaa maailmaa - Hän lähetti Poikansa pelastamaan ihmiset ja Pyhän 
Henkensä puolustamaan kristittyjä ajassa. Ota Jeesuksen Kristuksen 
kädenojennus vastaan - se on tahdon asia. Tahto riittää elämään - valinta on sinun. 
Valoa ja iloa."

� "
Play Video"
Jumala rakastaa maailmaa-Johanna Iivanainen Säv. Lasse Mårtenson 
San. Solja Tuuli!
youtube.com!
Johanna Iivanaisen laulu diakuvin. "Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että 
Hän antoi ainokaisen Poikansa,ettei yksikään, joka Häneen uskoo, hukkuisi 
kadotukseen, vaan että hänellä olisi iankaikkinen elämä" - Joh.3:16"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

20s ago""
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 16. joulukuuta 2014 klo 9.42 
Aihe: Päivitykset LinkedInissä 16.12.2014 "
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Huomenta äiti ja Reino, ""
tässä ovat viimeiset päivitykseni LinkedInissä 16.12.2014. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
16.12.2014 
Jukka Paakkanen"
Jumala on Rakkaus. Isä rakasti niin paljon meitä syntisiä lapsiaan - Luoja 
kuvikseen luomiaan ihmisiä - että elävä Israelin Jumala antoi itsensä uhriksi meidän 
puolestamme Golgatan ristinpuulla Taivaallisesta Jumaluudestaan maan päälle 
lihalliseksi ihmiseksi tulleena Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa kärsien ensin 
maailman vihan ja pilkan, ruoskaniskut ja lopulta ristiinnaulitsemisen ja kivuliaan 
tukehtumiskuoleman ristillä meidän jokaisen - ihmisten pahuuden ja syntien - 
tähden. Pyhä Jumala antoi itsensä uhriksi sinun ja minun pelastamiseksi. Torjutko 
sinä nyt kutsun yhteyteen Kristuksessa?less"

� "
Play Video"
Vain pisara Jeesuksen verta!
youtube.com!
Vain pisara Jeesuksen verta"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

7h ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Elävän Israelin Jumalan on vaikea ymmärtää ajassa ihmisiä, jotka väheksyvät 
Hänen pelastustyötään. Hän on Jumalan viisaudessa ennalta valmistanut 
ihmiskunnalle pelastuksen Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on antanut 
tästä ennalta todistuksensa Vanhan testamentin profeettojen kautta. Koko Jumalan 
valmistama pelastushistoria on annettu meille Jumalan Sanassa - Raamatussa - 
todistukseksi siitä, että Jumala on Rakkaus. Huolimatta kaikesta tästä 
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https://www.linkedin.com/pulse/activities/jukka-paakkanen+0_3hg-63arNXMUCH6oHSJqEi?trk=prof-0-sb-rcnt-act-link#
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&snapshotID=&authType=name&authToken=8gGd&ref=NUS&trk=NUS-body-member-name&urlhash=vNjT&pos=3:1&trkToken=p=p%3Dmember_activity_history_embed%26c%3D6NbmlCRKsBNQaYcRHSsAAA%253D%253D%26m%3DUserActivities%26n%3D0&d=c%3D%26u%26y%3DCLICK%26n%3DviewMemberByName&t=a%3DisFolloweeOfPoster%253Dfalse%2526distanceFromActor%253D0%2526actorType%253Dlinkedin%25253Amember%2526metadata%253Dranker_name%25253DactivityRecommendations%252526ranker_model%25253Dprofile%2525253Aowner%2526likedByUser%253Dfalse%2526targetId%253D%2526recentCommentUrns%253D%2526targetType%253D%2526sponsoredFlag%253DORGANIC%2526verbType%253Dlinkedin%25253Ashare%2526objectType%253Dlinkedin%25253Aarticle%2526totalShares%253D0%2526activityId%253Durn%25253Ali%25253Aactivity%25253A59504122
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huolenpidosta moni ihminen väheksyy Jumalan tarjousta pelastuksesta armosta ja 
uskon kautta Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa Pyhässä Hengessä.less"

� "
Play Video"
KIITOS JEESUS.mpg!
youtube.com!
Uploaded by Markus Esa on 2011-03-29."
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

7h ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Jeesus Kristus on voittanut kuoleman vallan ajassa ja iankaikkisuudessa. Hän 
nousi kuolleista ja elää. Hän tarjoaa sinulle armosta uskon kautta pelastusta ajassa. 
Rukouksessa saatat tunnustaa Jeesukselle Kristukselle syntisi, saada Häneltä 
maan päällä syntisi anteeksi, vastaanottaa Häneltä Pyhän Hengen kasteen, jolla 
Hän liittää sinut Kristuksen ruumiin jäseneksi. Vastaanottaessasi Jeesuksen 
sydämeesi suostut siihen, että Pyhä Henki uudestisynnyttää sinussa uuden mielen 
vapauttaen sinut kaikista lihan himoistasi ja synneistäsi elämään Pyhässä 
Hengessä Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa.less"

� "
Play Video"
Mysterion Yksi nimi ylitse muiden!
youtube.com!
Uploaded by Rabsamurti on 2013-08-17."
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

6h ago"
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--- 
Jukka Paakkanen"
Jeesus rakastaa sinua. Se on totuus, jonka soisi kaikkien kuulevan lähimmäisiltään 
vaikka joka päivä. Elävän Israelin Jumalan rakkaus ja hyvyys lapsiaan kohtaan on 
ihmeellistä ajassa. Taivaan Isä pitää lapsistaan huolta. Jeesuksen omat saavat 
sydämen ilon, riemun ja rauhan ajassa. Maailmassa ei ole mitään pelättävää. 
Herramme on voittanut kuoleman vallan. Saamme Puolustajaksemme Hänen 
Pyhän Henkensä sydämiimme ajassa. Herra noutaa Morsiusseurakuntansa 
ajallaan Karitsan häihin Taivaaseen. Sinäkin saatat heittäytyä armon käsivarsille, 
jos tahdot. Jeesus odottaa sinua Isän kotiin.less"

� "
Play Video"
Petri Kosonen - Armon käsivarsille!
youtube.com!
Musiikki: Petri Kosonen, valokuvat ja video: Ilkka Koivisto katso myös:http://
blogitaivas.fi/2012/12/31/vuosi-vaihtuu-heitan-kuormani/"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

6h ago""
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 16. joulukuuta 2014 klo 11.28 
Aihe: Uusi päivitys LinkedInissä 16.12.2014 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on viimeisin päivitykseni LinkedInissä 16.12.2014. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
16.12.2014""
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Kehoituksen sanat Osa 1/4 Kirjoita. Minä Olen Herra sinun Jumalasi, Israelin Pyhä Jumala 
Kaikkivaltias. Minä valvon kaiken. Pysy sinä Minussa ja saat elää, sanoo Herra sinun Jumalasi 
Kaikkivaltias, Taivaan ja Maan Herra. Annoin Aabrahamille merkiksi erottumiseksi kansojen 
merestä ympärileikkauksen. Annoin seurakunnalleni sydämen ympärileikkauksen Pyhän Hengen 
kautta. Hän, Elämän Henki, erottaa teidät maailmasta ilman ulkoista merkkiä uskon kautta. ""
Kehoituksen sanat Osa 2/4 Aabraham oli minulle uskollinen ja ympärileikkasi väkensä ja antoi 
ympärileikata itsensäkin Minuun luottaen. Annoin Aabrahamille suuria lupauksia. Vierailin hänen 
luonaan vielä vahvistaen lupaukseni hänelle. Aabraham oli uskosta vanhurskas ja sai siunaukseni. 
Iisak vain nauroi ja niin tekevät hänen jälkeläisensäkin ajassa. Kirjoita. Niin paljon Minä, Luoja 
Kaikkivaltias, rakastin maailmaa, että annoin ainokaisen Poikani uhriksi teidän synneistänne 
edessäni. Rakastin Iisakia enemmän kuin Elämää.""
Kehoituksen sanat Osa 3/4 Annoin Henkeni teidän puolestanne, sanoo Herra Jeesus Kristus, 
Israelin Messias. Seuraa Minua ja saat elää Minussa. Sinä saat iankaikkisen elämän. Saat tulla 
luokseni enkä Minä sinua koskaan hylkää. Seuraa Minua, sanoo Jeesus Kristus, sinun 
Vapahtajasi. Pysy Minussa Suomen maa. Olet Minun. Käänny nyt teiltäsi ja tee parannus ja saat 
Minun siunaukseni, sanoo Herra, sinun Jumalasi, Israelin Pyhä Jumala, Herra Sebaot.""
Kehoituksen sanat Osa 4/4 Ota vastaan armo. Usko Minua, sanoo Jeesus Kristus, sinun Herrasi. 
Aamen. Tämän kirjoitin Pyhässä Hengessä sydämeltäni sinulle 16.12.2014. Sain Pyhältä Hengeltä 
seuraavat Sananpaikat sinulle 16.12.2014: 1. Moos. 17:2-9, 1. Moos. 15:3-7, 1. Kor. 2:1-7, Hepr. 
4:7, 2. Kor. 3:15 ja 1. Tes. 3:1-5. Valoa ja iloa."
--- 
Jukka Paakkanen"
Kehoituksen sanat Osa 3/4 Annoin Henkeni teidän puolestanne, sanoo Herra 
Jeesus Kristus, Israelin Messias. Seuraa Minua ja saat elää Minussa. Sinä saat 
iankaikkisen elämän. Saat tulla luokseni enkä Minä sinua koskaan hylkää. Seuraa 
Minua, sanoo Jeesus Kristus, sinun Vapahtajasi. Pysy Minussa Suomen maa. Olet 
Minun. Käänny nyt teiltäsi ja tee parannus ja saat Minun siunaukseni, sanoo Herra, 
sinun Jumalasi, Israelin Pyhä Jumala, Herra Sebaot.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

21s ago""
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 16. joulukuuta 2014 klo 12.19 
Aihe: Lupaus Suomelle -päivitys LinkedInissä 16.12.2014 ""
Tervehdys taasen äiti ja Reino, ""
tässä on tuorein päivitykseni LinkedInissä 16.12.2014. Herra antoi minulle Pyhässä 
Hengessä sellaisen hengellisen ymmärryksen tähän annettuun lupaukseen, että 
Israelin kansa luopui esikoisoikeudestaan Uuden liiton syntyhetkellä hyljätessään 
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Messiaansa ja Jeesus Kristus on nostanut Suomen kansan tämän Uuden liiton 
lippulaivaksi. Olkaamme nöyriä Herran palvelijoita - ylpeyttä tästä esikoisasemasta 
ei kannata tuntea. Vastuu on painava Herrassa. Herra on ihmeellinen armossaan. 
Siunattua päivän jatkoa Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
16.12.2014""
Lupaus Suomelle Osa 1/3 Kirjoita. Koska sinä Suomen maa otat Minut vastaan Vapahtajanasi, 
annan Minä sinulle iankaikkisen elämän. Sinä saat Minun siunakseni, sanoo Tosi Jumala, Israelin 
Pyhä, sinun Herrasi. Saat Minussa elää ja saat runsaan siunaukseni ajassa ja iankaikkisuudessa. 
Pidä huoli heistä, ketkä sinun luoksesi lähetän. Älä heitä hylkää. Pysy Minussa ja saat siunaukseni, 
sanoo Herra Jeesus Kristus, sinun Vapahtajasi. Olet siunattu yksin Minun nimessäni, sanoo Herra 
Jeesus Kristus, sinun Vapahtajasi.""
Lupaus Suomelle Osa 2/3 Olen aina sinun rinnallasi. Saat luottaa Minuun, Taivaan ja Maan 
Luojaan, ikiaikojen Jumalaan, Israelin Pyhään. Minä siunaan sinua Suomen maa kädelläni. Minä 
varjelen ja ohjaan kulkusi. Saat olla valonani toisille kansakunnille ajassa. Minä tulen pian. Ole 
valmis, sillä sitä hetkeä ei tiedä kukaan muu kuin Isä yksin, sanoo Herra Jeesus Kristus, sinun 
Hyvä Paimenesi. Seuraa Minua ja saat elää Minussa, sanoo Herra. Saat siunaukseni. Sen sinulle 
annan Suomen maa.""
Lupaus Suomelle Osa 3/3 Olet Minulle rakas. Olet kansakuntien joukossa ensimmäinen Minussa, 
sanoo Herra Jeesus Kristus, sinun Vapahtajasi. Minä turvaan sinun kulkusi ja valvon askeleesi, 
sanoo Herra Sebaot. Sinä olet Minun. Aamen. Edellisen kirjasin sydämeltäni uskossa rukoillen 
16.12.2014. Herra vahvistaa ilmoituksen Pyhällä Hengellään antaen sydämelleni sinulle seuraavat 
Sananpaikat: 5. Moos 3:7, 2. Moos. 3:5, 1. Kor. 7:3 ja 1. Piet. 3:5-7. Valoa ja iloa."
--- 
Jukka Paakkanen"
Lupaus Suomelle Osa 1/3 Kirjoita. Koska sinä Suomen maa otat Minut vastaan 
Vapahtajanasi, annan Minä sinulle iankaikkisen elämän. Sinä saat Minun 
siunakseni, sanoo Tosi Jumala, Israelin Pyhä, sinun Herrasi. Saat Minussa elää ja 
saat runsaan siunaukseni ajassa ja iankaikkisuudessa. Pidä huoli heistä, ketkä 
sinun luoksesi lähetän. Älä heitä hylkää. Pysy Minussa ja saat siunaukseni, sanoo 
Herra Jeesus Kristus, sinun Vapahtajasi. Olet siunattu yksin Minun nimessäni, 
sanoo Herra Jeesus Kristus, sinun Vapahtajasi.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

1m ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Lupaus Suomelle Osa 2/3 Olen aina sinun rinnallasi. Saat luottaa Minuun, Taivaan 
ja Maan Luojaan, ikiaikojen Jumalaan, Israelin Pyhään. Minä siunaan sinua 
Suomen maa kädelläni. Minä varjelen ja ohjaan kulkusi. Saat olla valonani toisille 
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kansakunnille ajassa. Minä tulen pian. Ole valmis, sillä sitä hetkeä ei tiedä kukaan 
muu kuin Isä yksin, sanoo Herra Jeesus Kristus, sinun Hyvä Paimenesi. Seuraa 
Minua ja saat elää Minussa, sanoo Herra. Saat siunaukseni. Sen sinulle annan 
Suomen maa.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

23s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Lupaus Suomelle Osa 3/3 Olet Minulle rakas. Olet kansakuntien joukossa 
ensimmäinen Minussa, sanoo Herra Jeesus Kristus, sinun Vapahtajasi. Minä 
turvaan sinun kulkusi ja valvon askeleesi, sanoo Herra Sebaot. Sinä olet Minun. 
Aamen. Edellisen kirjasin sydämeltäni uskossa rukoillen 16.12.2014. Herra 
vahvistaa ilmoituksen Pyhällä Hengellään antaen sydämelleni sinulle seuraavat 
Sananpaikat: 5. Moos 3:7, 2. Moos. 3:5, 1. Kor. 7:3 ja 1. Piet. 3:5-7. Valoa ja 
iloa.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

34s ago""
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 16. joulukuuta 2014 klo 20.58 
Aihe: Esirukouspyyntö ymmärryksen lisääntymiseksi kristittyjen keskuudessa ""
Tervehdys äiti, ""
jaan sinulle tiedoksi vastaukseni Jaakolle. Pyydän sinua esirukoukseen, että Herra 
antaisi Jaakolle sydämen rauhan netissä tekemästäni uskonvaraisesta 
hengellisestä työstä ajassa. "
Anton ja Alina kävivät tänään viettämässä aikaa kanssamme. Pelasimme 
Seurantiellä mm. biljardia kahdella eri pöydällä. Tosin Elisa vain istui sillä 
lattiamallin pöydällä tutkien biljardipalloja lattialla !  "
Anton ja Alina ovat pysyneet terveinä. Antonilla oli futisleirin jäljiltä vähän jalat 
kipeinä, joten hän ei osallistunut tänään treeneihin. Peruin myös sunnuuntain 
treenit, jotta Antonkin pääsee puurolle ja laulamaan kauneimpia joululauluja. 
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Antonilla ja Alinalla on lauantaina joulujuhlat. He tulevat meille perjantaina, joten 
meillä on lauantaina aikainen herätys ja lähtö kouluille juhliin. "
Elisa oli onnellinen, kun Anton ja Alina kävivät luonamme ja leikkivät yhdessä ja 
vuorollaan kaksin hänen kanssaan. Elisasta on tullut melkoinen kiipeilijä. 
Parhaillaankin kiipesi telkkarin alla olevan tason päälle istumaan ja nousi 
seisomaan seinää vasten käpälöimään seinällä olevaa telkkaria !  "
Näin täällä tänään. Hyvää illan jatkoa teillepäin. Harrylle terkut. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- "
  New"
" " Messages "         
" " Invitations "         
" " Sent"         
" " Archive"         
" " Trash"         
" " "       
" "           

 
"

           
Reply  
TrashMore  
"

  Next"        

� "
RE: Hyvää Joulua!!
To:"
Jaakko Antti Mikkola"
December 16, 2014 6:03 PM"
Tervehdys Jaakko, ""
kiitos joulun toivotuksista ja ajatuksistasi. Teen nyt ansiotöitä hakiessani kotoa käsin 
tätä hengellistä työtä elävän Israelin Jumalan toimeksiannolla ajassa täällä netissä. 
Minulla on mielenrauha Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Olen hengellinen 
ihminen - uskon vakaasti elävään Israelin Jumalaamme, josta Raamattu kertoo. 
Ymmärrät kristittynä varmasti senkin hengellisen työn, jota saan nyt tehdä tällä 
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hetkellä ajassa. Työllistyn vielä ansiotöihin ajassa, jos Jumala suo. Haen 
mielenkiintoisia tehtäviä edelleen aktiivisesti - muunlaisia en nykytilanteessa enää 
katselekaan. ""
Ymmärrät varmaan Jaakko sen hyvin. Haen lähinnä julkisen sektorin tehtäviä, 
mutta olen varmasti löydettävissä myös yksityisen sektorin yritysten toimesta. Kiitos 
vain ajatuksistasi. Toivon, että Taivaan Isä antaisi sinulle mielenrauhan puolestani. 
Minulla on kaikki hyvin näinkin - saan elää elämääni Jeesusta joka päivä palvellen. 
Hyvä niin. Tässä on Sananpaikka sinulle Jaakko: Jaak. 2:14-17. Olen onnellinen 
näinkin. Luotan Jumalaan ja Hänen huolenpitoonsa ajassa. Saan kulkea joka päivä 
Hänen minulle ennalta valmistamiaan polkuja ajassa. ""
Asetan elävän Israelin Jumalan tahdon elämässäni etusijalle. Monelle uskossaan 
kylmettyneelle kristitylle, maalliselle ja jumalattomalle ihmiselle se on Jumalan 
Sanankin mukaan hullutus. En välitä siitä enää lainkaan, sillä minulla on ilo, riemu 
ja rauha Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa Pyhässä Hengessä. Toivon tietysti, 
että sinäkin koet sielunrauhan ja ilon sydämessäsi. Minä en julista ahdistuksesta 
vaan aidosta hengellisestä kutsumuksesta, joka kumpuaa sydämen rauhasta ja 
ilosta Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Toivon, että sinullakin olisi luja suhde 
Raamatun ilmoituksen mukaiseen elävään Israelin Jumalaan rukouksessa - että 
saisit tuntea joka hetki Hänen rakkautensa ja huolenpitonsa ajassa. ""
Kyllähän minä tietysti olen valmis kantamaan korteni kekoon suomalaisessa 
yhteiskunnassakin, jos se antaa minulle siihen mahdollisuuden niin, että saan 
edelleen palvella Herraani Hänen tahtonsa mukaisesti - hengellisen vakaumukseni 
mukaan. Sosiaalialalle en ole koskaan tuntenut minkäälaista vetoa muutoin kuin 
kristittynä puolustaakseni yhteiskunnan heikoimpien oikeutta 
perustoimeentuloturvaan ajassa. Hyvää joulua sinullekin Jaakko perheinesi. 
Kaikkea hyvää sinulle elämääsi toivoen. Rakastavan Jumalan siunausta ja 
Jeesuksen Kristuksen rauhaa. Valoa ja iloa. ""
Jukka ""
On 12/16/14 4:21 AM, Jaakko Antti Mikkola wrote: "
-------------------- "
Joulutervehdyksenä ajattelin taasen työllistymistäsi. Se olisi kaikin puolin hyvä 
mielenrauhasikin vuoksi. - Etkö suostuisi sille sosiaalipuolelle, jossa töitä paremmin 
olisi? Esim. vanhusten henk.koht. avustajia useissa paikoissa tarvitaan 
(Nurmijärvestä en tiedä). Näin pääsisit ehkä nopeammin takaisin työelämään 
kiinni... "
Jaakko""
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 17. joulukuuta 2014 klo 8.54 
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Aihe: Päivitykset LinkedInissä 17.12.2014 ""
Huomenta äiti ja Reino, ""
tässä ovat päivitykset LinkedInissä 17.12.2014. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
17.12.2014 
Jukka Paakkanen"
Jumala on Valkeus. Jos seuraat Jeesusta Kristusta ajassa, et vaella pimeydessä 
arjessa ja juhlassa. Valoa ja iloa."

� "
Play Video"
ELLA LAHTINEN & SUURKUORO - Rauhanruhtinas!
youtube.com!
EX-Tenavatähti ELLA LAHTINEN SUURKUORON SOLISTINA kokoelmalevyllä 
JEESUS KRISTUS ELÄÄ. Levytys on vuodelta 2000."
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

14s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Onni yksin Herrassa. Seuraamalla Jeesusta Kristusta ajassa saat sydämeesi 
riemun ja ilon, jota maailman tuulet eivät saata ottaa pois. Ilo virtaa sydämestäsi. 
Valoa ja iloa."

� "

https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Fprofile%2Fview%3Fid%3D169233277%26snapshotID%3D%26authType%3Dname%26authToken%3D8gGd%26ref%3DNUS%26trk%3DNUS-body-member-name&urlhash=vNjT&pos=2%3A1&trkToken=action%3DviewMemberByName%26pageKey%3Dmember-home%26contextId%3Dl1iQnU6VsBNgugn94SoAAA%3D%3D%26isFolloweeOfPoster%3Dfalse%26aggregationType%3Dnone%26actorType%3Dlinkedin%3Amember%26feedPosition%3D2%26verbType%3Dlinkedin%3Ashare%26isDigested%3Dfalse%26rowPosition%3D1%26objectType%3Dlinkedin%3Aarticle%26moduleKey%3Dhp_feed%26activityId%3Dactivity%3A5950870269949210624%26actorId%3Dmember%3A169233277%26isPublic%3Dtrue%26model%3Dnus%3Ahomepage_federator_relevance_113_rent_sb0%2E08%26objectId%3Darticle%3A7010897667800228556%26distanceFromViewer%3D0%26isSponsored%3Dfalse&tev=0
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https%3A%2F%2Fwww%2Eyoutube%2Ecom%2Fwatch%3Fv%3DflTyD-hAuvU%26index%3D27%26list%3DRDXc3QwGUoPeo&urlhash=fqDE&pos=2%3A1&trkToken=action%3DviewArticle%26pageKey%3Dmember-home%26contextId%3Dl1iQnU6VsBNgugn94SoAAA%3D%3D%26isFolloweeOfPoster%3Dfalse%26aggregationType%3Dnone%26actorType%3Dlinkedin%3Amember%26feedPosition%3D2%26verbType%3Dlinkedin%3Ashare%26isDigested%3Dfalse%26rowPosition%3D1%26objectType%3Dlinkedin%3Aarticle%26moduleKey%3Dhp_feed%26activityId%3Dactivity%3A5950870269949210624%26actorId%3Dmember%3A169233277%26isPublic%3Dtrue%26model%3Dnus%3Ahomepage_federator_relevance_113_rent_sb0%2E08%26objectId%3Darticle%3A7010897667800228556%26distanceFromViewer%3D0%26isSponsored%3Dfalse&tev=0&trk=object-title
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https%3A%2F%2Fwww%2Eyoutube%2Ecom%2Fwatch%3Fv%3DflTyD-hAuvU%26index%3D27%26list%3DRDXc3QwGUoPeo&urlhash=fqDE&pos=2%3A1&trkToken=action%3DviewArticleSource%26pageKey%3Dmember-home%26contextId%3Dl1iQnU6VsBNgugn94SoAAA%3D%3D%26isFolloweeOfPoster%3Dfalse%26aggregationType%3Dnone%26actorType%3Dlinkedin%3Amember%26feedPosition%3D2%26verbType%3Dlinkedin%3Ashare%26isDigested%3Dfalse%26rowPosition%3D1%26objectType%3Dlinkedin%3Aarticle%26moduleKey%3Dhp_feed%26activityId%3Dactivity%3A5950870269949210624%26actorId%3Dmember%3A169233277%26isPublic%3Dtrue%26model%3Dnus%3Ahomepage_federator_relevance_113_rent_sb0%2E08%26objectId%3Darticle%3A7010897667800228556%26distanceFromViewer%3D0%26isSponsored%3Dfalse&tev=0&trk=object-source
https://www.linkedin.com/lite/updates?like=&objectUrn=urn%3Ali%3Aactivity%3A5950870269949210624&attributedObjectUrn=activity%3A5950870269949210624&createViralActivity=false&actorType=&actorId=0&isSponsoredActivity=false&actionToken=&trackingMetadataJson=&csrfToken=ajax%3A1868392827011989477&trk=like-uscp
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https://www.linkedin.com/updates?discuss=&scope=169233277&stype=M&topic=activity%3A5950870269949210624&activity=activity%3A5950870269949210624&type=U&a=ugAF&pk=member-home&paginationToken=169233277-1418798047645-3249713c5c92cebc4e09e12e0f740417&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=num-comment&urlhash=6hW-&pos=2:1&trkToken=action=commentBreakout&pageKey=member-home&contextId=l1iQnU6VsBNgugn94SoAAA==&isFolloweeOfPoster=false&aggregationType=none&actorType=linkedin:member&feedPosition=2&verbType=linkedin:share&isDigested=false&rowPosition=1&objectType=linkedin:article&moduleKey=hp_feed&activityId=activity:5950870269949210624&actorId=member:169233277&isPublic=true&model=nus:homepage_federator_relevance_113_rent_sb0.08&objectId=article:7010897667800228556&distanceFromVi
https://www.linkedin.com/home?trk=nav_responsive_tab_home#
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Fprofile%2Fview%3Fid%3D169233277%26snapshotID%3D%26authType%3Dname%26authToken%3D8gGd%26ref%3DNUS%26trk%3DNUS-body-member-name&urlhash=vNjT&pos=2%3A1&trkToken=action%3DviewMemberByName%26pageKey%3Dmember-home%26contextId%3DihOqHYyVsBOgkLfY4SoAAA%3D%3D%26isFolloweeOfPoster%3Dfalse%26aggregationType%3Dnone%26actorType%3Dlinkedin%3Amember%26feedPosition%3D2%26verbType%3Dlinkedin%3Ashare%26isDigested%3Dfalse%26rowPosition%3D1%26objectType%3Dlinkedin%3Aarticle%26moduleKey%3Dhp_feed%26activityId%3Dactivity%3A5950871382517702656%26actorId%3Dmember%3A169233277%26isPublic%3Dtrue%26model%3Dnus%3Ahomepage_federator_relevance_113_rent_sb0%2E08%26objectId%3Darticle%3A8632637152167522103%26distanceFromViewer%3D0%26isSponsored%3Dfalse&tev=0
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Play Video"
Joel Hallikainen - Herra kädelläsi!
youtube.com!
San: A-M Kaskinen Säv: P.Simojoki"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

13s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Hän antaa rauhan. Seuraamalla Jeesusta Kristusta ajassa, saat sydämeesi 
käsittämättömän rauhan. Se tarjoaa sinulle varmuuden uskossa vaeltaa Herran 
tahdon mukaisesti huolimatta ympärillä vellovasta maailman merestä ja melusta. 
Valoa ja iloa."

� "
Play Video"
Kari Tapio - Olen Kuullut On Kaupunki Tuolla!
youtube.com!
Kari Tapio - Olen Kuullut On Kaupunki Tuolla"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

15s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Hiljainen sydämen rukous. Seuratessasi Jeesusta Kristusta ajassa, et ole koskaan 
yksin. Pyhä Henki sinussa rukoilee ja kiittää Herraa hiljaisin huokauksin ja 
naurahduksin arjessa. Saat luottaa uskolliseen Ylipappiimme Isä Jumalan oikealla 
puolella. Hän rukoilee Taivaassa omiensa puolesta Isä Jumalan kasvojen edessä 
joka hetki. Meillä on turva Herrassa. Valoa ja iloa.less"

https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https%3A%2F%2Fwww%2Eyoutube%2Ecom%2Fwatch%3Fv%3DVVeq3Wyq0GI%26index%3D27%26list%3DRDXc3QwGUoPeo&urlhash=bmL8&pos=2%3A1&trkToken=action%3DviewArticle%26pageKey%3Dmember-home%26contextId%3DihOqHYyVsBOgkLfY4SoAAA%3D%3D%26isFolloweeOfPoster%3Dfalse%26aggregationType%3Dnone%26actorType%3Dlinkedin%3Amember%26feedPosition%3D2%26verbType%3Dlinkedin%3Ashare%26isDigested%3Dfalse%26rowPosition%3D1%26objectType%3Dlinkedin%3Aarticle%26moduleKey%3Dhp_feed%26activityId%3Dactivity%3A5950871382517702656%26actorId%3Dmember%3A169233277%26isPublic%3Dtrue%26model%3Dnus%3Ahomepage_federator_relevance_113_rent_sb0%2E08%26objectId%3Darticle%3A8632637152167522103%26distanceFromViewer%3D0%26isSponsored%3Dfalse&tev=0&trk=object-title
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https%3A%2F%2Fwww%2Eyoutube%2Ecom%2Fwatch%3Fv%3DVVeq3Wyq0GI%26index%3D27%26list%3DRDXc3QwGUoPeo&urlhash=bmL8&pos=2%3A1&trkToken=action%3DviewArticleSource%26pageKey%3Dmember-home%26contextId%3DihOqHYyVsBOgkLfY4SoAAA%3D%3D%26isFolloweeOfPoster%3Dfalse%26aggregationType%3Dnone%26actorType%3Dlinkedin%3Amember%26feedPosition%3D2%26verbType%3Dlinkedin%3Ashare%26isDigested%3Dfalse%26rowPosition%3D1%26objectType%3Dlinkedin%3Aarticle%26moduleKey%3Dhp_feed%26activityId%3Dactivity%3A5950871382517702656%26actorId%3Dmember%3A169233277%26isPublic%3Dtrue%26model%3Dnus%3Ahomepage_federator_relevance_113_rent_sb0%2E08%26objectId%3Darticle%3A8632637152167522103%26distanceFromViewer%3D0%26isSponsored%3Dfalse&tev=0&trk=object-source
https://www.linkedin.com/lite/updates?like=&objectUrn=urn%3Ali%3Aactivity%3A5950871382517702656&attributedObjectUrn=activity%3A5950871382517702656&createViralActivity=false&actorType=&actorId=0&isSponsoredActivity=false&actionToken=&trackingMetadataJson=&csrfToken=ajax%3A1868392827011989477&trk=like-uscp
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https://www.linkedin.com/updates?discuss=&scope=169233277&stype=M&topic=activity%3A5950871382517702656&activity=activity%3A5950871382517702656&type=U&a=ishr&pk=member-home&paginationToken=169233277-1418798311755-1616105869b8aa0db9c5afab67adcf95&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=num-comment&urlhash=Ffm6&pos=2:1&trkToken=action=commentBreakout&pageKey=member-home&contextId=ihOqHYyVsBOgkLfY4SoAAA==&isFolloweeOfPoster=false&aggregationType=none&actorType=linkedin:member&feedPosition=2&verbType=linkedin:share&isDigested=false&rowPosition=1&objectType=linkedin:article&moduleKey=hp_feed&activityId=activity:5950871382517702656&actorId=member:169233277&isPublic=true&model=nus:homepage_federator_relevance_113_rent_sb0.08&objectId=article:8632637152167522103&distanceFromVi
https://www.linkedin.com/home?trk=nav_responsive_tab_home#
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Fprofile%2Fview%3Fid%3D169233277%26snapshotID%3D%26authType%3Dname%26authToken%3D8gGd%26ref%3DNUS%26trk%3DNUS-body-member-name&urlhash=vNjT&pos=2%3A1&trkToken=action%3DviewMemberByName%26pageKey%3Dmember-home%26contextId%3DGpPqpL%2BVsBPwie784SoAAA%3D%3D%26isFolloweeOfPoster%3Dfalse%26aggregationType%3Dnone%26actorType%3Dlinkedin%3Amember%26feedPosition%3D2%26verbType%3Dlinkedin%3Ashare%26isDigested%3Dfalse%26rowPosition%3D1%26objectType%3Dlinkedin%3Aarticle%26moduleKey%3Dhp_feed%26activityId%3Dactivity%3A5950872305512042496%26actorId%3Dmember%3A169233277%26isPublic%3Dtrue%26model%3Dnus%3Ahomepage_federator_relevance_113_rent_sb0%2E08%26objectId%3Darticle%3A6979091541241914611%26distanceFromViewer%3D0%26isSponsored%3Dfalse&tev=0
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https%3A%2F%2Fwww%2Eyoutube%2Ecom%2Fwatch%3Fv%3DwNXTyfWI7BU%26index%3D27%26list%3DRDXc3QwGUoPeo&urlhash=aSol&pos=2%3A1&trkToken=action%3DviewArticle%26pageKey%3Dmember-home%26contextId%3DGpPqpL%2BVsBPwie784SoAAA%3D%3D%26isFolloweeOfPoster%3Dfalse%26aggregationType%3Dnone%26actorType%3Dlinkedin%3Amember%26feedPosition%3D2%26verbType%3Dlinkedin%3Ashare%26isDigested%3Dfalse%26rowPosition%3D1%26objectType%3Dlinkedin%3Aarticle%26moduleKey%3Dhp_feed%26activityId%3Dactivity%3A5950872305512042496%26actorId%3Dmember%3A169233277%26isPublic%3Dtrue%26model%3Dnus%3Ahomepage_federator_relevance_113_rent_sb0%2E08%26objectId%3Darticle%3A6979091541241914611%26distanceFromViewer%3D0%26isSponsored%3Dfalse&tev=0&trk=object-title
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https%3A%2F%2Fwww%2Eyoutube%2Ecom%2Fwatch%3Fv%3DwNXTyfWI7BU%26index%3D27%26list%3DRDXc3QwGUoPeo&urlhash=aSol&pos=2%3A1&trkToken=action%3DviewArticleSource%26pageKey%3Dmember-home%26contextId%3DGpPqpL%2BVsBPwie784SoAAA%3D%3D%26isFolloweeOfPoster%3Dfalse%26aggregationType%3Dnone%26actorType%3Dlinkedin%3Amember%26feedPosition%3D2%26verbType%3Dlinkedin%3Ashare%26isDigested%3Dfalse%26rowPosition%3D1%26objectType%3Dlinkedin%3Aarticle%26moduleKey%3Dhp_feed%26activityId%3Dactivity%3A5950872305512042496%26actorId%3Dmember%3A169233277%26isPublic%3Dtrue%26model%3Dnus%3Ahomepage_federator_relevance_113_rent_sb0%2E08%26objectId%3Darticle%3A6979091541241914611%26distanceFromViewer%3D0%26isSponsored%3Dfalse&tev=0&trk=object-source
https://www.linkedin.com/lite/updates?like=&objectUrn=urn%3Ali%3Aactivity%3A5950872305512042496&attributedObjectUrn=activity%3A5950872305512042496&createViralActivity=false&actorType=&actorId=0&isSponsoredActivity=false&actionToken=&trackingMetadataJson=&csrfToken=ajax%3A1868392827011989477&trk=like-uscp
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https://www.linkedin.com/updates?discuss=&scope=169233277&stype=M&topic=activity%3A5950872305512042496&activity=activity%3A5950872305512042496&type=U&a=N_fV&pk=member-home&paginationToken=169233277-1418798533069-7537711f9ef902cc6fba77c0e78e31b6&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=num-comment&urlhash=IgnB&pos=2:1&trkToken=action=commentBreakout&pageKey=member-home&contextId=GpPqpL+VsBPwie784SoAAA==&isFolloweeOfPoster=false&aggregationType=none&actorType=linkedin:member&feedPosition=2&verbType=linkedin:share&isDigested=false&rowPosition=1&objectType=linkedin:article&moduleKey=hp_feed&activityId=activity:5950872305512042496&actorId=member:169233277&isPublic=true&model=nus:homepage_federator_relevance_113_rent_sb0.08&objectId=article:6979091541241914611&distanceFrom
https://www.linkedin.com/home?trk=nav_responsive_tab_home#
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Fprofile%2Fview%3Fid%3D169233277%26snapshotID%3D%26authType%3Dname%26authToken%3D8gGd%26ref%3DNUS%26trk%3DNUS-body-member-name&urlhash=vNjT&pos=2%3A1&trkToken=action%3DviewMemberByName%26pageKey%3Dmember-home%26contextId%3Drs9pOgeWsBOQxk234ioAAA%3D%3D%26isFolloweeOfPoster%3Dfalse%26aggregationType%3Dnone%26actorType%3Dlinkedin%3Amember%26feedPosition%3D2%26verbType%3Dlinkedin%3Ashare%26isDigested%3Dfalse%26rowPosition%3D1%26objectType%3Dlinkedin%3Aarticle%26moduleKey%3Dhp_feed%26activityId%3Dactivity%3A5950873539392401408%26actorId%3Dmember%3A169233277%26isPublic%3Dtrue%26model%3Dnus%3Ahomepage_federator_relevance_113_rent_sb0%2E08%26objectId%3Darticle%3A7917074097520652008%26distanceFromViewer%3D0%26isSponsored%3Dfalse&tev=0
https://www.linkedin.com/home?trk=nav_responsive_tab_home#
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� "
Play Video"
Silloin kun en itse jaksa-Eija Kourimo säv.Petri Laaksonen san.Anna-
Mari Kaskinen!
youtube.com!
Eija Kourimon laulama kappale albumilta Rakkaus yhdistää diakuvin. Eijan 
sivut www.eijakourimo.net"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

28s ago""
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 17. joulukuuta 2014 klo 12.20 
Aihe: Päivityksiä LinkedInissä 17.12.2014 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on uusimmat päivitykseni LinkedInissä 17.12.2014. ""
Jukka ""
--- 
17.12.2014 
Jukka Paakkanen"
Sain tämän äsken sydämelleni Pyhältä Hengeltä rukouksessa. Sananpaikka 
Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle 17.12.2014: 1.Moos. 13:7. Herra vahvistaa 
sen Sananpaikalla: 1.Moos. 19:2. Valoa ja iloa."
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

12s ago"

https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https%3A%2F%2Fwww%2Eyoutube%2Ecom%2Fwatch%3Fv%3DWxecwP2mM7c%26list%3DRDXc3QwGUoPeo%26index%3D27&urlhash=gIsh&pos=2%3A1&trkToken=action%3DviewArticle%26pageKey%3Dmember-home%26contextId%3Drs9pOgeWsBOQxk234ioAAA%3D%3D%26isFolloweeOfPoster%3Dfalse%26aggregationType%3Dnone%26actorType%3Dlinkedin%3Amember%26feedPosition%3D2%26verbType%3Dlinkedin%3Ashare%26isDigested%3Dfalse%26rowPosition%3D1%26objectType%3Dlinkedin%3Aarticle%26moduleKey%3Dhp_feed%26activityId%3Dactivity%3A5950873539392401408%26actorId%3Dmember%3A169233277%26isPublic%3Dtrue%26model%3Dnus%3Ahomepage_federator_relevance_113_rent_sb0%2E08%26objectId%3Darticle%3A7917074097520652008%26distanceFromViewer%3D0%26isSponsored%3Dfalse&tev=0&trk=object-title
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--- 
Jukka Paakkanen"
Kahden maan kansalaisuus ajassa on meitä jokaista koskettava totuus. Meidän on 
aina rohkeasti tunnustettava lähimmäisilleme sekä maallinen että hengellinen 
maamme. Koti on siellä, missä sydän on. Minun kotimaani ovat Suomi ja Taivas, 
jonne pääsen kerran vaeltaessani ajassa Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa 
Pyhässä hegessä uskossa elävän Israelin Jumalan armosta. Näyä sinäkin 
rohkeasti lippua lähimmäisille ajassa. Sain Pyhältä Hengeltä Sananpaikan sinulle 
todistukseksi 17.12.2014: 1.Piet. 2:7. Valoa ja iloa.less"

� "
Play Video"
Kahden maan kansalainen!
youtube.com!
Täällä ois nyt tää ripari-versio ^^"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

21s ago""
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 18. joulukuuta 2014 klo 14.07 
Aihe: Päivitykset LinkedInissä 18.12.2014 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä ovat päivitykseni LinkedInissä 18.12.2014. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
18.12.2014 
Erottautuminen Herrassa Osa 1/4 Kirjoita. Minä Olen Herra sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia. 
Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta Minun rakkauteni ei sinusta väisty Suomen maa, kun 
pysyt Minussa, sanoo Herra Jeesus Kristus, sinun Vapahtajasi, Kaikkivaltias Jumala. Minä elän 
sinussa. Saan kasvaa sinussa. Se on oikein. Se antaa sinulle rauhan. Saat rauhan yksin Minussa, 
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sanoo Herra, sinun Jumalasi, Israelin Pyhä Jumala. Maailman pahuus murehduttaa sydäntäni. 
Minä tahdon, että sinä irtisanoudut kaikesta pahasta Minun nimeni tähden. Minussa ei ole mitään 
pahaa. Minä Olen Pyhä Jumala.""
Erottautumien Herrassa Osa 2/4 En voi sietää syntiä edessäni. Siksi annoin uhriksi syntienne 
tähden ainokaisen Poikani, jotta teillä voisi olla elämä Minussa iankaikkisuudessa. Tee parannus 
vaelluksessasi Suomen maa. Älä puolla pahaa. Älä osallistu sen tekemiseen. Älä valehtele, että 
ette tiedä mitään. Minä Olen Totuus. Mikään ei pysy Minulta salassa ajassa, sanoo Herra sinun 
Kaikkitietävä Jumalasi, Maan ja Taivaan Luoja. Olen antanut teille käskyni Mooseksen laissa. 
Nämä kymmenen käskyä ovat edelleen voimassa. Minä tahdon, että te pidätte Minun käskyni, 
sanoo Herra, sinun Jumalasi.""
Erottautuminen Herrassa Osa 3/4 Vaella edessäni nuhteettomasti. Vaella edessäni esimerkillisesti 
toisten kansojen vuoksi. Anna heille hyvä esimerkki vaelluksellasi, sanoo Herra, Tosi Jumala. 
Minussa saat elää. Käskyni eivät ole raskaat. Pidä ne arvossa ja saat siunaukseni Suomen maa. 
Sinä olet Minun. Seuraa Minua, sanoo Herra Jeesus Kristus, sinun Vapahtajasi. Pysy Minussa. 
Aamen."
Erottautuminen Herrassa Osa 4/4 Edellä olevan kirjasin 17.12.2014 sydämeltäni Pyhässä 
Hengessä. Sain siihen liittyen Pyhältä Hengeltä sinulle todistukseksi seuraavat Sananpaikat: 2. 
Moos. 7:3, Matt. 7:9, 1. Kor. 2:5, Hepr. 3:7-9 ja Ilm. 9 sekä Ilm. 3:2. Julkaisen tämän Pyhän 
Hengen kehoituksesta tänään 18.12.2014. Valoa ja iloa."
--- 
Jukka Paakkanen"
Erottautuminen Herrassa Osa1/4 Kirjoita. Minä Olen Herra sinun Jumalasi. Älä pidä 
muita jumalia. Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta Minun rakkauteni ei 
sinusta väisty Suomen maa, kun pysyt Minussa, sanoo Herra Jeesus Kristus, sinun 
Vapahtajasi, Kaikkivaltias Jumala. Minä elän sinussa. Saan kasvaa sinussa. Se on 
oikein. Se antaa sinulle rauhan. Saat rauhan yksin Minussa, sanoo Herra, sinun 
Jumalasi, Israelin Pyhä Jumala. Maailman pahuus murehduttaa sydäntäni. Minä 
tahdon, että sinä irtisanoudut kaikesta pahasta Minun nimeni tähden. Minussa ei 
ole mitään pahaa. Minä Olen Pyhä Jumala.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

11s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Erottautumien Herrassa Osa 2/4 En voi sietää syntiä edessäni. Siksi annoin uhriksi 
syntienne tähden ainokaisen Poikani, jotta teillä voisi olla elämä Minussa 
iankaikkisuudessa. Tee parannus vaelluksessasi Suomen maa. Älä puolla pahaa. 
Älä osallistu sen tekemiseen. Älä valehtele, että ette tiedä mitään. Minä Olen 
Totuus. Mikään ei pysy Minulta salassa ajassa, sanoo Herra sinun Kaikkitietävä 
Jumalasi, Maan ja Taivaan Luoja. Olen antanut teille käskyni Mooseksen laissa. 
Nämä kymmenen käskyä ovat edelleen voimassa. Minä tahdon, että te pidätte 
Minun käskyni, sanoo Herra, sinun Jumalasi.less"
" " Like"         
" " Comment"         
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" " Share"         

5s ago"
--- 
18.12.2014""
Maailma pahuuden vallassa Osa 1/37 Sain eilen puhelun illalla kymppiuutisten aikaan entiseltä 
pelikaverilta - miestä on lyöty ajassa työttömyydellä ja nyt oli murrosikäinen poika tuomittu 
käräjäoikeudessa nyrkkiraudan hallussapidosta sakkoihin - poika oli jo aiemmin sijoitettu 
kasvatuslaitokseen - isällä oli mielipaha. Tuin vuosien takaa tuttua kansainvälistyneen suomalaisen 
yhteiskunnan kovien arvojen ja osattomuuden vuoksi oireilevan pojan isää puhelinkeskustelun 
aikana sen, minkä saatoin.""
Maailma pahuuden vallassa Osa 2/37 Rohkaisin myös hänen vaimoaan lasten kasvatuksessa ja 
kehotin olemaan armollinen myös itselleen kasvattajana - isänä ja äitinä ajassa. Rakkaus ja rajat 
olivat tiivistetysti ohjeeni perheen hyvinvoinnin kohentumiseen. Muistutin kasvattajia siitä, että 
sanoimmepa lapsillemme mitä tahansa kasvatuksellisesti viisasta, heistä tulee aikanaan 
kaltaisiamme aikuisia - opimme mallista ja omaksumme lähiympäristömme toimintamallit. Annoin 
perheelle vinkin hakea kirjastosta lainaksi Juokse poika juokse - kirja luettavaksi. Olen sen lukenut 
koulussa aikanaan. ""
Maailma pahuuden vallassa Osa 3/37 Se kertoo jenginuoren tarinan, joka kohtaa rakastavan ja 
aidosti toisista lähimmäisistä välittävän lähimmäisen kautta elävän Israelin Jumalan. Jätän nyt 
tämän vanhan koriskaverini perheen elämäntilanteen rukouksin Taivaan Isän armohoitoon - saat 
halutessasi kantaa esirukouksessa perheen elämän Herramme eteen rukouksessa. 
Pääkaupunkiseudulla ja suuremmissa kaupungeissa on paljon tänä päivänä tällaista huono-
osaisuutta lähimmäistemme keskuudessa. Minusta tuntuu siltä, että syrjäytymistrendi on kasvussa 
hyvinvointiyhteiskunnassa.""
Maailma pahuuden vallassa Osa 4/37 Koska lähimmäisten herätyskellot soivat hädälle ja 
pahoinvoinnille, joka siirtyy huono-osaisten perheissä isältä pojalle? Koska ihmiset ymmärtävät, 
että lähimmäistemme haasteet ja ongelmat elämässä eivät poistu silmät sulkemalla ja sydämen 
kylmettämällä? Vain harvat tiedostavat sen, että kohtaamme kärsivän Jeesuksen jokaisessa 
lähimmäisessämme joka päivä. Meidän tulisi kohdella jokaista lähimmäistä niin kuin toivoisimme 
itse tullaksemme kohdelluiksi - joka hetki. Taivaallisen Isän sydän suree lastensa elämää ajassa - 
maailmaa pahuuden vallassa.""
Maailma pahuuden vallassa Osa 5/37 Pyhä Henki antoi sydämelleni tämän maailman väkivallasta 
ja vallankäytöstä kumpuavan aiheen eilisellä päiväkävelyllä. Pyhä Henki sparraa minua usein 
omien elämänkokemusteni kautta. Nuhtelen kirjoituksessa kollektiivista välinpitämättömyyttä, josta 
pahuuden voimat ammentavat voimavaransa ajassa. Suomalaiset syyllistyvät tähän 
kaksinaamaisuuteen niin kotimaassa kuin maailmalla sen verkostoihin sotkeutuessaan. Kuka on 
kenen asialla ja miksi? Elämässä mikään ei ole sattumaa vaan kaikella on tarkoituksensa. 
Pahuuden henkivallat häärivät ajassa siellä täällä.""
Maailma pahuuden vallassa Osa 6/37 Jumalan luoma maailma on jatkuvasti hyvän ja pahan 
hengellinen sotanäyttämö. Näin siksi, etteivät ensin luodut ihmiset osanneet pitää näppejään 
erossa Paratiisissa yhden ainoan kielletyn puun hedelmän maistamisesta. Kavala käärme onnistui 
lipevällä kielenkäytöllään ja Jumalan ilmoittaman totuuden kyseenalaistamisella sekä vääristelyllä 
harhauttamaan ihmiset toimimaan vastoin kieltoa - synnin palkaksi tuli kuolema. Nooan aikana 
Jumala toteutti kerran lähes koko luomakunnan puhdistuksen sen syntien tähden.""
Maailma pahuuden vallassa Osa 7/37 Sitten Kaikkivaltias valmisti pelastuksen Jeesuksessa 
Kristuksessa ja on ennalta ilmoittanut Jumalan Sanan mukaan uudelleen tuhoavansa synnin 
maanpäällä. Armollinen Jumala tarjoaa nyt pelastusta Pojassaan. Saatamme pelastua tulevalta 
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tuholta ja Jumalan vihalta yksin uskosta Jeesuksessa Kristuksessa Pyhässä Hengessä. 
Raamatussa ilmoitetun Nooan arkin hengellinen seuraaja ajassa on Kristuksen ruumis - elävän 
Israelin Jumalan seurakunta ajassa Pyhässä Hengessä.""
Maailma pahuuden vallassa Osa 8/37 Raamatun ilmoituksessa toistuu Vanhan liiton aikana 
käsinkosketeltavat tapahtumat ja asiat sekä Uuden liiton aikana hengellisesti tapahtuvat 
tapahtumat ja asiat. Meille on annettu esikuvia ajassa, jotka nyt tapahtuvat silmiemme edessä 
hengellisesti ajassa - Pyhän Hengen työllä ajassa. Kenen leipää syöt sen lauluja laulat, on vanha 
sanonta. Jeesus Kristus on Elämän Leipä. Jeesus on Tie, Totuus ja Elämä. Totuudessa ei ole 
valhetta kuten ei valkeudessakaan ole pimeyttä. Jeesus on elämän Valo - Valkeus, joka loistaa 
maailman hengelliseen pimeyteen.""
Maailma pahuuden vallassa Osa 9/37 Saatana on valehtelija ja matkija, mutta myös harhauttaja, 
eksyttäjä ja pettäjä. Näinhän tulee näytetyksi se, kenen henki maailmassa on vallalla. Ihmiset ovat 
synnin sokaisemat ilman uskoa Jeesuksessa Kristuksessa. Afganistanissa palvelleiden 
suomalaisten rauhanturvajoukkojen komentajien on syytä miettiä tuleeko vastakin palvella 
maailman ihmismeristä Jumalan Sanan ilmoituksen mukaan nousevaa Petovaltaa ajassa, joka 
yrittää pakottaa kaikki ihmiset valtaansa kuoleman uhalla. Jeesus Kristus on vapauttanut meidät 
Hänessä kuoleman ikeestä.""
Maailma pahuuden vallassa Osa 10/37 Valheelliset ja saatanallisen pahuuden ajassa todeksi 
osoittavien WTC-tornien tuhoutumiset käynnistivät mittavat psykologisen sodankäynnin operaatiot 
maailmalla, joilla sitten hyväksytettiin tavanomaiset sotatoimet maailmalla Irakissa ja 
Afganistanissa. Näiden seurauksena tulivat kansannousut arabimaailmassa - arabikevät, Gazan 
sota, Syyrian sota, ISIS ja Iranin ydinaseen valmistaminen Israelin valtion tuhoamiseksi ajassa. ""
Maailma pahuuden vallassa Osa 11/37 Samalla tavalla ihmismieliin vaikutetaan - luodaan painetta 
saaden aikaan ihmisjoukoissa hysteriaan saakka ahdistusta ja antautumismielialaa 
talousjärjestelmien manipulointien aiheuttamilla heilahteluilla ajassa. Ihmiset hätääntyvät 
varallisuutensa ja toimeentulonsa menettämisen pelon vuoksi ja muuttuvat siten suopeammiksi 
hyväksymään erilaiset maailman johdon vaatimukset liittyen maailman yhdentymiseksi yhden 
Pedon vallan alle ajassa. Maailmalla on saatanallinen tavoite: yksi maailma, yksi hallitus, yksi 
uskonto.""
Maailma pahuuden vallassa Osa 12/37 Sattumaako siis jatkuva puhe globaalista maailmasta ja 
tarpeesta uudistaa korkeakoulutusta annettavaksi äidinkielen sijaan maailman kielellä englanniksi - 
jos ei ole yhteistä kieltä, ei ole yhteistä hallintoakaan. Sattumaako siis, että Yhdistyneet 
Kansakunnat on näennäisdemokraattinen monikansallinen auktoriteetti, jonka päätöksillä voidaan 
puuttua tarvittaessa sotilaallisestikin yhteistuumin epädemokraattisiksi maailman toimesta 
luokiteltujen, mutta itsenäisten valtioiden asioihin.""
Maailma pahuuden vallassa Osa 13/37 Vai onko YK tosiasiassa vain peitteinen uuden 
maailmanjärjestyksen mukainen maailman hallitus, jossa tehdään Raamatussa ilmoitetun 
Pedonvallan päätökset ajassa? Sattumaako vain siis, että eri uskontojen edustajat pitävät 
konsensuksessa yhteisiä rukoushetkiä keskenään ja kristillisiä kirkkoja kosiskellaan ekumenian 
hengessä takaisin Rooman katolisen kirkon yhteyteen Raamatun ilmoituksesta kauas Rooman 
imperiumin ajalta perittyihin pakanallisiin traditioihin vihkiytyneen Taivaan kuningatarta Neitsyt 
Mariana palvovan emäkirkon helmaan.""
Maailma pahuuden vallassa Osa 14/37 Maailmalla on agenda alistaa koko maailma saatanallisen 
Antikristuksen vallan alle. Totuudessa ei ole valhetta. Miksi ihmiset palvelevat hyväuskoisina 
Pedonvaltaa ajassa? Koska he uskovat sokeasti yhteiseen hyvään. Koska he eivät näe 
hengellisesti sokeina valkeuteen verhoutunutta pahuutta Raamatun ilmoituksen mukaisessa 
Pedonvallassa. Elävä Israelin Jumala on antanut meille käskynsä. Kuitenkin Pedonvalta lähettää 
joukkonsa tappamaan ja vainoamaan ihmisiä alistaakseen kaikki kansat valtaansa ajassa. ""
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Maailma pahuuden vallassa Osa 15/37 Köyhyydelläkin voi tappaa ajassa - ainakin kansakuntia, 
jotka eivät alistu Pedon tahtoon ajassa. Olen joskus miettinyt, mistä näennäisdemokraatisessa 
vallassa on kyse ja tullut seuraavan loppupäätelmään - demonisesta vallasta - senhän Saatana 
kertoo meille suoraan puhuttaessa demokratiasta. Syntiin langennut maailma on häivähdys 
Helvetistä, jonne kaikki jumalattomat ja eksyneet uskovatkin joutuvat iankaikkisuudeksi 
kadotukseen yhdessä langenneiden enkeleiden ja demonisten henkivaltojen kanssa.""
Maailma pahuuden vallassa Osa 16/37 Saatana purkaa siellä pettymystään kadotukseen 
joutuneisiin sieluihin yhdessä pahuuden henkivaltojen kanssa iankaikkisesti. Saatanassa maailman 
yhteydessä elävät ihmiset tyynnyttelevät toinen toisiaan ajassa. He kokevat rakentaneensa 
yhdessä yhteistuumin parempaa maailmaa. He ovat alistuneet palvomaan Petoa ja kumartamaan 
sitä hengellisesti tunnustaen vilpittömästi sen vallan ylitseen elämässään ja ottaen käyttöönsä sen 
merkit, joilla Pedon vallassa olevat tunnustavat toisilleen sekä ihmisten elämää taustalla 
seurailevalle Saatanalle herransa kuuliaisesti.""
Maailma pahuuden vallassa Osa 17/37 Taivaan Isän omat Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa 
eivät tarvitse ulkoista merkistöä, sillä Pyhä Henki on yliluonnollisesti ympäileikannut meidän 
sydämemme ja todistaa sen meille ilon, riemun ja rauhan sydämiin antaen. Kaikkivaltias Jumala 
kykenee yliluonnollisesti varjelemaan omansa ajassa niin, että Hänen omansa eivät paljastu 
maailmalle ja vain hengellisin silmin nähtävissä oleville pahuuden henkivalloille ajassa. Jumala on 
ylivertaisessa viisaudessaan säätänyt jokaiselle elämänmatkan.""
Maailma pahuuden vallassa Osa 18/37 Jumala on antanut jokaiselle sielulle etsikkoajan ajassa, 
jossa saamme kohdata ihmeellisen Vapahtajamme, Herramme Jeesuksen Kristuksen. Hän on 
voittanut kuoleman vallan ajassa ja iankaikkisuudessa. Hän yksin kykenee hengellisesti 
tarkastellen herättämään kuolleista ja antamaan kadoksissa olleelle sielulle hengellisen näkökyvyn. 
Hän yksin on Valkeus. Saatana - Lusifer - on vain luotu ja Jumalan tahtoa vastaan asettunut 
enkeliruhtinas, jonka osaksi Luoja on säätänyt iankaikkisen kadotuksen.""
Maailma pahuuden vallassa Osa 19/37 Kadotukseen päätyvät myös muut hairahtaneet enkelit 
sekä sydämensä Jumalan armolle Saatanan hengessä vaeltaen kylmettävät ihmiset. Ota Jeesus 
Kristus vastaan ja saat pelastua Hänessä Jumalan rakkauden ja huolenpidon piiriin. Herra antaa 
sinun sydämeesi ilon, riemun ja rauhan. Saat olla levollinen Hänessä Pyhän Hengen yhteydessä. 
Sinua eivät maailman murheet murra eivätkä sen ahdingot ahdista - sinulla on turva ikiaikojen 
elävässä Israelin Jumalassa meidän Herrassamme. Voin todistaa elämälläni tästä Jumalan 
varjeluksesta ajassa monin tavoin.""
Maailma pahuuden vallassa Osa 20/37 Olen saanut pitää oikean käden sormet yliluonnollisen 
varjeluksen vuoksi mökillä tapahtuneessa moottorisahaonnettomuudessa, josta vain arpi sormessa 
muistuttaa minua tapahtuneesta joka päivä. Olen saanut varjeluksen autokolarissa Kehätiellä 
hiekkalastissa olleen kuorma-auton kiilatessa kuljettamaani autoa alas sillalta Turun moottoritielle 
käännyttäessä. Olen saanut varjeluksen metsällä hirvijahdissa ampumatilanteessa, kun metsästäjä 
ampui avopellolla metsästäjien edessä vauhkoontuneena ristiinsä juoksevaa riistaa vahingossa 
passilinjan suuntaisesti.""
Maailma pahuuden vallassa Osa 21/37 Seisoin itsekin riistaa kiväärilläni tähtäillen varjeltuen pääni 
vieritse erittäin läheltä viheltäen metsään edenneen luodin osumalta. Olen sittemmin myynyt pois 
aseeni ja luopunut aktiiviharrastuksesta. Kaikkivaltias Jumala kykenee varjelemaan omansa 
ajassa. Kun saatanalliset voimat saavat tehtävänsä ja ryhtyvät niitä toteuttamaan, on joku aina 
kärsijän osassa ja usein syyttömästi ja viattomana. Saatanalliset voimat saavat ajassa aina aikaan 
paljon enemmän pahaa kuin hyvää. Siitähän Saatana nauttii.""
Maailma pahuuden vallassa Osa 22/37 Palvellesani puolustusvoimissa upseerina olin Afganistanin 
rauhanturvaoperaatioon lähtevien rotaatiolistalla mukana. Sain puollon lihallisille pyrkimyksilleni 
lähteä rauhanturvaamistehtäviin esimiehiltäni niin laivueesta kuin meripuolustusalueeltakin. 
Merivoimien esikunta ei antanut minulle irrotettavuutta silloisista tehtävistäni kansainvälisiin 
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tehtäviin perustellen asiaa operatiivisen valmiuden ylläpidolla. Minun annettiin ymmärtää olevani 
vaikeasti korvattavissa silloisessa henkilöstötilanteessa kansallisissa tehtävissä.""
Maailma pahuuden vallassa Osa 23/37 Olihan se mairittelevaa, mutta toisaalta hyvin turhauttavaa 
organisaatiossa, jossa jatkuvasti korostettiin kansainvälisistä tehtävistä saadun kokemuksen 
merkitystä sotilasuralla. Tein jopa vesilasitestin työntäen sormeni juomalasiin todeten, ettei siihen 
jäänyt reikää. Vedessä syrjäyttämäni vesimassa täytti aukon nostettuani sormen vesilasista. 
Totesin kuitenkin sen, että sormen poistaminen alensi vedenpinnan tasoa. Näinhän tapahtuu 
resurssien vähentyessä, kun sillä saavutettava tuotos pienenee. Tämä on selkeää valinnan - 
tarjonnan ja kulutuksen - logiikkaa.""
Maailma pahuuden vallassa Osa 24/37 Jälkikäteen totesin, että Jumalalle kiitos, Hän varjeli minun 
kulkuni ajassa. Suomalainen sotilas menehtyi räjähdeiskussa samaisessa rotaatiossa, johon minut 
oli suunniteltu lähetettävän - Afganistanissa kaatui merivoimissa palvellut Jukka. Minun aikani ei 
ollut vielä täysi, mutta saatanalliset voimat olivat toteuttaneet annetun tehtävänsä. Suomi oli 
antanut uhrinsa - isänmaa oli menettänyt hienon miehen Pedon alttarille. Kuolema on korjannut 
myös kadettikurssiveljiäni ajassa. Olen menettänyt kurssiveljiä kaikissa kolmessa 
puolustushaarassa.""
Maailma pahuuden vallassa Osa 25/37 Merivoimien kurssiveljeni kaatui rauhanturvatehtävissä 
Israelin ja Libanonin rajalla lyhytkestoisen sodan tarkkailutehtävissä Israelin pommin tuhotessa 
YK:n tarkkailuaseman. Maavoimien sotilaspoliisina palvelleen kurssiveljeni aika oli täysi hänen 
kohdatessaan kuoleman taksijonossa selän takaa tulleen hyökkäyksen seurauksena pään 
iskeydyttyä kuolettavasti katukiveen. Ilmavoimien kurssiveljeni menehtyi yllättävän sairauden 
seurauksena nuorella iällä. Elämä on arvaamaton, emmekä koskaan tiedä, koska meille ajassa 
annettu aika on täysi.""
Maailma pahuuden vallassa Osa 26/37 Toivon, että kurssiveljet olisivat saaneet elää Herrassa 
Jeesuksessa Kristuksessa, joten meillä on vielä jälleennäkemisen toivo iankaikkisuudessa 
Taivaassa. Herra puhutteli sydäntäni eilen globaalin maailman verkottumisella ja erilaisilla 
vallankäytön järjestelyillä, joilla vapaiksi luodut ihmiset patistetaan yhden maallisen 
valtajärjestelmän alaisuuteen ajassa. Raamatun ilmoituksen mukaan Saatana pukeutuu valkeuden 
enkeliksi. Lucifer on valontuoja tai sen kantaja, mutta hänessä ei ole itsessään valoa, koska hän on 
pimeydestä voimansa ammentava henkivalta.""
Maailma pahuuden vallassa Osa 27/37 Saatana matkii Jumalaa ja eksyttää ihmiset ajassa 
oveluudellaan. Koska Jeesus Kristus on todellinen Valkeus, saamme me Hänessä luottaa 
Herramme kehoitukseen tuoda kaikki pimeyden teot valoon Herrassamme Jeesuksessa 
Kristuksessa. Se Voima, joka meissä on, on paljon voimakkaampi kuin se mitätön voima, joka on 
maailman hengessä Saatanassa, joka on valheen isä. Totuudessa ei ole valhetta. Saatana on 
kavala käärme, joka eksyttää Totuudesta kaikki ne ihmiset, jotka eivät tahdo uskoa Jeesusta 
Kristusta Jumalan Pojaksi.""
Maailma pahuuden vallassa Osa 28/37 Ihmiset, jotka eivät tahdo uskoa Jeesusta Kristusta 
Jumalan Pojaksi, lihaksi tulleeksi ja ennalta juutalaisille elävän Israelin Jumalan palvelijoille 
ilmoitetuksi Messiaaksi - Vapahtajaksi, he eksyvät ja jäävät pimeyteen. Jeesus Kristus antoi 
Henkensä ja vuodatti verensä Golgatalla ristinpuulla ihmisten syntien sovitukseksi. Isä Jumala 
herätti Hänet kolmantena päivänä kuolleista ja Hän elää. ""
Maailma pahuuden vallassa Osa 29/37 Jeesuksen Kristuksen Herruus yli kaikkien luotujen 
henkivaltojen ja ihmisten kirkastettiin ja Herramme nousi Taivaaseen. Hän antoi meille Hänen 
omilleen Pyhän Henkensä asumaan meissä, jotta meillä olisi rauha Hänessä Pyhän Hengen 
kautta. Jeesus Kristus on ylipappimme Isä Jumalan oikealla puolella ja saapuu pian takaisin 
ihmissilmin nähtävästi noutamaan omansa Karitsan häihin. Ihmisen Pojan päivänä Hän saapuu 
takaisin maan päälle ja perustaa todellisena Rauhanruhtinaana tuhatvuotisen valtakuntansa ajassa 
maan päälle."
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Maailma pahuuden vallassa Osa 30/37 Maailman henki rakentaa näennäistä rauhan maailmaa 
ajassa rautaisella kädellä kansoja ruotuun pakottaen. Eilen saimme todistaa Yhdysvaltojen ja 
Kuuban johtajien hakevan nyt rakentavaa rinnakkain elämisen mahdollisuutta ajassa. Toisaalla 
maailma operoi synnyttämällä kriisejä, puhdistamalla, tappamalla ja uhraamalla ihmishenkiä 
pahuuden henkivalloille rauhanturvaamisen nimissä. Kolmen WTC-tornin tuhoaminen oli kuin 
saatanallinen uhraus, jossa syyttömiä ihmishenkiä uhrattiin pahuuden henkivalloille ajassa.""
Maailma pahuuden vallassa Osa 31/37 Se oli uhraus, joka käynnisti pahuuden henkivaltojen 
ihmishenkiä tappavan invaasion maailmaan. Nyt tuosta tuhkasta on noussut Feniks linnun 
kaltainen monumentti, joka julistaa yhtenäistä maailmaa olemassaolollaan taivaita tavoitellen. 
Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston - maailmanhallituksen - päätöksellä ihmisten 
merestä nousevat ja vain hengellisin silmin nähtävät saatanalliset Pedonvallan joukot alistavat 
maailmaa määrätietoisesti Pedon valtaan ympäri maailmaa. Maailmalla oleva missio on enää 
muutamasta etäispesäkkeestä kiinni.""
Maailma pahuuden vallassa Osa 32/37 Maailman silmissä syöpäläisissä etäispesäkkeissä  
operoidaan ajassa yhteistuumiin eri kansakuntien sotilaallista voimaa käyttäen YK:n mandaatilla. 
Kehittyneet armeijat tappavat heimotaistelijoita ajassa siinä uskossa, että he tekevät sen elävän 
Israelin Jumalan tahdosta ja kunniaksi ajassa. Kuitenkin Herra opettaa meille, että elämää tulee 
kunnioittaa - meille ei ole annettu lupaa tappaa ihmisiä. Maailma on valkeuteen verhoutuen 
rauhanturvatehtävissä kitkemässä pellosta pois toisinajattelijat, jotka muodostavat uhkan maailman 
palvomalle Pedon vallalle.""
Maailma pahuuden vallassa Osa 33/37 Rauhanturvaamistehtävissä hyväuskoiset, rahan ja 
seikkailun vuoksi tehtäviin hakeutuvat joutuvat joskus tahtomattaankin tappamaan näennäisesti 
itsepuolustukseksi. Kenenkään ei ole pakko mennä toisen alueelle kertomaan, mikä on oikein ja 
mikä on väärin, ellei pyrkimyksenä ole alistaa miehitetty kansakunta oman vallan alle. Menemällä 
YK:n mandaatilla vieraan kansan keskuuteen he toteuttavat välillisesti tätä saatanallista 
maailmanvallan alle ihmiskuntaa alistavaa missiota, jota maailman johtajat häikäilemättömästi ja 
keinoja kaihtamatta ajassa toteuttavat.""
Maailma pahuuden vallassa Osa 34/37 Maailman johtajien mielestä hyvä tarkoitus pyhitää keinot, 
josta meille on hyvänä esimerkkinä erilaiset itse luodun terrorin torjumiseksi ylläpidettävät 
vankileirit maailman missiota tukemattomille tahoille, joissa kidutus ja pahoinpitelyt ovat arkipäivää 
osana ihmisen mielen murtamispyrkimyksiä sekä henkistä ja fyysistä pahoinpitelyä. Näillä leireillä 
synnytetään katkeruus sortajia vastaan, josta sitten kumpuaa yksittäisiä spontaaneja vihatekoja - ei 
erikseen järjestettyjä terroritekoja ajassa. Terrori on tehokas keino lamaannuttaa ihmisen 
toimintakykyä.""
Maailma pahuuden vallassa Osa 35/37 Terrorista eivät lamaannu ne maailmassa missiota 
edistävät tahot, jotka tietävät niiden ajavan yhteistä päämäärää. Maailman läpi on hyväksytty 
ajatus: Tarkoitus pyhittää keinot. Tämä ajatus on suoraan valheen isästä Saatanasta lähtöisin. 
Elävä Israelin Jumala on antanut Raamatussa meille ohjeensa siitä, kuinka meidän tulisi elää 
Häneltä lahjaksi saamamme elämä. Meille on annettu tehtäväksi suojella elämää - emme ole 
saaneet Luojaltamme tehtäväksi tuhota elämää. Sellaisen tehtävän antaja on Saatana, joka 
eksyttää valkeuden vaatteisiin pukeutuneena ajassa.""""""""""
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Maailma pahuuden vallassa Osa 36/37 Älä eksy. Älä palvo Petoa ajassa. Älä ota ja tunnusta 
Pedon merkkejä ajassa. Sinä voit kieltää Pedon vallan elämässäsi Herramme Jeesuksen 
Kristuksen nimessä ja veressä - Pyhän Hengen voimalla ajassa. Ole rohkea ja saat elämän 
Hänessä Pyhän Hengen kautta. Sain sinulle rohkaisuksi seuraavat sanat sydämelleni Pyhältä 
Hengeltä. Kirjoita. Minä Olen Herra sinun Jumalasi. Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta 
Minun rakkauteni ei sinusta väisty Suomen maa, kun pysyt Minussa."""
Maailma pahuuden vallassa Osa 37/37 Älä lähde etsimään onnea muualta, sillä vain murheen saat 
maailmalta, sanoo Herra, sinun Jumalasi. Olen antanut sinulle vapauden rakkaudesta sinua 
kohtaan. Älä myy sitä vieraille, sanoo Herra, sinun Luojasi. Vapaudesta on jo maksettu lunnaat. 
Minä Olen sinut vapauttanut, sanoo Jeesus Kristus, sinun Vapahtajasi. Pysy Minussa ja saat elää. 
Minä rakastan sinua ja siksi saat elää, sanoo Herra, Taivaan ja Maan Luoja, Israelin Pyhä Jumala. 
Aamen. Sain sydämelle Sananpaikat 18.12.2014: Joh. 5:19, 3. Moos. 7:2-7, 3. Moos. 11:7, Sak. 
6:5 ja Luuk. 1:15. Valoa ja iloa."
--- 
Jukka Paakkanen"
Maailma pahuuden vallassa Osa 1/37 Sain eilen puhelun illalla kymppiuutisten 
aikaan entiseltä pelikaverilta - miestä on lyöty ajassa työttömyydellä ja nyt oli 
murrosikäinen poika tuomittu käräjäoikeudessa nyrkkiraudan hallussapidosta 
sakkoihin - poika oli jo aiemmin sijoitettu kasvatuslaitokseen - isällä oli mielipaha. 
Tuin vuosien takaa tuttua kansainvälistyneen suomalaisen yhteiskunnan kovien 
arvojen ja osattomuuden vuoksi oireilevan pojan isää puhelinkeskustelun aikana 
sen, minkä saatoin.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

40m ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Maailma pahuuden vallassa Osa 20/37 Olen saanut pitää oikean käden sormet 
yliluonnollisen varjeluksen vuoksi mökillä tapahtuneessa 
moottorisahaonnettomuudessa, josta vain arpi sormessa muistuttaa minua 
tapahtuneesta joka päivä. Olen saanut varjeluksen autokolarissa Kehätiellä 
hiekkalastissa olleen kuorma-auton kiilatessa kuljettamaani autoa alas sillalta Turun 
moottoritielle käännyttäessä. Olen saanut varjeluksen metsällä hirvijahdissa 
ampumatilanteessa, kun metsästäjä ampui avopellolla metsästäjien edessä 
vauhkoontuneena ristiinsä juoksevaa riistaa vahingossa passilinjan 
suuntaisesti.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

14s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
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Maailma pahuuden vallassa Osa 28/37 Ihmiset, jotka eivät tahdo uskoa Jeesusta 
Kristusta Jumalan Pojaksi, lihaksi tulleeksi ja ennalta juutalaisille elävän Israelin 
Jumalan palvelijoille ilmoitetuksi Messiaaksi - Vapahtajaksi, he eksyvät ja jäävät 
pimeyteen. Jeesus Kristus antoi Henkensä ja vuodatti verensä Golgatalla 
ristinpuulla ihmisten syntien sovitukseksi. Isä Jumala herätti Hänet kolmantena 
päivänä kuolleista ja Hän elää.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

18s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Maailma pahuuden vallassa Osa 29/37 Jeesuksen Kristuksen Herruus yli kaikkien 
luotujen henkivaltojen ja ihmisten kirkastettiin ja Herramme nousi Taivaaseen. Hän 
antoi meille Hänen omilleen Pyhän Henkensä asumaan meissä, jotta meillä olisi 
rauha Hänessä Pyhän Hengen kautta. Jeesus Kristus on ylipappimme Isä Jumalan 
oikealla puolella ja saapuu pian takaisin ihmissilmin nähtävästi noutamaan omansa 
Karitsan häihin. Ihmisen Pojan päivänä Hän saapuu takaisin maan päälle ja 
perustaa todellisena Rauhanruhtinaana tuhatvuotisen valtakuntansa ajassa maan 
päälle.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

4s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Maailma pahuuden vallassa Osa 30/37 Maailman henki rakentaa näennäistä 
rauhan maailmaa ajassa rautaisella kädellä kansoja ruotuun pakottaen. Eilen 
saimme todistaa Yhdysvaltojen ja Kuuban johtajien hakevan nyt rakentavaa 
rinnakkain elämisen mahdollisuutta ajassa. Toisaalla maailma operoi synnyttämällä 
kriisejä, puhdistamalla, tappamalla ja uhraamalla ihmishenkiä pahuuden 
henkivalloille rauhanturvaamisen nimissä. Kolmen WTC-tornin tuhoaminen oli kuin 
saatanallinen uhraus, jossa syyttömiä ihmishenkiä uhrattiin pahuuden henkivalloille 
ajassa.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

12s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
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Maailma pahuuden vallassa Osa 31/37 Se oli uhraus, joka käynnisti pahuuden 
henkivaltojen ihmishenkiä tappavan invaasion maailmaan. Nyt tuosta tuhkasta on 
noussut Feniks linnun kaltainen monumentti, joka julistaa yhtenäistä maailmaa 
olemassaolollaan taivaita tavoitellen. Yhdistyneiden Kansakuntien 
turvallisuusneuvoston - maailmanhallituksen - päätöksellä ihmisten merestä 
nousevat ja vain hengellisin silmin nähtävät saatanalliset Pedonvallan joukot 
alistavat maailmaa määrätietoisesti Pedon valtaan ympäri maailmaa. Maailmalla 
oleva missio on enää muutamasta etäispesäkkeestä kiinni.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

15s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Maailma pahuuden vallassa Osa 32/37 Maailman silmissä syöpäläisissä 
etäispesäkkeissä operoidaan ajassa yhteistuumiin eri kansakuntien sotilaallista 
voimaa käyttäen YK:n mandaatilla. Kehittyneet armeijat tappavat heimotaistelijoita 
ajassa siinä uskossa, että he tekevät sen elävän Israelin Jumalan tahdosta ja 
kunniaksi ajassa. Kuitenkin Herra opettaa meille, että elämää tulee kunnioittaa - 
meille ei ole annettu lupaa tappaa ihmisiä. Maailma on valkeuteen verhoutuen 
rauhanturvatehtävissä kitkemässä pellosta pois toisinajattelijat, jotka muodostavat 
uhkan maailman palvomalle Pedon vallalle.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

4s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Maailma pahuuden vallassa Osa 37/37 Älä lähde etsimään onnea muualta, sillä 
vain murheen saat maailmalta, sanoo Herra, sinun Jumalasi. Olen antanut sinulle 
vapauden rakkaudesta sinua kohtaan. Älä myy sitä vieraille, sanoo Herra, sinun 
Luojasi. Vapaudesta on jo maksettu lunnaat. Minä Olen sinut vapauttanut, sanoo 
Jeesus Kristus, sinun Vapahtajasi. Pysy Minussa ja saat elää. Minä rakastan sinua 
ja siksi saat elää, sanoo Herra, Taivaan ja Maan Luoja, Israelin Pyhä Jumala. 
Aamen. Sain sydämelle Sananpaikat 18.12.2014: Joh. 5:19, 3. Moos. 7:2-7, 3. 
Moos. 11:7, Sak. 6:5 ja Luuk. 1:15. Valoa ja iloa.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

1m ago"
--- 
18.12.2014 
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Jukka Paakkanen"
Herramme rukous ajassa. Saamme joka päivä yhtyä Herrassamme Jeesuksessa 
Kristuksessa Pyhässä Hengessä yhdessä tähän Jeesuksen rukoukseen ajassa 
täydestä sydämestämme, tahdostamme ja mielestämme. Tule sinäkin kanssani 
rukoukseen Suomen kansan ja maailman pelastumisen puolesta joka päivä. Sillä 
erotuksella pyydän rukoillen Isä meidän -rukouksen tähän lauluun nähden, että 
pyydän reilusti Taivaan Isältä joka päivä syntini anteeksi velkojen sijaan. Valoa ja 
iloa.less"

� "
Play Video"
Tenorissimo - ISÄ MEIDÄN!
youtube.com!
Tenorissimo esittää laulettuna Isä Meidän -rukouksen."
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

34s ago""
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 19. joulukuuta 2014 klo 2.37 
Aihe: Päivitykset LinkedInissä 19.12.2014 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä ovat päivitykset LinkedInissä 19.12.2014. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
19.12.2014"
https://www.youtube.com/watch?v=-t_yRYNM7jo  Juha Tapio - Luvattu maa""
Taivas on määränpäämme. Me pidämme katseemme tiukasti suunnattuina meidän Herraamme 
Jeesukseen Kristukseen ajassa. Hän on antanut meille armollisen osan uskon kautta. Saamme 
kohdata Hänet päivittäin Jumalan Sanassa. Jeesus Kristus on Jumalan Sana. Saamme täyttyä 
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Pyhästä Hengestä ja kasvaa uskossa Hänen opetuksessaan Kristuksen ruumiissa ajassa. 
Jumalan Sana on täynnä uskomattoman hienoja lupauksia, joihin saamme Hänen yhteydessään 
kiinnittää toivomme. Usko Jeesukseen on Tie. Toivo armosta on Totuus. Rakkaus Herrassa on 
Elämä. Jeesus on Tie, Totuus ja Elämä. Valoa ja iloa."
—-"
https://www.youtube.com/watch?v=nxGsCjNOun4   Exit - Muistatko + Kanna ja taluta""
Herra on uskollinen. Hyvä Paimen ei hylkää omiaan koskaan. Silloinkin, kun emme itse jaksa, Hän 
kantaa meitä ajassa eteenpäin ennalta osoittamaansa polkua kohti määränpäätä. Hän huolehtii 
päivittäisen ravinnon tarjoten Elämän Leipää ja tarvittaessa vaikka mannaa Taivaasta. Hänen 
tarjoamansa ravinto ei hupene koskaan - Hän monentaa kalat ja leivät. Me olemme ihmisten 
kalastajia ja kylvämme uskonsiemeniä. Herra antaa työmme Hänessä tuottaa sadon, jonka kerran 
saamme korjata. Lupaus runsaasta sadosta on Herramme tekemissä kansanjoukkojen 
ruokkimisihmeissä ajassa. Valoa ja iloa."
—-"
https://www.youtube.com/watch?v=uhVeAE-Ty7I Pekka Simojoki - Nousevaan aamuun""
Tänään saamme kiittää. Herramme on Luoja. Saamme kiittää Häntä elämästä, armosta ja uskon 
lahjasta. Saamme kiittää Häntä kaikesta hyvästä ajassa. Saamme kiittää Häntä myös kasvun 
tuottavista haasteista - ikävistäkin asioista poluillamme. Herra ei ole antanut meille koskaan yli 
voimavarojemme ja suurimmalla hädän hetkelläkin Hän on kulkenut rinnallamme meitä tukien. 
Heikoimmat lampaansa Hän kantaa sylissään perille määränpäähän. On aika lähteä kertomaan 
totuus lähimmäisillemme seurakunnan ulkopuolelle. Emme lähde matkaan omissa voimissamme 
vaan täynnä Jumalan Pyhän Hengen voimaa. Valoa ja iloa."
—-"
https://www.youtube.com/watch?v=ABOsc85LNdo Pekka Simojoki - Lähtekää""
Herra lähettää matkaan. Saitko sinä kutsun lähteä kertomaan ilosanomaa lähimmäisille ajassa? 
Nyt on aika lähteä matkaan. Hän varustaa meidät Pyhällä Hengellä matkaan. Pyhä Henki 
johdattaa kulkusi lähimmäisten keskuudessa. Saat Pyhässä Hengessä kertoa heille evankeliumin - 
ilosanoman Herramme Jeesuksen Kristuksen sovitusuhrista ja kaikille ihmisille ennalta 
valmistetusta pelastuksesta armosta uskon kautta Jumalan Poikaan - Jeesukseen Kristukseen 
ajassa. Saat kulkea lähimmäistesi rinnalla ja rukoilla Pyhässä Hengessä heidän puolestaan. 
Todista uskostasi rohkeasti Jumalan voimassa. Valoa ja iloa."
—-"
https://www.youtube.com/watch?v=Ft34EEGiP4g Pekka Simojoki - Evankeliumi""
Ilosanoma kaikelle kansalle. Messiaan tarjoama sielunravinto ei hupene koskaan. Hän 
moninkertaistaa matkassamme kalat ja leivät ajassa. Raamattu kertoo meille Jeesuksen tekemistä 
ruokkimisihmeistä. Me olemme ihmisten kalastajia ja kylvämme maailman peltoon uskonsiemeniä. 
Herra antaa aikanaan hengellisen työmme Isännän pelloilla Pyhän Hengen työllä tuottaa sadon. 
Me saamme kukin kerätä sadon Herralle hengellisestä työstämme, kunhan kaikki lähimmäiset ovat 
ensin syöneet kylläisiksi Elämän Leipää. Saamme kerätä koreihimme talteen vielä ylitse 
jääneenkin Taivaallisen ravinnon. Valoa ja iloa."
—-"
https://www.youtube.com/watch?v=Xc3QwGUoPeo Exit - Hymni""
Saat luottaa armoon. Saat luottaa Isän rakkauteen. Jumala on Rakkaus. Armo on tarkoitettu 
jokaiselle - Jumalan ansiottomasta rakkaudesta saamme vastaanottaa uskossa Jeesuksen 
Kristuksen sovitusuhrin syntiemme sovitukseksi. Saamme uskossa ottaa vastaan Pyhän Hengen, 
joka tekee meissä Jumalan työn uudestisynnyttäen meissä uuden mielen Herrassa Jeesuksessa 
Kristuksessa ajassa. Saat rohkeasti todistaa Pyhässä Hengessä Jumalan suurista teoista sinun 
elämässäsi ja Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa - elävän Israelin Jumalan seurakunnassa 
ajassa, jonka Pyhä Henki yhdistää. Valoa ja iloa."
—-"
https://www.youtube.com/watch?v=6z3MVFf_NeY Jakaranda - Hän on pyyhkivä kaikki kyyneleet"
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Me olemme yhtä. Me olemme Kristuksen ruumis ajassa. Me olemme tuo Hyvän Paimenen syli ja 
olkapää, johon heikoimpien lähimmäistemme ajassa tulee saada päästä ja nojata. Vallitkoon 
seurakunnassa aito Jumalan rakkaus, hengellinen kunnioitus ja kohteliaisuus toisiamme kohtaan. 
Opettakoon Jumalan Sanan ymmärryksen Jumalan armosta lahjaksi saanut nöyrällä mielellä. 
Arvioitakoon opetusta Jumalan Sanalla. Rukous, ylistys ja kiitos Jumalalle olkoon 
keskuudessamme runsasta. Sallittakoon Pyhän Hengen armolahjojen kasvaa seurakunnan 
käyttöön keskuudessanne toisianne uskossa rohkaisten. Valoa ja iloa."
—-"
https://www.youtube.com/watch?v=GQJ2cVIAVMA Petrus Ahonen - Valtaa minut taas""
Saamme palata kotiin. Isän kotiin - Jumalan yhteyteen. Jumalan kodissa on monta huonetta. 
Jokainen meistä edustaa yhtä Pyhän Hengen huonetta. Jumala ei asu ihmiskäsin valmistetuissa 
temppeleissä. Yhdessä olemme Pyhän Hengen kautta yksi Kristuksen ruumis ajassa. Me olemme 
yhdessä Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa Jumalan koti ja luomakunta on Jumalan 
peltoala, jolla saamme tehdä hengellistä kylvötyötä uskonsiemeniä Jumalan pelloille kylväen 
annetun määräajan. Taivaalliset enkelit ovat valmiita korjaamaan sadon ajallaan. Tempaamaan 
Kristuksen ruumiin Karitsan häihin Taivaaseen. Valoa ja iloa."
--- 
19.12.2014 
Jukka Paakkanen"
Taivas on määränpäämme. Me pidämme katseemme tiukasti suunnattuina meidän 
Herraamme Jeesukseen Kristukseen ajassa. Hän on antanut meille armollisen 
osan uskon kautta. Saamme kohdata Hänet päivittäin Jumalan Sanassa. Jeesus 
Kristus on Jumalan Sana. Saamme täyttyä Pyhästä Hengestä ja kasvaa uskossa 
Hänen opetuksessaan Kristuksen ruumiissa ajassa. Jumalan Sana on täynnä 
uskomattoman hienoja lupauksia, joihin saamme Hänen yhteydessään kiinnittää 
toivomme. Usko Jeesukseen on Tie. Toivo armosta on Totuus. Rakkaus Herrassa 
on Elämä. Jeesus on Tie, Totuus ja Elämä. Valoa ja iloa.less"

� "
Play Video"
Juha Tapio - Luvattu Maa!
youtube.com!
LUVATTU MAA"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

37s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
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Herra on uskollinen. Hyvä Paimen ei hylkää omiaan koskaan. Silloinkin, kun emme 
itse jaksa, Hän kantaa meitä ajassa eteenpäin ennalta osoittamaansa polkua kohti 
määränpäätä. Hän huolehtii päivittäisen ravinnon tarjoten Elämän Leipää ja 
tarvittaessa vaikka mannaa Taivaasta. Hänen tarjoamansa ravinto ei hupene 
koskaan - Hän monentaa kalat ja leivät. Me olemme ihmisten kalastajia ja 
kylvämme uskonsiemeniä. Herra antaa työmme Hänessä tuottaa sadon, jonka 
kerran saamme korjata. Lupaus runsaasta sadosta on Herramme tekemissä 
kansanjoukkojen ruokkimisihmeissä ajassa. Valoa ja iloa.less"

� "
Play Video"
EXIT- Muistatko; Kanna ja taluta!
youtube.com!
Exit laulaa"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

7s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Tänään saamme kiittää. Herramme on Luoja. Saamme kiittää Häntä elämästä, 
armosta ja uskon lahjasta. Saamme kiittää Häntä kaikesta hyvästä ajassa. 
Saamme kiittää Häntä myös kasvun tuottavista haasteista - ikävistäkin asioista 
poluillamme. Herra ei ole antanut meille koskaan yli voimavarojemme ja 
suurimmalla hädän hetkelläkin Hän on kulkenut rinnallamme meitä tukien. 
Heikoimmat lampaansa Hän kantaa sylissään perille määränpäähän. On aika 
lähteä kertomaan totuus lähimmäisillemme seurakunnan ulkopuolelle. Emme lähde 
matkaan omissa voimissamme vaan täynnä Jumalan Pyhän Hengen voimaa. Valoa 
ja iloa.less"

� "
Play Video"
Pekka Simojoki : Nousevaan aamuun!
youtube.com!
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Pitäkää suunta selvänä, kuunnelkaa perämiestä ja tukekaa toisianne! tervehtii 
Pekka Simojoki Tallinnaan kirkkoveneellä soutavia Espoon 
tuomiokirkkoseurakunnan soutajia. -Tässä teille lauluuni ´Nousevaan aamuun´ 
omistettuna yksi..."
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

13s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Herra lähettää matkaan. Saitko sinä kutsun lähteä kertomaan ilosanomaa 
lähimmäisille ajassa? Nyt on aika lähteä matkaan. Hän varustaa meidät Pyhällä 
Hengellä matkaan. Pyhä Henki johdattaa kulkusi lähimmäisten keskuudessa. Saat 
Pyhässä Hengessä kertoa heille evankeliumin - ilosanoman Herramme Jeesuksen 
Kristuksen sovitusuhrista ja kaikille ihmisille ennalta valmistetusta pelastuksesta 
armosta uskon kautta Jumalan Poikaan - Jeesukseen Kristukseen ajassa. Saat 
kulkea lähimmäistesi rinnalla ja rukoilla Pyhässä Hengessä heidän puolestaan. 
Todista uskostasi rohkeasti Jumalan voimassa. Valoa ja iloa.less"

� "
Play Video"
Pekka Simojoki Lähtekää!
youtube.com!
Uploaded by 1969arska on 2010-11-20."
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

8s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Ilosanoma kaikelle kansalle. Messiaan tarjoama sielunravinto ei hupene koskaan. 
Hän moninkertaistaa matkassamme kalat ja leivät ajassa. Raamattu kertoo meille 
Jeesuksen tekemistä ruokkimisihmeistä. Me olemme ihmisten kalastajia ja 
kylvämme maailman peltoon uskonsiemeniä. Herra antaa aikanaan hengellisen 
työmme Isännän pelloilla Pyhän Hengen työllä tuottaa sadon. Me saamme kukin 
kerätä sadon Herralle hengellisestä työstämme, kunhan kaikki lähimmäiset ovat 
ensin syöneet kylläisiksi Elämän Leipää. Saamme kerätä koreihimme talteen vielä 
ylitse jääneenkin Taivaallisen ravinnon. Valoa ja iloa.less"
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� "
Play Video"
Pekka simojoki - Evankeliumi!
youtube.com!
KIITOS 20 000 NÄYTTÖKERRASTA*** Pahuutensa tähden tänään vaikeroi maa 
Koko luomakunta kaipaa Armahtajaa Jeesus Kristus kuoli jotta eläisimme Meidän 
tehtävämme nyt on kertoa se refrain: Evankeliumi ilosanomamme on Evankeliumi..."
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

36s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Saat luottaa armoon. Saat luottaa Isän rakkauteen. Jumala on Rakkaus. Armo on 
tarkoitettu jokaiselle - Jumalan ansiottomasta rakkaudesta saamme vastaanottaa 
uskossa Jeesuksen Kristuksen sovitusuhrin syntiemme sovitukseksi. Saamme 
uskossa ottaa vastaan Pyhän Hengen, joka tekee meissä Jumalan työn 
uudestisynnyttäen meissä uuden mielen Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa 
ajassa. Saat rohkeasti todistaa Pyhässä Hengessä Jumalan suurista teoista sinun 
elämässäsi ja Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa - elävän Israelin Jumalan 
seurakunnassa ajassa, jonka Pyhä Henki yhdistää. Valoa ja iloa.less"

� "
Play Video"
Exit, Hymni!
youtube.com!
Uploaded by 1969arska on 2010-05-10."
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

27s ago"

https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https%3A%2F%2Fwww%2Eyoutube%2Ecom%2Fwatch%3Fv%3DFt34EEGiP4g&urlhash=5p11&pos=2%3A1&trkToken=action%3DviewArticle%26pageKey%3Dmember-home%26contextId%3DfwMAEEEesRNgbRP%2FISsAAA%3D%3D%26isFolloweeOfPoster%3Dfalse%26aggregationType%3Dnone%26actorType%3Dlinkedin%3Amember%26feedPosition%3D2%26verbType%3Dlinkedin%3Ashare%26isDigested%3Dfalse%26rowPosition%3D1%26objectType%3Dlinkedin%3Aarticle%26moduleKey%3Dhp_feed%26activityId%3Dactivity%3A5951501736219856896%26actorId%3Dmember%3A169233277%26isPublic%3Dtrue%26model%3Dnus%3Ahomepage_federator_relevance_113_rent_sb0%2E08%26objectId%3Darticle%3A7856242962162008501%26distanceFromViewer%3D0%26isSponsored%3Dfalse&tev=0&trk=object-title
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https%3A%2F%2Fwww%2Eyoutube%2Ecom%2Fwatch%3Fv%3DFt34EEGiP4g&urlhash=5p11&pos=2%3A1&trkToken=action%3DviewArticleSource%26pageKey%3Dmember-home%26contextId%3DfwMAEEEesRNgbRP%2FISsAAA%3D%3D%26isFolloweeOfPoster%3Dfalse%26aggregationType%3Dnone%26actorType%3Dlinkedin%3Amember%26feedPosition%3D2%26verbType%3Dlinkedin%3Ashare%26isDigested%3Dfalse%26rowPosition%3D1%26objectType%3Dlinkedin%3Aarticle%26moduleKey%3Dhp_feed%26activityId%3Dactivity%3A5951501736219856896%26actorId%3Dmember%3A169233277%26isPublic%3Dtrue%26model%3Dnus%3Ahomepage_federator_relevance_113_rent_sb0%2E08%26objectId%3Darticle%3A7856242962162008501%26distanceFromViewer%3D0%26isSponsored%3Dfalse&tev=0&trk=object-source
https://www.linkedin.com/lite/updates?like=&objectUrn=urn%3Ali%3Aactivity%3A5951501736219856896&attributedObjectUrn=activity%3A5951501736219856896&createViralActivity=false&actorType=&actorId=0&isSponsoredActivity=false&actionToken=&trackingMetadataJson=&csrfToken=ajax%3A1868392827011989477&trk=like-uscp
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https://www.linkedin.com/updates?discuss=&scope=169233277&stype=M&topic=activity%3A5951501736219856896&activity=activity%3A5951501736219856896&type=U&a=Y83z&pk=member-home&paginationToken=169233277-1418948622496-aba112c1a377735d66e926afa9af0deb&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=num-comment&urlhash=pvA0&pos=2:1&trkToken=action=commentBreakout&pageKey=member-home&contextId=fwMAEEEesRNgbRP/ISsAAA==&isFolloweeOfPoster=false&aggregationType=none&actorType=linkedin:member&feedPosition=2&verbType=linkedin:share&isDigested=false&rowPosition=1&objectType=linkedin:article&moduleKey=hp_feed&activityId=activity:5951501736219856896&actorId=member:169233277&isPublic=true&model=nus:homepage_federator_relevance_113_rent_sb0.08&objectId=article:7856242962162008501&distanceFrom
https://www.linkedin.com/home?trk=nav_responsive_tab_home#
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Fprofile%2Fview%3Fid%3D169233277%26snapshotID%3D%26authType%3Dname%26authToken%3D8gGd%26ref%3DNUS%26trk%3DNUS-body-member-name&urlhash=vNjT&pos=2%3A1&trkToken=action%3DviewMemberByName%26pageKey%3Dmember-home%26contextId%3DaxPMd3EesRMAmfT%2BISsAAA%3D%3D%26isFolloweeOfPoster%3Dfalse%26aggregationType%3Dnone%26actorType%3Dlinkedin%3Amember%26feedPosition%3D2%26verbType%3Dlinkedin%3Ashare%26isDigested%3Dfalse%26rowPosition%3D1%26objectType%3Dlinkedin%3Aarticle%26moduleKey%3Dhp_feed%26activityId%3Dactivity%3A5951502646937477120%26actorId%3Dmember%3A169233277%26isPublic%3Dtrue%26model%3Dnus%3Ahomepage_federator_relevance_113_rent_sb0%2E08%26objectId%3Darticle%3A8752923679782573518%26distanceFromViewer%3D0%26isSponsored%3Dfalse&tev=0
https://www.linkedin.com/home?trk=nav_responsive_tab_home#
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https%3A%2F%2Fwww%2Eyoutube%2Ecom%2Fwatch%3Fv%3DXc3QwGUoPeo&urlhash=Rhbx&pos=2%3A1&trkToken=action%3DviewArticle%26pageKey%3Dmember-home%26contextId%3DaxPMd3EesRMAmfT%2BISsAAA%3D%3D%26isFolloweeOfPoster%3Dfalse%26aggregationType%3Dnone%26actorType%3Dlinkedin%3Amember%26feedPosition%3D2%26verbType%3Dlinkedin%3Ashare%26isDigested%3Dfalse%26rowPosition%3D1%26objectType%3Dlinkedin%3Aarticle%26moduleKey%3Dhp_feed%26activityId%3Dactivity%3A5951502646937477120%26actorId%3Dmember%3A169233277%26isPublic%3Dtrue%26model%3Dnus%3Ahomepage_federator_relevance_113_rent_sb0%2E08%26objectId%3Darticle%3A8752923679782573518%26distanceFromViewer%3D0%26isSponsored%3Dfalse&tev=0&trk=object-title
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https%3A%2F%2Fwww%2Eyoutube%2Ecom%2Fwatch%3Fv%3DXc3QwGUoPeo&urlhash=Rhbx&pos=2%3A1&trkToken=action%3DviewArticleSource%26pageKey%3Dmember-home%26contextId%3DaxPMd3EesRMAmfT%2BISsAAA%3D%3D%26isFolloweeOfPoster%3Dfalse%26aggregationType%3Dnone%26actorType%3Dlinkedin%3Amember%26feedPosition%3D2%26verbType%3Dlinkedin%3Ashare%26isDigested%3Dfalse%26rowPosition%3D1%26objectType%3Dlinkedin%3Aarticle%26moduleKey%3Dhp_feed%26activityId%3Dactivity%3A5951502646937477120%26actorId%3Dmember%3A169233277%26isPublic%3Dtrue%26model%3Dnus%3Ahomepage_federator_relevance_113_rent_sb0%2E08%26objectId%3Darticle%3A8752923679782573518%26distanceFromViewer%3D0%26isSponsored%3Dfalse&tev=0&trk=object-source
https://www.linkedin.com/lite/updates?like=&objectUrn=urn%3Ali%3Aactivity%3A5951502646937477120&attributedObjectUrn=activity%3A5951502646937477120&createViralActivity=false&actorType=&actorId=0&isSponsoredActivity=false&actionToken=&trackingMetadataJson=&csrfToken=ajax%3A1868392827011989477&trk=like-uscp
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https://www.linkedin.com/updates?discuss=&scope=169233277&stype=M&topic=activity%3A5951502646937477120&activity=activity%3A5951502646937477120&type=U&a=83ID&pk=member-home&paginationToken=169233277-1418948830393-9dd9a48d2940bf02e88cdc946b8c1765&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=num-comment&urlhash=BXAD&pos=2:1&trkToken=action=commentBreakout&pageKey=member-home&contextId=axPMd3EesRMAmfT+ISsAAA==&isFolloweeOfPoster=false&aggregationType=none&actorType=linkedin:member&feedPosition=2&verbType=linkedin:share&isDigested=false&rowPosition=1&objectType=linkedin:article&moduleKey=hp_feed&activityId=activity:5951502646937477120&actorId=member:169233277&isPublic=true&model=nus:homepage_federator_relevance_113_rent_sb0.08&objectId=article:8752923679782573518&distanceFrom
https://www.linkedin.com/home?trk=nav_responsive_tab_home#
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--- 
Jukka Paakkanen"
Me olemme yhtä. Me olemme Kristuksen ruumis ajassa. Me olemme tuo Hyvän 
Paimenen syli ja olkapää, johon heikoimpien lähimmäistemme ajassa tulee saada 
päästä ja nojata. Vallitkoon seurakunnassa aito Jumalan rakkaus, hengellinen 
kunnioitus ja kohteliaisuus toisiamme kohtaan. Opettakoon Jumalan Sanan 
ymmärryksen Jumalan armosta lahjaksi saanut nöyrällä mielellä. Arvioitakoon 
opetusta Jumalan Sanalla. Rukous, ylistys ja kiitos Jumalalle olkoon 
keskuudessamme runsasta. Sallittakoon Pyhän Hengen armolahjojen kasvaa 
seurakunnan käyttöön keskuudessanne toisianne uskossa rohkaisten. Valoa ja 
iloa.less"

� "
Play Video"
Hän on pyyhkivä kaikki kyyneleet / Jakaranda!
youtube.com!
Kaltereiden takaa kasvot ihmisen nään. Itku tyrmän onkaloista kaikuu pimeään ja 
rauhattomaan uneensa hän nukkuu. Kuka huomispäivän jälleen takaisin tois? 
Ihmisarvo myydään tänään halvalla pois ja avunhuudot kyynelkaasuun hukkuu...."
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

35s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Saamme palata kotiin. Isän kotiin - Jumalan yhteyteen. Jumalan kodissa on monta 
huonetta. Jokainen meistä edustaa yhtä Pyhän Hengen huonetta. Jumala ei asu 
ihmiskäsin valmistetuissa temppeleissä. Yhdessä olemme Pyhän Hengen kautta 
yksi Kristuksen ruumis ajassa. Me olemme yhdessä Herrassamme Jeesuksessa 
Kristuksessa Jumalan koti ja luomakunta on Jumalan peltoala, jolla saamme tehdä 
hengellistä kylvötyötä uskonsiemeniä Jumalan pelloille kylväen annetun määräajan. 
Taivaalliset enkelit ovat valmiita korjaamaan sadon ajallaan. Tempaamaan 
Kristuksen ruumiin Karitsan häihin Taivaaseen. Valoa ja iloa.less"

https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Fprofile%2Fview%3Fid%3D169233277%26snapshotID%3D%26authType%3Dname%26authToken%3D8gGd%26ref%3DNUS%26trk%3DNUS-body-member-name&urlhash=vNjT&pos=2%3A1&trkToken=action%3DviewMemberByName%26pageKey%3Dmember-home%26contextId%3DUVpPqKcesRMgcEn0ISsAAA%3D%3D%26isFolloweeOfPoster%3Dfalse%26aggregationType%3Dnone%26actorType%3Dlinkedin%3Amember%26feedPosition%3D2%26verbType%3Dlinkedin%3Ashare%26isDigested%3Dfalse%26rowPosition%3D1%26objectType%3Dlinkedin%3Aarticle%26moduleKey%3Dhp_feed%26activityId%3Dactivity%3A5951503588499996672%26actorId%3Dmember%3A169233277%26isPublic%3Dtrue%26model%3Dnus%3Ahomepage_federator_relevance_113_rent_sb0%2E08%26objectId%3Darticle%3A9156815518137980804%26distanceFromViewer%3D0%26isSponsored%3Dfalse&tev=0
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https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https%3A%2F%2Fwww%2Eyoutube%2Ecom%2Fwatch%3Fv%3D6z3MVFf_NeY&urlhash=4XG1&pos=2%3A1&trkToken=action%3DviewArticle%26pageKey%3Dmember-home%26contextId%3DUVpPqKcesRMgcEn0ISsAAA%3D%3D%26isFolloweeOfPoster%3Dfalse%26aggregationType%3Dnone%26actorType%3Dlinkedin%3Amember%26feedPosition%3D2%26verbType%3Dlinkedin%3Ashare%26isDigested%3Dfalse%26rowPosition%3D1%26objectType%3Dlinkedin%3Aarticle%26moduleKey%3Dhp_feed%26activityId%3Dactivity%3A5951503588499996672%26actorId%3Dmember%3A169233277%26isPublic%3Dtrue%26model%3Dnus%3Ahomepage_federator_relevance_113_rent_sb0%2E08%26objectId%3Darticle%3A9156815518137980804%26distanceFromViewer%3D0%26isSponsored%3Dfalse&tev=0&trk=object-title
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https%3A%2F%2Fwww%2Eyoutube%2Ecom%2Fwatch%3Fv%3D6z3MVFf_NeY&urlhash=4XG1&pos=2%3A1&trkToken=action%3DviewArticleSource%26pageKey%3Dmember-home%26contextId%3DUVpPqKcesRMgcEn0ISsAAA%3D%3D%26isFolloweeOfPoster%3Dfalse%26aggregationType%3Dnone%26actorType%3Dlinkedin%3Amember%26feedPosition%3D2%26verbType%3Dlinkedin%3Ashare%26isDigested%3Dfalse%26rowPosition%3D1%26objectType%3Dlinkedin%3Aarticle%26moduleKey%3Dhp_feed%26activityId%3Dactivity%3A5951503588499996672%26actorId%3Dmember%3A169233277%26isPublic%3Dtrue%26model%3Dnus%3Ahomepage_federator_relevance_113_rent_sb0%2E08%26objectId%3Darticle%3A9156815518137980804%26distanceFromViewer%3D0%26isSponsored%3Dfalse&tev=0&trk=object-source
https://www.linkedin.com/lite/updates?like=&objectUrn=urn%3Ali%3Aactivity%3A5951503588499996672&attributedObjectUrn=activity%3A5951503588499996672&createViralActivity=false&actorType=&actorId=0&isSponsoredActivity=false&actionToken=&trackingMetadataJson=&csrfToken=ajax%3A1868392827011989477&trk=like-uscp
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https://www.linkedin.com/updates?discuss=&scope=169233277&stype=M&topic=activity%3A5951503588499996672&activity=activity%3A5951503588499996672&type=U&a=jCRP&pk=member-home&paginationToken=169233277-1418949063151-6a045427bfd6c2d18d3f75d7155a4948&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=num-comment&urlhash=bEu7&pos=2:1&trkToken=action=commentBreakout&pageKey=member-home&contextId=UVpPqKcesRMgcEn0ISsAAA==&isFolloweeOfPoster=false&aggregationType=none&actorType=linkedin:member&feedPosition=2&verbType=linkedin:share&isDigested=false&rowPosition=1&objectType=linkedin:article&moduleKey=hp_feed&activityId=activity:5951503588499996672&actorId=member:169233277&isPublic=true&model=nus:homepage_federator_relevance_113_rent_sb0.08&objectId=article:9156815518137980804&distanceFromVi
https://www.linkedin.com/home?trk=nav_responsive_tab_home#
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� "
Play Video"
Valtaa minut taas!
youtube.com!
Petrus Ahosen biisi."
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

27s ago""
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 20. joulukuuta 2014 klo 3.02 
Aihe: Päivitys LinkedInissä 20.12.2014 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on päivitykseni LinkedInissä 20.12.2014. Valoa ja iloa. ""
Jukka ""
--- 
20.12.2014""
Rohkaisun sanat Osa 1/2 Kirjoita. Minä Olen Herra, sinun Jumalasi, Israelin Pyhä Jumala. Koska 
olet osoittanut Minulle pysyväsi Minussa Suomen maa, Minä annan sinulle rauhan Minussa, sanoo 
Herra Sebaot, sinun Jumalasi Kaikkivaltias. Minä pidän sinusta huolen Suomen maa. En salli 
vihollisen astua teillesi. En salli sinua kuritettavan vihollistesi asein. Minä varjelen sinut ajassa 
Suomen maa, jos pysyt Minussa, sanoo Herra Jeesus Kristus, sinun Lunastajasi. Minä Olen Herra, 
sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia. Katso niin kauas kuin silmäsi kantaa Olen antava sinulle 
maan.""
Rohkaisun sanat Osa 2/2 Tämän lupauksen pidän sinulle nimeni tähden, sanoo Herra, Israelin 
Pyhä Jumala. Ota vastaan heidät, kenet Minä lähetän luoksesi ja saat siitä runsaan siunaukseni. 
Olet minussa voimakas. Pysy Minussa. Älä horju teilläsi. Olkoot askeleesi vakaat ja harkitsevaiset 
Suomen maa. Aamen. Edellä olevan kirjasin sydämeltäni Pyhässä Hengessä rukoillen 20.12.2014. 
Sain sydämelleni seuraavat Sananpaikat, joilla Pyhä Henki vahvistaa kirjatut sanat: 2. Moos 

https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https%3A%2F%2Fwww%2Eyoutube%2Ecom%2Fwatch%3Fv%3DGQJ2cVIAVMA&urlhash=DMfY&pos=2%3A1&trkToken=action%3DviewArticle%26pageKey%3Dmember-home%26contextId%3D%2Bv0x8dUesRPwO%2Bh8disAAA%3D%3D%26isFolloweeOfPoster%3Dfalse%26aggregationType%3Dnone%26actorType%3Dlinkedin%3Amember%26feedPosition%3D2%26verbType%3Dlinkedin%3Ashare%26isDigested%3Dfalse%26rowPosition%3D1%26objectType%3Dlinkedin%3Aarticle%26moduleKey%3Dhp_feed%26activityId%3Dactivity%3A5951504455215177728%26actorId%3Dmember%3A169233277%26isPublic%3Dtrue%26model%3Dnus%3Ahomepage_federator_relevance_113_rent_sb0%2E08%26objectId%3Darticle%3A8320172621523471250%26distanceFromViewer%3D0%26isSponsored%3Dfalse&tev=0&trk=object-title
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https%3A%2F%2Fwww%2Eyoutube%2Ecom%2Fwatch%3Fv%3DGQJ2cVIAVMA&urlhash=DMfY&pos=2%3A1&trkToken=action%3DviewArticleSource%26pageKey%3Dmember-home%26contextId%3D%2Bv0x8dUesRPwO%2Bh8disAAA%3D%3D%26isFolloweeOfPoster%3Dfalse%26aggregationType%3Dnone%26actorType%3Dlinkedin%3Amember%26feedPosition%3D2%26verbType%3Dlinkedin%3Ashare%26isDigested%3Dfalse%26rowPosition%3D1%26objectType%3Dlinkedin%3Aarticle%26moduleKey%3Dhp_feed%26activityId%3Dactivity%3A5951504455215177728%26actorId%3Dmember%3A169233277%26isPublic%3Dtrue%26model%3Dnus%3Ahomepage_federator_relevance_113_rent_sb0%2E08%26objectId%3Darticle%3A8320172621523471250%26distanceFromViewer%3D0%26isSponsored%3Dfalse&tev=0&trk=object-source
https://www.linkedin.com/lite/updates?like=&objectUrn=urn%3Ali%3Aactivity%3A5951504455215177728&attributedObjectUrn=activity%3A5951504455215177728&createViralActivity=false&actorType=&actorId=0&isSponsoredActivity=false&actionToken=&trackingMetadataJson=&csrfToken=ajax%3A1868392827011989477&trk=like-uscp
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https://www.linkedin.com/updates?discuss=&scope=169233277&stype=M&topic=activity%3A5951504455215177728&activity=activity%3A5951504455215177728&type=U&a=oX4N&pk=member-home&paginationToken=169233277-1418949261942-33fb383da2eacae3de3043db3aa5b682&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=num-comment&urlhash=in5U&pos=2:1&trkToken=action=commentBreakout&pageKey=member-home&contextId=+v0x8dUesRPwO+h8disAAA==&isFolloweeOfPoster=false&aggregationType=none&actorType=linkedin:member&feedPosition=2&verbType=linkedin:share&isDigested=false&rowPosition=1&objectType=linkedin:article&moduleKey=hp_feed&activityId=activity:5951504455215177728&actorId=member:169233277&isPublic=true&model=nus:homepage_federator_relevance_113_rent_sb0.08&objectId=article:8320172621523471250&distanceFr
https://www.linkedin.com/home?trk=nav_responsive_tab_home#
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7:15-19, 3. Moos. 4:9-12, 3. Moos. 8:9-12, 2. Kor. 3:17, Hepr. 1-5, Luuk. 7:2-7, Joh. 3:17 ja 1. Kor. 
7:4. Valoa ja iloa."
--- 
Jukka Paakkanen"
Rohkaisun sanat Osa 1/2 Kirjoita. Minä Olen Herra, sinun Jumalasi, Israelin Pyhä 
Jumala. Koska olet osoittanut Minulle pysyväsi Minussa Suomen maa, Minä annan 
sinulle rauhan Minussa, sanoo Herra Sebaot, sinun Jumalasi Kaikkivaltias. Minä 
pidän sinusta huolen Suomen maa. En salli vihollisen astua teillesi. En salli sinua 
kuritettavan vihollistesi asein. Minä varjelen sinut ajassa Suomen maa, jos pysyt 
Minussa, sanoo Herra Jeesus Kristus, sinun Lunastajasi. Minä Olen Herra, sinun 
Jumalasi. Älä pidä muita jumalia. Katso niin kauas kuin silmäsi kantaa Olen antava 
sinulle maan.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

3m ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Rohkaisun sanat Osa 2/2 Tämän lupauksen pidän sinulle nimeni tähden, sanoo 
Herra, Israelin Pyhä Jumala. Ota vastaan heidät, kenet Minä lähetän luoksesi ja 
saat siitä runsaan siunaukseni. Olet minussa voimakas. Pysy Minussa. Älä horju 
teilläsi. Olkoot askeleesi vakaat ja harkitsevaiset Suomen maa. Aamen. Edellä 
olevan kirjasin sydämeltäni Pyhässä Hengessä rukoillen 20.12.2014. Sain 
sydämelleni seuraavat Sananpaikat, joilla Pyhä Henki vahvistaa kirjatut sanat: 2. 
Moos 7:15-19, 3. Moos. 4:9-12, 3. Moos. 8:9-12, 2. Kor. 3:17, Hepr. 1-5, Luuk. 
7:2-7, Joh. 3:17 ja 1. Kor. 7:4. Valoa ja iloa.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

1m ago""
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 20. joulukuuta 2014 klo 12.10 
Aihe: Uusin päivitykseni LinkedInissä 20.12.2014 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on uusin päivitykseni LinkedInissä 20.12.2014. Valoa ja iloa. ""
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Jukka "
--- 
20.12.2014""
Opettamalla totuutta Osa 1/8 Sinä, joka olet pahoittanut mielesi kirjoituksestani, jossa nostan YK:n 
aseman globaalissa maailmassa tarkasteltavaksi, minulla on sinulle kysymys, johon tahdon, että 
vastaat itsellesi rehellisesti. Minkä asian puolesta tai ketä vastaan kansakunnat ovat yhdistyneet? 
Kysyn sinulta toisenkin kysymyksen. Mitä asioita ja arvoja Yhdistyneet Kansakunnat agendallaan 
toteuttavat kansojen keskuudessa ja miten ne ovat suhteessa elävän Israelin Jumalan - Luojan - 
itsestään ja tahdostaan antamaan ilmoitukseen, jonka voimme lukea Raamatusta - Jumalan 
Sanasta ajassa?""
Opettamalla totuutta Osa 2/8 Näitä asioita voi tarkastella monesta näkökulmasta. Hengellinen 
näkökulma on yksi tarkasteluikkuna ajassa, johon YK:n ihmisoikeusjulistuskin antaa ilman 
rajoituksia jokaiselle oikeuden huolimatta uskonnosta ja vakaumuksen laadusta ajassa. Olin 
tänään vanhemman tyttäreni joulujuhlassa koulussa. Ihmettelin suuresti, ettei ´Joulupuu on 
rakennettu´ yhteislaulussa laulettu kuin kaksi ensimmäistä säkeistöä. Kolmashan alkaa sanoin: 
”Kiitos sulle Jeesukseni, kallis Vapahtajamme…” Koko joulujuhlan alkuosa oli pelkkää 
tonttuleikkiä. ""
Opettamalla totuutta Osa 3/8 Olin sydämessäni suruissani siitä, että nykyinen suomalainen 
koulujärjestelmämme on maailman hengen painostuksessa riisumassa koulujärjestelmästämme 
suomalaiseen kansankasvatukseen aiemmin kuuluneen kristillisen identiteetin rakentamisen jo 
varhaislapsuudesta alkaen. Olemme ajassa, jossa hyvin kevein perustein luovutaan kaikesta 
kestävästä ja aiemmin hyväksi todetusta siirtyen kevytmieliseen ja kertaluontoiseen kulutukseen 
myös perinteiden ja traditioiden vaalinnassa.""
Opettamalla totuutta Osa 4/8 Olihan se ihan mukavaa ja mieltä lämmittävää nähdä ensimmäinen 
tonttuesitys, mutta sen jälkeen seuraavat eivät lasten iloisista hymyistä huolimatta enää 
sykähdytäneet rintaa. Tuli sellainen olo, että Jeesus on nyt uskonnottomuuden ja uskottomuuden 
ajassa riisuttu paljaaksi ja todellakin naulittu ristinpuulle - kiinnitetty häpeäpaaluun ihmisten 
syljeksittäväksi ajassa myös koulujärjestelmässämme. Tänä päivänä me heitämme kuraa 
Kristuksen silmille.""
Opettamalla totuutta Osa 5/8 Olen Taivaan Isälle suunnattoman kiitollinen siitä, että koulun 
joulujuhlassakin onneksi oli se viimeinen esitys ja kaipaamani loppuhuipennus. Sain nähdä 
joulukuvaelman ja yhtyä toisten kanssa vielä viiimeiseen yhteislauluun:” Enkeli taivaan lausui 
näin…” Virrestä laulettiin säkeet 1,2 ja 10. ”Nyt Jumalalle kunnia. Hän antoi ainoon Poikansa…” 
Sydämeni liikahti, kun totesin juhlakansan nousevan kymmenennen säkeistön alkaessa kuin 
salamaniskusta seisomaan ja kunnioittamaan elävää Israelin Jumalaa ajassa. Emme olekaan 
kansakuntana täysin tuuliajolla ajassa. ""
Opettamalla totuutta Osa 6/8 Kansamme syvissä riveissä näyttää olevan vielä paikkansa 
Jumalallekin sydämissä. Ja vaikka se olisi vain perinteen tai tradition toteuttamista koulun 
joulujuhlassa, on jokaisen ihmisen sieluun kylvetty uskonsiemen, joka saattaa saada kasvun 
voimaa meille arvaamattomassa vaiheessa elämäämme meidän parhaaksemme. Toivommehan 
mekin jokainen lastemme parasta ajassa. Niin toivoo myös rakastava Taivaan Isä meidän 
parastamme. Siksi on hyvä asia, että pidämme koulumaailmassa kiinni niistä kestävistä asioista, 
joille saatamme kerran elämässämme toivomme rakentaa.""
Opettamalla totuutta Osa 7/8 Jeesus Kristus on tuo kestävä kallio, jolle saatamme Hänen 
armoonsa turvaten elämämme uskon varassa rakentaa. Kiitos Jumalalle suomalaisesta 
koulujärjestelmästä, jossa Hänellä on tilaa kylvää ja kasvattaa uskonsiemeniä ajassa meidän 
parhaaksemme. Toivoisin näkeväni sen päivän, että Juokse poika juokse -kirja otettaisiin yläasteen 
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äidinkielen kirjallisuuden opintosuunnitelmiin mukaan yhtenä koulussa luettavista kirjoista. Näinhän 
se oli aikoinaan kaikkien oppilaiden koulutehtävänä luettavien kirjojen joukossa ainakin omassa 
koulussani silloin, kun kävin peruskoulua.""
Opettamalla totuutta Osa 8/8 Minusta tuntuu siltä, että kirjan lukemiselle olisi tilaus myös nykyisten 
yläastetta käyvien parissa esimerkiksi yhdeksännen luokan alkaessa, kun takana on kesän 
rippikoulut ja hengellisen elämän kasvulle on annettu suomalaisen kirkollisen elämän toimesta 
kasvulannoitetta ajassa. Sain sydämelleni Pyhältä Hengeltä seuraavat Sananpaikat sinulle omaan 
uskonkasvuusi ajassa: 1. Kor. 3:7, 2. Kor. 1:7, 1. Piet. 3:17, Luuk. 9:12, Joh. 7:16, 3. Joh. 7, 2. Kor. 
5:3, Joh. 9:15 ja Luuk. 3:12. Ole siunattu uskonkasvussa ajassa. Valoa ja iloa."
--- 
Jukka Paakkanen"
Opettamalla totuutta Osa 1/8 Sinä, joka olet pahoittanut mielesi kirjoituksestani, 
jossa nostan YK:n aseman globaalissa maailmassa tarkasteltavaksi, minulla on 
sinulle kysymys, johon tahdon, että vastaat itsellesi rehellisesti. Minkä asian 
puolesta tai ketä vastaan kansakunnat ovat yhdistyneet? Kysyn sinulta toisenkin 
kysymyksen. Mitä asioita ja arvoja Yhdistyneet Kansakunnat agendallaan 
toteuttavat kansojen keskuudessa ja miten ne ovat suhteessa elävän Israelin 
Jumalan - Luojan - itsestään ja tahdostaan antamaan ilmoitukseen, jonka voimme 
lukea Raamatusta - Jumalan Sanasta ajassa?less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

9m ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Opettamalla totuutta Osa 8/8 Minusta tuntuu siltä, että kirjan lukemiselle olisi tilaus 
myös nykyisten yläastetta käyvien parissa esimerkiksi yhdeksännen luokan 
alkaessa, kun takana on kesän rippikoulut ja hengellisen elämän kasvulle on 
annettu suomalaisen kirkollisen elämän toimesta kasvulannoitetta ajassa. Sain 
sydämelleni Pyhältä Hengeltä seuraavat Sananpaikat sinulle omaan uskonkasvuusi 
ajassa: 1. Kor. 3:7, 2. Kor. 1:7, 1. Piet. 3:17, Luuk. 9:12, Joh. 7:16, 3. Joh. 7, 2. Kor. 
5:3, Joh. 9:15 ja Luuk. 3:12. Ole siunattu uskonkasvussa ajassa. Valoa ja iloa.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

26s ago""
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 21. joulukuuta 2014 klo 9.22 
Aihe: Päivitys LinkedInissä 21.12.2014 ""

https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&snapshotID=&authType=name&authToken=8gGd&ref=NUS&trk=NUS-body-member-name&urlhash=vNjT&pos=8:1&trkToken=p=p%3Dmember_activity_history_feed%26c%3Dmu%252BR7LmMsRMg0Zp1KysAAA%253D%253D%26m%3DUserActivities%26n%3D0&d=c%3D%26u%26y%3DCLICK%26n%3DviewMemberByName&t=a%3DisFolloweeOfPoster%253Dfalse%2526distanceFromActor%253D0%2526actorType%253Dlinkedin%25253Amember%2526metadata%253Dranker_name%25253DactivityRecommendations%252526ranker_model%25253Dprofile%2525253Aowner%2526likedByUser%253Dfalse%2526targetId%253D%2526recentCommentUrns%253D%2526targetType%253D%2526sponsoredFlag%253DORGANIC%2526verbType%253Dlinkedin%25253Apost%2526objectType%253D%2526totalShares%253D0%2526activityId%253Durn%25253Ali%25253Aactivity%25253A5952008917914570752%2526re
https://www.linkedin.com/pulse/activities/jukka-paakkanen+0_3hg-63arNXMUCH6oHSJqEi?trk=prof-0-sb-rcnt-act-link#
https://www.linkedin.com/lite/updates?like=&objectUrn=urn%3Ali%3Aactivity%3A5952008917914570752&attributedObjectUrn=activity%3A5952008917914570752&createViralActivity=false&actorType=&actorId=0&isSponsoredActivity=false&actionToken=&trackingMetadataJson=&csrfToken=ajax%3A1868392827011989477&trk=like-uscp
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https://www.linkedin.com/updates?discuss=&scope=169233277&stype=M&topic=activity%253A5952008917914570752&activity=activity%253A5952008917914570752&type=U&a=mwxd&pk=member_activity_history_feed&paginationToken=169233277-1419070087861-813424f0c8815732388180fea8be2b7c&goback=&trk=num-comment&urlhash=J5wL&pos=8:1&trkToken=p=p%253Dmember_activity_history_feed%2526c%253Dmu%25252BR7LmMsRMg0Zp1KysAAA%25253D%25253D%2526m%253DUserActivities%2526n%253D0&d=c%253D%2526u%2526y%253DCLICK%2526n%253DcommentBreakout&t=a%253DisFolloweeOfPoster%25253Dfalse%252526distanceFromActor%25253D0%252526actorType%25253Dlinkedin%2525253Amember%252526metadata%25253Dranker_name%2525253DactivityRecommendations%25252526ranker_model%2525253Dprofile%252525253Aowner%252526likedByUser%25253Dfalse%252526targetId%25253D%252526recentCommentUrns%25253D%252526targetType%25253D%252526sponsoredFlag%25253DORGANIC%25
https://www.linkedin.com/pulse/activities/jukka-paakkanen+0_3hg-63arNXMUCH6oHSJqEi?trk=prof-0-sb-rcnt-act-link#
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https://www.linkedin.com/profile/view?id=169233277&snapshotID=&authType=name&authToken=8gGd&ref=NUS&trk=NUS-body-member-name&urlhash=vNjT&pos=1:1&trkToken=p=p%3Dmember_activity_history_embed%26c%3DWLqCbrmMsRMA87Q7KysAAA%253D%253D%26m%3DUserActivities%26n%3D0&d=c%3D%26u%26y%3DCLICK%26n%3DviewMemberByName&t=a%3DisFolloweeOfPoster%253Dfalse%2526distanceFromActor%253D0%2526actorType%253Dlinkedin%25253Amember%2526metadata%253Dranker_name%25253DactivityRecommendations%252526ranker_model%25253Dprofile%2525253Aowner%2526likedByUser%253Dfalse%2526targetId%253D%2526recentCommentUrns%253D%2526targetType%253D%2526sponsoredFlag%253DORGANIC%2526verbType%253Dlinkedin%25253Apost%2526objectType%253D%2526totalShares%253D0%2526activityId%253Durn%25253Ali%25253Aactivity%25253A5952011227449356288%2526recentL
https://www.linkedin.com/pulse/activities/jukka-paakkanen+0_3hg-63arNXMUCH6oHSJqEi?trk=prof-0-sb-rcnt-act-link#
https://www.linkedin.com/lite/updates?like=&objectUrn=urn%3Ali%3Aactivity%3A5952011227449356288&attributedObjectUrn=activity%3A5952011227449356288&createViralActivity=false&actorType=&actorId=0&isSponsoredActivity=false&actionToken=&trackingMetadataJson=&csrfToken=ajax%3A1868392827011989477&trk=like-uscp
https://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=https://www.linkedin.com/updates?discuss=&scope=169233277&stype=M&topic=activity%3A5952011227449356288&activity=activity%3A5952011227449356288&type=U&a=Fpzy&pk=member_activity_history_embed&paginationToken=169233277-1419070086151-b31674dbf22d3d61ac85802aeaad0c8d&goback=&trk=num-comment&urlhash=q25D&pos=1:1&trkToken=p=p%3Dmember_activity_history_embed%26c%3DWLqCbrmMsRMA87Q7KysAAA%253D%253D%26m%3DUserActivities%26n%3D0&d=c%3D%26u%26y%3DCLICK%26n%3DcommentBreakout&t=a%3DisFolloweeOfPoster%253Dfalse%2526distanceFromActor%253D0%2526actorType%253Dlinkedin%25253Amember%2526metadata%253Dranker_name%25253DactivityRecommendations%252526ranker_model%25253Dprofile%2525253Aowner%2526likedByUser%253Dfalse%2526targetId%253D%2526recentCommentUrns%253D%2526targetType%253D%2526sponsoredFlag%253DORGANIC%2526
https://www.linkedin.com/pulse/activities/jukka-paakkanen+0_3hg-63arNXMUCH6oHSJqEi?trk=prof-0-sb-rcnt-act-link#


Jukka Paakkanen LinkedIn päivitykset Sivu �  / �121 132
Hei äiti ja Reino, ""
tässä on päivitykseni LinkedInissä 21.12.2014. Valoa ja iloa. ""
Jukka ""
--- 
21.12.2014""
Kehoitus Suomelle Osa 1/7 Kirjoita. Minä Olen Herra, Sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia. 
Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta Minun rakkauteni ei sinusta väisty, sanoo Herra, 
sinun Jumalasi. Ei totuus taivu ihmismielen alle. Ei totuus muutu ajassa koskaan. Minä panen kivet 
huutamaan ja aasit julistamaan totuutta edessänne, sanoo Herra Sebaot, Israelin Pyhä Jumala, 
Jumala Kaikkivaltias, Herra, Taivaan ja Maan Luoja. Herätkää, ennen kuin on liian myöhäistä. 
Herätkää ennen kuin armonaika on päättynyt.""
Kehoitus Suomelle Osa 2/7 Minä Olen kärsivällinen ja pitkämielinen Jumala. Kun kiivauteni liekki 
syttyy, te tulette sen näkemään, sanoo Herra, sinun Jumalasi. Sinulle on annettu Tie, jota seurata. 
Sinulle on annettu Totuus, josta pitää kiinni. Sinulle on annettu Elämä yksin Minussa. Usko se, 
sanoo Herra Jeesus Kristus, sinun Vapahtajasi. Tule pian. Matkaan käy Suomen maa. Älä enää 
viivyttele. Minä lähden liikkeelle ja käyn. Vien Morsiameni turvaan pimeästä. Silloin sinä vaikeroit ja 
etsit kasvojani, mutta et löydä. Ainoa, mitä sinulle jää on toivo ja lupaukset. Ole silloin vahva.""
Kehoitus Suomelle Osa 3/7 Pysy Minussa, sanoo Herra, sinun Lunastajasi, Herra Jeesus Kristus, 
Jumalan Poika, herrain Herra ja kuningasten Kuningas, Alku ja Loppu, Minä Olen. Saat jäädä 
turvaan yksin Minussa. Älä kulje harhaan ja saat siunaukseni Suomen maa, sanoo sinun Luojasi, 
Isä Jumala, Kaikkivaltias Taivaan ja Maan Luoja, Yksi Nimi Ylitse Muiden, Jeesus Kristus, sinun 
Herrasi. Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta Minun rakkauteni ei sinusta väisty eikä 
rauhanliittoni horju, kun pysyt Minussa, sanoo Herra Jumala, Kaikkivaltias Jumala, Elävä Israelin 
Jumala.""
Kehoitus Suomelle Osa 4/7 Minä Olen Pyhä. Olkaa tekin pyhät Minussa, sanoo Herra. Älä kulje 
harhaan ja saat elää yksin Minussa, sanoo Herra, sinun Jumalasi. Minä tulen pian. Ole valmis. 
Täyty joka hetki Hengessäni ja saat tulla kanssani Karitsan häihin, sanoo Herra, sinun Vapahtajasi, 
sinun Lunastajasi, Jeesus Kristus. Ole uskossa kestävä ja saat Minussa Elämän. Olen Alku ja 
Loppu, Ensimmäinen ja Viimeinen. Pelastus yksin Minussa, sanoo Herra, Messias, Jumalan Poika, 
Virheetön Karitsa, Luvattu Vapahtaja. Seuraa Minua ja saat elää. Seuraa Minua Suomi ja saat 
elää.""
Kehoitus Suomelle Osa 5/7 On sinun etsikkoaikasi Minussa. Tulen pian, sanoo Herra Jeesus 
Kristus, sinun Vapahtajasi. Ole kestävä ja uskossa rohkea, Hengessäni vahva. Annoin sinulle 
Pyhän Henkeni Puolustajaksi, jotta sinulla olisi rauha Minussa, sanoo Herra. Älä väheksy Voimaani 
ajassa. Minä teen uudeksi Taivaan ja Maan. Minä uudestisynnytän kenet tahdon. Minä kutsun 
kenet tahdon. Minä tutkin sydämet. Siellä missä on uskoa, siellä on myös Elämä. Älä anna 
sydämesi paatua, sanoo Herra, sinun Vapahtajasi. Suomi, on sinun aikasi loistaa Minun valoani 
maailmaan. Kanna soihtuani valoksi maailmalle.""
Kehoitus Suomelle Osa 6/7 Anna uskosi Minuun näkyä kauas. Ole Minussa rohkea. Minä turvaan 
kulkusi ajassa, sanoo Herra Kaikkivaltias Jumala. Ikiaikojen elävä Israelin Jumala, sinun Herrasi. 
Pidä se, mitä Minä Olen käskenyt sinun pitää. Kulje Minussa, sanoo Herra, sinun Jumalasi, 
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Taivaan Isä, Luoja Kaikkivaltias. Aamen. Edellä olevan kirjasin uskossa rukoillen Pyhässä 
Hengessä sydämeltäni 21.12.2014.""
Kehoitus Suomelle Osa 7/7 Pyhä Henki antoi sinulle 21.12.2014 todistukseksi seuraavat 
Sananpaikat: Tuom. 3:5-7, 2. Piet. 1:5, Joh. 1:7, Joh. 1:9, 2. Piet. 3:7-9, 5. Moos. 7:4-9, Joh. 
7:9-15, 1. Piet. 3:15 ja Luuk. 2:37. Ole valmis, kun Herramme saapuu. Valoa ja iloa."
--- 
Jukka Paakkanen"
Kehoitus Suomelle Osa 1/7 Kirjoita. Minä Olen Herra, Sinun Jumalasi. Älä pidä 
muita jumalia. Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta Minun rakkauteni ei 
sinusta väisty, sanoo Herra, sinun Jumalasi. Ei totuus taivu ihmismielen alle. Ei 
totuus muutu ajassa koskaan. Minä panen kivet huutamaan ja aasit julistamaan 
totuutta edessänne, sanoo Herra Sebaot, Israelin Pyhä Jumala, Jumala 
Kaikkivaltias, Herra, Taivaan ja Maan Luoja. Herätkää, ennen kuin on liian 
myöhäistä. Herätkää ennen kuin armonaika on päättynyt.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

5m ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Kehoitus Suomelle Osa 5/7 On sinun etsikkoaikasi Minussa. Tulen pian, sanoo 
Herra Jeesus Kristus, sinun Vapahtajasi. Ole kestävä ja uskossa rohkea, 
Hengessäni vahva. Annoin sinulle Pyhän Henkeni Puolustajaksi, jotta sinulla olisi 
rauha Minussa, sanoo Herra. Älä väheksy Voimaani ajassa. Minä teen uudeksi 
Taivaan ja Maan. Minä uudestisynnytän kenet tahdon. Minä kutsun kenet tahdon. 
Minä tutkin sydämet. Siellä missä on uskoa, siellä on myös Elämä. Älä anna 
sydämesi paatua, sanoo Herra, sinun Vapahtajasi. Suomi, on sinun aikasi loistaa 
Minun valoani maailmaan. Kanna soihtuani valoksi maailmalle.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

5s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Kehoitus Suomelle Osa 7/7 Pyhä Henki antoi sinulle 21.12.2014 todistukseksi 
seuraavat Sananpaikat: Tuom. 3:5-7, 2. Piet. 1:5, Joh. 1:7, Joh. 1:9, 2. Piet. 3:7-9, 
5. Moos. 7:4-9, Joh. 7:9-15, 1. Piet. 3:15 ja Luuk. 2:37. Ole valmis, kun Herramme 
saapuu. Valoa ja iloa."
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

36s ago"
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"
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 21. joulukuuta 2014 klo 9.53 
Aihe: Uusin päivitys LinkedInissä 21.12.2014 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on uusin päivitykseni LinkedInissä 21.12.2104 ""
Jukka "
--- "
Jukka Paakkanen"
Hyvä lähimmäiseni verkossa. Sain sydämen kehoituksen 
tutkia repentfinland.fi verkkosivun tänään 21.12.2014. Huomasin äsken 
hämmästyksekseni lihassa, että Herra oli puhutellut profeetta Owuoria 
tulemuksensa läheisyydellä unessa 20.12.2014. Käy lukemassa todistus 
verkkosivulla www.repentfinland.fi. Valoa ja iloa."

� "
Repent Finland!
repentfinland.fi!
Tässä artikkelissa jaamme teille mitä JUMALAN Mies Dr Owuor opetti meille 
Suomen tiimiläisille, jotka saimme harvinaislaatuisen etuoikeuden osallistua 
lokakuun lopussa olleeseen siunattuun opetusseminaariin Keniassa,..."
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

2m ago""
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 22. joulukuuta 2014 klo 9.19 
Aihe: Päivitys LinkedInissä 22.12.2014 
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https://www.linkedin.com/home?trk=nav_responsive_tab_home#
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Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on päivitykseni LinkedInissä 22.12.2014. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
22.12.2014 "
Jukka Paakkanen"
Hyvä lähimmäiseni verkossa, tahdon tämän kappaleen taidokkaalla musisoinnilla 
toivottaa Sinulle ja läheisillesi siunattua ja rauhallista joulua 2014 sekä ilontäyteistä 
vuodenvaihdetta 2015! Monilahjahjakas pikkuveljeni tulkitsee laulaen 
joulutunnelmia yhdessä ystävänsä Roopen kanssa. Jo perinteiseksi muodostunut 
biisijoulukortti saapui tänään. Tämän kortin tahdon jakaa myös sinulle täällä 
verkossa. Valoa ja iloa.less"

� "
Play Video"
Rauhan Saat!
youtube.com!
Hyvää Joulua 2014! t: Mikko & Roope"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

9m ago""
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 22. joulukuuta 2014 klo 15.28 
Aihe: Uusin päivitys LinkedInissä 22.12.2014 ""
Tervehdys äiti ja Reino, "
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tässä on uusin päivitykseni LinkedInissä 22.12.2014. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
22.12.2014""
Varoituksen sana Osa 1/5 Kirjoita. Minä Olen Herra, sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia. Vuoret 
väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta Minun armoni ei sinusta väisty Suomen maa, sanoo Herra 
sinun Jumalasi, Israelin Pyhä Jumala. Älä tuomitse väärin. Tuomitse oikea tuomio, sanoo Herra 
Kaikkivaltias Jumala, Taivaan ja Maan Luoja. Se, mitä näet ensisilmäyksellä, ei ole totuus. Sinun 
tulee pyrkiä aina totuuteen ensin. Älä tuomitse sen mukaan, miltä asia näyttää ensi silmäykseltä, 
vaan ota ensin selvää asiasta ja tee vasta sitten tuomiosi.""
Varoituksen sana Osa 2/5 Sitä paitsi, ei teille ole annettu ajassa valtaa tuomita ketään synneistä. 
Minä yksin tuomitsen ja Minun tuomioni on oikea, sanoo Herra Jeesus Kristus, Tuomari ylitse 
muiden, Jumalan Poika, sinun Vapahtajasi. Tee parannus vaelluksessasi ja vastaanota rauha 
Minussa. Sinä olet Minun, sanoo Herra.""
Varoituksen sana Osa 3/5 Älä enää arvioi toisia ihmisiä näkemäsi tai kuulemasi perusteella vaan 
rukoile viisautta erottaa henget Minun Pyhän Henkeni antamalla lahjalla ajassa, sanoo Taivaan Isä, 
Jumala Kaikkivaltias, sinun Luojasi ja elämäsi antaja, jolla on kaikki valta ottaa antamansa elämä 
pois sinulta hetkellä, jota et tiedä. Älä tuomitse lähimmäisiäsi näkemäsi mukaan vaan tuomitse 
oikea tuomio. Silloinkin, kun olet varma, että lähimmäisesi kulkee harhaan, opasta ja nuhtele 
syntiä, älä tuomitse lähimmäistäsi, ettei sinua tuomittaisi, sanoo Herra, sinun Jumalasi, Israelin 
Pyhä.""
Varoituksen sana Osa 4/5 Olkaa pyhät niin kuin Minä Olen, sanoo Herra Kaikkivaltias. Minä Olen 
armollinen Jumala. Minä rakastan luotujani ja tahdon pelastaa jokaisen, joka ottaa vastaan 
pelastuksen uskomalla Minun Poikaani Jeesukseen Kristukseen ja seuraamalla Häntä ajassa 
iankaikkisuuteen, sanoo Isä Jumala, Taivaan ja Maan Luoja, sinun Herrasi, ikiaikojen Jumala."
Ole Minussa armollinen ja saat pysyä Minussa, sanoo Herra Jeesus Kristus. Tee parannus 
vaelluksessasi edessäni ja saat armon Minussa, sanoo Herra, sinun Jumalasi. Minä rakastan 
sinua. Pysy Minussa.""
Varoituksen sana Osa 5/5 Salli Pyhän Henkeni tehdä sinussa uutta. Minä uudeksi sinut teen, 
sanoo Herra Israelin Pyhä. Sinä olet Minun Suomen maa. Aamen. Sinä olet Minun Suomen maa. 
Aamen. Sinä olet Minun Suomen maa. Aamen. Edellä olevan kirjasin sydämeltäni rukouksessa 
Pyhässä Hengessä 22.12.2014. Pyhä Henki vahvistaa kirjoituksen antamalla sinulle rohkaisuksi 
seuraavat Sananpaikat sydämelleni: Matt. 3:15-17, 1. Kor. 7:22, 3. Joh. 5, 1. Piet. 3:7-9, 12, Hepr. 
4:7, 1. Kun. 3:9-14, 3. Moos. 7:9 ja 2. Moos. 9:4-15 sekä 1. Piet. 3:7-9 uudelleen. Valoa ja iloa."
--- 
Jukka Paakkanen"
Varoituksen sana Osa 1/5 Kirjoita. Minä Olen Herra, sinun Jumalasi. Älä pidä muita 
jumalia. Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta Minun armoni ei sinusta 
väisty Suomen maa, sanoo Herra sinun Jumalasi, Israelin Pyhä Jumala. Älä 
tuomitse väärin. Tuomitse oikea tuomio, sanoo Herra Kaikkivaltias Jumala, Taivaan 
ja Maan Luoja. Se, mitä näet ensisilmäyksellä, ei ole totuus. Sinun tulee pyrkiä aina 
totuuteen ensin. Älä tuomitse sen mukaan, miltä asia näyttää ensi silmäykseltä, 
vaan ota ensin selvää asiasta ja tee vasta sitten tuomiosi.less"
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" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

5s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Varoituksen sana Osa 4/5 Olkaa pyhät niin kuin Minä Olen, sanoo Herra 
Kaikkivaltias. Minä Olen armollinen Jumala. Minä rakastan luotujani ja tahdon 
pelastaa jokaisen, joka ottaa vastaan pelastuksen uskomalla Minun Poikaani 
Jeesukseen Kristukseen ja seuraamalla Häntä ajassa iankaikkisuuteen, sanoo Isä 
Jumala, Taivaan ja Maan Luoja, sinun Herrasi, ikiaikojen Jumala. Ole Minussa 
armollinen ja saat pysyä Minussa, sanoo Herra Jeesus Kristus. Tee parannus 
vaelluksessasi edessäni ja saat armon Minussa, sanoo Herra, sinun Jumalasi. Minä 
rakastan sinua. Pysy Minussa.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

19s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Varoituksen sana Osa 5/5 Salli Pyhän Henkeni tehdä sinussa uutta. Minä uudeksi 
sinut teen, sanoo Herra Israelin Pyhä. Sinä olet Minun Suomen maa. Aamen. Sinä 
olet Minun Suomen maa. Aamen. Sinä olet Minun Suomen maa. Aamen. Edellä 
olevan kirjasin sydämeltäni rukouksessa Pyhässä Hengessä 22.12.2014. Pyhä 
Henki vahvistaa kirjoituksen antamalla sinulle rohkaisuksi seuraavat Sananpaikat 
sydämelleni: Matt. 3:15-17, 1. Kor. 7:22, 3. Joh. 5, 1. Piet. 3:7-9, 12, Hepr. 4:7, 1. 
Kun. 3:9-14, 3. Moos. 7:9 ja 2. Moos. 9:4-15 sekä 1. Piet. 3:7-9 uudelleen. Valoa ja 
iloa.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

12s ago""
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 23. joulukuuta 2014 klo 15.23 
Aihe: Päivitys LinkedInissä 23.12.2014 - Siunattua joulua 2014 sinulle ja perheellesi ""
Tervehdys äiti ja Reino, "
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tässä on päivitys LinkedInissä 23.12.2014. Siunattua joulua 2014. Jeesus Kristus - 
Immanuel - Jumala meidän kanssamme on todella kerran syntynyt lihaksi neitsyt 
Mariasta Jumalan Pyhästä Hengestä yliluonnollisesti siinneenä Isä Jumalan 
viisaudessa. Saamme Joosefin tavoin tänä päivänä uskoa Kaikkivaltiaan tahdon 
elämässämme ja kulkea rohkeasti uskossa huomiseen Hänen johdatuksessaan 
ajassa. Kerran kohtaamme ristinpuulla syntimme sovittaneen, lihassa kuolleen ja 
haudasta ylösnousseen, ylös Isä Jumalan kirkkauteen Taivaaseen korotetun 
 Vapahtajamme, Ylipappimme ja Kuninkaamme kasvoista kasvoihin Taivaan 
kirkkaudessa. Olkaa siunatut Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa. 
Rakastavan Jumalan siunausta ja Jeesuksen Kristuksen rauhaa. Valoa ja iloa. ""
Jukka "
--- 
23.12.2014""
Sana jouluksi Osa 1/5 Kirjoita. Minä Olen Herra sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia. Vuoret 
väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta Minun rakkauteni ei sinusta väisty Suomen maa. Pysy 
Minussa ja Minä siunaan sinua kansakuntien keskuudessa. Ole rohkea ja saat vapauden Minussa. 
Älä suostu tämän maailman hengen orjaksi, joka on Saatana. Minä yksin voin vapauttaa ja antaa 
sinulle armon edessäni. Saat olla Minun valonani toisille kansakunnille.""
Sana jouluksi Osa 2/5 Älä pane lamppuasi vakan alle piiloon vaan anna valosi loistaa niin, että 
kaikki kansat saattavat nähdä sen, että sinä Suomi, olet kohdannut Vapahtajan, elävän Israelin 
Jumalan, Herran Kaikkivaltiaan, Pyhän Israelin Jumalan. Pysy sinä uskollisesti Minussa, sanoo 
Herra Jeesus Kristus, sinun Vapahtajasi. En viivy kauaa. Saat pian kohdata Minut silmästä 
silmään. Saat nähdä kasvoni, joita olet etsinyt. Saat kohdata Vapahtajasi. Saat armon osaksesi 
yksin Minussa. Voi niitä kansakuntia, jotka torjuvat Pyhän Hengen yhteyden Minussa.""
Sana jouluksi Osa 3/5 He saavat osakseen kadotuksen, sanoo Herra Kaikkivaltias, Taivaan Isä, 
Taivaan ja Maan Luoja, Alku ja Loppu, Elävä Jumala. Minä tulen pian. Ole valmis, sanoo Herra 
Jeesus Kristus. Minä Olen Yksi Totinen Jumala. Minä tutkin sydämet ja nöyrät saavat edessäni 
armon. Minä valitsen kenet haluan ja paadutan ne sydämet, jotka eivät Minua kunnioita. Minä 
uudeksi teen jokaisen sydämen Poikani Jeesuksen Kristuksen tähden, joka ottaa vastaan Jumalan 
Pojan ja Minut Hänessä, sanoo Herra, Isä Kaikkivaltias Jumala, Israelin Pyhä Jumala.""
Sana jouluksi Osa 4/5 Tule luokseni ja annan sinulle Minun Henkeni, sanoo Herra Jeesus Kristus. 
Pyhä Henkeni on sinut uudestisynnyttävä uskossa Minussa, sanoo Herra, sinun Vapahtajasi. Tule 
ja seuraa Minua. Minä Olen Tie, Totuus ja Elämä, sanoo Herra Jeesus Kristus, luvattu Israelin 
Messias, Ihmisen Poika, Jumalan Poika, Kaikkivaltias Herra, sinun Vapahtajasi, iankaikkinen 
Jumala. Aamen. Edellä olevan kirjasin sydämeltäni uskossa rukoillen 23.12.2014.""
Sana jouluksi Osa 5/5 Sain Pyhältä Hengeltä 23.12.2014 todistukseksi sinulle sydämelleni 
seuraavat Sananpaikat: Matt. 13:25, Room. 1:14, 1. Kor. 3:7-9, 14, 1. Piet. 2:13, Hos. 3-9, Jes. 
40:2-9, 2. Piet. 3:9, 1. Kor. 7:3-5, Hepr. 1:9, 1. Moos 3:2-7 ja 2. Piet. 3:7. Sydämen viisautta Herra 
tahtoo salatuimpaan saakka. Valoa ja iloa."
--- 
Jukka Paakkanen"
Sana jouluksi Osa 1/5 Kirjoita. Minä Olen Herra sinun Jumalasi. Älä pidä muita 
jumalia. Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta Minun rakkauteni ei sinusta 
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väisty Suomen maa. Pysy Minussa ja Minä siunaan sinua kansakuntien 
keskuudessa. Ole rohkea ja saat vapauden Minussa. Älä suostu tämän maailman 
hengen orjaksi, joka on Saatana. Minä yksin voin vapauttaa ja antaa sinulle armon 
edessäni. Saat olla Minun valonani toisille kansakunnille.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

11m ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Sana jouluksi Osa 5/5 Sain Pyhältä Hengeltä 23.12.2014 todistukseksi sinulle 
sydämelleni seuraavat Sananpaikat: Matt. 13:25, Room. 1:14, 1. Kor. 3:7-9, 14, 1. 
Piet. 2:13, Hos. 3-9, Jes. 40:2-9, 2. Piet. 3:9, 1. Kor. 7:3-5, Hepr. 1:9, 1. Moos 3:2-7 
ja 2. Piet. 3:7. Sydämen viisautta Herra tahtoo salatuimpaan saakka. Valoa ja 
iloa.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

51s ago""
—-"
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 24. joulukuuta 2014 klo 8.41 
Aihe: Päivitys LinkedInissä 24.12.2014 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on päivitykseni LinkedInissä 24.12.2014. Siunattua joulua 2014. Valoa ja iloa. ""
Jukka ""
--- 
24.12.2014 "
Jukka Paakkanen"
Siunattua ja rauhallista joulua 2014 sinulle lähimmäiseni verkossa. Jouluna juhlitun 
kristillisen uskon ilouutisen voit lukea Raamatusta Luukkaan evankeliumista luvusta 
2 jakeista 1-20. Jouluevankeliumin lukeminen yhdessä perheen kanssa ennen 
joulupöytään ryhtymistä muistuttaa juhlaasi osallisille todellisen syyn tähän juhlaan 
- tuo arvokkuuden ja valon loiston kaikkien evankeliumin kuulleiden sydämiin. Joulu 
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on rakkauden ja välittämisen aikaa perheen keskellä. Jumala on Rakkaus. Jeesus 
rakastaa sinua. Siunattua Vapahtajan syntymäjuhlaa sinulle. Valoa ja iloa.less"

� ""
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

1m ago""
—-""
Lähettäjä: Jukka Paakkanen <jukka.paakkanen@gmail.com> 
Päiväys: 25. joulukuuta 2014 klo 3.26 
Aihe: Päivitys LinkedInissä 25.12.2014 ""
Tervehdys äiti ja Reino, ""
tässä on päivitykseni LinkedInissä 25.12.2014. Valoa ja iloa. ""
Jukka 
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--- 
25.12.2014""
Kehoituksen sanat Osa 1/3 Kirjoita. Minä Olen Herra, sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia. 
Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta Minun rakkauteni ei sinusta väisty Suomen maa. 
Sinä olet Minun, sanoo Herra Kaikkivaltias, Israelin Pyhä, Maan ja Taivaan Luoja, Jumala 
Kaikkivaltias. Olet edessäni paljas. Mitään et voi Minulta peittää. Minä näen sinun sydämesi. Tee 
parannus ja saat elää, sanoo Herra, sinun Jumalasi. Jos et tee parannusta, et saa myöskään elää. ""
Kehoituksen sanat Osa 2/3 Vain Minussa sinä saat Elämän, sanoo Herra, sinun Jumalasi, Israelin 
Pyhä Jumala, Herra Jeesus Kristus. Tule luokseni ja saat Minussa Elämän Suomen maa. Ole 
pyhä, sillä Minäkin Olen Pyhä, sanoo Herra, sinun Lunastajasi. Annan siitä sinulle Henkeni 
vakuudeksi, sanoo Herra. Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta Minun rauhan liittoni ei 
horju eikä Minun rakkauteni sinusta väisty Suomen maa, kun pysyt Minussa, sanoo Herra Jeesus 
Kristus, sinun Vapahtajasi.""
Kehoituksen sanat Osa 3/3 Tule ja saat Elämän yksin Minussa, sanoo Herra Kaikkivaltias. Seuraa 
Minua. Sinä olet Minun. Aamen. Yllä olevan kirjasin sydämeltäni rukouksessa Pyhässä Hengessä 
rukoillen 25.12.2014 jouluyönä. Sain Pyhältä Hengeltä todistukseksi sinulle sydämelleni seuraavat 
Sananpaikat 25.12.2014: Luuk. 17:21, 1. Piet. 3:7-21, Kol. 4:1-9, 2. Piet. 1:9, 1. Moos. 3:7 ja Hag. 
1:7, 2:5. Valoa ja iloa."
--- 
Jukka Paakkanen"
Kehoituksen sanat Osa 1/3 Kirjoita. Minä Olen Herra, sinun Jumalasi. Älä pidä 
muita jumalia. Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta Minun rakkauteni ei 
sinusta väisty Suomen maa. Sinä olet Minun, sanoo Herra Kaikkivaltias, Israelin 
Pyhä, Maan ja Taivaan Luoja, Jumala Kaikkivaltias. Olet edessäni paljas. Mitään et 
voi Minulta peittää. Minä näen sinun sydämesi. Tee parannus ja saat elää, sanoo 
Herra, sinun Jumalasi. Jos et tee parannusta, et saa myöskään elää.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

1m ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Kehoituksen sanat Osa 2/3 Vain Minussa sinä saat Elämän, sanoo Herra, sinun 
Jumalasi, Israelin Pyhä Jumala, Herra Jeesus Kristus. Tule luokseni ja saat 
Minussa Elämän Suomen maa. Ole pyhä, sillä Minäkin Olen Pyhä, sanoo Herra, 
sinun Lunastajasi. Annan siitä sinulle Henkeni vakuudeksi, sanoo Herra. Vuoret 
väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta Minun rauhan liittoni ei horju eikä Minun 
rakkauteni sinusta väisty Suomen maa, kun pysyt Minussa, sanoo Herra Jeesus 
Kristus, sinun Vapahtajasi.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         
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14s ago"
--- 
Jukka Paakkanen"
Kehoituksen sanat Osa 3/3 Tule ja saat Elämän yksin Minussa, sanoo Herra 
Kaikkivaltias. Seuraa Minua. Sinä olet Minun. Aamen. Yllä olevan kirjasin 
sydämeltäni rukouksessa Pyhässä Hengessä rukoillen 25.12.2014 jouluyönä. Sain 
Pyhältä Hengeltä todistukseksi sinulle sydämelleni seuraavat Sananpaikat 
25.12.2014: Luuk. 17:21, 1. Piet. 3:7-21, Kol. 4:1-9, 2. Piet. 1:9, 1. Moos. 3:7 ja 
Hag. 1:7, 2:5. Valoa ja iloa.less"
" " Like"         
" " Comment"         

" " Share"         

14s ago""
—-""""""""""""""
Evankeliumi lyhyesti kerrottuna. Risti on tyhjä. Hauta 
on tyhjä. Kuolema on voitettu. Jeesus Nasaretilainen 
kuolemallaan voitti kuoleman. Omikseen Hän kutsuu 
meitä juhlaan Voittajan. Ota vastaan Rakkaus. Saat 
vastaanottaa Elämän. Sinun puolestasi Henkensä 
Hän antoi. Jeesus on Tie, Totuus ja Elämä. Pelastut 
vain Jeesuksen veren voimasta. Sinä olet ikuinen 
sielu. Ota uskossa vastaan Pyhä Henki. Hän sinut 
uudestisynnyttää. Saat kasvaa Jeesuksessa 
Kristuksessa meidän Herrassamme ajassa. Jeesus on 
Herra. Risti on tyhjä. Hauta on tyhjä. Kuolema on 
voitettu. Tämä on totta. Jeesus elää. Valoa ja iloa.""
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