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Sisällysluettelo
teksteistä

kaikista

Johdanto
Onko Raamattu todella Jumalan sanaa?
Onko Raamattu todella Jumalan sanaa?
Raamatun ennusteet
Ennustuksia Jeesuksesta
Raamatun numerollisuus Osa 1
Raamatun numerollisuus 2
Miten Raamatun numerollisuus todistaa oikean käännöksen?
Raamatun salattu matemaattinen koodi – Ivan Panin
matemaattisen koodin ratkaisija

Kirje jonka Ivan Panin kirjoitti New York Sun – lehdelle
Miksi ihmiset eivät ota vastaan Raamatun numerollisuuden
tarjoamaa todistusta Raamatusta Jumalan sanana?
Miten todistetaan, että Raamattuun kuuluu 66 kirjaa?
Ketkä ovat ne kirjoittaneet?

Käännös- ja tulkintakysymyksiä
Vanhurskauden seppele, elämän kruunu, ikuinen elämä
Juutalainen ajattelu- ja kirjoitustapa
Onko Jeesus Jumala?
Kuka loi maailman Raamatun mukaan?
Onko Raamattu käännetty ja tulkittu oikein?
Raamattu on täynnä vertauskuvia, symboleja
kuvaannollista ilmausta

Jumala, ihminen ja Saatana
Kolmiyhteinen Jumala
Yksi kaikkivaltias Jumala Isä Jehova
Jeesus – Jumalan poika vai poikajumala?
Ihminen – Jumal’olento
Saatana – tämän maailman Jumala

Jumalan valtakunta
Mikä on Jumalan/taivasten valtakunta?
Tuhatvuotinen valtakunta
Ensimmäisen ylösnousemuksen pyhät.
Jumalan näkymätön valtakunta
Millainen on Kristuksen toinen tuleminen?
Jesaja puhuu tuhatvuotisesta valtakunnasta
Pelastuminen Jumalan valtakuntaan
Ketkä pääsevät Jumalan/Taivasten Valtakuntaan?
Onko toista ylösnousemusta Jumalan valtakuntaan?
Kaksi ylösnousemusta

ja

Maanpäällinen paratiisi kun saatana on kahlehdittuna.

Pelastus
Mitä pelastus tarkoittaa?
Predestinaatio
Luther – sidottu ratkaisuvalta
Edeltätietäminen ja edeltämäärääminen
Ihmisen vapaa tahto – Jumalan valinta
Kutsutut ja valitut
Vertaus kylväjästä.
Mitä tarkoittaa kun Raamatussa puhutaan
vetämisestä ja valinnasta?
Kenet Jumala on ensiksi valinnut?

Jumalan

Miten käy muille ihmisille, jotka eivät ole valittuja?
Onko pelastuminen helppoa vai vaikeaa?
Välitila pelastuksessa.
Mihin pitäisi uskoa? Entä jos uskoo väärin?
Miten itse uskon? Apostolinen uskontunnustus.
Kaksi erilaista pelastusta.
Ahdistuksen aika ja Herran (vihan) päivä
Pieni joukko ja suuri joukko
Sata neljäkymmentä neljä tuhatta sinetöityä.
Keitä ovat nämä 144.000 sinetillä merkittyä?
Muita Jumalan sinetin saamiseen liittyviä kysymyksiä.
Elämän kirja.
Ketkä nousevat ylös Jeesuksen tulemisen yhteydessä?
Ketkä eivät?…
Ensimmäinen ylösnousemus
Jeesus tuo palkan tullessaan
Näkymätön Jumalan valtakunta
Pelastus tekojen perusteella ja pelastus armosta
Mihin pelastutaan – taivaaseenko?

Lopun ajat

Lopun ajan merkkejä – ihmiset lopun aikana
Ahdistuksen ajan alkamisen tunnusmerkkejä
Milloin Jeesus tulee toisen kerran?
Ylöstempaus osana ensimmäistä ylösnousemusta
Lopun ajan taistelu pahuuden valtoja vastaan
Israelia koskevat ennustukset vanhassa ja
testamentissa
Lopun ajan sodat Israelia vastaan

uudessa

Viimeinen tuomio
Lopun ajan merkkejä – ihmiset lopun aikana
Viimeinen tuomio
Synnin tulo maailmaan ja sen seuraukset
Kadotus
Tulinen järvi – toinen kuolema
Itku ja hammasten kiristys
Helvetti
Mikä on Jumalan tahto ihmiskunnan suhteen?
Miksi Jumala …?
Mitä tuomio tarkoittaa?
Mitä on Jumalan kuritus?
Onko rangaistuksessa kyse vertauskuvasta
kirjaimellisesta ilmauksesta?
Onko rangaistus ikuinen?
Ikuinen, iankaikkinen elämä
Viimeisen tuomion tuli
Tulisen järven tuska
Jumalan puhdistava tuli
Tulinen järvi – henkinen vai konkreettinen
Lopuksi
Lähteet ja lyhenteet
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