Raamattu on täydellinen.
Miten kukaan on pystynyt ikinä kirjoittamaan niin täydellisen kirjan kuin Raamattu on!
Kirja menee yli ihmisen ymmärryksen. Se on täydellinen! Vastaus on
yksinkertainen. Raamattu on itsensä Jumalan luoma! Vain Hän on
pystynyt siihen. Hänelle on kaikki mahdollista. Mitä Hänen
ajatuksiinsa nousee, sen Hän pystyy tekemään.

Avaimen Raamattuun
saa sen kirjoittajalta

Siinä on aivan mieletön määrä asioita, kaikki johdonmukaisessa järjestyksessä. Kuka on sen aikaisilla menetelmillä pystynyt luomaan mitään tällaista. Miten se on voitu taltioida. Kaikki asiat ovat johdonmukaista
kokonaisuutta. Vaikka on tuotu esiin niin monenlaisia asioita ja monelta näkökulmalta, niin asiat eivät riitele keskenään.
Se on täydellinen kirja. Ihmiset ovat Pyhän Hengen ohjaamina kirjoittaneet muistiin niitä asioita, jotka
Jumala on nähnyt tärkeiksi. Jumalan Pyhä Henki on sitten vielä huolehtinut ja ohjannut kirjan kokoonpanemisen. Raamatusta on kirjoitettu osa noin 5000 vuotta sitten ja osa noin 2000 vuotta sitten.
Kirja saisi tänä päivänä varmasti kirjallisuuden ”Nobel-palkinnon”. Vastaavaa teosta ei kukaan pystyisi
kirjoittamaan tänä päivänä, vaikka käytössä on kaikki tämän maailman tietokoneet. - Vaikka olisi minkälainen neropatti. Tekemättä jää!
Ei siinä ole virheitä! En ole ainakaan vielä löytänyt ainuttakaan. Käännöksissä on virheitä. Mutta kun asioita tutkii useammasta Raamatusta, niin asia yleensä selviää. Paras suomalainen käännös on ”Raamattu kansalle”.
Asioita siinä on valtavasti: - Niitä ei pysty luetteloimaan, koska niitä on niin paljon! Muutaman asian mainitsen! - Siinä on luominen, mennyt historiamme. Tulevaa historiaa 1000 vuotta eteenpäin ja siitäkin vielä eteenpäin – koko ikuisuuden. Siinä on selitetty mitä on taivaassa ja mitä avaruudessa. Mikä on oikein
ja mikä on väärin. Mikä on laki ja armo. Rakkauden luominen on suurinta. Siinä on selitetty Jumalan suunnitelmat, kokemat pettymykset, suuttumukset ja armollisuus. Tuodaan esiin Jeesuksen suuri rakkaus meitä ihmisiä kohtaa ja mitä Hän teki puolestamme. Kerrotaan miten ihminen voi olla Jumalaan yhteydessä.
Miten Pyhä Henki tulee ihmiseen. Tätä luetteloa voisi pitkään jatkaa.
Profetioita l. tulevia asioita siihen on kirjoitettuna n. 737. Profetioissa on kerrottu etukäteen historiaa.
Kullekin aikakaudelle on omat profetiansa. Näistä on tutkimusten mukaan toteutunut n. 594 kpl. - Kaikki
jotka ovat voineet toteutua, ovat toteutuneet. Vain Jeesuksen toista tulemusta koskevat eivät ole toteutuneet. Eivät ne ole voineet toteutua.
Yksi esimerkki profetiasta, joka on toteutunut osittain meidän aikakaudellamme:
- Raamatussa, Hes. 20;23. Jumala ilmoitti, että kaikki juutalaiset ensin hajotetaan kaikkien kansojen sekaan. Se tapahtui vuonna 70 jKr. Sitten Hän ilmoitti, että heidät jälleen kootaan takaisin omaan maahansa,
Hes. 39; 27 ja28. Varsinainen kokoaminen alkoi 1940 luvulla. 1948 Israelin kansa sai itsenäisyyden. Hajaannus kesti näin n.1870 vuotta. Kokoaminen on pääosin tapahtunut , mutta jatkuu edelleen. Kaiken lisäksi
kansallisen yhtenäisyyden lähtökohta, Hebrean kieli on säilynyt.
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Raamatussa on kerrottu miten kaikki on alkanut. Miten Jumala loi kaiken. Jotkut kuittaavat asian alkuräjähdyksellä. Voi sitä tapahtumaa nimittää alkuräjähdykseksikin, jos niin halutaan. Täytyy vain sanoa, että
räjäyttäjänä on silloin täytynyt toimia itse Jumalan.
- Tosin ei räjäyttämällä yleensä saada aikaan mitään toimivaa ja ehjää! - Olen itse ollut räjäyttäjänä työmailla. En ole koskaan saanut räjäytettyä mitään toimivaa tai tarkoituksenmukaista. Palasia on kyllä tullut.
Räjähdyksessä kaikki sinkoilee sinne tänne epäjärjestyksessä. Miten siinä voi saada aikaan täydellisen järjestyksen! Jumala on tehnyt kaiken niin tarkoituksen mukaiseksi:
- Ihminenkin on tehty niin täydelliseksi. Otetaan esimerkiksi näkökyky: - Kaksi silmää, tiedonkulkusysteemi, aivot jotka pystyvät muodostamaan silmien välittämästä tiedosta kuvan. Kaiken lisäksi niillä silmillä on
vielä toimiva niiden tarvitsema voitelujärjestelmä ym.
- Alkuräjähdykseen on todella vaikea uskoa! Siihen uskominen vaatii jo tosiuskoa.
Raamatussa mainitut henkilöt esim. ne, jotka elivät Jeesuksen aikana, löytyvät myös historian kirjoista oikeaan aikaan eläneinä! Sieltä löytyy keisari Augustus, kuningas Herodes, maaherra Kyrenius. Hänen aikanaan suoritettiin Juudeassa väestönlaskenta. Historian mukaan väestönlaskenta suoritettiin vuonna 6 jKr.
Jeesuksen syntymä olisikin sen mukaan vuonna 6.
Raamatussa on kerrottu se, mitä me vielä perimme: - Me perimme yhdessä Jeesuksen kanssa valtavan
omaisuuden. Meille on luvassa aivan käsittämättömiä asioita.
Liike-elämän termeillä lausuttuna: - Täällä maan päällä tehdyt sijoitukset tuottavat sitten taivaassa valtavan ”tuoton”. Raamatussa voi niihin tutustua tarkemmin. Meillä on valtavat lupaukset.
Raamattu on lukittu kirja. Siihen on asennettu erittäin hieno lukkolaite. Avaimen Raamattuun saa sen kirjoittajalta. - Avaimen hankinnassa pitää toimia Raamatun ohjeiden mukaan: - Ensimmäisenä toimenpiteenä tulee tehdä parannus ja ottaa Jeesus vastaan! Hän antaa koodit joilla Sana aukeaa!
- Raamattu ei aukea uskonnolliselle ihmiselle, vaikka olisi minkälaisen teologisen opiston professori. Ei se
aukea piispalle eikä paaville, ellei ole Jeesuksen antamaa koodia. Vaikka koko ikänsä sitä joku opiskelee, ei
aukea. Kiinni on ja pysyy. Raamattua voi toki lukea ja siitä voi tehdä vaikka väitöskirjan. - Sitä voi jollakin
tavalla ymmärtää. Se ymmärtäminen vain ei ole oikeata, vaan menee täysin pieleen.
- Monet sanovat, että Raamatussa on ristiriitaisuuksia ja se on liian vaikeaselkoinen! Ei ole: - Tarvitaan vain avaimet
sen ymmärtämiseen!
- Koulunkäymätön mökin mummo, tuolla kaukana korvessa, voi ymmärtää kaiken aivan helposti. Tohtorihatun kanssa käyskentelevä tärkeä piispa yleensä on aivan tietämätön Raamatussa olevista suurista salaisuuksista. Kun ei aukea!
Tämä Raamatun lukon koodin selvittäminen on ihmiselämän tärkein asia ja tavoite. Sen selvittämi
seen kannattaa panostaa. Kannattaa myydä kaikki mitä omistaa! - Kaiken lisäksi kysymys on vain syntien myymisestä ja niistä luopumisesta! Kukaan synneistä luopunut ei ole vielä katunut tekoaan! Kaikki
ovat sanoneet: ”Miksi en ole aikaisemmin niistä luopunut ja tehnyt parannusta!” Parannuksenteko on
kaikkien syntien tunnustamista ja niistä luopumista! Tulee tehdä täyttä totta!
Kirjan ohjeen mukaan voimme omistaa myös Ilosanoman: - Jeesus on ristillä sovittanut kaikki synnit!
- Anteeksi pyydetyt synnit annetaan anteeksi ja saamme iankaikkisen elämän. Lisäksi saamme jo tä
män elämän aikana elää Jeesuksen ja Pyhän Hengen yhteydessä! - Edellyttää kuitenkin Jeesuksen vastaan ottamista sydämeen!
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Raamatun tiedon välityksestä!
Tiedon välityksessä häviää aina tietoa!

Jumala

Raamattu
eri kielillä

Käännös

Alkuperäinen
kirjoitus

Tässä tietoa häviää esim. 20 %

Tässä tietoa häviää esim. 20 %

Vastaanottaja

Tässä tietoa häviää
esim. 5 %

Tässä tapauksessa tietoa on
hävinnyt yhteensä 45 %.

Jumalalla on tämäkin asia ollut etukäteen tiedossa ja Hän on varautunut siihen!

Hän on tuottanut tietoa niin paljon, että siitä saa vaikka 45 % mennä hukkaankin. Siinä on varaa!
Kaikki asiat on niin monen kirjoittajan kautta tuotettu, että huoleti saa suuri osa mennä hukkaan ja silti
täydellinen totuus tulee ilmi. Asiat on lisäksi tuotu niin monelta suunnalta esiin, että asiat tulee varmasti oikein ymmärretyiksi.
On Mooseksen kirjat, Psalmit, Sananlaskut, Jesajan kirja, Hesekielin kirja, Uuden testamentin kirjat ym.
Helposti lukijat vain tarrautuvat johonkin asiaan tai kohtaan ja siitä tulee uusi oppi!
Siksi asioihin pitäisi aina perehtyä laajasti. Moni asia selviää, kun tutkii saman asian useammasta eri
Raamatun käännöksestä.

Tärkeintä on saada avain Pyhältä Hengeltä Raamattuun!
Huoletta voi lukea Raamattua ja luottaa siihen.

Alkuperäinen Raamattu on täydellinen! - Käännöksissä on virheitä!
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