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Tutkimus Raamatun Alkutekstin

kopioissa olevien virheiden
korjaamiseksi
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Kimmo Juutilainen
Rovasti

Dan.12:4

IANKAIKKINEN SANA
”Herran Sanat ovat pyhiä Sanoja, kuin sulattimessa puhdistettu hopea.,
Maahan kuuluvia (Sanoja): seitsemästä luoden puhdistettu.” ( Ps.12:7 )

”Ja valtaistuimella istuva sanoi: "Katso, uudeksi minä teen kaikki." Ja hän sanoi:
"Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet." Ja hän sanoi minulle: "Se on
tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän
veden lähteestä lahjaksi.” ( Ilm. 21:5,6 )
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Esipuhe
Arvoisa lukijani,
Olet nyt saapunut Jumalan Sanan loputtomien aarteiden aarrekammion ovelle. Tämä ovi avautuu
vain avaimella, jota itse Pyhä Henki tarjoaa sinulle: ”Minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla
on särjetty henki ja arka tunto Minun Sanani edessä”( Jes. 66:2 ). Ilman tällaista sydämen
asennetta sinun ei kannata vaivautua jatkamaan. Jeesus sanoo: ”Joka on totuudesta, kuulee minun
ääneni” ( Joh. 18:37 ). Sinä tarvitset oppaaksesi Hänet, joka johtaa sinut kaikkeen totuuteen.1
Siunattua tutkimusmatkaa Sanan ihmeelliseen maailmaan!

”Vielä taivasten valtakunta on kuin kauppias,
joka etsi jaloja helmiä, ja löydettyään yhden
kallisarvoisen helmen hän meni ja myi kaikki,
mitä hänellä oli, ja osti sen.”
( Mt. 13:45–46 )
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1. TOTTA VAI TARUA
1.1. Johdanto
Elämäni käännekohta oli juhannuksena 1957, jolloin sain kohdata ylösnousseen Jeesuksen.
Tuolloin Raamattu tuli minulle rakkaaksi. Siitä lähtien olen lukenut ja tutkinut sitä lähes joka päivä.
Kun uskonelämäni varhaisessa vaiheessa luin Raamattua, jouduin joidenkin jakeiden kohdalla
kysymään: "Miksi tällainen ristiriita?” tai "Eikö asiaa voisi sanoa selkeämmin?" tai "Ei kai tästä vaan
puutu jotakin?"
1.2. Koetelkaa kaikki
"Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi." ( Snl. 3:5 )
Tutustuessani ALKUTEKSTIN useisiin eri kopiovaihtoehtoihin valitsin yleensä niiden joukosta
lähinnä omaa teologista kantaani vastaavan vaihtoehdon. Tämä herätti kysymään, olisiko olemassa
mitään keinoa, jolla virheetön ( Mt. 5:18 ) ALKUTEKSTI olisi löydettävissä? Ohessa muutamia
esimerkkejä:
1. Voiko olla totta, ettei Jeesus, jolla on "kaikki valta taivaassa ja maan päällä" ( Mt. 28:18 ) ja
jossa "kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä" ( Kol. 2:3 ), tietäisi oman paluunsa
päivää? ( Mt. 24:36 )
2. Pitäisikö Manassen tilalla olla Daan? ( Ilm. 7:6 )
3. Ihannoiko Jeesus köyhyyttä? ( Lk. 6:20 )
1.3. Raamatun 7-jaollisuus
Sekä heprean- että kreikankielet ovat kieliä, joissa kullakin kirjainmerkillä on oma
lukuarvonsa. Esim. kreikankielessä alfa = 1, beeta = 2 jne. Näin ollen sekä heprean- että
kreikankielentaitoinen lukija näkee kirjoitetun tekstin samanaikaisesti jonona sekä kirjaimia, että
numeroita. Lue lisää kappaleesta 3.2
a) Pyhän Hengen johtamana, näin uskon, aloin kerran laskea lukuarvoa Jeesuksen
hepreankielisestä nimestä Yeshua

HaMashiach ( ) ישוע המשיח

.

Yeshua: ( jod = 10 ) + ( shin = 300 ) + ( vav = 6 ) + ( ajin = 70 ) = 386



Hamashiach: ( heh = 5 ) + ( mem = 40 ) + ( shin = 300 ) + ( jod = 10 ) + ( het = 8 ) = 363
Sanojen yhteenlaskettu lukuarvo on 386 + 363 = 749 = 7 x 107 ( 107 = 28. jaoton
perusluku. 28 = 4 x 7 )

2 Vanha testamentti on kirjoitettu hepreaksi ja Uusi Testamentti kreikaksi. Molemmissa kielissä jokainen pilkku ja piirto ovat

äärimmäisen tärkeitä sisällön ymmärtämiseksi. Mikään, minkä Jumala on tallentanut Sanaansa, ei saa hävitä. Jotta Raamattu olisi
meille Sanan väärentämätöntä maitoa, mitään ei saa muuttaa. ”Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei
laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut.” ( Mt 5:18 )
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b) Ei voi olla sattumaa, että sama lukuarvo ( tosin kaksinkertaisena ) löytyy sanoista
sfragis theou ( σφραγις θεου perusmuoto ) = Jumalan sinetti ( Ilm.7:2 ).
 Sfragis: ( s = 200 ) + ( f = 500 ) + ( r = 100 ) + ( a = 1 ) + ( g = 3 ) + ( i = 10 ) + ( s = 200 ) = 1014.
 Theou: ( th = 9 ) + ( e = 5 ) + ( o = 70 ) + ( u = 400 ) = 484
 Sanojen yhteenlaskettu lukuarvo on 1014 + 484 = 1498 = 7 x 107 x 2
c) Lisäksi ”asettaa ennalleen” ( αποκαθιστημι ) = 749 = 7 x 107 ( Ap.3:21 )
Tutkimukseni osoittaa, että asettaessaan ennalleen pyhän Sanansa Jeesus Messias sinetöi sen
luvulla seitsemän ( 7 ).
Tätä koskien Ps. 12:7 herätti mielenkiintoni: ”Herran sanat ovat selkeitä sanoja, hopeata,
joka kirkkaana valuu sulattimesta maahan, seitsenkertaisesti puhdistettua.” Se tuntui aivan
erityisesti viestittävän Raamatun 7-jaollisuutta. Siispä laskin jakeen lukuarvon hallussani olevien
sekä hepreankielisen masoreettisen tekstin, että kreikankielisen Septuagintan ( LXX ) pohjalta.
Kummankaan tekstin mukaan jakeen lukuarvo ei ollut 7-jaollinen. Merkillisen johdatuksen
seurauksena sain käsiini vuonna 1894 painetun kirjan, ”Numbers in Scripture” ( kirjoittaja E. W.
Bullinger D.D ).

Kuvan keskellä sijaitseva teksti on
käännetty Septuagintasta suomeksi
ja kuuluu:
a Herran Sanat ovat pyhiä Sanoja,
b Kuin sulattimessa puhdistettu hopea:
a Maahan kuuluvia [ Sanoja ],
b Seitsemästä luoden puhdistettu.

Yllä olevasta tekstistä näemme, että jakeesta puuttuu yksi sana – [ Sanoja ]. Lisäsin tekstiin
puuttuvan sanan – hepreakielessä  א מ ר ו תja kreikankielessä λoγια – ja laskin jakeen lukuarvot
uudelleen. Vastaus oli hepreankielisen masoreettisen tekstin mukaan 7 x 5 x 7 x 19. Kyseisten
lukujen sanoma ( Ls. ) on seuraava: ( hengellinen täydellisyys = 7 ) armo ( 5 ) x täydellisyys ( x 7 )
x Jumalan täydellinen järjestys myös tuomioissa ( 19 ). Kreikankielisen Septuagintan mukaan
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7 x3

x 9 x 37: ( hengellinen täydellisyys = 7 ) jumalallinen täydellisyys ( 3 ) x lopullisuus ( 9 ) x
Jumalan sana ( 37 ).3 ( Luku 7 huomioidaan Ls:ssä vain, jos se esiintyy useammin kuin kerran. )
Sanoma LXX:n mukaan on seuraava:
LOPULLINEN JA TÄYDELLINEN JUMALAN SANA
LÖYTYY SINETIN TAKAA, JOKA ON LUKU 7.
Voimme havaita, että lukujen viesti ja erityisesti kreikkalaisen tekstin sisältö pitävät yhtä. Samoin
tri. Bullingerin antama tekstin selvitys ( ks. yllä ) ja Jumalan Matematiikka!
a. ”HERRAN SANAT OVAT PYHIÄ SANOJA,
b. KUIN SULATTIMESSA PUHDISTETTU HOPEA.
a. MAAHAN KUULUVIA ( SANOJA ).
b. SEITSEMÄSTÄ LUODEN PUHDISTETTU”.
Septuagintassa sana ”seitsemän kertaa” on heptaplasin. Hepta tarkoitaa lukua seitsemän. Plasin
tulee sanasta plasoo, joka merkitsee muovata, muodostaa, luoda.
Kun ensi kerran ymmärsin järjestelmän olemassaolon, se samanaikaisesti sekä viehätti että
epäilytti. Toisten vakuuttelut eivät kuitenkaan minulle riittäneet. Tahdoin itse testata teorian.
Saatoin huomata, että se toimii.

2. VÄÄRENTÄMÄTÖN JUMALAN SANA
Tutkimuksessani olen keskittynyt toistaiseksi lähinnä Uuteen Testamenttiin. 28.8.2013
mennessä olen tarkistanut yli 250 UT:n asiakokonaisuutta. Jokainen niistä viestittää poikkeuksetta,
että Pyhän Hengen sinetti on todellakin luku 7. Voit tarkistaa tämän itse. Tutkielmani antaa
siihen taustatiedot ja työvälineet. Kyseessä on Theo Mathematics eli Jumalan Matematiikka.
Seuraavassa joitakin esimerkkejä Raamatun arvovaltaa kyseenalaistavista kannanotoista.
Tämä sen tähden, että itse kukin voisi ymmärtää, miten välttämättömän tärkeää on löytää
väärentämätön ALKUTEKSTI.







Raamattu on eri lähteistä koottu teos.
Raamattu on beduiinien nuotiotarinoita.
Vain osa Raamatusta on Jumalan sanaa.
Raamattu on oman aikansa tuote, eikä se koske meidän aikaamme.
Raamattu on kirja siinä missä muutkin.
Raamatun alkuteksti on väärennetty.

Se, että Jumala on luonut Raamatun kielet sellaisiksi, että niiden kirjaimilla on lukuarvo,
mahdollistaa tämän tutkimustyön. Lukujen avulla tehtävä tarkistustyö - Theo Mathematics eli
Jumalan Matematiikka - on siis Hänen apunsa meille löytää alkuperäinen väärentämätön Jumalan
sana. Lopputuloksen tulee kuitenkin olla yhtäpitävä Raamatun kokonaisilmoituksen kanssa.
3

Ks. kohta 3
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- Kysymyksessä ei ole juutalainen kabbalismi. Theo Mathematics ei ole siis millään tavalla
numeroiden mystistä käyttöä.
- Tämä ei myöskään perustu Ivan Paninin työhön.
- Kaikki numeroiden manipulaatio tai vetoaminen viereisiin numeroihin on tässä
tutkimuksessa poissuljettu.

3. LUVUT JA NIIDEN MERKITYS RAAMATUSSA
KREIKAN KIELEN LUKUARVOT
HEPREAN KIRJAINTEN LUKUARVOT

letter

numeric
value

letter

numeric
value

letter

א
י
1
10
ב
כ
2
20
ג
ל
3
30
ד
מ
4
40
ה
נ
5
50
ו
ס
6
60
ז
ע
7
70
ח
פ
8
80
ט
צ
9
90
Lukujen merkitys Raamatussa4

ק
ר
ש
ת
ך
ם
ן
ף
ץ

numeric
value

100
200
300
400
500
600
700
800
900

=ς

Huom.! Kreikan kielestä puuttuu lukua 6 vastaava kirjain. Joskus ehdotetaan sanan lopussa
esiintyvää sigmaa vastaamaan lukua 6. Kuitenkin sanan alussa ja keskellä ( σ ) tai lopussa ( ς ) oleva
sigma on aina sigma ja sen lukuarvo on 200.
Raamatun kaikilla luvuilla ja sanoilla on selkeä ja samalla myös kätketty merkityksensä.
Esimerkiksi kuningas Salomolla oli 1001 vaimoa ( 1.Kun.11:1-3 ) Jos jaat tämän vaimojen
lukumäärän alkutekijöihinsä, niin numerot kertovat sinulle pääpiirteissään Salomon koko
elämänkaaren! Voit myös laskea valitsemasi sanan, sanojen tai asiakokonaisuuden kirjainten
lukuarvon. Kun jaat saamasi lukuarvon alkutekijöihinsä, paljastuu luvun sisään kätketty
numerollinen todistus ja sanoma. Katso vielä toinen esimerkki. ( 5.Moos. 33:6 ) Simeon ei ole
kadonnut, vaan on mukana Mooseksen siunauksessa! Sanojen ja sanontojen esiintymisellä jonkin
jaottoman perusluvun, useimmiten 7-kerrannaisina, on oma verraton todistusarvonsa.
Kaikkien Raamatussa esiintyvien lukujen merkitys nousee siellä kerrottujen tapahtumien
(esim. 13 = kapina 1.Moos.14:4 ) ja sanojen lukuarvojen pohjalta ( esim. kapina = stasis = 911 =
156. jaoton perusluku. 156 = 2 x 6 x 13 ). Tässä esimerkissä se on tosin kätkettynä jaottoman
perusluvun sisään edellä mainitulla tavalla.
4

Ks. kappale 4.1 kohta 5, josta löydät osoitteen muidenkin lukujen merkityksistä. Tämä tutkimus tapahtuu kreikankielen puitteissa.
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1 = yhteys ja valo
2 = hyvä tai paha; sopu tai epäsopu
3 = Pyhä Kolminaisuus, yhteys
 Kaikkitietävä ( Kol. 2:3 ), Kaikkivaltias ( Mt.28:18 ), Kaikkialla läsnä oleva ( Ps. 139:7 )
4 = luominen ja ajan merkitys
5 = vapautus ja täydellisyys, armo
6 = ihminen hengen ja lihan taistelukenttänä ( Raamattu käyttää ihmisestä kuutta ilmaisua )
7 = täydellisyys, ( esim. Jumalan liitot )
8 = ylösnousemus, uudet ulottuvuudet
 tapahtui 8. päivänä sapatin jälkeen
 8 kuolleista herättämistä Raamatussa
 Ieesous 888; Khristos 1480; Kurios 800; Sooteer 1408 ym.
9 = Jumalan toiminnan lopullisuus ja tuomio
10 = järjestyksen merkitys ( 10 vitsausta, 10 käskyä ym. )
11 = epäjärjestys ja epätäydellisyys ( UT:ssa Juudas x 22 ja Iskariot x 11 )
12 = oikea hallinto ja järjestys
13 = kapina ( 1 Moos. 14:4 ), synti, peto ( Ilm.13 ), tuho
14 = Hengen täyteys voimassa
15 = armo ja voimavaikutus teoissa
16 = rakkaus ja uskollisuus
17 = hengellisesti täydellinen järjestys
18 = orjuus, vankeus, sitominen
19 = Jumalan täydellinen järjestys myös tuomioissa
20 = voima ja muutoksen toivo
21 = Jumala toteuttaa Sanansa lopullisesti ja täydellisesti
22 = turmelus, mädännäisyys
23 = kuolema, iankaikkinen kadotus
24 = taivaallinen hallinta ja palvota
25 = parannuksen teko, syntien anteeksiantamus, jumalallisen armon vastaanottamisen odotus
26 = evankeliumi
27 = jumalallisen lunastuksen odotus
28 = iankaikkinen elämä, jumalallisen voiman odotus
29 = oikeudenmukaisen tuomion odotus
30 = Kristuksen veri ja Hänelle omistautuminen, oikea hetki
31 = Jumalan Nimi ja olemus
32 = liitto
33 = lupaus, vala
35 = toivo henkilöön/asiaan nähden
36 = vihollinen, vastustus
37 = Jumalan Sana
 Kristus =
1480 = 37 x 8 x 5
 Jeesus =
888 = 37 x 8 x 3
 1. Moos. 1:1 =
2701 = 37 x 735
jne.
5

Ks. http: //www.biblemaths.com/pag04_lect/seven.pdf
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4. SINETIN AVAAMINEN
Tiedostan syvästi vastuuni tässä jalossa tutkimustyössä, jonka uskon saaneeni Herralta
Jeesukselta. Pyhä Henki ei salli pienintäkään lisäystä tai poistoa pyhään Sanaansa ( Ilm. 22:19 ).
Tottelemattomuus merkitsee nimen pyyhkimistä ”Elämän Kirjasta” ( ks. korjattu teksti ). Tämä
tarkoittaa tässä tutkimuksessa sitä, että on ehdottomasti toimittava alkutekstin kopioissa
esiintyvien erovaisuuksien rajoissa. Myös on hyvä muistaa, että Herra ei anna kunniaansa toiselle,
eikä ylistystään epäjumalille ( Jes. 42:8 ).

4.1. Työkalut
1. Viisiosainen Novum
2. NOVUM TESTAMENTUM GRAECE ( Nestle-Aland 28 ). Itselläni on lisäksi Nestle-Aland 24
vuodelta 1960 sekä Oscar de Gebhardt´in kreikankielinen UT vuodelta 1886.
3. Kaavio kreikan ja heprean kirjainten lukuarvoista ( ks. kaavio kohdassa 3 ).
4. Moniste perusluvuista 2-500 ”The First 500 Prime Numbers”
http://www.math.info/Arithmetic/Prime_Numbers_List
5. “Meaning of Numbers in the Bible Introduction”
http://www.biblestudy.org/bibleref/meaning-of-numbers-in-bible/introduction.html
ja http://www.asis.com/users/stag/godcount.html
6. Virheettömän alkutekstin luomiseen tarvitaan avuksi tietokoneohjelma.
Sanajärjestyksessäkään ei saa olla virheitä, jotta Raamatun seuraava taso avautuisi. Tähän
en kuitenkaan ole saanut ”avaimia”.
7. Laskin

5. ESIMERKKI SINETIN AVAAMISESTA
A. Lk.2:36-38
36. ”Ja oli naisprofeetta, Hanna, Fanuelin tytär, Asserin sukukuntaa. Hän oli jo tullut iälliseksi.
Mentyään neitsyenä naimisiin hän oli elänyt miehensä kanssa seitsemän vuotta,
37. ja oli nyt leski, kahdeksankymmenen neljän vuoden ikäinen. Hän ei poistunut pyhäköstä, vaan
palveli siellä Jumalaa paastoilla ja rukouksilla yötä ja päivää.
38. Ja juuri sillä hetkellä hän tuli siihen, ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat
Jerusalemin lunastusta.”
B. Tekstin pohjalta nousseet kysymykset:
a) Miksi Hannan ikä mainitaan ( j. 37 ) mutta ei Simeonin ( j. 25- )?
b) Onko ”Jerusalem” oikea sana?
C. Eroavuudet alkutekstin kopioissa löytyvät Novum Testamentum Graece 27:n ja 24:n
alaviitteistä sekä 5-osaisen Novumin Lk.2:36-38 tekstistä.
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Perusteksti ( NESTLE-ALAND)

Eroavuudet

j. 36:

etee = vuotta

vaiko eemeras = päivää

j. 37:

oos = noin ( nyt )

vaiko eoos = saakka vaiko kokonaan ilman

ogdoeekonta = 80

vaiko ebdomeekonta= 70

apo = alkuliite = -sta, -stä

kuuluuko Alkutekstiin?

ierou = pyhäköstä ( alue )

vaiko naou = temppelistä ( rakennus – kielletty naisilta )

autee = hän

vaiko autee autee = hän hän

theoo = Jumalaa

vaiko kurioo = Herraa

j. 38:

Ierousaleem = Jerusalemin vaiko en Ierousaleem = Jerusalemissa
vaiko Israeel = Israelin vaiko en too Israeel = Israelissa

D. Kreikankielinen teksti ( Nestle – Aland 27 ), johon on syötetty edellä olevat 11
tekstieroavaisuutta.
36 και ην αννα προφητις θυγατηρ φανουηλ εκ φυλης ασηρ αυτη προβεβηκυια εν ημεραις
πολλαις ζησασα μετα ανδρος [ετη, ημερας] επτα απο της παρθενιας αυτης
37 και αυτη χηρα [εως, ως,-] ετων [ογδοη,εβδομη]κοντα τεσσαρων η ουκ αφιστατο [απο,-] του
[ιερου, ναου] νηστειαις και δεησεσιν λατρευουσα νυκτα και ημεραν
38 και [αυτη, αυτη αυτη] τη ωρα επιστασα ανθωμολογειτο τω [θεω, κυριω] και ελαλει περι
αυτου πασιν τοις προσδεχομενοις λυτρωσιν [ιερουσαλημ, εν ιερουσαλημ, ισραηλ, εν τω ισραηλ]

E. Korjattu teksti:
36771 = 7 x 17 x 3 x 103 ( 27. jakamaton perusluku = jpl )
1. Avainsana: ασηρ = 3 x 103 = 309
2. Lukujen sanoma ( Ls ): Pyhä Kolminaisuus ( 3 ) x hengellisesti täydellinen järjestys ( 17 ) x
jumalallisen lunastuksen odotus ( 27/103 )
3. Sanojen esiintymiskerrat:
a. etee x 48 + 1 jossain alaviitteissä = 7 x 7. Kuuluu tähän.
b. eemeras x 343 = 7 x 49. Ei kuulu tähän.
c. ogdoeekonta ( 80 ) esiintyy Raamatussa vain tässä. Ei kuulu tekstiin.
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d. ebdomeekonta ( 70 )= Ezra 2:40 + Neh. 7:43 + tässä = 3
e. ieron x 67 + 3 jossain alaviitteissä (alue)
f. naos x 45 – Ilm. 16:1 – 2 jossain alaviitteissä (Vain papeille – ei naisille)
g. ierousaleem x 77 –tässä + Lk. 24:49 = 77
h. Israeel x 2589 Raamatussa + tässä = 2590 = 7 x 370
4. Variaatioita ( Var. ) 768; seitsenjaollisia 110 ( 110/7 ); 309-jaollisia on 1 ( 1/309 )

F. Tietokoneohjelma antoi 768 vaihtoehtoista tekstiä, joista
luvulla SEITSEMÄN ( 7 ) jaollisia oli 110.
F.1. Tutkimuksen perusta on Luku

7 ( ks. s. 3 ja 4 ). Tämä tarkoittaa, että jokaisen

asiakokonaisuuden tulee olla jaollinen luvulla 7. Kuusi seitsemäsosaa ( 6/7 ) 768:sta
voidaan siis jättää huomiotta ja keskittyä noihin 110. Näistä yksi on virheetön ALKUTEKSTI.
( Luvun 7 merkitys Raamatussa on = täydellisyys, Jumalan liitot ).
F.2. AVAINSANA ( 1. TODISTAJA 2.Kor.13:1 ) on asiakokonaisuudessa esiintyvän nimen tai
sanan infinitiivi ( esim. joku tässä olevista: naisprofeetta = 1268; Hanna = 102; Fanuel =
1059; Asser = 309 ). Asiakokonaisuuden kokonaislukuarvon ( 36771 ) tulee olla seitsemällä
( 7 ) jaollisuuden lisäksi tasan jaollinen infinitiivi muodossa olevan nimen tai sanan
suurimmalla mahdollisella lukuarvolla tai sen osalla. Tässä se on Asser = 309.
36771 = 7 x 17 x 3 x 103 (103 on 27. jaoton perusluku = 27.jpl ).
Jos useampi nimi tai sana antaa tällaisen luvun, niin suurin niistä on oikea valinta.
Tutkimuksen 203 esimerkkiä ovat osoittaneet tämän oikeaksi. Avainsanan
( tässä: Asser = 3 x 103 ) tulee viitata asiakokonaisuuteen.
F.3. LUKUJEN SANOMA = Ls. ( 2. TODISTAJA ) tässä: Pyhä Kolminaisuus ( 3 ) x hengellisesti
täydellinen järjestys ( 17 ) x jumalallisen lunastuksen odotus ( 27 ). Kyseinen
asiakokonaisuus puhuu lukujen sanomana sekä kokosydämisestä Jumalan palvonnasta
( 3 ja 17 ), että lunastuksen odotuksesta ( 27 ). Voimme huomata, kuinka lukujen todistus
pitää yhtä asiakokonaisuuden tekstin sanoman kanssa. Lukua 37 suurempien jaottomien
peruslukujen järjestysluvut ( Asser: 3 x 103 = 27. jaoton perusluku ) huomioidaan

12

täysvaltaisesti lukujen sanomaa määriteltäessä. Luku 7 huomioidaan Ls:ssa vain, jos se
esiintyy lukusarjassa useammin kuin kerran.
F.4. SANOJEN ESIINTYMISKERRAT ( 3. TODISTAJA )
Kolmas todistaja löytyy usein sellaisesta asiakokonaisuuden sanasta/sanoista , joka on
merkitty joko lisättäväksi ( T ), poistettavaksi ( o ) tai vaihdettavaksi. ( Muiden merkkien
selitykset löydät Nestle Aland`in sivulta 52* ). Kyseisen sanan ( esim. tässä
’seitsemänkymmentä’ x 3 ) esiintymiskertojen lukumäärän tulee aina olla pariton
luku. Mikäli sana esiintyy useammin kuin seitsemästi UT:ssa tai koko Raamatussa, sen
tulee olla seitsemän kerrannainen. Esimerkiksi nimi Israel esiintyy Raamatussa
sanakirjan mukaan 2589-kertaa. Käsiteltävänä olevan asiakokonaisuuden alaviitteestä
löytyi sanan Israel uusi esiintymiskerta. Israel mainitaan siis Raamatussa 2590- kertaa
( = 7 x 10 x 37 ). Sen oikeudellisuuden varmistaa lukujen sanoma: 2590 = liitto Jumalan ja
ihm. välillä ( 7 ) x jumalallisen järjestyksen täydellisyys (10 ) x Jumalan Sana ( 37 ), sillä Israel
löytyy alaviitteistä edellisen lisäksi vain muutamia kertoja. Tämän mukaan
Israel kuuluu Alkutekstiin, niin kuin tietokone on sen laskenutkin.

G. Korjattu ALKUTEKSTI
36 και ην αννα προφητις θυγατηρ φανουηλ εκ φυλης ασηρ αυτη προβεβηκυια εν ημεραις
πολλαις ζησασα μετα ανδρος [ετη,] επτα απο της παρθενιας αυτης
37 και αυτη χηρα [ ως,] ετων [εβδομη]κοντα τεσσαρων η ουκ αφιστατο [απο,] του [ιερου,]
νηστειαις και δεησεσιν λατρευουσα νυκτα και ημεραν
38 και [αυτη,] τη ωρα επιστασα ανθωμολογειτο τω [ κυριω] και ελαλει περι αυτου πασιν τοις
προσδεχομενοις λυτρωσιν [ ισραηλ,]
H. Korjaukset v.1938 Raamattuun:
36. ”Ja oli naisprofeetta, Hanna, Fanuelin tytär, Asserin sukukuntaa. Hän oli jo tullut iälliseksi.
Mentyään neitsyenä naimisiin hän oli elänyt miehensä kanssa seitsemän vuotta,
37. ja oli nyt leski, kahdeksankymmenen seitsemänkymmenen neljän vuoden ikäinen. Hän ei
poistunut pyhäköstä, vaan palveli siellä Jumalaa paastoilla ja rukouksilla yötä ja päivää.
38. Ja juuri sillä hetkellä hän tuli siihen, ylisti Jumalaa Herraa ja puhui lapsesta kaikille, jotka
odottivat Jerusalemin Israelin lunastusta.”
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6. YHTEENVETO

Tämän tutkimustyön tarkoitus on osoittaa, että:

Raamattu alkuperäisessä muodossaan on
Pyhän Hengen sanelemaa ja
luvulla 7 sinetöimää Pyhää SANAA.
Tämä ei sulje pois Raamatun tekstin tutkimista ja koettelemista. ( Lk. 1:3; Apt. 17:11 ) Siitä on
kysymys tässäkin tutkimuksessa. Menetelmä toimii sekä Uuden Testamentin tekstissä että myös
Vanhan Testamentin hepreankielisessä ja kreikankielisessä Septuaginta-tekstissä.
Kysymys on siis Jumalan sanan auktoriteetista, jonka pohjalta kaikki muu tulee arvostella ja
jonka perusteella kaikki tuomitaan. Jeesus sanoo: "Joka katsoo Minut ylen, eikä ota vastaan
Minun Sanojani, hänellä on tuomitsijansa: se Sana, jonka Minä olen puhunut, se on
tuomitseva hänet viimeisenä päivänä." ( Joh. 12:48 )
Eri käännöksistä löytyvät mahdolliset ristiriitaisuudet ovat vaikuttaneet tutkimuskohteiden
valintaan. Tutkimuksessa mukana olevien asiakokonaisuuksien tarkasteluun on vaikuttanut
käytettävissäni olevan tietokoneohjelman rajallisuus ( 10-tekstieroavaisuutta [hakasulkua] ja 1010
merkkiä ). Sen tähden esim. Mt. 1:18 - 25 [15-eroavaisuutta] jäi laskematta. Tietokoneohjelman
tulisi kyetä käsittelemään kerrallaan koko asiakokonaisuus!
Korjatussa tekstissä saattaa esiintyä epätarkkuuksia siksi, ettei minulla ole mahdollisesti ollut
käytettävissäni kaikkia tietolähteitä. Inhimillisten virheiden mahdollisuuskaan ei ole pois suljettu.
Työ on nyt siinä vaiheessa, että suuntaviivat alkavat hahmottua. Tämän verran Herra on antanut
minulle ymmärrystä. Jos joku voi panna paremmaksi, niin hyvä! Ymmärrys lisääntyy, kuten Daniel
kirjoittaa. ( Dan 12:4 )
Tutkimukseni sisällöstä otan täyden vastuun. Se on laskettu harteilleni. Katso haastatteluni
TV7 "Isännän pöydässä" ( 24/08 ja 29/08 ja 54/09 ja 21.6.13 ).
Asia on äärimmäisen tärkeä ja ajankohtainen! Siksi olen myös käytettävissä luennoitsijana
pienpiirien ja seurakuntien ym. tilaisuuksissa. En aio käydä väittelemään asiasta Internetissä. Jos
olet todella kiinnostunut, niin tervetuloa käymään henkilökohtaisesti.
Omistan työni Herralleni Jeesukselle, jonka seurassa olen saanut vaeltaa nuoruudestani
lähtien. Kirkastakoon tämä yksin Hänen nimeään. Kiitän myös jokaisesta, joka on kulkenut
rinnallani ilossa ja vaivassa. Siunaan jokaista, joka tämän pohjalta löytää Jumalan sanan
väärentämättömän totuuden.
Elimäellä, 04.09.2013
Kimmo Juutilainen
Rovasti
kimmo.juutilainen@gmail.com
+358 50 357 0987

IANKAIKKINEN SANA – tutkielma on
kopioitavissa ja levitettävissä tässä
alkuperäisessä muodossa. Tekstiä ei saa muuttaa
miltään osin.
Copyright © Kimmo Juutilainen
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Värien merkitys liitteen esimerkeissä:
Luku 7 on tutkimuksen perusta
1. Avainsana ( 1-todistaja 2.Kor.13:1 )
2. Lukujen sanoma = Ls( 2-todistaja )
3. Sanojen esiintymiskerrat ( 3-todistaja )
4. Var. ( = variaatio = vaihtoehtoinen teksti )
5. Virheet vuoden 1933/38 Raamatun käännöksissä
6. Korjaukset vuoden 1933/38 Raamatun käännöksiin
7. Huomautettavaa

7. LIITE

VT:n JA UT:n KORJATUT ASIAKOKONAISUUDET

VANHA TESTAMENTTI ( Septuaginta 9 asiakokonaisuutta )
5.Moos.32:43;
Dan.7:19 -22;

5.Moos.33:6;

Ps.1;

Ps.2;

Ps.12:7

Ps.32:1 -2;

Jes.11:1 -5; Jes.33:5 -6;

5.Moos.32:43
43 ευφρανθητε ουρανοι αμα αυτω και προσκυνησατωσαν αυτω [παντες,-] υιοι θεου ευφρανθητε
εθνη μετα του λαου αυτου και ενισχυσατωσαν[αυτω, αυτους] παντες αγγελοι θεου οτι το αιμα
των υιων αυτου εκδικ[αται,ειται] και εκδικησει και ανταποδωσει δικην τοις εχθροις [αυτου,-] και
τοις μισουσιν ανταποδωσει και εκκαθαριει κυριος την γην του λαου αυτου
Korjattu teksti:
34748 = 7 x 4 x 17 x 73 ( 21. jaoton perusluku = jpl )
1. Avainsana: uios = 10 x 4 x 17 ( = 68 )
2. Lukujen sanoma ( = Ls: ) Jumalan luomistyöt ( 4 ) x hengellisen järjestyksen täydellisyys
( 17 ) x jumalallinen valmiiksi saattaminen ( 21 )
3. Var. ( = variaatioita = vaihtoehtoisia tekstejä ) 16; 2/7; 1/68

43 ευφρανθητε ουρανοι αμα αυτω και προσκυνησατωσαν αυτω [-] υιοι θεου ευφρανθητε εθνη
μετα του λαου αυτου και ενισχυσατωσαν [αυτους] παντες αγγελοι θεου οτι το αιμα των υιων
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αυτου εκδικ[αται,] και εκδικησει και ανταποδωσει δικην τοις εχθροις [αυτου,] και τοις μισουσιν
ανταποδωσει και εκκαθαριει κυριος την γην του λαου αυτου

Korjaukset v.1933 käännökseen:
Käännös masoreettisen tekstin pohjalta:
43. Riemuiten ylistäkää, te pakanakansat, hänen kansaansa, sillä hän kostaa palvelijoittensa veren;
hän antaa koston kohdata vastustajiansa ja toimittaa sovituksen maallensa, kansallensa."
Käännös Septuagintan tekstin pohjalta:
43. ”Riemuitkaa taivaat Hänen ( Messiaan ) kanssaan ja palvokoot Häntä Jumalan lapset.
Riemuitkaa kansat Hänen kansansa kanssa ja vahvistakoot heitä kaikki Jumalan enkelit, sillä Hän
kostaa lastensa veren ja kostaa ja maksaa takaisin rangaistuksen vihollisilleen ja maksaa takaisin
Häntä vihaaville ja Herra puhdistaa täysin kansansa maan”.

Mooses siunasi myös Simeonin
5.Moos.33:6
6 ζητω ρουβην και μη αποθανετω και [συμεων,-] [εστω,-] πολυς εν αριθμω
Korjattu teksti Septuagintan mukaan:
6461 = 7 x 13 x 71(20pl)
1. Avainsana: sumeoon = 5 x 13 x 23
2. Lukujen sanoma ( Ls ): kapina ( 13 ) x toivo ( 20/71 ).
Luku 13 = Vaikka Ruuben kapinoi ( 4.Moos.16:1-2 ), hänkin sai toivon.
Luku 71 esiintyy Raamatussa vain kerran = 1.Aik.12:25 + Simeon!
3. Simeon heimona Raamatussa 20-kertaa + tässä = 21
4. Var. ( = Variaatioita = vaihtoehtoisia tekstejä ) 4; 1/7; 1/13
6 ζητω ρουβην και μη αποθανετω και [συμεων,] [-] πολυς εν αριθμω
Korjaukset v. 1933 käännökseen:
6. Ruuben eläköön, älköön hän kuolko; mutta vähäiseksi jääköön hänen miestensä joukko eikä
Simeon lukumäärältään suuri.”
( Näin paljon eroaa masoreettinen – hebr. teksti Septuagintan kreikkalaisesta! )
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Ps.1
1:1 μακαριος ανηρ ος ουκ επορευθη εν βουλη ασεβων και εν οδω αμαρτωλων ουκ εστη και επι
καθεδρα[ν,-] λοιμων ουκ εκαθισεν
1:2 αλλ' η εν τω νομω κυριου το θελημα αυτου και εν τω νομω αυτου μελετησει ημερας και
νυκτος
1:3 και εσται ως το ξυλον το πεφυτευμενον παρα τας διεξοδους των υδατων ο τον καρπον αυτου
δωσει εν καιρω αυτου και το φυλλον αυτου ουκ απορρυησεται και παντα οσα αν ποιη[ση,-]
κατευοδωθησεται
1:4 ουχ ουτως οι ασεβεις ουχ ουτως αλλ' η ως ο χνους ον εκριπτει ο ανεμος απο προσωπου της
γης
1:5 δια τουτο ουκ αναστησονται [ασεβεις, οι ασεβεις,-] εν κρισει ουδε
[αμαρτωλοι, οι αμαρτωλοι,-] εν βουλη δικαιων
1:6 οτι γινωσκει κυριος οδον δικαιων και οδος ασεβων απολειται

Korjattu teksti Septuagintan mukaan:
65072 = 7 x 7 x 16 x 83 ( 23. jaoton perusluku = jpl )
1. Avainsana asebees = 2 x 13 x 16
2. Lukujen sanoma: hengellinen täydellisyys ( 7 ) x uskollisuus ( 16 ) x (tai) kuolema ( 23 )
3. Var.

36

5/7;

1/16

1:1 μακαριος ανηρ ος ουκ επορευθη εν βουλη ασεβων και εν οδω αμαρτωλων ουκ εστη και επι
καθεδρα[ν,] λοιμων ουκ εκαθισεν
1:2 αλλ' η εν τω νομω κυριου το θελημα αυτου και εν τω νομω αυτου μελετησει ημερας και
νυκτος
1:3 και εσται ως το ξυλον το πεφυτευμενον παρα τας διεξοδους των υδατων ο τον καρπον αυτου
δωσει εν καιρω αυτου και το φυλλον αυτου ουκ απορρυησεται και παντα οσα αν ποιη[-]
κατευοδωθησεται
1:4 ουχ ουτως οι ασεβεις ουχ ουτως αλλ' η ως ο χνους ον εκριπτει ο ανεμος απο προσωπου της
γης
1:5 δια τουτο ουκ αναστησονται [οι ασεβεις,] εν κρισει ουδε [-] εν βουλη δικαιων
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1:6 οτι γινωσκει κυριος οδον δικαιων και οδος ασεβων απολειται

Korjaukset v.1933 käännökseen:
1. Autuas se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa eikä astu syntisten teitä eikä istu, kussa
pilkkaajat istuvat,
2. vaan rakastaa Herran lakia, Hänen tahtoaan ja tutkistelee hänen lakiansa päivät ja yöt!
3. Hän on niinkuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei
lakastu; ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy.
4. Niin eivät jumalattomat! Vaan he ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa maan pinnalla.
5. Sentähden eivät jumalattomat kestä tuomiolla eivätkä syntiset vanhurskasten seurakunnassa.
6. Sillä Herra tuntee vanhurskasten tien, mutta jumalattomain tie hukkuu.

Ps.2
2:1ινατιεφρυαξανεθνηκαιλαοιεμελετησανκενα
2παρεστησαν οι βασιλεις της γης και οι αρχοντες συνηχθησαν επι το αυτο κατα του κυριου και
κατα του χριστου αυτου διαψαλμα
3διαρρηξωμεν τους δεσμους αυτων και απορριψωμεν αφ' ημων τον ζυγον αυτων
4 ο κατοικων εν ουρανοις [εκ, εν]γελασεται αυτους και ο κυριος εκμυκτηριει αυτους
5 τοτε λαλησει προς αυτους εν οργη αυτου και εν τω θυμω αυτου ταραξει αυτους
6 εγω δε κατεσταθην [βασιλευς,-] υπ' αυτου επι σιων ορος το αγιον αυτου
7 διαγγελλων το προσταγμα κυριου κυριος ειπεν προς με υιος μου ει συ εγω σημερον γεγεννηκα
σε
8 αιτησαι παρ' εμου και δωσω σοι εθνη την κληρονομιαν σου και την κατασχεσιν σου τα περατα
της γης
9 ποιμανεις αυτους εν ραβδω σιδηρα [και,-] ως σκευ[ος,η] κεραμεως συντριψεις αυτους
10 και νυν βασιλεις συνετε παιδευθητε παντες οι κρινοντες την γην
11 δουλευσατε τω κυριω εν φοβω και αγαλλιασθε αυτω εν τρομω
12 δραξασθε παιδειας μηποτε οργισθη κυριος και απολεισθε εξ οδου δικαιας οταν εκκαυθη εν
ταχει ο θυμος αυτου μακαριοι παντες οι πεποιθοτες επ' αυτω
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Korjattu teksti :
100926 = 7 x 3 x 6 x 9 x 89 ( 24.jpl = 2 x 12 )
1. Avainsana = lukujen sanoma: jumalallinen täydellisyys ( 3 ) x taistelu hengen ja lihan
välillä ( 6 ) x epäsopu ( 2 ) x tuomio ( 9 ) x saattaa asiat täydelliseen järjestykseen ( 12 )
2. Lukujen sanoma: Toinen 7-jaollinen variaatio ( 101157 = 3 x 7 x 4817 ) ei anna sopivaa
sanomaa.
3. Var.

16;

2/7;

2:1 ινα τι εφρυαξαν εθνη και λαοι εμελετησαν κενα
2παρεστησαν οι βασιλεις της γης και οι αρχοντες συνηχθησαν επι το αυτο κατα του κυριου και
κατα του χριστου αυτου διαψαλμα
3διαρρηξωμεν τους δεσμους αυτων και απορριψωμεν αφ' ημων τον ζυγον αυτων
4 ο κατοικων εν ουρανοις [εκ,]γελασεται αυτους και ο κυριος εκμυκτηριει αυτους
5 τοτε λαλησει προς αυτους εν οργη αυτου και εν τω θυμω αυτου ταραξει αυτους
6 εγω δε κατεσταθην [βασιλευς,] υπ' αυτου επι σιων ορος το αγιον αυτου
7 διαγγελλων το προσταγμα κυριου κυριος ειπεν προς με υιος μου ει συ εγω σημερον γεγεννηκα
σε
8 αιτησαι παρ' εμου και δωσω σοι εθνη την κληρονομιαν σου και την κατασχεσιν σου τα περατα
της γης
9 ποιμανεις αυτους εν ραβδω σιδηρα [και,] ως σκευ[η] κεραμεως συντριψεις αυτους
10 και νυν βασιλεις συνετε παιδευθητε παντες οι κρινοντες την γην
11 δουλευσατε τω κυριω εν φοβω και αγαλλιασθε αυτω εν τρομω
12 δραξασθε παιδειας μηποτε οργισθη κυριος και απολεισθε εξ οδου δικαιας οταν εκκαυθη εν
ταχει ο θυμος αυτου μακαριοι παντες οι πεποιθοτες επ' αυτω

Korjaukset v. 1933 käännökseen:
1. Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat?
2. Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa
vastaan:
3. "Katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä".
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4. Hän, joka taivaassa asuu, nauraa; Herra pilkkaa heitä.
5. Kerran hän on puhuva heille vihassansa, peljättävä heitä hirmuisuudessaan:
6. "Minä olen asettanut kuninkaani Siioniin, pyhälle vuorelleni".
7. Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle: "Sinä olet minun poikani, tänä
päivänä minä sinut synnytin.
8. Ano minulta, niin minä annan pakanakansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi.
9. Rautaisella valtikalla sinä heidät muserrat, niinkuin saviastian saviastiat sinä särjet heidät."
10. Tulkaa siis järkiinne, kuninkaat, maan tuomarit, ottakaa nuhteesta vaari.
11. Palvelkaa Herraa pelvolla ja iloitkaa vavistuksella.
12. Antakaa suuta pojalle, ettei hän vihastuisi ettekä te hukkuisi tiellänne. Sillä hänen vihansa
syttyy äkisti. Autuaat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat.

Ps.12:7
11:7 τα λογια κυριου λογια αγνα αργυριον πεπυρωμενον δοκιμιον
[λογια,-] τη γη κεκαθαρισμενον επταπλασιως
Korjattu teksti:
6993 = 7 x 3 x 9 x 37
1. Avainsana: logos = 373 ( 74.jpl = 2 x 37 )
2. Ls: Pyhä Kolminaisuus ( 3 ) x lopullisuus ( 9 ) x Jumalan Sana ( 37 )
3. Var. 2;

1/7;

1/37

11:7 ”τα λογια κυριου λογια αγνα αργυριον πεπυρωμενον δοκιμιον [λογια,] τη γη
κεκαθαρισμενον επταπλασιως ”

Korjaukset v. 1933 käänökseen:
Masoreettisen tekstin mukaan:
12:7. ”Herran sanat ovat selkeitä sanoja, hopeata, joka kirkkaana valuu sulattimesta maahan,
seitsenkertaisesti puhdistettua.”
Septuagintan mukaan:
12:7 ” Herran Sanat ovat pyhiä Sanoja, kuin sulattimessa puhdistettu hopea,
maahan kuuluvia ( Sanoja ), seitsemästä luoden puhdistettu.”
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Ps.32:1-2
1 [τω δαυιδ συνεσεως,-] μακαριοι ων [αφειθησαν, αφεθησαν] αι ανομιαι και ων επεκαλυφθησαν
αι αμαρτιαι
2 μακαριος ανηρ [ου, ω] ου μη λογισηται κυριος αμαρτιαν [ουδε εστιν εν τω στοματι αυτου
δολος.-]

Korjattu teksti:
12922 = 7 x 26 x71 ( 20.jpl )
1. Avainsana: makarios = 2 x 13 x 17
2. Ls: evankeliumi ( 26 ) x suuren muutoksen odotus ( 20 )
3. Var. 8;

1/7;

1/26

1 [-] μακαριοι ων [αφεθησαν] αι ανομιαι και ων επεκαλυφθησαν αι αμαρτιαι
2 μακαριος ανηρ [ου,] ου μη λογισηται κυριος αμαρτιαν [ουδε εστιν εν τω στοματι αυτου δολος,]

Korjaukset v. 1933 käännökseen:
1. Daavidin mietevirsi. Autuas se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut,
jonka synti on peitetty!
2. Autuas se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojansa ja jonka hengessä suussa ei ole
vilppiä!

Jes 11:1-5
11:1 και εξελευσεται ραβδος εκ της ριζης ιεσ[σ,-]αι και ανθος εκ της ριζης αναβησεται
11:2 και [αναπαυσεται,-] επ' αυτον πνευμα του θεου πνευμα σοφιας και συνεσεως πνευμα
βουλης και ισχυος πνευμα γνωσεως και ευσεβειας
11:3 εμπλησει αυτον πνευμα φοβου θεου ου κατα την δοξαν κρινει ουδε κατα την λαλιαν ελεγξει
11:4 αλλα κρινει ταπεινω κρισιν και [ελεγξει, ελεγξει εν ευθυτητι,-] τους [ταπεινους, ενδοξους,-]
της γης και παταξει γην τω λογω του στοματος αυτου και [εν πνευματι, τω πνευματι, εν τω
πνευματι,-] δια χειλεων ανελει ασεβη
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11:5 και εσται δικαιοσυνη εζωσμενος την οσφυν αυτου και αληθεια [ειλημενος, ειλημμενος,
ηλειμμενος,-] τας πλευρας

Korjattu teksti:
45024 = 7 x 3 x 32 x 67 ( 19.jpl )
1. Avainsana: pneuma = 6 x 96
2. Ls: Pyhä Kolminaisuus ( 3 ) x liittosopimus ( 32 ) x jumalallisen järjärjestyksen täydellisyys
suhteessa tuomioon ( 19 )
3. Var. 576;

86/7;

1/96

11:1 και εξελευσεται ραβδος εκ της ριζης ιεσ[-]αι και ανθος εκ της ριζης αναβησεται
11:2 και [αναπαυσεται,] επ' αυτον πνευμα του θεου πνευμα σοφιας και συνεσεως πνευμα
βουλης και ισχυος πνευμα γνωσεως και ευσεβειας
1:3 εμπλησει αυτον πνευμα φοβου θεου ου κατα την δοξαν κρινει ουδε κατα την λαλιαν ελεγξει
11:4 αλλα κρινει ταπεινω κρισιν και [ ελεγξει εν ευθυτητι,] τους [ ενδοξους,] της γης και παταξει
γην τω λογω του στοματος αυτου
και [-] δια χειλεων ανελει ασεβη
11:5 και εσται δικαιοσυνη εζωσμενος την οσφυν αυτου και αληθεια [ ηλειμμενος,] τας πλευρας

Korjaukset v. 1933 käännökseen:
1. Mutta Iisain kannosta juuresta puhkeaa virpi valtikka, ja vesa versoo hänen ( f )
juuristansa juurestansa.
2. Ja hänen päällänsä lepää Herran Henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman
henki, tiedon ja Herran pelon henki.
3. Hän halajaa Herran pelkoa; ei hän tuomitse silmän näöltä eikä jaa oikeutta korvan kuulolta,
4. vaan tuomitsee vaivaiset vanhurskaasti ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille; suunsa sauvalla
Sanalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä.
5. Vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö ja totuus hänen lanteittensa side.

Jes.33:5-6
33:5 αγιος ο θεος ο κατοικων εν [υψηλοις, υψηλω] ενεπλησθη σιων κρισεως και δικαιοσυνη[ς,-]
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33:6 εν νομω παραδοθησονται εν θησαυροις η σωτηρια ημων [εκει, ηκει] σοφια και επιστημη
και ευσεβεια προς τον [κυριον, θεον] ουτοι εισιν θησαυροι δικαιοσυνης

Korjattu teksti:
18928 = 2 x 2 x 4 x 7 x 13 x 13
1. Avainsana: theesauros = 4 x 13 x 19
2. Ls: evankeliumi ( 16 ) x kapinalliselle ( 13 )
3. Var. 16; 3/7; 1/52

33:5 αγιος ο θεος ο κατοικων εν [υψηλω] ενεπλησθη σιων κρισεως και δικαιοσυνη[-]
33:6 εν νομω παραδοθησονται εν θησαυροις η σωτηρια ημων [ηκει] σοφια και επιστημη και
ευσεβεια προς τον [θεον] ουτοι εισιν θησαυροι δικαιοσυνης

Korjaukset v. 1933 käännökseen:
5. Herra on korkea, sillä hän Pyhä on Herra, joka asuu korkeudessa. Hän täyttää Siionin oikeudella
ja vanhurskaudella.
6. Ja hän on sinun aikojesi vakuus, avun runsaus, viisaus ja ymmärrys; Herran pelko on oleva Siionin
aarre. Opetuksen aarteissa annetaan meille Pelastus. Siellä on Herralta Jumalalta viisaus ja
ymmärrys ja jumalisuus. Nämä ovat vanhurskauden aarteita.”

Daniel 7:19-22
19 και εζητουν ακριβως περι του θηριου του τεταρτου οτι ην διαφ[ο,ε]ρον παρα παν θηριον
φοβερον περισσως οι οδοντες αυτου σιδηροικαι οι ονυχες αυτου χαλκοι εσθιον και λεπτυνον και
τα επιλοιπα τοις ποσιν αυτου συνεπατει
20 και περι των κερατων αυτου των δεκα των εν τη κεφαλη αυτου και του ετερου του αναβαντος
και εκτιναξαντος των [προτερων τρια κερας εκεινο, πρωτων τρια κερας εκεινο, προτερων τρια,-] ω
οι οφθαλμοι και στομα λαλουν μεγαλα και η ορασις αυτου [μειζων, μειζω,-] των λοιπων
21 εθεωρουν και το κερας εκεινο εποιει πολεμον μετα των αγιων και ισχυ[σ,-]εν προς αυτους
22 [εως ου, εως,-] ηλθεν ο παλαιος [των,-] ημερων και το κριμα εδωκεν αγιοις υψιστου και ο
καιρος εφθασεν και την βασιλειαν κατεσχον οι αγιοι
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Korjattu teksti:
62699 = 7 x 8957 = 7 x 13 x 13 x 53 ( 16.jpl )
1. Avainsana: theerion = 13 x 19
2. Ls: eksytys ( planee =13 x 13 )Peto harjoittaa väkivaltaa ( 13 ) ja tuhoaa ( 13 ) Tuolloin
pyhiltä kysytään uskollisuutta ( 16 )
3. Var.

288;

39/7;

1/13

19 και εζητουν ακριβως περι του θηριου του τεταρτου οτι ην διαφ[ο,]ρον παρα παν θηριον
φοβερον περισσως οι οδοντες αυτου σιδηροικαι οι ονυχες αυτου χαλκοι εσθιον και λεπτυνον και
τα επιλοιπα τοις ποσιν αυτου συνεπατει
20 και περι των κερατων αυτου των δεκα των εν τη κεφαλη αυτου και του ετερου του αναβαντος
και εκτιναξαντος των [προτερων τρια,] ω οι οφθαλμοι και στομα λαλουν μεγαλα και η ορασις
αυτου μειζω[ν,] των λοιπων
21 εθεωρουν και το κερας εκεινο εποιει πολεμον μετα των αγιων και ισχυ[σ,]εν προς αυτους
22 [-] ηλθεν ο παλαιος [των,] ημερων και το κριμα εδωκεν αγιοις υψιστου και ο καιρος εφθασεν
και την βασιλειαν κατεσχον οι αγιοι

Korjaukset v. 1933 käännökseen:
19. Senjälkeen minä tahdoin saada varmuuden neljännestä pedosta, joka oli erilainen kuin kaikki
muut ja ylen hirmuinen; jolla oli rautaiset hampaat ja vaskiset kynnet, joka söi ja murskasi ja tallasi
tähteet jalkoihinsa;
20. sekä pedon pään kymmenestä sarvesta ynnä siitä sarvesta, joka puhkesi ja jonka edestä kolme
putosi; jolla sarvella oli silmät ja herjauksia puhuva suu ja joka näytti suuremmalta kuin ne muut;
21. se sarvi, jonka minä näin sotivan pyhiä vastaan ja voittavan heidät olevan voimallinen heitä
vastaan.
22. siihen asti kunnes Vanhaikäinen tuli ja oikeus annettiin Korkeimman pyhille ja aika joutui ja
pyhät saivat omaksensa valtakunnan.
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Uusi Testamentti ( Novum 194 asiakokonaisuutta )
Näistä mainittakoon poikkeuksena 15-asiakokonaisuutta ( Mt.5:27-30; 7:13-14;
8:14-17; 10:34-39; 13:31-32; 13:44; 13:45-46; Lk.9:18-22; 18:31-34; Mk.10:28-31;
Lk.3:21-22; Lk.21:5-6; Ap.8:14-17; FIL.4:4-9; 1,Tess.5:14-25 ), jotka sisältävät jo
sinänsä 2-todistajaa ( 2.Kor.13:1 ). Kuitenkin 3-todistajan yhteydessä esiintyvät
sanat ”jossain” ja ”kesken” tarkoittavat sitä, että puuttuvat/liiat sanat löytyvät
Novum Testamentum Graece’n alaviitteistä. Niiden varmistamiseen eivät rahkeeni
vielä ole riittäneet.

Matteus: ( 55 asiakokonaisuutta )
1( luku ):1-17 ( jae ); 18-25
2:1-12; 13-15;
3:1-6; 7-12; 13-17;
4: 12-17; 18-22; 23-25;
5:1-12; 13-16; 17-20; 21-26; 27-30; 31-32; 33-37; 38-42;
6:1-4; 5-15; 16-18; 19-24; 25-34;
7:1-5; 6; 7-12; 13-14; 15-20; 21-23; 24-27; 28-29;
8:1-4; 14-17;
9:20-22; 18-19 + 23-26; 27-31
10:34-39; 40-42;
11:1-6; 25-30;
12:38-42;
13:31-32; 33; 34-35; 44; 45-46; 47-50;
18:19-20;
19:3-6; 7-9; 10-12;
23:37-39;
24:32-35; 36;
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25:1-13;
27:45-50; 57-61;
28:1-4; 5-7; 8-10; 11-15; 16-20.

Markus: ( 13 asiakokonaisuutta )
1:1; 9-11;
6:7-13;
9:33-37;
10:10-12 28-31;
13:1-2; 28-31; 32;
16:5-7; 8; 9-13; 14-18; 19-20;

Luukas: ( 24 asiakokonaisuutta )
1:1-4; 26-33;
2:1-7; 8-14; 15-20; 36-38; 39-40;
3:21-22;
4: 31-37; 38-39; 40-41; 42-44;
6:20-23;
11:27-28 24-28;
16:16-17; 18;
21:1-4; 5-6; 7-11; 25-28; 29-33; 34-36; 37-38;
22:1-6;

Johannes: ( 12 asiakokonaisuutta )
1:1-3; 1-5; 6-8; 9-13; 14-18; 19-23;
4:1-3; 4-6;

7-26;

39-42;
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6:52-59;
14:12-14;
16:12-15;
17:17;
20:1-2;

Apostolien teot - Ilmestyskirja: ( 90 asiakokonaisuutta )
Ap.

8:14 -17;

10:44 -48;

24:14 -16

Room. 1:1 -7; 8 -15; 16 -17; 16 -23; 24 -28; 29 -32;
11:25 -32; 33 -36
1. Kor. 7:8 -11;
2. Kor. 3:4 -6;

12:1 -8; 9 -16; 12-17;

8:1-6 12:1 -3;

8:1 -8;

13:8 -10;

9 -17;
11 -14;

16:1 -2

15:12 -19

7 -11

Gal.

3:19 -22;

5:7 -12; 13 -18; 19 -21; 22 -23;

Ef.

6:10 -17

Fil.

2:5 -11; 4:4-9;

Kol.

1:14 -20; 21 -23; 24 -29;

1.Tess. 2:13 -16;

3:1 -5

2:1 -3

5:12 -13; 14 -25; 26 -28

1.Tim. 3:1 -7; 8 -16
2.Tim. 3:1 -9; 10 -13; 14 -17;

4:1-5

Tiitus 1:5 -9
Hebr. 1:1 -4; 5 -7; 8 -12; 13 -14

6:1 -3; 4 -8; 9 -12

7:1 -3

11:1 -3; 4; 5 -6; 7; 8 -12; 13 -16; 17 -22; 23 -31;
1.Pet. 2:1 -3
2.Pet. 1:1-2; 3-4; 5 -11; 12 -15; 16 -18; 19 -21
1.Joh. 5:1 -4; 5 -8; 9 -12
Jaak. 5:13 -16
Ilm,

1:1-3;

4-6; 7 -8; 6:1 -2; 9-11;

7:1 -8; 7:4-8; 13:1-18; 13:6 -7;

16:1; 2; 3; 4-7; 8 - 9; 10 -11; 19:1 -4; 5; 6-10 22:18 -19; 20; 21;
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Matteuksen Evankeliumi
Mt.1:1 -17 on asiakokonaisuus, mutta hakasulkuja on [30]. Tk-ohjelmani ei kykene
laskemaan.

Mt.1:18-25 on myös asiakokonaisuus, mutta hakasulkuja on [15]. Tk-ohjelmani ei kykene
laskemaan.

Mt.2:1-12

Liikaa merkkejä noin 1400.

Mt.2:13 - 15
13 αναχωρησαντων δε αυτων [εις την χωραν αυτων,-] ιδου αγγελος κυριου [φαινεται κατ οναρ,
κατ οναρ εφανη] τω ιωσηφ λεγων εγερθεις παραλαβε [το παιδιον, τον παιδα] και την μητερα
αυτου και φευγε εις αιγυπτον και ισθι εκει εως αν ειπω σοι μελλει γαρ ηρωδης ζητειν [το παιδιον,
τον παιδα] του απολεσαι [αυτο, αυτον]
14 ο δε εγερθεις παρελαβεν [το παιδιον, τον παιδα] και την μητερα αυτου νυκτος και
ανεχωρησεν εις αιγυπτον
15 και ην εκει εως της τελευτης ηρωδου ινα πληρωθη το ρηθεν υπο [του,-] κυριου δια [του
στοματος ησαιου,-] του προφητου λεγοντος εξ αιγυπτου [εκαλεσα τον υιον μου, μετεκαλεσα τα
τεκνα αυτου]

Korjattu teksti:
43981 = 7 x 61 ( 18.jpl ) x 103 ( 27.jpl )
1. Avainsana: feugoo = 4 x 7 x 61
2. Ls: sidonnaisuus ( 18/61 ) x jumalallisen suostumuksen odotus ( 27/103 )
3. Var. ( Variaatioita = vaihtoehtoisia tekstejä ) 512; 68/7; 1/61

13 αναχωρησαντων δε αυτων [-] ιδου αγγελος κυριου [φαινεται κατ οναρ,] τω ιωσηφ λεγων
εγερθεις παραλαβε [το παιδιον,] και την μητερα αυτου και φευγε εις αιγυπτον και ισθι εκει εως
αν ειπω σοι μελλει γαρ ηρωδης ζητειν [τον παιδα]του απολεσαι [αυτο,]
14 ο δε εγερθεις παρελαβεν [τον παιδα] και την μητερα αυτου νυκτος και ανεχωρησεν εις
αιγυπτον
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15 και ην εκει εως της τελευτης ηρωδου ινα πληρωθη το ρηθεν υπο [-] κυριου δια [-] του
προφητου λεγοντος εξ αιγυπτου [εκαλεσα τον υιον μου,]

Korjaukset v.1938 käännökseen:
13. Mutta kun he olivat menneet, niin katso, Herran enkeli ilmestyi ilmestyy Joosefille unessa
sanoen: "Nouse, ota lapsi lapsukainen ja hänen äitinsä ja pakene Egyptiin, ja ole siellä siihen asti,
kuin minä sinulle sanon; sillä Herodes on etsivä lasta surmatakseen hänet".
14. Niin hän nousi, otti yöllä lapsen ja hänen äitinsä ja lähti Egyptiin.
15. Ja hän oli siellä Herodeksen kuolemaan asti; että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut
profeetan kautta, joka sanoo: "Egyptistä minä kutsuin poikani".

Mt.3:1 - 6
1 εν [δε,-] ταις ημεραις εκειναις παραγινεται ιωαννης ο βαπτιστης κηρυσσων εν τη ερημω της
ιουδαιας
2 [και,-] λεγων μετανοειτε ηγγικεν γαρ η βασιλεια των ουρανων
3 ουτος γαρ εστιν ο ρηθεις [δια, υπο] ησαιου του προφητου λεγοντος [φωνη βοωντος εν τη
ερημω,-] ετοιμασατε την οδον κυριου [ευθειας ποιειτε τας τριβους αυτου, ευθειας ποιειτε τας
τριβους του θεου ημων,-]
4 αυτος δε ο ιωαννης ειχεν το ενδυμα αυτου απο τριχων καμηλου και ζωνην δερματινην περι την
οσφυν αυτου η δε τροφη ην αυτου ακριδες και μελι αγριον
5 τοτε εξεπορευετο προς αυτον ιεροσολυμα και πασα η ιουδαια και πασα η περιχωρος του
ιορδανου
6 και εβαπτιζοντο [παντες,-] εν τω ιορδανη [ποταμω,-] υπ αυτου εξομολογουμενοι τας αμαρτιας
αυτων

Korjattu teksti:
62181 = 7 x 21 x 9 x 47 ( 15.jpl )
1. Avainsana: ereemos = 9 x 47
2. Ls. Jumalan täydellinen toiminta ( 9 ) x jumalallinen valmiiksi saattaminen ( 21 ) x
jumalallisen armon voimavaikutus teoissa ( 15/47 )
3. potamos x 15 – tässä = 2 x 7
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4. Var. 192; 28/7; 1/423

1 εν [δε,] ταις ημεραις εκειναις παραγινεται ιωαννης ο βαπτιστης κηρυσσων εν τη ερημω της
ιουδαιας
2 [-] λεγων μετανοειτε ηγγικεν γαρ η βασιλεια των ουρανων
3 ουτος γαρ εστιν ο ρηθεις [δια,] ησαιου του προφητου λεγοντος [φωνη βοωντος εν τη ερημω,]
ετοιμασατε την οδον κυριου [ευθειας ποιειτε τας τριβους του θεου ημων,]
4 αυτος δε ο ιωαννης ειχεν το ενδυμα αυτου απο τριχων καμηλου και ζωνην δερματινην περι την
οσφυν αυτου η δε τροφη ην αυτου ακριδες και μελι αγριον
5 τοτε εξεπορευετο προς αυτον ιεροσολυμα και πασα η ιουδαια και πασα η περιχωρος του
ιορδανου
6 και εβαπτιζοντο [παντες,] εν τω ιορδανη [-] υπ αυτου εξομολογουμενοι τας αμαρτιας αυτων

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
1. Niinä päivinä tuli Johannes Kastaja ja saarnasi Juudean erämaassa
2. ja sanoi: "Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle".
3. Sillä hän on se, josta profeetta Esaias puhuu sanoen: "Huutavan ääni kuuluu erämaassa:
'Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi suoriksi meidän Jumalallemme'."
4. Ja Johanneksella oli puku kamelinkarvoista ja vyötäisillään nahkavyö; ja hänen ruokanaan oli
heinäsirkat ja metsähunaja.
5. Silloin vaelsi hänen tykönsä Jerusalem ja koko Juudea ja kaikki Jordanin ympäristö,
6. ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa kaikki Jordanissa, kun he tunnustivat syntinsä.

Mt.3:7 - 12
7 ιδων δε πολλους των φαρισαιων και σαδδουκαιων ερχομενους επι το βαπτισμα [αυτου,-] ειπεν
αυτοις γεννηματα εχιδνων τις υπεδειξεν υμιν φυγειν απο της μελλουσης οργης
8 ποιησατε ουν [καρπον αξιον, καρπους αξιους] της μετανοιας
9 και μη δοξητε λεγειν [εν εαυτοις,-] πατερα εχομεν τον αβρααμ λεγω γαρ υμιν οτι δυναται ο
θεος εκ των λιθων τουτων εγειραι τεκνα τω αβρααμ
10 ηδη δε [και,-] η αξινη προς την ριζαν των δενδρων κειται παν ουν δενδρον μη ποιουν καρπον
[καλον,-] εκκοπτεται και εις πυρ βαλλεται
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11 εγω μεν υμας βαπτιζω εν υδατι εις μετανοιαν ο δε [οπισω μου,-] ερχομενος ισχυροτερος μου
εστιν ου ουκ ειμι ικανος τα υποδηματα βαστασαι αυτος υμας βαπτισει εν πνευματι αγιω και πυρι
12 ου το πτυον εν τη χειρι αυτου και διακαθαριει την αλωνα αυτου και συναξει τον σιτον
[αυτου εις την αποθηκην, αυτου εις την αποθηκην αυτου, εις την αποθηκην αυτου, εις την
αποθηκην] το δε αχυρον κατακαυσει πυρι ασβεστω

Korjattu teksti:
70980 = 7 x 5 x 3 x 4 x 13 x 13
1. Avainsana: farisaios = 7 x 3 x 4 x 13
2. Ls. kapina ( 13 ) x turmelus ( 13 ) x saattaa asiat täydelliseen järjestykseen ( 12 ) x
armo ( 5 )
3. οπισω x 15 - tässä = 2 x 7
4. Var. 256; 37/7; 1/156

7 ιδων δε πολλους των φαρισαιων και σαδδουκαιων ερχομενους επι το βαπτισμα [-] ειπεν
αυτοις γεννηματα εχιδνων τις υπεδειξεν υμιν φυγειν απο της μελλουσης οργης
8 ποιησατε ουν [καρπον αξιον,] της μετανοιας
9 και μη δοξητε λεγειν [-] πατερα εχομεν τον αβρααμ λεγω γαρ υμιν οτι δυναται ο θεος εκ των
λιθων τουτων εγειραι τεκνα τω αβρααμ
10 ηδη δε [και,] η αξινη προς την ριζαν των δενδρων κειται παν ουν δενδρον μη ποιουν καρπον [-]
εκκοπτεται και εις πυρ βαλλεται
11 εγω μεν υμας βαπτιζω εν υδατι εις μετανοιαν ο δε [-] ερχομενος ισχυροτερος μου εστιν ου ουκ
ειμι ικανος τα υποδηματα βαστασαι αυτος υμας βαπτισει εν πνευματι αγιω και πυρι
12 ου το πτυον εν τη χειρι αυτου και διακαθαριει την αλωνα αυτου και συναξει τον σιτον
[αυτου εις την αποθηκην αυτου,] το δε αχυρον κατακαυσει πυρι ασβεστω

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
7. Mutta nähdessään paljon fariseuksia ja saddukeuksia tulevan kasteelle hän sanoi heille: "Te
kyykäärmeitten sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa?
8. Tehkää sentähden parannuksen soveliaita hedelmiä arvoista hedelmää,
9. älkääkä luulko saattavanne sanoa mielessänne: 'Onhan meillä isänä Aabraham'; sillä minä sanon
teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Aabrahamille.
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10. Jo on myös kirves pantu puitten juurelle; jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis
hakataan pois ja heitetään tuleen.
11. Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee mutta Hän,
joka tulee , on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; hän kastaa
teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.
12. Hänellä on viskimensä kädessään, ja hän puhdistaa puimatanterensa ja kokoaa nisunsa aittaan
aittaansa , mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa."

Mt.3:13 - 17

Tämä sisältää 24576 -variaatiota. Laskeminen kesti 12 + 2 tuntia.

Yhdistelemällä sain supistettua 14 hakasulkua kymmeneksi (10 ).
13 τοτε παραγινεται ο ιησους απο της γαλιλαιας επι τον ιορδανην προς τον ιωαννην του
βαπτισθηναι υπ αυτου
14 ο δε [ιωαννης,-] διεκωλυεν αυτον λεγων εγω χρειαν εχω υπο σου βαπτισθηναι και συ ερχη
προς με
15 αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν [αυτω, προς αυτον,-] αφες αρτι ουτως γαρ πρεπον εστιν ημιν
πληρωσαι πασαν δικαιοσυνην τοτε αφιησιν αυτον [βαπτισθηναι,-]
16 βαπτισθεις [δε ο ιησους ευθυς ανεβη, δε ο ιησους ανεβη, και ο ιησους ευθυς ανεβη, και ο
ιησους ανεβη] απο του υδατος και ιδου [ηνεωχθησαν αυτω, ηνεωχθησαν, ανεωχθησαν αυτω,
ανεωχθησαν] οι ουρανοι και ειδεν [το πνευμα του, το πνευμα, πνευμα, πνευμα του] θεου
[καταβαινον ωσει, καταβαινοντα εκ του ουρανου ως] περιστεραν [και,-] ερχομενον επ αυτον
17 και ιδου φωνη εκ των ουρανων λεγουσα [προς αυτον ουτος εστιν, προς αυτον συ ει, ουτος
εστιν, συ ει] ο υιος μου ο αγαπητος εν ω [ε,η]υδοκησα

Korjattu teksti :
58800 = 7 x 7 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 5 x 5
1. Avainsana: baptidzoo = 6 x 8 x 25
2. Ls: Pyhä Kolminaisuus ( 3 ) x ihmisen ja Jumalan välinen liitto ( 7 ) x uusi alku ( 8 ) x
entiselleen saattaminen ( 50 )
3. baptidzoo x 62 + tässä = 7 x 9
4. Var. 24576; n. 3510/7; 1/1200
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13 τοτε παραγινεται ο ιησους απο της γαλιλαιας επι τον ιορδανην προς τον ιωαννην του
βαπτισθηναι υπ αυτου
14 ο δε [ιωαννης,] διεκωλυεν αυτον λεγων εγω χρειαν εχω υπο σου βαπτισθηναι και συ ερχη
προς με
15 αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν [αυτω,] αφες αρτι ουτως γαρ πρεπον εστιν ημιν πληρωσαι
πασαν δικαιοσυνην τοτε αφιησιν αυτον [βαπτισθηναι,]
16 βαπτισθεις [και ο ιησους ευθυς ανεβη,] απο του υδατος και ιδου [ανεωχθησαν] οι ουρανοι
και ειδεν [το πνευμα,] θεου [ καταβαινοντα εκ του ουρανου ως] περιστεραν [και,] ερχομενον
επ αυτον
17 και ιδου φωνη εκ των ουρανων λεγουσα [προς αυτον συ ει,] ο υιος μου ο αγαπητος εν ω
ηυδοκησα

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
13. Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen tykö hänen kastettavakseen.
14. Mutta tämä Johannes esteli häntä sanoen: "Minun tarvitsee saada sinulta kaste, ja sinä tulet
minun tyköni!"
15. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Salli nyt; sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus".
Silloin hän salli sen hänelle Hänen saada kaste.
16. Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki
Jumalan Hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä laskeutuvan
taivaasta niinkuin kyyhkysen ja tulevan Hänen päällensä.
17. Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun Hänelle: ”Sinä olet Minun rakas
Poikani, johon minä olen mielistynyt".

Mt.4:1-11 on asiakokonaisuus, mutta siinä on 18 hakasulkua kun maksimi on [10].

Mt.4:12 - 17
Jes.8:23-9:1 Tämä piti ensiksi puhdistaa virheistä
8:23 [χωρα, γη] ζαβουλων [η, και] γη νεφθαλιμ [οδον θαλασσης,-]
[και οι λοιποι οι την παραλιαν κατοικουντες και,
και οι λοιποι οι την παραλιον κατοικουντες και,
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και οι λοιποι οι την παραλιον και,
και οι λοιποι οι την παραλιαν και,-]

περαν του ιορδανου γαλιλαια των εθνων

[τα μερη της ιουδαιας, τα μερη της γαλιλαιας,-]
9:1 ο λαος ο [πορευομενος, καθημενος,-] εν σκοτ[ει,ια] [ιδετε, ειδεν] φως μεγα
[οι κατοικουντες, και τοις καθημενοις, οι καθημενοι] εν χωρα [και σκια, σκια, σκιας] θανατου φως
[λαμψει εφ' υμας, ανετειλεν αυτοις]

Korjattu teksti : ( 2 x 12960 variaatiota )
21000 = 7 x 2 x 3 x 5 x 100
1. Avainsana: foos = 3 x 5 x 100
2. Ls: kuolema ( 2 ) x hengen ja liha välinen taistelu ( 6 ) x vapautus ( 5 ) x valittujen
valintaprosessi ( 100 )
3. Galilaia x 63 UT:ssa.
4. Var. 25920;

3702/7; 1/1500

8:23 [χωρα,] ζαβουλων και γη νεφθαλιμ [-] [και οι λοιποι οι την παραλιον κατοικουντες και,]
περαν του ιορδανου γαλιλαια των εθνων [-]
9:1 ο λαος ο [καθημενος,] εν σκοτ[ει,] [ιδετε,] φως μεγα [οι κατοικουντες,] εν χωρα [σκια,]
θανατου φως [λαμψει εφ' υμας,]

Korjaukset v. 1938 käännökseen: Mt.4:15-16 kohdassa.

Mt.4:12 - 17
12 ακουσας δε [ο ιησους,-] οτι ιωαννης παρεδοθη ανεχωρησεν εις την γαλιλαιαν
13 και καταλιπων την ναζα[ρα, ρετ, ρεθ,ραθ] ελθων κατωκησεν εις κα[φα,πε]ρναουμ την
παραθαλασσιαν εν οριοις ζαβουλων και νεφθαλιμ
14 ινα πληρωθη το ρηθεν δια ησαιου του προφητου λεγοντος
15 (Jes.8:23) χωρα ζαβουλων και γη νεφθαλιμ και οι λοιποι οι την παραλιον κατοικουντες και
περαν του ιορδανου γαλιλαια των εθνων
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16 (Jes.9:1) ο λαος ο καθημενος εν σκοτει ιδετε φως μεγα οι κατοικουντες εν χωρα σκια θανατου
φως λαμψει εφ' υμας
17 απο τοτε ηρξατο ο ιησους κηρυσσειν και λεγειν [μετανοειτε,-] ηγγικεν [γαρ,-] η βασιλεια των
ουρανων

Korjattu teksti:
48230 = 7 x 10 x 13 x53 ( 16.jpl )
1. Avainsana: Kafarnaoum = 7 x 13 x 13
2. Ls: kehoitus luopumiseen kapinasta ( 13 ) ja palaamiseen täydelliseen jumalalliseen
järjestykseen ( 10 ) ja uskollisuuteen ( 16/53 )
3. Galilaia x 63 UT:ssa.
4. Var. 64; 10/7; 1/13

12 ακουσας δε [-] οτι ιωαννης παρεδοθη ανεχωρησεν εις την γαλιλαιαν
13 και καταλιπων την ναζα[ρετ,] ελθων κατωκησεν εις κα[φα,]ρναουμ την παραθαλασσιαν εν
οριοις ζαβουλων και νεφθαλιμ
14 ινα πληρωθη το ρηθεν δια ησαιου του προφητου λεγοντος
15 (Jes.8:23) χωρα ζαβουλων και γη νεφθαλιμ και οι λοιποι οι την παραλιον κατοικουντες και
περαν του ιορδανου γαλιλαια των εθνων
16 (Jes.9:1) ο λαος ο καθημενος εν σκοτει ιδετε φως μεγα οι κατοικουντες εν χωρα σκια θανατου
φως λαμψει εφ' υμας
17 απο τοτε ηρξατο ο ιησους κηρυσσειν και λεγειν [μετανοειτε,] ηγγικεν [-] η βασιλεια των
ουρανων

Korjaukset v. 1938 käännöksen:
12. Mutta kun Jeesus kuuli kuullessaan, että Johannes oli pantu vankeuteen, poistui hän Galileaan.
13. Ja hän jätti Nasaretin ja meni asumaan Kapernaumiin, joka on meren rannalla, Sebulonin ja
Naftalin alueella;
14. että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo:
15. "Sebulonin maa seutu ja Naftalin maa, meren tie ja toiset rannikolla asuvina ja Jordanin
tuonpuoleinen maa, pakanain Galilea -
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16. kansa, joka pimeydessä istui pimeässä istuva kansa, näki näette suuren valkeuden, ja jotka
istuivat kuoleman maassa ja varjossa, niille koitti valkeus ja jotka asutte kuoleman varjon maassa,
teille loistaa valkeus.
17. Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan: "Tehkää parannus, sillä taivasten
valtakunta on tullut lähelle".

Mt.4:18 - 22
18 [περιπατων, παραγων] δε [ο ιησους,-] παρα την θαλασσαν της γαλιλαιας ειδεν δυο αδελφους
σιμωνα [τον λεγομενον πετρον,-] και ανδρεαν τον αδελφον αυτου βαλλοντας αμφιβληστρον εις
την θαλασσαν ησαν γαρ [αλιεις, αλεεις]
19 και λεγει αυτοις δευτε οπισω μου και ποιησω υμας [γενεσθαι,-] [αλεεις, αλιεις] ανθρωπων
20 οι δε ευθεως αφεντες τα δικτυα [αυτων,-] ηκολουθησαν αυτω
21 [και προβας εκειθεν ειδεν αλλους δυο αδελφους ιακωβον τον του ζεβεδαιου και ιωαννην τον
αδελφον αυτου εν τω πλοιω μετα ζεβεδαιου του πατρος αυτων καταρτιζοντας τα δικτυα αυτων
και εκαλεσεν αυτους
22 οι δε ευθεως αφεντες το πλοιον και τον πατερα αυτων ηκολουθησαν αυτω,-]

Korjattu teksti:
54784 = 8 x 8 x 8 x 107 ( 28.jpl =7 x 4 )
1. Avainsana: kaleoo = 8 x 107
2. Ls: uusi alku ( 8 ) x hedelmällisyys ( 8 ) x liitto ( 32 )
3. Iakoob x 21 = 3 x 7
4. Iooannees x 34 + Ilm.21:2 = 5 x 7
5. Var. 256; 36/7; 1/856

18 [περιπατων,] δε [-] παρα την θαλασσαν της γαλιλαιας ειδεν δυο αδελφους σιμωνα [-] και
ανδρεαν τον αδελφον αυτου βαλλοντας αμφιβληστρον εις την θαλασσαν ησαν γαρ [ αλεεις]
19 και λεγει αυτοις δευτε οπισω μου και ποιησω υμας [γενεσθαι,] [αλεεις,] ανθρωπων
20 οι δε ευθεως αφεντες τα δικτυα [-] ηκολουθησαν αυτω
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21 [και προβας εκειθεν ειδεν αλλους δυο αδελφους ιακωβον τον του ζεβεδαιου και ιωαννην τον
αδελφον αυτου εν τω πλοιω μετα ζεβεδαιου του πατρος αυτων καταρτιζοντας τα δικτυα αυτων
και εκαλεσεν αυτους
22 οι δε ευθεως αφεντες το πλοιον και τον πατερα αυτων ηκολουθησαν αυτω,]

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
18. Ja kulkiessaan Galilean järven rantaa hän näki kaksi veljestä, Simonin, jota kutsutaan Pietariksi,
ja Andreaan, hänen veljensä, heittämässä verkkoa järveen; sillä he olivat kalastajia.
19. Ja hän sanoi heille: "Seuratkaa minua, niin minä teen teistä teidät olemaan ihmisten
kalastajia".
20. Niin he jättivät kohta heti verkot ja seurasivat häntä.
21. Ja käydessään siitä eteenpäin hän näki toiset kaksi veljestä, Jaakobin, Sebedeuksen pojan, ja
Johanneksen, hänen veljensä, venheessä isänsä Sebedeuksen kanssa laittamassa verkkojaan
kuntoon; ja hän kutsui heidät.
22. Niin he jättivät kohta heti venheen ja isänsä ja seurasivat häntä.

Mt.4:23 - 25
23 και περιηγεν [εν ολη τη γαλιλαια, ο ιησους εν ολη τη γαλιλαια, ο ιησους εν τη γαλιλαια, ο
ιησους ολην την γαλιλαιαν] διδασκων εν ταις συναγωγαις αυτων και κηρυσσων το ευαγγελιον της
βασιλειας και θεραπευων πασαν νοσον και πασαν μαλακιαν εν τω λαω
24 [και απηλθεν η ακοη αυτου εις ολην την συριαν, και απηλθεν η ακοη αυτου εις ολην την
συνοριαν, και εξαπηλθεν η ακοη αυτου εις ολην την συριαν, και εξαπηλθεν η ακοη αυτου εις
ολην την συνοριαν,-] και προσηνεγκαν αυτω παντας τους κακως εχοντας ποικιλαις νοσοις και
βασανοις συνεχομενους [και,-] [δαιμονιζομενους και σεληνιαζομενους και παραλυτικους,-] [και
εθεραπευσεν αυτους, και παντας εθεραπευσεν]
25 και ηκολουθησαν αυτω οχλοι πολλοι απο της γαλιλαιας και δεκαπολεως και ιεροσολυμων και
ιουδαιας και περαν του ιορδανου

Korjattu teksti:
40768 = 7 x 7 x 8 x 8 x 13
1. Avainsana: therapeuoo = 7 x 8 x 5 x 5
2. Ls: ihmisen ja Jumalan välinen liitto ( 7 ) mahdollistaa uuden alun ( 8 )
ja ylösnousemuksen ( 8 ) kapinoitsijalle ( 13 )
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3. Syria x 8 – tässä = 7
4. Var. 160; 22/7; 1/56

23 και περιηγεν [ ο ιησους εν τη γαλιλαια,] διδασκων εν ταις συναγωγαις αυτων και κηρυσσων το
ευαγγελιον της βασιλειας και θεραπευων πασαν νοσον και πασαν μαλακιαν εν τω λαω
24 [-] και προσηνεγκαν αυτω παντας τους κακως εχοντας ποικιλαις νοσοις και βασανοις
συνεχομενους [-] [δαιμονιζομενους και σεληνιαζομενους και παραλυτικους,] [και εθεραπευσεν
αυτους,]
25 και ηκολουθησαν αυτω οχλοι πολλοι απο της γαλιλαιας και δεκαπολεως και ιεροσολυμων και
ιουδαιας και περαν του ιορδανου

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
23. Ja hän kierteli kautta koko Galilean ja opetti..Ja Jeesus kierteli Galileassa ja opetti heidän
synagoogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista
raihnautta, mitä kansassa oli.
24. Ja maine hänestä levisi koko Syyriaan, ja hänen luoksensa tuotiin kaikki sairastavaiset,
monenlaisten tautien ja vaivojen rasittamat, riivatut, kuunvaihetautiset ja halvatut; ja hän paransi
heidät.
25. Ja häntä seurasi suuri kansan paljous Galileasta ja Dekapolista ja Jerusalemista ja Juudeasta ja
Jordanin tuolta puolen.

Mt.5:1 - 12
1 ιδων δε τους οχλους ανεβη εις το ορος και καθισαντος αυτου [προσηλθαν, προσηλθαν αυτω,
προσηλθον, προσηλθον αυτω] οι μαθηται αυτου
2 και ανοιξας το στομα αυτου εδιδασκεν αυτους λεγων
3 μακαριοι οι πτωχοι τω πνευματι οτι αυτων εστιν η βασιλεια των ουρανων
4 μακαριοι οι πενθουντες [νυν,-] οτι αυτοι παρακληθησονται
5 [μακαριοι οι πραεις οτι αυτοι κληρονομησουσιν την γην,-]
6 μακαριοι οι πεινωντες και διψωντες την δικαιοσυνην οτι αυτοι χορτασθησονται
7 μακαριοι οι ελεημονες οτι αυτοι ελεηθησονται
8 μακαριοι οι καθαροι τη καρδια οτι αυτοι τον θεον οψονται
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9 μακαριοι οι ειρηνοποιοι οτι [αυτοι,-] υιοι θεου κληθησονται
10 μακαριοι οι δεδιωγμενοι ενεκεν δικαιοσυνης οτι αυτων [εστιν, εσται] η βασιλεια των ουρανων
11 μακαριοι εστε οταν [οι ανθρωποι,-] ονειδισωσιν υμας και διωξ[ω,ου] σιν και ειπωσιν παν
πονηρον [ρημα καθ υμων ψευδομενοι, ρημα καθ υμων, καθ υμων ψευδομενοι, καθ υμων]
ενεκεν [εμου, δικαιοσυνης, του ονοματος μου]
12 χαιρετε και αγαλλιασθε οτι ο μισθος υμων πολυς εν τοις ουρανοις ουτως γαρ εδιωξαν τους
προφητας [τους προ υμων,-] [υπαρχοντας, υπαρχοντων, οι πατερες αυτων]

Laskettu kahteen kertaan ( + - νυν )
1 ιδων δε τους οχλους ανεβη εις το ορος και καθισαντος αυτου [προσηλθαν, προσηλθαν αυτω,
προσηλθον, προσηλθον αυτω] οι μαθηται αυτου
2καιανοιξαςτοστομααυτουεδιδασκεναυτουςλεγων
3μακαριοιοιπτωχοιτωπνευματιοτιαυτωνεστινηβασιλειατωνουρανων
4μακαριοιοιπενθουντες[νυν]οτιαυτοιπαρακληθησονται
5[μακαριοιοιπραειςοτιαυτοικληρονομησουσιντηνγην,-]
6μακαριοιοιπεινωντεςκαιδιψωντεςτηνδικαιοσυνηνοτιαυτοιχορτασθησονται
7μακαριοιοιελεημονεςοτιαυτοιελεηθησονται
8μακαριοιοικαθαροιτηκαρδιαοτιαυτοιτονθεονοψονται
9μακαριοιοιειρηνοποιοιοτι[αυτοι,-]υιοιθεουκληθησονται
10μακαριοιοιδεδιωγμενοιενεκενδικαιοσυνηςοτιαυτων[εστιν,εσται]ηβασιλειατωνουρανων
11 μακαριοι εστε οταν [οι ανθρωποι,-] ονειδισωσιν υμας και διωξ[ω,ου] σιν και ειπωσιν παν
πονηρον [ρημα καθ υμων ψευδομενοι, ρημα καθ υμων, καθ υμων ψευδομενοι, καθ υμων]
ενεκεν [εμου, δικαιοσυνης, του ονοματος μου]
12 χαιρετε και αγαλλιασθε οτι ο μισθος υμων πολυς εν τοις ουρανοις ουτως γαρ εδιωξαν τους
προφητας [τους προ υμων,-] [υπαρχοντας, υπαρχοντων, οι πατερες αυτων]

Korjattu teksti:
80444 = 7 x 26 x 2 x 13 x 17
1. Avainsana: makarioς = 2 x 221
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2. Ls: kapinoitsijalla on mahdollisuus ( 2 x 13 ) päästä Jeesuksen Kristuksen ilosanoman ( 26 )
välityksellä kokemaan hengellisen järjestyksen täydellisyys ( 17 )
3. anthroopos x 314 + Room 5:18 = 7 x 45
4. πραεις x 4 – tässä = 3
5. Var. 18432; 2633/7; 1/442

1 ιδων δε τους οχλους ανεβη εις το ορος και καθισαντος αυτου [ προσηλθαν αυτω,] οι μαθηται
αυτου
2καιανοιξαςτοστομααυτουεδιδασκεναυτουςλεγων
3μακαριοιοιπτωχοιτωπνευματιοτιαυτωνεστινηβασιλειατωνουρανων
4μακαριοιοιπενθουντες οτιαυτοιπαρακληθησονται
5[-] Tämä ei kuulu Alkutekstiin.
6μακαριοιοιπεινωντεςκαιδιψωντεςτηνδικαιοσυνηνοτιαυτοιχορτασθησονται
7μακαριοιοιελεημονεςοτιαυτοιελεηθησονται
8μακαριοιοικαθαροιτηκαρδιαοτιαυτοιτονθεονοψονται
9μακαριοιοιειρηνοποιοιοτι[αυτοι,]υιοιθεουκληθησονται
10 μακαριοι οι δεδιωγμενοι ενεκεν δικαιοσυνης οτι αυτων [εσται] η βασιλεια των ουρανων
11 μακαριοι εστε οταν [οι ανθρωποι,] ονειδισωσιν υμας και διωξ[ου]σιν και ειπωσιν παν πονηρον
[καθ υμων] ενεκεν [δικαιοσυνης,]
12 χαιρετε και αγαλλιασθε οτι ο μισθος υμων πολυς εν τοις ουρανοις ουτως γαρ εδιωξαν τους
προφητας [τους προ υμων,] [οι πατερες αυτων]

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
1. Kun hän näki kansanjoukot, nousi hän vuorelle; ja kun hän oli istuutunut, tulivat hänen
opetuslapsensa hänen tykönsä.
2. Niin hän avasi suunsa ja opetti heitä ja sanoi:
3. "Autuaita ovat hengellisesti hengessä köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta.
4. Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen.
5. Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä.
6. Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan.
7. Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden.
8. Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan.
9. Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman.
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10. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on tulee olemaan
taivasten valtakunta.
11. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen
vanhurskauden tähden puhuvat teistä kaikkinaista pahaa.
12. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin he heidän isänsä
vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä.

Mt.5:13 - 16
13 υμεις εστε το αλα[ς,-] της γης εαν δε το αλα[ς,-] μωρανθη εν τινι αλισθησεται εις ουδεν ισχυει
[ετι,-] ει μη [βληθεν εξω, βληθηναι εξω και] καταπατεισθαι υπο των ανθρωπων
14 υμεις εστε το φως του κοσμου ου δυναται πολις κρυβηναι επανω ορους κειμενη
15 ουδε καιουσιν λυχνον και τιθεασιν αυτον υπο τον μοδιον αλλ επι την λυχνιαν και λαμπει πασιν
τοις εν τη οικια
16 ουτως λαμψατω το φως υμων εμπροσθεν των ανθρωπων οπως ιδωσιν υμων τα καλα [εργα,-]
και δοξασωσιν τον πατερα υμων τον εν τοις ουρανοις

Korjattu teksti:
49455 = 7 x 3 x 3 x 5 x 157 ( 37.jpl )
1. Avainsana: foos = 15 x100
2. Ls: Kolmiyhteisen Jumalan ( 3 ) armon voimavaikutus teoissa ( 15 ) Sanan ( 37 ) välityksellä
3. eti x 99 – tässä = 7 x 14
4. εργα x 169 – tässä = 7 x 24
5. Var. 32; 2/7; 1/15

13 υμεις εστε το αλα[-] της γης εαν δε το αλα[-] μωρανθη εν τινι αλισθησεται εις ουδεν ισχυει [-]
ει μη [βληθηναι εξω και] καταπατεισθαι υπο των ανθρωπων
14 υμεις εστε το φως του κοσμου ου δυναται πολις κρυβηναι επανω ορους κειμενη
15 ουδε καιουσιν λυχνον και τιθεασιν αυτον υπο τον μοδιον αλλ επι την λυχνιαν και λαμπει πασιν
τοις εν τη οικια
16 ουτως λαμψατω το φως υμων εμπροσθεν των ανθρωπων οπως ιδωσιν υμων τα καλα [-] και
δοξασωσιν τον πατερα υμων τον εν τοις ουρανοις
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Korjaukset v. 1938 käännökseen:
13. Te olette maan suola; mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei
enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi.
14. Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä;
15. eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampunjalkaan, ja niin se loistaa kaikille
huoneessa oleville.
16. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne
jaloutenne ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka on taivaissa.

Mt.5:17 - 20
17 μη νομισητε οτι ηλθον καταλυσαι τον νομον η τους προφητας ουκ ηλθον καταλυσαι αλλα
πληρωσαι
18 αμην γαρ λεγω υμιν εως αν παρελθη ο ουρανος και η γη ιωτα εν η μια κερα[ια,ε] ου μη
παρελθη απο του νομου [και των προφητων,-] εως [αν,-] παντα γενηται [ο ουρανος και η γη
παρελευσεται οι δε λογοι μου ου μη παρελθωσιν, ο ουρανος και η γη παρελευσονται οι δε λογοι
μου ου μη παρελθωσιν, -]
19 ος εαν ουν λυση μιαν των εντολων τουτων των ελαχιστων και διδαξη [ουτως,-] τους
ανθρωπους ελαχιστος κληθησεται εν τη βασιλεια των ουρανων [ος δ αν ποιηση και διδαξη ουτος
μεγας κληθησεται εν τη βασιλεια των ουρανων,-]
20 [λεγω γαρ υμιν οτι εαν μη περισσευση υμων η δικαιοσυνη πλειον των γραμματεων και
φαρισαιων ου μη εισελθητε εις την βασιλειαν των ουρανων,-]

Korjattu teksti:
44205 = 3 x 5 x 7 x 421 ( 82.jpl = 2 x 41 = 13.jpl )
1. Avainsana: vomos = 3 x 5 x 30
2. Ls: jumalallinen täydellisyys ( 3 ) x laki ( 10 ) x kapina ( 13 )
3. και των προφητων x 11 + tässä + Lk.6:31 ( ? ) + Lk.23:2 = 14
4. γραμματευς x 64 – tässä = 63
5. Var. 192;

25/7;

1/15

17 μη νομισητε οτι ηλθον καταλυσαι τον νομον η τους προφητας ουκ ηλθον καταλυσαι αλλα
πληρωσαι
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18 αμην γαρ λεγω υμιν εως αν παρελθη ο ουρανος και η γη ιωτα εν η μια κερα[ια,] ου μη
παρελθη απο του νομου [και των προφητων,] εως [αν,] παντα γενηται [ο ουρανος και η γη
παρελευσεται οι δε λογοι μου ου μη παρελθωσιν,]
19 ος εαν ουν λυση μιαν των εντολων τουτων των ελαχιστων και διδαξη [ουτως,] τους ανθρωπους
ελαχιστος κληθησεται εν τη βασιλεια των ουρανων [-]
20 [-] Ei kuulu Alkutekstiin.

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
17. Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut
kumoamaan, vaan täyttämään.
18. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista eikä profeetoista katoa
pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut. Taivas ja maa katoavat,
mutta Minun sanani eivät koskaan katoa.
19. Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä,
se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin
opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa.
20. Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden
ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan.

Mt 5:21 – 26 (Vuorisaarna)
21 ηκουσατε οτι ερρ[ε,η]θη τοις αρχαιοις ου φονευσεις ος δ αν φονευση ενοχος εσται τη κρισει
22 εγω δε λεγω υμιν οτι πας ο οργιζομενος τω αδελφω αυτου [εικη,-] ενοχος εσται τη κρισει ος δ
αν ειπη τω αδελφω αυτου [ρακα, ραχα] ενοχος εσται τω συνεδριω ος δ αν ειπη [τω αδελφω
αυτου,-] μωρε ενοχος εσται εις την γεενναν του πυρος
23 εαν ουν προσφερης το δωρον σου επι το θυσιαστηριον κακει μνησθης οτι ο αδελφος σου εχει
τι κατα σου
24 αφες εκει το δωρον σου εμπροσθεν του θυσιαστηριου και υπαγε πρωτον [δι, κατ,-]αλλαγηθι
τω αδελφω σου και τοτε ελθων προσφερε το δωρον σου
25 ισθι ευνοων τω αντιδικω σου ταχυ εως οτου ει μετ αυτου εν τη οδω μηποτε σε παραδω ο
αντιδικος τω κριτη [και ο κριτης τω υπηρετη, και ο κριτης σε παραδω τω υπηρετη,-]και εις
φυλακην βληθηση
26 αμην λεγω σοι ου μη εξελθης εκειθεν εως [αν, ου,-] αποδως τον εσχατον κοδραντην
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Korjattu teksti:
84315 = 7 x 3 x 5 x 11 x 73 ( 21.jpl )
1. Avainsana: foneuoo = 5 x 5 x 73
2. Ls: tuomio ( 11 ) vai jumalallinen armon voimavaikutus teoissa ( 15 ) ja jumalallinen
valmiiksi saattaminen ( 21/73 )
3. αδελφος x 343 = 7 x 49
4. Var. 432; 64/7; 1/365

21 ηκουσατε οτι ερρ[η]θη τοις αρχαιοις ου φονευσεις ος δ αν φονευση ενοχος εσται τη κρισει
22 εγω δε λεγω υμιν οτι πας ο οργιζομενος τω αδελφω αυτου [-] ενοχος εσται τη κρισει ος δ αν
ειπη τω αδελφω αυτου [ρακα,] ενοχος εσται τω συνεδριω ος δ αν ειπη [-] μωρε ενοχος εσται
εις την γεενναν του πυρος
23 εαν ουν προσφερης το δωρον σου επι το θυσιαστηριον κακει μνησθης οτι ο αδελφος σου εχει
τι κατα σου
24 αφες εκει το δωρον σου εμπροσθεν του θυσιαστηριου και υπαγε πρωτον [κατ,]αλλαγηθι τω
αδελφω σου και τοτε ελθων προσφερε το δωρον σου
25 ισθι ευνοων τω αντιδικω σου ταχυ εως οτου ει μετ αυτου εν τη οδω μηποτε σε παραδω ο
αντιδικος τω κριτη [και ο κριτης σε παραδω τω υπηρετη,]και εις φυλακην βληθηση
26 αμην λεγω σοι ου μη εξελθης εκειθεν εως [-] αποδως τον εσχατον κοδραντην

Korjaukset v. 1938 käännökseen: Ei ole.
21. Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille: 'Älä tapa', ja: 'Joka tappaa, se on ansainnut oikeuden
tuomion'.
22. Mutta minä sanon teille: jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion; ja
joka sanoo veljelleen: 'Sinä tyhjänpäiväinen', on ansainnut suuren neuvoston tuomion; ja joka
sanoo: 'Sinä hullu', on ansainnut helvetin tulen.
23. Sentähden, jos tuot lahjaasi alttarille ja siellä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan,
24. niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen, ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa, ja tule sitten
uhraamaan lahjasi.
25. Suostu pian sopimaan riitapuolesi kanssa, niin kauan kuin vielä olet hänen kanssaan tiellä, ettei
riitapuolesi vetäisi sinua tuomarin eteen ja tuomari antaisi sinua oikeudenpalvelijalle, ja ettei sinua
pantaisi vankeuteen.
26. Totisesti minä sanon sinulle: sieltä et pääse, ennenkuin maksat viimeisenkin rovon.
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Mt 5: 27 - 30
27 ηκουσατε οτι ερρ[ε,η]θη [τοις αρχαιοις,-] ου μοιχευσεις
28 εγω δε λεγω υμιν οτι πας ο βλεπων γυναικα προς το επιθυμησαι [αυτην, αυτης,-]ηδη
εμοιχευσεν αυτην εν τη καρδια [αυτου, εαυτου]
29 ει δε ο οφθαλμος σου ο δεξιος σκανδαλιζει σε εξελε αυτον και βαλε απο σου συμφερει γαρ
σοι ινα αποληται εν των μελων σου και μη ολον το σωμα σου [βληθη, απελθη] εις γεενναν
30 [και ει η δεξια σου χειρ σκανδαλιζει σε εκκοψον αυτην και βαλε απο σου συμφερει γαρ σοι ινα
αποληται εν των μελων σου και μη ολον το σωμα σου εις γεενναν απελθη,
και ει η χειρ σου η δεξια σκανδαλιζει σε εκκοψον αυτην και βαλε απο σου συμφερει γαρ σοι
ινα αποληται εν των μελων σου και μη ολον το σωμα σου εις γεενναν απελθη,
και ει η δεξια σου χειρ σκανδαλιζει σε εκκοψον αυτην και βαλε απο σου συμφερει γαρ σοι ινα
αποληται εν των μελων σου και μη ολον το σωμα σου βληθη εις γεενναν,
και ει η χειρ σου η δεξια σκανδαλιζει σε εκκοψον αυτην και βαλε απο σου συμφερει γαρ σοι
ινα αποληται εν των μελων σου και μη ολον το σωμα σου βληθη εις γεενναν,-]

Korjattu teksti :
38885 = 7 x 5 x 11 x 101 ( 26.jpl = 2 x 13 )
1. Avainsana: moikheuoo = 5 x 7 x 5 x 11
2. Ls: vapaus ( 5 ) tai epäjärjestys ( 11 ) ja tapain turmelus ( 2 x 13 )
3. αρχαιος x 11 + 3 jossain. Ei kuulu tähän.
4. Var. 240: 37/7, 1/55

27 ηκουσατε οτι ερρ[ε,]θη [-] ου μοιχευσεις
28 εγω δε λεγω υμιν οτι πας ο βλεπων γυναικα προς το επιθυμησαι [αυτην,] ηδη εμοιχευσεν
αυτην εν τη καρδια[αυτου,]
29 ει δε ο οφθαλμος σου ο δεξιος σκανδαλιζει σε εξελε αυτον και βαλε απο σου συμφερει γαρ
σοι ινα αποληται εν των μελων σου και μη ολον το σωμα σου [βλη,]θη εις γεενναν
30 [και ει η δεξια σου χειρ σκανδαλιζει σε εκκοψον αυτην και βαλε απο σου συμφερει γαρ σοι
ινα αποληται εν των μελων σου και μη ολον το σωμα σου βληθη εις γεενναν,]
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Korjaukset v. 1938 käännökseen:
27. Te olette kuulleet sanotuksi: 'Älä tee huorin aviorikosta’.
28. Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista ( vaimoa ) himoiten häntä, on jo
sydämessään tehnyt huorin aviorikoksen hänen kanssansa.
29. Jos sinun oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se pois ja heitä luotasi; sillä parempi on sinulle,
että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan, kuin että koko ruumiisi heitetään helvettiin.
30. Ja jos sinun oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä luotasi; sillä parempi on
sinulle, että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan, kuin että koko ruumiisi menee heitetään helvettiin.

Mt 5:31-32
31 ερρ[ε,η]θη δε ος [οτι,-] αν απολυση την γυναικα αυτου δοτω αυτη αποστασιον
32 εγω δε λεγω υμιν [οτι,-] [πας ο απολυων, ος αν απολυση,-] την γυναικα αυτου παρεκτος λογου
πορνειας ποιει αυτην [μοιχευθηναι, μοιχασθαι]
[και ος εαν απολελυμενην γαμηση μοιχαται, και ο απολελυμενην γαμηση μοιχαται,
και ος εαν απολελυμενην γαμησας μοιχαται, και ο απολελυμενην γαμησας μοιχαται,
εαν απολελυμενην γαμηση μοιχαται, εαν απολελυμενην γαμησας μοιχαται]

Korjattu teksti :
17927 = 7 x 13 x 197 ( 45.jpl = 5 x 9 )
1. Avainsana: apolυoo = 1381 ( 221.jpl = 13 x 17 )
2. Ls: Jeesus puolustaa ( 45 ) hyljättyjä ( 13 )
3. Var. 288; 34/7; 1/13

31 ερρ[η]θη δε ος [-] αν απολυση την γυναικα αυτου δοτω αυτη αποστασιον
32 εγω δε λεγω υμιν [-] [ος αν απολυση] την γυναικα αυτου παρεκτος λογου πορνειας ποιει
αυτην [μοιχευθηναι,] (pass.1.aor.inf.)[και ος εαν απολελυμενην γαμηση μοιχαται,]( = pass.)

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
31. On sanottu: 'Joka hylkää vaimonsa, antakoon hänelle erokirjan'.
32. Mutta minä sanon teille: jokainen, joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden,
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saattaa hänet tekemään huorin tulemaan leimatuksi avionrikkojana , ja joka nai hyljätyn, tekee
huorin se leimataan avionrikkojaksi.

Mt 5:33 – 37
33 παλιν ηκουσατε οτι ερρ[ε,η]θη [τοις αρχαιοις,-] ουκ επιορκησεις αποδωσεις δε τω κυριω τους
ορκους σου
34 εγω δε λεγω υμιν μη ομοσαι ολως μητε εν τω ουρανω οτι θρονος εστιν του θεου
35 μητε εν τη γη οτι υποποδιον εστιν των ποδων αυτου μητε εις ιεροσολυμα οτι πολις εστιν του
μεγαλου βασιλεως
36 μητε εν τη κεφαλη σου ομοσης οτι ου δυνασαι [μιαν τριχα λευκην ποιησαι η μελαιναν, ποιειν
μιαν τριχα λευκην η μελαιναν]
37 [εστω, εσται] δε ο λογος υμων [ναι ναι, ναι ναι και, το ναι ναι και το] ου ου το δε περισσον
τουτων εκ του πονηρου εστιν

Korjattu teksti :
46165 = 7 x 5 x 1319 ( 215.jpl = 5 x 43.jpl = 14.jpl = 2 x 7 )
1. Avainsana: epiorkeoo = 2 x 5 x 109
2. Ls: armo ( 5 ) x liitto Jumalan ja ihmisen välillä ( 7 ) x vastuu ( 10 )
3. Var. 48;

6/7; 1/5

33 παλιν ηκουσατε οτι ερρ[ε,]θη [τοις αρχαιοις,] ουκ επιορκησεις αποδωσεις δε τω κυριω τους
ορκους σου
34 εγω δε λεγω υμιν μη ομοσαι ολως μητε εν τω ουρανω οτι θρονος εστιν του θεου
35 μητε εν τη γη οτι υποποδιον εστιν των ποδων αυτου μητε εις ιεροσολυμα οτι πολις εστιν του
μεγαλου βασιλεως
36 μητε εν τη κεφαλη σου ομοσης οτι ου δυνασαι μιαν τριχα λευκην ποιησαι η μελαιναν
37 [εσται] δε ο λογος υμων [ναι ναι και,] ου ου το δε περισσον τουτων εκ του πονηρου εστιν

Korjaukset v. 1938 käännökseen: Ei ole.
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33. Vielä olette kuulleet sanotuksi vanhoille: 'Älä vanno väärin', ja: 'Täytä Herralle valasi'.
34. Mutta minä sanon teille: älkää ensinkään vannoko, älkää taivaan kautta, sillä se on Jumalan
valtaistuin,
35. älkääkä maan kautta, sillä se on hänen jalkojensa astinlauta, älkää myöskään Jerusalemin
kautta, sillä se on suuren Kuninkaan kaupunki;
36. äläkä vanno pääsi kautta, sillä et sinä voi yhtäkään hiusta tehdä valkeaksi etkä mustaksi;
37. vaan olkoon teidän puheenne: 'On, on', tahi: 'ei, ei'. Mitä siihen lisätään, se on pahasta.

Mt 5:38 - 42
38 ηκουσατε οτι ερρ[ε,η]θη οφθαλμον αντι οφθαλμου [και,-] οδοντα αντι οδοντος
39 εγω δε λεγω υμιν μη αντιστηναι τω πονηρω αλλ οστις σε [ραπιζει εις, ραπισει επι] την
[δεξιαν σιαγονα σου, δεξιαν σιαγονα, σιαγονα σουσιαγονα, σιαγονα] στρεψον αυτω και την
αλλην
40 και [τω θελοντι, ο θελων] σοι κριθηναι και τον χιτωνα σου λαβειν αφες αυτω και το ιματιον
[σου,-]
41 και οστις σε [αγγαρευσει, εαν εγγαρευση] μιλιον εν υπαγε μετ αυτου [ετι αλλα, αλλα,-] δυο
42 τω αιτουντι σε [δος, διδου] και [τον θελοντα απο σου, τω θελοντι] δανισασθαι μη αποστραφης

Korjattu teksti A Jompikumpi on virheetön
37240 = 7 x 5 x 7 x 8 x 19
1. Avainsana: siagoon = 7 x 8 x 19
2. Ls: uuden alun ( 8 ) toivo henkilöön nähden ( 35 ) ja jumalallisen järjestyksen täydellisyys
suhteessa tuomioon ( 19 )
3. Var.

6144; n. 878/7; 2/1064

38 ηκουσατε οτι ερρ[ε,]θη οφθαλμον αντι οφθαλμου [-] οδοντα αντι οδοντος
39 εγω δε λεγω υμιν μη αντιστηναι τω πονηρω αλλ οστις σε [ραπιζει εις,] την [δεξιαν σιαγονα
σου,] στρεψον αυτω και την αλλην
40 και [τω θελοντι,] σοι κριθηναι και τον χιτωνα σου λαβειν αφες αυτω και το ιματιον [σου,]
41 και οστις σε [αγγαρευσει,] μιλιον εν υπαγε μετ αυτου [ετι αλλα,] δυο
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42 τω αιτουντι σε [δος,] και [τω θελοντι] δανισασθαι μη αποστραφης

Korjattu teksti B
38 ηκουσατε οτι ερρ[ε,]θη οφθαλμον αντι οφθαλμου [και,] οδοντα αντι οδοντος
39 εγω δε λεγω υμιν μη αντιστηναι τω πονηρω αλλ οστις σε [ραπιζει εις,] την [δεξιαν σιαγονα
σου,] στρεψον αυτω και την αλλην
40 και [τω θελοντι,] σοι κριθηναι και τον χιτωνα σου λαβειν αφες αυτω και το ιματιον [σου,]
41 και οστις σε [αγγαρευσει,] μιλιον εν υπαγε μετ αυτου [-] δυο
42 τω αιτουντι σε [διδου] και [τον θελοντα απο σου,] δανισασθαι μη αποστραφης

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
38. Te olette kuulleet sanotuksi: 'Silmä silmästä ja hammas hampaasta'.
39. Mutta minä sanon teille: älkää tehkö pahalle vastarintaa; vaan jos joku lyö sinua oikealle
poskelle, käännä hänelle toinenkin;
40. ja jos joku tahtoo sinun kanssasi käydä oikeutta ja ottaa ihokkaasi, anna hänen saada
vaippasikin;
41. ja jos joku pakottaa sinua yhden virstan matkalle, kulje hänen kanssaan vielä kuitenkin kaksi.
42. Anna sille, joka sinulta anoo, äläkä käännä selkääsi sille, joka sinulta lainaa pyytää lainaa
pyytävälle.

Mt 6:1 - 4
1 προσεχετε [δε,-] την [δικαιοσυνην, ελεημοσυνην, δοσιν] υμων μη ποιειν εμπροσθεν των
ανθρωπων προς το θεαθηναι αυτοις ει δε μη γε μισθον ουκ εχετε παρα τω πατρι υμων τω εν
[τοις,-] ουρανοις
2 οταν ουν ποιης ελεημοσυνην μη σαλπισης εμπροσθεν σου ωσπερ οι υποκριται ποιουσιν εν ταις
συναγωγαις και εν ταις ρυμαις οπως δοξασθωσιν υπο των ανθρωπων αμην [αμην,-]λεγω υμιν
απεχουσιν τον μισθον αυτων
3 σου δε ποιουντος ελεημοσυνην μη γνωτω η αριστερα σου τι ποιει η δεξια σου
4 οπως η σου η ελεημοσυνη εν τω κρυπτω και ο πατηρ σου ο βλεπων εν τω κρυπτω [αυτος,]αποδωσει σοι [εν τω φανερω,-]
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Korjattu teksti :
61047 = 7 x 9 x 3 x 17 x19
1. Avainsana: eleeemosunee = 16 x 3 x 17
2. Ls: hengellisen ( 17 ) x jumalallisen järjestyksen täydellisyys suhteessa tuomioon ( 19 ) x
jumalallinen hyväksyminen ( 27 )
3. eleeemosynee x 13 + tässä =2 x 7
4. ”ameen ameen legoo hymin ” esiintyy tässä muodossa vain Johanneksella
5. Var. 96; 10/7; 1/51

1 προσεχετε [δε,] την [ελεημοσυνην,] υμων μη ποιειν εμπροσθεν των ανθρωπων προς το
θεαθηναι αυτοις ει δε μη γε μισθον ουκ εχετε παρα τω πατρι υμων τω εν [-] ουρανοις
2 οταν ουν ποιης ελεημοσυνην μη σαλπισης εμπροσθεν σου ωσπερ οι υποκριται ποιουσιν εν ταις
συναγωγαις και εν ταις ρυμαις οπως δοξασθωσιν υπο των ανθρωπων αμην [-] λεγω υμιν
απεχουσιν τον μισθον αυτων
3 σου δε ποιουντος ελεημοσυνην μη γνωτω η αριστερα σου τι ποιει η δεξια σου
4 οπως η σου η ελεημοσυνη εν τω κρυπτω και ο πατηρ σου ο βλεπων εν τω κρυπτω [-]αποδωσει
σοι [εν τω φανερω,]

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
1. "Kavahtakaa, ettette harjoita vanhurskauttanne hyväntekeväisyyttänne ihmisten nähden, että
he teitä katselisivat; muutoin ette saa palkkaa Isältänne, joka on taivaissa.
2. Sentähden, kun annat almuja, älä soitata torvea edelläsi, niinkuin ulkokullatut tekevät
synagoogissa ja kaduilla saadakseen ylistystä ihmisiltä. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet
palkkansa.
3. Vaan kun sinä almua annat, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee,
4. että almusi olisi salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle julkisesti.

Mt.6:5-15

käsittelee rukoilemista ja tulee mahdollisesti laskea yhtenä kokonaisuutena!

Virheitä on [24]. Τk-ohjelmani ei kykene laskemaan.
5 και οταν [προσευχησθε ουκ εσεσθε ως, προσευχη ουκ εση ωσπερ] οι υποκριται οτι φιλουσιν
[στηναι, εστωτες και προσευχομενοι,-]εν ταις συναγωγαις και εν ταις γωνιαις των πλατειων
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[εστωτες,-] [προσευχεσθαι, και προσευχομενοι] οπως [αν,-] φανωσιν τοις ανθρωποις αμην λεγω
υμιν [οτι,-] απεχουσιν τον μισθον αυτων
6 συ δε οταν προσευχη εισελθε εις το ταμ[ι,-]ειον σου και κλεισας την θυραν σου προσευξαι τω
πατρι σου [τω,-] εν τω κρυπτω και ο πατηρ σου ο βλεπων εν τω κρυπτω αποδωσει σοι [εν τω
φανερω,-]
7 προσευχομενοι δε μη βαττ[α,ο]λογησητε ωσπερ οι [εθνικοι, υποκριται] δοκουσιν γαρ οτι εν τη
πολυλογια αυτων εισακουσθησονται
8 μη ουν ομοιωθητε αυτοις οιδεν γαρ [ο θεος ο πατηρ υμων, ο πατηρ υμων, ο πατηρ υμων ο
ουρανιος] ων χρειαν εχετε προ του υμας [αιτησαι αυτον, ανοιξαι το στομα]
9 ουτως ουν προσευχεσθε υμεις πατερ ημων ο εν [τοις ουρανοις, τω ουρανω] αγιασθητω το
ονομα σου
10 ελθ[ε,α]τω η βασιλεια σου γενηθητω το θελημα σου [ως,-] εν ουρανω και επι [της,-] γης
11 τον αρτον ημων τον επιουσιον δος ημιν σημερον
12 και αφες ημιν [τα οφειληματα, την οφειλην, τα παραπτωματα] ημων ως και ημεις [αφηκαμεν,
αφιομεν, αφιεμεν] τοις οφειλεταις ημων
13 και μη εισενεγκης ημας εις πειρασμον αλλα ρυσαι ημας απο του πονηρου
[αμην, οτι σου εστιν η βασιλεια και η δυναμις και η δοξα εις τους αιωνας αμην,
οτι σου εστιν η βασιλεια και η δυναμις και η δοξα εις τους αιωνας των αιωνων αμην,
οτι σου εστιν η δυναμις και η δοξα εις τους αιωνας αμην,
οτι σου εστιν η δυναμις και η δοξα εις τους αιωνας,
οτι σου εστιν η βασιλεια και η δοξα εις τους αιωνας αμην,
οτι σου εστιν η βασιλεια του πατρος και του υιου και του αγιου πνευματος εις τους αιωνας
αμην,-]

Mt.6:16 - 18
16 οταν δε νηστευητε μη γινεσθε [ως, ωσπερ] οι υποκριται σκυθρωποι αφανιζουσιν γαρ τα
προσωπα [ε,-]αυτων οπως φανωσιν τοις ανθρωποις νηστευοντες αμην λεγω υμιν [οτι,]απεχουσιν τον μισθον αυτων
17 συ δε νηστευων αλειψαι σου την κεφαλην και το προσωπον σου νιψαι
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18 οπως μη φανης τοις ανθρωποις νηστευων αλλα τω πατρι σου [τω,-] εν [τω κρυφαιω, κρυφαιω,
κρυφια, τω κρυπτω] και ο πατηρ σου ο βλεπων εν [τω κρυφαιω, κρυφαιω, κρυφια, τω κρυπτω]
αποδωσει σοι [εν τω φανερω,-]

Korjattu teksti:
46655 = 7 x 5 x 31 x 43 ( 14.jpl )
1. Avainsana: neesteuoo = 41 x 43
2. Ls: täydellisyys ( 5 ) x Jumalan nimi ( 31 ) x Hengen täyteys voimassa ( 14/43 )
3. en too faneroo x 6 + tässä = 7
4. Var.

512;

74/7;

1/43

16 οταν δε νηστευητε μη γινεσθε [ωσπερ] οι υποκριται σκυθρωποι αφανιζουσιν γαρ τα προσωπα
[-]αυτων οπως φανωσιν τοις ανθρωποις νηστευοντες αμην λεγω υμιν [-]απεχουσιν τον μισθον
αυτων
17 συ δε νηστευων αλειψαι σου την κεφαλην και το προσωπον σου νιψαι
18 οπως μη φανης τοις ανθρωποις νηστευων αλλα τω πατρι σου [-] εν [κρυφια,] και ο πατηρ σου
ο βλεπων εν [κρυφια,] αποδωσει σοι [εν τω φανερω,]

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
16. Ja kun paastoatte, älkää olko synkännäköisiä niinkuin ulkokullatut; sillä he tekevät kasvonsa
surkeiksi, että ihmiset näkisivät heidän paastoavan. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet
palkkansa.
17. Vaan kun sinä paastoat, niin voitele pääsi ja pese kasvosi,
18. etteivät paastoamistasi näkisi ihmiset, vaan sinun Isäsi, joka on salassa; salaisessa paikassa ja
sinun Isäsi, joka salassa salaisessa paikassa näkee, maksaa sinulle julkisesti.

Mt.6:19 - 24
19 μη θησαυριζετε υμιν θησαυρους επι της γης οπου σης και βρωσις αφανιζει και οπου κλεπται
διορυσσουσιν και κλεπτουσιν
20 θησαυριζετε δε υμιν θησαυρους εν ουρανω οπου ουτε σης ουτε βρωσις αφανιζει και οπου
κλεπται ου διορυσσουσιν [ουδε, και,-] κλεπτουσιν
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21 οπου γαρ εστιν ο θησαυρος [σου, υμων] εκει εσται [και,-] η καρδια [σου, υμων]
22 ο λυχνος του σωματος εστιν ο οφθαλμος [σου,-] εαν [ουν,-] η ο οφθαλμος σου απλους ολον το
σωμα σου φωτεινον εσται
23 εαν δε ο οφθαλμος σου πονηρος η ολον το σωμα σου σκοτεινον εσται ει ουν το φως το εν σοι
σκοτος εστιν το σκοτος ποσον
24 ουδεις [οικετης,-] δυναται δυσιν κυριοις δουλευειν η γαρ τον ενα μισησει και τον ετερον
αγαπησει η ενος ανθεξεται και του ετερου καταφρονησει ου δυνασθε θεω δουλευειν και
[μαμωνα, μαμμωνα]

Korjattu teksti :
69979 = 7 x 13 x 769 ( 136.jpl = 8 x 17 )
1. Avainsana: theesauros = 4 x 13 x 19
2. Ls: korruptio =turmelus ( 13 ) vai hengellisen järjestyksen täydellisyys ( 17 ) ja
hedelmällisyys ( 8 )
3, οικετης x 4 + tässä = 5
4. Var. 384; 60/7; 1/13

19 μη θησαυριζετε υμιν θησαυρους επι της γης οπου σης και βρωσις αφανιζει και οπου κλεπται
διορυσσουσιν και κλεπτουσιν
20 θησαυριζετε δε υμιν θησαυρους εν ουρανω οπου ουτε σης ουτε βρωσις αφανιζει και οπου
κλεπται ου διορυσσουσιν [ουδε,] κλεπτουσιν
21 οπου γαρ εστιν ο θησαυρος [υμων] εκει εσται [και,] η καρδια [υμων]
22 ο λυχνος του σωματος εστιν ο οφθαλμος [σου,] εαν [-] η ο οφθαλμος σου απλους ολον το
σωμα σου φωτεινον εσται
23 εαν δε ο οφθαλμος σου πονηρος η ολον το σωμα σου σκοτεινον εσται ει ουν το φως το εν σοι
σκοτος εστιν το σκοτος ποσον
24 ουδεις [οικετης,] δυναται δυσιν κυριοις δουλευειν η γαρ τον ενα μισησει και τον ετερον
αγαπησει η ενος ανθεξεται και του ετερου καταφρονησει ου δυνασθε θεω δουλευειν και
[μαμωνα,]

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
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19. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat
murtautuvat sisään ja varastavat.
20. Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät
varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta.
21. Sillä missä sinun aarteesi teidän aarteenne on, siellä on myös sinun sydämesi teidän
sydämenne.
22. Silmä silmäsi on ruumiin lamppu. Jos siis silmäsi on terve, niin koko sinun ruumiisi on valaistu.
23. Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on, on
pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys!
24. Ei kukaan palvelija voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava,
taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa.

Mt.6:25-34

Merkkejä 1380 ( 370-liikaa ). Tk-ohjelmani ei kykene käsittelemään tätä.

25 δια τουτο λεγω υμιν μη μεριμνατε τη ψυχη υμων τι φαγητε [η τι πιητε, και τι πιητε,-] μηδε τω
σωματι υμων τι ενδυσησθε ουχι η ψυχη πλειον εστιν της τροφης και το σωμα του ενδυματος
26 εμβλεψατε εις τα πετεινα του ουρανου οτι ου σπειρουσιν ουδε θεριζουσιν ουδε συναγουσιν
εις [τας,-] αποθηκας και ο πατηρ υμων ο ουρανιος τρεφει αυτα ουχ υμεις μαλλον διαφερετε
αυτων
27 τις δε εξ υμων [μεριμνων,-] δυναται προσθειναι επι την ηλικιαν αυτου πηχυν ενα
28 και περι ενδυματος τι μεριμνατε καταμαθετε τα κρινα του αγρου πως
[αυξανουσιν ου κοπιωσιν ουδε νηθουσιν, αυξανουσιν ου κοπιουσιν ουδε νηθουσιν, ου ξαινουσιν
ουδε νηθουσιν ουδε κοπιωσιν, αυξανει ου κοπια ουδε νηθει]
29 λεγω δε υμιν οτι ουδε σολομων εν παση τη δοξη αυτου περιεβαλετο ως εν τουτων
30 ει δε τον χορτον του αγρου σημερον οντα και αυριον εις κλιβανον βαλλομενον ο θεος ουτως
αμφιεννυσιν ου πολλω μαλλον υμας ολιγοπιστοι
31 μη ουν μεριμνησητε λεγοντες τι φαγωμεν η τι πιωμεν η τι περιβαλωμεθα
32 παντα γαρ ταυτα τα εθνη επιζητ[ουσιν,ει] οιδεν γαρ ο πατηρ υμων ο ουρανιος οτι χρηζετε
τουτων απαντων
33 ζητειτε δε πρωτον την [βασιλειαν του θεου και την δικαιοσυνην, βασιλειαν και την
δικαιοσυνην, βασιλειαν των ουρανων και την δικαιοσυνην] αυτου και ταυτα παντα
προστεθησεται υμιν
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34 μη ουν μεριμνησητε εις την αυριον η γαρ αυριον μεριμνησει [εαυτης, αυτης, τα εαυτης, το
εαυτης, εαυτη] αρκετον τη ημερα η κακια αυτης

Mt.7:1 - 5
1 μη κρινετε ινα μη κριθητε
2 εν ω γαρ κριματι κρινετε κριθησεσθε και εν ω μετρω μετρειτε [αντι,-]μετρηθησεται υμιν
3 τι δε βλεπεις το καρφος το εν τω οφθαλμω του αδελφου σου την δε εν τω σω οφθαλμω δοκον
ου κατανοεις
4 η πως [ερεις, λεγεις] τω αδελφω σου αφες εκβαλω το καρφος [εκ, απο] του οφθαλμου σου και
ιδου η δοκος εν τω οφθαλμω σου
5 υποκριτα εκβαλε πρωτον εκ του οφθαλμου σου την δοκον και τοτε διαβλεψεις εκβαλειν το
καρφος εκ του οφθαλμου του αδελφου σου

Korjattu teksti:
48160 = 7 x 2 x 2 x 5 x 8 x 43 ( 14.jpl )
1. Avainsana: krinoo = 7 x 7 x 20
2. Ls: jumalallisen järjestyksen täydellisyys ( 10 ) x uskollisuus ( 16 ) x Hengen täyteys
voimassa ( 14/43 )
3. ερεω x 22 – tässä = 3 x 7
4. Var. 8;

4/7;

1/20

1 μη κρινετε ινα μη κριθητε
2 εν ω γαρ κριματι κρινετε κριθησεσθε και εν ω μετρω μετρειτε [αντι,]μετρηθησεται υμιν
3 τι δε βλεπεις το καρφος το εν τω οφθαλμω του αδελφου σου την δε εν τω σω οφθαλμω δοκον
ου κατανοεις
4 η πως [ λεγεις] τω αδελφω σου αφες εκβαλω το καρφος [ απο] του οφθαλμου σου και ιδου η
δοκος εν τω οφθαλμω σου
5 υποκριτα εκβαλε πρωτον εκ του οφθαλμου σου την δοκον και τοτε διαβλεψεις εκβαλειν το
καρφος εκ του οφθαλμου του αδελφου σου
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Korjaukset v. 1938 käännökseen:
1. "Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi;
2. sillä millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan; ja millä mitalla te mittaatte, sillä teille
mitataan takaisin.
3. Kuinka näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa malkaa omassa silmässäsi?
4. Taikka kuinka saatat sanoa veljellesi: 'Annas, minä otan rikan silmästäsi', ja katso, malka on
omassa silmässäsi?
5. Sinä ulkokullattu, ota ensin malka omasta silmästäsi, ja sitten sinä näet ottaa rikan veljesi
silmästä.

Mt.7:6
6 μη δωτε το αγιον [μου,-]τοις κυσιν μηδε βαλητε τους μαργαριτας [υμων, μου] εμπροσθεν των
χοιρων μηποτε καταπατησ[ουσιν,ωσιν] αυτους εν τοις ποσιν αυτων και στραφεντες ρηξωσιν υμας

Korjattu teksti:
18571 = 7 x 7 x 379 ( 75.jpl = 5 x 15 )
1. Avainsana: khoiros = 6 x 7 x 25
2. Ls: hengellinen täydellisyys ( 7 ) x jumalallisen armon ( 5 ) voimavaikutus teoissa ( 15 )
3. Ensimmäinen mou-sana sopii tähän, sillä Jumalan Sana on pyhää (Ps.12:7; 105:42 ja
2.Tim.3:15) eivät helmet.
4. Var.

8;

2/7;

1/7.

6 μη δωτε το αγιον [μου]τοις κυσιν μηδε 2. Ensimmäinen mou-sana ei sovi tähän, sillä kaikki
pyhä on Jumalan. βαλητε τους μαργαριτας [υμων] εμπροσθεν των χοιρων μηποτε
καταπατησ[ουσιν,] αυτους εν τοις ποσιν αυτων και στραφεντες ρηξωσιν υμας

Korjaukset v.1938 käännökseen:
6. Älkää antako pyhääni koirille, älkääkä heittäkö helmiänne sikojen eteen, etteivät ne tallaisi
tallaa niitä jalkoihinsa ja kääntyisi ja käännyttyään repisi teitä.
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Mt.7:7 – 12
7 αιτειτε και δοθησεται υμιν ζητειτε και ευρησετε κρουετε και ανοιγησεται υμιν
8 πας γαρ ο αιτων λαμβανει και ο ζητων ευρισκει και τω κρουοντι [ανοιγησεται, ανοιγεται,
ανοιχθησεται]
9 η τις [εστιν,-] εξ υμων ανθρωπος ον [εαν, αν,-] αιτησ[ει,η,εις] ο υιος αυτου αρτον μη λιθον
επιδωσει αυτω
10 [η και ιχθυν αιτησει, η και εαν ιχθυν αιτηση, και εαν ιχθυν αιτηση, και αν ιχθυν αιτηση] μη
οφιν επιδωσει αυτω
11 ει ουν υμεις πονηροι οντες οιδατε [δοματα αγαθα, αγαθα] διδοναι τοις τεκνοις υμων ποσω
μαλλον ο πατηρ υμων ο εν τοις ουρανοις δωσει αγαθα τοις αιτουσιν αυτον
12 παντα [ουν,-] οσα [εαν, αν] θελητε ινα ποιωσιν υμιν οι ανθρωποι ουτως και υμεις ποιειτε
αυτοις ουτος γαρ εστιν ο νομος και οι προφηται

Korjattu teksti:
52731 = 7 x 3 x 9 x 9 x 31
1. Avainsana: aiteoo = 4 x 9 x 31
2. Ls: lopullisuus ( 9 ) x jumalallisen hyväksymisen odotus ( 27 ) x Jumalan Nimi ( 31 )
3. Var.

1728; 242/7; 1/279

7 αιτειτε και δοθησεται υμιν ζητειτε και ευρησετε κρουετε και ανοιγησεται υμιν
8 πας γαρ ο αιτων λαμβανει και ο ζητων ευρισκει και τω κρουοντι [ ανοιχθησεται]
9 η τις [-] εξ υμων ανθρωπος ον [-] αιτησ[η,] ο υιος αυτου αρτον μη λιθον επιδωσει αυτω
10 [ και εαν ιχθυν αιτηση,] μη οφιν επιδωσει αυτω
11 ει ουν υμεις πονηροι οντες οιδατε δοματα αγαθα διδοναι τοις τεκνοις υμων ποσω μαλλον ο
πατηρ υμων ο εν τοις ουρανοις δωσει αγαθα τοις αιτουσιν αυτον
12 παντα [ουν,] οσα [ αν] θελητε ινα ποιωσιν υμιν οι ανθρωποι ουτως και υμεις ποιειτε αυτοις
ουτος γαρ εστιν ο νομος και οι προφηται

Korjaukset v.1938 käännökseen:
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7. Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan.
8. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan.
9. Vai kuka teistä on se ihminen, joka antaa pojallensa kiven, kun tämä pyytää pyytäisi häneltä
leipää,
10. taikka, kun ja jos hän pyytää pyytäisi kalaa, antaa hänelle käärmeen?
11. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin
teidän Isänne, joka on taivaissa, antaa sitä, mikä hyvää on, niille, jotka sitä häneltä anovat!
12. Sentähden, kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille; sillä
tämä on laki ja profeetat.

Mt.7:13 - 14
13 εισελθ[α,ε]τε δια της στενης πυλης [οτι, και τι, τι] πλατεια [η πυλη,-] και ευρυχωρος η οδος η
απαγουσα εις την απωλειαν και πολλοι [εισιν,-] οι εισερχομενοι δι αυτης
14 [οτι , τι, οτι δε, και] στενη [η πυλη,-] και τεθλιμμενη η οδος η απαγουσα εις την ζωην και
ολιγοι εισιν οι ευρισκοντες αυτην

Korjattu teksti:
18130 = 7 x 5 x 2 x 7 x 37
1. Avainsana: pulee = 2 x 7 x 37
2. Ls. hengellinen täydellisyys ( 7 ) x jumalallisen järjärjestyksen täydellisyys ( 10 ) x Jumalan
Sana ( 37 )
3. πυλη x 10 – tässä –tässä – 1 jossain = 7
4. Var.

192; 28/7; 1/518

13 εισελθ[ε]τε δια της στενης πυλης [ και τι,] πλατεια [-] και ευρυχωρος η οδος η απαγουσα εις
την απωλειαν και πολλοι [εισιν,] οι εισερχομενοι δι αυτης
14 [ τι,] στενη [-] και τεθλιμμενη η οδος η απαγουσα εις την ζωην και ολιγοι εισιν οι ευρισκοντες
αυτην

Korjaukset v.1938 käännökseen:
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13. Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja
monta on, jotka siitä sisälle menevät;
14. mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät.

Mt.7:15 - 20
15 προσεχετε [δε,-] απο των ψευδοπροφητων οιτινες ερχονται προς υμας εν
[ενδυμασιν, ενδυμασι, δερμασιν] προβατων εσωθεν δε εισιν λυκοι αρπαγες
16 απο των καρπων αυτων επιγνωσεσθε αυτους μητι συλλεγουσιν απο ακανθων [σταφυλας,
σταφυλην, σταφυληνας] η απο τριβολων συκα
17 ουτως παν δενδρον αγαθον καρπους καλους ποιει το δε σαπρον δενδρον καρπους πονηρους
ποιει
18 ου δυναται δενδρον αγαθον καρπους πονηρους [ενεγκειν, ποιειν ] ουδε δενδρον σαπρον
καρπους καλους [ποιειν, ενεγκειν]
19 παν [ουν,-] δενδρον μη ποιουν καρπον καλον εκκοπτεται και εις πυρ βαλλεται
20 αρα γε [απο, εκ] των καρπων αυτων επιγνωσεσθε αυτους

Korjattu teksti:
50085 = 7 x 27 x 5 x 53 ( 16.jpl )
1. Avainsana: prosekhoo = 7 x 5 x 53
2. Ls: täydellisyys ( 5 ) x jumalallisen hyväksymisen odotus ( 27 ) x uskollisuus ( 16/53 )
3. Var. 288;

56/7;

1/265

15 προσεχετε [δε,] απο των ψευδοπροφητων οιτινες ερχονται προς υμας εν [ δερμασιν]
προβατων εσωθεν δε εισιν λυκοι αρπαγες
16 απο των καρπων αυτων επιγνωσεσθε αυτους μητι συλλεγουσιν απο ακανθων [ σταφυλην,] η
απο τριβολων συκα
17 ουτως παν δενδρον αγαθον καρπους καλους ποιει το δε σαπρον δενδρον καρπους πονηρους
ποιει
18 ου δυναται δενδρον αγαθον καρπους πονηρους [ενεγκειν,] ουδε δενδρον σαπρον καρπους
καλους [ενεγκειν]
19 παν [-] δενδρον μη ποιουν καρπον καλον εκκοπτεται και εις πυρ βαλλεται
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20 αρα γε [εκ] των καρπων αυτων επιγνωσεσθε αυτους

Korjaukset v.1938 käännökseen:
15. Mutta kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa
nahoissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia.
16. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä
viinirypälettä eikä ohdakkeista viikunoita?
17. Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä.
18. Ei saata hyvä puu kasvaa kantaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa kantaa hyviä
hedelmiä.
19. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen.
20. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään.

Mt.7:21-23
21 ου πας ο λεγων μοι κυριε κυριε εισελευσεται εις την βασιλειαν των ουρανων αλλ ο ποιων το
θελημα του πατρος μου του εν [τοις,-] ουρανοις [αυτος εισελευσεται εις την βασιλειαν των
ουρανων, oυτος εισελευσεται εις την βασιλειαν των ουρανων,-]
22 πολλοι ερουσιν μοι εν εκεινη τη ημερα κυριε κυριε [ου τω ονοματι σου εφαγομεν και επιομεν,
ου τω ονοματι σου εφαγομεν και επιομεν και, ου τω ονοματι σου εφαγομεν και τω ονοματι σου
επιομεν ,-] ου τω σω ονοματι [ε,-]προφητευσαμεν και τω σω ονοματι δαιμονια [πολλα,-]
εξεβαλομεν και τω σω ονοματι δυναμεις πολλας εποιησαμεν
23 και τοτε ομολογησω αυτοις οτι ουδεποτε εγνων υμας [απο,ανα]χωρειτε απ εμου [παντες,-] οι
εργαζομενοι την ανομιαν

Korjattu teksti:
48300 = 3 x 4 x 25 x 7 x 23
1. Avainsana: κυριος = 8 x 4 x 25
2. Ls: jumalallinen täydellisyys ( 3 ) x valittujen valintaprosessi ( 100 ) x (vaiko) kuolema ( 23 )
3. Var:

384;

49/7;

1/100
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21 ου πας ο λεγων μοι κυριε κυριε εισελευσεται εις την βασιλειαν των ουρανων αλλ ο ποιων το
θελημα του πατρος μου του εν [τοις,] ουρανοις [oυτος εισελευσεται εις την βασιλειαν των
ουρανων,]
22 πολλοι ερουσιν μοι εν εκεινη τη ημερα κυριε κυριε [ου τω ονοματι σου εφαγομεν και επιομεν
και,] ου τω σω ονοματι [-]προφητευσαμεν και τω σω ονοματι δαιμονια [πολλα,] εξεβαλομεν και
τω σω ονοματι δυναμεις πολλας εποιησαμεν
23 και τοτε ομολογησω αυτοις οτι ουδεποτε εγνων υμας [ανα]χωρειτε απ εμου [παντες,] οι
εργαζομενοι την ανομιαν
Korjaukset v.1938 käännökseen:
21. Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka
tekee minun Isäni taivaallisen tahdon joka on taivaissa, se pääsee taivasten valtakuntaan.
22. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me Sinun nimessäsi syöneet ja Sinun
nimessäsi juoneet; emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet
ulos paljon riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'
23. Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun
tyköäni, kaikki te laittomuuden tekijät'.

Mt.7:24-27
24 πας ουν οστις ακουει μου τους λογους [τουτους,-] και ποιει αυτους [ομοιωθησεται, ομοιωσω
αυτον] ανδρι φρονιμω οστις ωκοδομησεν αυτου την οικιαν επι την πετραν
25 και κατεβη η βροχη και ηλθ[ον,αν] οι ποταμοι και επνευσαν οι ανεμοι και προσ[επεσαν,
επεσoν, εκρουσαν, ερρηξαν, εκοψαν] τη οικια εκεινη και ουκ επεσεν τεθεμελιωτο γαρ επι την
πετραν
26 και πας [ο ακουων, οστις ακουει] μου τους λογους τουτους και μη [ποιων, ποιει] αυτους
ομοιωθησεται ανδρι μωρω οστις ωκοδομησεν αυτου την οικιαν επι την αμμον
27 και κατεβη η βροχη και ηλθον οι ποταμοι και [επνευσαν οι ανεμοι και,-] προσ[εκοψαν,
ερρηξαν, εκρουσαν] τη οικια εκεινη και επεσεν και ην η πτωσις αυτης μεγαλη [σφοδρα,-]

Korjattu teksti:
44352 = 7 x 8 x 8 x 9 x 11
1. Avainsana: oikodomeoo = 9 x 11 x 11
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2. Ls: hedelmällisyys ( 8 ) ja ylösnousemus ( 8 ) vaiko epäjärjestys ( 11 ) ja tuomio ( 9 )
3. Var.

1920;

256/7;

1/99

24 πας ουν οστις ακουει μου τους λογους [-] και ποιει αυτους [ομοιωθησεται,] ανδρι φρονιμω
οστις ωκοδομησεν αυτου την οικιαν επι την πετραν
25 και κατεβη η βροχη και ηλθ[ον,] οι ποταμοι και επνευσαν οι ανεμοι και προσ[επεσoν,] τη οικια
εκεινη και ουκ επεσεν τεθεμελιωτο γαρ επι την πετραν
26 και πας [οστις ακουει] μου τους λογους τουτους και μη [ποιει] αυτους ομοιωθησεται ανδρι
μωρω οστις ωκοδομησεν αυτου την οικιαν επι την αμμον
27 και κατεβη η βροχη και ηλθον οι ποταμοι και [επνευσαν οι ανεμοι και,] προσ[ερρηξαν,] τη
οικια εκεινη και επεσεν και ην η πτωσις αυτης μεγαλη [-]

Korjaukset v.1938 käännökseen:
24. Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava
ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi.
25. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan,
mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu.
26. Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään
mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi.
27. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta
vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri."

Mt.7:28 - 29
28 και εγενετο οτε [συν,-]ετελεσεν ο ιησους τους λογους τουτους εξεπλησσοντο [οι οχλοι,
παντες, παντες οι οχλοι,-] επι τη διδαχη αυτου
29 ην γαρ διδασκων αυτους ως εξουσιαν εχων και ουχ ως οι γραμματεις [αυτων,-] [και οι
φαρισαιοι,-]

Korjattu teksti:
20965 = 5 x 7 x 599 ( 29/109.jpl )
1. Avainsana: teleoo ( = lopettaa ) = 5 x 12 x 19
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2. Ls: täydellisyys ( 5 ) x lähtö; tuomion odotus ( 29 )
3. οχλοι ( kansanjoukot ) x 175 =7 x 25 Kuuluu tähän.
4. Var.

32;

5/7;

1/5

28 και εγενετο οτε [-]ετελεσεν ο ιησους τους λογους τουτους εξεπλησσοντο [ παντες οι οχλοι,]
επι τη διδαχη αυτου
29 ην γαρ διδασκων αυτους ως εξουσιαν εχων και ουχ ως οι γραμματεις [αυτων,] [-]

Korjaukset v.1938 käännökseen:
28. Ja kun Jeesus lopetti nämä puheet, olivat kaikki kansanjoukot hämmästyksissään hänen
opetuksestansa
29. sillä Hän opetti heitä niinkuin se, jolla valta on, eikä niinkuin heidän kirjanoppineensa.

Mt.8:1 - 4
1 [καταβαντος δε αυτου, καταβαντι δε αυτω] απο του ορους ηκολουθησαν αυτω οχλοι πολλοι
2 και ιδου λεπρος [προσελθων, ελθων,-] προσεκυνει αυτω λεγων κυριε εαν θελης δυνασαι με
καθαρισαι
3 και εκτεινας την χειρα ηψατο αυτου [ο ιησους,-]λεγων θελω καθαρισθητι και ευθεως
εκαθ[α,ε]ρισθη αυτου η λεπρα
4 και λεγει αυτω ο ιησους ορα μηδενι [μηδεν,-] ειπης αλλ[α,-] υπαγε σεαυτον δειξον τω ιερει και
προσενεγκ[ον,ε] το δωρον ο προσεταξεν μω[υ,-]σης εις μαρτυριον αυτοις
1 [καταβαντος δε αυτου, καταβαντι δε αυτω] απο του ορους ηκολουθησαν αυτω οχλοι πολλοι
2 και ιδου λεπρος [προσελθων, ελθων,-] προσεκυνει αυτω λεγων κυριε εαν θελης δυνασαι με
καθαρισαι
αυτω ο ιησους ορα μηδενι [μηδεν,-] ειπης [αλλα, αλλ] υπαγε σεαυτον δειξον τω 3 και εκτεινας
την χειρα ηψατο αυτου [ο ιησους,-] λεγων θελω καθαρισθητι και ευθεως [εκαθαρισθη,
εκαθερισθη] αυτου η λεπρα
4 και λεγει ιερει και [προσενεγκον, προσενεγκε] το δωρον
ο προσεταξεν [μωυσης, μωσης] εις μαρτυριον αυτοις
Korjattu teksti:
37604 = 2 x 2 x 7 x 1343(17 x 79)
1 [ καταβαντι δε αυτω] απο του ορους ηκολουθησαν αυτω οχλοι πολλοι
2 και ιδου λεπρος [προσελθων,] προσεκυνει αυτω λεγων κυριε εαν θελης δυνασαι με
καθαρισαι
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3 και εκτεινας την χειρα ηψατο αυτου [-] λεγων θελω καθαρισθητι και ευθεως [ εκαθερισθη]
αυτου η λεπρα
4 και λεγει αυτω ο ιησους ορα μηδενι [-] ειπης [αλλα,] υπαγε σεαυτον δειξον τω ιερει και
[προσενεγκον,] το δωρον ο προσεταξεν [μωυσης,] εις μαρτυριον αυτοις
37604 = 7 x 4 x 17 x 79 ( 22.jpl )
1. Avainsana: katharidzoo = 3 x 4 x 79
2. Ls: mätäneminen ( 22/79 ) x Jumalan luomistyöt ( 4 ) x hengellisen järjestyksen täydellisyys
( 17 )
3. Var:

384; 54/7; 1/316

1 [καταβαντι δε αυτω] απο του ορους ηκολουθησαν αυτω οχλοι πολλοι
2 και ιδου λεπρος [προσελθων,] προσεκυνει αυτω λεγων κυριε εαν θελης δυνασαι με καθαρισαι
3 και εκτεινας την χειρα ηψατο αυτου [-]λεγων θελω καθαρισθητι και ευθεως εκαθ[ε]ρισθη
αυτου η λεπρα
4 και λεγει αυτω ο ιησους ορα μηδενι [-] ειπης αλλ[α,] υπαγε σεαυτον δειξον τω ιερει και
προσενεγκ[ον,] το δωρον ο προσεταξεν μω[υ,]σης εις μαρτυριον αυτοις

Korjaukset v.1938 käännökseen:
1. Kun hän astui alas vuorelta, seurasi häntä suuri kansan paljous.
2. Ja katso, (Hänen) luokseen tuli pitalinen mies ja kumartui maahan hänen eteensä ja sanoi: "Herra,
jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa".
3. Niin hän ojensi kätensä, kosketti häntä ja sanoi: "Minä tahdon; puhdistu". Ja kohta heti hän
puhdistui pitalistaan.
4. Ja Jeesus sanoi hänelle: "Katso, ettet puhu tästä kenellekään; vaan mene ja näytä itsesi papille,
ja uhraa lahja, jonka Mooses on säätänyt, todistukseksi heille".

Mt.8:14 - 17
Tässä Jes.53:4 ei ole koko jae. Siksi ei mahdollisesti kumpikaan vaihtoehto ole virheetön???
Kuitenkin molemmissa on astheneia-sanan tilalla amartia!!!
Jes.53:4
53:4 [ουτος, αυτος] τας [αμαρτιας, ασθενειας] ημων [φερει, ελαβεν] και [περι ημων οδυναται,
τας νοσους εβαστασεν]
Korjattu teksti:
5145 = 7 x 7 x 7 x 3 x 5

64

1. Avainsana: odunaoo = 5 x 5 x 53
2. Ls: armo ( 5 ) x hengellinen täydellisyys ( 7 ) x jumalallinen täydelliseksi tekeminen ( 21 )
3. Var. 16; 3/7; 2/5

A. 4 [ουτος,] τας [αμαρτιας,] ημων [ελαβεν] και [περι ημων οδυναται,]
5929 = 7 x 7 x 121
B. 4 [αυτος] τας [αμαρτιας,] ημων [φερει,] και [τας νοσους εβαστασεν]

Mt.8:14-17
14 και ελθων ο ιησους εις την οικιαν πετρου ειδεν την πενθεραν αυτου βεβλημενην και
πυρεσσουσαν
15 και ηψατο της χειρος αυτης και αφηκεν αυτην ο πυρετος και ηγερθη και διηκονει [αυτω,
αυτοις]
16 οψιας δε γενομενης προσηνεγκαν αυτω δαιμονιζομενους πολλους και εξεβαλεν τα πνευματα
λογω και παντας τους κακως εχοντας εθεραπευσεν
17 οπως πληρωθη το ρηθεν δια ησαιου του προφητου λεγοντος [αυτος, ουτος] τας [ασθενειας,
αμαρτιας] ημων [ελαβεν, φερει] [και τας νοσους εβαστασεν, και περι ημων οδυναται]
Korjattu teksti :
39375 = 7 x 9 x 25 x 25
1. Avainsana: therapeuoo = 7 x 8 x 25
2. Ls: jumalallinen täydellisyys ( 3 ) x jumalallisen armon vastaanottamisen odotus ( 25 ) x
armo ( 5 ) x jumalallisen armon voimavaikutus teoissa ( 15 )
3. αμαρτιας ( =syntimme ) x 173 + tässä + 1 jossain = 7 x 25
4. Var.

32;

5/7;

1/25

14 και ελθων ο ιησους εις την οικιαν πετρου ειδεν την πενθεραν αυτου βεβλημενην και
πυρεσσουσαν
15 και ηψατο της χειρος αυτης και αφηκεν αυτην ο πυρετος και ηγερθη και διηκονει [αυτω,]
16 οψιας δε γενομενης προσηνεγκαν αυτω δαιμονιζομενους πολλους και εξεβαλεν τα πνευματα
λογω και παντας τους κακως εχοντας εθεραπευσεν
17 οπως πληρωθη το ρηθεν δια ησαιου του προφητου λεγοντος [αυτος,] τας [αμαρτιας] ημων
[ελαβεν,] [και περι ημων οδυναται]

Korjaukset v.1938 käännökseen:
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14. Kun Jeesus tuli Pietarin kotiin, näki hän hänen anoppinsa makaavan sairaana kuumeessa.
15. Niin hän koski tämän käteen, ja kuume lähti hänestä; ja hän nousi ja palveli häntä.
16. Mutta illan tultua tuotiin hänen tykönsä monta riivattua. Ja hän ajoi henget ulos sanalla, ja
kaikki sairaat hän paransi;
17. että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo: "Hän otti päällensä
meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme syntimme, ja vuoksemme kärsii tuskaa.”

Mt.9:20-22
20 και ιδου γυνη αιμορροουσα δωδεκα ετη [εχουσα εν τη ασθενεια,-] προσελθουσα οπισθεν
ηψατο του κρασπεδου του ιματιου αυτου
21 ελεγεν γαρ εν εαυτη εαν [μονον αψωμαι, αψωμαι] του ιματιου αυτου σωθησομαι
22 ο δε [ιησους,-] [στραφεις, επιστραφεις, εστη στραφεις] και ιδων αυτην ειπεν θαρσει
θυγα[τερ,τηρ] η πιστις σου σεσωκεν σε και εσωθη η γυνη απο της ωρας εκεινης
Korjattu teksti
30940 = 2 x 2 x 5 x 7 x 13 x 17
1. Avainsana: αιμορροεω= 4 x 13 x 23
2. Ls. tuhoaminen ( !3 ) x toivo ( 20 ) x voitto ( 17 )
3. Var: 48; 8/7; 1/52
20 και ιδου γυνη αιμορροουσα δωδεκα ετη [εχουσα εν τη ασθενεια,] προσελθουσα οπισθεν
ηψατο του κρασπεδου του ιματιου αυτου
21 ελεγεν γαρ εν εαυτη εαν [μονον αψωμαι,] του ιματιου αυτου σωθησομαι
22 ο δε [ιησους,] [στραφεις,] και ιδων αυτην ειπεν θαρσει θυγα[τηρ] η πιστις σου σεσωκεν σε και
εσωθη η γυνη απο της ωρας εκεινης
Korjaukset v.1938 käännökseen:
20. Ja katso, nainen, joka oli sairastanut erenjuoksua kaksitoista vuotta ja oli heikkouden vallassa,
tuli takaapäin ja kosketti Hänen vaippansa tupsua.
21. Sillä hän sanoi itsekseen: ’ Jos vain saan koskettaa Hänen vaippaansa, niin minä tulen
terveeksi’.
22. Silloin Jeesus kääntyi, näki hänet ja sanoi: ’Tyttäreni ole turvallisella mielellä; sinun uskosi on
tehnyt sinut terveeksi. Ja sillä hetkellä nainen tuli terveeksi.

Mt.9:18,19-23-26
18 ταυτα αυτου λαλουντος αυτοις ιδου αρχων [εις προσελθων, τις προσελθων, προσελθων, εις
ελθων, τις ελθων] προσεκυνει αυτω λεγων [οτι, κυριε, -] η θυγατηρ μου αρτι ετελευτησεν αλλα
ελθων επιθες την χειρα σου επ αυτην και ζησεται
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19 και εγερθεις ο ιησους [ηκολουθει, ηκολουθησεν] αυτω και οι μαθηται αυτου
23 και ελθων ο ιησους εις την οικιαν του αρχοντος και ιδων τους αυλητας και τον οχλον
θορυβουμενον
24 [ελεγεν, λεγει αυτοις, λεγει] αναχωρειτε ου γαρ απεθανεν το κορασιον αλλα καθευδει και
κατεγελων αυτου [ειδοτες οτι απεθανεν,-]
25 οτε δε εξεβληθη ο οχλος [εισελθων, ελθων] εκρατησεν της χειρος αυτης και ηγερθη το
κορασιον
26 και εξηλθεν η φημη [αυτη, αυτης, αυτου] εις ολην την γην εκεινην
Korjattu teksti
50596 = 2 x 2 x 7 x 13 x 139 (= 34pl. = 2 x 17 )
1. Avainsana: φημη= 4 x 139
2. Ls. tuhoaminen ( 13 ) x ylösnousemus ( 8 ) x voitto ( 17 )
3. απoθνησκω x 111 + tässä = 7 x 16
4. Var: 1080; 156/7; 2/556
18 ταυτα αυτου λαλουντος αυτοις ιδου αρχων [ εις ελθων,] προσεκυνει αυτω λεγων [οτι,] η
θυγατηρ μου αρτι ετελευτησεν αλλα ελθων επιθες την χειρα σου επ αυτην και ζησεται
19 και εγερθεις ο ιησους [ηκολουθει,] αυτω και οι μαθηται αυτου
23 και ελθων ο ιησους εις την οικιαν του αρχοντος και ιδων τους αυλητας και τον οχλον
θορυβουμενον
24 [ελεγεν,] αναχωρειτε ου γαρ απεθανεν το κορασιον αλλα καθευδει και κατεγελων αυτου
[ειδοτες οτι απεθανεν,]
25 οτε δε εξεβληθη ο οχλος [ ελθων] εκρατησεν της χειρος αυτης και ηγερθη το κορασιον
26 και εξηλθεν η φημη [αυτη,] εις ολην την γην εκεινην
Korjaukset v.1938 käännökseen:
18. Kun hän tätä heille puhui, niin katso, eräs päämies tuli ja kumartui maahan hänen eteensä ja
sanoi: "Minun tyttäreni kuoli juuri ikään, mutta tule ja pane kätesi hänen päällensä, niin hän
virkoaa eloon."
19. Niin Jeesus nousi ja seurasi häntä opetuslapsinensa.
23. Ja kun Jeesus tuli päämiehen taloon ja näki huilunsoittajat ja hälisevän väkijoukon,
24. sanoi hän: "Menkää pois, sillä tyttö ei ole kuollut, vaan nukkuu." Niin he nauroivat häntä, sillä
he olivat nähneet, että hän oli kuollut.
25. Mutta kun väkijoukko oli ajettu ulos, meni hän sisälle ja tarttui hänen käteensä; ja tyttö nousi.
26. Ja sanoma tästä levisi koko siihen maahan.

Mt.9:27-31
27 και παραγοντι εκειθεν τω ιησου ηκολουθησαν [αυτω,-] δυο τυφλοι κραζοντες και λεγοντες
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ελεησον ημας [υιε, υιος, κυριε υιε] δαυιδ
28 [ελθοντι δε, ελθοντος δε αυτου, εισελθοντι δε αυτω, και ερχεται] εις την οικιαν
προσηλθ[ον,αν] αυτω οι [δυο,-] τυφλοι
και λεγει αυτοις ο ιησους πιστευετε οτι δυναμαι [υμιν,-] τουτο ποιησαι λεγουσιν αυτω ναι κυριε
29 τοτε ηψατο των [οφθαλμων, ομματων] αυτων λεγων κατα την πιστιν υμων γενηθητω υμιν
30 και [η,α]νεωχθησαν αυτων οι οφθαλμοι και ενεβριμη[θη,σατο] αυτοις ο ιησους λεγων ορατε
μηδεις γινωσκετω
31 οι δε εξελθοντες διεφημισαν αυτον εν [ολη,-] τη γη εκεινη
Korjattu teksti
47250 = 2 x 3 x 3 x 3 x 5 x 5 x 5 x 7
1. Avainsana: tyflos = 2 x 2 x 3 x 5 x 25
2. Ls. vankeus ( 18 ) x jumalallisen armon vastaanottamisen odotus ( 25 ) x armo ja
sen voimavaikutus teoissa ( 15 )
3. ομματος x 2 + tässä
4. Var. 3072; 434/7; 3/750
27 και παραγοντι εκειθεν τω ιησου ηκολουθησαν [-] δυο τυφλοι κραζοντες και λεγοντες ελεησον
ημας [ υιος,] δαυιδ
28 [ και ερχεται] εις την οικιαν προσηλθ[ον,] αυτω οι [δυο,] τυφλοι και λεγει αυτοις ο ιησους
πιστευετε οτι δυναμαι [υμιν,] τουτο ποιησαι λεγουσιν αυτω ναι κυριε
29 τοτε ηψατο των [ ομματων] αυτων λεγων κατα την πιστιν υμων γενηθητω υμιν
30 και [α]νεωχθησαν αυτων οι οφθαλμοι και ενεβριμη[θη,] αυτοις ο ιησους λεγων ορατε μηδεις
γινωσκετω
31 οι δε εξελθοντες διεφημισαν αυτον εν [-] τη γη εκεινη
. Korjaukset v.1938 käännökseen:

27. Ja kun Jeesus kulki sieltä, seurasi (Häntä) kaksi sokeaa huutaen ja sanoen: "Daavidin poika,
armahda meitä."
28. Ja Hänen mentyänsä huoneeseen mennessä taloon nuo kaksi sokeaa sokeat tulivat Hänen
tykönsä; ja Jeesus sanoi heille: "Uskotteko, että minä voin sen tehdä teille?" He sanoivat Hänelle:
"Uskomme Kyllä, Herra."
29. Silloin Hän kosketti heidän silmiänsä ja sanoi: "Tapahtukoon teille uskonne mukaan."
30. Ja heidän silmänsä aukenivat. Ja Jeesus varoitti heitä vakavasti sanoen: "Katsokaa, ettei kukaan
saa tästä tietää."
31. Mutta he menivät pois ja levittivät sanomaa Hänestä koko siihen maahan.
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Mt 10:34 - 39
34 μη νομισητε οτι ηλθον βαλειν ειρηνην επι την γην ουκ ηλθον βαλειν ειρηνην αλλα [μαχαιραν,
μαχην και μαχαιραν, διαμερισμον των διανοιων]
35 ηλθον γαρ διχασαι [ανθρωπον, υιον] κατα του πατρος αυτου και θυγατερα κατα της μητρος
αυτης και νυμφην κατα της πενθερας αυτης
36 και εχθροι του ανθρωπου οι οικιακοι αυτου
37 ο φιλων πατερα η μητερα υπερ εμε ουκ εστιν μου αξιος
[και ο φιλων υιον η θυγατερα υπερ εμε ουκ εστιν μου αξιος,
και ο φιλων υιον η θυγατερα υπερ εμε ουκ εστιν μου,
και ο φιλων υιον η θυγατερα υπερ εμε ουκ εστιν μου αξιος,
και ο φιλων υιον η θυγατερα υπερ εμε ουκ εστιν μουκαι ος ου λαμβανει τον σταυρον αυτου και
ακολουθει οπισω μου ουκ εστιν μου αξιος,-]
38 και ος ου λαμβανει τον σταυρον αυτου και ακολουθει οπισω μου ουκ εστιν μου [αξιος,
αδελφος, μαθητης]
39 [ο ευρων την ψυχην αυτου απολεσει αυτην και,-] ο απολεσας την ψυχην αυτου ενεκεν εμου
ευρησει αυτην

Korjattu teksti:
59010 = 7 x 6 x 5 x 281 ( 60.jpl )
1. Avainsana: akoloutheoo = 5 x 281 = 1405
2. Ls: armo ( 5 ) x lihan ja hengen välinen taistelu ( 6 ) x ylpeys ( 60/281 )
3. μαχη ( = riidan ) x 4 + tässä – 3 jossain
4. μαθητης ( = opetuslapsi ) x 261 + tässä + 4 ( = 266 = 7 x 38 tai 259 = 7 x 37 )
5. Var.

180; 34/7; 1/1405

34 μη νομισητε οτι ηλθον βαλειν ειρηνην επι την γην ουκ ηλθον βαλειν ειρηνην αλλα [μαχην και
μαχαιραν,]
35 ηλθον γαρ διχασαι [ανθρωπον,] κατα του πατρος αυτου και θυγατερα κατα της μητρος αυτης
και νυμφην κατα της πενθερας αυτης
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36 και εχθροι του ανθρωπου οι οικιακοι αυτου
37 ο φιλων πατερα η μητερα υπερ εμε ουκ εστιν μου αξιος [ και ο φιλων υιον η θυγατερα υπερ
εμε ουκ εστιν μουκαι ος ου λαμβανει τον σταυρον αυτου και ακολουθει οπισω μου ουκ εστιν μου
αξιος,]
38 και ος ου λαμβανει τον σταυρον αυτου και ακολουθει οπισω μου ουκ εστιν μου [μαθητης]
39 [ο ευρων την ψυχην αυτου απολεσει αυτην και,] ο απολεσας την ψυχην αυτου ενεκεν εμου
ευρησει αυτην

Korjaukset v.1938 käännökseen:
34. Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle; en ole tullut tuomaan rauhaa,
vaan riidan ja miekan.
35. Sillä minä olen tullut 'nostamaan pojan riitaan isäänsä vastaan ja tyttären äitiänsä vastaan ja
miniän anoppiansa vastaan;
36. ja ihmisen vihamiehiksi tulevat hänen omat perhekuntalaisensa'.
37. Joka rakastaa isäänsä taikka äitiänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias; ja joka
rakastaa poikaansa taikka tytärtänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias;
38. ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias opetuslapseni.
39. Joka löytää elämänsä, kadottaa sen; ja joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen.

Mt.10:40 - 42
40 ο δεχομενος υμας εμε δεχεται και ο εμε δεχομενος δεχεται τον αποστειλαντα με
41 ο δεχομενος προφητην εις ονομα προφητου μισθον προφητου λη[μ,-]ψεται [και ο δεχομενος
δικαιον εις ονομα δικαιου μισθον δικαιου λημψεται, και ο δεχομενος δικαιον εις ονομα δικαιου
μισθον δικαιου ληψεται,-]
42 και ος [αν, εαν] ποτιση ενα των [μικρων τουτων, ελαχιστων τουτων, μικρων τουτων των
ελαχιστων] ποτηριον [ψυχρου, ψυχρουν, υδατος ψυχρου] [μονον,-] εις ονομα μαθητου αμην
λεγω υμιν ου μη [απολεση τον μισθον, αποληται ο μισθος] αυτου
Korjattu teksti :
28497 = 7 x 3 x 23 x 59 (17.jpl)
1. Avainsana: misthos = 23 x 23
2. Ls: todistuksen täyteys ( 3 ) x kuolema ( 23 ) x hengellisesti täydellinen järjestys ( 17/59 )
3. misthos x 29 - tässä = 4 x 7
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4. Var. 432;

60/7;

1/23

40 ο δεχομενος υμας εμε δεχεται και ο εμε δεχομενος δεχεται τον αποστειλαντα με
41 ο δεχομενος προφητην εις ονομα προφητου μισθον προφητου λη[μ,]ψεται [-]
42 και ος [αν,] ποτιση ενα των [ελαχιστων τουτων,] ποτηριον [ ψυχρουν,][μονον,] εις ονομα
μαθητου αμην λεγω υμιν ου μη [αποληται ο μισθος] αυτου

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
40. Joka ottaa tykönsä teidät, se ottaa tykönsä minut; ja joka ottaa minut tykönsä, ottaa tykönsä
hänet, joka on minut lähettänyt.
41. Joka profeetan ottaa tykönsä profeetan nimen tähden, saa profeetan palkan; ja joka
vanhurskaan ottaa tykönsä vanhurskaan nimen tähden, saa vanhurskaan palkan.
42. Ja kuka hyvänsä antaa yhdelle näistä pienistä pienimmistä maljallisen kylmää vettä, hänen
juodaksensa, opetuslapsen nimen tähden, totisesti minä sanon teille: hän ei jää palkkaansa vaille."

Mt.11:1 - 6
1 και εγενετο οτε ετελεσεν ο ιησους διατασσων τοις δωδεκα μαθηταις αυτου μετεβη εκειθεν του
διδασκειν και κηρυσσειν εν ταις πολεσιν αυτων
2 ο δε ιωαννης ακουσας εν τω δεσμωτηριω τα εργα του [χριστου, ιησου] πεμψας [δια, δυο] των
μαθητων αυτου
3 ειπεν αυτω συ ει ο [ερχομενος, εργαζομενος] η ετερον προσδοκωμεν
4 και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτοις πορευθεντες απαγγειλατε ιωαννη α ακουετε και βλεπετε
5 τυφλοι αναβλεπουσιν [και χωλοι περιπατουσιν, χωλοι περιπατουσιν,-] λεπροι καθαριζονται και
κωφοι ακουουσιν [και,-] [νεκροι εγειρονται και πτωχοι ευαγγελιζονται, νεκροι εγειρονται]
6 και μακαριος εστιν ος [εαν, αν,-] μη σκανδαλισθη εν εμοι

Korjattu teksti:
50393 = 7 x 23 x 313 ( 65.jpl = 5 x 13 )
1. Avainsana: desmooteerion = 3 x 23 x 23
2. Ls: kuolema ( 23 ) x vapaus ( 5 ) vai hylkääminen ( 13 )
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3. πτωχος x 34 + tässä = 5 x 7
4. Var. 288;

38/7;

1/23

1 και εγενετο οτε ετελεσεν ο ιησους διατασσων τοις δωδεκα μαθηταις αυτου μετεβη εκειθεν του
διδασκειν και κηρυσσειν εν ταις πολεσιν αυτων
2 ο δε ιωαννης ακουσας εν τω δεσμωτηριω τα εργα του [ιησου] πεμψας [δια,] των μαθητων
αυτου
3 ειπεν αυτω συ ει ο [ερχομενος,] η ετερον προσδοκωμεν
4 και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτοις πορευθεντες απαγγειλατε ιωαννη α ακουετε και βλεπετε
5 τυφλοι αναβλεπουσιν [και χωλοι περιπατουσιν,] λεπροι καθαριζονται και κωφοι ακουουσιν
[και,] [νεκροι εγειρονται και πτωχοι ευαγγελιζονται,]
6 και μακαριος εστιν ος [-] μη σκανδαλισθη εν εμοι

Korjaukset v.1938 käännökseen:
1. Ja kun Jeesus oli antanut kahdelletoista opetuslapselleen kaikki nämä käskyt, niin hän lähti sieltä
opettamaan ja saarnaamaan heidän kaupunkeihinsa.
2. Mutta kun Johannes vankilassa ollessaan kuuli Kristuksen Jeesuksen teot, lähetti hän
opetuslapsiansa
3. sanomaan hänelle: "Oletko sinä se tuleva, vai pitääkö meidän toista odottaman?"
4. Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette:
5. sokeat saavat näkönsä, ja rammat kävelevät, pitaliset puhdistuvat, ja kuurot kuulevat, ja
kuolleet herätetään, ja köyhille julistetaan evankeliumia.
6. Ja autuas on se, joka ei loukkaannu minuun."

Mt.11:25 - 30
25 εν εκεινω τω καιρω αποκριθεις ο ιησους ειπεν εξομολογουμαι σοι πατερ κυριε του ουρανου
και της γης οτι [απ,-]εκρυψας ταυτα απο σοφων [και συνετων,-] και απεκαλυψας αυτα νηπιοις
26 [ναι ο πατηρ οτι ουτως ευδοκια εγενετο εμπροσθεν σου, ουα ο πατηρ οτι εμπροσθεν σου
ευδοκια μοι εγενετο]
27 παντα μοι παρεδοθη υπο του πατρος [μου,-] και ουδεις [επιγινωσκει, εγνω] τον υιον ει μη ο
πατηρ ουδε τον πατερα τις [επιγινωσκει, εγνω] ει μη ο υιος, και ω εαν βουληται ο υιος
αποκαλυψαι
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28 δευτε προς με παντες οι κοπιωντες και πεφορτισμενοι [εστε,-] καγω αναπαυσω υμας
29 αρατε τον ζυγον μου εφ υμας και μαθετε [απ εμου,-] οτι πρα[υ,ο]ς ειμι και ταπεινος τη καρδια
και ευρησετε αναπαυσιν ταις ψυχαις υμων
30 ο γαρ ζυγος μου χρηστος και το φορτιον μου ελαφρον εστιν

Korjattu teksti:
59976 = 7 x 12 x 2 x 3 x 7 x 17
1. Avainsana: deute = 2 x 3 x 7 x 17
2. Ls: lihan ja hengen välinen taistelu ( 6 ) x liitto ihmisen ja Jumalan välillä ( 7 ) x saattaa asiat
täydelliseen järjestykseen ( 12 ) x hengellisen järjestyksen täydellisyys ( 17 )
3. συνετων ( = ymmärtäväisiltä ) x 4 - tässä
4. Var. 512; 71/7; 2/714

25 εν εκεινω τω καιρω αποκριθεις ο ιησους ειπεν εξομολογουμαι σοι πατερ κυριε του ουρανου
και της γης οτι [-]εκρυψας ταυτα απο σοφων [-] και απεκαλυψας αυτα νηπιοις
26 [ ουα ο πατηρ οτι εμπροσθεν σου ευδοκια μοι εγενετο]
27 παντα μοι παρεδοθη υπο του πατρος [μου,] και ουδεις [επιγινωσκει,] τον υιον ει μη ο πατηρ
ουδε τον πατερα τις [επιγινωσκει,] ει μη ο υιος, και ω εαν βουληται ο υιος αποκαλυψαι
28 δευτε προς με παντες οι κοπιωντες και πεφορτισμενοι [-] καγω αναπαυσω υμας
29 αρατε τον ζυγον μου εφ υμας και μαθετε [-] οτι πρα[ο]ς ειμι και ταπεινος τη καρδια και
ευρησετε αναπαυσιν ταις ψυχαις υμων
30 ο γαρ ζυγος μου χρηστος και το φορτιον μου ελαφρον εστιν

Korjaukset v.1938 käännökseen:
25. Siihen aikaan Jeesus johtui puhumaan sanoen: "Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra,
että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille.
26. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. Niin, Isä, näin tapahtuu hyvä tahtosi edessäsi.
27. Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne Poikaa kuin Isä, eikä Isää
tunne kukaan muu kuin Poika ja se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa.
28. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon.
29. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä
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sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne.
30. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä."

Mt 12:38 – 42 ( ”Kolme päivää ja kolme yötä” )
38 τοτε απεκριθησαν [αυτω,-] τινες των γραμματεων [και φαρισαιων,-] λεγοντες διδασκαλε
θελομεν απο σου σημειον ιδειν
39 ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις γενεα πονηρα και μοιχαλις σημειον επιζητει και σημειον ου
δοθησεται αυτη ει μη το σημειον ιωνα του προφητου
40 ωσπερ γαρ [ην, εγενετο,-] ιωνας εν τη κοιλια του κητους τρεις ημερας και τρεις νυκτας ουτως
εσται [και,-] ο υιος του ανθρωπου εν τη καρδια της γης τρεις ημερας και τρεις νυκτας
41 ανδρες νινευιται αναστησονται εν τη κρισει μετα της γενεας ταυτης και κατακρινουσιν αυτην
οτι μετενοησαν εις το κηρυγμα ιωνα και ιδου πλειον ιωνα ωδε
42 βασιλισσα νοτου εγερθησεται εν τη κρισει μετα της γενεας ταυτης και κατακρινει αυτην οτι
ηλθεν εκ των περατων της γης ακουσαι την σοφιαν σολομων[ος,τος] και ιδου πλειον
σολομων[ος,τος] ωδε

Korjattu teksti :
64561 = 7 x 23 x 401 ( 79/22.jpl )
1. Avainsana: keetos = 2 x 13 x 23
2. Ls: kuolema ( 23 ) x turmeleminen ( 22/79/401 )
3. φαρισαιως x 98 = 7 x 14 Kuuluu tähän.
4. Var. 96; 14/7; 1/23

38 τοτε απεκριθησαν [-] τινες των γραμματεων [και φαρισαιων,] λεγοντες διδασκαλε θελομεν
απο σου σημειον ιδειν
39 ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις γενεα πονηρα και μοιχαλις σημειον επιζητει και σημειον ου
δοθησεται αυτη ει μη το σημειον ιωνα του προφητου
40 ωσπερ γαρ [ην,] ιωνας εν τη κοιλια του κητους τρεις ημερας και τρεις νυκτας ουτως εσται [-] ο
υιος του ανθρωπου εν τη καρδια της γης τρεις ημερας και τρεις νυκτας
41 ανδρες νινευιται αναστησονται εν τη κρισει μετα της γενεας ταυτης και κατακρινουσιν αυτην
οτι μετενοησαν εις το κηρυγμα ιωνα και ιδου πλειον ιωνα ωδε
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42 βασιλισσα νοτου εγερθησεται εν τη κρισει μετα της γενεας ταυτης και κατακρινει αυτην οτι
ηλθεν εκ των περατων της γης ακουσαι την σοφιαν σολομων[ος,] και ιδου πλειον σολομων[ος,]
ωδε

Korjaukset v.1938 käännökseen:
38. Silloin muutamat kirjanoppineista ja fariseuksista vastasivat hänelle sanoen: "Opettaja, me
tahdomme nähdä sinulta merkin".
39. Mutta hän vastasi heille ja sanoi: "Tämä paha ja avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä,
mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin profeetta Joonaan merkki.
40. Sillä niinkuin Joonas oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on myös Ihmisen
Poika oleva maan povessa sydämessä kolme päivää ja kolme yötä.
41. Niiniven miehet nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja tulevat sille
tuomioksi; sillä he tekivät parannuksen Joonaan saarnan vaikutuksesta, ja katso, tässä on enempi
kuin Joonas.
42. Etelän kuningatar on heräjävä tuomiolle tämän sukupolven kanssa ja tuleva sille tuomioksi;
sillä hän tuli maan ääristä kuulemaan Salomon viisautta, ja katso, tässä on enempi kuin Salomo.

Mt.13:31 - 32
31 αλλην παραβολην [παρεθηκεν, ελαλησεν] αυτοις λεγων ομοια εστιν η βασιλεια των ουρανων
κοκκω σιναπεως ον λαβων ανθρωπος εσπειρεν εν τω αγρω αυτου
32 ο μικροτερον μεν εστιν παντων των σπερματων οταν δε αυξη[θη,ση] μειζον των λαχανων εστιν
και γινεται δενδρον ωστε ελθειν τα πετεινα του ουρανου και κατασκηνο[υν,ιν] εν τοις κλαδοις
αυτου

Korjattu teksti
32186 = 7 x 2 x 11 x 11 x 19
1. Avainsana:agros = 2 x 11 x 17
2. Ls: usko ( 19 ) vai epäjärjestys ( 11 ) ja turmeltuminen ( 22 )
3. παρατιθημι x 19 + tässä + 1 jossain.
4. Var. 8; 3/7; 1/22
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31 αλλην παραβολην [παρεθηκεν,] αυτοις λεγων ομοια εστιν η βασιλεια των ουρανων κοκκω
σιναπεως ον λαβων ανθρωπος εσπειρεν εν τω αγρω αυτου
32 ο μικροτερον μεν εστιν παντων των σπερματων οταν δε αυξη[ση] μειζον των λαχανων εστιν
και γινεται δενδρον ωστε ελθειν τα πετεινα του ουρανου και κατασκηνο[ιν] εν τοις κλαδοις αυτου

Korjaukset v.1938 käännökseen: Ei ole.
31. Vielä toisen vertauksen hän puhui esitti heille sanoen: "Taivasten valtakunta on
sinapinsiemenen kaltainen, jonka mies otti ja kylvi peltoonsa.
32. Se on kaikista siemenistä pienin, mutta kun se on kasvanut, on se suurin vihanneskasveista ja
tulee puuksi, niin että taivaan linnut tulevat ja tekevät pesänsä sen oksille."

Mt.13:33

Ei ole 7-jaollinen. Jossain on vielä kopiointivirhe.

33 αλλην παραβολην [ελαλησεν αυτοις, ελαλησεν αυτοις λεγων, παρεθηκεν αυτοις λεγων ,-]
ομοια εστιν η βασιλεια των ουρανων ζυμη ην λαβουσα γυνη ενεκρυψεν εις αλευρου σατα τρια
εως ου εζυμωθη ολον

Mt.13:34 - 35

+ Ps.78:2

34 ταυτα παντα ελαλησεν ο ιησους εν παραβολαις τοις οχλοις και χωρις παραβολης [ουδεν, ουκ]
ελαλει αυτοις
35 οπως πληρωθη το ρηθεν δια [ησαιου,-]του προφητου λεγοντος ανοιξω εν παραβολ[αις,η] το
στομα μου [φθεγξομαι προβληματα απ' αρχης, ερευξομαι κεκρυμμενα απο καταβολης ]
[κοσμου,-]

Korjattu teksti:
19572 = 7 x 3 x 4 x 233 ( 51.jpl = 3 x 17 )
1. Avainsana: parabolee = 4 x 73
2. Ls: jumalallinen ( 3 ) x hallinto ( 12 ) ja hengellisesti täydellinen järjestys ( 17 )
3. αρχης ( = alusta ) x 55 + tässä 56 =7 x 8
4. Var. 32;

2/7;

1/4
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34 ταυτα παντα ελαλησεν ο ιησους εν παραβολαις τοις οχλοις και χωρις παραβολης [ουδεν,]
ελαλει αυτοις
35 οπως πληρωθη το ρηθεν δια [-]του προφητου λεγοντος ανοιξω εν παραβολ[η] το στομα μου
[φθεγξομαι προβληματα απ' αρχης ,] [-]

Korjaukset v.1938 käännökseen:
34. Tämän kaiken Jeesus puhui kansalle vertauksilla, ja ilman vertausta hän ei puhunut heille
mitään;
35. että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetan kautta, joka sanoo: "Minä avaan suuni
vertauksiin mietelmään, minä tuon ilmi sen, mikä on ollut salassa maailman perustamisesta asti
tuon ilmi muinaisaikojen arvoituksia ".

Mt.13:44
44 [παλιν,-] ομοια εστιν η βασιλεια των ουρανων θησαυρω κεκρυμμενω εν [τω,-] αγρω ον ευρων
[ανθρωπος, τις, τισ ανθρωπος] εκρυψεν και απο της χαρας αυτου υπαγει και πωλει [παντα,-] οσα
εχει και αγοραζει τον αγρον εκεινον

Korjattu teksti:
18760 = 7 x 5 x 4 x 2 x 67 ( 19.jpl )
1. Avainsana: theesauros= 4 x 13 x 19
2. Ls: armo ( 5 ) x jumalallisen järjestyksen täydellisyys suhteessa tuomioon ( 19/67 ) x
ylösnousemus ( 8 )
3. ανθρωπος ( = ihminen ) UT:ssa x 314 - tässä + Room.5:18 = kesken ( 215 = 7 x 45 )
4. Var. 24;

4/7;

1/4

44 [παλιν,] ομοια εστιν η βασιλεια των ουρανων θησαυρω κεκρυμμενω εν [τω,] αγρω ον ευρων
[τις,] εκρυψεν και απο της χαρας αυτου υπαγει και πωλει [παντα,] οσα εχει και αγοραζει τον
αγρον εκεινον

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
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44”Vielä taivasten valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen, jonka mies eräs löysi ja kätki
ja siitä iloissaan hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli ja osti sen pellon menee ja myy kaiken,
mitä hänellä on ja ostaa sen pellon.”

Mt.13:45 - 46
45 παλιν ομοια εστιν η βασιλεια των ουρανων [ανθρωπω,-] εμπορω ζητουντι καλους
μαργαριτας
46 ευρων [δε, ος] [ενα,-] πολυτιμον μαργαριτην απελθων [πεπρακεν, επωλησεν] παντα οσα ειχεν
και ηγορασεν αυτον

Korjattu teksti:
14798 = 7 x 7 x 2 x 151 ( 36.jpl )
1. Avainsana: margaritees = 7 x 109
2. Ls: hengellinen täydellisyys mitattuna voimassa ( 14 ) x erityinen vastustus ( 36/151 )
3. ανθρωπω ( = ihminen ) ei kuulu tähän. UT:ssa x 314 + Room.5:18 = kesken.
4. Var. 16;

2/7;

1/7

45 παλιν ομοια εστιν η βασιλεια των ουρανων [-] εμπορω ζητουντι καλους μαργαριτας
46 ευρων [ ος] [-] πολυτιμον μαργαριτην απελθων [πεπρακεν,] παντα οσα ειχεν και ηγορασεν
αυτον

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
45. Vielä taivasten valtakunta on kuin kauppias, joka etsi kalliita jaloja helmiä,
46. ja joka löydettyään yhden kallisarvoisen helmen hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti
sen.

Mt 13:47 - 50
47 παλιν ομοια εστιν η βασιλεια των ουρανων σαγηνη βληθειση εις την θαλασσαν και εκ παντος
γενους συναγαγουση

78

48 [ην οτε, οτε δε] επληρωθη [αναβιβασαντες, αναβιβασαντες αυτην, ανεβιβασαν αυτην] επι τον
αιγιαλον και καθισαντες συνελεξαν τα [καλα, καλλιστα, καλα καλα] εις [αγγη, αγγεια, αγγειον] τα
δε σαπρα εξω εβαλον
49 ουτως εσται εν τη συντελεια του [αιωνος, κοσμου, αιωνος τουτου] εξελευσονται οι αγγελοι
και αφοριουσιν τους πονηρους εκ μεσου των δικαιων
50 και [βαλουσιν, βαλλουσιν] αυτους εις την καμινον του πυρος εκει εσται ο κλαυθμος και ο
βρυγμος των οδοντων

Korjattu teksti:
38430 = 7 x 9 x 10 x 61 ( 18.jpl )
1. Avainsana: sageenee = 3 x 9 x 10
2. Ls: tuomio ( 9 ) x jumalallisen järjestyksen täydellisyys ( 10 ) x orjuus ( 18/61 )
3. Var. 324; 46/7; 1/90
47 παλιν ομοια εστιν η βασιλεια των ουρανων σαγηνη βληθειση εις την θαλασσαν και εκ παντος
γενους συναγαγουση
48 [ην οτε,] επληρωθη [ ανεβιβασαν αυτην] επι τον αιγιαλον και καθισαντες συνελεξαν τα [
καλλιστα,] εις [ αγγεια,] τα δε σαπρα εξω εβαλον
49 ουτως εσται εν τη συντελεια του [αιωνος,] εξελευσονται οι αγγελοι και αφοριουσιν τους
πονηρους εκ μεσου των δικαιων
50 και [βαλουσιν,] αυτους εις την καμινον του πυρος εκει εσται ο κλαυθμος και ο βρυγμος των
οδοντων

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
47. Vielä taivasten valtakunta on nuotan kaltainen, joka heitettiin mereen ja kokosi kaikkinaisia
kaloja.
48. Ja kun se tuli täyteen, vetivät he sen rannalle, istuutuivat ja kokosivat hyvät parhaat astioihin,
mutta kelvottomat he viskasivat pois.
49. Näin on käyvä maailman lopussa; enkelit lähtevät ja erottavat pahat vanhurskaista
50. ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.

Mt.18:19 - 20
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19 παλιν [αμην, δε,-] λεγω υμιν οτι εαν δυο [συμφωνησωσιν εξ υμων, υμων συμφωνησωσιν,
υμων συμφωνησουσιν, συμφωνησουσιν εξ υμων] επι της γης περι παντος πραγματος ου εαν
αιτησωνται γενησεται αυτοις παρα του πατρος μου του εν ουρανοις
20 [ου γαρ εισιν, ουκ εισιν γαρ] δυο η τρεις συνηγμενοι εις το εμον ονομα [εκει, παρ οις ουκ] ειμι
εν μεσω αυτων

Korjattu teksti:
24444 = 7 x 2 x 2 x 3 x 3 x 97 ( 25.jpl = 5 x 5 )
1. Avainsana: symfooneoo = 5 x 563
2. Ls: Jumalan luomistyöt ( 4 ) x Jumalan täydellinen toiminta ( 9 ) x syntien
anteeksiantamus ( 25 )
3. ameen legoo umin x 49 ( Sanakirjasta puuttuvat kohdat: Mt.18:19; Mk.6:11; 13:2;
Lk.7:28 )
4. Var.

48;

8/7;

1/5

19 παλιν [αμην,] λεγω υμιν οτι εαν δυο [ συμφωνησουσιν εξ υμων] επι της γης περι παντος
πραγματος ου εαν αιτησωνται γενησεται αυτοις παρα του πατρος μου του εν ουρανοις
20 [ου γαρ εισιν,] δυο η τρεις συνηγμενοι εις το εμον ονομα [ παρ οις ουκ] ειμι εν μεσω αυτων

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
19. Vielä totisesti Minä sanon teille: jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta
tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun Isältäni, joka on taivaissa.
20. Sillä missä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen enkö Minä olisi
heidän keskellänsä."

Mt.19:3-6
3 και προσηλθον αυτω [οι,-] φαρισαιοι πειραζοντες αυτον και λεγοντες [αυτω,-] ει εξεστιν
[ανθρωπω, ανδρι,-] απολυσαι την γυναικα αυτου κατα πασαν αιτιαν
4 ο δε αποκριθεις ειπεν [αυτοις,-] ουκ ανεγνωτε οτι ο [κτισας, ποιησας] [απ αρχης,-] αρσεν και
θηλυ εποιησεν [αυτους,-]
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5 και ειπεν ενεκ[α,εν] τουτου καταλειψει ανθρωπος τον πατερα και την μητερα και
[προσ,-]κολληθησεται τη γυναικι αυτου και εσονται οι δυο εις σαρκα μιαν
6 ωστε ουκετι εισιν δυο αλλα σαρξ μια ο ουν ο θεος συνεζευξεν [εις εν,-]ανθρωπος μη
[απο,-]χωριζετω

Korjattu teksti :
38668 = 7 x 2 x 2 x 1381 ( 221.jpl = 13 x 17 )
1. Avainsana: apoluoo =1381
2. Ls: joko hengellisen järjestyksen täydellisyys ( 17 ) tai Jumalan luomistyön ( 4 )
hylkääminen ( 13 )
3. arkhee x 43 – tässä = 6 x 7
4. Var.

3072;

440/7;

2/1381

3 και προσηλθον αυτω οι φαρισαιοι πειραζοντες αυτον και λεγοντες [αυτω,] ει εξεστιν
[ανθρωπω,] απολυσαι την γυναικα αυτου κατα πασαν αιτιαν
4 ο δε αποκριθεις ειπεν [-] ουκ ανεγνωτε οτι ο [ποιησας] [-] αρσεν και θηλυ εποιησεν [-]
5 και ειπεν ενεκ[α,] τουτου καταλειψει ανθρωπος τον πατερα και την μητερα και
[προσ,]κολληθησεται τη γυναικι αυτου και εσονται οι δυο εις σαρκα μιαν
6 ωστε ουκετι εισιν δυο αλλα σαρξ μια ο ουν ο θεος συνεζευξεν [εις εν,]ανθρωπος μη [-]χωριζετω

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
3. Ja fariseuksia tuli hänen luoksensa, ja he kiusasivat häntä sanoen: "Onko miehen lupa hyljätä
vaimonsa mistä syystä tahansa?"
4. Hän vastasi ja sanoi: "Ettekö ole lukeneet, että (Luoja) jo alussa 'loi teki (heidät) mieheksi ja
naiseksi (Hän ) teki”.
5. ja sanoi: 'Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi
tulevat yhdeksi lihaksi'?
6. Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt yhdeksi, sitä älköön
ihminen erottako."
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Mt.19:7-9
7 λεγουσιν αυτω τι ουν μωυσης ενετειλατο δουναι βιβλιον αποστασιου και απολυσαι [αυτην,-]
8 λεγει αυτοις [ο ιησους,-] οτι μωυσης προς την σκληροκαρδιαν υμων επετρεψεν υμιν απολυσαι
τας γυναικας υμων απ αρχης δε [ου γεγονεν, ουκ εγενετο] ουτως
9 λεγω δε υμιν [οτι,-] ος αν απολυση την γυναικα αυτου [ει,-] [μη επι πορνεια, παρεκτος λογου
πορνειας] [και γαμηση αλλην,-] [μοιχαται, ποιει αυτην μοιχευθηναι] [ωσαυτως,-] [και ο
απολελυμενην γαμησας μοιχαται, και ο απολελυμενην γαμων μοιχαται]

Korjattu teksti :
37807 = 7 x 11 x 491 ( 94.jpl = 2 x 47 ( 15.jpl )
1. Avainsana: apostasion = 2 x 491
2. Ls: epäjärjestys = nainen perheen päänä ( 11 ) johtaa liiton tuhoon ( 2 ), mutta jumalallisen
armon voimavaikutus teoissa = rakkaus ( 15 ) sen eheytymiseen
3. Var. 1024; 150/7; 1/491

7 λεγουσιν αυτω τι ουν μωυσης ενετειλατο δουναι βιβλιον αποστασιου και απολυσαι [αυτην,]
8 λεγει αυτοις [ο ιησους,] οτι μωυσης προς την σκληροκαρδιαν υμων επετρεψεν υμιν απολυσαι
τας γυναικας υμων απ αρχης δε [ουκ εγενετο] ουτως
9 λεγω δε υμιν [οτι,] ος αν απολυση την γυναικα αυτου [-] [παρεκτος λογου πορνειας] [και
γαμηση αλλην,] [μοιχαται,] [ωσαυτως,][και ο απολελυμενην γαμησας μοιχαται,]

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
7. He sanoivat hänelle: "Miksi sitten Mooses käski antaa erokirjan ja hyljätä hänet?"
8. Hän Jeesus sanoi heille: "Teidän sydämenne kovuuden tähden Mooses salli teidän hyljätä
vaimonne, mutta alusta ei niin ollut.
9. Mutta minä sanon teille: joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden ja nai toisen, se
tekee huorin leimataan avionrikkojaksi(moikhatai); ja joka nai hyljätyn, se tekee huorin samoin
myös hyljätyn naiva leimataan avionrikkojaksi (moikhatai) " (vaikkei sitä olisikaan).

Mt.19:10-12

Ei 7-jaollista variaatiota
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10 λεγουσιν [αυτω,-] οι μαθηται [αυτου,-] ει ουτως εστιν η αιτια του [ανθρωπου, ανδρος] μετα
της γυναικος ου συμφερει γαμησαι
11 ο δε ειπεν αυτοις ου παντες χωρουσιν τον λογον [τουτον,-] αλλ οις δεδοται
12 εισιν γαρ ευνουχοι οιτινες εκ κοιλιας μητρος εγεννηθησαν ουτως και εισιν ευνουχοι οιτινες
ευνουχισθησαν υπο των ανθρωπων και εισιν ευνουχοι οιτινες ευνουχισαν εαυτους δια την
βασιλειαν των ουρανων ο δυναμενος χωρειν χωρειτω

Mt.23:37-39
37 ιερουσαλημ ιερουσαλημ η αποκτεινουσα τους προφητας και λιθοβολουσα τους
απεσταλμενους προς [αυτην, σε] ποσακις ηθελησα επισυναγαγειν τα τεκνα σου ον τροπον ορνις
επισυναγει τα νοσσια [αυτης, εαυτης,-] υπο τας πτερυγας [αυτης,-] και ουκ ηθελησατε
38 ιδου αφιεται υμιν ο οικος υμων [ερημος,-]
39 λεγω γαρ υμιν ου μη με ιδητε απ αρτι εως αν ειπητε ευλογημενος ο ερχομενος εν ονοματι
[κυριου, θεου]
Korjattu teksti :
31136 = 7 x 32 x 139 ( 34.jpl )
1. Avainsana: Ierousaleem = 32 x 27
2. Ls: liittosopimus ( 32 ): joko hengellisen järjestyksen täydellisyys, voitto ( 17 ) tai tuho ( 2 )
3. ereemos x 35 = 5 x 7
4. Var. 48; 6/7; 1/32
37 ιερουσαλημ ιερουσαλημ η αποκτεινουσα τους προφητας και λιθοβολουσα τους
απεσταλμενους προς [αυτην,] ποσακις ηθελησα επισυναγαγειν τα τεκνα σου ον τροπον ορνις
επισυναγει τα νοσσια [εαυτης,] υπο τας πτερυγας [-] και ουκ ηθελησατε
38 ιδου αφιεται υμιν ο οικος υμων [-]
39 λεγω γαρ υμιν ου μη με ιδητε απ αρτι εως αν ειπητε ευλογημενος ο ερχομενος εν ονοματι
[κυριου,]
Korjaukset v. 1938 käännökseen: Ei ole.
37. Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt,
kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä
alle! Mutta te ette ole tahtoneet.
38. Katso, ’teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi’.
39. Sillä minä sanon teille: tästedes te ette näe minua, ennen kuin sanotte: ’Siunattu olkoon hän,
joka tulee Herran nimeen’.”

Mt.24:32 – 35
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32 απο δε της συκης μαθετε την παραβολην οταν ηδη ο κλαδος αυτης γενηται απαλος και τα
φυλλα εκφυη γινωσκε[τε,ται] οτι εγγυς το θερος
33 ουτως και υμεις οταν ιδητε παντα ταυτα γινωσκετε οτι εγγυς εστιν επι θυραις
34 αμην λεγω υμιν [οτι,-] ου μη παρελθη η γενεα αυτη εως [αν,-] παντα [ταυτα,-] γενηται
35 [ο ουρανος και η γη παρελευσεται οι δε λογοι μου ου μη παρελθωσιν, ο ουρανος και η γη
παρελευσονται οι δε λογοι μου ου μη παρελθωσιν, -]

Korjattu teksti :
29344 = 7 x 32 x 131 ( 32.jpl )
1. Avainsana: genea = 2 x 32
2. Ls: Liittosopimus ( 32 ) x aika ( 4 ) x uusi alku ( 8 )
3. Var. 48;

8/7;

1/32

32 απο δε της συκης μαθετε την παραβολην οταν ηδη ο κλαδος αυτης γενηται απαλος και τα
φυλλα εκφυη γινωσκε[τε,] οτι εγγυς το θερος
33 ουτως και υμεις οταν ιδητε παντα ταυτα γινωσκετε οτι εγγυς εστιν επι θυραις
34 αμην λεγω υμιν [-] ου μη παρελθη η γενεα αυτη εως [-] παντα [ταυτα,] γενηται
35 ο ουρανος και η γη παρελευς[ε,]ται οι δε λογοι μου ου μη παρελθωσιν

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
32. Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te
tiedätte, että kesä on lähellä.
33. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä.
34. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat.
35. Taivas ja maa katoavat katoaa, mutta Minun sanani eivät koskaan katoa.

Mt.24:36
36 περι δε της ημερας εκεινης και [της,-] ωρας ουδεις οιδεν ουδε οι αγγελοι των ουρανων
[ουδε ο υιος,-] ει μη ο πατηρ [μου,-] μονος
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Korjattu teksti :
9415 = 7 x 5 x 269 ( 57pl = 3 x 19 )
1. Avainsana: Ainoa 7 – jaollinen teksti.
2. Ls: täydellisyys ( 5 ) x Kolminaisuus ( 3 ) x jumalallisen järjestyksen täydellisyys suhteessa
tuomioon ( 19 )
3. Var. 8;

1/7;

1/7

36 περι δε της ημερας εκεινης και [της,] ωρας ουδεις οιδεν ουδε οι αγγελοι των ουρανων [ουδε ο
υιος,] ει

μη ο πατηρ [-] μονος

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
36 ” Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit ,

eikä myöskään Poika, vaan jollei ( ’ei’ = jos; ’mee’ = ei =
jos + ei = jollei ) Isä yksin ( ainoa )”

Mt.25:1-13

(Ks. Jes.9:6; Joh.14:8-9; Mt.28:18; Kol.2:3).

Asiakokonaisuus sisältää [20] hakasulkua. Osaisiko joku rakentaa ohjelman,

jolla voisi tarkistaa, kuuluuko νυμφη Alkutekstiin tässä, sekä Ilm.19:6-10?
1 τοτε ομοιωθησεται η βασιλεια των ουρανων δεκα παρθενοις αιτινες λαβουσαι τας λαμπαδας
[εαυτων, αυτων,-] εξηλθον εις [υ,α]παντησιν [του νυμφιου, τω νυμφιω,των νυμφιων, του
νυμφιου και νυμφης]
2 πεντε δε εξ αυτων ησαν μωραι και [αι,-] πεντε φρονιμοι
3 [αι γαρ, αιτινες] μωραι λαβουσαι τας λαμπαδας [αυτων, εαυτων,-] αυτων ουκ ελαβον μεθ
εαυτων ελαιον [εν τοις αγγειοις αυτων,-]
4 αι δε φρονιμοι ελαβον ελαιον εν τοις αγγειοις [αυτων,-] μετα των λαμπαδων [εαυτων, αυτων,-]
5 χρονιζοντος δε του νυμφιου ενυσταξαν πασαι και εκαθευδον
6 μεσης δε νυκτος κραυγη γεγονεν ιδου ο νυμφιος [ερχεται,-] [εξερχεσθε, εγειρεσθε] εις
[απαντησιν αυτου, απαντησιν,υπαντησιν, υπαντησιν αυτου, συναντησιν αυτω]
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7 τοτε ηγερθησαν πασαι αι παρθενοι εκειναι και εκοσμησαν τας λαμπαδας [ε,-] αυτων
8 αι δε μωραι ταις φρονιμοις ειπ[α,ο]ν δοτε ημιν εκ του ελαιου υμων οτι αι λαμπαδες ημων
σβεννυνται
9 απεκριθησαν δε αι φρονιμοι λεγουσαι μηποτε [ου μη, ουκ] αρκεση ημιν και υμιν πορευεσθε
μαλλον προς τους πωλουντας και αγορασατε εαυταις
10 [απερχομενων δε αυτων, εως υπαγουσιν] αγορασαι ηλθεν ο νυμφιος και αι ετοιμοι εισηλθον
μετ αυτου εις τους γαμους και εκλεισθη η θυρα
11 υστερον δε [ερχονται και, ηλθον] αι λοιπαι παρθενοι λεγουσαι κυριε κυριε ανοιξον ημιν
12 ο δε αποκριθεις ειπεν αμην λεγω υμιν ουκ οιδα υμας
13 γρηγορειτε ουν οτι ουκ οιδατε την ημεραν ουδε την ωραν [εν η ο υιος του ανθρωπου
ερχεται,-]

Mt.27:45-50
45 απο δε εκτης ωρας σκοτος εγενετο [επι πασαν την γην, εφ ολην την γην,-] εως ωρας ε[ν,]νατης,
46 περι δε την εν[ν,-]ατην ωραν [εβοησεν, ανεβοησεν] ο ιησους φωνη μεγαλη λεγων [ελωι ελωι,
ηλι ηλι]
[λεμα σαβαχθανι, λαμα ζαφθανι, λαμα σαφθανι, λαμα σαβαχθανι, λιμα σαβαχθανι, λεμα
σαβακτανει] τουτ εστιν θεε μου θεε μου ινα τι με εγκατελιπες
47 τινες δε των εκει [εστηκοτων, εστωτων] ακουσαντες ελεγον [οτι,-] ηλιαν φωνει ουτος
48 και ευθεως δραμων εις [εξ αυτων,-] και λαβων σπογγον πλησας τε οξους και περιθεις καλαμω
εποτιζεν αυτον
49 οι δε λοιποι [ειπαν, ελεγον] αφες ιδωμεν ει ερχεται ηλιας σωσων αυτον
[αλλος δε λαβων λογχην ενυξεν αυτου την πλευραν και εξηλθεν υδωρ και αιμα,-]
50 ο δε ιησους [παλιν,-] κραξας φωνη μεγαλη αφηκεν το πνευμα
Korjattu teksti
45150 = 3 x 5 x 7 x 10 x 43(=14pl)
1. Avainsana: σκοτος = 2 x 10 x 43
2. Ls. jumalallinen täydellisyys ( 3 ) x jumalallisen armon vastaanottamisen odotus ( 25 ) x
iankaikkinen elämä ( 28 )
3. Var. 4608; 648/7; 1/430
45 απο δε εκτης ωρας σκοτος εγενετο [επι πασαν την γην,] εως ωρας εννατης,
46 περι δε την εννατην ωραν [εβοησεν,] ο ιησους φωνη μεγαλη λεγων [ελωι ελωι,] [ λαμα
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σαφθανι,] τουτ εστιν θεε μου θεε μου ινα τι με εγκατελιπες
47 τινες δε των εκει [εστηκοτων,] ακουσαντες ελεγον [-] ηλιαν φωνει ουτος
48 και ευθεως δραμων εις [-] και λαβων σπογγον πλησας τε οξους και περιθεις καλαμω εποτιζεν
αυτον
49 οι δε λοιποι [ ελεγον] αφες ιδωμεν ει ερχεται ηλιας σωσων αυτον [-]
50 ο δε ιησους [παλιν,] κραξας φωνη μεγαλη αφηκεν το πνευμα

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
45. Mutta kuudennesta hetkestä alkaen tuli pimeys yli kaiken maan, ja sitä kesti hamaan
yhdeksänteen hetkeen.
46. Ja yhdeksännen hetken vaiheilla Jeesus huusi suurella äänellä sanoen: "Eeli, Eeli, lama
sabaktani Elooi, Elooi, lama safthani?" Se on: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?
47. Sen kuullessaan sanoivat muutamat niistä, jotka siinä seisoivat: "Hän huutaa Eliasta."
48. Ja kohta muuan heistä juoksi ja otti sienen, täytti sen hapanviinillä, pani sen ruovon päähän ja
antoi hänelle juoda.
49. Mutta muut sanoivat: "Annas, katsokaamme, tuleeko Elias häntä pelastamaan."
50. Niin Jeesus taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä.

Mt.27:57 – 61
57 οψιας δε γενομενης ηλθεν ανθρωπος πλουσιος απο αριμαθ[α,ε,-]ιας τουνομα ιωσηφ ος και
αυτος εμαθητευ[θη,σεν] τω ιησου
58 ουτος προσελθων τω πιλατω ητησατο το σωμα του ιησου τοτε ο πιλατος εκελευσεν
αποδοθηναι [το σωμα, το σωμα του ιησου, το σωμα ιωσηφ, αυτω]
59 και λαβων το σωμα ο ιωσηφ ενετυλιξεν αυτο [εν,-] σινδονι καθαρα
60 και εθηκεν [αυτο,-] εν τω καινω αυτου μνημειω ο ελατομησεν εν τη πετρα και προσκυλισας
λιθον μεγαν [επι,-] τη θυρα του μνημειου απηλθεν
61 ην δε εκει μαρια[μ,-] η μαγδαληνη και η αλλη μαρια καθημεναι απεναντι του ταφου

Korjattu teksti :
44919 = 7 x 3 x 3 x 23 x 31
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1. Avainsana: Iooseef = 2 x 11 x 3 x 23
2. Ls: Jumalan täydellinen toiminta ( 9 ) x kuolema ( 23 ) x Jumalan nimi ( 31 )
3. iooseef x 6 + tässä = 7
4. sooma x 133 = 7 x 19 + tässä – Room.8:13
5. Var. 384;

54/7;

1/69

57 οψιας δε γενομενης ηλθεν ανθρωπος πλουσιος απο αριμαθ[-]ιας τουνομα ιωσηφ ος και αυτος
εμαθητευ[θη,] τω ιησου
58 ουτος προσελθων τω πιλατω ητησατο το σωμα του ιησου τοτε ο πιλατος εκελευσεν
αποδοθηναι [το σωμα ιωσηφ,]
59 και λαβων το σωμα ο ιωσηφ ενετυλιξεν αυτο [εν,] σινδονι καθαρα
60 και εθηκεν [αυτο,] εν τω καινω αυτου μνημειω ο ελατομησεν εν τη πετρα και προσκυλισας
λιθον μεγαν [επι,] τη θυρα του μνημειου απηλθεν
61 ην δε εκει μαρια[μ,] η μαγδαληνη και η αλλη μαρια καθημεναι απεναντι του ταφου
Korjaukset v. 1938 käännökseen:
57. Mutta illan tultua saapui rikas mies, Arimatiasta kotoisin, nimeltä Joosef, joka hänkin oli
Jeesuksen opetuslapsi.
58. Hän meni Pilatuksen luo ja pyysi Jeesuksen ruumista. Silloin Pilatus käski antaa sen hänelle
ruumiin Joosefille.
59. Ja Joosef otti ruumiin, kääri sen puhtaaseen liinavaatteeseen
60. ja pani sen uuteen hautakammioonsa, jonka oli hakkauttanut kallioon. Ja hän vieritti suuren
kiven hautakammion ovelle ja lähti pois.
61. Ja siellä olivat Maria Magdaleena ja toinen Maria, jotka istuivat vastapäätä hautaa.

Mt.28:1 - 4
1 οψε [δε,-] σαββατων τη επιφωσκουση εις μιαν σαββατων ηλθεν [μαρια, μαριαμ] η μαγδαληνη
και η αλλη [μαρια, μαριαμ] θεωρησαι τον ταφον
2 και ιδου σεισμος εγενετο μεγας αγγελος γαρ κυριου καταβας [εξ, απ] ουρανου [και,-]
προσελθων απεκυλισεν τον λιθον [απο της θυρας, απο της θυρας του μνημειου,-] και εκαθητο
επανω αυτου
3 ην δε η [ειδεα, ιδεα] αυτου ως αστραπη και το ενδυμα αυτου λευκον [ως, ωσει] χιων
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4 απο δε του φοβου αυτου εσεισθησαν οι τηρουντες και [εγενηθησαν, εγενοντο] [ως, ωσει]
νεκροι

Korjattu teksti:
34986 = 7 x 7 x 2 x 3 x 7 x 17
1. Avainsana: tafos = 3 x 3 x 7 x 17
2. Ls: hengellinen täydellisyys mitattuna voimassa ( 14 ) x jumalallinen valmiiksi saattaminen (
21 ) x hengellisen järjestyksen täydellisyys ( 17 )
3. ειδεα x 1
4. Var. 1536;

216/7;

1/357

1 οψε [δε,] σαββατων τη επιφωσκουση εις μιαν σαββατων ηλθεν [μαρια,] η μαγδαληνη και η
αλλη [μαριαμ] θεωρησαι τον ταφον
2 και ιδου σεισμος εγενετο μεγας αγγελος γαρ κυριου καταβας εξ ουρανου [και,] προσελθων
απεκυλισεν τον λιθον [-] και εκαθητο επανω αυτου
3 ην δε η [ειδεα,] αυτου ως αστραπη και το ενδυμα αυτου λευκον [ως,] χιων
4 απο δε του φοβου αυτου εσεισθησαν οι τηρουντες και [εγενηθησαν,] [ωσει] νεκροι

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
1. Ja kun sapatti oli päättynyt ja viikon ensimmäisen päivän aamu koitti, tulivat Maria Magdaleena
ja se toinen Maria katsomaan hautaa.
2. Ja katso, tapahtui suuri maanjäristys, sillä Herran enkeli astui alas taivaasta, tuli ja vieritti kiven
pois ja istui sille.
3. Hän oli näöltään niinkuin salama, ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi.
4. Ja häntä peljästyen vartijat vapisivat ja kävivät ikäänkuin kuolleiksi.

Mt.28:5 - 7
5 αποκριθεις δε ο αγγελος ειπεν ταις γυναιξιν μη φοβεισθε υμεις οιδα γαρ οτι ιησουν τον
εσταυρωμενον ζητειτε
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6 ουκ εστιν ωδε ηγερθη γαρ καθως ειπεν δευτε ιδετε τον τοπον οπου εκειτο [ο κυριος, το σωμα
του κυριου, ο ιησους,-]
7 και ταχυ πορευθεισαι ειπατε τοις μαθηταις αυτου οτι ηγερθη [απο των νεκρων,-] και ιδου
προαγει υμας εις την γαλιλαιαν εκει αυτον οψεσθε [ιδου ειπον, καθως ειπεν, ιδου ειπεν] υμιν

Korjattu teksti:
24941 = 7 x 7 x 509 (97pl = 25pl =5 x 5)
1. Avainsana: egeiroo = 13 x 71 ( 20.jpl = 4 x 5 )
2. Ls: liitto ihmisen ja Jumalan välillä ( 7 ) x jumalallisen armon vastaanottamisen odotus ( 25 )
3. νεκρων x 128 – tässä – Lk.24: 46 ? = 7 x 18
4. Var. 24; 3/7; 1/5

5 αποκριθεις δε ο αγγελος ειπεν ταις γυναιξιν μη φοβεισθε υμεις οιδα γαρ οτι ιησουν τον
εσταυρωμενον ζητειτε
6 ουκ εστιν ωδε ηγερθη γαρ καθως ειπεν δευτε ιδετε τον τοπον οπου εκειτο [-]
7 και ταχυ πορευθεισαι ειπατε τοις μαθηταις αυτου οτι ηγερθη [-] και ιδου προαγει υμας εις την
γαλιλαιαν εκει αυτον οψεσθε [ιδου ειπεν] υμιν

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
5. Mutta enkeli puhutteli naisia ja sanoi heille: "Älkää te peljätkö; sillä minä tiedän teidän etsivän
Jeesusta, joka oli ristiinnaulittu.
6. Ei hän ole täällä, sillä hän on noussut ylös, niinkuin hän sanoi. Tulkaa, katsokaa paikkaa, jossa
hän ( ruumis) on maannut.
7. Ja menkää kiiruusti ja sanokaa hänen opetuslapsillensa, että hän on noussut kuolleista ylös. Ja
katso, hän menee teidän edellänne Galileaan; siellä te saatte hänet nähdä. Katso, minä olen sen
teille sanonut. Katso Hän sanoi sen teille "

Mt.28:8-10
8 και [απελθουσαι, εζελθουσαι] ταχυ απο του μνημειου μετα φοβου και χαρας μεγαλης εδραμον
απαγγειλαι τοις μαθηταις αυτου
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9 [ως δε επορευοντο απαγγειλαι τοις μαθηταις αυτου,-] και ιδου [ο,-] ιησους [υπηντησεν,
απηντησεν] αυταις λεγων χαιρετε αι δε προσελθουσαι εκρατησαν αυτου τους ποδας και
προσεκυνησαν αυτω
10 τοτε λεγει αυταις ο ιησους μη φοβεισθε υπαγετε απαγγειλατε τοις [αδελφοις μου, αδελφοις,
μαθηταις μου] ινα απελθωσιν εις την γαλιλαιαν [κακει, και εκει] με [οψονται, οψεσθε]

Korjattu teksti:
35700 = 7 x 3 x 17 x 4 x 25
1. Avainsana: fobeoo = 3 x 9 x 3 x 17
2. Ls: saatta asiat täydelliseen järjestykseen ( 12 ) x hengellisen järjestyksen täydellisyys,
voitto ( 17 ) x jumalallisen armon vastaanottamisen odotus ( 25 )
3. αδελφος x 343 = 7 x 49 Kuuluu tähän.
4. Var: 192; 36/7; 1/51

8 και [εζελθουσαι] ταχυ απο του μνημειου μετα φοβου και χαρας μεγαλης εδραμον απαγγειλαι
τοις μαθηταις αυτου
9 [ως δε επορευοντο απαγγειλαι τοις μαθηταις αυτου,] και ιδου [ο,] ιησους [υπηντησεν,] αυταις
λεγων χαιρετε αι δε προσελθουσαι εκρατησαν αυτου τους ποδας και προσεκυνησαν αυτω
10 τοτε λεγει αυταις ο ιησους μη φοβεισθε υπαγετε απαγγειλατε τοις [αδελφοις μου,] ινα
απελθωσιν εις την γαλιλαιαν [κακει,] με [οψεσθε]

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
8. Ja he menivät kiiruusti haudalta peloissaan ja suuresti iloiten ja juoksivat viemään sanaa hänen
opetuslapsillensa.
9. Mutta katso, heidän mennessään kertomaan Hänen opetuslapsillensa Jeesus tuli heitä vastaan
ja sanoi: "Terve teille Riemuitkaa!" Ja he menivät hänen tykönsä, syleilivät hänen jalkojaan ja
kumartaen rukoilivat häntä palvoivat Häntä.
10. Silloin Jeesus sanoi heille: "Älkää peljätkö; menkää ja viekää sana minun veljilleni, että he
menisivät Galileaan: siellä he saavat te saatte minut nähdä".

Mt.28:11 - 15
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11 πορευομενων δε αυτων ιδου τινες της κουστωδιας ελθοντες εις την πολιν [απηγγειλαν,
ανηγγειλαν] τοις αρχιερευσιν απαντα τα γενομενα
12 και συναχθεντες μετα των πρεσβυτερων συμβουλιον τε λαβοντες [αργυρια ικανα, αργυριον
ικανον] εδωκαν τοις στρατιωταις
13 λεγοντες ειπατε οτι οι μαθηται αυτου νυκτος ελθοντες εκλεψαν αυτον ημων κοιμωμενων
14 και εαν ακουσθη τουτο [επι, υπο] του ηγεμονος ημεις πεισομεν [αυτον,-] και υμας
αμεριμνους ποιησομεν
15 οι δε λαβοντες [τα,-] αργυρια εποιησαν ως εδιδαχθησαν και [διεφημισθη, εφημισθη] ο λογος
ουτος παρα ιουδαιοις μεχρι της σημερον [ημερας,-]

Korjattu teksti:
48944 = 7 x 8 x 2 x 19 x 23
1. Avainsana: koustoodia = 5 x 19 x 19
2. Ls: ylösnousemus ( 8 ) x kuolema ( 23 ) x täydellinen kontrolli ryhmään ( 38 )
3. Var. 128; 32/7; 1/19

11 πορευομενων δε αυτων ιδου τινες της κουστωδιας ελθοντες εις την πολιν [απηγγειλαν,] τοις
αρχιερευσιν απαντα τα γενομενα
12 και συναχθεντες μετα των πρεσβυτερων συμβουλιον τε λαβοντες [αργυριον ικανον] εδωκαν
τοις στρατιωταις
13 λεγοντες ειπατε οτι οι μαθηται αυτου νυκτος ελθοντες εκλεψαν αυτον ημων κοιμωμενων
14 και εαν ακουσθη τουτο [υπο] του ηγεμονος ημεις πεισομεν [αυτον,] και υμας αμεριμνους
ποιησομεν 15 οι δε λαβοντες [-] αργυρια εποιησαν ως εδιδαχθησαν και [εφημισθη] ο λογος
ουτος παρα ιουδαιοις μεχρι της σημερον [-]

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
11. Mutta heidän mennessään, katso, muutamat vartijaväestä tulivat kaupunkiin ja ilmoittivat
ylipapeille kaikki, mitä oli tapahtunut.
12. Ja nämä kokoontuivat vanhinten kanssa ja pitivät neuvoa ja antoivat sotamiehille runsaat rahat
runsaan rahan
13. ja sanoivat: "Sanokaa, että hänen opetuslapsensa tulivat yöllä ja veivät hänet varkain meidän
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nukkuessamme.
14. Ja jos tämä tulee maaherran korviin, niin me lepytämme hänet ja toimitamme niin, että saatte
olla huoletta."
15. Niin he ottivat rahat ja tekivät, niinkuin heitä oli neuvottu. Ja tätä puhetta on levitetty
juutalaisten kesken, ja sitä kerrotaan vielä tänäkin päivänä.

Mt.28:16 - 20
16 οι δε ενδεκα μαθηται επορευθησαν εις την γαλιλαιαν εις το ορος ου εταξατο αυτοις ο ιησους
17 και ιδοντες αυτον προσεκυνησαν [αυτω, αυτον] οι δε εδιστασαν
18 και προσελθων ο ιησους ελαλησεν αυτοις λεγων εδοθη μοι πασα εξουσια εν
[ουρανω, ουρανοις] και επι [της,-] γης [καθως απεστειλεν με ο πατηρ καγω αποστελω υμας,-]
19 [πορευθεντες, πορευεσθε] [νυν, ουν,-] μαθητευσατε παντα τα εθνη
[βαπτισαντες αυτους εις το ονομα του πατρος και του υιου και του αγιου πνευματος, βαπτιζοντες
αυτους εις το ονομα του πατρος και του υιου και του αγιου πνευματος, εν τω ονοματι μου]
20 διδασκοντες αυτους τηρειν παντα οσα ενετειλαμην υμιν και ιδου εγω μεθ υμων ειμι πασας
τας ημερας εως της συντελειας του αιωνος [αμην,-]
Korjattu teksti:
44387 = 7 x 17 x 373 ( 74.jpl = 2 x 37 )
1. Avainsana: eksuusia = 2 x 373
2. Ls Pojan nimeäminen ( 34 ) x Jumalan Sana ( 37 )
3. καθως x 182 = 7 x 26. Ei kuulu tähän.
4. Var. 576;

80/7;

1/373

16 οι δε ενδεκα μαθηται επορευθησαν εις την γαλιλαιαν εις το ορος ου εταξατο αυτοις ο ιησους
17 και ιδοντες αυτον προσεκυνησαν [αυτω,] οι δε εδιστασαν
18 και προσελθων ο ιησους ελαλησεν αυτοις λεγων εδοθη μοι πασα εξουσια εν [ουρανω,] και
επι [-] γης [-]
19 [πορευεσθε] [ουν,] μαθητευσατε παντα τα εθνη [βαπτιζοντες,] [αυτους εις το ονομα του
πατρος και του υιου και του αγιου πνευματος,]
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20 διδασκοντες αυτους τηρειν παντα οσα ενετειλαμην υμιν και ιδου εγω μεθ υμων ειμι πασας
τας ημερας εως της συντελειας του αιωνος [-]

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
16. Ja ne yksitoista opetuslasta vaelsivat Galileaan sille vuorelle, jonne Jeesus oli käskenyt heidän
mennä.
17. Ja kun he näkivät hänet, niin he kumartaen rukoilivat häntä palvoivat Häntä, mutta muutamat
he epäilivät.
18. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa
ja maan päällä.
19. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja
Pyhän Hengen nimeen
20. ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen
teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.

Markuksen Evankeliumi
Mk.1:1
1 αρχη του ευαγγελιου [ιησου χριστου,-] [υιου θεου, υιου του θεου, υιου του κυριου,-]

Korjattu teksti:
4774 = 7 x 22 x 31
1. Ainoa 7 – jaollinen.
2. Ls: turmelus ( 22 ) x Jumalan Nimi ( 31 ) ( Jeesuksen vastaveto korruptiolle = evankeliumi ).
3. Var. 8;

1/7

1 αρχη του ευαγγελιου [ιησου χριστου,] [-] .

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
1 ” Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan evankeliumin alku.”
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Mk.1:9 - 11
9 [και εγενετο, και, εγενετο, εγενετο δε] εν εκειναις ταις ημεραις ηλθεν ιησους απο ναζαρ[ετ, εθ,
ατ] της γαλιλαιας και εβαπτισθη εις τον ιορδανην υπο ιωαννου
10 και [ευθυς, ευθεως] αναβαινων [εκ, απο] του υδατος ειδεν [σχιζομενους, ηνοιγμενους] τους
ουρανους και το πνευμα [ως, ωσει] περιστεραν καταβαινον [και μενον,-] [εις, επ] αυτον
11 και φωνη [εγενετο εκ των ουρανων, εκ των ουρανων, εκ των ουρανων ηκουσθη,-] συ ει ο υιος
μου ο αγαπητος εν [σοι, ω] ευδοκησα

Korjattu teksti :
26600 = 7 x 19 x 8 x 25
1. Avainsana: baptidzoo = 6 x 8 x 25
2. Ls: jumalallisen järjestyksen täydellisyys suhteessa tuomioon ( 19 ) x jumalallisen armon
vastaanottamisen odotus ( 25 ) x ylösnousemus ( 8 )
3. μενω x 118 + tässä = 7 x 17
4. Var. 2048

288/7

1/200

9 [ εγενετο,] εν εκειναις ταις ημεραις ηλθεν ιησους απο ναζαρεθ της γαλιλαιας και εβαπτισθη εις
τον ιορδανην υπο ιωαννου
10 και [ευθυς,] αναβαινων [ απο] του υδατος ειδεν [ ηνοιγμενους] τους ουρανους και το πνευμα
[ως,] περιστεραν καταβαινον [και μενον,] [ επ] αυτον
11 και φωνη [ εκ των ουρανων,] συ ει ο υιος μου ο αγαπητος εν [σοι,] ευδοκησα

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
9. Ja tapahtui niinä päivinä että Jeesus tuli Galilean Nasaretista, ja Johannes kastoi hänet
Jordanissa.
10. Ja heti, vedestä noustessaan, hän näki taivasten aukeavan taivaat auenneina ja Hengen
niinkuin kyyhkysen laskeutuvan ja jäävän häneen Hänen päällensä.
11. Ja taivaista tuli ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani; sinuun minä olen mielistynyt".
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Mk.6:7 - 13
7 και [προσκαλειται τους δωδεκα και ηρξατο αυτους αποστελλειν δυο, προσκαλεσαμενος τους
δωδεκα μαθητας απεστειλεν αυτους ανα] δυο και εδιδου αυτοις εξουσιαν των πνευματων των
ακαθαρτων
8 και παρηγγειλεν αυτοις ινα μηδεν [αι,α]ρωσιν εις οδον ει μη ραβδον μονον μη αρτον μη πηραν
μη εις την ζωνην χαλκον
9 [αλλα, αλλ] υποδεδεμενους σανδαλια και μη [ενδυσησθε, ενδυσασθαι, ενδυσασθε,
ενδεδυσθαι] δυο χιτωνας
10 και ελεγεν αυτοις οπου [εαν, αν] εισελθητε εις οικιαν εκει μενετε εως αν εξελθητε εκειθεν
11 και [ος αν τοπος μη δεξηται, ος αν μη δεξηται, οσοι αν μη δεξωνται] υμας μηδε ακουσωσιν
υμων εκπορευομενοι εκειθεν εκτιναξατε τον χουν [τον υποκατω,-] των ποδων υμων εις
μαρτυριον αυτοις [αμην λεγω υμιν ανεκτοτερον εσται σοδομοις η γομορροις εν ημερα κρισεως η
τη πολει εκεινη,-]
12 και εξελθοντες εκηρυ[ξαν,σσον] ινα μετανο[ωσιν,ησωσιν]
13 και δαιμονια πολλα εξεβαλλον και ηλειφον ελαιω πολλους αρρωστους και εθεραπευον

Korjattu teksti:
63210 = 7 x 7 x 5 x 2 x 3 x 43 ( 14.jpl )
1. Avainsana: apostelloo = 2 x 2 x 3 x 43
2. Ls: kaksinkertainen hengellinen täydellisyys mitattuna voimassa ( 14 ) x jumalallisen armon
voimavaikutus teoissa ( 15 ) + ( 14 )
3. ameen legoo umin x 49 ( Sanakirjasta puuttuvat kohdat: Mt.18:19; Mk.6:11; 13:2; Lk.7:28 )
4. Var. 3072

442/7

1/258

7 και [προσκαλειται τους δωδεκα και ηρξατο αυτους αποστελλειν δυο,] δυο και εδιδου αυτοις
εξουσιαν των πνευματων των ακαθαρτων
8 και παρηγγειλεν αυτοις ινα μηδεν [αι,]ρωσιν εις οδον ει μη ραβδον μονον μη αρτον μη πηραν
μη εις την ζωνην χαλκον
9 [αλλ] υποδεδεμενους σανδαλια και μη [ ενδυσασθαι,] δυο χιτωνας
10 και ελεγεν αυτοις οπου [εαν,] εισελθητε εις οικιαν εκει μενετε εως αν εξελθητε εκειθεν
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11 και [ οσοι αν μη δεξωνται] υμας μηδε ακουσωσιν υμων εκπορευομενοι εκειθεν εκτιναξατε τον
χουν [τον υποκατω,] των ποδων υμων εις μαρτυριον αυτοις [αμην λεγω υμιν ανεκτοτερον εσται
σοδομοις η γομορροις εν ημερα κρισεως η τη πολει εκεινη,]
12 και εξελθοντες εκηρυ[σσον] ινα μετανο[ησωσιν]
13 και δαιμονια πολλα εξεβαλλον και ηλειφον ελαιω πολλους αρρωστους και εθεραπευον

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
7. Ja hän kutsui tykönsä ne kaksitoista ja alkoi lähettää heitä kaksittain ja antoi heille vallan
saastaisia henkiä vastaan.
8. Ja hän sääti heille, etteivät saaneet ottaa matkalle muuta kuin ainoastaan sauvan; ei leipää, ei
laukkua, ei rahaa vyöhönsä.
9. He saivat kuitenkin sitoa paula-anturat jalkaansa; "mutta älkää pukeko kahta ihokasta yllenne".
10. Ja hän sanoi heille: " Jos missä tulette menette taloon, jääkää siihen, kunnes lähdette pois siltä
paikkakunnalta.
11. Ja missä paikassa teitä ei oteta vastaan ketkä tahansa eivät ota teitä vastaan eikä teitä kuulla
eivätkä kuuntele teitä, sieltä menkää pois ja pudistakaa tomu jalkojenne alta, todistukseksi heille
Totisesti Minä sanon teille:sodomalaisilla ja gomorralaisilla on tuomiopäivänä helpompi, kuin
sillä kaupungilla."
12. Niin he lähtivät ja saarnasivat, että oli tehtävä parannus.
13. Ja he ajoivat ulos monta riivaajaa ja voitelivat monta sairasta öljyllä ja paransivat heidät.

Mk.9:33 - 37
33 και ηλθ[εν,ον] εις κα[φα,πε]ρναουμ και εν τη οικια γενομενος επηρωτα αυτους τι εν τη οδω
[προς εαυτους,-] διελογιζεσθε
34 οι δε εσιωπων προς αλληλους γαρ διελεχθησαν [εν τη οδω,-] τις μειζων [γενηται αυτων,-]
35 και καθισας εφωνησεν τους δωδεκα [και λεγει αυτοις ει τις θελει πρωτος ειναι εσται παντων
εσχατος και παντων διακονος,-]
36 και λαβων παιδιον εστησεν αυτο εν μεσω αυτων και εναγκαλισαμενος αυτο ειπεν αυτοις
37 ος [αν εν, αν εκ, αν, εαν εν, εαν εκ, εαν] των [τοιουτων παιδιων, παιδιων τουτων] δεξηται επι
τω ονοματι μου εμε δεχεται και ος [εαν, αν] εμε [δεχηται, δεξηται] ουκ εμε δεχεται [μονον αλλα
και, αλλα] τον αποστειλαντα με

Korjattu teksti :
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38304 = 7 x 6 x 3 x 16 x 19
1. Avainsana: meidzoon = 3 x 16 x 19
2. Ls: Jumala ( 3 ) x ihminen ( 6 ) x pitää rakkaana ( 16 ) x jumalallisen järjestyksen
täydellisys suhteessa tuomioon ( 19 )
3. διακονος x 27 + 2 x Tiit.1:9 – tässä = 28
4. Var. 6144;

872/ 7

1/ 912

33 και ηλθ[ον] εις κα[φα,]ρναουμ και εν τη οικια γενομενος επηρωτα αυτους τι εν τη οδω [-]
διελογιζεσθε
34 οι δε εσιωπων προς αλληλους γαρ διελεχθησαν [εν τη οδω,] τις μειζων [-]
35 και καθισας εφωνησεν τους δωδεκα [-]
36 και λαβων παιδιον εστησεν αυτο εν μεσω αυτων και εναγκαλισαμενος αυτο ειπεν αυτοις
37 ος [αν εκ,] των [τοιουτων παιδιων] δεξηται επι τω ονοματι μου εμε δεχεται και ος [αν,] εμε
[δεχηται,] ουκ εμε δεχεται [αλλα,] τον αποστειλαντα με

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
33. Ja he saapuivat Kapernaumiin. Ja kotiin tultuaan hän kysyi heiltä: "Mistä te tiellä
keskustelitte?"
34. Mutta he olivat vaiti; sillä he olivat tiellä keskustelleet toistensa kanssa siitä, kuka oli suurin.
35. Ja hän istuutui, kutsui ne kaksitoista ja sanoi heille: "Jos joku tahtoo olla ensimmäinen, on
hänen oltava kaikista viimeinen ja kaikkien palvelija".
36. Ja hän otti lapsen lapsukaisen ja asetti sen heidän keskellensä; ja otettuaan sen syliinsä hän
sanoi heille:
37. "Joka ottaa tykönsä yhden tämänkaltaisen lapsen näistä lapsukaisista minun nimeeni, se ottaa
tykönsä minut; ja joka minut ottaa tykönsä, se ei ota tykönsä minua, vaan hänet, joka on minut
lähettänyt".

Mk 10:10-12

Liikaa kirjaimia 1296

10 και [εις την οικιαν, εν τη οικια] παλιν οι μαθηται [αυτου,-] περι [τουτου, του αυτου]
επηρωτ[ων,ησαν] αυτον
11 και λεγει αυτοις
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[ος αν απολυση την γυναικα αυτου και γαμηση αλλην μοιχαται επ αυτην και εαν αυτη
απολυσασα τον ανδρα αυτης γαμηση αλλον μοιχαται,
ος αν απολυση την γυναικα αυτου και γαμηση αλλην μοιχαται επ αυτην και εαν αυτη
απολυση τον ανδρα αυτης και γαμηθη αλλω μοιχαται,
ος αν απολυση την γυναικα αυτου και γαμηση αλλην μοιχαται επ αυτην και εαν αυτη εξελθη
απο του ανδρος και αλλον γαμηση μοιχαται,
ος αν απολυση την γυναικα αυτου και γαμηση αλλην μοιχαται επ αυτην και εαν γυνη
απολυσασα τον ανδρα αυτης γαμηση αλλον μοιχαται,
ος αν απολυση την γυναικα αυτου και γαμηση αλλην μοιχαται επ αυτην και εαν γυνη
απολυση τον ανδρα αυτης και γαμηθη αλλω μοιχαται,
ος αν απολυση την γυναικα αυτου και γαμηση αλλην μοιχαται επ αυτην και εαν γυνη εξελθη
απο του ανδρος και αλλον γαμηση μοιχαται,
εαν απολυση γυνη τον ανδρα αυτης και γαμηση αλλον μοιχαται και εαν ανηρ απολυση την
γυναικα μοιχαται,
εαν απολυση γυνη τον ανδρα αυτης και γαμηση αλλον μοιχαται και εαν απολυση τον ανδρα
αυτης και γαμηθη αλλω μοιχαται,
εαν απολυση γυνη τον ανδρα αυτης και γαμηση αλλον μοιχαται και εαν εξελθη απο του
ανδρος και αλλον γαμηση μοιχαται]

Mk.10:28 - 31
28 [και,-] ηρξατο λεγειν ο πετρος αυτω ιδου ημεις αφηκαμεν παντα και ηκολουθη[καμεν, σαμεν]
σοι
29 [εφη ο ιησους, εφη αυτω ο ιησους, εφη αυτοις, αποκριθεις ο ιησους ειπεν, και αποκριθεις ο
ιησους ειπεν, αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν, αποκριθεις δε ειπεν] αμην λεγω υμιν ουδεις εστιν
ος αφηκεν οικιαν η αδελφους η αδελφας η μητερα η πατερα [η γυναικα,-] η τεκνα η αγρους
ενεκεν εμου και [ ενεκεν,-] του ευαγγελιου
30 εαν μη λαβη εκατονταπλασιονα [νυν,-] εν τω καιρω τουτω
[οικιας και αδελφους και αδελφας και μητερας και τεκνα και αγρους μετα διωγμων και εν τω
αιωνι τω ερχομενω ζωην αιωνιον,
οικιας και αδελφους και αδελφας και μητερα και τεκνα και αγρους μετα διωγμων και εν τω αιωνι
τω ερχομενω ζωην αιωνιον,
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οικιας και αδελφους και αδελφας και πατερα και μητερα και τεκνα και αγρους μετα διωγμων και
εν τω αιωνι τω ερχομενω ζωην αιωνιον,
και εν τω αιωνι τω ερχομενω ζωην αιωνιον,
ος δε αφηκεν οικιαν και αδελφας και αδελφους και μητερας και τεκνα και αγρους μετα διωγμου
εν τω αιωνι τω ερχομενω ζωην αιωνιον λημψεται]
31 πολλοι δε εσονται πρωτοι εσχατοι και [οι,-] εσχατοι πρωτοι

Merkkejä 1082/1010. Laskettu poistamalla sopiva määrä välilyöntejä.
28[και,-]ηρξατολεγεινοπετροςαυτωιδουημειςαφηκαμενπαντακαιηκολουθη[καμεν,σαμεν]σοι

29[εφηοιησους,εφηαυτωοιησους,εφηαυτοις,αποκριθειςοιησουςειπεν,καιαποκριθειςοιησουςει
πεν,αποκριθειςδεοιησουςειπεν,αποκριθειςδε ειπεν]
αμηνλεγωυμινουδειςεστινοςαφηκενοικιανηαδελφουςηαδελφαςημητεραηπατερα[ηγυναικα,]ητεκναηαγρουςενεκενεμουκαι[ενεκεν,-]τουευαγγελιου
30εανμηλαβηεκατονταπλασιονα[νυν,-]εντωκαιρωτουτω
[οικιας και αδελφους και αδελφας και μητερας και τεκνα και αγρους μετα διωγμων και εν τω
αιωνι τω ερχομενω ζωην αιωνιον,
οικιας και αδελφους και αδελφας και μητερα και τεκνα και αγρους μετα διωγμων και εν τω
αιωνι τω ερχομενω ζωην αιωνιον,
οικιας και αδελφους και αδελφας και πατερα και μητερα και τεκνα και αγρους μετα διωγμων
και εν τω αιωνι τω ερχομενω ζωην αιωνιον,
και εν τω αιωνι τω ερχομενω ζωην αιωνιον,
ος δε αφηκεν οικιαν και αδελφας και αδελφους και μητερας και τεκνα και αγρους μετα
διωγμου εν τω αιωνι τω ερχομενω ζωην αιωνιον λημψεται]
31 πολλοι δε εσονται πρωτοι εσχατοι και [οι,-] εσχατοι πρωτοι

Korjattu teksti:
47796 = 7 x 12 x 569 ( 104.jpl = 8 x 13 )
1. Avainsana: afieemi = 569
2. Ls: saattaa asiat täydelliseen järjestykseen ( 12 ) x hedelmällisyys ( 8 ) x (tai) kapina ( 13 )
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3. γυναικα x 215 + tässä + 1 jossain
4. Var. 2240;

303/7;

1/569

28[-]ηρξατολεγεινοπετροςαυτωιδουημειςαφηκαμενπαντακαι ηκολουθη[καμεν,]σοι
29 [αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν] αμην λεγω υμιν ουδεις εστιν ος αφηκεν οικιαν η αδελφους η
αδελφας η μητερα η πατερα [η γυναικα,] η τεκνα η αγρους ενεκεν εμου και[-]του ευαγγελιου
30εαν μη λαβη εκατονταπλασιονα [νυν,]εν τω καιρω τουτω [οικιας και αδελφους και αδελφας και
μητερα και τεκνα και αγρους μετα διωγμων και εν τω αιωνι τω ερχομενω ζωην αιωνιον,]
31 πολλοι δε εσονται πρωτοι εσχατοι και [οι,] εσχατοι πρωτοι

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
28. Niin Pietari rupesi puhumaan sanoen hänelle: "Katso, me olemme luopuneet kaikesta ja
seuranneet sinua".
29. Ja vastaten Jeesus sanoi: "Totisesti minä sanon teille: ei ole ketään, joka minun tähteni ja
evankeliumin tähden on luopunut talosta tai veljistä tai sisarista tai äidistä tai isästä tai vaimosta
tai lapsista tai pelloista,
30. ja joka ei saisi satakertaisesti: nyt tässä ajassa taloja ja veljiä ja sisaria ja äitejä äidin ja lapsia ja
peltoja, vainojen keskellä, ja tulevassa maailmassa iankaikkista elämää.
31. Mutta monet ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja viimeiset ensimmäisiksi."

Mk.13:1 - 2
1 και εκπορευομενου αυτου εκ του ιερου λεγει αυτω εις [εκ,-] των μαθητων αυτου διδασκαλε ιδε
ποταποι λιθοι και ποταπαι οικοδομαι [του ιερου,-]
2 και ο ιησους [αποκριθεις,-] ειπεν αυτω [βλεπεις, ου βλεπεις, βλεπετε] ταυτας τας μεγαλας
οικοδομας [αμην λεγω υμιν οτι,-] ου μη αφεθη [ωδε,-] λιθος επι [λιθον, λιθω] ος ου μη
καταλυθη [και δια τριων ημερων αλλος αναστησεται ανευ χειρων,-]

Korjattu teksti :
30646 = 7 x 2 x 11 x 199 ( 46.jpl = 2 x 23 )
1. Avainsana: lithos =11 x 29
2. Ls: hajoittaminen ( 22 ) x raunio ( 2 ) x kuolema ( 23 )
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3. ieron x 69 + tässä = 70
4. ”ameen legoo umin” x 45 + tässä + Mt.18:19 + Mk.6:11 + Lk.7:28 = 49
5. kolmessa päivässä x 6 + tässä
6. Var. 384;

36/7;

1/11

1 και εκπορευομενου αυτου εκ του ιερου λεγει αυτω εις [εκ,] των μαθητων αυτου διδασκαλε ιδε
ποταποι λιθοι και ποταπαι οικοδομαι [του ιερου,]
2 και ο ιησους [αποκριθεις,] ειπεν αυτω βλεπεις ταυτας τας μεγαλας οικοδομας [αμην λεγω υμιν
οτι,] ου μη αφεθη [ωδε,] λιθος επι [λιθω] ος ου μη καταλυθη [και δια τριων ημερων αλλος
αναστησεται ανευ χειρων,]

Korjaukset v.1938 käännökseen:
1. Ja kun hän meni ulos pyhäköstä, sanoi eräs hänen opetuslapsistaan hänelle: "Opettaja, katso,
millaiset kivet ja millaiset temppelin rakennukset!"
2. Jeesus vastasi vastaten sanoi hänelle: "Sinä näet nämä suuret rakennukset. Totisesti Minä
sanon teille Niistä ei ole jäävä kiveä kiven päälle maahan jaottamatta. Mutta kolmen päivän
kuluttua nousee toinen ylös ilman käsiä "

Mk.13:28 - 31
28 απο δε της συκης μαθετε την παραβολην οταν [ηδη ο κλαδος αυτης, ο κλαδος αυτης] απαλος
γενηται και εκφυη τα φυλλα γινωσκετ[ε,αι] οτι εγγυς το θερος εστιν
29 ουτως και υμεις οταν [ιδητε παντα, ιδητε παντα ταυτα] γινομενα γινωσκετε οτι εγγυς εστιν επι
θυραις30 αμην λεγω υμιν οτι ου μη παρελθη η γενεα αυτη μεχρις [ου, οτου] [ταυτα,-] παντα
γενηται
31 ο ουρανος και η γη παρελευσονται οι δε λογοι μου ου [μη,-] παρελ[ευσονται,θωσιν]

Korjattu teksti:
29344 = 7 x 32 x 131 ( 32.jpl = 4 x 8 )
1. Avainsana: genea = 2 x 32
2. Ls: sopimus ( 32 ) x luominen ( 4 ) x ylösnousemus ( 8 )
3. Var.

128; 26/7; 1/32
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28 απο δε της συκης μαθετε την παραβολην οταν [ηδη ο κλαδος αυτης,] απαλος γενηται και
εκφυη τα φυλλα γινωσκετ[αι] οτι εγγυς το θερος εστιν
29 ουτως και υμεις ταν [ιδητε παντα,] γινομενα γινωσκετε οτι εγγυς εστιν επι θυραις
30 αμην λεγω υμιν οτι ου μη παρελθη η γενεα αυτη μεχρις [ οτου] [-] παντα γενηται
31 ο ουρανος και η γη παρελευσονται οι δε λογοι μου ου [-] παρελ[ευσονται,]

Korjaukset v.1938 käännökseen:
28. Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: Kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te
tiedätte tiedetään, että kesä on lähellä.
29. Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä.
30. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin nämä kaikki tapahtuvat.
31. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.

Mk.13:32
32 περι δε της ημερας εκεινης [η, και] της ωρας ουδεις οιδεν ουδε [οι αγγελοι, αγγελος, οι
αγγελοι οι] εν ουρανω [ουδε ο υιος,-] ει μη ο πατηρ

Korjattu teksti:
7840 = 7 x 32 x 35
1. Avainsana: Ainoa 7-jaollinen variaatio.
2. Ls: sopimus ( 32 ) x luottamus Henkilöön ( 35 )
3. Var 12; 1/7; 1/7

32 περι δε της ημερας εκεινης [ και] της ωρας ουδεις οιδεν ουδε [οι αγγελοι,] εν ουρανω [ουδε ο
υιος,] ει

μη ο πατηρ

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
32 ”..eivät enkelit taivaassa, eikä myöskään

Poika, vaan ainoastaan
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jos ( ´ei ´) ei ( ´mee´ ) Isä.”

( ´ει´ = jos; ´μη´ = ei; jos + ei = jollei )

Mk.16:5 - 7
5 και [εισ,-]ελθουσαι εις το μνημειον ειδον νεανισκον καθημενον εν τοις δεξιοις περιβεβλημενον
στολην λευκην και [εξεθαμβηθησαν, εθαμβησαν]
6 ο δε λεγει αυταις μη εκθαμβεισθε ιησουν ζητειτε [τον ναζαρηνον,-] τον εσταυρωμενον ηγερθη
ουκ εστιν ωδε [ιδε ο τοπος, ειδετε εκει τον τοπον αυτου, ειδετε εκει ο τοπος αυτου εστιν] οπου
εθηκαν αυτον
7 αλλ[α,-] υπαγετε ειπατε τοις μαθηταις αυτου και τω πετρω οτι
[προαγει υμας εις την γαλιλαιαν εκει αυτον οψεσθε καθως ειπεν υμιν, ηγερθη απο νεκρων και
ιδου προαγειυμας εις την γαλιλαιαν εκει αυτον οψεσθε καθως ειπεν υμιν, ιδου προαγω υμας εις
την γαλιλαιαν εκει με οψεσθε καθως ειρηκα υμιν]

Korjattu teksti:
28329 = 7 x 3 x 19 x 71 ( 20.jpl )
1. Avainsana egeiroo = 13 x 71
2. Ls: Jumala ( 3 ) x jumalallisen järjestyksen täydellisyys suht. tuomioon ( 19 ) x suuren
muutoksen odotus ( 20/71 )
3. Nazareenon x 20 + Lk.2:39 + Ap.26:15 – tässä = 21
4. εκθαμβεω x 4 – tässä = 3
5. θαμβεω x 4 + tässä = 5
6. Var. 144; 20/7; 1/71

5 και [-]ελθουσαι εις το μνημειον ειδον νεανισκον καθημενον εν τοις δεξιοις περιβεβλημενον
στολην λευκην και [ εθαμβησαν]
6 ο δε λεγει αυταις μη εκθαμβεισθε ιησουν ζητειτε [-] τον εσταυρωμενον ηγερθη ουκ εστιν ωδε
[ιδε ο τοπος,] οπου εθηκαν αυτον
7 αλλ[α,] υπαγετε ειπατε τοις μαθηταις αυτου και τω πετρω οτι [ηγερθη απο νεκρων και ιδου
προαγει υμας εις την γαλιλαιαν εκει αυτον οψεσθε καθως ειπεν υμιν,]
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Korjaukset v. 1938 käännökseen:
5. Ja mentyään hautakammion sisään he näkivät nuorukaisen istuvan oikealla puolella, puettuna
pitkään, valkeaan vaatteeseen; ja he peljästyivät suuresti hämmästyivät.
6. Mutta hän sanoi heille: "Älkää peljästykö; te etsitte Jeesusta, Nasaretilaista, joka oli
ristiinnaulittu. Hän on noussut ylös; ei hän ole täällä. Katso, tässä on paikka, johon he hänet
panivat.
7. Mutta menkää ja sanokaa hänen opetuslapsillensa ja Pietarille että Hän on noussut ylös
kuolleista ja katso 'Hän menee teidän edellänne Galileaan; siellä te saatte hänet nähdä, niinkuin
hän teille sanoi'."

Mk.16:8
8 [και εξελθουσαι, κακουσασαι, και ακουσασαι εξηλθον και] [ταχυ,-] εφυγον απο του μνημειου
ειχεν [γαρ, δε] αυτας [τρομος, φοβος] και εκστασις [και ουδενι ουδεν ειπαν, και ουδενι ουδεν
ειπον,-] εφοβουντο γαρ

Korjattu teksti:
9639 = 7 x 9 x 9 x 17
1. Avainsana: fobeoo = 9 x 9 x 17
2. Ls: lopullisuus ( 9 ) x hengellisen järjestyksen täydellisyys ( 17 )
3. τρομος x 5
4. Var. 72; 11/7; 1/1377

8 [κακουσασαι,] [-] εφυγον απο του μνημειου ειχεν [δε] αυτας [τρομος,] και εκστασις [και ουδενι
ουδεν ειπαν,] εφοβουντο γαρ

Korjaukset v. 1938 käännökseen: Ei ole.
8. Niin he tulivat ulos ja pakenivat haudalta, sillä heidät oli vallannut vavistus ja hämmästys,
eivätkä sanoneet kenellekään mitään, sillä he pelkäsivät.
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Mk.16:9 - 13
9 [αναστας δε, αναστας, αναστας δε ο ιησους, αναστας ο ιησους] πρωι πρωτη σαββατου [εφανη
πρωτον, εφανη, εφανερωσεν πρωτοις] μαρια[μ,-] τη μαγδαληνη [παρ, αφ] ης εκβεβληκει επτα
δαιμονια
10 εκεινη πορευθεισα απηγγειλεν [τοις μετ αυτου, τοις μαθηταις αυτου, αυτοις τοις μετ αυτου]
γενομενοις πενθουσιν [και κλαιουσιν,-]
11 κακεινοι ακουσαντες οτι ζη και εθεαθη υπ αυτης [ηπιστησαν, και ουκ επιστευσαν αυτω, και
ουκ επιστευσαν αυτη]
12 μετα δε ταυτα δυσιν εξ αυτων περιπατουσιν εφανερωθη εν ετερα μορφη πορευομενοις εις
αγρον
13 κακεινοι απελθοντες απηγγειλαν τοις λοιποις ουδε εκεινοις επιστευσαν

Korjattu teksti:
33355 = 7 x 5 x 953 ( 162.jpl = 9 x 18 )
1. Avainsana: apaggelloo = 953
2. Ls: vapaus ( 5 ) vai lopullinen ( 9 ) x sidonnaisuus ( 18 )
3. κλαω x 14
4. Var.

864;

124/7;

1/953

9 [ αναστας,] πρωι πρωτη σαββατου [εφανη πρωτον,] μαρια[μ,] τη μαγδαληνη [παρ,] ης
εκβεβληκει επτα δαιμονια
10 εκεινη πορευθεισα απηγγειλεν [ τοις μαθηταις αυτου,] γενομενοις πενθουσιν [και κλαιουσιν,]
11 κακεινοι ακουσαντες οτι ζη και εθεαθη υπ αυτης [ και ουκ επιστευσαν αυτω,]
12 μετα δε ταυτα δυσιν εξ αυτων περιπατουσιν εφανερωθη εν ετερα μορφη πορευομενοις εις
αγρον
13 κακεινοι απελθοντες απηγγειλαν τοις λοιποις ουδε εκεινοις επιστευσαν

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
9. Mutta ylösnousemisensa jälkeen hän varhain aamulla viikon ensimmäisenä päivänä ilmestyi
ensiksi Maria Magdaleenalle, josta hän oli ajanut ulos seitsemän riivaajaa.
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10. Tämä meni ja vei sanan niille, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa ja ilmoitti sen niille Hänen
opetuslapsille jotka nyt murehtivat ja itkivät.
11. Mutta kun he kuulivat, että hän eli ja että Maria hän oli hänet nähnyt, eivät he uskoneet sitä.
12. Ja sen jälkeen hän toisenmuotoisena ilmestyi kahdelle heistä, heidän kävellessään, matkalla
maakylään.
13. Hekin menivät ja veivät sanan toisille; mutta nämä eivät uskoneet heitäkään.

Mk.16:14 - 18
14 υστερον [δε,-] ανακειμενοις [αυτοις,-] τοις ενδεκα εφανερωθη και ωνειδισεν την απιστιαν
αυτων και σκληροκαρδιαν οτι τοις θεασαμενοις αυτον εγηγερμενον [εκ νεκρων,-] ουκ
επιστευσαν
15 [και ειπεν αυτοις, αλλα] πορευθεντες εις τον κοσμον απαντα κηρυξατε το ευαγγελιον παση τη
κτισει
16 [οτι,-] ο πιστευσας και βαπτισθεις σωθησεται ο δε απιστησας [κατακριθησεται, κατακριθεις ου
σωθησεται]
17 σημεια δε τοις πιστευσασιν [ταυτα παρακολουθησει, ακολουθησει ταυτα] εν τω ονοματι μου
δαιμονια εκβαλουσιν [γλωσσαις λαλησουσιν καιναις, γλωσσαις λαλησουσιν,-]
18 [και εν ταις χερσιν,-] οφεις αρουσιν καν θανασιμον τι πιωσιν ου μη αυτους [βλαψη, βλαψει]
επι αρρωστους χειρας επιθησουσιν και καλως εξουσιν

Korjattu teksti:
48069 = 7 x 9 x 7 x 109 ( 29.jpl )
1. Avainsana fanerooo = 2 x 7 x 109
2. Ls: ihmisen ja Jumalan välinen liittosopimus ( 7 ) x lopullisuus ( 9 ) x tuomion odotus ( 29 )
3. καινoς x 42 – tässä + Mt.26:28 = 7 x 6
4. χειρ x 175 = 7 x 25
5. Var.

1536;

288/7;

1/763

14 υστερον [δε,] ανακειμενοις [-] τοις ενδεκα εφανερωθη και ωνειδισεν την απιστιαν αυτων και
σκληροκαρδιαν οτι τοις θεασαμενοις αυτον εγηγερμενον [-] ουκ επιστευσαν
15 [ αλλα] πορευθεντες εις τον κοσμον απαντα κηρυξατε το ευαγγελιον παση τη κτισει
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16 [-] ο πιστευσας και βαπτισθεις σωθησεται ο δε απιστησας [κατακριθησεται,]
17 σημεια δε τοις πιστευσασιν [ταυτα παρακολουθησει,] εν τω ονοματι μου δαιμονια
εκβαλουσιν [ γλωσσαις λαλησουσιν,]
18 [και εν ταις χερσιν,] οφεις αρουσιν καν θανασιμον τι πιωσιν ου μη αυτους [βλαψη,] επι
αρρωστους χειρας επιθησουσιν και καλως εξουσιν

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
14. Vihdoin hän ilmestyi myöskin niille yhdelletoista heidän ollessaan aterialla; ja hän nuhteli
heidän epäuskoaan ja heidän sydämensä kovuutta, kun he eivät olleet uskoneet niitä, jotka olivat
nähneet hänet ylösnousseeksi.
15. Ja hän sanoi heille: " Kuitenkin menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille
luoduille.
16. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.
17. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia,
puhuvat uusilla kielillä,
18. nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he
panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi."

Mk.16:19 - 20
19 ο μεν [ουν,-] κυριος [ιησους, ιησους χριστος, -] μετα το λαλησαι αυτοις ανελη[μ,-]φθη εις τον
ουρανον και εκαθισεν [εκ δεξιων, εν δεξια] του [θεου, πατρος]
20 εκεινοι δε εξελθοντες εκηρυξαν πανταχου του κυριου συνεργουντος και τον λογον
βεβαιουντος δια των επακολουθουντων σημειων [αμην,-] [το κατα μαρκον ευαγγελιον, κατα
μαρκον, ευαγγελιον κατα μαρκον,-]

Korjattu teksti :
24192 = 7 x 2 x 8 x 8 x 27
1. Avainsana keerussoo = 8 x 8 x 27
2. Ls: ylösnousemus ( 8 ) x uskollisuus ( 16 ) x jumalallisen lunastuksen odotus ( 27 )
3. Var. 384;

58/7;

1/1728
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19 ο μεν [ουν,] κυριος [ιησους χριστος,] μετα το λαλησαι αυτοις ανελη[μ,]φθη εις τον ουρανον
και εκαθισεν [εκ δεξιων,] του [θεου,]
20 εκεινοι δε εξελθοντες εκηρυξαν πανταχου του κυριου συνεργουντος και τον λογον
βεβαιουντος δια των επακολουθουντων σημειων [αμην,] [κατα μαρκον,]

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
19. Kun nyt Herra Jeesus Kristus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen, ja hän istui
Jumalan oikealle puolelle.
20. Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan
sitä seuraavien merkkien kautta. Amen. Markuksen mukaan.

Luukkaan evankeliumi
Lk.1:1-4
1 επειδηπερ πολλοι επεχειρησαν αναταξασθαι διηγησιν περι των πεπληροφορημενων εν ημιν
πραγματων
2 [καθως, καθα] παρεδοσαν ημιν οι απ αρχης αυτοπται και υπηρεται γενομενοι του λογου
3 εδοξεν καμοι [τω πνευματι τω αγιω,-]παρηκολουθηκοτι ανωθεν πασιν ακριβως καθεξης σοι
γραψαι κρατιστε θεοφιλε
4 ινα επιγνως περι ων κατηχηθης λογων την ασφαλειαν

Korjattu teksti
30219 = 3 x 7 x 1439 (228pl = 12 x 19)
1. Avainsana: Ainoa 7-jaollinen variaatio
2. Ls. jumalallinen täydellisyys ( 3 ) x saattaa asiat täydelliseen järjestykseen ( 12 ) x Jumalan
järjestyksen täydellisyys myös tuomioissa ( 19 )
3. Var, 4; 1/7
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1 επειδηπερ πολλοι επεχειρησαν αναταξασθαι διηγησιν περι των πεπληροφορημενων εν ημιν
πραγματων
2 [καθως,] παρεδοσαν ημιν οι απ αρχης αυτοπται και υπηρεται γενομενοι του λογου
3 εδοξεν καμοι [τω πνευματι τω αγιω,]παρηκολουθηκοτι ανωθεν πασιν ακριβως καθεξης σοι
γραψαι κρατιστε θεοφιλε
4 ινα επιγνως περι ων κατηχηθης λογων την ασφαλειαν

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
3. ”…niin olen minäkin Pyhässä Hengessä tarkkaan tutkittuani alusta alkaen kaikki…”

Lk.1:26 - 33
26 εν δε τω μηνι τω εκτω απεσταλη ο αγγελος γαβριηλ [απο, υπο] του θεου εις πολιν της
γαλιλαιας, [η ονομα ναζαρεθ, η ονομα ναζαρετ,-]
27 προς παρθενον [εμνηστευμενην, μεμνηστευμενην, μεμνησμενην] ανδρι ω ονομα ιωσηφ εξ
οικου [και πατριας,-] δαυιδ και το ονομα της παρθενου μαριαμ
28 και εισελθων [ο ανγελος,-] προς αυτην [ο ανγελος,-] ειπεν χαιρε κεχαριτωμενη ο κυριος μετα
σου [ευλογημενη συ εν γυναιξιν,-]
29 η δε [ιδουσα, ακουσασα,-] επι τω λογω [αυτου,-] διεταραχθη και διελογιζετο
[εν εαυτη, εν εαυτη λεγουσα,-] ποταπος ειη ο ασπασμος ουτος
30 και ειπεν ο αγγελος αυτη μη φοβου μαριαμ ευρες γαρ χαριν παρα τω θεω
31 και ιδου συλλημψη εν γαστρι και τεξη υιον και καλεσεις το ονομα αυτου ιησουν
32 ουτος εσται μεγας και υιος υψιστου κληθησεται και δωσει αυτω κυριος ο θεος τον θρονον
δαυιδ του πατρος αυτου
33 και βασιλευσει επι τον οικον ιακωβ εις τους αιωνας και της βασιλειας αυτου ουκ εσται τελος

Korjattu teksti:
65800 = 7 x 10 x 4 x 10 x 47 ( 15.jpl )
1. Avainsana: upsistos = 4 x 10 x 47
2. Ls: jumalallisen järjestyksen täydellisyys ( 10 ) x koetus ( 40 ) x jumalallisen
armon voimavaikutus teoissa ( 15/47 )
3. πατρια x 3 – Ap.3:25 + tässä = 3
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4. Variaatioita: 5184; 730/7; 1/1880

26 εν δε τω μηνι τω εκτω απεσταλη ο αγγελος γαβριηλ [υπο] του θεου εις πολιν της γαλιλαιας,
[η ονομα ναζαρεθ,]
27 προς παρθενον [μεμνηστευμενην,] ανδρι ω ονομα ιωσηφ εξ οικου [και πατριας,] δαυιδ και το
ονομα της παρθενου μαριαμ
28 και εισελθων [ο ανγελος,] προς αυτην [ο ανγελος,] ειπεν χαιρε κεχαριτωμενη ο κυριος μετα
σου [-]
29 η δε [-] επι τω λογω [-] διεταραχθη και διελογιζετο [εν εαυτη,] ποταπος ειη ο ασπασμος ουτος
30 και ειπεν ο αγγελος αυτη μη φοβου μαριαμ ευρες γαρ χαριν παρα τω θεω
31 και ιδου συλλημψη εν γαστρι και τεξη υιον και καλεσεις το ονομα αυτου ιησουν
32 ουτος εσται μεγας και υιος υψιστου κληθησεται και δωσει αυτω κυριος ο θεος τον θρονον
δαυιδ του πατρος αυτου
33 και βασιλευσει επι τον οικον ιακωβ εις τους αιωνας και της βασιλειας αυτου ουκ εσται τελος

Korjaukset v.1938 käännökseen:
26. Kuudentena kuukautena sen jälkeen Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean kaupunkiin, jonka
nimi on Nasaret,
27. neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Daavidin suvusta huoneesta ja
suvusta; ja neitsyen nimi oli Maria.
28. Ja tullessaan enkelin tullessa sisälle hänen tykönsä enkeli sanoi: "Terve Riemuitse, armoitettu!
Herra olkoon on sinun kanssasi."
29. Mutta hän hämmästyi suuresti siitä puheesta ja mietti mielessään, mitä tämä tervehdys
mahtoi tarkoittaa.
30. Niin enkeli sanoi hänelle: "Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä.
31. Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus.
32. Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa
hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen,
33. ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä
loppua oleman."

Lk.2:1 - 7

Koska hakasulkuja on 12, on laskutoimitus jouduttu suorittamaan useampaan

kertaan sanoja vaihdellen.
1 εγενετο δε εν ταις ημεραις εκειναις εξηλθεν δογμα παρα καισαρος αυγουστου απογραφεσθαι
πασαν την οικουμενην
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2 αυτη [η,-] απογραφη πρωτη εγενετο ηγεμονευοντος της συριας [κυρηνιου, κυρινου, κυρινιου,
κυρεινου]
3 και επορευοντο παντες απογραφεσθαι εκαστος εις την [ εαυτου πολιν, ιδιαν πολιν, ιδιαν
χωραν, εαυτου πατριδα]
4 ανεβη δε και ιωσηφ απο της γαλιλαιας εκ πολεως ναζαρε[θ, τ] εις [την ιουδαιαν, γην ιουδα] εις
πολιν δαυιδ ητις καλειται βηθλεεμ δια το ειναι [αυτον, αυτους, αμφοτερους ,-] εξ οικου και
πατριας δαυιδ
5 απογρα[ψα,φε]σθαι συν μαριαμ τη [εμνηστευμενη αυτω, μεμνηστευμενη αυτω, γυναικι αυτου,
μεμνηστευμενη αυτω γυναικι, εμνηστευμενη αυτω γυναικι] ουση εγκυω
6 [εγενετο δε εν τω ειναι αυτους εκει επλησθησαν, ως δε παρεγινοντο ετελεσθησαν] αι ημεραι
του τεκειν αυτην
7 και ετεκεν τον υιον αυτης [τον πρωτοτοκον,-] και εσπαργανωσεν αυτον και ανεκλινεν αυτον εν
[τη φατνη, φατνη, σπηλαιω] διοτιουκ ην αυτοις τοπος [εν τω καταλυματι,-]

Korjattu teksti:
53410 = 7 x 10 x 7 x 109 ( 29.jpl )
1. Avainsana: apografee = 7 x 109
2. Ls: jumalallisen järjestyksen täydellisyys ( 10 ) x lähtö ( 29/109 ) x hengellinen täydellisyys
(7)
3. proototokos x 6 + tässä = 7
4. speelaioo x 6 + tässä = 7
5. Var,

61440;

n. 8777/ 7;

1/763

1 εγενετο δε εν ταις ημεραις εκειναις εξηλθεν δογμα παρα καισαρος αυγουστου απογραφεσθαι
πασαν την οικουμενην
2 αυτη [-] απογραφη πρωτη εγενετο ηγεμονευοντος της συριας [κυρινου]
3 και επορευοντο παντες απογραφεσθαι εκαστος εις την [εαυτου πατριδα]
4 ανεβη δε και ιωσηφ απο της γαλιλαιας εκ πολεως ναζαρε[θ,]εις [ γην ιουδα] εις πολιν δαυιδ
ητις καλειται βηθλεεμδια το ειναι [αμφοτερους] εξ οικου και πατριας δαυιδ
5 απογρα[φε]σθαι συν μαριαμ τη [ μεμνηστευμενη αυτω,] ουση εγκυω
6 [ ως δε παρεγινοντο ετελεσθησαν] αι ημεραι του τεκειν αυτην
7 και ετεκεν τον υιον αυτης [τον πρωτοτοκον,] και εσπαργανωσεν αυτον και ανεκλινεν αυτον εν
[σπηλαιω] διοτιουκ ην αυτοις τοπος [-]
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Korjaukset v. 1938 käännökseen:
1. Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle
pantava.
2. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana.
3. Ja kaikki menivät verolle pantaviksi, kukin omaan kotikaupunkiinsa.
4. Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan Juudan alueelle, Daavidin
kaupunkiin, jonka nimi on Beetlehem, hän kun oli sillä molemmat olivat Daavidin huonetta ja
sukua,
5. verolle pantavaksi Marian, kihlattunsa, kanssa, joka oli raskaana.
6. Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli Niin tapahtuen
toteutuivat hänen synnyttämisensä päivät
7. Ja hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen luolaan, koska heille ei
ollut sijaa majatalossa.

Lk.2:8 - 14
8 και ποιμενες ησαν εν τη χωρα τη αυτη αγραυλουντες και φυλασσοντες φυλακας της νυκτος επι
την ποιμνην αυτων
9 και [ιδου,-] αγγελος κυριου επεστη αυτοις και δοξα [κυριου, θεου,-] περιελαμψεν αυτους και
εφοβηθησαν [φοβον μεγαν, σφοδρα, φοβον μεγαν σφοδρα]
10 και ειπεν αυτοις ο αγγελος μη φοβεισθε ιδου γαρ ευαγγελιζομαι υμιν χαραν μεγαλην ητις
εσται [και,-] παντι τω λαω
11 οτι ετεχθη υμιν σημερον σωτηρ ος εστιν χριστος κυρι[ος, ου] εν πολει δαυιδ
12 και τουτο υμιν [το,-] σημειον ευρησετε βρεφος εσπαργανωμενον [και κειμενον, κειμενον,-] εν
[τη,-] φατνη
13 και εξ[αι,ε]φνης εγενετο συν τω αγγελω πληθος στρατιας [ουρανιου, ουρανου] αινουντων τον
θεον και λεγοντων
14 δοξα εν υψιστοις θεω και επι γης ειρηνη [εν ανθρωποις ευδοκιας, εν ανθρωποις ευδοκια, και
ανθρωποις ευδοκια, ανθρωποις ευδοκιας]

Korjattu teksti:
58968 = 7 x 3 x 8 x 13 x 27
1. Avainsana: angelos = 3 x 8 x 13
2. Ls: turmelus ( 13 ) x jumalallisen lunastuksen odotus ( 27 ) x taivaallinen palvonta ( 24 )
3. idou x 13 + tässä =14
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4. ouraniou x 8 – tässä = 7
5. Var.

6912 x 2;

n. 987 x 2 /7:

1/312

8 και ποιμενες ησαν εν τη χωρα τη αυτη αγραυλουντες και φυλασσοντες φυλακας της νυκτος επι
την ποιμνην αυτων
9 και ιδου αγγελος κυριου επεστη αυτοις και δοξα [κυριου,] περιελαμψεν αυτους και
εφοβηθησαν [σφοδρα,]
10 και ειπεν αυτοις ο αγγελος μη φοβεισθε ιδου γαρ ευαγγελιζομαι υμιν χαραν μεγαλην ητις
εσται [και,] παντι τω λαω
11 οτι ετεχθη υμιν σημερον σωτηρ ος εστιν χριστος κυρι[ος,] εν πολει δαυιδ
12 και τουτο υμιν [-] σημειον ευρησετε βρεφος εσπαργανωμενον [-] εν [τη,] φατνη
13 και εξ[ε]φνης εγενετο συν τω αγγελω πληθος στρατιας [ουρανου] αινουντων τον θεον και
λεγοντων
14 δοξα εν υψιστοις θεω και επι γης ειρηνη [ανθρωποις ευδοκιας]

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
8. Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa.
9. Niin katso heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja
he peljästyivät suuresti.
10. Mutta enkeli sanoi heille: "Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on
tuleva myös kaikelle kansalle:
11. teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa.
12. Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa."
13. Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä taivaan sotajoukkojen paljous
ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat:
14. "Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on
hyvä tahto! hyvän tahdon ihmisille! "

Lk.2:15 -20
15 και εγενετο ως απηλθον απ αυτων εις τον ουρανον οι αγγελοι [και οι ανθρωποι,-] οι ποιμενες
[ελαλουν, ειπον] προς αλληλους διελθωμεν δη εως βηθλεεμ και ιδωμεν το ρημα τουτο το γεγονος
ο ο κυριος εγνωρισεν ημιν
16 και [ηλθαν, ηλθον] σπευσαντες και [ανευραν, ανευρον] την τε μαριαμ και τον ιωσηφ και το
βρεφος κειμενον εν τη φατνη
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17 ιδοντες δε [εγνωρισαν, διεγνωρισαν] περι του ρηματος του λαληθεντος αυτοις περι του
παιδιου [τουτου,-]
18 και παντες οι ακουσαντες εθαυμασαν περι των λαληθεντων υπο των ποιμενων προς αυτους
19 η δε [μαρια , μαριαμ] παντα συνετηρει τα ρηματα ταυτα συ[μ,ν]βαλλουσα εν τη κα ρδια
αυτης
20 και [υ,ε]πεστρεψαν οι ποιμενες δοξαζοντες και αινουντες τον θεον επι πασιν οις ηκουσαν και
[ε,-]ιδον καθως ελαληθη προς αυτους

Korjattu teksti:
56889 = 7 x 7 x 9 x 3 x 43 ( 14.jpl )
1. Avainsana: poimeen = 2 x 3 x 43
2. Ls: Jumalan täydellinen toiminta ( 9 ) x jumalallinen valmiiksi saattaminen ( 21 ) x
hengellinen täydellisyys mitattuna voimassa ( 14/43 )
3. ανθρωπος x 551+ Mt 16:23 + tässä = 7 x 79
4. Var.

1024; 144/7; 1/129

15 και εγενετο ως απηλθον απ αυτων εις τον ουρανον οι αγγελοι [και οι ανθρωποι,] οι ποιμενες
[ελαλουν,] προς αλληλους διελθωμεν δη εως βηθλεεμ και ιδωμεν το ρημα τουτο το γεγονος ο ο
κυριος εγνωρισεν ημιν
16 και [ ηλθον] σπευσαντες και [ ανευρον] την τε μαριαμ και τον ιωσηφ και το βρεφος κειμενον
εν τη φατνη
17 ιδοντες δε [εγνωρισαν,] περι του ρηματος του λαληθεντος αυτοις περι του παιδιου [-]
18 και παντες οι ακουσαντες εθαυμασαν περι των λαληθεντων υπο των ποιμενων προς αυτους
19 η δε [ μαρια ,] παντα συνετηρει τα ρηματα ταυτα συ[ν]βαλλουσα εν τη καρδια αυτης
20 και [ε]πεστρεψαν οι ποιμενες δοξαζοντες και αινουντες τον θεον επι πασιν οις ηκουσαν και
[ε,]ιδον καθως ελαληθη προς αυτους

Korjaukset v.1938 käännökseen:
15. Ja kun enkelit olivat menneet paimenten heidän luota taivaaseen, niin nämä puhuivat
toisillensa jotkut paimenista puhuivat toisille: "Menkäämme nyt Beetlehemiin katsomaan sitä,
mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti".
16. Ja he menivät kiiruhtaen ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä.
17. Ja kun he tämän olivat nähneet, ilmoittivat he sen sanan, joka oli puhuttu heille tästä lapsesta.
18. Ja kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä paimenet heille puhuivat.
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19. Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkisteli niitä sydämessänsä.
20. Ja paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta, minkä olivat kuulleet ja nähneet,
sen mukaan kuin heille oli puhuttu.

Lk.2:36-38 Tämä löytyy sivulta 8.

Lk.2:39 – 40
39 και ως ετελεσαν [α,-]παντα [τα,-] κατα τον νομον [κυριου,-] [ε,υ]πεστρεψαν εις την γαλιλαιαν
εις [την,-] πολιν [ε,-]αυτων ναζαρε[θ,τ] [καθως ερρεθη δια του προφητου οτι ναζωραιος
κληθησεται,-]
40 το δε παιδιον ηυξανεν και εκραταιουτο [πνευματι,-] πληρουμενον σοφια[ς,-] και χαρις θεου ην
επ αυτο

Korjattu teksti :
20664 = 7 x 9 x 8 x 41 ( 13.jpl )
1. Avainsana auksanoo = 4 x 8 x 41
2. Ls: (pahan) hylkääminen ( 13/41 ) x hedelmällisyys ( 8 ) x Jumalan täydellinen toiminta ( 9 )
3. ναζωραιος x 13 + tässä = 14
4. Var. 1024;

146/7;

1/328

39 και ως ετελεσαν [α,]παντα [-] κατα τον νομον [-] [υ]πεστρεψαν εις την γαλιλαιαν εις
[την,]πολιν [ε,]αυτων ναζαρε[θ,] [καθως ερρεθη δια του προφητου οτι ναζωραιος κληθησεται,]
40 το δε παιδιον ηυξανεν και εκραταιουτο [-] πληρουμενον σοφια[ς,] και χαρις θεου ην επ αυτο

Korjaukset v.1938 käännökseen:
39. Ja täytettyään kaiken, mikä Herran lain mukaan oli tehtävä, he palasivat Galileaan,
kaupunkiinsa Nasaretiin sen mukaan kuin on puhuttu profeetan kautta, että Hän on kutsuttava
Nasaretilaiseksi.
40. Ja lapsi kasvoi ja vahvistui ja täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo oli hänen päällänsä.

Lk.3:21 - 22

116

21 εγενετο δε εν τω βαπτισθηναι απαντα τον λαον και ιησου βαπτισθεντος και προσευχομενου
ανεωχθηναι τον ουρανον
22 και καταβηναι το πνευμα το αγιον σωματικω ειδει [ως, ωσει] περιστεραν [επ, εις] αυτον και
φωνην εξ ουρανου γενεσθαι [λεγουσαν,-]
[συ ει ο υιος μου ο αγαπητος εν σοι ευδοκησα,
συ ει ο υιος μου ο αγαπητος εν σοι ηυδοκησα,
υιος μου ει συ εγω σημερον γεγεννηκα σε,
συ ει ο υιος μου ο αγαπητος εν ω ευδοκησα,
ουτος εστιν ο υιος μου ο αγαπητος εν ω ευδοκησα]

Korjattu teksti:
24311 = 7 x 23 x 151 ( 36 .jpl = 3 x 12 )
1. Avainsana: baptizoo = 12 x 100
2. Ls: kuolema ( 23 ) x Pyhä Kolminaisuus ( 3 ) x saattaa asiat täydelliseen järjestykseen ( 12 )
3. λεγω x 1330 = 7 x 190 + tässä – 1 jossain
4. Var. 40;

4/7;

1/12

21 εγενετο δε εν τω βαπτισθηναι απαντα τον λαον και ιησου βαπτισθεντος και προσευχομενου
ανεωχθηναι τον ουρανον
22 και καταβηναι το πνευμα το αγιον σωματικω ειδει [ ωσει] περιστεραν [ εις] αυτον και φωνην
εξ ουρανου γενεσθαι [λεγουσαν,] [ συ ει ο υιος μου ο αγαπητος εν σοι ηυδοκησα,]

Korjaukset v.1938 käännökseen:
21. Kun siis kaikkea kansaa kastettiin ja myöskin Jeesus oli saanut kasteen ja rukoili, niin tapahtui,
että taivas aukeni
22. ja Pyhä Henki laskeutui hänen päällensä Häneen ruumiillisessa muodossa, niinkuin kyyhkynen,
ja taivaasta tuli ääni sanoen: "Sinä olet Minun rakas Poikani; sinuun minä olen mielistynyt".

Lk.4:31 - 37

Laskettu kahteen kertaan ‘ea’-sanan kanssa ja ilman sitä.

31 και κατηλθεν εις κα[φα,πε]ρναουμ πολιν της γαλιλαιας [την παραθαλασσιον εν οριοις
ζαβουλων και νεφθαλιμ,-] και ην διδασκων αυτους εν τοις σαββασιν
32 και εξεπλησσοντο επι τη διδαχη αυτου οτι εν εξουσια ην ο λογος αυτου
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33 και εν τη συναγωγη ην ανθρωπος εχων πνευμα [δαιμονιου ακαθαρτου, δαιμονιον ακαθαρτον]
και ανεκραξεν φωνη μεγαλη [λεγων εα, λεγων, εα,-]
34 [εα,-] τι ημιν και σοι ιησου ναζαρηνε ηλθες [απολεσαι ημας, ημας ωδε απολεσαι] οιδα σε τις ει
ο αγιος του θεου
35 και επετιμησεν αυτω ο ιησους λεγων φιμωθητι και εξελθε [απ, εξ] αυτου και ριψαν αυτον το
δαιμονιον εις το μεσον[ανακραυγασαν τε εξηλθεν απ, εξανακραυγασαν τε εξηλθεν εξ, εξηλθεν
απ, εξηλθεν εξ] αυτου [μηδεν βλαψαν αυτον,-]
36 και εγενετο θαμβος [μεγας,-] επι παντας και συνελαλουν προς αλληλους λεγοντες τις ο λογος
ουτος οτι εν εξουσια και δυναμει επιτασσει τοις ακαθαρτοις πνευμασιν και εξερχονται
37 και [εξεπορευετο ηχος, εξηλθεν η ακον] περι αυτου εις παντα τοπον της περιχωρου

Korjattu teksti:
59220 = 7 x 12 x 15 x 47 ( 15.jpl )
1. Avainsana: dunamis = 15 x 47
2. Ls: jumalallinen täydellisyys ( 3 ) x saattaa asiat täydelliseen järjestykseen ( 12 ) x ja
jumalallisen armon voimavaikutus teoissa ( 15 ) x johtaa vapautumiseen ( 5 )
3. βλαπτω x 2 – tässä = 1
4.. Var.

4096;

582/7;

1/705

31 και κατηλθεν εις κα[φα,]ρναουμ πολιν της γαλιλαιας [-] και ην διδασκων αυτους εν τοις
σαββασιν
32 και εξεπλησσοντο επι τη διδαχη αυτου οτι εν εξουσια ην ο λογος αυτου
33 και εν τη συναγωγη ην ανθρωπος εχων πνευμα [ δαιμονιον ακαθαρτον] και ανεκραξεν φωνη
μεγαλη [-]
34 εα τι ημιν και σοι ιησου ναζαρηνε ηλθες [ ημας ωδε απολεσαι] οιδα σε τις ει ο αγιος του θεου
35 και επετιμησεν αυτω ο ιησους λεγων φιμωθητι και εξελθε [απ,] αυτου και ριψαν αυτον το
δαιμονιον εις το μεσον [ανακραυγασαν τε εξηλθεν απ,] αυτου [-]
36 και εγενετο θαμβος [-] επι παντας και συνελαλουν προς αλληλους λεγοντες τις ο λογος ουτος
οτι εν εξουσια και δυναμει επιτασσει τοις ακαθαρτοις πνευμασιν και εξερχονται
37 και [εξεπορευετο ηχος,] περι αυτου εις παντα τοπον της περιχωρου

Korjaukset v.1938 käännökseen:
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31. Ja hän meni alas Kapernaumiin, Galilean kaupunkiin, ja opetti kansaa sapattina.
32. Ja he olivat hämmästyksissään hänen opetuksestansa, sillä hänen puheessansa oli voima.
33. Ja synagoogassa oli mies, jossa oli saastaisen riivaajan henki. Tämä huusi suurella äänellä:
34. "Voi, mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut tänne
meitä tuhoamaan? Minä tunnen sinut, kuka olet, sinä Jumalan Pyhä."
35. Niin Jeesus nuhteli häntä sitä sanoen: "Vaikene ja lähde hänestä". Ja riivaaja viskasi hänet
maahan heidän keskelleen ja huutaen lähti hänestä, häntä ollenkaan vahingoittamatta.
36. Ja heidät kaikki valtasi hämmästys, ja he puhuivat keskenään sanoen: "Mitä tämä puhe on, sillä
hän käskee vallalla ja voimalla saastaisia henkiä, ja ne lähtevät ulos?"
37. Ja maine hänestä levisi kaikkialle ympäristön seutuihin.

Lk 4:38 – 39
38 αναστας δε [απο, εκ] της συναγωγης εισηλθεν εις την οικιαν σιμωνος [και ανδρεου, πετρου,-]
[η,-] πενθερα δε του σιμωνος ην [συν, κατ]εχομενη πυρετω μεγαλω και ηρωτησαν αυτον περι
αυτης
39 και [επιστας επανω αυτης,-] επετιμησεν τω πυρετω και αφηκεν αυτην [παραχρημα δε
αναστασα διηκονει, παραχρημα ωστε αναστασαν αυτην διακονειν] [αυτοις, αυτω]

Korjattu teksti:
28413 = 7 x 3 x 3 x 11 x 41 ( 13.jpl )
1. Avainsana: puretos = 5 x 7 x 3 x 11
2. Ls: Jumalan täydellinen toiminta ( 9 ) tuhoaa ( 13/41 ) epäjärjestyksen ( 11 )
3. πετρος x 110 + Gal.1:18 + tässä = 7 x 16
4. Var. 192;

32/7;

1/33

38 αναστας δε [εκ] της συναγωγης εισηλθεν εις την οικιαν σιμωνος [πετρου,] [-] πενθερα δε του
σιμωνος ην [κατ]εχομενη πυρετω μεγαλω και ηρωτησαν αυτον περι αυτης
39 και [επιστας επανω αυτης,] επετιμησεν τω πυρετω και αφηκεν αυτην [παραχρημα ωστε
αναστασαν αυτην διακονειν] [αυτοις,]

Korjaukset v.1938 käännökseen:
38. Niin hän nousi ja meni synagoogasta Simonin Simon Pietarin kotiin. Ja Simonin anoppi sairasti
kovaa kuumetta, ja he rukoilivat Jeesusta hänen puolestansa.
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39. Niin hän meni ja kumartui hänen ylitsensä ja nuhteli kuumetta, ja se lähti hänestä; ja heti
vaimo niin että (tämä) nousi ja palveli heitä.

Lk.4:40 - 41
40 [δυνοντος, δυναντος, δυσαντος] δε του ηλιου [α,-]παντες οσοι ειχον ασθενουντας νοσοις
ποικιλαις ηγαγον αυτους προς αυτον ο δε ενι εκαστω [αυτων,-] τας χειρας επι[τι,-]θεις
εθεραπευ[εν,σεν] αυτους
41 εξηρχ[ετο,οντο] δε και δαιμονια [απο,-] πολλων [κραζοντα, κραζοντων, κραυγαζοντα] και
λεγοντα οτι συ ει [ο χριστος,-] ο υιος του θεου και επιτιμων ουκ εια αυτα λαλειν οτι ηδεισαν τον
χριστον αυτον ειναι

Korjattu teksti :
27440 = 7 x 4 x 7 x 10 x 14
1. Avainsana therapeuoo = 4 x 7 x 10 x 5
2. Ls: Jumalan luomistyöt ( 4 ) x hengellinen täydellisyys ( 7 ) x jumalallisen järjjestyksen
täydellisyys ( 10 ) x hengellinen täydellisyys mitattuna voimassa ( 14 )
3. χριστος x 530 + Joh 4: 42 – tässä - 5 jossain = 7 x 75
4. Var:

1152; 170/7; 1/280

40 [δυνοντος,] δε του ηλιου [-]παντες οσοι ειχον ασθενουντας νοσοις ποικιλαις ηγαγον αυτους
προς αυτον ο δε ενι εκαστω [-] τας χειρας επι[τι,]θεις εθεραπευ[σεν] αυτους
41 εξηρχ[ετο,] δε και δαιμονια [-] πολλων [κραζοντα,] και λεγοντα οτι συ ει [-] ο υιος του θεου
και επιτιμων ουκ εια αυτα λαλειν οτι ηδεισαν τον χριστον αυτον ειναι

Korjaukset v.1938 käännökseen:
40. Auringon laskiessa kaikki, joilla oli sairaita, mikä missäkin taudissa, veivät ne hänen tykönsä. Ja
hän pani kätensä heidän itsekunkin päälle ja paransi heidät.
41. Myös lähtivät riivaajat ulos monesta, huutaen ja sanoen: "Sinä olet Jumalan Poika!" Mutta hän
nuhteli niitä eikä sallinut niiden puhua, koska ne tiesivät hänen olevan Kristuksen.

Lk.4:42 - 44
42 γενομενης δε ημερας εξελθων επορευθη εις ερημον τοπον και οι οχλοι [επ,-]εζητουν αυτον και
ηλθον εως αυτου και [κατ,επ]ειχον αυτον του μη πορευεσθαι απ αυτων
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43 ο δε ειπεν προς αυτους οτι και ταις ετεραις πολεσιν ευαγγελισασθαι με δει την βασιλειαν του
θεου [οτι επι τουτο απεσταλην, οτι επι τουτο απεσταλμαι,-]
44 και ην κηρυσσων [εις τας συναγωγας της ιουδαιας, εν ταις συναγωγαις της γαλιλαιας, εις τας
συναγωγας της γαλιλαιας, εις τας συναγωγας των ιουδαιων, εν ταις συναγωγαις]

Korjattu teksti:
27720 = 7 x 5 x 8 x 9 x 11
1. Avainsana: keerussoo = 3 x 8 x 8 x 9
2. Ls: armo ( 5 ) x uusi alku ( 8 ) x Jumalan täydellinen toiminta ( 9 ) x epäjärjestyksen ( 11 )
keskellä
3. γαλιλαια x 63 = 7 x 9 x UT:ssa. Kuuluu tähän.
4. Var. 60;

8/7;

1/72

42 γενομενης δε ημερας εξελθων επορευθη εις ερημον τοπον και οι οχλοι [επ,]εζητουν αυτον και
ηλθον εως αυτου και [επ]ειχον αυτον του μη πορευεσθαι απ αυτων
43 ο δε ειπεν προς αυτους οτι και ταις ετεραις πολεσιν ευαγγελισασθαι με δει την βασιλειαν του
θεου [οτι επι τουτο απεσταλμαι,]
44 και ην κηρυσσων [εις τας συναγωγας της γαλιλαιας,]

Korjaukset v.1938 käännökseen: Ei ole.
42. Ja päivän tultua hän lähti pois ja meni autioon paikkaan; mutta kansa etsi häntä, ja
saavuttuaan hänen luokseen he pidättelivät häntä lähtemästä heidän luotansa.
43. Mutta hän sanoi heille: "Minun tulee muillekin kaupungeille julistaa Jumalan valtakunnan
evankeliumia, sillä sitä varten minä olen lähetetty".
44. Ja hän saarnasi Galilean synagoogissa.

Lk.6:20 - 23
20 και αυτος επαρας τους οφθαλμους αυτου εις τους μαθητας αυτου ελεγεν μακαριοι οι πτωχοι
[τω πνευματι,-] οτι [υμετερα, αυτων] εστιν η βασιλεια του θεου
21 μακαριοι οι πεινωντες [νυν,-] οτι χορτασθη[σεσθε, σονται]
[μακαριοι οι κλαιοντες νυν οτι γελασετε, μακαριοι οι κλαιοντες οτι γελασετε,
μακαριοι οι κλαιοντες νυν οτι γελασουσιν, μακαριοι οι κλαιοντες οτι γελασουσιν,-]
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22 μακαριοι εστε οταν μισησωσιν υμας οι ανθρωποι [και οταν αφορισωσιν υμας,-] και
ονειδισωσιν και εκβαλωσιν το ονομα υμων ως πονηρον ενεκα του υιου του ανθρωπου
23 [χαρητε, χαιρετε] εν εκεινη τη ημερα και σκιρτησατε ιδου γαρ ο μισθος υμων πολυς εν τω
ουρανω κατα [τα αυτα, ταυτα] γαρ εποιουν τοις προφηταις οι πατερες αυτων

Korjattu teksti :
46886 = 7 x 2 x 17 x 197 ( 45.jpl = 5 x 9 )
1. Avainsana makarios = 2 x 17 x 13
2. Ls: jakaminen ( 2 ) x hengellisen järjestyksen täydellisyys ( 17 ) x armo ( 5 ) x tuomio ( 9 )
3. γελαω x 2 – tässä
4. κλαιω x 40 – tässä – Lk 22:62 – Jaak 4:9 – Ilm 5:4 – Ilm 18:19 = 35
5. Var.

640;

92/7;

5/34

20 και αυτος επαρας τους οφθαλμους αυτου εις τους μαθητας αυτου ελεγεν μακαριοι οι πτωχοι
[-] οτι [υμετερα,] εστιν η βασιλεια του θεου
21 μακαριοι οι πεινωντες [-] οτι χορτασθη[σονται] [-]
22 μακαριοι εστε οταν μισησωσιν υμας οι ανθρωποι [-] και ονειδισωσιν και εκβαλωσιν το ονομα
υμων ως πονηρον ενεκα του υιου του ανθρωπου
23 [χαρητε,] εν εκεινη τη ημερα και σκιρτησατε ιδου γαρ ο μισθος υμων πολυς εν τω ουρανω
κατα [τα αυτα,] γαρ εποιουν τοις προφηταις οι πατερες αυτων
Korjaukset v.1938 käännökseen:
20. Ja hän nosti silmänsä opetuslastensa puoleen ja sanoi: "Autuaita olette te, köyhät, sillä teidän
on Jumalan valtakunta.
21. Autuaita te, jotka nyt isoatte, sillä teidät ravitaan! Autuaita te, jotka nyt itkette, sillä te saatte
nauraa!
22. Autuaita olette te, kun ihmiset vihaavat teitä ja erottavat teidät yhteydestään ja herjaavat teitä
ja pyyhkivät pois teidän nimenne ikäänkuin jonkin pahan - Ihmisen Pojan tähden.
23. Iloitkaa Riemuitkaa sinä päivänä, riemuun ratketkaa; sillä katso, teidän palkkanne on suuri
taivaassa; sillä näin niin tekivät heidän isänsä profeetoille.

Lk.11:27-28

Ei ole yksinään 7-jaollinen.

27 εγενετο δε εν τω λεγειν αυτον [ταυτα,-] επαρασα τις φωνην γυνη εκ του οχλου ειπεν αυτω
μακαρια η κοιλια η βαστασασα σε και μαστοι ους εθηλασας

122

28 αυτος δε ειπεν [μενουν, μενουνγε] μακαριοι οι ακουοντες τον λογον του θεου και
φυλασσοντες [αυτον,-]

Lk.11:24 - 28
24 οταν [δε,-] το ακαθαρτον πνευμα εξελθη απο του ανθρωπου διερχεται δι ανυδρων τοπων
ζητουν αναπαυσιν και μη ευρισκον [τοτε,-] λεγει υποστρεψω εις τον οικον μου οθεν εξηλθον
25 και ελθον ευρισκει [σχολαζοντα,-] σεσαρωμενον και κεκοσμημενον
26 [τοτε,-] πορευεται και παραλαμβανει ετερα πνευματα πονηροτερα εαυτου επτα και
εισελθοντα κατοικει [εκει,-] και γινεται τα εσχατα του ανθρωπου εκεινου χειρονα των πρωτων
27 εγενετο δε εν τω λεγειν αυτον [ταυτα,-] επαρασα τις φωνην γυνη εκ του οχλου ειπεν αυτω
μακαρια η κοιλια η βαστασασα σε και μαστοι ους εθηλασας
28 αυτος δε ειπεν [μενουν, μενουνγε] μακαριοι οι ακουοντες τον λογον του θεου και
φυλασσοντες [αυτον,-]

Korjattu teksti:
56889 = 7 x 7 x 3 x 3 x 3 x 43 ( 14.jpl = 2 x 7 )
1. Avainsana akathartos = 2 x 13 x 27
2. Ls: liitto ihmisen ja Jumalan välillä ( 7 ) x jumalallinen valmiiksi saattaminen ( 21 ) x
tuho ( 2 ) x hengellinen täydellisyys ( 7 )
3. σχολαζω x 2 + tässä = 3
4. Var.

256;

37/7;

1/27

24 οταν [δε,] το ακαθαρτον πνευμα εξελθη απο του ανθρωπου διερχεται δι ανυδρων τοπων
ζητουν αναπαυσιν και μη ευρισκον [τοτε,] λεγει υποστρεψω εις τον οικον μου οθεν εξηλθον
25 και ελθον ευρισκει [σχολαζοντα,] σεσαρωμενον και κεκοσμημενον
26 [τοτε,] πορευεται και παραλαμβανει ετερα πνευματα πονηροτερα εαυτου επτα και εισελθοντα
κατοικει [-] και γινεται τα εσχατα του ανθρωπου εκεινου χειρονα των πρωτων
27 εγενετο δε εν τω λεγειν αυτον [ταυτα,] επαρασα τις φωνην γυνη εκ του οχλου ειπεν αυτω
μακαρια η κοιλια η βαστασασα σε και μαστοι ους εθηλασας
28 αυτος δε ειπεν [μενουν,] μακαριοι οι ακουοντες τον λογον του θεου και φυλασσοντες [αυτον,]

Korjaukset v.1938 käännökseen:
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24. Mutta kun saastainen henki lähtee ihmisestä, kuljeksii se autioita paikkoja ja etsii lepoa; ja kun
ei löydä, silloin sanoo se: 'Minä palaan huoneeseeni, josta lähdin'.
25. Ja kun se tulee, tapaa se sen vapaana lakaistuna ja kaunistettuna.
26. Silloin se menee ja ottaa mukaansa seitsemän muuta henkeä, pahempaa kuin se itse, ja ne
tulevat sisään ja asuvat siellä. Ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset."
27. Niin hänen tätä puhuessaan eräs nainen kansanjoukosta korotti äänensä ja sanoi hänelle:
"Autuas on se kohtu, joka on kantanut sinut, ja ne rinnat, joita olet imenyt".
28. Mutta hän sanoi: "Niin, autuaat ovat ne, jotka kuulevat Jumalan Sanan ja sitä noudattavat".

Lk 16:16 - 17
16 ο νομος και οι προφηται [μεχρι, εως] ιωαννου [επροφητευσαν,-]απο τοτε η βασιλεια του θεου
ευαγγελιζεται [και πας εις αυτην βιαζεται,-]
17 ευκοπωτερον δε εστιν τον ουρανον και την γην παρελθειν η [του νομου, των λογων μου, του
νομου μου] μιαν κεραιαν πεσειν

Korjattu teksti :
16296 = 7 x 4 x 2 x 3 x 97 ( 25.jpl = 5 x 5 )
1. Avainsana: nomos = 3 x 6 x 25
2. Ls: laki ( 10 ) x lepo ( 15 ) x Jumalan luomistyöt ( 4 )
3. προφητευω x 28 + tässä – Lk 1:67 tai Ap 2:18
4. βιαζω x 2 – tässä = 1
5. Var. 24;

3/7;

1/6

16 ο νομος και οι προφηται [μεχρι,] ιωαννου [επροφητευσαν,]απο τοτε η βασιλεια του θεου
ευαγγελιζεται [-]
17 ευκοπωτερον δε εστιν τον ουρανον και την γην παρελθειν η [των λογων μου,] μιαν κεραιαν
πεσειν

Korjaukset v.1938 käännökseen:
16. Laki ja profeetat olivat ennustivat Johannekseen asti; siitä lähtien julistetaan Jumalan
valtakuntaa, ja jokainen tunkeutuu sinne väkisin.
17. Mutta ennemmin taivas ja maa katoavat, kuin yksikään lain Sanani piirto häviää.

Lk.16:18
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18 πας ο απολυων την γυναικα αυτου και γαμων ετεραν μοιχευει και [πας,-] [ο,-] απολελυμενην
[απο ανδρος,-] γαμων μοιχευει

Korjattu teksti:
9226 = 7 x 2 x 659 ( 120.jpl = 2 x 5 x 12 ).
Jos avainsanassa esiintyvä luku ei ratkaise valintaa eri vaihtoehtoisten variaatioiden välillä,
ratkaisu löytyy perusluvun sisältä.
1: Avainsana: moikheuoo = 5 x 5 x 7 x 11
2. Ls: tuhota ( 2 ) x jumalallisen järjestyksen täydellisyys ( 10 ) x järjestyksellinen
täydellisyys ( 12 )
3. ανηρ x 205 – tässä – Lk 23:50 = 203 ( = 7 x 29 )
4. Var. 8;

2/7;

1/5

18 πας ο απολυων την γυναικα αυτου και γαμων ετεραν μοιχευει και [-] [o] απολελυμενην [-]
γαμων μοιχευει

Korjaukset v.1938 käännökseen:
18. Jokainen, joka hylkää vaimonsa ja nai toisen, tekee huorin aviorikoksen; ja joka nai miehensä
hylkäämän hyljätyn, tekee huorin aviorikoksen.

Lk.21:1 - 4
1 αναβλεψας δε ειδεν τους βαλλοντας εις το γαζοφυλακ[ε,-]ιον τα δωρα αυτων πλουσιους
2 ειδεν δε [και,-]τινα χηραν πενιχραν βαλλουσαν εκει λεπτα δυο [ο εστιν κοδραντης,-]
3 και ειπεν αληθως λεγω υμιν οτι η χηρα αυτη η πτωχη πλει[ον, ω] παντων εβαλεν
4 [α,-]παντες γαρ ουτοι εκ του περισσευοντος αυτοις εβαλον εις τα δωρα [του θεου,-]αυτη δε εκ
του υστερηματος αυτης [α,-]παντα τον βιον ον ειχεν εβαλεν
[ταυτα λεγων εφωνει οεχων ωτα ακουειν ακουετω,-]

Korjattu teksti:
36162 = 7 x 7 x 9 x 2 x 41 ( 13.jpl )
1. Avainsana: ptookhos = 5 x 5 x 2 x 41
2. Ls: turmelus ( 13 ) x Hengen täyteys voimassa ( 14 ) x täydellinen Jumalan toiminta ( 9 )
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( Edellä olevan jälkeen leskeltä ei puuttunut elannosta mitään. Vertaa Sarpatin
leskeen 1.Kun.17 ).
3. ωτιον x 3 . Ei kuulu tähän.
4. Var. 256;

39/7;

1/82

1 αναβλεψας δε ειδεν τους βαλλοντας εις το γαζοφυλακ[-]ιον τα δωρα αυτων πλουσιους
2 ειδεν δε [-]τινα χηραν πενιχραν βαλλουσαν εκει λεπτα δυο [ο εστιν κοδραντης,]
3 και ειπεν αληθως λεγω υμιν οτι η χηρα αυτη η πτωχη πλει[ ω] παντων εβαλεν
4 [-]παντες γαρ ουτοι εκ του περισσευοντος αυτοις εβαλον εις τα δωρα [του θεου,]αυτη δε εκ του
υστερηματος αυτης [-]παντα τον βιον ον ειχεν εβαλεν [-]

Korjaukset v.1938 käännökseen:
1. Ja hän katsahti ja näki rikkaiden panevan heittävän lahjoja uhriarkkuun.
2. Niin hän näki myös erään köyhän lesken panevan heittävän siihen kaksi ropoa kolikkoa.
3. Silloin hän sanoi: "Totisesti minä sanon teille: tämä köyhä leski pani enemmän kuin kaikki muut.
4. Sillä kaikki nuo panivat lahjansa liiastaan, mutta tämä pani Jumalan uhriksi puutteestaan, koko
elämisensä, mikä hänellä oli."

Lk 21:5 - 6
5 και τινων λεγοντων περι του ιερου οτι λιθοις καλοις και αναθ[ε,η]μασιν κεκοσμηται ειπεν
6 ταυτα [α ,-]θεωρειτε ελευσονται ημεραι εν αις ουκ αφεθησεται λιθος επι λιθω [εν τοιχω ωδε,
ωδε] ος ου καταλυθησεται

Korjattu teksti :
17563 = 7 x 13 x 193 ( 44.jpl )
1. Ainoa 7-jaollinen
2. Ls: tuho ( 13 ) x ihmiskuntaa kohtaava maailmanlaajuinen tuomio ( 44 )
3. τοιχος + tässä + 1 jossain = 3
4. Var. 8; 1/7

5 και τινων λεγοντων περι του ιερου οτι λιθοις καλοις και αναθ[η]μασιν κεκοσμηται ειπεν
6 ταυτα [α ,]θεωρειτε ελευσονται ημεραι εν αις ουκ αφεθησεται λιθος επι λιθω [εν τοιχω
ωδε,] ος ου καταλυθησεται
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Korjaukset v.1938 käännökseen:
5. Ja kun muutamat puhuivat pyhäköstä, kuinka se oli kauniilla kivillä ja temppelilahjoilla
kaunistettu, sanoi hän:
6. "Päivät tulevat, jolloin tästä, mitä katselette, ei ole jäävä tänne seinään kiveä kiven päälle,
maahan jaottamatta".

Lk.21:7-11
7 επηρωτησαν δε αυτον [οι μαθηται,-] λεγοντες διδασκαλε ποτε ουν ταυτα εσται και τι το
σημειον [οταν μελλη ταυτα γινεσθαι, της σης ελευσεως]
8 ο δε ειπεν βλεπετε μη πλανηθητε πολλοι γαρ ελευσονται επι τω ονοματι μου λεγοντες [οτι,-]
εγω ειμι και ο καιρος ηγγικεν μη [ουν,-] πορευθητε οπισω αυτων
9 οταν δε ακουσητε πολεμους και ακαταστασιας μη [πτοηθητε, φοβηθητε] δει γαρ ταυτα
γενεσθαι πρωτον αλλ ουκ ευθεως το τελος
10 [τοτε ελεγεν αυτοις,-] εγερθησεται [γαρ,-]εθνος [επ, επι] εθνος και βασιλεια επι βασιλειαν
11 σεισμοι τε μεγαλοι [και,-] κατα τοπους λιμοι και λοιμοι εσονται φοβητρα τε και απ ουρανου
σημεια μεγαλα εσται [και χειμωνες,]
Korjattu teksti :
41440 = 7 x 2 x 4 x 10 x 2 x 37
1. Avainsana: planaoo = 2 x 37 x 13
2. Ls: Sana Kaikkivaltiaalta ( 37 ) x koettelemusten aika ( 40 ) x maailma ( 4 )
3. kheimoon x 6 + tässä = 7
4. πτοεω x 2 + tässä = 3
5. Var. 1024; 147/7; 1/74

7 επηρωτησαν δε αυτον [οι μαθηται,] λεγοντες διδασκαλε ποτε ουν ταυτα εσται και τι το σημειον
[οταν μελλη ταυτα γινεσθαι,]
8 ο δε ειπεν βλεπετε μη πλανηθητε πολλοι γαρ ελευσονται επι τω ονοματι μου λεγοντες [-]εγω
ειμι και ο καιρος ηγγικεν μη [ουν,] πορευθητε οπισω αυτων
9 οταν δε ακουσητε πολεμους και ακαταστασιας μη [πτοηθητε,] δει γαρ ταυτα γενεσθαι πρωτον
αλλ ουκ ευθεως το τελος
10 [-] εγερθησεται [γαρ,]εθνος [επ,] εθνος και βασιλεια επι βασιλειαν

127

11 σεισμοι τε μεγαλοι [-] κατα τοπους λιμοι και λοιμοι εσονται φοβητρα τε και απ ουρανου
σημεια μεγαλα εσται [και χειμωνες,]

Korjaukset v.1938 käännökseen:
7. Niin he opetuslapset kysyivät häneltä sanoen: "Opettaja, milloin tämä sitten tapahtuu? Ja mikä
on oleva merkki tämän tulemisesta?"
8. Niin hän sanoi: "Katsokaa, ettei teitä eksytetä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä
olen se', ja: 'Aika on lähellä'. Mutta siis älkää menkö heidän perässään.
9. Ja kun kuulette sotien ja kapinain melskettä, älkää peljästykö. Sillä näitten täytyy ensin
tapahtua, mutta loppu ei tule vielä heti."
10. Sitten hän sanoi heille: "Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan,
11. ja tulee suuria maanjäristyksiä, tulee ruttoa ja nälänhätää monin paikoin, ja taivaalla on oleva
peljättäviä näkyjä ja suuria merkkejä ja myrskyjä.

Lk.21:25-28
25 και [εσονται, εσται] σημεια εν ηλιω και σεληνη και αστροις και επι της γης συνοχη εθνων
[εν, και, και εν] απορια [ηχους, ηχουσης] θαλασσης και σαλου
26 αποψυχοντων [των,-]ανθρωπων απο φοβου και προσδοκιας των επερχομενων τη οικουμενη
αι γαρ δυναμεις [των ουρανων, αι εν τω ουρανω] σαλευθησονται
27 και τοτε οψονται τον υιον του ανθρωπου ερχομενον εν νεφελη [μετα δυναμεως και δοξης
πολλης, και δυναμει πολλη και δοξη]
28 [α,ε]ρχομενων δε τουτων γινεσθαι [ανακυψατε, ανακαλυψατε] και επαρατε τας κεφαλας
υμων διοτι εγγιζει η απολυτρωσις υμω

Korjattu teksti:
46256 = 7 x 2 x 4 x 2 x 7 x 59 ( 17.jpl )
1. Avainsana: erkhomai = 2 x 7 x 59
2. Ls: tuho ( 2 ) luomakunnassa ( 4 ) x hengellisen järjestyksen täydellisyys ( 17 ) x
vapautus ( 14 )
3. ανακυπτω x 4 – Joh 8:7 tai 8:10 Kuuluu tähän.
4. Var. 384;

56/7;

2/826

25 και [εσονται,] σημεια εν ηλιω και σεληνη και αστροις και επι της γης συνοχη εθνων [και εν]
απορια [ηχουσης] θαλασσης και σαλου
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26 αποψυχοντων [των,]ανθρωπων απο φοβου και προσδοκιας των επερχομενων τη οικουμενη αι
γαρ δυναμεις [των ουρανων,] σαλευθησονται
27 και τοτε οψονται τον υιον του ανθρωπου ερχομενον εν νεφελη [και δυναμει πολλη και δοξη]
28 [α,]ρχομενων δε τουτων γινεσθαι [ανακυψατε,] και επαρατε τας κεφαλας υμων διοτι εγγιζει η
απολυτρωσις υμω

Korjaukset v.1938 käännökseen: Ei ole.
25. Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja
epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat.
26. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä
taivaitten voimat järkkyvät.
27. Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella.
28. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän
vapautuksenne on lähellä."

Lk.21:29-33
29 και ειπεν παραβολην αυτοις ιδετε την συκην και παντα τα δενδρα
30 οταν προβαλωσιν [ηδη βλεποντες αφ εαυτων γινωσκετε οτι ηδη εγγυς, τον καρπον αυτων
γινωσκεται ηδη οτι εγγυς ηδη] το θερος εστιν
31 ουτως και υμεις οταν ιδητε ταυτα [γινομενα, παντα γινομενα,-] [γινωσκετε, γινωσκεται] οτι
εγγυς εστιν η βασιλεια του θεου
32 αμην λεγω υμιν οτι ου μη παρελθη η γενεα αυτη εως [αν,-] [παντα, ταυτα παντα] γενηται
33 ο ουρανος και η γη παρελευσονται οι δε λογοι μου ου μη [παρελευσονται, παρελθωσιν]

Korjattu teksti:
30912 = 7 x 32 x 2 x 3 x 23
1. Avainsana: genea = 64
2. Ls: liittosopimus ( 32 ) x hengen ja lihan välinen taistelu ( 6 ) x tuomio ( 23 )
3. Var. 96; 14/7; 1/64

29 και ειπεν παραβολην αυτοις ιδετε την συκην και παντα τα δενδρα
30 οταν προβαλωσιν [τον καρπον αυτων γινωσκεται ηδη οτι εγγυς ηδη] το θερος εστιν
31 ουτως και υμεις οταν ιδητε ταυτα [παντα γινομενα,] [γινωσκετε,] οτι εγγυς εστιν η βασιλεια
του θεου
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32 αμην λεγω υμιν οτι ου μη παρελθη η γενεα αυτη εως [-] [παντα,] γενηται
33 ο ουρανος και η γη παρελευσονται οι δε λογοι μου ου μη [παρελευσονται,]

Korjaukset v.1938 käännökseen:
29. Ja hän puhui heille vertauksen: "Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita.
30. Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on
lähellä Kun niiden hedelmät työntyvät esiin tietää jo, että kesä jo on lähellä.
31. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on
lähellä.
32. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki tapahtuu.
33. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.

Lk.21 34-36
34 προσεχετε [δε,-] εαυτοις μηποτε βαρ[η,υν]θωσιν υμων αι καρδιαι εν κραιπαλη και μεθη και
μεριμναις βιωτικαις και επιστη εφ υμας αιφνιδιος η ημερα εκεινη
35 [ως παγις επεισελευσεται γαρ, ως παγις επελευσεται γαρ] επι παντας τους καθημενους επι
προσωπον [πασης,-] της γης
36 αγρυπνειτε [δε, ουν,-] εν παντι καιρω δεομενοι ινα [κατισχυσητε, καταξιωθητε] εκφυγειν
ταυτα παντα τα μελλοντα γινεσθαι και [σταθηναι, στησεσθε] εμπροσθεν του υιου του ανθρωπου

Korjattu teksti:
31920 = 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 5 x 7 x 19
1. Avainsana: aifnidios= 3 x 3 x 5 x 19
2. Ls: lepo ( 15 ) uskollisuudessa ( 16 ) x usko ( 19 )
3. κατισχυω x 3
4. Var. 192; 30/7; 1/285

34 προσεχετε [δε,] εαυτοις μηποτε βαρ[η,]θωσιν υμων αι καρδιαι εν κραιπαλη και μεθη και
μεριμναις βιωτικαις και επιστη εφ υμας αιφνιδιος η ημερα εκεινη
35 [ως παγις επεισελευσεται γαρ,] επι παντας τους καθημενους επι προσωπον [πασης,] της γης
36 αγρυπνειτε [δε,] εν παντι καιρω δεομενοι ινα [κατισχυσητε,] εκφυγειν ταυτα παντα τα
μελλοντα γινεσθαι και [σταθηναι,] εμπροσθεν του υιου του ανθρωπου

Korjaukset v.1938 käännökseen:
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34. Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys mässäily ja
juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta
35. niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat.
36. Mutta valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä
tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä."

Lk.21:37-38
37 ην δε τας ημερας εν τω ιερω διδασκων [τας δε νυκτας εξερχομενος,-] ηυλιζετο εις το ορος
[το καλουμενον ελαιων, των ελαιων]
38 και πας ο λαος ωρθριζεν προς αυτον εν τω ιερω ακουειν αυτου

Korjattu teksti:
17500 = 7 x 4 x 5 x 5 x 25
1. Avainsana oros = 2 x 4 x 5 x 11
2. Ls: armo ( 5 ) x jumalallisen armon vastaanottaminen ( 25 ) x suuren
muutoksen odotus ( 20 )
3. καλεω x 148 – tässä = 7 x 21
4. Var. 4;

2/7;

1/20

37 ην δε τας ημερας εν τω ιερω διδασκων [τας δε νυκτας εξερχομενος,] ηυλιζετο εις το ορος
[ των ελαιων]
38 και πας ο λαος ωρθριζεν προς αυτον εν τω ιερω ακουειν αυτου

Korjaukset v.1938 käännökseen:
37. Ja hän opetti päivät pyhäkössä, mutta öiksi hän lähti pois ja vietti ne Öljyvuorella vuorella, jota
kutsutaan Öljymäeksi.
38. Ja kaikki kansa tuli varhain aamuisin hänen tykönsä pyhäkköön kuulemaan häntä.

Lk.22:1-6
1 ηγγι[ζεν,σεν] δε η εορτη των αζυμων η λεγομενη πασχα
2 και εζητουν οι αρχιερεις και οι γραμματεις [το,-] πως [ανελωσιν, απολεσωσιν] αυτον εφοβουντο
γαρ τον λαον
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3 εισηλθεν δε [ο,-] σατανας εις ιουδαν τον [επι,-]καλουμενον ισκαριωτην οντα εκ του αριθμου
των δωδεκα
4 και απελθων συνελαλησεν τοις αρχιερευσιν [και τοις γραμματευσιν, και γραμματευσιν]
[και στρατηγοις, και στρατηγοις του ιερου, και τοις στρατηγοις,-] [το,-] πως αυτοις παραδω αυτον
5 και εχαρησαν και συνεθεντο αυτω αργυριον δουναι
6 [και εξωμολογησεν,-] και εζητει ευκαιριαν του παραδουναι αυτον
[ατερ οχλου αυτοις, ατερ οχλου, αυτοις]

Korjattu teksti:
40131 = 7 x 3 x 3 x 7 x 7 x 13
1. Avainsana paskha = 2 x 3 x 3 x 7 x 7
2. Ls: jumalallinen täydellisyys ( 3 ) x hengellinen täydellisyys ( 7 ) x tuho ( 13 ) x jumalallinen
valmiiksi saattaminen ( 21 )
3. στρατηγος x 10 – tässä = 9
4. ατερ x 2 - tässä
5. οχλος x 149 – tässä – 1 jossain = 7 x 21
6. Var:

3072;

440/7;

1/441

1 ηγγι[ζεν,] δε η εορτη των αζυμων η λεγομενη πασχα
2 και εζητουν οι αρχιερεις και οι γραμματεις [-] πως [ανελωσιν,] αυτον εφοβουντο γαρ τον λαον
3 εισηλθεν δε [-] σατανας εις ιουδαν τον [επι,]καλουμενον ισκαριωτην οντα εκ του αριθμου των
δωδεκα
4 και απελθων συνελαλησεν τοις αρχιερευσιν [ και γραμματευσιν] [-] [-] πως αυτοις παραδω
αυτον
5 και εχαρησαν και συνεθεντο αυτω αργυριον δουναι
6 [και εξωμολογησεν,] και εζητει ευκαιριαν του παραδουναι αυτον [ αυτοις]

Korjaukset v.1938 käännökseen:
1. Mutta happamattoman leivän juhla, jota pääsiäiseksi sanotaan, oli lähellä.
2. Ja ylipapit ja kirjanoppineet miettivät, kuinka saisivat hänet surmatuksi; sillä he pelkäsivät
kansaa.
3. Niin saatana meni Juudaaseen, jota kutsuttiin Iskariotiksi ja joka oli yksi niistä kahdestatoista.
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4. Ja tämä meni ja puhui ylipappien ja kirjanoppineiden ja pyhäkön vartioston päällikköjen kanssa,
miten hän saattaisi hänet heidän käsiinsä.
5. Ja he ihastuivat ja sitoutuivat antamaan hänelle rahaa.
6. Ja hän lupautui ja etsi sopivaa tilaisuutta kavaltaakseen hänet heille ilman melua.

Johanneksen evankeliumi
Joh.1:1-3

Tämä ei ole 7-jaollinen.

1. logos = 373 ( 74.jpl = 2 x 37 )

2. logos x 259 = 7 x 37

1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος
2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον
3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου εγενετο [ουδε εν, ουδεν] ο γεγονεν

Joh.1:1-5
1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος
2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον
3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου εγενετο [ουδε εν, ουδεν] ο γεγονεν
4 εν αυτω ζωη [ην, εστιν,-] και η ζωη ην το φως [των ανθρωπων,-]
5 και το φως εν τη σκοτια φαινει και η σκοτια αυτο ου κατελαβεν

Korjattu teksti :
23625 = 7 x 9 x 15 x 25
1. Avainsana: foos = 4 x 3 x 5 x 25 ( = 3 x 5 x 100 = 1.Joh.1:7 )
2. Ls: Jumalan täydellinen toiminta ( 9 ) x jumalallisen armon voimavaikutus teoissa ( 15 ) x
jumalallisen armon vastaanottamisen odotus ( 25 )
3. Var. 12; 4/7; 1/375

1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος
2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον
3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου εγενετο [ουδε εν,] ο γεγονεν
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4 εν αυτω ζωη [ην,] και η ζωη ην το φως [-]
5 και το φως εν τη σκοτια φαινει και η σκοτια αυτο ου κατελαβεν

Korjaukset v.1938 käännökseen:
1. Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
2. Hän oli alussa Jumalan tykönä.
3. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt
on.
4. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus.
5. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt.

Joh.1:6-8
6 εγενετο ανθρωπος απεσταλμενος παρα [θεου, κυριου] [ην,-] ονομα αυτω ιωαννης
7 ουτος ηλθεν εις μαρτυριαν ινα μαρτυρηση περι του φωτος ινα παντες πιστευσωσιν δι αυτου
8 ουκ ην εκεινος το φως αλλ ινα μαρτυρηση περι του φωτος

Korjattu teksti:
23688 = 7 x 3 x 2 x 2 x 6 x 47 ( 15.jpl )
1. Avainsana foos = 2 x 2 x 3 x 125
2. Ls: Pyhä Kolminaisuus ( 3 ) x Luoja ( 4 ) x ihminen ( 6 ) x jumalallisen armon voimavaikutus
teoissa ( 15 )
3. Var. 4; 2/7; 1/12

6 εγενετο ανθρωπος απεσταλμενος παρα [θεου,] [-] ονομα αυτω ιωαννης
7 ουτος ηλθεν εις μαρτυριαν ινα μαρτυρηση περι του φωτος ινα παντες πιστευσωσιν δι αυτου
8 ουκ ην εκεινος το φως αλλ ινα μαρτυρηση περι του φωτος

Korjaukset v.1938 käännökseen: Ei ole
6. Oli mies, Jumalan lähettämä; hänen nimensä oli Johannes.
7. Hän tuli todistamaan, todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa.
8. Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todistamaan.
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Joh.1:9 -13
9 ην το φως το αληθινον ο φωτιζει παντα ανθρωπον ερχομενον εις τον κοσμον
10 εν τω κοσμω ην και ο κοσμος δι αυτου εγενετο και ο κοσμος αυτον ουκ εγνω
11 εις τα ιδια ηλθεν και οι ιδιοι αυτον ου παρελαβον
12 οσοι [δε,-] ελαβον αυτον εδωκεν αυτοις εξουσιαν τεκνα θεου γενεσθαι τοις πιστευουσιν εις το
ονομα αυτου
13 [οι ουκ, ουκ] εξ αιματων ουδε εκ θεληματος σαρκος [ουδε εκ θεληματος ανδρος,-] [αλλ, αλλα]
εκ θεου [εγεννηθησαν, εγενηθησαν]

Korjattu teksti:
31850 = 7 x 7 x 13 x 50
1. Avainsana: foos = 2 x 5 x 5 x 5 x 6
2. Ls: liitto Jumalan ja ihmisen välillä ( 7 ) x kapina ( 13 ) x entiselleen saattaminen ( 50 )
3. Var. 32;

5/7; 1/50

9 ην το φως το αληθινον ο φωτιζει παντα ανθρωπον ερχομενον εις τον κοσμον
10 εν τω κοσμω ην και ο κοσμος δι αυτου εγενετο και ο κοσμος αυτον ουκ εγνω
11 εις τα ιδια ηλθεν και οι ιδιοι αυτον ου παρελαβον
12 οσοι [-] ελαβον αυτον εδωκεν αυτοις εξουσιαν τεκνα θεου γενεσθαι τοις πιστευουσιν εις το
ονομα αυτου
13 [οι ουκ,] εξ αιματων ουδε εκ θεληματος σαρκος [-] [αλλα] εκ θεου [εγενηθησαν]

Korjaukset v.1938 käännökseen:
9. Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan.
10. Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä
tuntenut.
11. Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan.
12. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman ( vallan ) tulla Jumalan lapsiksi,
niille, jotka uskovat hänen nimeensä,
13. jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta.
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Joh.1:14 -18
14 και ο λογος σαρξ εγενετο και εσκηνωσεν εν ημιν και εθεασαμεθα την δοξαν αυτου δοξαν ως
μονογενους παρα πατρος πληρη[ς,-] χαριτος και αληθειας
15 ιωαννης μαρτυρει περι αυτου και κεκραγεν λεγων ουτος ην [ον ειπον, ο ειπων,-] ο οπισω μου
ερχομενος [ος,-] εμπροσθεν μου γεγονεν οτι πρωτος μου ην
16 [οτι, και] εκ του πληρωματος αυτου ημεις παντες ελαβομεν και χαριν αντι χαριτος
17 οτι ο νομος δια μωυσεως εδοθη η χαρις [δε,-] και [η,-] αληθεια δια ιησου χριστου εγενετο
18 θεον ουδεις εωρακεν πωποτε [ο μονογενης θεος, μονογενης θεος, ο μονογενης υιος, ει μη ο
μονογενης υιος, ει μη ο μονογενης υιος θεου, μονογενης θεου] ο ων εις τον κολπον του πατρος
εκεινος εξηγησατο [ημιν,-]

Korjattu teksti:
46998 = 7 x 3 x 6 x 373
1. Avainsana logos = 373
2. Ls: Jumala ( 3 ) x ihmiseksi ( 6 ) = Sana ( 373 )
3. Var. 1152;

170/7;

1/373

14 και ο λογος σαρξ εγενετο και εσκηνωσεν εν ημιν και εθεασαμεθα την δοξαν αυτου δοξαν ως
μονογενους παρα πατρος πληρη[ς,] χαριτος και αληθειας
15 ιωαννης μαρτυρει περι αυτου και κεκραγεν λεγων ουτος ην [ ο ειπων,] ο οπισω μου ερχομενος
[-] εμπροσθεν μου γεγονεν οτι πρωτος μου ην
16 [και] εκ του πληρωματος αυτου ημεις παντες ελαβομεν και χαριν αντι χαριτος
17 οτι ο νομος δια μωυσεως εδοθη η χαρις [-] και [η,] αληθεια δια ιησου χριστου εγενετο
18 θεον ουδεις εωρακεν πωποτε [ει μη ο μονογενης υιος θεου,] ο ων εις τον κολπον του πατρος
εκεινος εξηγησατο [-]

Korjaukset v.1938 käännökseen:
14. Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa,
senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.
15. Johannes todisti hänestä ja huusi sanoen: "Tämä on se, josta minä sanoin on sanottu: se, joka
minun jälkeeni tulee, on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä."
16. Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet, ja armoa armon päälle.
17. Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta.
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18. Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika vaan Jumalan ainokainen Poika,
joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut.

Joh 1:19-23
19 και αυτη εστιν η μαρτυρια του ιωαννου οτε απεστειλαν [προς αυτον,-] οι ιουδαιοι εξ
ιεροσολυμων ιερεις και λευιτας ινα [ερωτησωσιν, ερωτησουσιν, επερωτησωσιν] αυτον συ τις ει
20 και ωμολογησεν και ουκ ηρνησατο [και ωμολογησεν, ωμολογησεν,-]οτι εγω ουκ ειμι ο χριστος
21 και ηρωτησαν αυτον [παλιν,-]
[τι ουν συ ηλιας ει,
τι ουν ηλιας ει,
τι ουν συ ηλιας,
τις ουν ει συ ηλιας]
[και,-] λεγει ουκ ειμι ο προφητης ει συ και απεκριθη ου
22 ειπ[αν,ον] ουν αυτω [συ,-] τις ει ινα αποκρισιν δωμεν τοις πεμψασιν ημας τι λεγεις περι
σεαυτου
23 εφη εγω φωνη βοωντος εν τη ερημω [ευθυνατε, ετοιμασατε] την οδον κυριου καθως ειπεν
ησαιας ο προφητης

Korjattu teksti:
49609 = 7 x 19 x 373 ( 74.jpl = 2 x 37 )
1. Avainsana iooannees = 3 x 373
2. Ls: omata täydellinen kontrolli henkilöön ( 38 ) x Jumalan Sana ( 37 )
3. Var. 2304; 328/7; 1/373

19 και αυτη εστιν η μαρτυρια του ιωαννου οτε απεστειλαν [προς αυτον,] οι ιουδαιοι εξ
ιεροσολυμων ιερεις και λευιτας ινα [ερωτησωσιν,] αυτον συ τις ει
20 και ωμολογησεν και ουκ ηρνησατο [ ωμολογησεν,]οτι εγω ουκ ειμι ο χριστος
21 και ηρωτησαν αυτον [παλιν,] [ τι ουν συ ηλιας,] [-] λεγει ουκ ειμι ο προφητης ει συ και
απεκριθη ου
22 ειπ[αν,] ουν αυτω [συ,] τις ει ινα αποκρισιν δωμεν τοις πεμψασιν ημας τι λεγεις περι σεαυτου
23 εφη εγω φωνη βοωντος εν τη ερημω [ευθυνατε,] την οδον κυριου καθως ειπεν ησαιας ο
προφητης
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Korjaukset v.1938 käännökseen:
19. Ja tämä on Johanneksen todistus, kun juutalaiset lähettivät hänen luoksensa Jerusalemista
pappeja ja leeviläisiä kysymään häneltä: "Kuka sinä olet?"
20. Ja hän tunnusti eikä kieltänyt; ja hän tunnusti: "Minä en ole Kristus".
21. Ja he kysyivät vielä häneltä: "Mikä sitten? Oletko sinä Elias?" Hän sanoi: "En ole". "Se
profeettako olet?" Hän vastasi: "En".
22. Niin he sanoivat hänelle: "Kuka olet, että voisimme antaa vastauksen niille, jotka meidät
lähettivät? Mitä sanot itsestäsi?"
23. Hän sanoi: "Minä olen huutavan ääni erämaassa: 'Tehkää tie tasaiseksi Herralle', niinkuin
profeetta Esaias on sanonut."

Joh.4:1-3
1 ως ουν εγνω ο [κυριος, ιησους] οτι ηκουσαν οι φαρισαιοι οτι [ιησους,-] πλειονας μαθητας ποιει
και βαπτιζει [η,-] ιωαννης
2 καιτοιγε ιησους αυτος ουκ εβαπτιζεν αλλ οι μαθηται αυτου
3 αφηκεν την ιουδαιαν [γην,-] και απηλθεν [παλιν,-] εις την γαλιλαιαν

Korjattu teksti:
16044 = 7 x 12 x 191 ( 43/14.jpl )
1. Avainsana: baptidzoo = 12 x 100
2. Ls: saattaa asiat täydelliseen järjestykseen ( 12 ) x hengellinen täydellisyys mitattuna
voimassa ( 14/43/191 )
3. Var. 32,

4/7;

1/12

1 ως ουν εγνω ο [κυριος,] οτι ηκουσαν οι φαρισαιοι οτι [-] πλειονας μαθητας ποιει και
βαπτιζει [η,] ιωαννης
2 καιτοιγε ιησους αυτος ουκ εβαπτιζεν αλλ οι μαθηται αυτου
3 αφηκεν την ιουδαιαν [γην,] και απηλθεν [παλιν,] εις την γαλιλαιαν

Korjaukset v.1938 käännökseen:
1. Kun nyt Herra sai tietää fariseusten kuulleen, että Jeesus (Hän) teki opetuslapsiksi ja kastoi
useampia kuin Johannes
2. - vaikka Jeesus ei itse kastanut, vaan hänen opetuslapsensa 3. jätti hän Juudean alueen ja meni taas Galileaan.
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Joh.4:4-6
4 εδει δε αυτον δι ερχεσθαι δια της σαμαρειας
5 [ερχεται ουν εις πολιν της σαμαρειας, ερχεται,-] λεγομενην [συχαρ, σιχαρ, συχεμ] πλησιον του
χωριου [ο, ου] εδωκεν ιακωβ [τω,-] ιωσηφ τω υιω αυτου
6 ην δε εκει πηγη του ιακωβ ο ουν ιησους κεκοπιακως εκ της οδοιποριας εκαθεζετο [ουτως,-] επι
τη πηγη ωρα ην [ως, ωσει] εκτη

Korjattu teksti:
27489 = 7 x 7 x 3 x 11 x 17
1. Avainsana: peegee = 3 x 3 x 11
2. Ls: epäjärjestys ( 11 ) x hengellisen järjestyksen täydellisyys ( 17 ) x jumalallinen
valmiiksi saattaminen ( 21 )
3. Var. 144; 26/7; 1/33

4 εδει δε αυτον δι ερχεσθαι δια της σαμαρειας
5 [ερχεται ουν εις πολιν της σαμαρειας,] λεγομενην [σιχαρ,] πλησιον του χωριου [ου] εδωκεν
ιακωβ [τω,] ιωσηφ τω υιω αυτου
6 ην δε εκει πηγη του ιακωβ ο ουν ιησους κεκοπιακως εκ της οδοιποριας εκαθεζετο [-] επι τη
πηγη ωρα ην [ωσει] εκτη

Korjaukset v.1938 käännökseen:
4. Mutta hänen oli kuljettava Samarian kautta.
5. Niin hän tuli Sykar nimiseen Samarian kaupunkiin, joka on lähellä sitä maa-aluetta, minkä Jaakob
oli antanut pojalleen Joosefille.
6. Ja siellä oli Jaakobin lähde. Kun nyt Jeesus oli matkasta väsynyt, istui hän lähteen reunalle
lähteelle Ja oli noin kuudes hetki.

Joh.4:7 – 26

Keskustelu naisen kanssa on asiakokonaisuus. Virheitä likaa.

Joh.4:39-42
39 εκ δε της πολεως εκεινης πολλοι επιστευσαν [εις αυτον,-] των σαμαρ[ε,-]ιτων δια τον λογον
της γυναικος μαρτυρουσης οτι ειπεν μοι παντα [α, οσα] εποιησα
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40 ως ουν ηλθον προς αυτον οι σαμαρ[ε,-]ιται ηρωτων αυτον μειναι παρ αυτοις και εμεινεν εκει
δυο ημερας
41 και πολλω πλειο[υς, ν] επιστευσαν δια τον λογον αυτου
42 τη [τε, δε] γυναικι ελεγον [οτι,-] ουκετι δια την [σην λαλιαν, λαλιαν σου, σην μαρτυριαν]
πιστευομεν αυτ[οι,ου] γαρ ακηκοαμεν και οιδαμεν οτι ουτος εστιν [αληθως,-] ο σωτηρ του
κοσμου [ο χριστος,-]

Korjattu teksti A
40208 = 7 x 2 x 8 x 359 ( 72.jpl = 8 x 9 )
1. Avainsana: pisteoo = 5 x 359
2. Ls: naisen tulisuus ( 16 ) x Jumalan täydellinen toiminta ( 9 ) x uusi alku ( 8 )
3. samareitoon (vertaa Joh.4:4) Α on virheetön.
4. μαρτυρεω x 76 + tässä = 77
5. λαλεω x 296 - tässä – jossain = 7 x 42
6. Var.

3072;

432/7;

2/359

39 εκ δε της πολεως εκεινης πολλοι επιστευσαν [εις αυτον,] των σαμαρ[ε,]ιτων δια τον λογον της
γυναικος μαρτυρουσης οτι ειπεν μοι παντα [οσα] εποιησα
40 ως ουν ηλθον προς αυτον οι σαμαρ[ε,]ιται ηρωτων αυτον μειναι παρ αυτοις και εμεινεν εκει
δυο ημερας
41 και πολλω πλειο[ν] επιστευσαν δια τον λογον αυτου
42 τη [τε,] γυναικι ελεγον [οτι,] ουκετι δια την [σην μαρτυριαν] πιστευομεν αυτ[οι,] γαρ
ακηκοαμεν και οιδαμεν οτι ουτος εστιν [αληθως,] ο σωτηρ του κοσμου [ο χριστος ]

Korjattu teksti Β
40208 = 2 x 2 x 2 x 2 x 7 x 359
39 εκ δε της πολεως εκεινης πολλοι επιστευσαν εις αυτον των σαμαρ[-]ιτων δια τον λογον της
γυναικος μαρτυρουσης οτι ειπεν μοι παντα [ οσα] εποιησα
40 ως ουν ηλθον προς αυτον οι σαμαρ[-]ιται ηρωτων αυτον μειναι παρ αυτοις και εμεινεν εκει
δυο ημερας
41 και πολλω πλειο[ ν] επιστευσαν δια τον λογον αυτου
42 τη [τε,] γυναικι ελεγον [-] ουκετι δια την [ σην μαρτυριαν] πιστευομεν αυτ[ου] γαρ
ακηκοαμενκαι οιδαμεν οτι ουτος εστιν [αληθως,] ο σωτηρ του κοσμου [ο χριστος,]
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Korjaukset v.1938 käännökseen:
39. Ja monet samarialaiset siitä kaupungista uskoivat häneen naisen puheen tähden, kun tämä
todisti: "Hän on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt".
40. Kun nyt samarialaiset tulivat hänen luoksensa, pyysivät he häntä viipymään heidän luonaan; ja
hän viipyi siellä kaksi päivää.
41. Ja vielä paljoa useammat uskoivat useampi uskoi hänen sanansa tähden,
42. ja he sanoivat naiselle: "Emme enää usko sinun puheesi todistuksesi tähden, sillä me itse
olemme kuulleet ja tiedämme, että tämä totisesti on maailman Vapahtaja Kristus ".

Joh 6:52-59 on, asiakokonaisuus mutta hakasulkuja on [21]
52 εμαχοντο ουν προς αλληλους οι ιουδαιοι λεγοντες πως δυναται ουτος ημιν δουναι την σαρκα
[αυτου,-] φαγειν
53 ειπεν ουν αυτοις [ο,-] ιησους αμην αμην λεγω υμιν εαν μη [φαγητε, λαβητε] την σαρκα του
υιου του ανθρωπου και πιητε αυτου το αιμα ουκ εχετε ζωην εν εαυτοις
54 ο τρωγων [μου, αυτου] την σαρκα και πινων [μου, αυτου] το αιμα εχει ζωην αιωνιον [καγω,
και εγω] αναστησω αυτον [εν,-] τη εσχατη ημερα
55 η γαρ σαρξ μου [αληθης, αληθως, αληθης αληθως] εστιν βρωσις
[και το αιμα μου αληθης εστιν ποσις, και το αιμα μου αληθως εστιν ποσις, και το αιμα μου
αληθης αληθως εστιν ποσις,-]
56 ο τρωγων μου την σαρκα και πινων μου το αιμα εν εμοι μενει καγω εν αυτω

Lisäys jakeeseen Joh.6:56
Tämä Novumin alaviitteistä löytyvä keltaisella värjätty osio kuuluu alkutekstiin, sillä se on 7jaollinen. Lisäksi ”Totisesti, totisesti Minä sanon teille” esiintyy Johanneksella 20-kertaa. Tässä on
tuo puuttuva kahdeskymmenes ensimmäinen ( 21 ).
56. ”Joka syö Minun lihani ja juo Minun vereni, se pysyy Minussa, ja Minä hänessä.
καθως εν εμοι ο πατηρ καγω εν τω πατρι. αμην αμην λεγω υμιν, εαν μη λαβητε το σωμα του υιου
του ανθρωπου ως τον αρτον της ζωης, ουκ εχετε ζωην εν αυτω
Suomennos: ” Niin kuin Isä on Minussa, myös Minä olen Isässä. Totisesti, totisesti Minä sanon
teille. Ellette ota vastaan Ihmisen Pojan ruumista elämän leipänä, ei teillä ole elämää
itsessänne.”
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Joh.14:12 -14
12 αμην αμην λεγω υμιν ο πιστευων εις εμε τα εργα α εγω ποιω κακεινος ποιησει και μειζονα
[τουτων,-] ποιησει οτι εγω προς τον πατερα [μου,-] πορευ[σ,-]ομαι
13 και ο [τι αν, εαν] αιτη[ση,-]τε [τον πατερα,-] εν τω ονοματι μου τουτο ποιη[σω,σει] ινα
δοξασθη ο πατηρ εν τω υιω
14 [εαν τι αιτησητε με εν τω ονοματι μου τουτο εγω ποιησω,
εαν τι αιτησητε με εν τω ονοματι μου εγω ποιησω,
εαν τι αιτησητε με εν τω ονοματι μου τουτο ποιησω,
εαν τι αιτησητε εν

τω ονοματι μου τουτο εγω ποιησω,

εαν τι αιτησητε εν

τω ονοματι μου εγω ποιησω,

εαν τι αιτησητε εν

τω ονοματι μου τουτο ποιησω,-]

Korjattu teksti:
25669 = 7 x 19 x 193 ( 44.jpl = 4 x 11 )
1. Avainsana: poieoo = 5 x 193
2. Ls: Jumalan luomistyöt ( 4 ) x epäjärjestys ( 11 ) x jumalallisen järjestyksen täydellisyys
suhteessa tuomioon ( 19 )
3. Var:

896;

127/7;

1/193

12 αμην αμην λεγω υμιν ο πιστευων εις εμε τα εργα α εγω ποιω κακεινος ποιησει και μειζονα [-]
ποιησει οτι εγω προς τον πατερα [μου,] πορευ[σ,]ομαι
13 και ο [εαν] αιτη[ση,]τε [τον πατερα,] εν τω ονοματι μου τουτο ποιη[σει] ινα δοξασθη ο πατηρ
εν τω υιω
14 [ εαν τι αιτησητε με εν τω ονοματι μου εγω ποιησω,]

Korjaukset v.1938 käännökseen:
12. Totisesti, totisesti Minä sanon teille: joka uskoo Minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita
Minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä Minä menen Isän Isäni tykö,
13. ja mitä hyvänsä te anotte Isältä Minun nimessäni, sen Minä teen, että Isä kirkastettaisiin
Pojassa.
14. Jos te anotte Minulta jotakin Minun nimessäni, niin Minä sen teen.
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Joh.16:12 -15
12 ετι πολλα εχω υμιν λεγειν αλλ ου δυνασθε βασταζειν αρτι
13 οταν δε ελθη εκεινος το πνευμα της αληθειας [οδηγησει υμας, εκεινος υμας οδηγησει,
διηγησεται υμιν] [εν τη αληθεια παση, την αληθειαν πασαν, εις την αληθειαν πασαν, εν τη
αληθεια] ου γαρ λαλησει αφ εαυτου αλλ οσα [αν, εαν,-] [ακουσει, ακουει, ακουση] λαλησει και
τα ερχομενα αναγγελει υμιν
14 εκεινος εμε δοξασει οτι εκ του εμου λη[μ,-]ψεται και αναγγελει υμιν
15 [παντα οσα εχει ο πατηρ εμα εστιν δια τουτο ειπον υμιν οτι εκ του εμου λαμβανει και
αναγγελει υμιν,
παντα οσα εχει ο πατηρ εμα εστιν δια τουτο ειπον υμιν οτι εκ του εμου ληφεται και αναγγελει
υμιν,
παντα οσα εχει ο πατηρ εμα εστιν δια τουτο ειπον οτι εκ του εμου λαμβανει και αναγγελει υμιν,
παντα οσα εχει ο πατηρ εμα εστιν δια τουτο ειπον οτι εκ του εμου ληφεται και αναγγελει υμιν,-]

Korjattu teksti : 25536 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 7 x 19
25536 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 7 x 19
1. Avainsana pneuma = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 3
2. Ls: saattaa asiat täydelliseen järjestykseen ( 12 ) x uskollisuus ( 16 ) x usko ( 19 )
3. Var.

1080;

150/7;

1/192

12 ετι πολλα εχω υμιν λεγειν αλλ ου δυνασθε βασταζειν αρτι
13 οταν δε ελθη εκεινος το πνευμα της αληθειας [εκεινος υμας οδηγησει,] [την αληθειαν πασαν,]
ου γαρ λαλησει αφ εαυτου αλλ οσα [-] [ακουσει,] λαλησει και τα ερχομενα αναγγελει υμιν
14 εκεινος εμε δοξασει οτι εκ του εμου λη[-]ψεται και αναγγελει υμιν
15 [ παντα οσα εχει ο πατηρ εμα εστιν δια τουτο ειπον οτι εκ του εμου λαμβανει και αναγγελει
υμιν,]

Korjaukset v.1938 käännökseen: Ei ole.
12. Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa.
13. Mutta kun Hän tulee, totuuden Henki, johdattaa Hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä
Hän puhuu, ei ole Hänestä itsestään; vaan minkä Hän kuulee, sen Hän puhuu, ja tulevaiset Hän
teille julistaa.
14. Hän on minut kirkastava, sillä Hän ottaa Minun omastani ja julistaa teille.
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15. Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sentähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja
julistaa teille.

Joh.17:17
17 αγιασον αυτους εν τη αληθεια [σου,-] ο λογος ο σος [η,-] αληθεια εστιν

Korjattu teksti:
3745 = 7 x 5 x 107 ( 28.jpl = 4 x 7 )
1. Ainoa 7 – jaollinen teksti
2. Ls: armo ( 5 ) saa aikaan ( 4 ) x liiton Jumalan ja ihmisen välille ( 7 )
3. Var. 4;

1/7

17 αγιασον αυτους εν τη αληθεια [-] ο λογος ο σος [-] αληθεια εστιν

Korjaukset v.1938 käännökseen: Ei ole.
17. Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus.

Joh.20:1 - 10

5/6 laskettu + - ’γε’ ja + - ’και’

1τηδεμιατωνσαββατωνμαρια[μ,-]ημαγδαληνηερχεται[πρωι,-]σκοτιαςετιουσηςειςτο
μνημειονκαιβλεπειτονλιθονηρμενον[αποτηςθυρας,-]εκτουμνημειου
2τρεχειουνκαιερχεταιπρος[τον,-] σιμωνα πετρον και προς τον αλλον μαθητην ον εφιλει ο ιησους
και λεγει αυτοις ηραν τον κυριον εκ του μνημειου και ουκ οιδαμεν που εθηκαν αυτον
3 εξηλθεν ουν ο πετρος και ο αλλος μαθητης [και ηρχοντο εις το μνημειον
4 ετρεχον δε, και ηρχοντο] οι δυο ομου [και ο αλλος μαθητης,-] προεδραμεν ταχιον του πετρου
και ηλθεν πρωτος εις το μνημειον
5 και παρακυψας βλεπει κειμενα τα οθονια [ου μεντοι [γε,-] εισηλθεν
6 ερχεται ουν [και,-] σιμων πετρος ακολουθων αυτω και εισηλθεν εις το μνημειον και θεωρει τα
οθονια κειμενα,-]
7 και το σουδαριον ο ην επι της κεφαλης αυτου ου μετα των οθονιων κειμενον αλλα χωρις
εντετυλιγμενον εις ενα τοπον
8 τοτε ουν εισηλθεν και ο αλλος μαθητης ο ελθων πρωτος εις το μνημειον και ειδεν και
επιστευσεν
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9 ουδεπω γαρ ηδεισαν [την γραφην,-] οτι δει αυτον εκ νεκρων αναστηναι
10 απηλθον ουν παλιν προς [ε,-]αυτους οι μαθηται

Korjattu teksti
78302 = 2 x 7 x 7 x 17 x47 ( 15.jpl )
1. Avainsana: othonion= 7 x 47
2. Ls: jumalallisen armon voimavaikutus teoissa ( 15/47 ) x vapautus ( 14 ) x voitto ( 17 )
3. γραφη x 51 – tässä – Mk.15:28? = 7 x 7
4. Var.

512;

74/7;

1/329

1τηδεμιατωνσαββατωνμαρια[-]ημαγδαληνηερχεται[πρωι,]σκοτιαςετιουσηςειςτο
μνημειονκαιβλεπειτονλιθονηρμενον[απο της θυρας,]εκτουμνημειου
2τρεχειουνκαιερχεταιπρος[-] σιμωνα πετρον και προς τον αλλον μαθητην ον εφιλει ο ιησους και
λεγει αυτοις ηραν τον κυριον εκ του μνημειου και ουκ οιδαμεν που εθηκαν αυτον
3 εξηλθεν ουν ο πετρος και ο αλλος μαθητης [και ηρχοντο εις το μνημειον
4 ετρεχον δε,] οι δυο ομου [και ο αλλος μαθητης,] προεδραμεν ταχιον του πετρου και ηλθεν
πρωτος εις το μνημειον
5 και παρακυψας βλεπει κειμενα τα οθονια [ου μεντοι [,-] εισηλθεν
6 ερχεται ουν [,-] σιμων πετρος ακολουθων αυτω και εισηλθεν εις το μνημειον και θεωρει τα
οθονια κειμενα,]
7 και το σουδαριον ο ην επι της κεφαλης αυτου ου μετα των οθονιων κειμενον αλλα χωρις
εντετυλιγμενον εις ενα τοπον
8 τοτε ουν εισηλθεν και ο αλλος μαθητης ο ελθων πρωτος εις το μνημειον και ειδεν και
επιστευσεν
9 ουδεπω γαρ ηδεισαν [-] οτι δει αυτον εκ νεκρων αναστηναι
10 απηλθον ουν παλιν προς [-]αυτους οι μαθηται

Korjaukset v.1938 käännökseen:
1. Mutta viikon ensimmäisenä päivänä Maria Magdaleena meni varhain, kun vielä oli pimeä,
haudalle ja näki kiven otetuksi pois haudan suulta (ovelta).
2. Niin hän riensi pois ja tuli Simon Pietarin luo ja sen toisen opetuslapsen luo, joka oli Jeesukselle
rakas, ja sanoi heille: "Ovat ottaneet Herran pois haudasta, emmekä tiedä, mihin ovat hänet
panneet".
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3. Niin Pietari ja se toinen opetuslapsi lähtivät ja menivät haudalle.
4. Ja he juoksivat molemmat yhdessä; mutta se toinen opetuslapsi juoksi edellä, nopeammin kuin
Pietari, ja saapui ensin haudalle.
5. Ja kun hän kurkisti sisään, näki hän käärinliinat siellä; kuitenkaan hän ei mennyt sisälle.
6. Niin Simon Pietarikin tuli hänen perässään ja meni sisälle hautaan ja näki käärinliinat siellä
7. ja hikiliinan, joka oli ollut hänen päässään, ei pantuna yhteen käärinliinojen kanssa, vaan toiseen
paikkaan erikseen kokoonkäärittynä.
8. Silloin toinenkin opetuslapsi, joka ensimmäisenä oli tullut haudalle, meni sisään ja näki ja uskoi.
9. Sillä he eivät vielä ymmärtäneet Raamattua, että hän oli kuolleista nouseva.
10. Niin opetuslapset menivät takaisin kotiinsa.

Apostolien teot - Ilmestyskirja
Ap.8:14-17
14 ακουσαντες δε οι εν [ιεροσολυμοις, ιερουσαλημ] αποστολοι οτι δεδεκται [η, και,-] σαμαρεια
τον λογον του θεου απεστειλαν προς αυτους [τον,-] πετρον και ιωαννην
15 οιτινες καταβαντες προσηυξαντο περι αυτων οπως λαβωσιν πνευμα αγιον
16 [ουδεπω, ουπω] γαρ ην [επ ουδενι, επι ουδενα] αυτων επιπεπτωκος μονον δε βεβαπτισμενοι
υπηρχον εις το ονομα του [κυριου ιησου, χριστου ιησου, κυριου ιησου χριστου]
17 τοτε [επετιθεσαν, επετιθουν, επετιθουν αυτοις] τας χειρας επ αυτους και ελαμβανον πνευμα
αγιον

Korjattu teksti:
36400 = 7 x 13 x 4 x 100
1. Avainsana: baptidzoo = 3 x 4 x 100
2. Ls: evankeliumi ( 26 ) x riittämättömyyden tila ( 200 )
3. ουπω x 13 + jossain = 14
4. Var.

432;

70/7;

1/400

14 ακουσαντες δε οι εν [ιεροσολυμοις,] αποστολοι οτι δεδεκται [και,] σαμαρεια τον λογον του
θεου απεστειλαν προς αυτους [τον,] πετρον και ιωαννην
15 οιτινες καταβαντες προσηυξαντο περι αυτων οπως λαβωσιν πνευμα αγιον
16 [ουπω] γαρ ην [επι ουδενα] αυτων επιπεπτωκος μονον δε βεβαπτισμενοι υπηρχον εις το
ονομα του κυριου ιησου [χριστου,]
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17 τοτε επετιθ[εσαν,] τας χειρας επ αυτους και ελαμβανον πνευμα αγιον

Korjaukset v.1938 käännökseen:
14. Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että myös Samaria oli ottanut vastaan
Jumalan sanan, lähettivät he heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen.
15. Ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat Pyhän Hengen;
16. sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran
Jeesuksen Kristuksen nimeen.
17. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä, ja he saivat Pyhän Hengen.

Ap.10:44-48
44 ετι λαλουντος του πετρου τα ρηματα ταυτα επεπεσεν το πνευμα το αγιον επι παντας τους
ακουοντας τον λογον
45 και εξεστησαν οι εκ περιτομης πιστοι [οι, οσοι] συνηλθ[αν, ον] τω πετρω οτι και επι τα εθνη η
δωρεα του [πνευματος του αγιου, αγιου πνευματος] εκκεχυται
46 ηκουον γαρ αυτων λαλουντων γλωσσαις και μεγαλυνοντων τον θεον [τοτε απεκριθη, ειπεν δε]
[ο,-] πετρος
47 μητι το υδωρ δυναται κωλυσαι τις του μη βαπτισθηναι τουτους οιτινες το πνευμα το αγιον
ελαβον [ως, καθως] και ημεις
48 προσεταξεν [δε, τε, τοτε] [αυτους, αυτοις] εν τω ονοματι
[ιησου χριστου, ιησου, του κυριου, του κυριου ιησου, του κυριου ιησου χριστου] βαπτισθηναι
τοτε [ηρωτησαν αυτον επιμειναι, παρεκαλεσαν αυτον προς αυτους διαμειναι] ημερας τινας

Korjattu teksti:
54180 = 7 x 9 x 4 x 5 x 43 ( 14.jpl )
1. Avainsana: pneuma agios = 4 x 5 x 43
2. Ls: Jumalan täydellinen toiminta ( 9 ) x hengellinen täydellisyys mitattuna
voimassa ( 14/43 ) x suuren muutoksen odotus ( 20 )
3. Var. 3840;

544/7;

1/860

44 ετι λαλουντος του πετρου τα ρηματα ταυτα επεπεσεν το πνευμα το αγιον επι παντας τους
ακουοντας τον λογον
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45 και εξεστησαν οι εκ περιτομης πιστοι [οι,] συνηλθ[αν,] τω πετρω οτι και επι τα εθνη η δωρεα
του [πνευματος του αγιου,] εκκεχυται
46 ηκουον γαρ αυτων λαλουντων γλωσσαις και μεγαλυνοντων τον θεον [τοτε απεκριθη,] [ο,]
πετρος
47 μητι το υδωρ δυναται κωλυσαι τις του μη βαπτισθηναι τουτους οιτινες το πνευμα το αγιον
ελαβον [καθως] και ημεις
48 [προσεταξεν δε,] [αυτοις] εν τω ονοματι [του κυριου ιησου,] βαπτισθηναι τοτε [ηρωτησαν
αυτον επιμειναι,] ημερας τινας

Korjaukset v.1938 käännökseen:
44. Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat.
45. Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana,
hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin,
46. sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi:
47. "Ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen
niinkuin mekin?"
48. Ja hän käski kastaa heidät Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen. Silloin he pyysivät häntä
viipymään siellä muutamia päiviä.

Ap.24:14 -16
14 ομολογω δε τουτο σοι οτι κατα την οδον ην λεγουσιν αιρεσιν ουτως λατρευω τω πατρωω θεω
πιστευων πασιν τοις κατα τον νομον και [τοις εν,-] τοις προφηταις γεγραμμενοις
15 ελπιδα εχων [εις, προς] τον θεον ην και αυτοι ουτοι προσδεχονται αναστασιν μελλειν εσεσθαι
[νεκρων,-] δικαιων τε και αδικων
16 εν τουτω [και, δε] αυτος ασκω απροσκοπον συνειδησιν [εχειν, εχων] [προς τον θεον και τους
ανθρωπους δια παντος, δια παντος προς τε τον θεον και προς τους ανθρωπους]

Korjattu teksti:
40194 = 7 x 9 x 11 x 2 x 29
1. Avainsana aproskopos = 9 x 9 x 11
2. Ls: Jumalan täydellinen toiminta ( 9 ) x suhteessa turmelukseen, korruptioon ( 22 ) x
tuomion odotus ( 29 )
3. vekroon X 126 = 7 x 18 ( kuuluu tähän )
4. Var.

64;

10/7;

1/99
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14 ομολογω δε τουτο σοι οτι κατα την οδον ην λεγουσιν αιρεσιν ουτως λατρευω τω πατρωω θεω
πιστευων πασιν τοις κατα τον νομον και [-] τοις προφηταις γεγραμμενοις
15 ελπιδα εχων [εις,] τον θεον ην και αυτοι ουτοι προσδεχονται αναστασιν μελλειν εσεσθαι
[νεκρων,] δικαιων τε και αδικων
16 εν τουτω [και,] αυτος ασκω απροσκοπον συνειδησιν [εχων] [προς τον θεον και τους
ανθρωπους δια παντος,]

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
14. Mutta sen minä sinulle tunnustan, että minä sitä tietä vaeltaen, jota he lahkoksi sanovat, niin
palvelen isieni Jumalaa, että minä uskon kaiken, mitä on kirjoitettuna laissa ja profeetoissa,
15. ja pidän sen toivon Jumalaan, että on oleva kuolleiden ylösnousemus, jota nämä itsekin
odottavat, sekä vanhurskasten että vääräin.
16. Sentähden minä myös ahkeroitsen, että minulla aina olisi loukkaamaton omatunto Jumalan ja
ihmisten edessä.

Room.1:1 -7
1 παυλος δουλος ιησου χριστου κλητος αποστολος αφωρισμενος εις ευαγγελιον θεου
2 ο προεπηγγειλατο δια των προφητων αυτου εν γραφαις αγιαις
3 περι του υιου αυτου του [γεννω, γενο]μενου εκ σπερματος δαυιδ κατα σαρκα
4 του [προ,-]ορισθεντος υιου θεου εν δυναμει κατα πνευμα αγιωσυνης εξ αναστασεως νεκρων
ιησου χριστου του κυριου ημων
5 δι ου ελαβομεν χαριν και αποστολην εις υπακοην πιστεως εν πασιν τοις εθνεσιν υπερ του
ονοματος αυτου
6 εν οις εστε και υμεις κλητοι ιησου χριστου
7 πασιν τοις ουσιν [εν ρωμη,-] [αγαπητοις θεου, εν αγαπη θεου,-] κλητοις αγιοις χαρις υμιν και
ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου

Korjattu teksti:
61978 = 7 x 2 x 19 x 233 ( 51.jpl = 3 x 17 )
1. Avainsana = sarks =19 x 19
2. Ls: Kolmiyhteinen Jumala ( 3 ) x omata täydellinen kontrolli yksilöön ( 38 ) x hengellisen
järjestyksen täydellisyys ( 17 )
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3. Roomee x 8 – Room. 1:15 = 7
4. Var:

24;

6/7;

1/19

1 παυλος δουλος ιησου χριστου κλητος αποστολος αφωρισμενος εις ευαγγελιον θεου
2 ο προεπηγγειλατο δια των προφητων αυτου εν γραφαις αγιαις
3 περι του υιου αυτου του [γεννω,]μενου εκ σπερματος δαυιδ κατα σαρκα
4 του [προ,]ορισθεντος υιου θεου εν δυναμει κατα πνευμα αγιωσυνης εξ αναστασεως νεκρων
ιησου χριστου του κυριου ημων
5 δι ου ελαβομεν χαριν και αποστολην εις υπακοην πιστεως εν πασιν τοις εθνεσιν υπερ του
ονοματος αυτου
6 εν οις εστε και υμεις κλητοι ιησου χριστου
7 πασιν τοις ουσιν [εν ρωμη,] [εν αγαπη θεου] κλητοις αγιοις χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου
πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
1. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan
evankeliumia,
2. jonka Jumala on edeltä luvannut profeettainsa kautta pyhissä kirjoituksissa,
3. hänen Pojastansa - joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä
4. ja pyhyyden hengen puolesta kuolleistanousemisen kautta asetettu ennalta osoitettu Jumalan
Pojaksi voimassa - Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme,
5. jonka kautta me olemme saaneet armon ja apostolinviran, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen
nimeänsä kohtaan kaikissa pakanakansoissa,
6. joihin tekin, Jeesuksen Kristuksen kutsumat, kuulutte:
7. kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille, Roomassa oleville Jumalan rakkaudessa kutsutuille
pyhille. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

Room.1:8 -15
8 πρωτον μεν ευχαριστω τω θεω μου [δια ιησου χριστου,-] [περι, υπερ] παντων υμων οτι η πιστις
υμων καταγγελλεται εν ολω τω κοσμω
9 μαρτυς γαρ [μου, μοι] εστιν ο θεος ω λατρευω εν τω πνευματι μου εν τω ευαγγελιω του υιου
αυτου ως αδιαλειπτως μνειαν υμων ποιουμαι
10 παντοτε επι των προσευχων μου δεομενος ει πως ηδη ποτε ευοδωθησομαι εν τω θεληματι του
θεου ελθειν προς υμας
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11 επιποθω γαρ ιδειν υμας ινα τι μεταδω χαρισμα υμιν πνευματικον εις το στηριχθηναι υμας
12 τουτο δε εστιν συμπαρακληθηναι [εν, εμε] υμιν δια της εν αλληλοις πιστεως υμων τε και εμου
13 [ου θελω, ουκ οιομαι] δε υμας αγνοειν αδελφοι οτι πολλακις προεθεμην ελθειν προς υμας και
εκωλυθην αχρι του δευρο ινα τινα καρπον σχω και εν υμιν καθως και εν τοις λοιποις εθνεσιν
14 ελλησιν τε και βαρβαροις σοφοις τε και ανοητοις οφειλετης ειμι
15 ουτω[ς,-] το κατ εμε προθυμο[ν,ς] και [εν, επ,-] υμιν [τοις εν ρωμη,-] ευαγγελισασθαι

Korjattu teksti:
86268 = 7 x 3 x 13 x 4 x 79 ( 22.jpl )
1. Avainsana euaggelidzoo = 4 x 4 x 79
2. Ls: todistaa ( 2 ) x turmeltuneille, korruptoituneille ( 22 ) x ihmisille ( 6 ) x evankeliumi ( 26 )
3. Roomee x 8 – Room.1:15 = 7
4. Var.

768;

108/7;

1/316

8 πρωτον μεν ευχαριστω τω θεω μου [δια ιησου χριστου,] [περι,] παντων υμων οτι η πιστις υμων
καταγγελλεται εν ολω τω κοσμω
9 μαρτυς γαρ [ μοι] εστιν ο θεος ω λατρευω εν τω πνευματι μου εν τω ευαγγελιω του υιου αυτου
ως αδιαλειπτως μνειαν υμων ποιουμαι
10 παντοτε επι των προσευχων μου δεομενος ει πως ηδη ποτε ευοδωθησομαι εν τω θεληματι του
θεου ελθειν προς υμας
11 επιποθω γαρ ιδειν υμας ινα τι μεταδω χαρισμα υμιν πνευματικον εις το στηριχθηναι υμας
12 τουτο δε εστιν συμπαρακληθηναι [εν,] υμιν δια της εν αλληλοις πιστεως υμων τε και εμου
13 [ ουκ οιομαι] δε υμας αγνοειν αδελφοι οτι πολλακις προεθεμην ελθειν προς υμας και
εκωλυθην αχρι του δευρο ινα τινα καρπον σχω και εν υμιν καθως και εν τοις λοιποις εθνεσιν
14 ελλησιν τε και βαρβαροις σοφοις τε και ανοητοις οφειλετης ειμι
15 ουτω[ς,] το κατ εμε προθυμο[ν,] και [εν,] υμιν [-] ευαγγελισασθαι

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
8. Ensiksikin minä kiitän Jumalaani Jeesuksen Kristuksen kautta teidän kaikkien tähden, koska
teidän uskoanne mainitaan kaikessa maailmassa.
9. Sillä Jumala, jota minä hengessäni palvelen julistaen hänen Poikansa evankeliumia, on minun
todistajani, kuinka minä teitä lakkaamatta muistan,
10. aina rukouksissani anoen, että minä jo vihdoinkin, jos Jumala tahtoo, pääsisin tulemaan teidän
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tykönne.
11. Sillä minä ikävöitsen teitä nähdä, voidakseni antaa teille jonkun hengellisen lahjan, että te
vahvistuisitte,
12. se on, että me yhdessä ollessamme virkistyisimme yhteisestä uskostamme, teidän ja minun.
13. Ja minä en tahdo, veljet, teiltä salata, että jo monesti olen päättänyt tulla teidän tykönne
saadakseni jonkin hedelmän teidänkin keskuudestanne, niinkuin muidenkin pakanain, mutta olen
ollut estetty tähän saakka.
14. Kreikkalaisille ja barbaareille, viisaille ja tyhmille minä olen velassa;
15. omasta puolestani minä siis olen altis teillekin, Roomassa asuvaisille, julistamaan evankeliumia.

Room.1:16-17

Tämä ei ole 7-jaollinen.

16 ου γαρ επαισχυνομαι το ευαγγελιον [του χριστου,-] δυναμις γαρ θεου εστιν [εις σωτηριαν,-]
παντι τω πιστευοντι ιουδαιω τε [πρωτον,-] και ελληνι
17 δικαιοσυνη γαρ θεου εν αυτω αποκαλυπτεται εκ πιστεως εις πιστιν καθως γεγραπται ο δε
δικαιος [μου,-] εκ πιστεως ζησεται

Room.1:16 -23
16 ου γαρ επαισχυνομαι το ευαγγελιον [του χριστου,-] δυναμις γαρ θεου εστιν [εις σωτηριαν,-]
παντι τω πιστευοντι ιουδαιω τε [πρωτον,-] και ελληνι
17 δικαιοσυνη γαρ θεου εν αυτω αποκαλυπτεται εκ πιστεως εις πιστιν καθως γεγραπται ο δε
δικαιος [μου,-] εκ πιστεως ζησεται
18 αποκαλυπτεται γαρ οργη [θεου,-] απ ουρανου επι πασαν ασεβειαν και αδικιαν ανθρωπων των
την αληθειαν [του θεου,-] εν αδικια κατεχοντων
19 διοτι το γνωστον του θεου φανερον εστιν εν αυτοις ο θεος γαρ αυτοις εφανερωσεν
20 τα γαρ αορατα αυτου απο κτισεως κοσμου τοις ποιημασιν νοουμενα καθοραται η τε [αιδιος,-]
αυτου δυναμις και θειοτης εις το ειναι αυτους αναπολογητους
21 διοτι γνοντες τον θεον ουχ ως θεον εδοξασαν η [η,ε]υχαριστησαν αλλ[α,-] εματαιωθησαν εν
τοις διαλογισμοις αυτων και εσκοτισθη η ασυνετος αυτων καρδια
22 φασκοντες ειναι σοφοι εμωρανθησαν
23 και ηλλαξαν[το,-] την δοξαν του αφθαρτου θεου εν ομοιωματι εικονος φθαρτου ανθρωπου και
πετεινων και τετραποδων και ερπετων

Korjattu teksti:
85932 = 7 x 2 x 2 x 3 x 3 x 11 x 31
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1. Avainsana: apokaluptoo = 9 x 2 x 9 x 11
2. Ls: luomakunta ( 4 ) x epäjärjestys ( 11 ) x tuomio ( 9 ) x Jumalan Nimi ( 31 )
3. ιουδαιω τε [πρωτον,] και ελληνι x 3 Kuuluu tähän.
4. Var.

1024; 148/7; 1/198

16 ου γαρ επαισχυνομαι το ευαγγελιον [-] δυναμις γαρ θεου εστιν [εις σωτηριαν,] παντι τω
πιστευοντι ιουδαιω τε [πρωτον,] και ελληνι
17 δικαιοσυνη γαρ θεου εν αυτω αποκαλυπτεται εκ πιστεως εις πιστιν καθως γεγραπται ο δε
δικαιος [μου,] εκ πιστεως ζησεται
18 αποκαλυπτεται γαρ οργη [-] απ ουρανου επι πασαν ασεβειαν και αδικιαν ανθρωπων των την
αληθειαν [-] εν αδικια κατεχοντων
19 διοτι το γνωστον του θεου φανερον εστιν εν αυτοις ο θεος γαρ αυτοις εφανερωσεν
20 τα γαρ αορατα αυτου απο κτισεως κοσμου τοις ποιημασιν νοουμενα καθοραται η τε [-] αυτου
δυναμις και θειοτης εις το ειναι αυτους αναπολογητους
21 διοτι γνοντες τον θεον ουχ ως θεον εδοξασαν η [η,]υχαριστησαν αλλ[-] εματαιωθησαν εν τοις
διαλογισμοις αυτων και εσκοτισθη η ασυνετος αυτων καρδια
22 φασκοντες ειναι σοφοι εμωρανθησαν
23 και ηλλαξαν[το,] την δοξαν του αφθαρτου θεου εν ομοιωματι εικονος φθαρτου ανθρωπου και
πετεινων και τετραποδων και ερπετων

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
16. Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle
pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle.
17. Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niinkuin kirjoitettu on: "Vanhurskas
on elävä Minun uskostani".
18. Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan,
niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,
19. sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä
Jumala on sen heille ilmoittanut.
20. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat,
kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi
millään itseänsä puolustaa,
21. koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä
kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on
pimentynyt.
22. Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
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23. ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja
nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.

Room.1:24 -28
24 διο [και,-] παρεδωκεν αυτους ο θεος εν ταις επιθυμιαις των καρδιων αυτων εις ακαθαρσιαν
του ατιμαζεσθαι τα σωματα αυτων εν [ε,-]αυτοις
25 οιτινες μετηλλαξαν την αληθειαν του θεου εν τω ψευδει και εσεβασθησαν και ελατρευσαν τη
κτισει παρα τον κτισαντα ος εστιν ευλογητος εις τους αιωνας αμην
26 δια τουτο παρεδωκεν αυτους ο θεος εις παθη ατιμιας αι τε γαρ θηλειαι αυτων μετηλλαξαν την
φυσικην [χρησιν, κτισιν] εις την παρα φυσιν [χρησιν,-]
27 ομοιως [τε, δε,-] και οι αρ[σ,ρ]ενες αφεντες την φυσικην χρησιν της θηλειας εξεκαυθησαν εν
τη ορεξει αυτων εις αλληλους αρσενες εν αρσεσιν την ασχημοσυνην κατεργαζομενοι και την
αντιμισθιαν ην εδει της πλανης αυτων εν [ε,-]αυτοις [απο, αντι]λαμβανοντες
28 και καθως ουκ εδοκιμασαν τον θεον εχειν εν επιγνωσει παρεδωκεν αυτους [ο θεος,-] εις
αδοκιμον νουν ποιειν τα μη καθηκοντα

Korjattu teksti:
69300 = 7 x 3 x 6 x 25 x 22
1. Avainsana: paradidoomi = 6 x 25 x 7
2. Ls: orjuus ( 18 ) x turmeleminen ( 22 ) x jumalallisen armon vastaanottamisen odotus ( 25 )
3. khreesin x 2 + tässä = 3
4. Var.

768;

152/7;

1/150

24 διο [και,] παρεδωκεν αυτους ο θεος εν ταις επιθυμιαις των καρδιων αυτων εις ακαθαρσιαν
του ατιμαζεσθαι τα σωματα αυτων εν [ε,]αυτοις
25 οιτινες μετηλλαξαν την αληθειαν του θεου εν τω ψευδει και εσεβασθησαν και ελατρευσαν τη
κτισει παρα τον κτισαντα ος εστιν ευλογητος εις τους αιωνας αμην
26 δια τουτο παρεδωκεν αυτους ο θεος εις παθη ατιμιας αι τε γαρ θηλειαι αυτων μετηλλαξαν την
φυσικην [χρησιν,] εις την παρα φυσιν [χρησιν,]
27 ομοιως [δε,] και οι αρ[σ,]ενες αφεντες την φυσικην χρησιν της θηλειας εξεκαυθησαν εν τη
ορεξει αυτων εις αλληλους αρσενες εν αρσεσιν την ασχημοσυνην κατεργαζομενοι και την
αντιμισθιαν ην εδει της πλανης αυτων εν [ε,]αυτοις [απο,]λαμβανοντες
28 και καθως ουκ εδοκιμασαν τον θεον εχειν εν επιγνωσει παρεδωκεν αυτους [ο θεος,] εις
αδοκιμον νουν ποιειν τα μη καθηκοντα
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Korjaukset v. 1938 käännökseen:
24. Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen,
häpäisemään itse omat ruumiinsa,
25. nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua
enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.
26. Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat
vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnonvastaiseen seksiin;
27. samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta sukupuoliyhteydestä naispuolen kanssa, ovat
kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja
villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.
28. Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät
heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.

Room.1:29-32
29 πεπληρωμενους παση αδικια [πονηρια πλεονεξια κακια, πλεονεξια κακια, κακια πορνεια
πλεονεξια, πορνεια πονηρια πλεονεξια κακια] μεστους φθονου φονου εριδος [δολου,-]
κακοηθειας ψιθυριστας
30 [κατα, κακο]λαλους θεοστυγεις υβριστας υπερηφανους αλαζονας εφευρετας κακων γονευσιν
απειθεις
31 ασυνετους ασυνθετους αστοργους [ασπονδους,-] ανελεημονας
32 οιτινες το δικαιωμα του θεου επι[γνοντες, γινωσκοντες] [ουκ ενοησαν, ουκ εγνωσαν,-] οτι οι
τα τοιαυτα πρασσοντες αξιοι θανατου εισιν ου μονον [γαρ, δε,-] [αυτα ποιουσιν αλλα και
συνευδοκουσιν, αυτα ποιουντες αλλα και συνκουντες, οι ποιουντες αυτα αλλα και οι συνκουντες,
οι πρασσοντες αυτα αλλα και οι συνκουντες αυτοις] τοις πρασσουσιν

Korjattu teksti A on virheetön.
40572 = 7 x 18 x 7 x 2 x 23
1. Avainsana: adikia = 2 x 23
2. Ls: hengellinen täydellisyys mitattuna voimassa ( 14 ) x orjuus ( 18 ) x kuolema ( 23 )
3. Luettelo käsittää 23 syntiä ja 23 = kuolema ( Liekö Room.6:23 sattuma? )
4. καταλαλος x 1 Kuuluu tähän.
5. Var. 2304;

n. 329/7;

2/46
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29 πεπληρωμενους παση αδικια [πορνεια πονηρια πλεονεξια κακια] μεστους φθονου φονου
εριδος [δολου,] κακοηθειας ψιθυριστας
30 [κατα,]λαλους θεοστυγεις υβριστας υπερηφανους αλαζονας εφευρετας κακων γονευσιν
απειθεις
31 ασυνετους ασυνθετους αστοργους [ασπονδους,] ανελεημονας
32 οιτινες το δικαιωμα του θεου επι[γνοντες,] [ουκ ενοησαν,] οτι οι τα τοιαυτα πρασσοντες αξιοι
θανατου εισιν ου μονον [δε,] [αυτα ποιουντες αλλα και συνκουντες,] τοις πρασσουσιν

Korjaukset v. 1938 käännökseen A:
29. He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, haureutta, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä
kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä;
30. ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä,
kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia,
31. vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta ymmärtämättömiä, epäluotettavia,
rakkaudettomia, epäsopuisia, säälimättömiä;
32. jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, eivät käsittäneet että ne, jotka
senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä
osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.

Korjattu teksti B ( Vertaa A- tekstiin )
40572 = 7 x 18 x 7 x 2 x 23
29 πεπληρωμενους παση αδικια [ πονηρια πλεονεξια κακια,] μεστους φθονου φονου εριδος
[δολου,] κακοηθειας ψιθυριστας
30 [κατα,]λαλους θεοστυγεις υβριστας υπερηφανους αλαζονας εφευρετας κακων γονευσιν
απειθεις
31 ασυνετους ασυνθετους αστοργους [ασπονδους,] ανελεημονας
32 οιτινες το δικαιωμα του θεου επι[γινωσκοντες] [-] οτι οι τα τοιαυτα πρασσοντες αξιοι θανατου
εισιν ου μονον [δε,] [ οι ποιουντες αυτα αλλα και οι συνκουντες,] τοις πρασσουσιν

Room. 8:1-8
1 ουδεν αρα [νυν,-] κατακριμα τοις εν χριστω ιησου [μη κατα σαρκα περιπατουσιν, μη κατα
σαρκα περιπατουσιν αλλα κατα πνευμα,-]
2 ο γαρ νομος του πνευματος της ζωης εν χριστω ιησου ηλευθερωσεν [σε, με, ημας,-] απο του
νομου της αμαρτιας και του θανατου
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3 το γαρ αδυνατον του νομου εν ω ησθενει δια της σαρκος ο θεος τον εαυτου υιον πεμψας εν
ομοιωματι σαρκος αμαρτιας [και περι αμαρτιας,-] κατεκρινεν την αμαρτιαν εν τη σαρκι
4 ινα το δικαιωμα του νομου πληρωθη εν ημιν τοις μη κατα σαρκα περιπατουσιν αλλα κατα
πνευμα
5 οι γαρ κατα σαρκα οντες τα της σαρκος φρονουσιν οι δε κατα πνευμα τα του πνευματος
6 το γαρ φρονημα της σαρκος θανατος το δε φρονημα του πνευματος ζωη και ειρηνη
7 διοτι το φρονημα της σαρκος εχθρα εις θεον τω γαρ νομω του θεου ουχ υποτασσεται ουδε γαρ
δυναται
8 οι δε εν σαρκι οντες θεω αρεσαι ου δυνανται,

Korjattu teksti:
70700 = 7 x 100 x 101 ( 26.jpl )
1. Avainsana: dzoοεε = 5 x 163
2. Ls: valittujen valintaprosessi ( 100 ) x evankeliumi ( 26/101 )
3. Var.

48;

4/7;

1/5

4. ( 100 = valittujen valintaprosessi = 5.Moos 8:2, 16 )

1 ουδεν αρα [νυν,] κατακριμα τοις εν χριστω ιησου [μη κατα σαρκα περιπατουσιν,]
2 ο γαρ νομος του πνευματος της ζωης εν χριστω ιησου ηλευθερωσεν [σε,] απο του νομου της
αμαρτιας και του θανατου
3 το γαρ αδυνατον του νομου εν ω ησθενει δια της σαρκος ο θεος τον εαυτου υιον πεμψας εν
ομοιωματι σαρκος αμαρτιας [και περι αμαρτιας,] κατεκρινεν την αμαρτιαν εν τη σαρκι
4 ινα το δικαιωμα του νομου πληρωθη εν ημιν τοις μη κατα σαρκα περιπατουσιν αλλα κατα
πνευμα
5 οι γαρ κατα σαρκα οντες τα της σαρκος φρονουσιν οι δε κατα πνευμα τα του πνευματος
6 το γαρ φρονημα της σαρκος θανατος το δε φρονημα του πνευματος ζωη και ειρηνη
7 διοτι το φρονημα της σαρκος εχθρα εις θεον τω γαρ νομω του θεου ουχ υποτασσεται ουδε γαρ
δυναται
8 οι δε εν σαρκι οντες θεω αρεσαι ου δυνανται
Korjaukset v.1938 käännökseen:
1. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat eivät vaella
lihan mukaan.” ( Vertaa jae 13 )
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2. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman
laista.
3. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki,
lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla
synnin lihassa,
4. että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen.
5. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan,
on Hengen mieli.
6. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha;
7. sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä
se voikaan.
8. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset.

Room.8:9 -17
9 υμεις δε ουκ εστε εν σαρκι αλλ[α,-] εν πνευματι ειπερ πνευμα θεου οικει εν υμιν ει δε τις
πνευμα χριστου ουκ εχει ουτος ουκ εστιν αυτου
10 ει δε χριστος εν υμιν το μεν σωμα [εστιν,-] νεκρον δι[α,-] αμαρτιαν το δε πνευμα ζωη δια
δικαιοσυνην
11 ει δε το πνευμα του εγειραντος [τον,-] ιησουν εκ νεκρων οικει εν υμιν ο εγειρας
[εκ νεκρων χριστον ιησουν, χριστον εκ νεκρων, τον χριστον εκ νεκρων] ζωοποιησει [και,-]
τα θνητα σωματα υμων δια [του ενοικουντος αυτου πνευματος, το ενοικουν αυτου πνευμα] εν
υμιν
12 αρα ουν αδελφοι οφειλεται εσμεν ου τη σαρκι του κατα σαρκα ζην
13 ει γαρ κατα σαρκα ζητε μελλετε αποθνησκειν ει δε πνευματι τας πραξεις [του σωματος, της
σαρκος] θανατουτε ζησεσθε
14 οσοι γαρ πνευματι θεου αγονται ουτοι υιοι θεου εισιν
15 ου γαρ ελαβετε πνευμα δουλειας παλιν εις φοβον [αλλα, αλλ] ελαβετε πνευμα υιοθεσιας εν ω
κραζομεν αββα [ο πατηρ,-]
16 [ωστε,-] αυτο το πνευμα συμμαρτυρει τω πνευματι ημων οτι εσμεν τεκνα θεου
17 ει δε τεκνα και κληρονομοι κληρονομοι μεν θεου συγκληρονομοι δε χριστου ειπερ
συμπασχομεν ινα [και,-] συνδοξασθωμεν

Korjattu teksti:
75936 = 3 x 4 x 8 x 7 x 113 ( 30.jpl )
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1. Avainsana: pneuma 2 x 3 x 96
2. Ls: Pyhä Kolminaisuus ( 3 ) x liitto Hänen kanssaan ( 32 ) x oikea hetki johdatuksessa
( 30/113 )
3. sarks x 132 + tässä = 7 x 19
4. Var.

4 x 1536;

n. 877/7;

2/96

9 υμεις δε ουκ εστε εν σαρκι αλλ[-] εν πνευματι ειπερ πνευμα θεου οικει εν υμιν ει δε τις πνευμα
χριστου ουκ εχει ουτος ουκ εστιν αυτου
10 ει δε χριστος εν υμιν το μεν σωμα [εστιν,]νεκρον δι[α,] αμαρτιαν το δε πνευμα ζωη δια
δικαιοσυνην
11 ει δε το πνευμα του εγειραντος [-] ιησουν εκ νεκρων οικει εν υμιν ο εγειρας [ τον χριστον εκ
νεκρων] ζωοποιησει [και,]τα θνητα σωματα υμων δια [του ενοικουντος αυτου πνευματος,] εν
υμιν
12 αρα ουν αδελφοι οφειλεται εσμεν ου τη σαρκι του κατα σαρκα ζην
13 ει γαρ κατα σαρκα ζητε μελλετε αποθνησκειν ει δε πνευματι τας πραξεις [της σαρκος]
θανατουτε ζησεσθε
14 οσοι γαρ πνευματι θεου αγονται ουτοι υιοι θεου εισιν
15 ου γαρ ελαβετε πνευμα δουλειας παλιν εις φοβον [αλλα,] ελαβετε πνευμα υιοθεσιας εν ω
κραζομεν αββα [-]
16 [-] αυτο το πνευμα συμμαρτυρει τω πνευματι ημων οτι εσμεν τεκνα θεου
17 ει δε τεκνα και κληρονομοι κληρονομοι μεν θεου συγκληρονομοι δε χριστου ειπερ
συμπασχομεν ινα [και,] συνδοξασθωμεν

Korjaukset v.1938 käännökseen:
9. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla
ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.
10. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä
vanhurskauden tähden.
11. Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka
herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne
Henkensä kautta, joka teissä asuu.
12. Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan elääksemme.
13. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte
ruumiin lihan teot, niin saatte elää.
14. Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.
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15. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet
lapseuden hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!"
16. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.
17. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen
kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös
kirkastuisimme.

Room.11:25 -32
25 ου γαρ θελω υμας αγνοειν αδελφοι το μυστηριον τουτο ινα μη ητε [εν, παρ,-] εαυτοις
φρονιμοι οτι [πω, πη]ρωσις απο μερους τω ισραηλ γεγονεν αχρις ου το πληρωμα των εθνων
εισελθη
26 και ουτως πας ισραηλ σωθησεται καθως γεγραπται ηξει [εκ, ενεκεν] σιων ο ρυομενος [και,-]
αποστρεψει ασεβειας απο ιακωβ
27 [και αυτη αυτοις η παρ εμου διαθηκη, οτι αυτη η διαθηκη ην διαθησομαι τω οικω ισραελ]
οταν αφελωμαι [τας αμαρτιας αυτων, αυτου την αμαρτιαν]
28 κατα μεν το ευαγγελιον εχθροι δι υμας κατα δε την εκλογην αγαπητοι δια τους πατερας
29 αμεταμελητα γαρ τα χαρισματα και η κλησις του θεου
30 ωσπερ γαρ [και,-] υμεις ποτε ηπειθησατε τω θεω νυν[ι,-] δε ηλεηθητε τη τουτων απειθεια
31 ουτως και ουτοι νυν ηπειθησαν τω υμετερω ελεει ινα και αυτοι [νυν, υστερον,-] ελεηθωσιν
32 συνεκλεισεν γαρ ο θεος [τους παντας, τα παντα, παντα] εις απειθειαν ινα τους παντας, ελεηση

Korjattu teksti:
67032 = 7 x 7 x 8 x 9 x 19
1. Avainsana: mυsteerion = 2 x 31 x 19
2. Ls: hengellinen täydellisyys ( 7 ) x ylösnousemus ( 8 ) x Jumalan täydellinen
toiminta ( 9 ) x jumalallisen järjestyksen täydellisyys suhteessa tuomioon ( 19 )
3. νυν, υστερον eivät kuulu tähän.
4. Var. 1728;

250/7;

4/19

25 ου γαρ θελω υμας αγνοειν αδελφοι το μυστηριον τουτο ινα μη ητε [παρ,] εαυτοις φρονιμοι οτι
[πω,]ρωσις απο μερους τω ισραηλ γεγονεν αχρις ου το πληρωμα των εθνων εισελθη
26 και ουτως πας ισραηλ σωθησεται καθως γεγραπται ηξει [εκ,] σιων ο ρυομενος [και,]
αποστρεψει ασεβειας απο ιακωβ
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27 και αυτη αυτοις η παρ εμου διαθηκη οταν αφελωμαι [αυτου την αμαρτιαν]
28 κατα μεν το ευαγγελιον εχθροι δι υμας κατα δε την εκλογην αγαπητοι δια τους πατερας
29 αμεταμελητα γαρ τα χαρισματα και η κλησις του θεου
30 ωσπερ γαρ [-] υμεις ποτε ηπειθησατε τω θεω νυν[ι,] δε ηλεηθητε τη τουτων απειθεια
31 ουτως και ουτοι νυν ηπειθησαν τω υμετερω ελεει ινα και αυτοι [-] ελεηθωσιν
32 συνεκλεισεν γαρ ο θεος [τους παντας,] εις απειθειαν ινα τους παντας, ελεηση

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
25. Sillä minä en tahdo, veljet - ettette olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä tietämättöminä
tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus - hamaan siihen asti, kunnes
pakanain täysi luku on sisälle tullut,
26. ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, ja Hän
poistaa jumalattoman menon Jaakobista.
27. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän hänen syntinsä."
28. Evankeliumin kannalta he kyllä ovat vihollisia teidän tähtenne, mutta valinnan kannalta he ovat
rakastettuja isien tähden.
29. Sillä ei Jumala armolahjojansa ja kutsumistansa kadu.
30. Samoin kuin te ennen olitte Jumalalle tottelemattomia, mutta nyt olette saaneet laupeuden
näiden tottelemattomuuden kautta,
31. samoin nämäkin nyt ovat olleet tottelemattomia, että myös he teille tulleen armahtamisen
kautta nyt saisivat laupeuden.
32. Sillä Jumala on sulkenut kaikki tottelemattomuuteen, että hän kaikkia armahtaisi.

Room.11:33-36
33 ω βαθος πλουτου και σοφιας [και,-] γνωσεως θεου ως ανεξεραυνητα τα κριματα αυτου και
ανεξιχνιαστοι αι οδοι αυτου
34 τις γαρ εγνω νουν κυριου η τις συμβουλος αυτου εγενετο
35 η τις προεδωκεν αυτω και ανταποδοθησεται αυτω
36 οτι εξ αυτου και δι αυτου και εις αυτον τα παντα αυτω η δοξα εις τους αιωνας αμην

Korjattu teksti:
33642 = 7 x 2 x 3 x 9 x 89 ( 24.jpl )
1. Avainsana: doksa = 3 x 9 x 5
2. Ls: ihminen ( 6 ) x lopullisuus ( 9 ) x taivaallinen palvonta ( 24 )
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3. Ainoa 7-jaollinen vaihtoehto

33 ω βαθος πλουτου και σοφιας [-] γνωσεως θεου ως ανεξεραυνητα τα κριματα αυτου και
ανεξιχνιαστοι αι οδοι αυτου
34 τις γαρ εγνω νουν κυριου η τις συμβουλος αυτου εγενετο
35 η τις προεδωκεν αυτω και ανταποδοθησεται αυτω
36 οτι εξ αυτου και δι αυτου και εις αυτον τα παντα αυτω η δοξα εις τους αιωνας αμην

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
33. Oi sitä Jumalan rikkauden, ja viisauden ja tiedon syvyyttä! Kuinka tutkimattomat ovat hänen
tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä!
34. Sillä kuka on tuntenut Herran mielen? Tai kuka on ollut hänen neuvonantajansa?
35. Tai kuka on ensin antanut hänelle jotakin, joka olisi tälle korvattava?
36. Sillä hänestä ja hänen kauttansa ja häneen on kaikki; hänelle kunnia iankaikkisesti! Amen.

Room.12:1-8

Hakasulkuja 11 Lasketaan erikseen τι-sanan kanssa tai ilman sitä.

1 παρακαλω ουν υμας αδελφοι δια των οικτιρμων του θεου παραστησαι τα σωματα υμων
θυσιαν ζωσαν αγιαν ευαρεστον τω θεω την λογικην λατρειαν υμων
2 και μη συσχηματιζεσθ[ε, αι] τω αιωνι τουτω αλλα μεταμορφουσθ[ε, αι] τη ανακαινωσει του
νοος [υμων,-] εις το δοκιμαζειν υμας τι το θελημα του θεου το αγαθον και ευαρεστον και τελειον
3 λεγω γαρ δια της χαριτος [του θεου,-] της δοθεισης μοι παντι τω οντι [τι,-] εν υμιν μη
υπερφρονειν παρ ο δει φρονειν αλλα φρονειν εις το σωφρονειν εκαστω ως ο θεος εμερισεν
μετρον πιστεως
4 καθαπερ γαρ εν ενι σωματι πολλα μελη εχομεν τα δε μελη παντα ου την αυτην εχει πραξιν
5 ουτως οι πολλοι εν σωμα [εσμεν,-] εν χριστω [το, ο] δε καθ εις αλληλων μελη
6 εχοντες δε χαρισματα κατα την χαριν την δοθεισαν ημιν διαφορα ειτε προφητειαν κατα την
αναλογιαν της πιστεως
7 ειτε [διακονιαν, ο διακονων] εν τη διακονια ειτε [ο διδασκων, διδασκαλιαν] εν τη διδασκαλια
8 [ειτε,-] ο παρακαλων εν τη παρακλησει ο μεταδιδους εν απλοτητι ο προιστα[νο,-]μενος εν
σπουδη ο ελεων εν ιλαροτητι

Korjattu teksti :
85680 = 7 x 6 x 15 x 8 x 17
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1. Avainsana: kharisma = 7 x 8 x 17
2. Ls: taistelu hengen ja lihan välillä ( 6 ) x uusi alku ( 8 ) x jumalallisen armon voimavaikutus
teoissa ( 15 ) x hengellisen järjestyksen täydellisyys ( 17 )
3. Var. 2048;

272/7;

1/136

1 παρακαλω ουν υμας αδελφοι δια των οικτιρμων του θεου παραστησαι τα σωματα υμων θυσιαν
ζωσαν αγιαν ευαρεστον τω θεω την λογικην λατρειαν υμων
2 και μη συσχηματιζεσθ[αι] τω αιωνι τουτω αλλα μεταμορφουσθ[ε,] τη ανακαινωσει του νοος [-]
εις το δοκιμαζειν υμας τι το θελημα του θεου το αγαθον και ευαρεστον και τελειον
3 λεγω γαρ δια της χαριτος [του θεου,] της δοθεισης μοι παντι τω οντι εν υμιν μη υπερφρονειν
παρ ο δει φρονειν αλλα φρονειν εις το σωφρονειν εκαστω ως ο θεος εμερισεν μετρον πιστεως
4 καθαπερ γαρ εν ενι σωματι πολλα μελη εχομεν τα δε μελη παντα ου την αυτην εχει πραξιν
5 ουτως οι πολλοι εν σωμα [εσμεν,] εν χριστω [το,] δε καθ εις αλληλων μελη
6 εχοντες δε χαρισματα κατα την χαριν την δοθεισαν ημιν διαφορα ειτε προφητειαν κατα την
αναλογιαν της πιστεως
7 ειτε [διακονιαν,] εν τη διακονια ειτε [διδασκαλιαν] εν τη διδασκαλια
8 [-] ο παρακαλων εν τη παρακλησει ο μεταδιδους εν απλοτητι ο προιστα[-]μενος εν σπουδη ο
ελεων εν ιλαροτητι

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
1. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne
eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne.
2. Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne mielen
uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.
3. Sillä sen Jumalan armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule
ajatella itsestänsä enempää, kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti, sen uskonmäärän
mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut.
4. Sillä niinkuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama
tehtävä,
5. niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itsekukin olemme
toistemme jäseniä;
6. ja meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu; jos jollakin on
profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on;
7. Jos virka, pitäköön virastaan vaarin; jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan;
8. jos kehoittaa, niin kehoittamisessaan; joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä; joka on
johtaja, johtakoon toimellisesti; joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten.
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Room.12:9 -16
9 η αγαπη ανυποκριτος [αποστυγουντες, μισουντες] το πονηρον κολλωμενοι τω αγαθω
10 τη φιλαδελφια εις αλληλους φιλοστοργοι τη τιμη αλληλους προηγουμενοι
11 τη σπουδη μη οκνηροι τω πνευματι ζεοντες τω [κυριω, καιρω] δουλευοντες
12 τη ελπιδι χαιροντες τη θλιψει υπομενοντες τη προσευχη προσκαρτερουντες
13 ταις [χρειαις, μνειαις] των αγιων κοινωνουντες την φιλοξενιαν διωκοντες
14 ευλογειτε τους διωκοντας [υμας,-] [ευλογειτε,-] και μη καταρασθε
15 χαιρειν μετα χαιροντων [και,-] κλαιειν μετα κλαιοντων
16 το αυτο εις αλληλους φρονουντες [αγαπητοι,-] μη τα υψηλα φρονουντες αλλα τοις ταπεινοις
συναπαγομενοι μη γινεσθε φρονιμοι παρ εαυτοις

Korjattu teksti:
59388 = 7 x 2 x 7 x 6 x 101 ( 26.jpl )
1. Avainsana: dzeoo = 2 x 7 x 29
2. Ls: taistelu hengen ja lihan välillä ( 6 ) x hengellinen täydellisyys mitattuna voimassa ( 14 ) x
evankeliumi ( 26 )
3. αγαπητοι x 61 + tässä x 1 jossain = 63 ( 7 x 9 )
4. Var.

128;

20/7;

1/14

9 η αγαπη ανυποκριτος [αποστυγουντες,] το πονηρον κολλωμενοι τω αγαθω
10 τη φιλαδελφια εις αλληλους φιλοστοργοι τη τιμη αλληλους προηγουμενοι
11 τη σπουδη μη οκνηροι τω πνευματι ζεοντες τω [κυριω,] δουλευοντες
12 τη ελπιδι χαιροντες τη θλιψει υπομενοντες τη προσευχη προσκαρτερουντες
13 ταις [χρειαις,] των αγιων κοινωνουντες την φιλοξενιαν διωκοντες
14 ευλογειτε τους διωκοντας [-] [ευλογειτε,] και μη καταρασθε
15 χαιρειν μετα χαιροντων [-] κλαιειν μετα κλαιοντων
16 το αυτο εις αλληλους φρονουντες [αγαπητοι,] μη τα υψηλα φρονουντες αλλα τοις ταπεινοις
συναπαγομενοι μη γινεσθε φρονιμοι παρ εαυτοις

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
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9. Olkoon rakkaus vilpitön, kammokaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni.
10. Olkaa veljellisessä rakkaudessa helläsydämiset toisianne kohtaan; toinen toisenne
kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne.
11. Älkää harrastuksessanne olko veltot; olkaa hengessä palavat; palvelkaa Herraa.
12. Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävät.
13. Pitäkää pyhien tarpeet ominanne; harrastakaa vieraanvaraisuutta.
14. Siunatkaa vainoojianne vainoojia, siunatkaa, älkääkä kirotko.
15. Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa.
16. Rakkaat olkaa keskenänne yksimieliset. Älkää korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin
oloihin. Älkää olko itsemielestänne viisaita.

Room.12:17 -21
17 μηδενι κακον αντι κακου αποδιδοντες προνοουμενοι καλα [ενωπιον του θεου και, ου μονον
ενωπιον του θεου αλλα και] ενωπιον [παντων, των,-] ανθρωπων
18 ει δυνατον το εξ υμων μετα παντων ανθρωπων ειρηνευοντες
19 μη εαυτους εκδικουντες αγαπητοι αλλα δοτε τοπον τη οργη γεγραπται γαρ εμοι εκδικησις εγω
ανταποδωσω λεγει κυριος
20 [αλλα εαν, εαν ουν, εαν] πεινα ο εχθρος σου ψωμιζε αυτον [εαν, και εαν, εαν δε] διψα ποτιζε
αυτον τουτο γαρ ποιων ανθρακας πυρος σωρευσεις επι [την κεφαλην, της κεφαλης] αυτου
21 μη νικω υπο του κακου αλλα νικα εν τω αγαθω το κακον

Korjattu teksti:
46368 = 7 x 23 x 9 x 32
1. Avainsana: ekdikeoo = 3 x 9 x 32
2. Ls: tuomio ( 23 ) x Jumalan täydellinen toiminta ( 9 ) x sopimus kyseisen henkilön
kanssa ( 32 )
3. Var. 108; 16/7; 1/288
17 μηδενι κακον αντι κακου αποδιδοντες προνοουμενοι καλα [ ου μονον ενωπιον του θεου αλλα
και] ενωπιον [-] ανθρωπων
18 ει δυνατον το εξ υμων μετα παντων ανθρωπων ειρηνευοντες
19 μη εαυτους εκδικουντες αγαπητοι αλλα δοτε τοπον τη οργη γεγραπται γαρ εμοι εκδικησις εγω
ανταποδωσω λεγει κυριος
20 [ εαν ουν,] πεινα ο εχθρος σου ψωμιζε αυτον [ εαν δε] διψα ποτιζε αυτον τουτο γαρ ποιων
ανθρακας πυρος σωρευσεις επι [ της κεφαλης] αυτου
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21 μη νικω υπο του κακου αλλα νικα εν τω αγαθω το κακον

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
17. Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako. Ahkeroikaa sitä mikä on hyvää ei vain Jumalan, vaan
myös kaikkien ihmisten edessä
18. Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa.
19. Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on: "Minun on
kosto, minä olen maksava, sanoo Herra".
20. Vaan jos Jos siis vihamiehelläsi on nälkä, ruoki häntä, ja jos hänellä on jano, juota häntä sillä
näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle".
21. Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä paha hyvällä.

Room.13:8 -10
8 μηδενι μηδεν [οφειλετε, οφειλητε, οφειλοντες] ει μη το αλληλους αγαπαν ο γαρ αγαπων τον
ετερον νομον πεπληρωκεν
9 [το, γεγραπται] γαρ ου μοιχευσεις ου φονευσεις ου κλεψεις [ου ψευδομαρτυρησεις,-] ουκ
επιθυμησεις και ει τις ετερα εντολη εν τω λογω τουτω ανακεφαλαιουται [εν τω,-] αγαπησεις τον
πλησιον σου ως [σ,-]εαυτον
10 η αγαπη τω πλησιον κακον [ουκ εργαζεται, ου κατεργαζεται] πληρωμα ουν νομου η αγαπη

Korjattu teksti:
32116 = 7 x 4 x 31 x 37
1. Avainsana: agapee = 3 x 31
2. Ls: Jeesus ( 31 ) x vaikuttaa ( 4 ) x Sanansa välityksellä ( 37 )
3. γεγραπται ( ”kirjoitettu on” ) x 63 + tässä – 1.Pet.1:16
4. Var.

96;

8/7;

1/31

8 μηδενι μηδεν [οφειλητε,] ει μη το αλληλους αγαπαν ο γαρ αγαπων τον ετερον νομον
πεπληρωκεν
9 [γεγραπται] γαρ ου μοιχευσεις ου φονευσεις ου κλεψεις [ου ψευδομαρτυρησεις,] ουκ
επιθυμησεις και ει τις ετερα εντολη εν τω λογω τουτω ανακεφαλαιουται [-] αγαπησεις τον
πλησιον σου ως [-]εαυτον
10 η αγαπη τω πλησιον κακον [ουκ εργαζεται,] πληρωμα ουν νομου η αγαπη

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
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8. Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte; sillä joka toistansa
rakastaa, se on lain täyttänyt.
9. Sillä nämä kirjoitettu on: "Älä tee huorin, aviorikosta älä tapa, älä varasta, älä sano väärää
todistusta, älä himoitse", ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan: "Rakasta
lähimmäistäsi niinkuin itseäsi".
10. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sentähden on rakkaus lain täyttämys.

Room.13:11 -14
11 και τουτο ειδοτες τον καιρον οτι ωρα ηδη [υμας, ημας] εξ υπνου εγερθηναι νυν γαρ εγγυτερον
ημων η σωτηρια η οτε επιστευσαμεν
12 η νυξ προεκοψεν η δε ημερα ηγγικεν [αποθωμεθα, αποβαλωμεθα] ουν τα εργα του σκοτους
[ενδυσωμεθα δε, και ενδυσωμεθα, ενδυσωμεθα ουν, ενδυσωμεθα] τα [οπλα, εργα] του φωτος
13 ως εν ημερα ευσχημονως περιπατησωμεν μη κωμοις και μεθαις μη κοιταις και ασελγειαις μη
εριδι και [ζηλω, ζηλοις]
14 αλλ[α,-] ενδυσασθε [τον κυριον ιησουν χριστον, τον χριστον ιησουν, τον κυριον ιησουν,
ιησουν χριστον τον κυριον ημων] και της σαρκος προνοιαν μη ποιεισθε [εις επιθυμιας, εις
επιθυμιαν, εν επιθυμιαις]

Korjattu teksti:
36421 = 7 x 11 x 11 x 43 ( 14.jpl )
1. Avainsana: sooteeria = 3 x 11 x 43
2. Ls: epäjärjestys ( 11 ) x tuomio ( 11 ) x hengellinen täydellisyys mitattuna voimassa ( 14 )
3. αποβαλλω = heittää pois x 2 + tässä
4. Var. 1536; 220/7; 1/473
11 και τουτο ειδοτες τον καιρον οτι ωρα ηδη [ημας] εξ υπνου εγερθηναι νυν γαρ εγγυτερον ημων
η σωτηρια η οτε επιστευσαμεν
12 η νυξ προεκοψεν η δε ημερα ηγγικεν [αποβαλωμεθα] ουν τα εργα του σκοτους [ενδυσωμεθα
ουν,] τα [εργα] του φωτος
13 ως εν ημερα ευσχημονως περιπατησωμεν μη κωμοις και μεθαις μη κοιταις και ασελγειαις μη
εριδι και [ζηλω,]
14 αλλ[-] ενδυσασθε [τον κυριον ιησουν,] και της σαρκος προνοιαν μη ποιεισθε [εις επιθυμιας,]

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
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11. Ja tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, että jo on hetki teidän unesta nousta Sanon tämän
koska tunnemme ajan, että jo on hetki meidän unesta nousta; sillä pelastus on nyt meitä
lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme.
12. Yö on pitkälle kulunut, ja päivä on lähellä. Pankaamme Heittäkäämme sentähden pois
pimeyden teot, ja pukeutukaamme sitten valkeuden varuksiin tekoihin.
13. Vaeltakaamme säädyllisesti kunniallisesti, niin kuin päivällä, ei mässäyksissä ja juomingeissa, ei
haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa,
14. vaan pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus, älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himot
heräävät.

Room.16:1-2
1 συνιστημι [δε,-] υμιν φοιβην την αδελφην [ημων, υμων] ουσαν [και,-] διακονον της εκκλησιας
της εν κεγχρεαις
2 ινα [προσδεξησθε αυτην, προσδεξησθε] προσδεξησθε εν κυριω αξιως των αγιων και παραστητε
αυτη εν ω αν υμων χρηζη πραγματι και γαρ αυτη
[προστατις πολλων εγενηθη και εμου αυτου, και εμου και αλλων προστατις εγενετο, και εμου και
αλλων πολλων προστατις εγενετο, και εμου και αλλων παραστατις εγενετο, και αλλων πολλων
εγενετο]

Korjattu teksti:
23681 = 7 x 17 x 199 ( 46.jpl = 2 x 23 )
1. Avainsana diakonos =5 x 5 x 17
2. Ls: tuhota ( 2 ) x hengellisen järjestyksen täydelisyys ( 19 ) x kuolema ( 23 )
3. diakonos x 28
4. Var. 80;

12/7;

1/17

1 συνιστημι [δε,] υμιν φοιβην την αδελφην [ημων,] ουσαν [και,] διακονον της εκκλησιας της εν
κεγχρεαις
2 ινα προσδεξησθε αυτην προσδεξησθε εν κυριω αξιως των αγιων και παραστητε αυτη εν ω αν
υμων χρηζη πραγματι και γαρ αυτη [και εμου και αλλων παραστατις εγενετο,]

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
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1. Minä suljen teidän suosioonne sisaremme Foiben, joka on Kenkrean seurakunnan palvelija,
2. että otatte hänet vastaan Herrassa, niinkuin pyhien sopii, ja autatte häntä kaikessa, missä hän
teitä tarvitsee; sillä hän on ollut monelle avuksi ja myöskin myös minulle ja muille.

1.Kor.7:8 -11
8 λεγω δε τοις αγαμοις [και ταις χηραις, και τοις χηροις] καλον αυτοις [εστιν,-] εαν μεινωσιν ως
καγω
9 ει δε ουκ εγκρατευονται γαμησατωσαν κρει[ττ,σσ]ον γαρ εστιν [γαμειν, γαμησαι] η πυρουσθαι
10 τοις δε γεγαμηκοσιν παραγγελλω ουκ εγω αλλ[α,-] ο κυριος γυναικα απο ανδρος μη
χωρι[σθηναι, ζεσθαι, ζεσθω]
11 εαν δε και χωρισθη μενετω αγαμος η τω ανδρι καταλλαγητω και ανδρα γυναικα μη αφιεναι

Korjattu teksti:
29547 = 7 x 7 x 9 x 67 ( 19.jpl )
1. Avainsana: agamos = 5 x 7 x 9
2. Ls: liitto ihmisen ja Jumalan välillä ( 7 ) x lopullisuus ( 9 ) x jumalallisen järjestyksen
täydellisyys suhteessa tuomioon ( 19 )
3. Var.

96;

12/7;

1/63

8 λεγω δε τοις αγαμοις [και ταις χηραις,] καλον αυτοις [εστιν,] εαν μεινωσιν ως καγω
9 ει δε ουκ εγκρατευονται γαμησατωσαν κρει[σσ]ον γαρ εστιν [γαμησαι] η πυρουσθαι
10 τοις δε γεγαμηκοσιν παραγγελλω ουκ εγω αλλ[α,] ο κυριος γυναικα απο ανδρος μη
χωρι[ζεσθω]
11 εαν δε και χωρισθη μενετω αγαμος η τω ανδρι καταλλαγητω και ανδρα γυναικα μη αφιεναι
Korjaukset v. 1938 käännökseen: Ei ole.
8. Naimattomille ja leskille minä taas sanon: heille on hyvä, jos pysyvät sellaisina kuin minäkin;
9. mutta jos eivät voi itseään hillitä, niin menkööt naimisiin; sillä parempi on naida kuin palaa.
10. Mutta naimisissa oleville minä julistan, en kuitenkaan minä, vaan Herra, ettei vaimo saa erota
miehestään;
11. mutta jos hän eroaa, niin pysyköön naimatonna tai sopikoon miehensä kanssa; eikä mies saa
hyljätä vaimoansa.
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1 Kor.8:1-6
1 περι δε των ειδωλοθυτων οιδαμεν οτι παντες γνωσιν εχομεν η [δε,-] γνωσις φυσιοι η δε αγαπη
οικοδομει
2 ει [δε,-] τις δοκει [εγνωκεναι τι, εγνωκεναι, ειδεναι τι, ειδεναι, ειναι τι, ειναι] [ουπω, ουδεπω,
ουδεπω ουδεν] εγνω καθως δει γνωναι
3 ει δε τις αγαπα [τον θεον,-] ουτος εγνωσται [υπ αυτου,-]
4 περι της βρωσεως ουν των ειδωλοθυτων οιδαμεν οτι ουδεν ειδωλον εν κοσμω και οτι ουδεις
θεος [ετερος,-] ει μη εις
5 και γαρ ειπερ εισιν λεγομενοι θεοι ειτε εν ουρανω ειτε επι [της,-] γης ωσπερ εισιν θεοι πολλοι
και κυριοι πολλοι
6 [αλλ,-] ημιν εις θεος ο πατηρ εξ ου τα παντα και ημεις εις αυτον και εις κυριος ιησους χριστος
δι [ου, ον] τα παντα και ημεις δι αυτου, [και εν πνευμα αγιον εν ω τα παντα και ημεις εν αυτω,-]

Korjattu teksti
53676 = 7 x 3 x 3 x 3 x 4 x 71 ( 20.jpl )
1. Avainsana: theos= 4 x 71
2. Ls: Pyhä Kolminaisuus ( 3 ) x luoda ( 4 ) x Jumalan täydellinen toiminta ( 9 ) x lunastus
( 20 )
3. και εν πνευμα αγιον εν ω τα παντα και ημεις εν αυτω,] Kuuluu Alkutekstiin.
4. Var. 9216;

1324/7;

1/284

3
1 περι δε των ειδωλοθυτων οιδαμεν οτι παντες γνωσιν εχομεν η γνωσις φυσιοι η δε αγαπη
οικοδομει
2 ει [-] τις δοκει [ εγνωκεναι,] [ ουδεπω ουδεν] εγνω καθως δει γνωναι
3 ει δε τις αγαπα [τον θεον,] ουτος εγνωσται [υπ αυτου,]
4 περι της βρωσεως ουν των ειδωλοθυτων οιδαμεν οτι ουδεν ειδωλον εν κοσμω και οτι ουδεις
θεος [-] ει μη εις

170

5 και γαρ ειπερ εισιν λεγομενοι θεοι ειτε εν ουρανω ειτε επι [της,] γης ωσπερ εισιν θεοι πολλοι
και κυριοι πολλοι
6 [αλλ,] ημιν εις θεος ο πατηρ εξ ου τα παντα και ημεις εις αυτον και εις κυριος ιησους χριστος δι
[ ον] τα παντα και ημεις δι αυτου, [και εν πνευμα αγιον εν ω τα παντα και ημεις εν αυτω,]

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
1. Mitä sitten epäjumalille uhrattuun lihaan tulee, niin tiedämme, että meillä kaikilla on tieto. Tieto
paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa.
2. Jos joku luulee jotakin tietävänsä saaneensa tietää, ei hän vielä tiedä, niinkuin tietää tulee;
3. mutta joka rakastaa Jumalaa, sen Jumala tuntee.
4. Mitä nyt epäjumalille uhratun lihan syömiseen tulee, niin tiedämme, ettei maailmassa ole
yhtään epäjumalaa ja ettei ole muuta Jumalaa kuin yksi.
5. Sillä vaikka olisikin niin sanottuja jumalia, olipa heitä sitten taivaassa tai maassa, ja niitä on
paljon semmoisia jumalia ja herroja,
6. niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä, josta kaikki on ja johon me olemme luodut,
ja yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on, niin myös me hänen kauttansa
ja yksi Pyhä Henki, jossa kaikki on ja me Hänessä.

1.Kor.12:1 -3
1 περι δε των πνευματικων αδελφοι ου θελω υμας αγνοειν
2 οιδατε [οτι οτε, οτε, οτι, οτι ποτε] εθνη ητε προς τα ειδωλα τα [αφωνα, αμορφα] ως αν ηγεσθε
απαγομενοι
3 διο γνωριζω υμιν οτι ουδεις εν πνευματι θεου [λαλων,-] λεγει αναθεμα ιησ[ους, ουν, ου], και
ουδεις δυναται ειπειν [κυριος ιησους, κυριον ιησουν] ει μη εν πνευματι αγιω

Korjattu teksti:
22302 = 7 x 9 x 2 x 3 x 59 ( 17.jpl )
1. Avainsana: gnooridzoo = 2 x 3 x 59 x 5
2. Ls: taistelu hengen ja lihan välillä ( 6 ) x Jumalan täydellinen toiminta ( 9 ) x hengellisen
järjestyksen täydellisyys ( 17 )
3. αφωνα x 4 – tässä = 3
4. Var. 96;

14/7;

1/354

1 περι δε των πνευματικων αδελφοι ου θελω υμας αγνοειν
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2 οιδατε [οτι,] εθνη ητε προς τα ειδωλα τα [αμορφα] ως αν ηγεσθε απαγομενοι
3 διο γνωριζω υμιν οτι ουδεις εν πνευματι θεου [-] λεγει αναθεμα ιησ[ους,], και ουδεις δυναται
ειπειν [κυριος ιησους,] ει μη εν πνευματι αγιω

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
1. Mutta mitä hengellisiin lahjoihin tulee, niin en tahdo, veljet, pitää teitä niistä tietämättöminä.
2. Te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin mykkien muodottomien epäjumalien luo,
miten vain tahdottiin.
3. Sentähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan Hengessä, sano:
"Jeesus olkoon kirottu Kirottu Jeesus ", ja ettei kukaan voi sanoa: "Jeesus olkoon Herra Jeesus on
Herra ", paitsi Pyhässä Hengessä.

1.Kor.15:12-19
12 ει δε χριστος κηρυσσεται οτι εκ νεκρων εγηγερται πως λεγουσιν εν υμιν τινες οτι αναστασις
νεκρων ουκ εστιν
13 ει δε αναστασις νεκρων ουκ εστιν ουδε χριστος εγηγερται
14 ει δε χριστος ουκ εγηγερται κενον αρα [ και,-] το κηρυγμα ημων κενη [δε,-] και η πιστις [ημων,
υμων]
15 ευρισκομεθα δε και ψευδομαρτυρες του θεου οτι εμαρτυρησαμεν κατα του θεου οτι ηγειρεν
τον χριστον ον ουκ ηγειρεν [ειπερ αρα νεκροι ουκ εγειρονται,-]
16 ει γαρ νεκροι ουκ εγειρονται ουδε χριστος εγηγερται
17 ει δε χριστος ουκ εγηγερται ματαια η πιστις υμων [εστιν,-] ετι εστε εν ταις αμαρτιαις υμων
18 αρα και οι κοιμηθεντες εν χριστω απωλοντο
19 ει εν τη ζωη ταυτη εν χριστω ηλπικοτες εσμεν μονον ελεεινοτεροι παντων ανθρωπων εσμεν

Korjattu teksti :
59780 = 7 x 7 x 20 x 61 ( 18.jpl )
1. Avainsana: Khristos= 4 x 20 x 37
2. Ls: hengellinen täydellisyys ( 7 ) x orjuus ( 18 ) x I – ylösnousemuksen odotus ( 20 )
3. eiper ara nekroi ουκ εγειρονται puuttuu molemmista 7-jaollisista variaatioista.
4. Var. 32;

2/7;

1/20
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12 ει δε χριστος κηρυσσεται οτι εκ νεκρων εγηγερται πως λεγουσιν εν υμιν τινες οτι αναστασις
νεκρων ουκ εστιν
13 ει δε αναστασις νεκρων ουκ εστιν ουδε χριστος εγηγερται
14 ει δε χριστος ουκ εγηγερται κενον αρα [-] το κηρυγμα ημων κενη [δε,] και η πιστις [ημων,]
15 ευρισκομεθα δε και ψευδομαρτυρες του θεου οτι εμαρτυρησαμεν κατα του θεου οτι ηγειρεν
τον χριστον ον ουκ ηγειρεν [-]
16 ει γαρ νεκροι ουκ εγειρονται ουδε χριστος εγηγερται
17 ει δε χριστος ουκ εγηγερται ματαια η πιστις υμων [-] ετι εστε εν ταις αμαρτιαις υμων
18 αρα και οι κοιμηθεντες εν χριστω απωλοντο
19 ει εν τη ζωη ταυτη εν χριστω ηλπικοτες εσμεν μονον ελεεινοτεροι παντων ανθρωπων εσμεν

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
12. Mutta jos Kristuksesta saarnataan, että hän on noussut kuolleista, kuinka muutamat teistä
saattavat sanoa, ettei kuolleitten ylösnousemusta ole?
13. Vaan jos ei ole kuolleitten ylösnousemusta, ei Kristuskaan ole noussut.
14. Mutta jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme, turha myös
teidän uskonne meidän uskomme;
15. ja silloin meidät myös havaitaan vääriksi Jumalan todistajiksi, koska olemme todistaneet
Jumalaa vastaan, että hän on herättänyt Kristuksen, jota hän ei ole herättänyt, jos kerran kuolleita
ei herätetä.
16. Sillä jos kuolleita ei herätetä, ei Kristuskaan ole herätetty.
17. Mutta jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha, ja te olette vielä synneissänne.
18. Ja silloinhan Kristuksessa nukkuneetkin olisivat kadotetut.
19. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme
kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat.

2.Kor.3:4-6
4 πεποιθησιν δε τοιαυτην εχομεν δια του χριστου προς τον θεον
5 ουχ οτι αφ εαυτων ικανοι εσμεν λογι[σασθαι, ζεσθαι] [τι,-] ως εξ [ε,-]αυτων αλλ η ικανοτης
ημων εκ του θεου
6 ος και ικανωσεν ημας διακονους καινης διαθηκης ου γραμματος αλλα πνευματος το γαρ
γραμμα [αποκτεινει, αποκτεννει, αποκτενει] το δε πνευμα ζωοποιει

Korjattu teksti:
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24808 = 7 x 8 x 443 ( 86.jpl = 2 x 43/14 )
1. Avainsana: pepoitheesis = 2 x 6 x 7 x 8
2. Ls: hedelmällisys ( 8 ) x jumalallisen voiman odotus ( 2 x 14 )
3. Var. 24;

6/7;

1/8

4 πεποιθησιν δε τοιαυτην εχομεν δια του χριστου προς τον θεον
5 ουχ οτι αφ εαυτων ικανοι εσμεν λογι[ζεσθαι] [τι,] ως εξ [ε,]αυτων αλλ η ικανοτης ημων εκ του
θεου
6 ος και ικανωσεν ημας διακονους καινης διαθηκης ου γραμματος αλλα πνευματος το γαρ
γραμμα [ αποκτεννει,] το δε πνευμα ζωοποιει

Korjaukset v. 1938 käännökseen: Ei ole.
4. Tämmöinen luottamus meillä on Kristuksen kautta Jumalaan;
5. ei niin, että meillä itsellämme olisi kykyä ajatella jotakin, ikäänkuin se tulisi meistä itsestämme,
vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta,
6. joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan
Hengen; sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi.

2.Kor.3:7-11
7 ει δε η διακονια του θανατου εν γραμμα[σιν,τι] εντετυπωμενη [εν,-] λιθοις εγενηθη εν δοξη
ωστε μη δυνασθαι ατενισαι τους υιους ισραηλ εις το προσωπον μω[υ,-]σεως δια την δοξαν του
προσωπου αυτου την καταργουμενην
8 πως ουχι μαλλον η διακονια του πνευματος εσται εν δοξη
9 ει γαρ [η, τη,-] διακονια της κατακρισεως δοξα πολλω μαλλον περισσευει η διακονια της
δικαιοσυνης [εν,-] δοξη
10 και γαρ [ου, ουδε] δεδοξασται το δεδοξασμενον εν τουτω τω μερει ε[ι,-]νεκεν της
υπερβαλλουσης δοξης
11 ει γαρ το καταργουμενον δια δοξης πολλω μαλλον το μενον εν δοξη

Korjattu teksti:
43470 = 7 x 2 x 3 x 5 x 9 x 23
1. Avainsana doxa = 135
2. Ls: valo ( 5 ) x ihminen ( 6 ) x tuomio ( 9 ) x kuolema ( 23 )
3. Var. 192;

33/7;

1/135
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7 ει δε η διακονια του θανατου εν γραμμα[τι] εντετυπωμενη [-] λιθοις εγενηθη εν δοξη ωστε μη
δυνασθαι ατενισαι τους υιους ισραηλ εις το προσωπον μω[-]σεως δια την δοξαν του προσωπου
αυτου την καταργουμενην
8 πως ουχι μαλλον η διακονια του πνευματος εσται εν δοξη
9 ει γαρ [-] διακονια της κατακρισεως δοξα πολλω μαλλον περισσευει η διακονια της δικαιοσυνης
[-] δοξη
10 και γαρ [ουδε] δεδοξασται το δεδοξασμενον εν τουτω τω μερει ε[-]νεκεν της υπερβαλλουσης
δοξης
11 ει γαρ το καταργουμενον δια δοξης πολλω μαλλον το μενον εν δοξη

Korjaukset v. 1938 käännökseen: Ei ole.
7. Mutta jos jo kuoleman virka, joka oli kirjaimin kaiverrettu kiviin, ilmestyi kirkkaudessa, niin
etteivät Israelin lapset kärsineet katsella Mooseksen kasvoja hänen kasvojensa kirkkauden tähden,
joka kuitenkin oli katoavaista,
8. kuinka paljoa enemmän onkaan Hengen virka oleva kirkkaudessa!
9. Sillä jos kadotustuomion virka jo oli kirkkautta, niin on vanhurskauden virka vielä paljoa
runsaammassa määrin kirkkautta.
10. Sillä se, millä ennen oli kirkkaus, on tämän rinnalla kirkkautta vailla, tämän ylenpalttisen
kirkkauden tähden.
11. Jos sillä, mikä on katoavaista, oli kirkkaus, niin vielä paljoa enemmän on sillä, mikä on
pysyväistä, oleva kirkkautta.

Gal.3:19 -22
19 τι ουν ο [νομος των παραβασεων χαριν προσετεθη, νομος των παραδοσεων χαριν ετεθη,
νομος των πραξεων ετεθη, νομος των πραξεων] αχρις [αν, ου,-] ελθη το σπερμα ω επηγγελται
διαταγεις δι αγγελων εν χειρι μεσιτου
20 ο δε μεσιτης ενος ουκ εστιν ο δε θεος εις εστιν
21 ο ουν νομος κατα των επαγγελιων [του θεου, του χριστου,-] μη γενοιτο ει γαρ εδοθη νομος ο
δυναμενος ζωοποιησαι [οντως, αληθεια] [εκ νομου αν ην, εκ νομου ην, εκ νομου, εν νομω ην αν]
η δικαιοσυνη
22 αλλα συνεκλεισεν η γραφη τα παντα υπο αμαρτιαν ινα η επαγγελια εκ πιστεως ιησου χριστου
δοθη τοις πιστευουσιν

Korjattu teksti, jos asiakokonaisuus on valittu oikein.
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33600 = 7 x 6 x 25 x 32
1. Avainsana: nomos = 3 x 6 x 25
2. Ls: ihminen ( 6 ) x jumalallisen armon vastaan ottamisen odotus ( 25 ) x liitto ( 32 )
3. αληθεια = totuus x 97 + tässä = 7 x 14
4. Var. 288;

37/7;

1/150

19 τι ουν ο [ νομος των πραξεων; ετεθη,] αχρις [-] ελθη το σπερμα ω επηγγελται διαταγεις δι
αγγελων εν χειρι μεσιτου
20 ο δε μεσιτης ενος ουκ εστιν ο δε θεος εις εστιν
21 ο ουν νομος κατα των επαγγελιων [του θεου,] μη γενοιτο ει γαρ εδοθη νομος ο δυναμενος
ζωοποιησαι [ αληθεια] [εν νομω ην αν,] η δικαιοσυνη
22 αλλα συνεκλεισεν η γραφη τα παντα υπο αμαρτιαν ινα η επαγγελια εκ πιστεως ιησου χριστου
δοθη τοις πιστευουσιν

Korjaukset v. 1938 käännökseen, jos asiakokonaisuus on valittu oikein.
19. Mitä varten sitten on tekojen laki? Se on rikkomusten tähden jäljestäpäin lisätty olemaan
siihen asti Se asetettiin, kunnes oli tuleva se siemen, jolle lupaus oli annettu; ja se säädettiin
enkelien kautta, välimiehen kädellä.
20. Välimies taas ei ole yhtä varten; mutta Jumala on yksi.
21. Onko sitten laki vastoin Jumalan lupauksia? Pois se! Sillä jos olisi annettu laki, joka voisi
eläväksi tehdä, niin vanhurskaus todella tulisi laista niin vanhurskaus olisi perusolemukseltaan
laissa.
22. Mutta Raamattu on sulkenut kaikki synnin alle, että se, mikä luvattu oli, annettaisiin uskosta
Jeesukseen Kristukseen niille, jotka uskovat.

Gal.5:7 -12
7 ετρεχετε καλως τις υμας [ενεκοψεν, ενεκοψε, ανεκοψεν, ανεκοψε]
[τη,-] αληθεια μη πειθεσθαι [μηδενι πειθεσθε,-]
8 η πεισμονη [ουκ,-] εκ του καλουντος υμας
9 μικρα ζυμη ολον το φυραμα [ζυμοι, δολοι]
10 εγω πεποιθα εις υμας [εν κυριω,-] οτι ουδεν αλλο φρονησετε ο δε ταρασσων υμας βαστασει το
κριμα οστις [ε,-]αν η
11 εγω δε αδελφοι ει περιτομην [ετι,-] κηρυσσω τι ετι διωκομαι αρα κατηργηται το σκανδαλον του
σταυρου
12 [οφελον,αρα] και αποκοψ[ο,ω]νται οι αναστατουντες υμας
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Korjattu teksti:
35672 = 2 x 2 x 2 x 7 x 7 x 7 x 13
1. Avainsana dzumee = 13 x 7 x 5
2. Ls: tuhota (13) x pelastus (14) x jumalallisen voiman odotus (28)
3. dolooo x 3 = väärentää, pettää sanasta petos
4.

οφελον x 3

5. Var.

2048; 288/7; 2/91

7 ετρεχετε καλως τις υμας [ανεκοψεν,] [-] αληθεια μη πειθεσθαι [-]
8 η πεισμονη [ουκ,] εκ του καλουντος υμας
9 μικρα ζυμη ολον το φυραμα [ δολοι]
10 εγω πεποιθα εις υμας [εν κυριω,] οτι ουδεν αλλο φρονησετε ο δε ταρασσων υμας βαστασει το
κριμα οστις [ε,]αν η
11 εγω δε αδελφοι ει περιτομην [-] κηρυσσω τι ετι διωκομαι αρα κατηργηται το σκανδαλον του
σταυρου
12 [οφελον,] και αποκοψ[ω]νται οι αναστατουντες υμας

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
7. ”Te juoksitte hyvin; kuka esti teitä olemasta totuudelle kuuliaisia?
8. Houkutus siihen ei ole hänestä, joka teitä kutsuu.
9. Vähäinen hapatus hapattaa väärentää koko taikinan seoksen.
10. Minulla on teihin se luottamus Herrassa, että te ette missään kohden tule ajattelemaan toisin;
mutta teidän häiritsijänne saa kantaa tuomionsa, olkoon kuka hyvänsä.
11. Mutta jos minä, veljet, vielä saarnaan ympärileikkausta, miksi minua vielä vainotaan?
Silloinhan olisi ristin pahennus poistettu.
12. Kunpa aivan silpoisivat itsensä, nuo teidän kiihoittajanne!”

Gal.5:13 -18
13 υμεις γαρ επ ελευθερια εκληθητε αδελφοι μονον μη την ελευθεριαν εις αφορμην τη σαρκι
αλλα [δια της αγαπης, τη αγαπη του πνευματος] δουλευετε αλληλοις
14 ο γαρ πας νομος εν [ενι λογω, υμιν, υμιν εν ενι λογω, ολιγω] [πεπληρωται, πληρουται,
ανακεφαλαιουται] εν τω αγαπησεις τον πλησιον σου ως [σ,-]εαυτον
15 ει δε αλληλους δακνετε και κατεσθιετε βλεπετε μη [υπ, υπο] αλληλων αναλωθητε
16 λεγω δε πνευματι περιπατειτε και επιθυμιαν σαρκος ου μη τελεσητε
17 η γαρ σαρξ επιθυμει κατα του πνευματος το δε πνευμα κατα της σαρκος ταυτα [γαρ, δε]
αλληλοις αντικειται ινα μη α [εαν, αν] θελητε ταυτα ποιητε
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18 ει δε πνευματι αγεσθε ουκ εστε υπο νομον

Korjattu teksti:
41132 = 7 x 2 x 2 x 13 x 113 ( 30.jpl = 3 x 10 )
1. Avainsana eleutheria = 5 x 113
2. Ls: taistelu hengen ja lihan välillä ( 6 ) x laki ( 10 ) x evankeliumi ( 26 )
3. Var.

384;

56/7;

1/113

13 υμεις γαρ επ ελευθερια εκληθητε αδελφοι μονον μη την ελευθεριαν εις αφορμην τη σαρκι
αλλα [τη αγαπη του πνευματος] δουλευετε αλληλοις
14 ο γαρ πας νομος εν [ενι λογω,] [πεπληρωται,] εν τω αγαπησεις τον πλησιον σου ως [σ,]εαυτον
15 ει δε αλληλους δακνετε και κατεσθιετε βλεπετε μη [υπο] αλληλων αναλωθητε
16 λεγω δε πνευματι περιπατειτε και επιθυμιαν σαρκος ου μη τελεσητε
17 η γαρ σαρξ επιθυμει κατα του πνευματος το δε πνευμα κατα της σαρκος ταυτα [γαρ,] αλληλοις
αντικειται ινα μη α [εαν,] θελητε ταυτα ποιητε
18 ει δε πνευματι αγεσθε ουκ εστε υπο νομον

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
13. Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet; älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle,
vaan palvelkaa toisianne Hengen rakkaudessa.
14. Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin
itseäsi".
15. Mutta jos te purette ja syötte toisianne, katsokaa, ettette toinen toistanne perin hävitä.
16. Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä.
17. Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa
vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte.
18. Mutta jos te olette Hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla.

Gal.5:19-21

(Lihan teot)

19 φανερα δε εστιν τα εργα της σαρκος ατινα εστιν [μοιχεια,-] πορνεια ακαθαρσια ασελγεια
20 ειδωλολατρ[ε,-]ια φαρμακ[ε,-]ια εχθραι ερ[ε,-]ις ζηλο[ς, ι] θυμοι εριθ[ε,-]ιαι διχοστασιαι
αιρεσεις
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21 φθονοι [φονοι,-]μεθαι κωμοι και τα ομοια τουτοις α προλεγω υμιν καθως [και,-] προειπον οτι
οι τα τοιαυτα πρασσοντες βασιλειαν θεου ου κληρονομησουσιν
Korjattu teksti:
19194 = 2 x 3 x 7 x 457 (88pl = 4 x 22)
1. Avainsana ergon = 6 x 2 x 19
2. Ls: luomakunta (4) x ihminen (6) x korruptio (22)
3. εργα της σαρκος x 16 + 2 tässä = 18 (sidonnaisuus, orjuus, vankeus)
4. Var. 64;

8/7;

2/6

19 φανερα δε εστιν τα εργα της σαρκος ατινα εστιν [μοιχεια,] πορνεια ακαθαρσια ασελγεια
20 ειδωλολατρ[ε,]ια φαρμακεια εχθραι ερ[-]ις ζηλο[ς,] θυμοι εριθειαι διχοστασιαι αιρεσεις
21 φθονοι [φονοι,]μεθαι κωμοι και τα ομοια τουτοις α προλεγω υμιν καθως [και,] προειπον οτι οι

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
19. Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: aviorikos, haureus, saastaisuus, irstaus,
20. epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot,
21. kateus, murhat, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon,
niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan
valtakuntaa.

Gal.5:22-23 (Hengen hedelmä)
22 ο δε καρπος του πνευματος εστιν αγαπη χαρα ειρηνη μακροθυμια χρηστοτης αγαθωσυνη
πιστις
23 πρα[υ,ο]της εγκρατεια [αγνεια,-]κατα των τοιουτων ουκ εστιν νομος

Korjattu teksti:
14987 = 7 x 2141 ( 323.jpl = 17 x 19 )
1. Avainsana: Kaksi 7-jaollista variaatiota, joista toisesta löytyy ”agneia”
2. Ls: hengellisen järjestyksen täydellisyys ( 17 ) x jumalallisen järjestyksen täydellisyys
suhteessa tuomioon ( 19 )
3. agneia x 20 + tässä = 7 x 3
4. Var.

4:

2/7;
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22 ο δε καρπος του πνευματος εστιν αγαπη χαρα ειρηνη μακροθυμια χρηστοτης αγαθωσυνη
πιστις
23 πρα[ο]της εγκρατεια [αγνεια,]κατα των τοιουτων ουκ εστιν νομος

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
22. Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus,
sävyisyys, itsensähillitseminen. puhtaus ( siveys ) ks. 2.Kor.11:2 .
23. Sellaista vastaan ei ole laki.

Ef.6:10 -17

Asiakokonaisuus saattaa olla 10-20, mutta merkkejä on noin 1200/1010 ja virheitä

14/10. Tk-ohjelmani ei kykene laskemaan sitä.
10 [του λοιπου, το λοιπον] [αδελφοι μου, αδελφοι,-] [εν,-]δυναμουσθε εν κυριω και εν τω κρατει
της ισχυος αυτου
11 ενδυσασθε την πανοπλιαν του θεου προς το δυνασθαι υμας στηναι προς τας μεθοδειας του
διαβολου
12 οτι ουκ εστιν [ημιν, υμιν] η παλη προς αιμα και σαρκα αλλα προς τας [αρχας προς τας
εξουσιας, μεθοδιας] προς τους κοσμοκρατορας του σκοτους [του αιωνος,-] τουτου προς τα
πνευματικα της πονηριας [εν τοις επουρανιοις,-]
13 δια τουτο αναλαβετε την πανοπλιαν του θεου ινα δυνηθητε αντιστηναι εν τη ημερα τη πονηρα
και απαντα κατεργασαμενοι στηναι
14 στητε ουν περιζωσαμενοι την οσφυν υμων εν αληθεια και ενδυσαμενοι τον θωρακα της
δικαιοσυνης
15 και υποδησαμενοι τους ποδας εν ετοιμασια του ευαγγελιου της ειρηνης
16 [εν, επι] πασιν αναλαβοντες τον θυρεον της πιστεως εν ω δυνησεσθε παντα τα βελη του
πονηρου [τα,-] πεπυρωμενα σβεσαι
17 και την περικεφαλαιαν του σωτηριου [δεξασθε,-] και την μαχαιραν του πνευματος ο εστιν
ρημα θεου

Korjattu teksti:
77406 = 2 x 3 x 7 x 19 x 97 ( 25.jpl )
1. Avainsana: analambanoo= 4 x 2 x 97
2. Ls: taistelu hengen ja lihan välillä ( 6 ) x usko ( 19 ) x syntien anteeksiantamus ( 25 )
3. αδελφος x 343 = 7 x 39 Ei kuulu tähän.
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4. αιων x 40 + tässä + 1 jossain.
5. επουρανιος x 20 + 1 jossain
6. δεχομαι x 56 =7 x 8 Kuuluu tähän.
7. Var. 1536; 200/7; 1/194

10 [ το λοιπον] [-] [εν,]δυναμουσθε εν κυριω και εν τω κρατει της ισχυος αυτου
11 ενδυσασθε την πανοπλιαν του θεου προς το δυνασθαι υμας στηναι προς τας μεθοδειας του
διαβολου
12 οτι ουκ εστιν [ημιν,] η παλη προς αιμα και σαρκα αλλα προς τας [αρχας προς τας εξουσιας,]
προς τους κοσμοκρατορας του σκοτους [του αιωνος,] τουτου προς τα πνευματικα της πονηριας
[εν τοις επουρανιοις,]
13 δια τουτο αναλαβετε την πανοπλιαν του θεου ινα δυνηθητε αντιστηναι εν τη ημερα τη πονηρα
και απαντα κατεργασαμενοι στηναι
14 στητε ουν περιζωσαμενοι την οσφυν υμων εν αληθεια και ενδυσαμενοι τον θωρακα της
δικαιοσυνης
15 και υποδησαμενοι τους ποδας εν ετοιμασια του ευαγγελιου της ειρηνης
16 [εν,] πασιν αναλαβοντες τον θυρεον της πιστεως εν ω δυνησεσθε παντα τα βελη του πονηρου
[τα,] πεπυρωμενα σβεσαι
17 και την περικεφαλαιαν του σωτηριου [δεξασθε,] και την μαχαιραν του πνευματος ο εστιν ρημα
θεου

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
10. Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa.
11. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet.
12. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä
pimeydessä hallitsevia tämän pimeän maailmanajan maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden
henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.
13. Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä
vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä.
14. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska,
15. ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille.
16. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet,
17. ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana.

Fil.2:5 -11
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5 τουτο [γαρ, ουν,-] φρονει[τε,σθω] εν υμιν ο και εν χριστω ιησου
6 ος εν μορφη θεου υπαρχων [ουχ αρπαγμον, ουκ απραγμον] ηγησατο το ειναι ισα θεω
7 αλλ[α,-] εαυτον εκενωσεν μορφην δουλου λαβων εν ομοιωματι ανθρωπ[ων,ου] γενομενος και
σχηματι ευρεθεις ως ανθρωπος
8 εταπεινωσεν εαυτον γενομενος υπηκοος μεχρι θανατου θανατου δε σταυρου
9 διο και ο θεος αυτον υπερυψωσεν και εχαρισατο αυτω [το,-] ονομα το υπερ παν ονομα
10 ινα εν τω ονοματι ιησου παν γονυ καμψη επουρανιων και επιγειων και καταχθονιων
11 και πασα γλωσσα εξομολογησ[ηται,εται] οτι [κυριος ιησους χριστος, κυριος ιησους , χριστος
κυριος ] εις δοξαν θεου πατρος

Korjattu teksti:
57330 = 7 x 7 x 5 x 9 x 13 x 2
1. Avainsana: huper = 5 x 9 x 13
2. Ls: armo ( 5 ) x hengellinen täydellisyys ( 7 ) x Jumalan täydellinen toiminta ( 9 ) x
evankeliumi ( 26 )
3. Var.

576;

80/7;

1/585

5 τουτο [γαρ,] φρονει[τε,] εν υμιν ο και εν χριστω ιησου
6 ος εν μορφη θεου υπαρχων [ουχ αρπαγμον,] ηγησατο το ειναι ισα θεω
7 αλλ[α,] εαυτον εκενωσεν μορφην δουλου λαβων εν ομοιωματι ανθρωπ[ων,] γενομενος και
σχηματι ευρεθεις ως ανθρωπος
8 εταπεινωσεν εαυτον γενομενος υπηκοος μεχρι θανατου θανατου δε σταυρου
9 διο και ο θεος αυτον υπερυψωσεν και εχαρισατο αυτω [-] ονομα το υπερ παν ονομα
10 ινα εν τω ονοματι ιησου παν γονυ καμψη επουρανιων και επιγειων και καταχθονιων
11 και πασα γλωσσα εξομολογησ[ηται,] οτι [κυριος ιησους χριστος,] εις δοξαν θεου πατρος

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
5. Sillä olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli,
6. joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen,
7. vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin
olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen;
8. hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti.
9. Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita
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nimiä korkeamman,
10. niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa
ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat,
11. ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.

Fil.4:4-9
4 χαιρετε εν κυριω παντοτε παλιν ερω χαιρετε
5 το επιεικες υμων γνωσθητω πασιν ανθρωποις ο κυριος εγγυς
6 μηδεν μεριμνατε αλλ εν παντι τη προσευχη και τη δεησει μετα ευχαριστιας τα αιτηματα υμων
γνωριζεσθω προς τον θεον
7 και η ειρηνη του [θεου, χριστου] η υπερεχουσα παντα νουν φρουρησει τας καρδιας υμων
και τα [νοηματα, σωματα, νοηματα και τα σωματα] υμων εν [χριστω, κυριω] ιησου
8 το λοιπον αδελφοι οσα εστιν αληθη οσα σεμνα οσα δικαια οσα αγνα οσα προσφιλη οσα
ευφημα ει τις αρετη και ει τις επαινος [επιστημης,-]ταυτα λογιζεσθε
9 α και εμαθετε και παρελαβετε και ηκουσατε και ειδετε εν εμοι ταυτα πρασσετε και ο θεος της
ειρηνης εσται μεθ υμων

Korjattu teksti
54677 = 7 x 73 x 107 ( 73 = 21.jpl ja 107 = 28.jpl )
1. Avainsana: nous = 10 x 73
2. Ls: jumalallinen valmiiksi saattaminen ( 21 ) x iankaikkinen elämä ( 28 )
3. νοημα x 6 +1 jossain = 7
4. σωμα x 133 + tässä + Mt 27:58 – Room 8:13 – 1 jossain = 7 x 19
5. επιστημων x 1 Ei kuulu tähän.
6. Var. 24;

2/7;

1/73

4 χαιρετε εν κυριω παντοτε παλιν ερω χαιρετε
5 το επιεικες υμων γνωσθητω πασιν ανθρωποις ο κυριος εγγυς
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6 μηδεν μεριμνατε αλλ εν παντι τη προσευχη και τη δεησει μετα ευχαριστιας τα αιτηματα υμων
γνωριζεσθω προς τον θεον
7 και η ειρηνη του [θεου,] η υπερεχουσα παντα νουν φρουρησει τας καρδιας υμων και τα
[ νοηματα και τα σωματα] υμων εν [χριστω,] ιησου
8 το λοιπον αδελφοι οσα εστιν αληθη οσα σεμνα οσα δικαια οσα αγνα οσα προσφιλη οσα
ευφημα ει τις αρετη και ει τις επαινος [-] ταυτα λογιζεσθε
9 α και εμαθετε και παρελαβετε και ηκουσατε και ειδετε εν εμοι ταυτα πρασσετε και ο θεος της
ειρηνης εσται μεθ υμων

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
4. Iloitkaa aina Herrassa! Vieläkin minä sanon: iloitkaa!
5. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä.
6. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella
kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi,
7. ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja
ajatuksenne ajatuksenne ja ruumiinne Kristuksessa Jeesuksessa.
8. Ja vielä, veljet, kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä
rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa;
9. mitä myös olette oppineet ja saaneet ja minulta kuulleet ja minussa nähneet, sitä tehkää, niin
rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne.

Kol.1:14 -20
14 εν ω [ε,εσ]χομεν την απολυτρωσιν [δια του αιματος αυτου,-] την αφεσιν των αμαρτιων
15 ος εστιν εικων του θεου του αορατου πρωτοτοκος πασης κτισεως
16 οτι εν αυτω εκτισθη τα παντα [τα,-] εν τοις ουρανοις και [τα,-] επι της γης τα ορατα και τα
αορατα ειτε θρονοι ειτε κυριοτητες ειτε αρχαι ειτεεξουσιαι [τα, οτι] παντα δι αυτου και εις αυτον
εκτισται
17 και αυτος εστιν προ παντων και τα παντα εν αυτω συνεστηκεν
18 και αυτος εστιν η κεφαλη του σωματος της εκκλησιας ος εστιν [η,-] αρχη πρωτοτοκος [εκ,-] των
νεκρων ινα γενηται εν πασιν αυτος πρωτευων
19 οτι εν αυτω ευδοκησεν παν το πληρωμα κατοικ[ησαι,ισαι]
20 και δι αυτου αποκαταλλαξαι τα παντα εις αυτον ειρηνοποιησας δια του αιματος του σταυρου
αυτου [δι αυτου,-] ειτε τα επι της γης ειτε τα εν τοις ουρανοις
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Korjattu teksti
73633 = 7 x 67 ( 19.jpl ) x 157 ( 37.jpl )
1. Avainsana: proototokos = 3 x 10 x 67
2. Ls: jumalallisen järjestyksen täydellisyys suhteessa tuomioon ( 19 ) x Jumalan Sana ( 37 )
3. Var. 512;

64/7;

1/67

14 εν ω [ε,]χομεν την απολυτρωσιν [-]την αφεσιν των αμαρτιων
15 ος εστιν εικων του θεου του αορατου πρωτοτοκος πασης κτισεως
16 οτι εν αυτω εκτισθη τα παντα [τα,] εν τοις ουρανοις και [τα,] επι της γης τα ορατα και τα
αορατα ειτε θρονοι ειτε κυριοτητες ειτε αρχαι ειτεεξουσιαι [οτι] παντα δι αυτου και εις αυτον
εκτισται
17 και αυτος εστιν προ παντων και τα παντα εν αυτω συνεστηκεν
18 και αυτος εστιν η κεφαλη του σωματος της εκκλησιας ος εστιν [η,] αρχη πρωτοτοκος [-] των
νεκρων ινα γενηται εν πασιν αυτος πρωτευων
19 οτι εν αυτω ευδοκησεν παν το πληρωμα κατοικ[ησαι,]
20 και δι αυτου αποκαταλλαξαι τα παντα εις αυτον ειρηνοποιησας δια του αιματος του σταυρου
αυτου [δι αυτου,] ειτε τα επι της γης ειτε τα εν τοις ουρανοις

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
14. Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen,
15. ja Hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa.
16. Sillä Hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät,
olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, sillä kaikki on luotu Hänen kauttansa ja
Häneen,
17. ja Hän on ennen kaikkia, ja Hänessä pysyy kaikki voimassa.
18. Ja Hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; Hän, joka on alku, esikoinen kuolleista
nousseitten joukossa kuolleitten esikoinen, että Hän olisi kaikessa ensimmäinen.
19. Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys Hänessä asuisi
20. ja että Hän, tehden rauhan Hänen ristinsä veren kautta, Hänen kauttaan sovittaisi itsensä
kanssa kaikki, Hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.

Kol.1:21 -23
21 και υμας ποτε οντας απηλλοτριωμενους και εχθρους τη διανοια εν τοις εργοις τοις πονηροις
νυνι δε αποκατ[ηλλαξεν, ηλλαγητε, αλλαγεντες, ηλλακται]
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22 εν τω σωματι της σαρκος αυτου δια του θανατου [αυτου,-] παραστησαι υμας αγιους και
αμωμους και ανεγκλητους κατενωπιον αυτου
23 ει γε επιμενετε τη πιστει τεθεμελιωμενοι και εδραιοι [και,-] μη μετακινουμενοι απο της
ελπιδος του ευαγγελιου ου ηκουσατε του κηρυχθεντος εν παση [τη,-] κτισει τη υπο τον ουρανον
ου εγενομην εγω παυλος
[διακονος, κηρυξ και αποστολος, κηρυξ και αποστολος και διακονος, διακονος και αποστολος]

Korjattu teksti
42364 = 7 x 2 x 2 x 17 x 89 ( 24.jpl = 2 x 12 )
1. Avainsana: apokatallassoo = 2 x 17 x 3 x 17
2. Ls: Jumalan luomakunta ( 4 ) x pojaksi nimeäminen ( 34 ) x saattaa asiat täydelliseen
järjestykseen ( 12 )
3. diakonos x 29 – Mk.9:35 – Room.16:27 – 1Tess.3:2 + Room.13:4 + 2Kor.11:15 = 28 ( 7 x 4 )
4. apostolos x 82 + tässä + Ap.1:15 = 84 ( 7 x 12 )
5. Var. 128; 22/7; 1/34

21 και υμας ποτε οντας απηλλοτριωμενους και εχθρους τη διανοια εν τοις εργοις τοις πονηροις
νυνι δε αποκατ[ηλλαγητε,]
22 εν τω σωματι της σαρκος αυτου δια του θανατου [αυτου,] παραστησαι υμας αγιους και
αμωμους και ανεγκλητους κατενωπιον αυτου
23 ει γε επιμενετε τη πιστει τεθεμελιωμενοι και εδραιοι [και,] μη μετακινουμενοι απο της ελπιδος
του ευαγγελιου ου ηκουσατε του κηρυχθεντος εν παση [τη,] κτισει τη υπο τον ουρανον ου
εγενομην εγω παυλος [διακονος και αποστολος]

Korjaukset v. 1938 käännökseen
21. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa
teoissanne, hän nyt on sovittanut
22. Poikansa lihan ruumiissa kuoleman Hänen kuolemansa kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja
nuhteettomina ja moitteettomina eteensä,
23. jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen
evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla
ja jonka palvelijaksi ja apostoliksi minä, Paavali, olen tullut.

Kol.1:24-29
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24 νυν χαιρω εν τοις παθημασιν [μου,-] υπερ υμων και ανταναπληρω τα υστερηματα των
θλιψεων του χριστου εν τη σαρκι μου υπερ του σωματος αυτου ο εστιν η εκκλησια
25 ης εγενομην εγω διακονος κατα την οικονομιαν του θεου την δοθεισαν μοι εις υμας πληρωσαι
τον λογον του θεου
26 το μυστηριον το αποκεκρυμμενον απο των αιωνων και απο των γενεων νυν[ι,-] δε εφανερωθη
τοις αγιοις αυτου
27 οις ηθελησεν ο θεος γνωρισαι [τι το, τις ο] πλουτος [της δοξης,-] του μυστηριου [τουτου, του
θεου, του] εν τοις εθνεσιν [ο, ος] εστιν χριστος εν υμιν η ελπις της δοξης
28 ον ημεις καταγγελλομεν νουθετουντες παντα ανθρωπον και διδασκοντες [παντα ανθρωπον,-]
εν παση σοφια ινα παραστησωμεν παντα ανθρωπον τελειον εν χριστω [ιησου,-]
29 εις ο και κοπιω αγωνιζομενος κατα την ενεργειαν αυτου την ενεργουμενην εν εμοι εν δυναμει

Korjattu teksti
72828 = 7 x 6 x 6 x 17 x 17
1. Avainsana diakonos = 5 x 5 x 17
2. Ls: jumalallinen täydellisyys ( 3 ) x ihminen ( 6 ) x hengellisen järjestyksen täydellisyys ( 17 )
x pojaksi nimeäminen ( 34 )
3. ανθρωπος x 314 – tässä – Joh 1:4 + Mt 16:23 + Lk 2:15 + Room 5:18 = 315 ( 7 x 45 )
4. Var. 384;

55/7;

1/17

24 νυν χαιρω εν τοις παθημασιν [μου,] υπερ υμων και ανταναπληρω τα υστερηματα των θλιψεων
του χριστου εν τη σαρκι μου υπερ του σωματος αυτου ο εστιν η εκκλησια
25 ης εγενομην εγω διακονος κατα την οικονομιαν του θεου την δοθεισαν μοι εις υμας πληρωσαι
τον λογον του θεου
26 το μυστηριον το αποκεκρυμμενον απο των αιωνων και απο των γενεων νυν[-] δε εφανερωθη
τοις αγιοις αυτου
27 οις ηθελησεν ο θεος γνωρισαι [τι το,] πλουτος [της δοξης,] του μυστηριου [του] εν τοις εθνεσιν
[ος] εστιν χριστος εν υμιν η ελπις της δοξης
28 ον ημεις καταγγελλομεν νουθετουντες παντα ανθρωπον και διδασκοντες [-] εν παση σοφια ινα
παραστησωμεν παντα ανθρωπον τελειον εν χριστω [-]
29 εις ο και κοπιω αγωνιζομενος κατα την ενεργειαν αυτου την ενεργουμενην εν εμοι εν δυναμει

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
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24. Nyt minä iloitsen kärsiessäni teidän tähtenne, ja mikä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksista,
sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta,
25. jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armotalouden mukaan, joka minulle on annettu
teitä varten, täydellisesti julistaakseni Jumalan sanan,
26. sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista ja polvesta polveen, mutta joka nyt
on ilmoitettu hänen pyhillensä,
27. joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden
kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo.
28. Ja häntä me julistamme, neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen jokaista ihmistä kaikella
viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa.
29. Sitä varten minä vaivaa näenkin, taistellen hänen vaikutuksensa mukaan, joka minussa
voimallisesti vaikuttaa.

Kol.2:1 - 3
1 θελω γαρ υμας ειδεναι ηλικον αγωνα εχω [υπερ, περι] υμων και των εν λαοδικεια
[και των εν ιεραπολει,-] και οσοι ουχ [εορακαν, εωρακασιν] το προσωπον μου εν σαρκι
2 ινα παρακληθωσιν αι καρδιαι αυτων συμβιβασθ[εντες,εντων,ωσιν] εν αγαπη [και,-] εις
[παν πλουτος, παν το πλουτος, παντα τον πλουτον, παντα πλουτον] της πληροφοριας της
συνεσεως εις επιγνωσιν του μυστηριου
[του θεου χριστου,
του θεου,

B

του χριστου, A
του θεου ο εστιν χριστος,
του θεου του εν χριστω,
του θεου πατρος του χριστου,
του θεου πατρος χριστου,
του θεου και πατρος του χριστου,
του θεου και πατρος,
του θεου και πατρος και του χριστου]
3 εν ω εισιν παντες οι θησαυροι της σοφιας και [της,-] γνωσεως αποκρυφοι

Korjattu teksti A Tämä on virheetön.
36309 = 7 x 7 x 3 x 13 x 19
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1. Avainsana theesauros = 4 x 13 x 19
2. Ls: kapina ( 13 ) x jumalallisen järjestyksen täydellisyys suhteessa tuomioon ( 19 ) x
jumalallinen valmiiksi saattaminen ( 21 )
3. Var. 3840;

532/7;

1/247 ( Tämä luku on suurempi kuin 62 )

1 θελω γαρ υμας ειδεναι ηλικον αγωνα εχω [υπερ,] υμων και των εν λαοδικεια [-] και οσοι ουχ
[εορακαν,] το προσωπον μου εν σαρκι
2 ινα παρακληθωσιν αι καρδιαι αυτων συμβιβασθ[εντων,] εν αγαπη [και,] εις [παν πλουτος,] της
πληροφοριας της συνεσεως εις επιγνωσιν του μυστηριου [του χριστου,]
3 εν ω εισιν παντες οι θησαυροι της σοφιας και [-] γνωσεως αποκρυφοι

Korjaukset v. 1938 käännökseen A:
1. Sillä minä tahdon, että te tiedätte, kuinka suuri kilvoittelu minulla on teidän tähtenne ja
laodikealaisten ja kaikkien tähden, jotka eivät ole minun ruumiillisia kasvojani nähneet,
2. että heidän sydämensä, yhteenliittyneinä rakkaudessa, saisivat kehoitusta omistamaan täyden
ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen
Kristuksen salaisuuden,
3. jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä.

Korjattu teksti B Vai onko? Vertaa A:n ja B:n lukujen sanomaa, sekä variaatioita!
36456 = 2 x 2 x 2 x 3 x 7 x 7 x 31
1. Avainsana mysteerion 2 x 19 x 31
2. Ls: : jumalallinen täydellisyys ( 3 ) x Jumalan luomistyöt ( 4 ) x hengellinen täydellisyys
mitattuna voimassa ( 14 ) x Jumalan Nimi ( 31 )
3. Var.

3840;

532/7

1/62

1 θελω γαρ υμας ειδεναι ηλικον αγωνα εχω [υπερ,] υμων και των εν λαοδικεια [-] και οσοι ουχ [
εωρακασιν] το προσωπον μου εν σαρκι
2 ινα παρακληθωσιν αι καρδιαι αυτων συμβιβασθ[εντες,] εν αγαπη [-] εις [παντα τον πλουτον,]
της πληροφοριας της συνεσεως εις επιγνωσιν του μυστηριου [του θεου,]
3 εν ω εισιν παντες οι θησαυροι της σοφιας και [της,] γνωσεως αποκρυφοι

Korjaukset v. 1938 käännökseen B

189

1. Sillä minä tahdon, että te tiedätte, kuinka suuri kilvoittelu minulla on teidän tähtenne ja
laodikealaisten ja kaikkien tähden, jotka eivät ole minun ruumiillisia kasvojani nähneet,
2. että heidän sydämensä, yhteenliittyneinä rakkaudessa, saisivat kehoitusta omistamaan täyden
ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen,
3. jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä.

1.Tess. 2:13-16
13 [και,-] δια τουτο και ημεις ευχαριστουμεν τω θεω αδιαλειπτως οτι παραλαβοντες λογον ακοης
παρ ημων του θεου εδεξασθε ου λογον ανθρωπων αλλα καθως [εστιν αληθως, εστιν] λογον
θεου ος και ενεργειται εν υμιν τοις πιστευουσιν
14 υμεις γαρ μιμηται εγενηθητε αδελφοι των εκκλησιων του θεου των ουσων εν τη ιουδαια εν
χριστω ιησου οτι [τα αυτα, ταυτα] επαθετε και υμεις υπο των ιδιων συμφυλετων καθως και αυτοι
υπο των ιουδαιων
15 των και τον κυριον αποκτειναντων ιησουν και τους [ιδιους,-] προφητας και [ημας, υμας]
εκδιωξαντων και θεω μη αρεσκοντων και πασιν ανθρωποις εναντιων
16 κωλυοντων ημας τοις εθνεσιν λαλησαι ινα σωθωσιν εις το αναπληρωσαι αυτων τας αμαρτιας
παντοτε [εφθασεν δε επ αυτους η οργη εις τελος, εφθασεν δε επ αυτους η οργη του θεου εις
τελος, εφθακεν δε επ αυτους η οργη εις τελος, εφθακεν δε επ αυτους η οργη του θεου εις τελος,-]

Korjattu teksti
76440 = 7 x 3 x 7 x 5 x 8 x13
1. Avainsana: ekdiokoo = 3 x 7 x 79
2. Ls: kapina ( 13 ) x jumalallinen valmiiksi saattaminen ( 21 ) x koetus ( 40 )
( Vertaa 2.Tim.3:12 )
3. αληθως x 20 + Mk 11:32 = 3 x 7 Kuuluu tähän.
4. Var. 160; 20/7; 1/21

13 [-] δια τουτο και ημεις ευχαριστουμεν τω θεω αδιαλειπτως οτι παραλαβοντες λογον ακοης
παρ ημων του θεου εδεξασθε ου λογον ανθρωπων αλλα καθως [εστιν αληθως,] λογον θεου ος
και ενεργειται εν υμιν τοις πιστευουσιν
14 υμεις γαρ μιμηται εγενηθητε αδελφοι των εκκλησιων του θεου των ουσων εν τη ιουδαια εν
χριστω ιησου οτι [τα αυτα,] επαθετε και υμεις υπο των ιδιων συμφυλετων καθως και αυτοι υπο
των ιουδαιων
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15 των και τον κυριον αποκτειναντων ιησουν και τους [-] προφητας και [ημας,] εκδιωξαντων και
θεω μη αρεσκοντων και πασιν ανθρωποις εναντιων
16 κωλυοντων ημας τοις εθνεσιν λαλησαι ινα σωθωσιν εις το αναπληρωσαι αυτων τας αμαρτιας
παντοτε [εφθασεν δε επ αυτους η οργη του θεου εις τελος,]

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
13. Ja sentähden me myös lakkaamatta kiitämme Jumalaa siitä, että te, kun saitte meiltä
kuulemanne Jumalan sanan, otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana, vaan, niinkuin se totisesti
on, Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä, jotka uskotte.
14. Sillä teistä, veljet, on tullut niiden Kristuksessa Jeesuksessa olevien Jumalan seurakuntain
seuraajia, jotka ovat Juudeassa, sillä tekin olette kärsineet omilta kansalaisiltanne samaa kuin he
juutalaisilta,
15. jotka tappoivat Herran Jeesuksenkin ja profeetat ja ovat vainonneet meitä, eivätkä ole
Jumalalle otollisia, vaan ovat kaikkien ihmisten vihollisia,
16. kun estävät meitä puhumasta pakanoille heidän pelastumiseksensa. Näin he yhäti täyttävät
syntiensä mittaa. Jumalan viha onkin jo saavuttanut heidät, viimeiseen määräänsä asti.

1.Tess.3:1-5
1 [διο, διοτι] μηκετι στεγοντες [ε,η]υδοκησαμεν καταλειφθηναι εν αθηναις μονοι
2 και επεμψαμεν τιμοθεον τον αδελφον ημων [και συνεργον του θεου, και συνεργον, και
διακονον του θεου, και διακονον του θεου και συνεργον ημων, διακονον και συνεργον του θεου]
εν τω ευαγγελιω του χριστου εις το στηριξαι υμας και παρακαλεσαι [υμας,-] [υπερ, περι] της
πιστεως υμων
3 [το, τω] μηδενα σ[ι,-]αινεσθαι εν ταις θλιψεσιν ταυταις αυτοι γαρ οιδατε οτι εις τουτο κειμεθα
4 και γαρ οτε προς υμας ημεν προελεγομεν υμιν οτι μελλομεν θλιβεσθαι καθως και εγενετο και
οιδατε
5 δια τουτο καγω μηκετι στεγων επεμψα εις το γνωναι την πιστιν υμων μη πως επειρασεν υμας ο
πειραζων και εις κενον γενηται ο κοπος ημων

Korjattu teksti:
47215 = 7 x 5 x 19 x 71 ( 20.jpl )
1. Avainsana steeridzoo = 5 x 19 x 15
2. Ls: vapaus ( 5 ) x jumalallisen järjestyksen täydellisyys suhteessa tuomioon ( 19 ) x suuren
muutoksen odotus ( 20 )
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3. diakonos x 97 – tässä + 2 x Tiitus 1:9 = 7 x 14
4. Var. 320;

43/7;

1/95

1 [διο,] μηκετι στεγοντες [η]υδοκησαμεν καταλειφθηναι εν αθηναις μονοι
2 και επεμψαμεν τιμοθεον τον αδελφον ημων [και συνεργον] εν τω ευαγγελιω του χριστου εις το
στηριξαι υμας και παρακαλεσαι [υμας,] [υπερ,] της πιστεως υμων
3 [τω] μηδενα σ[-]αινεσθαι εν ταις θλιψεσιν ταυταις αυτοι γαρ οιδατε οτι εις τουτο κειμεθα
4 και γαρ οτε προς υμας ημεν προελεγομεν υμιν οτι μελλομεν θλιβεσθαι καθως και εγενετο και
οιδατε
5 δια τουτο καγω μηκετι στεγων επεμψα εις το γνωναι την πιστιν υμων μη πως επειρασεν υμας ο
πειραζων και εις κενον γενηται ο κοπος ημων

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
1. Sentähden me, kun emme enää voineet kestää kauemmin, päätimme jäädä yksinämme
Ateenaan,
2. ja lähetimme Timoteuksen, veljemme ja Jumalan palvelijan työtoverin Kristuksen
evankeliumissa, vahvistamaan teitä ja rohkaisemaan teitä uskossanne,
3. ettei kukaan horjuisi näissä ahdingoissa. Sillä itse te tiedätte, että meidät on semmoisiin pantu.
4. Sanoimmehan, kun olimme teidän tykönänne, teille jo edeltäpäin, että meidän oli ahdinkoon
joutuminen, niinkuin on käynytkin ja te tiedätte käyneen.
5. Sentähden minä, kun en enää jaksanut kestää kauemmin, lähetinkin tiedustelemaan teidän
uskoanne, ettei vain kiusaaja liene teitä kiusannut ja meidän vaivannäkömme mennyt hukkaan.

1Tess.5:12-13
12 ερωτωμεν δε υμας αδελφοι ειδεναι τους κοπιωντας εν υμιν και προιστα[μενους,νομενους]
υμων εν κυριω και νουθετουντας υμας
13 και ηγεισθ[αι,ε] αυτους [υπερεκπερισσου, υπερεκπερισσως, εκπερισσου] εν αγαπη δια το
εργον αυτων ειρηνευετε εν [ε,-]αυτοις

Korjattu teksti
21364 = 7 x 7 x 4 x 109 ( 29.jpl )
1. Avainsana: kopiaoo = 9 x 109
2. Ls: jumalallisen rohkeuden odotus ( 28 ) x tuomion odotus ( 29 )
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3. Var. 24;

3/7;

1/109

12 ερωτωμεν δε υμας αδελφοι ειδεναι τους κοπιωντας εν υμιν και προιστα[μενους,] υμων εν
κυριω και νουθετουντας υμας
13 και ηγεισθ[αι,] αυτους [υπερεκπερισσως,] εν αγαπη δια το εργον αυτων ειρηνευετε εν
[ε,]αυτοις

Korjaukset v. 1938 käännökseen: Ei ole.
12. Mutta me pyydämme teitä, veljet, antamaan tunnustuksenne niille, jotka tekevät työtä teidän
keskuudessanne ja ovat teidän johtajanne Herrassa ja neuvovat teitä,
13. sekä pitämään heitä erinomaisen rakkaina heidän työnsä tähden. Eläkää rauhassa keskenänne.

1.Tess.5:14-25
14 παρακαλουμεν δε υμας αδελφοι νουθετειτε τους ατακτους παραμυθεισθε τους ολιγοψυχους
αντεχεσθε των ασθενων μακροθυμειτε προς παντας
15 ορατε μη τις κακον αντι κακου τινι αποδω αλλα παντοτε το αγαθον διωκετε [και,-] εις
αλληλους και εις παντας
16 παντοτε χαιρετε
17 αδιαλειπτως προσευχεσθε
18 εν παντι ευχαριστειτε τουτο γαρ θελημα θεου εν χριστω ιησου εις υμας
19 το πνευμα μη σβεννυτε
20 προφητειας μη εξουθενειτε
21 παντα [δε,-] δοκιμαζετε το καλον κατεχετε
22 απο παντος ειδους πονηρου απεχεσθε
23 αυτος δε ο θεος της ειρηνης αγιασαι υμας ολοτελεις και ολοκληρον υμων το πνευμα και η
ψυχη και το σωμα αμεμπτως εν τη παρουσια του κυριου [και σωτηρος,-] [ημων,-] [ιησου,-]
χριστου τηρηθειη
24 πιστος ο καλων υμας ος και ποιησει
25 αδελφοι προσευχεσθε [και,-] περι ημων

Korjattu teksti
70700 = 2 x 2 x 5 x 5 x 7 x 101 ( 26.jpl )
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1. Αvainsana: parakaleoo = 6 x 173 ( 40.jpl =2 x 20 )
2. Ls: Jumalan luomistyöt ( 4 ) x jumalallisen armon vastaan ottamisen odotus ( 25 ) x
evankeliumi ( 26 )
3. σωτηρος x 24 + tässä + 3 jossain
4. Var. 64;

9/7;

2/20

14 παρακαλουμεν δε υμας αδελφοι νουθετειτε τους ατακτους παραμυθεισθε τους ολιγοψυχους
αντεχεσθε των ασθενων μακροθυμειτε προς παντας
15 ορατε μη τις κακον αντι κακου τινι αποδω αλλα παντοτε το αγαθον διωκετε [-] εις αλληλους
και εις παντας
16 παντοτε χαιρετε
17 αδιαλειπτως προσευχεσθε
18 εν παντι ευχαριστειτε τουτο γαρ θελημα θεου εν χριστω ιησου εις υμας
19 το πνευμα μη σβεννυτε
20 προφητειας μη εξουθενειτε
21 παντα [δε,] δοκιμαζετε το καλον κατεχετε
22 απο παντος ειδους πονηρου απεχεσθε
23 αυτος δε ο θεος της ειρηνης αγιασαι υμας ολοτελεις και ολοκληρον υμων το πνευμα και η
ψυχη και το σωμα αμεμπτως εν τη παρουσια του κυριου [και σωτηρος,] [-] [-] χριστου τηρηθειη
24 πιστος ο καλων υμας ος και ποιησει
25 αδελφοι προσευχεσθε [και,] περι ημων

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
14. Me kehoitamme teitä, veljet: nuhdelkaa kurittomia, rohkaiskaa alakuloisia, holhotkaa heikkoja,
olkaa pitkämieliset kaikkia kohtaan.
15. Katsokaa, ettei kukaan kosta kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää aina tekemään hyvää
toinen toisellenne ja kaikille.
16. Olkaa aina iloiset.
17. Rukoilkaa lakkaamatta.
18. Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa.
19. Henkeä älkää sammuttako,
20. profetoimista älkää halveksuko,
21. mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on;
22. karttakaa kaikenkaltaista pahaa.
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23. Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja
sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Herran ja Pelastajan Jeesuksen
Kristuksen tulemukseen.
24. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen, ja hän on sen myös tekevä.
25. Veljet, rukoilkaa myös meidän edestämme.

1 Tess 5:26-28
26 ασπασασθε τους αδελφους παντας εν φιληματι αγιω
27 [εν,-]ορκιζω υμας τον κυριον αναγνωσθηναι την επιστολην πασιν τοις [αγιοις,-] αδελφοις
28 η χαρις του κυριου ημων ιησου χριστου μεθ υμων [αμην,-]
[προς θεσσαλονικεις α,
προς θεσσαλονικεις α εγραφη απο αθηνων,
προς θεσσαλονικεις α εγραφη απο αθηνων δια τιμοθεου,
προς θεσσαλονικεις α εγραφη απο κορινθου υπο παυλου και σιλουανου και τιμοθεου,-]

Korjattu teksti
26208 = 7 x 9 x 13 x 32
1. Avainsana: anaginoskoo = 5 x 9 x 43
2. Ls: Jumalan täydellinen toiminta ( 9 ) x (suhteessa) kapinaan ( 13 ) x sopimus (kirjeen
luettamisesta) ( 32 )
3. κορινθος x 6 + tässä = 7
4. Var.

48;

2/7;

1/9

26 ασπασασθε τους αδελφους παντας εν φιληματι αγιω
27 [-]ορκιζω υμας τον κυριον αναγνωσθηναι την επιστολην πασιν τοις [-] αδελφοις
28 η χαρις του κυριου ημων ιησου χριστου μεθ υμων [αμην,] [ προς θεσσαλονικεις α εγραφηαπο
κορινθου υπο παυλου και σιλουανου και τιμοθεου,]

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
26. Tervehtikää kaikkia veljiä pyhällä suunannolla.
27. Minä vannotan teitä Herran kautta, että luetatte tämän kirjeen kaikille veljille.
28. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne. Aamen. Kirjoitettu
tessalonikalaisille Korintosta Paavalin ja Siilaan ja Timoteuksen toimesta.”
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1.Tim.3:1-7
1 [πιστος, ανθρωπινος] ο λογος ει τις επισκοπης ορεγεται καλου εργου επιθυμει
2 δει ουν τον επισκοπον ανεπιλη[μ,-]πτον ειναι μιας γυναικος ανδρα νηφαλ[ι,ε]ον σωφρονα
κοσμιον φιλοξενον διδακτικον
3 μη παροινον μη πληκτην [μη αισχροκερδη,-] αλλ[α,-] επιεικη αμαχον αφιλαργυρον
4 του ιδιου οικου καλως προισταμενον τεκνα εχοντα εν υποταγη μετα πασης σεμνοτητος
5 ει δε τις του ιδιου οικου προστηναι ουκ οιδεν πως εκκλησιας θεου επιμελησεται
6 μη νεοφυτον ινα μη τυφωθεις εις κριμα εμπεση του διαβολου
7 δει δε [αυτoν,-]και μαρτυριαν καλην εχειν απο των εξωθεν ινα μη εις ονειδισμον εμπεση και
παγιδα του διαβολου

Korjattu teksti:
44975 = 5 x 5 x 7 x 257 ( 55.jpl = 5 x 11 )
1. Avainsana episkopos = 7 x 7 x 5 x 3
2. Ls: armo ( 5 ) x vapaus ( 5 ) x täydellisyys ( 5 ) tai epäjärjestys ( 11 )
3. anthroopinos x 7 . Ei kuulu tähän.
4. αισχροκερδη x 3. Kuuluu tähän.
5. Var.

64;

9/7;

1/5

1 [πιστος,] ο λογος ει τις επισκοπης ορεγεται καλου εργου επιθυμει
2 δει ουν τον επισκοπον ανεπιλη[-]πτον ειναι μιας γυναικος ανδρα νηφαλ[ε]ον σωφρονα κοσμιον
φιλοξενον διδακτικον
3 μη παροινον μη πληκτην [μη αισχροκερδη,] αλλ[α,] επιεικη αμαχον αφιλαργυρον
4 του ιδιου οικου καλως προισταμενον τεκνα εχοντα εν υποταγη μετα πασης σεμνοτητος
5 ει δε τις του ιδιου οικου προστηναι ουκ οιδεν πως εκκλησιας θεου επιμελησεται
6 μη νεοφυτον ινα μη τυφωθεις εις κριμα εμπεση του διαβολου
7 δει δε [αυτον,]και μαρτυριαν καλην εχειν απο των εξωθεν ινα μη εις ονειδισμον εμπεση και
παγιδα του διαβολου

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
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1. Varma on tämä sana: jos joku pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, niin hän haluaa jaloon
toimeen.
2. Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen,
säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan,
3. ei juomari, ei tappelija, ei keinottelija, vaan lempeä, ei riitaisa, ei rahanahne,
4. vaan sellainen, joka oman kotinsa hyvin hallitsee ja kaikella kunniallisuudella pitää lapsensa
kuuliaisina;
5. sillä jos joku ei osaa hallita omaa kotiansa, kuinka hän voi pitää huolta Jumalan seurakunnasta?
6. Älköön hän olko äsken kääntynyt, ettei hän paisuisi ja joutuisi perkeleen tuomion alaiseksi.
7. Ja hänellä tulee myös olla hyvä todistus ulkopuolella olevilta, ettei hän joutuisi häväistyksen
alaiseksi eikä perkeleen paulaan.

1.Tim.3:8-16
8 διακονους ωσαυτως [σεμνους,-] μη διλογους μη οινω πολλω προσεχοντας μη αισχροκερδεις
9 εχοντας το μυστηριον της πιστεως εν καθαρα συνειδησει
10 και ουτοι δε δοκιμαζεσθωσαν πρωτον ειτα διακονειτωσαν ανεγκλητοι οντες
11 γυναικας ωσαυτως σεμνας μη διαβολους νηφαλ[ι,ε]ους πιστας εν πασιν
12 διακονοι εστωσαν μιας γυναικος ανδρες τεκνων καλως προισταμενοι και των ιδιων οικων
13 οι γαρ καλως διακονησαντες βαθμον εαυτοις καλον περιποιουνται και πολλην παρρησιαν εν
πιστει τη εν χριστω ιησου
14 ταυτα σοι γραφω ελπιζων ελθειν [προς σε,-] [εν ταχει, ταχιον]
15 εαν δε βραδυνω ινα ειδης πως δει εν οικω θεου αναστρεφεσθαι ητις εστιν εκκλησια θεου
ζωντος στυλος και εδραιωμα της αληθειας
16 και ομολογουμενως μεγα εστιν το της ευσεβειας μυστηριον [ος, ο, ο θεος, θεος] εφανερωθη
εν σαρκι εδικαιωθη εν πνευματι ωφθη αγγελοις εκηρυχθη εν εθνεσιν επιστευθη εν κοσμω
ανελη[μ,-]φθη εν δοξη

Korjattu teksti:
79772 = 7 x 7 x 22 x 2 x 37
1. Avainsana:.oikos = 2 x 37 x 5
2. Ls: hengellinen täydellisyys mitattuna voimassa ( 14 ) (tai) epäjärjestykseen saattaminen
( 22 ) (sillä tämä on) Jumalan Sana ( 37 )
3. σεμνος x 15 – tässä = 2 x 7
4. Var.

128;

19/7;

1/74
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8 διακονους ωσαυτως [-] μη διλογους μη οινω πολλω προσεχοντας μη αισχροκερδεις
9 εχοντας το μυστηριον της πιστεως εν καθαρα συνειδησει
10 και ουτοι δε δοκιμαζεσθωσαν πρωτον ειτα διακονειτωσαν ανεγκλητοι οντες
11 γυναικας ωσαυτως σεμνας μη διαβολους νηφαλ[ε]ους πιστας εν πασιν
12 διακονοι εστωσαν μιας γυναικος ανδρες τεκνων καλως προισταμενοι και των ιδιων οικων
13 οι γαρ καλως διακονησαντες βαθμον εαυτοις καλον περιποιουνται και πολλην παρρησιαν εν
πιστει τη εν χριστω ιησου
14 ταυτα σοι γραφω ελπιζων ελθειν [-] [εν ταχει,]
15 εαν δε βραδυνω ινα ειδης πως δει εν οικω θεου αναστρεφεσθαι ητις εστιν εκκλησια θεου
ζωντος στυλος και εδραιωμα της αληθειας
16 και ομολογουμενως μεγα εστιν το της ευσεβειας μυστηριον [ο,] εφανερωθη εν σαρκι
εδικαιωθη εν πνευματι ωφθη αγγελοις εκηρυχθη εν εθνεσιν επιστευθη εν κοσμω ανελη[μ,]φθη
εν δοξη

Korjaukset v.1938 käännökseen:
8. Niin myös seurakuntapalvelijain tulee olla arvokkaita, ei kaksikielisiä, ei paljon viinin nauttijoita,
ei häpeällisen voiton pyytäjiä,
9. vaan sellaisia, jotka pitävät uskon salaisuuden puhtaassa omassatunnossa.
10. Mutta heitäkin koeteltakoon ensin, sitten palvelkoot, jos ovat nuhteettomat.
11. Samoin tulee vaimojen olla arvokkaita, ei panettelijoita, vaan raittiita, uskollisia kaikessa.
12. Seurakuntapalvelija olkoon yhden vaimon mies Diakonit olkoot yhden vaimon miehiä, lapsensa
ja kotinsa hyvin hallitseva.
13. Sillä ne, jotka ovat hyvin palvelleet, saavuttavat itselleen kunnioitettavan aseman ja suuren
pelottomuuden uskossa, Kristuksessa Jeesuksessa.
14. Vaikka toivon pian pääseväni sinun tykösi, kirjoitan sinulle tämän,
15. että, jos viivyn, tietäisit, miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan
seurakunta, totuuden pylväs ja perustus.
16. Ja tunnustetusti suuri on jumalisuuden salaisuus: Hän, joka on ilmestynyt lihassa,
vanhurskautunut Hengessä, näyttäytynyt enkeleille, saarnattu pakanain keskuudessa, uskottu
maailmassa, otettu ylös kirkkauteen.

2.Tim.3:1-9
1 τουτο δε γινωσ[κε,κετε,κετω] οτι εν εσχαταις ημεραις ενστησονται καιροι χαλεποι
2 εσονται γαρ οι ανθρωποι φιλαυτοι φιλαργυροι αλαζονες υπερηφανοι βλασφημοι γονευσιν
απειθεις [αχαριστοι, αχρηστοι] ανοσιοι
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3 [αστοργοι ασπονδοι, ασπονδοι,-] διαβολοι ακρατεις ανημεροι αφιλαγαθοι
4 προδοται προπετεις τετυφωμενοι φιληδονοι μαλλον η φιλοθεοι
5 εχοντες μορφωσιν ευσεβειας την δε δυναμιν αυτης ηρνημενοι και τουτους αποτρεπου
6 εκ τουτων γαρ εισιν οι ενδυνοντες εις τας οικιας και αιχμαλω[τιζοντες,τευοντες] [τα,-]
γυναικαρια σεσωρευμενα αμαρτιαις αγομενα επιθυμιαις [και ηδοναις,-] ποικιλαις
7 παντοτε μανθανοντα και μηδεποτε εις επιγνωσιν αληθειας ελθειν δυναμενα
8 ον τροπον δε ιαννης και [ιαμβρης, μαμβρης] αντεστησαν μωυσει ουτως και ουτοι ανθιστανται
τη αληθεια ανθρωποι κατεφθαρμενοι τον νουν αδοκιμοι περι την πιστιν
9 αλλ ου προκοψουσιν επι πλειον η γαρ [δι,-]ανοια αυτων εκδηλος εσται πασιν ως και η εκεινων
εγενετο

Korjattu teksti:
69832 = 7 x 8 x 43 x 29
1. Avainsana: eskhatos = 4 x 8 x 43
2. Ls: epäsopu ( 2 ) x laittomuus = anomia = ( 4 x 43 ) x tuomion odotus ( 29 )
3. διανοια x 2 + tässä = 3
4. Var.

576;

72/7;

1/344

1 τουτο δε γινωσ[κε,] οτι εν εσχαταις ημεραις ενστησονται καιροι χαλεποι
2 εσονται γαρ οι ανθρωποι φιλαυτοι φιλαργυροι αλαζονες υπερηφανοι βλασφημοι γονευσιν
απειθεις [ αχρηστοι] ανοσιοι
3 [-] διαβολοι ακρατεις ανημεροι αφιλαγαθοι
4 προδοται προπετεις τετυφωμενοι φιληδονοι μαλλον η φιλοθεοι
5 εχοντες μορφωσιν ευσεβειας την δε δυναμιν αυτης ηρνημενοι και τουτους αποτρεπου
6 εκ τουτων γαρ εισιν οι ενδυνοντες εις τας οικιας και αιχμαλω[τευοντες] [-] γυναικαρια
σεσωρευμενα αμαρτιαις αγομενα επιθυμιαις [και ηδοναις,] ποικιλαις
7 παντοτε μανθανοντα και μηδεποτε εις επιγνωσιν αληθειας ελθειν δυναμενα
8 ον τροπον δε ιαννης και [ μαμβρης] αντεστησαν μωυσει ουτως και ουτοι ανθιστανται τη
αληθεια ανθρωποι κατεφθαρμενοι τον νουν αδοκιμοι περι την πιστιν
9 αλλ ου προκοψουσιν επι πλειον η γαρ [δι,]ανοια αυτων εκδηλος εσται πασιν ως και η εκεινων
εγενετο
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Korjaukset v.1938 käännökseen:
1. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja.
2. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia,
vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, kelvottomia, epähurskaita,
3. rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä,
4. pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia;
5. heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta.
6. Sillä niitä ovat ne, jotka tungettelevat taloihin ja pauloihinsa kietovat syntien rasittamia ja
monenlaisten himojen ja nautintojen heiteltäviä naisparkoja,
7. jotka aina ovat opetusta ottamassa, eivätkä koskaan voi päästä totuuden tuntemiseen.
8. Ja niinkuin Jannes Mambres ja Jambres vastustivat Moosesta, niin nuokin vastustavat totuutta,
nuo mieleltään turmeltuneet ihmiset, jotka eivät uskonkoetuksissa kestä.
9. Mutta he eivät pitemmälle edisty, sillä heidän mielettömyytensä ajatuksensa on käyvä ilmeiseksi
kaikille, niinkuin noidenkin mielettömyys kävi ilmi.

2.Tim.3:10-13
10 συ δε παρηκολουθη[σας,κας] μου τη διδασκαλια τη αγωγη τη προθεσει [τη πραξει,-] τη πιστει
τη μακροθυμια [τη αγαπη,-] τη υπομονη
11 τοις διωγμοις τοις παθημασιν οια μοι [εγενετο, εγενοντο] εν αντιοχεια [τουτεστιν α δια την
θεκλαν πεπονθεν εξ ιουδαιων πιστευσασι εις χριστον, α δια τηνθεκλαν πεπονθεν,-] εν ικονιω εν
λυστροις οιους διωγμους υπηνεγκα και εκ παντων με ερρυσατο ο κυριος
12 και παντες δε οι θελοντες ζην ευσεβως εν χριστω ιησου διωχθησονται
13 πονηροι δε ανθρωποι και γοητες προκοψουσιν επι το χειρον πλανωντες και πλανωμενοι

Korjattu teksti:
37030 = 7 x 10 x 23 x 23
1. Avainsana dioogmos = 7 x 7 x 23
2. Ls: jumalallisen järjestyksen täydellisyys ( 10 ) x kuolema ( 23 ) x tuomio ( 23 )
3. praksis x 6 + tässä = 7
4. Var.

48;

6/7;

1/23

10 συ δε παρηκολουθη[κας] μου τη διδασκαλια τη αγωγη τη προθεσει [τη πραξει,] τη πιστει τη
μακροθυμια [-] τη υπομονη
11 τοις διωγμοις τοις παθημασιν οια μοι [εγενετο,] εν αντιοχεια [-] εν ικονιω εν λυστροις οιους
διωγμους υπηνεγκα και εκ παντων με ερρυσατο ο κυριος
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12 και παντες δε οι θελοντες ζην ευσεβως εν χριστω ιησου διωχθησονται
13 πονηροι δε ανθρωποι και γοητες προκοψουσιν επι το χειρον πλανωντες και πλανωμενοι

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
10. Mutta sinä olet seurannut minun opetustani, vaellustani, aivoitustani, lain täyttämistäni
uskoani, pitkämielisyyttäni, rakkauttani, kärsivällisyyttäni,
11. vainoissa ja kärsimyksissä, samanlaisissa kuin minun osakseni tuli Antiokiassa, Ikonionissa ja
Lystrassa. Mimmoisia vainoja olenkaan kärsinyt, ja kaikista Herra on minut pelastanut!
12. Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi.
13. Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa, eksyttäen ja eksyen.

2.Tim.3:14-17
14 συ δε μενε εν οις εμαθες και επιστωθης ειδως παρα [τινων, τινος] εμαθες
15 και οτι απο βρεφους [τα,-] ιερα γραμματα οιδας τα δυναμενα σε σοφισαι εις σωτηριαν δια
πιστεως της εν χριστω ιησου
16 πασα γραφη θεοπνευστος [και,-] ωφελιμος προς διδασκαλιαν προς [ελεγμον, ελεγχον] προς
επανορθωσιν προς παιδειαν την εν δικαιοσυνη
17 ινα [αρτιος, τελειος, υγιης τελειος] η ο του θεου ανθρωπος προς παν εργον αγαθον
εξηρτισμενος

Korjattu teksti:
32116 = 7 x 4 x 31 x 37
1. Avainsana gramma = 5 x 37
2. Ls: Jumalan luomistyöt ( 4 ) x Jumalan Nimi ( 31 ) x Jumalan Sana ( 37 )
3. teleios x 13 + tässä = 14
4. Var.

48;

4/7;

1/37

14 συ δε μενε εν οις εμαθες και επιστωθης ειδως παρα [τινων,] εμαθες
15 και οτι απο βρεφους [τα,] ιερα γραμματα οιδας τα δυναμενα σε σοφισαι εις σωτηριαν δια
πιστεως της εν χριστω ιησου
16 πασα γραφη θεοπνευστος [-] ωφελιμος προς διδασκαλιαν προς [ ελεγχον] προς επανορθωσιν
προς παιδειαν την εν δικαιοσυνη
17 ινα [ τελειος,] η ο του θεου ανθρωπος προς παν εργον αγαθον εξηρτισμενος
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Korjaukset v. 1938 käännökseen:
14. Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen
oppinut,
15. ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi,
niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.
16. Jokainen kirjoitus Koko Raamattu, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta
( henkeyttämänä ), on myös ollen hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi
vanhurskaudessa,
17. että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut.

2.Tim.4:1-5
1 διαμαρτυρομαι [ουν, εγω, ουν εγω,-]ενωπιον του θεου και [του κυριου,-] χριστου ιησου του
μελλοντος κριν[ειν,αι] ζωντας και νεκρους [και, κατα] την επιφανειαν αυτου και την βασιλειαν
αυτου
2 κηρυξον τον λογον επιστηθι ευκαιρως ακαιρως ελεγξον επιτιμησον παρακαλεσον εν παση
μακροθυμια και διδαχη
3 εσται γαρ καιρος οτε της υγιαινουσης διδασκαλιας ουκ [ανεξονται, ανθεξονται] αλλα κατα τας
ιδιας [τας,-] επιθυμιας εαυτοις επισωρευσουσιν διδασκαλους κνηθομενοι την ακοην
4 και απο μεν της αληθειας την ακοην αποστρεψουσιν επι δε τους μυθους εκτραπησονται
5 συ δε νηφε εν πασιν [κακοπαθησον,-] [ως καλος στρατιωτης χριστου ιησου,-] εργον ποιησον
ευαγγελιστου την διακονιαν σου πληροφορησον

Korjattu teksti :
49280 = 7 x 8 x 8 x 10 x 11
1. Avainsana: keerussoo = 8 x 8 x 27
2. Ls: sopimus ( 32 ) x jumalallisen järjestyksen täydellisyys ( 10 ) x korruptio ( 22 )
3. ανεχομαι x 15 – tässä = 14
4. Var.

512;

76/7;

1/64

1 διαμαρτυρομαι [ουν εγω,]ενωπιον του θεου και [-] χριστου ιησου του μελλοντος κριν[ειν,]
ζωντας και νεκρους [κατα] την επιφανειαν αυτου και την βασιλειαν αυτου
2 κηρυξον τον λογον επιστηθι ευκαιρως ακαιρως ελεγξον επιτιμησον παρακαλεσον εν παση
μακροθυμια και διδαχη
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3 εσται γαρ καιρος οτε της υγιαινουσης διδασκαλιας ουκ [ ανθεξονται] αλλα κατα τας ιδιας [-]
επιθυμιας εαυτοις επισωρευσουσιν διδασκαλους κνηθομενοι την ακοην
4 και απο μεν της αληθειας την ακοην αποστρεψουσιν επι δε τους μυθους εκτραπησονται
5 συ δε νηφε εν πασιν [κακοπαθησον,] [-] εργον ποιησον ευαγγελιστου την διακονιαν σου
πληροφορησον

Korjaukset v. 1938 käännökseen: Ei ole.
1. Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja
kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta:
2. saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella
pitkämielisyydellä ja opetuksella.
3. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan
korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia
4. ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.
5. Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti.

Tiitus 1:5-9
5 τουτου χαριν [απελειπον, απελιπον, κατελιπον, κατελειπον] σε εν κρητη ινα τα λειποντα
επιδιορθωση[ς,-] και καταστησης κατα πολιν πρεσβυτερους ως εγω σοι διεταξαμην
6 ει τις εστιν ανεγκλητος μιας γυναικος ανηρ τεκνα εχων πιστα μη εν κατηγορια ασωτιας η
ανυποτακτα
7 δει γαρ τον επισκοπον ανεγκλητον ειναι ως θεου οικονομον μη αυθαδη μη οργιλον μη παροινον
μη πληκτην μη αισχροκερδη
8 αλλα φιλοξενον φιλαγαθον σωφρονα δικαιον οσιον εγκρατη
9 αντεχομενον του κατα την διδαχην πιστου λογου ινα δυνατος η και παρακαλειν [εν τη
διδασκαλια τη υγιαινουση, τους εν παση θλιψει] και τους αντιλεγοντας ελεγχειν
[μη χειροτονειν διγαμουσ μηδε διακονους αυτους ποιειν μηδε γυναικας εχειν εκ διγαμιας μηδε
προσερχεσθωσαν εν τω θυσιαστηριω λειτουργειν το θειον τους αρχοντας τους αδικοκριτας και
αρπαγας και ψευστας και ανελεημονας ελεγχε ως θεου διακονος,-]

Korjattu teksti:
65688 = 7 x 12 x 2 x 17 x 23
1. Avainsana presbuteros = 2 x 17 x 43
2. Ls: pappeus ( 24) x hengellisen järjestyksen täydellisyys ( 17 ) tai kuolema ( 23 )
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3. diakonos x 27 + 2 tässä – Mk.9:35 = 4 x 7
4. Var.

32;

5/7;

1/34

5 τουτου χαριν [απελειπον,] σε εν κρητη ινα τα λειποντα επιδιορθωση[ς,] και καταστησης κατα
πολιν πρεσβυτερους ως εγω σοι διεταξαμην
6 ει τις εστιν ανεγκλητος μιας γυναικος ανηρ τεκνα εχων πιστα μη εν κατηγορια ασωτιας η
ανυποτακτα
7 δει γαρ τον επισκοπον ανεγκλητον ειναι ως θεου οικονομον μη αυθαδη μη οργιλον μη παροινον
μη πληκτην μη αισχροκερδη
8 αλλα φιλοξενον φιλαγαθον σωφρονα δικαιον οσιον εγκρατη
9 αντεχομενον του κατα την διδαχην πιστου λογου ινα δυνατος η και παρακαλειν [εν τη
διδασκαλια τη υγιαινουση,] και τους αντιλεγοντας ελεγχειν [μη χειροτονειν διγαμουσ μηδε
διακονους αυτους ποιειν μηδε γυναικας εχειν εκ διγαμιας μηδε προσερχεσθωσαν εν τω
θυσιαστηριω λειτουργειν το θειον τους αρχοντας τους αδικοκριτας και αρπαγας και ψευστας και
ανελεημονας ελεγχε ως θεου διακονος,]

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
5. Minä jätin sinut Kreettaan sitä varten, että järjestäisit, mitä vielä jäi järjestämättä, ja että
asettaisit, niinkuin minä sinulle määräsin, joka kaupunkiin vanhimmat,
6. jos missä olisi joku nuhteeton, yhden vaimon mies, jonka lapset ovat uskovia, eivät irstaudesta
syytettyjä eivätkä niskoittelevia.
7. Sillä seurakunnan kaitsijan on, niinkuin Jumalan huoneenhaltijan tulee, oltava nuhteeton, ei
itserakas, ei pikavihainen, ei juomari, ei tappelija, ei häpeällisen voiton pyytäjä,
8. vaan vieraanvarainen, hyvää rakastava, maltillinen, oikeamielinen, pyhä, itsensähillitseväinen;
9. hänen tulee pysyä kiinni opinmukaisessa, luotettavassa sanassa, että olisi kykenevä sekä
neuvomaan terveellä opilla että kumoamaan vastaansanojain väitteet. Älä valitse kahdesti
naineita, älä itsensä diakoneiksi tehneitä, älä naisia, jotka ovat toista kertaa naimisissa, älä niitä,
jotka ovat tulleet esiin uhrialttarille palvelemaan jumaluutta. Väärin tekeviä ja anastavia ja
valehtelevia ja säälimättömiä esimiehiä nuhtele kuin Jumalan palvelija.”

Hebr.1:1-4
1 πολυμερως και πολυτροπως παλαι ο θεος λαλησας τοις πατρασιν [ημων,-] εν τοις προφηταις επ
εσχατ[ου,ων] των ημερων τουτων ελαλησεν ημιν εν υιω
2 ον εθηκεν κληρονομον παντων δι ου [και,-] εποιησεν τους αιωνας
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3 ος ων απαυγασμα της δοξης και χαρακτηρ της υποστασεως αυτου [φερων, φανερων] τε τα
παντα τω ρηματι της δυναμεως [αυτου,-] [δι εαυτου, δι αυτου] καθαρισμον των αμαρτιων
[ημων,-] ποιησαμενος εκαθισεν εν δεξια της μεγαλωσυνης εν υψηλοις
4 τοσουτω κρειττων γενομενος [των,-] αγγελων οσω διαφορωτερον παρ αυτους κεκληρονομηκεν
ονομα

Korjattu teksti:
54740 = 7 x 4 x 5 x 17 x 23
1. Avainsana uios = 2 x 4 x 5 x 17
2. Ls: kuolema ( 23 ) x hengellisen järjestyksen täydellisyys ( 17 ) x suuren
muutoksen odotus ( 20 )
3. φανερων ( = ilmoittaen ) x 27 + tässä = 4 x 7
4. Var. 256;

56/7;

2/340

1 πολυμερως και πολυτροπως παλαι ο θεος λαλησας τοις πατρασιν [-] εν τοις προφηταις επ
εσχατ[ου,] των ημερων τουτων ελαλησεν ημιν εν υιω
2 ον εθηκεν κληρονομον παντων δι ου [-] εποιησεν τους αιωνας
3 ος ων απαυγασμα της δοξης και χαρακτηρ της υποστασεως αυτου [ φανερων] τε τα παντα τω
ρηματι της δυναμεως [-] [δι αυτου] καθαρισμον των αμαρτιων [ημων,] ποιησαμενος εκαθισεν εν
δεξια της μεγαλωσυνης εν υψηλοις
4 τοσουτω κρειττων γενομενος [-] αγγελων οσω διαφορωτερον παρ αυτους κεκληρονομηκεν
ονομα

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
1. Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta,
2. on hän näinä viimeisinä päivinä näistä lopun päivistä puhunut meille Pojan kautta, jonka Hän on
pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta Hän myös on maailman luonut
3. ja joka, ollen Hänen kirkkautensa säteily ja Hänen olemuksensa kuva ja kantaen ilmoittaen kaikki
voimansa voiman sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä synneistämme, istunut
Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa,
4. tullen ollen enkeleitä niin paljoa korkeammaksi korkeampi, kuin Hänen perimänsä Nimi on
jalompi kuin heidän.

Hebr.1:5-7
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5 τινι γαρ ειπεν ποτε των αγγελων υιος μου ει συ εγω σημερον γεγεννηκα σε και παλιν εγω
εσομαι αυτω εις πατερα και αυτος εσται μοι εις υιον
6 οταν δε παλιν εισαγαγη τον πρωτοτοκον εις την οικουμενην λεγει και προσκυνησατ[ωσαν,ε]
αυτω παντες [οι-] αγγελοι [θεου, αυτου]
7 και προς μεν τους αγγελους [αυτου,-] λεγει ο ποιων τους αγγελους αυτου πνευμα[τα,-] και τους
λειτουργους αυτου πυρος φλογα

Korjattu teksti:
34734 = 7 x 2 x 3 x 827 ( 144.jpl )
1. Avainsana aggelos = 3 x 8 x 13
2. Ls: ihminen ( 6 ) x henkilökohtainen hengellinen opas ( 144 )
3. Var.

16

2/7;

1/3

5 τινι γαρ ειπεν ποτε των αγγελων υιος μου ει συ εγω σημερον γεγεννηκα σε και παλιν εγω
εσομαι αυτω εις πατερα και αυτος εσται μοι εις υιον
6 οταν δε παλιν εισαγαγη τον πρωτοτοκον εις την οικουμενην λεγει και προσκυνησατ[ε] αυτω
παντες [οι-] αγγελοι [θεου,]
7 και προς μεν τους αγγελους [αυτου,] λεγει ο ποιων τους αγγελους αυτου πνευμα[τα,] και τους
λειτουργους αυτου πυρος φλογα

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
5. Sillä kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut: "Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä
Sinut synnytin"; ja taas: "Minä olen oleva Hänen Isänsä, ja Hän on oleva minun Poikani"?
6. Ja siitä, kun hän jälleen tuo esikoisensa maailmaan, hän sanoo: "Ja kumartakoot Häntä kaikki
Jumalan enkelit".
7. Ja enkeleistä enkeleistään Hän sanoo: "Hän tekee enkelinsä tuuliksi ja palvelijansa tulen liekiksi";

Hebr.1:8-12

( ks. Ps.44:7-8 ja Ps.101:26-28 )

προς δε τον uιον
8 ο θρονος σου ο θεος εις [τον,-] αιωνα [του αιωνος, αιωνος,-] [και,-] [η ραβδος της ευθυτητος,
ραβδος ευθυτητος η, η] ραβδος της βασιλειας [σου, αυτου]
9 ηγαπησας δικαιοσυνην και εμισησας [ανομιαν, ανομιας, αδικιαν] δια τουτο εχρισεν σε ο θεος ο
θεος σου ελαιον αγαλλιασεως παρα τους μετοχους σου
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10 και κατ αρχας [συ κυριε,-] την γην εθεμελιωσας και εργα [των,-] χειρων σου εισιν οι ουρανοι
11 αυτοι απολουνται συ δε διαμενεις και παντες ως ιματιον παλαιωθησονται
12 και ωσει περιβολαιον [ελιξεις, αλλαξεις] αυτους [ως ιματιον και, ως ιματιον,-] αλλαγησονται
συ δε ο αυτος ει και τα ετη σου ουκ εκλειψουσιν

Korjattu teksti :
45220 = 7 x 2 x 4 x 5 x 17 x 19
1. Avainsana uios =2 x 4 x 5 x 17
2. Ls. Jumalan luomistyöt ( 4 ) x jumalallisen järjestyksen täydellisyys ( 10 ) x hengellisen
järjestyksen täydellisyys ( 17 ) x jumalallisen järjestyksen täydellisyys suhteessa tuomioon
( 19 )
3. αλλαξεις ( muutat ) x 6 + tässä = 7
4. Var. 5184; 812/7; 1/340

προς δε τον uιον
8 ο θρονος σου ο θεος εις [-] αιωνα [-] [και,] [η ραβδος της ευθυτητος,] ραβδος της βασιλειας
[αυτου]
9 ηγαπησας δικαιοσυνην και εμισησας [ανομιαν,] δια τουτο εχρισεν σε ο θεος ο θεος σου ελαιον
αγαλλιασεως παρα τους μετοχους σου
10 και κατ αρχας [συ κυριε,] την γην εθεμελιωσας και εργα [των,] χειρων σου εισιν οι ουρανοι
11 αυτοι απολουνται συ δε διαμενεις και παντες ως ιματιον παλαιωθησονται
12 και ωσει περιβολαιον [ αλλαξεις] αυτους [ως ιματιον και,] αλλαγησονται συ δε ο αυτος ει και
τα ετη σου ουκ εκλειψουσιν

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
8. mutta Pojasta: "Jumala, Sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja Sinun valtakuntasi
valtakuntansa valtikka on oikeuden valtikka.
9. Sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit laittomuutta; sentähden on Jumala, Sinun Jumalasi,
voidellut Sinua iloöljyllä riemunöljyllä, enemmän kuin Sinun osaveljiäsi."
10. Ja: "Sinä, Herra, olet alussa maan perustanut Sinä Herra perustit alussa maan, ja taivaat ovat
Sinun kättesi tekoja;
11. ne katoavat, mutta Sinä pysyt, ja ne vanhenevat kaikki niinkuin vaate,
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12. ja niinkuin vaipan Sinä ne käärit muutat, niinkuin vaatteen, ja ne muuttuvat; mutta Sinä olet
sama, eivätkä Sinun vuotesi lopu".

Hebr.1:13 -14
13 προς τινα δε των αγγελων ειρηκεν ποτε καθου εκ δεξιων μου εως αν θω τους εχθρους σου
υποποδιον των ποδων σου
14 ουχι παντες εισιν λειτουργικα πνευματα εις διακονια[ν,ς] αποστελλομενα δια τους μελλοντας
κληρονομειν σωτηριαν

Korjattu teksti:
22939 = 7 x 29 x 113 ( 30.jpl )
1. Ainoa 7-jaollinen
2. Ls: tuomion odotus ( 29 ) x oikea hetki ( 30 )
3. Var. 2;

1/7

13 προς τινα δε των αγγελων ειρηκεν ποτε καθου εκ δεξιων μου εως αν θω τους εχθρους σου
υποποδιον των ποδων σου
14 ουχι παντες εισιν λειτουργικα πνευματα εις διακονια[ς] αποστελλομενα δια τους μελλοντας
κληρονομειν σωτηριαν

Korjaukset v. 1938 käännökseen: Ei ole.
13. Kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut: "Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä
panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi"?
14. Eivätkö he kaikki ole palvelevia henkiä, palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat
autuuden periä?

Hebr.6:1-3
1 διο αφεντες τον της αρχης του χριστου λογον επι την τελειοτητα φερωμεθα μη παλιν θεμελιον
καταβαλλομενοι μετανοιας απο νεκρων εργων και πιστεως επι θεον
2 βαπτισμων [διδαχην, διδαχης] επιθεσεως τε χειρων αναστασεως [τε,-] νεκρων και κριματος
αιωνιου
3 και τουτο ποιησ[ο,ω]μεν εανπερ επιτρεπη ο θεος
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Korjattu teksti:
27608 = 7 x 8 x 17 x 29
1. Ainoa 7-jaollinen variaatio
2. Ls: uusi alku ( 8 ) x hengellisen järjestyksen täydellisyys ( 17 ) x tuomion odotus ( 29 )
3. Var.

8;

1/7

1 διο αφεντες τον της αρχης του χριστου λογον επι την τελειοτητα φερωμεθα μη παλιν θεμελιον
καταβαλλομενοι μετανοιας απο νεκρων εργων και πιστεως επι θεον
2 βαπτισμων [διδαχης] επιθεσεως τε χειρων αναστασεως [-] νεκρων και κριματος αιωνιου
3 και τουτο ποιησ[ο,]μεν εανπερ επιτρεπη ο θεος

Korjaukset v. 1938 käännökseen: Ei ole.
1. Jättäkäämme sentähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen, ryhtymättä taas
uudestaan laskemaan perustusta: parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan,
2. oppia kasteista ja kätten päällepanemisesta, kuolleitten ylösnousemisesta ja iankaikkisesta
tuomiosta.
3. Ja niin me tahdomme tehdä, jos vain Jumala sallii.

Ηebr.6:4-8
4 αδυνατον γαρ τους απαξ φωτισθεντας γευσαμενους τε της δωρεας της επουρανιου και
μετοχους γενηθεντας πνευματος αγιου
5 και καλον γευσαμενους θεου ρημα δυναμεις τε μελλοντος αιωνος
6 και παραπεσοντας παλιν ανακαινιζειν εις μετανοιαν ανασταυρουντας εαυτοις τον υιον του
θεου και παραδειγματιζοντας
7 γη γαρ η πιουσα τον επ αυτης ερχομενον πολλακις υετον και τικτουσα βοτανην ευθετον
εκεινοις δι ους και γεωργειται μεταλαμβανει ευλογιας απο του θεου
8 εκφερουσα δε ακανθας και τριβολους αδοκιμος και καταρας εγγυς ης το τελος εις καυσιν

Korjattu teksti:
46011 = 7 x 21 x 313 ( 65.jpl = 5 x 13 )
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1. Ainoa 7-jaollinen variaatio
2. Ls: jumalallinen valmiiksi saattaminen ( 21 ) eli armo ( 5 ) tai kapina ( 13 )
3. Var.

1;

1/7

4 αδυνατον γαρ τους απαξ φωτισθεντας γευσαμενους τε της δωρεας της επουρανιου και
μετοχους γενηθεντας πνευματος αγιου
5 και καλον γευσαμενους θεου ρημα δυναμεις τε μελλοντος αιωνος
6 και παραπεσοντας παλιν ανακαινιζειν εις μετανοιαν ανασταυρουντας εαυτοις τον υιον του
θεου και παραδειγματιζοντας
7 γη γαρ η πιουσα τον επ αυτης ερχομενον πολλακις υετον και τικτουσα βοτανην ευθετον
εκεινοις δι ους και γεωργειται μεταλαμβανει ευλογιας απο του θεου
8 εκφερουσα δε ακανθας και τριβολους αδοκιμος και καταρας εγγυς ης το τελος εις καυσιν

Korjaukset v. 1938 käännökseen: Ei ole.
4. Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja Pyhästä
Hengestä osallisiksi tulleet
5. ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia,
6. ja sitten ovat luopuneet - taas uudistaa parannukseen, he kun jälleen itsellensä ristiinnaulitsevat
Jumalan Pojan ja häntä julki häpäisevät.
7. Sillä maa, joka särpii sisäänsä sen päälle usein tulevan sateen ja kantaa kasvun hyödyksi niille,
joita varten sitä viljelläänkin, saa siunauksen Jumalalta;
8. mutta se, joka tuottaa orjantappuroita ja ohdakkeita, on kelvoton ja lähellä kirousta, ja sen
loppu on, että se poltetaan.

Ηebr.6:9-12
9 πεπεισμεθα δε περι υμων [αγαπητοι, αδελφοι, αγαπητοι αδελφοι] τα κρει[σσ,ττ]ονα και
εχομενα σωτηριας ει και ουτως λαλουμεν
10 ου γαρ αδικος ο θεος επιλαθεσθαι του εργου υμων και [του κοπου,-] της αγαπης [ης, ην]
ενεδειξασθε εις το ονομα αυτου διακονησαντες τοις αγιοις και διακονουντες
11 επιθυμουμεν δε εκαστον υμων την αυτην ενδεικνυσθαι σπουδην προς την πληροφοριαν της
[ελπιδος, πιστεως, πιστεως της ελπιδος] αχρι τελους
12 ινα μη νωθροι γενησθε μιμηται δε των δια πιστεως και μακροθυμιας κληρονομουντων τας
επαγγελιας

210

Korjattu teksti:
38080 = 7 x 17 x 4 x 8 x 10
1. Avainsana: diakoneoo = 3 x 4 x 8 x10
2. Ls: liittosopimus ( 32 ) x hengellisen järjestyksen täydellisyys ( 17 ) x vastuu ( 10 )
3. Var.

72;

15/7;

1/320

9 πεπεισμεθα δε περι υμων [αγαπητοι αδελφοι] τα κρει[σσ,]ονα και εχομενα σωτηριας ει και
ουτως λαλουμεν
10 ου γαρ αδικος ο θεος επιλαθεσθαι του εργου υμων και [-] της αγαπης [ης,] ενεδειξασθε εις το
ονομα αυτου διακονησαντες τοις αγιοις και διακονουντες
11 επιθυμουμεν δε εκαστον υμων την αυτην ενδεικνυσθαι σπουδην προς την πληροφοριαν της
[ελπιδος,] αχρι τελους
12 ινα μη νωθροι γενησθε μιμηται δε των δια πιστεως και μακροθυμιας κληρονομουντων τας
επαγγελιας

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
9. Mutta teistä, rakkaat veljet, uskomme sitä, mikä on parempaa ja mikä koituu teille
pelastukseksi - vaikka puhummekin näin.
10. Sillä Jumala ei ole väärämielinen, niin että hän unhottaisi teidän työnne ja rakkautenne, jota
olette osoittaneet hänen nimeänsä kohtaan, kun olette palvelleet pyhiä ja vielä palvelette.
11. Mutta me halajamme sitä, että kukin teistä osoittaa samaa intoa, säilyttääkseen toivon
varmuuden loppuun asti,
12. ettette kävisi veltoiksi, vaan että teistä tulisi niiden seuraajia, jotka uskon ja kärsivällisyyden
kautta perivät sen, mikä luvattu on.

Hebr.7:1-3
1 ουτος γαρ ο μελχισεδεκ βασιλευς σαλημ ιερευς του θεου του υψιστου [ο, ος] συναντησας
αβρααμ υποστρεφοντι απο της κοπης των βασιλεων [οτε εδιωξεν τους αλλοφυλους και εξειλατο
λωτ μετα πασης αιχμαλωσιας,-] και ευλογησας αυτον
2 ω και δεκατην απο [παντων, παντος, παντος αυτω ] εμερισεν αβρααμ πρωτον μεν
ερμηνευομενος βασιλευς δικαιοσυνης επειτα δε και βασιλευς σαλημ ο εστιν βασιλευς ειρηνης
3 απατωρ αμητωρ αγενεαλογητος μητε αρχην ημερων μητε ζωης τελος εχων αφωμοιωμενος δε
τω υιω του θεου μενει ιερευς εις το διηνεκες
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Korjattu teksti:
52346 = 7 x 2 x 3739
1. Avainsana: iereus = 2 x 8 x 9 x 10
2. Ls: sota ( 2 ) x orjuus ( 18 ) x koetus ( 40 )
3. Loot x 41 + tässä = 6 x 7
4. Var.

12;

2/7;

1/2

1 ουτος γαρ ο μελχισεδεκ βασιλευς σαλημ ιερευς του θεου του υψιστου [ο,] συναντησας αβρααμ
υποστρεφοντι απο της κοπης των βασιλεων [οτε εδιωξεν τους αλλοφυλους και εξειλατο λωτ
μετα πασης αιχμαλωσιας,] και ευλογησας αυτον
2 ω και δεκατην απο [παντος,] εμερισεν αβρααμ πρωτον μεν ερμηνευομενος βασιλευς
δικαιοσυνης επειτα δε και βασιλευς σαλημ ο εστιν βασιλευς ειρηνης
3 απατωρ αμητωρ αγενεαλογητος μητε αρχην ημερων μητε ζωης τελος εχων αφωμοιωμενος δε
τω υιω του θεου μενει ιερευς εις το διηνεκες

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
1. Sillä tämä Melkisedek, Saalemin kuningas, Jumalan, Korkeimman, pappi, joka meni Aabrahamia
vastaan, hänen palatessaan kuninkaita voittamasta, silloin kun hän ajoi takaa vierasheimoisia, ja
vapautti Lootin ja kaikki vangitut ja siunasi hänet;
2. jolle Aabraham myös antoi kymmenykset kaikesta ja joka ensiksi, niinkuin hänen nimensäkin
merkitsee, on "vanhurskauden kuningas" ja sen lisäksi vielä "Saalemin kuningas", se on "rauhan
kuningas";
3. jolla ei ole isää, ei äitiä, ei sukua, ei päivien alkua eikä elämän loppua, mutta joka on Jumalan
Poikaan verrattava - hän pysyy pappina ainaisesti.

Hebr.11:1-3
1 εστιν δε πιστις ελπιζομενων [υ,α]ποστασις πραγματων ελεγχος ου βλεπομενων
2 εν [τ,-]αυτη γαρ εμαρτυρηθησαν οι πρεσβυτεροι
3 πιστει νοουμεν κατηρτισθαι τους αιωνας ρηματι θεου εις το μη εκ φαινομενων
[το βλεπομενον, τα βλεπομενα, το φαινομενον] γεγονεναι

Korjattu teksti:
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19642 = 7 x 7 x 409 ( 80.jpl )
1. Avainsana: pistis = 2 x 16 x 25
2. Ls: liitto ihmisen ja Jumalan välillä ( 7 ) x hedelmällisyys ( 8 ) x jumalallisen järjestyksen
täydellisyys ( 10 )
3. βλεπω x 133 = 7 x 19
4. Var.

12;

2/7;

1/16

1 εστιν δε πιστις ελπιζομενων [υ]ποστασις πραγματων ελεγχος ου βλεπομενων
2 εν [τ,]αυτη γαρ εμαρτυρηθησαν οι πρεσβυτεροι
3 πιστει νοουμεν κατηρτισθαι τους αιωνας ρηματι θεου εις το μη εκ φαινομενων [το
βλεπομενον,] γεγονεναι

Korjaukset v. 1938 käännökseen: Ei ole.
1. Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy.
2. Sillä sen kautta saivat vanhat todistuksen.
3. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se, mikä
nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä.

Hebr.11:4
4 πιστει [πλειονα, ηδιονα, ηδειονα] θυσιαν αβελ παρα καιν προσηνεγκεν [τω θεω,-] δι ης
εμαρτυρηθη ειναι δικαιος μαρτυρουντος επι τοις δωροις [αυτου του θεου, αυτου τω θεω, αυτω
του θεου] και δι αυτης αποθανων ετι λαλει[ται,-]

Korjattu teksti:
12950 = 7 x 2 x 5 x 5 x 37
1. Avainsana. pistis = 2 x 25 x 16
2. Ls: Jumalan Sana ( 37 ) x jumalallisen armon vastaan ottamisen odotus ( 25 )
x kuolema ( 2 )
3. Var.

36;

5/7;

1/50

4 πιστει [ ηδειονα] θυσιαν αβελ παρα καιν προσηνεγκεν [-] δι ης εμαρτυρηθη ειναι δικαιος
μαρτυρουντος επι τοις δωροις [ αυτω του θεου] και δι αυτης αποθανων ετι λαλει[-]
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Korjaukset v. 1938 käännökseen:
4. Uskon kautta uhrasi Aabel Jumalalle tarpeita täyttävän uhrin (toisin) kuin Kain, ja uskon kautta
hän sai todistuksen, että hän oli vanhurskas, kun Jumala antoi todistuksen hänen uhrilahjoistaan;
ja uskonsa kautta hän vielä kuoltuaankin puhuu.

Hebr.11:5-6
5 πιστει ενωχ μετετεθη του μη ιδειν θανατον και ουχ [η,ε]υρισκετο διοτι μετεθηκεν αυτον ο θεος
προ γαρ της μεταθεσεως [αυτου,-] μεμαρτυρηται ευ[α,η]ρεστηκεναι τω θεω
6 χωρις δε πιστεως αδυνατον ευαρεστησαι πιστευσαι γαρ δει τον προσερχομενον [τω,-] θεω οτι
εστιν και τοις [εκ,-]ζητουσιν αυτον μισθαποδοτης γινεται

Korjattu teksti :
31605 = 7 x 7 x 3 x 5 x 43 ( 14.jpl )
1. Avainsana enookh = 3 x 5 x 97
2. Ls. jumalallinen valmiiksi saattaminen ( 21 ) x täydellisyys ( 5 ) x hengellinen täydellisyys
mitattuna voimassa ( 14 )
3. Var.

32;

6/7;

1/15

5 πιστει ενωχ μετετεθη του μη ιδειν θανατον και ουχ [η,]υρισκετο διοτι μετεθηκεν αυτον ο θεος
προ γαρ της μεταθεσεως [αυτου,]μεμαρτυρηται ευ[η]ρεστηκεναι τω θεω
6 χωρις δε πιστεως αδυνατον ευαρεστησαι πιστευσαι γαρ δει τον προσερχομενον [τω,] θεω οτι
εστιν και τοις [εκ,]ζητουσιν αυτον μισθαποδοτης γινεται

Korjaukset v. 1938 käännökseen: Ei ole.
5. Uskon kautta otettiin Eenok pois, näkemättä kuolemaa, "eikä häntä enää ollut, koska Jumala oli
ottanut hänet pois". Sillä ennen poisottamistaan hän oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen
Jumalalle.
6. Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa,
että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät.

Hebr.11:7
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7 πιστει χρηματισθεις νωε περι των μηδεπω βλεπομενων ευλαβηθεις κατεσκευασεν κιβωτον εις
σωτηριαν του οικου αυτου δι ης κατεκρινεν τον κοσμον και της κατα πιστιν δικαιοσυνης εγενετο
κληρονομος

Korjattu teksti:
18914 = 7 x 14 x 193 ( 44.jpl = 4 x 11 )
1. Ainoa 7-jaollinen variaatio
2. Ls. Hengen täyteys voimassa ( 14 ) x luominen ( 4 ) x maailman saattaminen
epäjärjestykseen ( 11 )
3. Var. 1/7

7 πιστει χρηματισθεις νωε περι των μηδεπω βλεπομενων ευλαβηθεις κατεσκευασεν κιβωτον εις
σωτηριαν του οικου αυτου δι ης κατεκρινεν τον κοσμον και της κατα πιστιν δικαιοσυνης εγενετο
κληρονομος

Korjaukset v. 1938 käännökseen: Ei ole.
7. Uskon kautta rakensi Nooa, saatuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt, pyhässä pelossa
arkin perhekuntansa pelastukseksi; ja uskonsa kautta hän tuomitsi maailman, ja hänestä tuli sen
vanhurskauden perillinen, joka uskosta tulee.

Hebr.11:8-12
8 πιστει [ο,-] καλουμενος αβρααμ υπηκουσεν εξελθειν εις [τον,-] τοπον ον ημελλεν λαμβανειν εις
κληρονομιαν και εξηλθεν μη επισταμενος που ερχεται
9 πιστει παρωκησεν εις [την,-] γην της επαγγελιας ως αλλοτριαν εν σκηναις κατοικησας μετα
ισαακ και ιακωβ των συγκληρονομων της επαγγελιας της αυτης
10 εξεδεχετο γαρ την τους θεμελιους εχουσαν πολιν ης τεχνιτης και δημιουργος ο θεος
11 πιστει και [αυτη σαρρα, αυτη σαρρα στειρα, αυτη σαρρα στειρα ουσα, αυτη σαρρα η στειρα]
δυναμιν εις καταβολην σπερματος ελαβεν [εις το τεκνωσαι,-] και παρα καιρον ηλικιας [ετεκεν,-]
επει πιστον ηγησατο τον επαγγειλαμενον
12 διο και αφ ενος εγε[ν,-]νηθησαν και ταυτα νενεκρωμενου καθως τα αστρα του ουρανου τω
πληθει και [ως η, ωσει] αμμος [η παρα το χειλος,-] της θαλασσης η αναριθμητος

Korjattu teksti:
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51800 = 7 x 8 x 25 x 37
1. Avainsana pistis = 4 x 8 x 25
2. Ls. Jumalan Sana ( 37 ) x jumalallisen armon vastaan ottamisen odotus ( 25 ) x uusi alku ( 8 )
3. χειλος x 7
4. Var.

1024;

144/7;

1/200

8 πιστει [ο,] καλουμενος αβρααμ υπηκουσεν εξελθειν εις [-] τοπον ον ημελλεν λαμβανειν εις
κληρονομιαν και εξηλθεν μη επισταμενος που ερχεται
9 πιστει παρωκησεν εις [την,] γην της επαγγελιας ως αλλοτριαν εν σκηναις κατοικησας μετα
ισαακ και ιακωβ των συγκληρονομων της επαγγελιας της αυτης
10 εξεδεχετο γαρ την τους θεμελιους εχουσαν πολιν ης τεχνιτης και δημιουργος ο θεος
11 πιστει και [αυτη σαρρα,] δυναμιν εις καταβολην σπερματος ελαβεν [εις το τεκνωσαι,] και παρα
καιρον ηλικιας [ετεκεν,] επει πιστον ηγησατο τον επαγγειλαμενον
12 διο και αφ ενος εγε[ν,]νηθησαν και ταυτα νενεκρωμενου καθως τα αστρα του ουρανου τω
πληθει και [ ωσει] αμμος [η παρα το χειλος,] της θαλασσης η αναριθμητος

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
8. Uskon kautta oli Aabraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka
hän oli saava perinnöksi, ja hän lähti tietämättä, minne oli saapuva.
9. Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa niinkuin vieraassa maassa, asuen teltoissa
Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä;
10. sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala.
11. Uskon kautta sai itse Saarakin voimaa suvun siemenen perustamiseen synnyttämistä varten,
vieläpä yli-ikäisenä, koska hän piti luotettavana sen, joka oli antanut lupauksen.
12. Sentähden syntyikin yhdestä miehestä, vieläpä kuolettuneesta, niin suuri paljous, kuin on
tähtiä taivaalla ja kuin meren rannalla hiekkaa, epälukuisesti.

Hebr.11:13 -16
13 κατα πιστιν απεθανον ουτοι παντες μη [κομισαμενοι, λαβοντες, προσδεξαμενοι] τας
επαγγελιας αλλα πορρωθεν αυτας ιδοντες [και πεισθεντες,-]και ασπασαμενοι και ομολογησαντες
οτι ξενοι και παρεπιδημοι εισιν επι της γης
14 οι γαρ τοιαυτα λεγοντες εμφανιζουσιν οτι πατριδα [επι,-]ζητουσιν
15 και ει μεν εκεινης [εμνημονευον, εμνημονευσαν, μνημονευουσιν] αφ ης [εξεβησαν, εξηλθον]
ειχον αν καιρον ανακαμψαι
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16 νυν[ι,-] δε κρειττονος ορεγονται τουτ εστιν επουρανιου διο ουκ επαισχυνεται αυτους ο θεος
θεος επικαλεισθαι αυτων ητοιμασεν γαρ αυτοις πολιν

Korjattu teksti:
34370 = 7 x 10 x 491 ( 94.jpl = 2 x 47 = 15.jpl )
1. Avainsana: pistis = 5 x 10 x 16
2. Ls: jumalallisen järjestyksen täydellisyys ( 10 ) x oikea hetki ( 30 )
3. Var. 144;

20/7;

2/10

( Toinen vaihtoehtoinen teksti olisi sisältänyt perusluvun 13 )

13 κατα πιστιν απεθανον ουτοι παντες μη [ προσδεξαμενοι] τας επαγγελιας αλλα πορρωθεν
αυτας ιδοντες [και πεισθεντες,]και ασπασαμενοι και ομολογησαντες οτι ξενοι και παρεπιδημοι
εισιν επι της γης
14 οι γαρ τοιαυτα λεγοντες εμφανιζουσιν οτι πατριδα [-]ζητουσιν
15 και ει μεν εκεινης [εμνημονευον,] αφ ης [ εξηλθον] ειχον αν καιρον ανακαμψαι
16 νυν[ι,] δε κρειττονος ορεγονται τουτ εστιν επουρανιου διο ουκ επαισχυνεται αυτους ο θεος
θεος επικαλεισθαι αυτων ητοιμασεν γαρ αυτοις πολιν

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
13. Uskossa nämä kaikki kuolivat eivätkä luvattua saavuttaneet saaneet, vaan kaukaa he olivat sen
nähneet ja siitä vakuuttuneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia
maan päällä.
14. Sillä jotka näin puhuvat, ilmaisevat etsivänsä isänmaata.
15. Ja jos he olisivat tarkoittaneet sitä maata, josta olivat lähteneet, niin olisihan heillä ollut
tilaisuus palata takaisin;
16. mutta nyt he pyrkivät parempaan, se on taivaalliseen. Sentähden Jumala ei heitä häpeä, vaan
sallii kutsua itseään heidän Jumalaksensa; sillä hän on valmistanut heille kaupungin.

Hebr.11:17 -22
17 πιστει [προσενηνοχεν αβρααμ τον ισαακ πειραζομενος, προσενηνοχεν ισαακ πειραζομενος,
προσενηνοχεν τον ισαακ πειραζομενος] και τον μονογενη προσεφερεν ο τας επαγγελιας
αναδεξαμενος
18 προς ον ελαληθη οτι εν ισαακ κληθησεται σοι σπερμα
19 λογισαμενος οτι και εκ νεκρων εγειρ[ειν,αι] [δυνατος, δυνατος εστιν, δυναται] ο θεος οθεν
αυτον και εν παραβολη εκομισατο
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20 πιστει [και,-] περι μελλοντων ευλογησεν ισαακ τον ιακωβ και τον ησαυ
21 πιστει ιακωβ αποθνησκων εκαστον των υιων ιωσηφ ευλογησεν και προσεκυνησεν επι το
ακρον της ραβδου αυτου
22 πιστει ιωσηφ τελευτων περι της εξοδου των υιων ισραηλ εμνημονευσεν και περι των οστεων
αυτου ενετειλατο

Korjattu teksti:
47061 = 7 x 9 x 9 x 83 ( 23.jpl )
1. Ainoa 7-jaollinen teksti
2. Ls: täydellinen Jumalan toiminta ( 9 ) x kuolema ( 23 )
3. Var. 36;

1/7

17 πιστει [προσενηνοχεν αβρααμ τον ισαακ πειραζομενος,] και τον μονογενη προσεφερεν ο τας
επαγγελιας αναδεξαμενος
18 προς ον ελαληθη οτι εν ισαακ κληθησεται σοι σπερμα
19 λογισαμενος οτι και εκ νεκρων εγειρ[ειν,] [ δυνατος εστιν,] ο θεος οθεν αυτον και εν παραβολη
εκομισατο
20 πιστει [και,] περι μελλοντων ευλογησεν ισαακ τον ιακωβ και τον ησαυ
21 πιστει ιακωβ αποθνησκων εκαστον των υιων ιωσηφ ευλογησεν και προσεκυνησεν επι το
ακρον της ραβδου αυτου
22 πιστει ιωσηφ τελευτων περι της εξοδου των υιων ισραηλ εμνημονευσεν και περι των οστεων
αυτου ενετειλατο

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
17. Uskon kautta uhrasi Aabraham, koetukselle pantuna, Iisakin, uhrasi ainoan poikansa, hän, joka
oli lupaukset vastaanottanut
18. ja jolle oli sanottu: "Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläisen",
19. sillä hän päätti, että Jumala on voimallinen kuolleistakin herättämään; ja sen vertauskuvana
hän saikin hänet takaisin.
20. Uskon kautta antoi myös Iisak Jaakobille ja Eesaulle siunauksen, joka koski tulevaisiakin.
21. Uskon kautta siunasi Jaakob kuollessaan kumpaisenkin Joosefin pojista ja rukoili sauvansa
päähän nojaten.
22. Uskon kautta muistutti Joosef loppunsa lähetessä Israelin lasten lähdöstä ja antoi määräyksen
luistansa.
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Hebr.11:23 -31
23 πιστει μωυσης γεννηθεις εκρυβη τριμηνον υπο των πατερων αυτου διοτι ειδον αστειον το
παιδιον και ουκ εφοβηθησαν το [διαταγμα, δογμα] του βασιλεως [πιστει μεγας γενομενος
μωυσης ανειλεν τον αιγυπτιον κατανοων την ταπεινωσιν των αδελφων αυτου,-]
24 πιστει μωυσης μεγας γενομενος ηρνησατο λεγεσθαι υιος θυγατρος φαραω
25 μαλλον ελομενος συγκακουχεισθαι τω λαω του θεου η προσκαιρον εχειν αμαρτιας απολαυσιν
26 μειζονα πλουτον ηγησαμενος [των αιγυπτου, εν αιγυπτω] θησαυρων τον ονειδισμον του
χριστου απεβλεπεν γαρ εις την μισθαποδοσιαν
27 πιστει κατελιπεν αιγυπτον μη φοβηθεις τον θυμον του βασιλεως τον γαρ αορατον ως ορων
εκαρτερησεν
28 πιστει πεποιηκεν το πασχα και την προσχυσιν του αιματος ινα μη ο ολ[ο,ε]θρευων τα
πρωτοτοκα θιγη αυτων
29 πιστει διεβησαν την ερυθραν θαλασσαν ως δια ξηρας [γης,-] ης πειραν λαβοντες οι αιγυπτιοι
[κατεποθησαν, κατεποντισθησαν]
30 πιστει τα τειχη ιεριχω επεσ[α,ε]ν κυκλωθεντα επι επτα ημερας
31 πιστει ρααβ η [επιλεγομενη,-] πορνη ου συναπωλετο τοις [απειθησασιν, απιστησασιν]
δεξαμενη τους κατασκοπους μετ ειρηνης

Korjattu teksti:
94150 = 7 x 50 x 269 ( 57.jpl = 3 x 19 )
1. Avainsana: pistis = 16 x 50
2. Ls: todistuksen täyteys ( 3 ) x jumalallisen järjestyksen täydellisyys suhteessa tuomioon
( 19 ) x vapautus ( 50 )
3. διαταγμα x 1
4. Var.

512;

70/7;

1/50

23πιστειμωυσηςγεννηθειςεκρυβητριμηνονυποτωνπατερωναυτουδιοτιειδοναστειοντοπαιδιονκαιο
υκεφοβηθησαντο[διαταγμα,]τουβασιλεως
[πιστειμεγαςγενομενοςμωυσηςανειλεντοναιγυπτιονκατανοωντηνταπεινωσιντωναδελφωναυτου,]
24πιστειμωυσηςμεγαςγενομενοςηρνησατολεγεσθαιυιοςθυγατροςφαραω
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25μαλλον ελομενος συγκακουχεισθαι τω λαω του θεου η προσκαιρον εχειν αμαρτιας απολαυσιν
26μειζονα πλουτον ηγησαμενος [των αιγυπτου,] θησαυρων τον ονειδισμον του χριστου
απεβλεπεν γαρ εις την μισθαποδοσιαν
27πιστει κατελιπεν αιγυπτον μη φοβηθεις τον θυμον του βασιλεως τον γαρ αορατον ως ορων
εκαρτερησεν
28πιστει πεποιηκεν το πασχα και την προσχυσιν του αιματος ινα μη ο ολ[ο,]θρευων τα
πρωτοτοκα θιγη αυτων
29πιστει διεβησαν την ερυθραν θαλασσαν ως δια ξηρας [-] ης πειραν λαβοντες οι αιγυπτιοι
[ κατεποντισθησαν]
30πιστει τα τειχη ιεριχω επεσ[ε]ν κυκλωθεντα επι επτα ημερας
31πιστει ρααβ η [επιλεγομενη,] πορνη ου συναπωλετο τοις [απειθησασιν,] δεξαμενη τους
κατασκοπους μετ ειρηνης

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
23. Uskon kautta pitivät Mooseksen vanhemmat häntä heti hänen syntymänsä jälkeen kätkössä
kolme kuukautta, sillä he näkivät, että lapsi oli ihana; eivätkä he peljänneet kuninkaan käskyä.
Suuren uskon omistanut Mooses tappoi egyptiläisen, nähtyään veljiensä alennustilan.
24. Uskon kautta kieltäytyi Mooses suureksi tultuaan kantamasta faraon tyttären pojan nimeä.
25. Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa kuin saadakseen
synnistä lyhytaikaista nautintoa,
26. katsoen "Kristuksen pilkan" suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet; sillä hän käänsi
katseensa palkintoa kohti.
27. Uskon kautta hän jätti Egyptin pelkäämättä kuninkaan vihaa; sillä koska hän ikäänkuin näki sen,
joka on näkymätön, niin hän kesti.
28. Uskon kautta hän pani toimeen pääsiäisenvieton ja verensivelyn, ettei esikoisten surmaaja
koskisi heihin.
29. Uskon kautta he kulkivat poikki Punaisen meren ikäänkuin kuivalla maalla; jota yrittäessään
egyptiläiset hukkuivat hukutettiin.
30. Uskon kautta kaatuivat Jerikon muurit, sittenkuin niiden ympäri oli kuljettu seitsemän päivää.
31. Uskon kautta pelastui portto portoksi nimitetty Raahab joutumasta perikatoon yhdessä
uppiniskaisten kanssa, kun oli, rauha mielessään, ottanut vakoojat luoksensa.

1 .Piet.2:1-3
1 αποθεμενοι ουν πασαν κακιαν και παντα δολον και [υποκρισιν, υποκρισεις] και
[φθονους, φθονον, φονους] και [πασας καταλαλιας, καταλαλιας, πασαν καταλαλιαν, καταλαλιαν]
2 ως αρτιγεννητα βρεφη το λογικον [και,-] αδολον γαλα επιποθησατε ινα εν αυτω αυξηθητε
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[εις σωτηριαν,-]
3 [ει, ειπερ] εγευσασθε [επιστευσατε, και ειδετε,-] οτι [χρηστος, χριστος] ο κυριος

Korjattu teksti:
14826 = 7 x 2 x 3 x 353 ( 71/20.jpl )
1. Avainsana : epipotheoo = 3 x 353
2. Ls: taistelu hengen ja lihan välillä ( 6 ) x suuren muutoksen odotus ( 20 )
3. khreestos x 7 Kuuluu tähän.
4. Var.

1152;

163/7;

1/1059

1 αποθεμενοι ουν πασαν κακιαν και παντα δολον και [ υποκρισεις] και [ φθονον,] και [
καταλαλιαν]
2 ως αρτιγεννητα βρεφη το λογικον [και,] αδολον γαλα επιποθησατε ινα εν αυτω αυξηθητε [-]
3 [ει,] εγευσασθε [ και ειδετε,] οτι [χρηστος,] ο κυριος

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
1. Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu,
2. ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset Sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta
kasvaisitte pelastukseen,
3. jos "olette maistaneet ja nähneet, että Herra on hyvä".

2.Piet.1:1-2
1 σιμων πετρος δουλος και αποστολος ιησου χριστου τοις ισοτιμον ημιν λαχουσιν πιστιν
[εν δικαιοσυνη, εις δικαιοσυνην] του [θεου, κυριου] ημων και σωτηρος ιησου χριστου
2 χαρις υμιν και ειρηνη πληθυνθειη εν επιγνωσει
[του θεου και ιησου,
του θεου ιησου,
του θεου και ιησου χριστου,
του θεου ιησου χριστου,
του θεου και σωτηρος ιησου χριστου,
του θεου σωτηρος ιησου χριστου,-]
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του κυριου ημων

Korjattu teksti:
22883 = 7 x 7 x 467 ( 91.jpl = 7 x 13 )
1. Avainsana = lukujen sanoma
2. Ls: liitto ihmisen ja Jumalan kanssa ( 7 ) x (johtaa) hengelliseen täydellisyyteen ( 7 ) x
(ja vapauttaa) kapinasta ( 13 )
3. Var.

28;

2/7;

1 σιμων πετρος δουλος και αποστολος ιησου χριστου τοις ισοτιμον ημιν λαχουσιν πιστιν
[εις δικαιοσυνην] του [θεου,] ημων και σωτηρος ιησου χριστου
2 χαρις υμιν και ειρηνη πληθυνθειη εν επιγνωσει [-] του κυριου ημων

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
1. Simeon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli, niille, jotka ovat saaneet yhtä kalliin
uskon kuin mekin meidän Jumalamme ja Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen vanhurskaudessa
vanhurskauteen.
2. Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta.

2.Piet.1:3-4
3 ως [τα,-] παντα ημιν της θειας δυναμεως αυτου τα προς ζωην και ευσεβειαν δεδωρημενης δια
της επιγνωσεως του καλεσαντος ημας [δια δοξης και αρετης, ιδια δοξη και αρετη]
4 δι [ων, ον] τα τιμια και μεγιστα ημιν επαγγελματα δεδωρηται ινα δια τουτων γενησθε θειας
κοινωνοι φυσεως αποφυγοντες
[της εν τω κοσμω εν επιθυμια φθορας,
της εν κοσμω εν επιθυμια και φθορας,
της εν τω κοσμω επιθυμια και φθορας,
τας εν τω κοσμω επιθυμια και φθορας,
τας εν κοσμω επιθυμια και φθορας,
της εν κοσμω και φθορας,
την εν τω κοσμω επιθυμιαν φθορας]
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Korkattu teksti :
28119 = 7 x 3 x 13 x 103 ( 27.jpl )
1. Avainsana: dooreomai = 10 x 103
2. Ls: Pyhä Kolminaisuus ( 3 ) x evankeliumin julistaminen ( 27 ) kapinalliselle ( 13 )
3. Var.

56;

4/7;

1/103

3 ως [-] παντα ημιν της θειας δυναμεως αυτου τα προς ζωην και ευσεβειαν δεδωρημενης δια της
επιγνωσεως του καλεσαντος ημας [ιδια δοξη και αρετη]
4 δι [ων,] τα τιμια και μεγιστα ημιν επαγγελματα δεδωρηται ινα δια τουτων γενησθε θειας
κοινωνοι φυσεως αποφυγοντες [τας εν κοσμω επιθυμια και φθορας,]

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
3. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja
jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja
täydellisyydellään voimallaan,
4. joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta
tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa
himojen tähden vallitsee paeten maailmassa ( vallitsevaa ) himoa ja turmelusta.

2.Piet.1:5-11
5 και [αυτο τουτο δε, αυτοι δε, αυτο τουτο] σπουδην πασαν παρεισενεγκαντες επιχορηγησατε εν
τη πιστει υμων την αρετην εν δε τη αρετη την γνωσιν
6 εν δε τη γνωσει την εγκρατειαν εν δε τη εγκρατεια την υπομονην εν δε τη υπομονη την
ευσεβειαν
7 εν δε τη ευσεβεια την φιλαδελφιαν εν δε τη φιλαδελφια την αγαπην
[εν δε τη αγαπη την παρακλησιν,-]
8 ταυτα γαρ υμιν [υπαρχοντα, παροντα] και πλεοναζοντα ουκ αργους ουδε ακαρπους καθιστησιν
εις την του κυριου ημων ιησου χριστου επιγνωσιν
9 ω γαρ μη παρεστιν ταυτα τυφλος εστιν μυωπαζων ληθην λαβων του καθαρισμου των παλαι
αυτου αμαρτ[ιων,ηματων]
10 διο μαλλον αδελφοι σπουδασατε [ινα δια των καλων εργων, ινα δια των καλων υμων εργων,-]
βεβαιαν υμων την [παρα,-]κλησιν και εκλογην ποι[εισθαι,εισθε,ησθε] ταυτα γαρ ποιουντες ου μη
πταισητε [ποτε,-]
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11 ουτως γαρ πλουσιως επιχορηγηθησεται υμιν η εισοδος [η,-] εις την αιωνιον βασιλειαν του
κυριου [ημων και σωτηρος, ημων] ιησου χριστου

Korjattu teksti:
77315 = 7 x 5 x 47 x 47 ( 15.jpl )
1. Avainsana: epignoosis = 29 x 47
2. Ls: vapautus ( 5 ) x jumalallisen armon voimavaikutus teoissa ( 15 )
3. kalos x 97 + Lk.8:8 = 7 x 14
4. ποτε ( ei koskaan ) x 29 – tässä =28
5. Var.

3456;

493/7;

1/47

5 και [αυτο τουτο] σπουδην πασαν παρεισενεγκαντες επιχορηγησατε εν τη πιστει υμων την
αρετην εν δε τη αρετη την γνωσιν
6 εν δε τη γνωσει την εγκρατειαν εν δε τη εγκρατεια την υπομονην εν δε τη υπομονη την
ευσεβειαν
7 εν δε τη ευσεβεια την φιλαδελφιαν εν δε τη φιλαδελφια την αγαπην
[εν δε τη αγαπη την παρακλησιν,]
8 ταυτα γαρ υμιν [παροντα] και πλεοναζοντα ουκ αργους ουδε ακαρπους καθιστησιν εις την του
κυριου ημων ιησου χριστου επιγνωσιν
9 ω γαρ μη παρεστιν ταυτα τυφλος εστιν μυωπαζων ληθην λαβων του καθαρισμου των παλαι
αυτου αμαρτ[ιων,]
10 διο μαλλον αδελφοι σπουδασατε [ινα δια των καλων υμων εργων,] βεβαιαν υμων την
[παρα,]κλησιν και εκλογην ποι[εισθαι,] ταυτα γαρ ποιουντες ου μη πταισητε [-]
11 ουτως γαρ πλουσιως επιχορηγηθησεται υμιν η εισοδος [η,] εις την αιωνιον βασιλειαν του
κυριου [ημων και σωτηρος,] ιησου χριστου

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
5. niin pyrkikää juuri sentähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja, avuissa
ymmärtäväisyyttä,
6. ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä, itsenne hillitsemisessä kärsivällisyyttä,
kärsivällisyydessä jumalisuutta,
7. jumalisuudessa veljellistä rakkautta, veljellisessä rakkaudessa yhteistä jumalallista ( agapee )
rakkautta ja agapee-rakkaudessa rohkaisua.
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8. Sillä jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä
hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa.
9. Jolla sitävastoin ei niitä ole, se on sokea, likinäköinen, on unhottanut puhdistuneensa entisistä
synneistänsä.
10. Pyrkikää sentähden, veljet, sitä enemmän hyvien tekojenne kautta tekemään kutsumisenne ja
valitsemisenne lujaksi; sillä jos sen teette, ette koskaan lankea;
11. sillä näin teille runsain määrin tarjotaan pääsy meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen
Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan.

2.Piet.1:12-15
12 [διο μελλησω, διο ουκ αμελησω, δι ου μελλησω] αει υμας υπομιμνησκειν περι τουτων καιπερ
ειδοτας και εστηριγμενους εν τη παρουση αληθεια
13 δικαιον δε ηγουμαι εφ οσον ειμι εν τουτω τω σκηνωματι διεγειρειν υμας εν [τη,-] υπομνησει
14 ειδως οτι ταχινη εστιν η αποθεσις του [σκηνωματος, σωματος] μου
[καθως και ο κυριος ημων,-] ιησους χριστος εδηλωσεν μοι
15 σπουδα[σω,ζω,σατε,σωμεν] δε [και,-] εκαστοτε εχειν υμας μετα την εμην εξοδον την τουτων
[μνημην, μνειαν] ποιεισθαι

Korjattu teksti:
37996 = 7 x 2 x 2 x 23 x 59 ( 17.jpl )
1. Avainsana: upomneesis = 2 x 23 x 23
2. Ls: aika ( 4 ) x hengellisen järjestyksen täydellisyys ( 17 ) x kuolema ( 23 )
3. Var.

384;

52/7;

1/46

12 [δι ου μελλησω] αει υμας υπομιμνησκειν περι τουτων καιπερ ειδοτας και εστηριγμενους εν τη
παρουση αληθεια
13 δικαιον δε ηγουμαι εφ οσον ειμι εν τουτω τω σκηνωματι διεγειρειν υμας εν [τη,]υπομνησει
14 ειδως οτι ταχινη εστιν η αποθεσις του [σκηνωματος,] μου [καθως και ο κυριος ημων,] ιησους
χριστος εδηλωσεν μοι
15 σπουδα[σωμεν] δε [και,] εκαστοτε εχειν υμας μετα την εμην εξοδον την τουτων [μνημην,]
ποιεισθαι

Korjaukset v. 1938 käännökseen: Ei ole.

225

12. Sentähden minä aina aion muistuttaa teitä tästä, vaikka sen tiedättekin ja olette vahvistetut
siinä totuudessa, joka teillä on.
13. Ja minä katson oikeaksi, niin kauan kuin tässä majassa olen, näin muistuttamalla herättää teitä.
14. Sillä minä tiedän, että tämän majani poispaneminen tapahtuu äkisti, niinkuin myös meidän
Herramme Jeesus Kristus minulle ilmoitti.
15. Mutta minä olen huolehtiva siitä, että te minun lähtöni jälkeenkin aina voisitte tämän muistaa.

2.Piet.1:16-18
16 ου γαρ σεσοφισμενοις μυθοις εξακολουθησαντες εγνωρισαμεν υμιν την του κυριου ημων
ιησου χριστου δυναμιν και παρουσιαν αλλ εποπται γενηθεντες της εκεινου μεγαλειοτητος
17 λαβων γαρ παρα [του,-] θεου πατρος τιμην και δοξαν φωνης ενεχθεισης αυτω τοιασδε υπο της
μεγαλοπρεπους δοξης ο υιος μου ο αγαπητος [μου,-] ουτος εστιν [εις ον εγω, εν ω] ευδοκησα
18 και ταυτην την φωνην ημεις ηκουσαμεν [εξ, εκ του] ουρανου ενεχθεισαν συν αυτω οντες εν τω
[αγιω ορει, ορει τω αγιω]

Korjattu teksti:
45276 = 7 x 7 x 7 x 4 x 33
1. Avainsana: megaloprepees = 3 x 11 x 19
2. Ls: aika ( 4 ) x liitto ihmisen ja Jumalan välillä ( 7 ) x vala ( 33 )
3. Var.

32;

6/7;

1/33

16 ου γαρ σεσοφισμενοις μυθοις εξακολουθησαντες εγνωρισαμεν υμιν την του κυριου ημων
ιησου χριστου δυναμιν και παρουσιαν αλλ εποπται γενηθεντες της εκεινου μεγαλειοτητος
17 λαβων γαρ παρα [-] θεου πατρος τιμην και δοξαν φωνης ενεχθεισης αυτω τοιασδε υπο της
μεγαλοπρεπους δοξης ο υιος μου ο αγαπητος [μου] ουτος εστιν [εις ον εγω] ευδοκησα
18 και ταυτην την φωνην ημεις ηκουσαμεν [εκ του] ουρανου ενεχθεισαν συν αυτω οντες εν τω
[ορει τω αγιω]

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
16. Sillä me emme seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja tehdessämme teille tiettäväksi
Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta, vaan me olimme omin silmin nähneet
hänen valtasuuruutensa.
17. Sillä Hän sai Isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden, kun tältä ylhäisimmältä ylhäiseltä
kirkkaudelta tuli Hänelle tämä ääni: "Tämä on Minun rakas Poikani, johon Minä olen mielistynyt".
18. Ja tämän äänen me kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme Hänen kanssaan pyhällä vuorella.
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2 Piet 1:19-21
19 και εχομεν βεβαιοτερον τον προφητικον λογον ω καλως ποιειτε προσεχοντες ως λυχνω
φαινοντιεν αυχμηρω τοπω εως ου [η,-] ημερα διαυγαση και [εως,-]φωσφορος ανατειλη εν ταις
καρδιαις υμων
20 τουτο πρωτον γινωσκοντες οτι πασα [προφητεια γραφης, προφητεια και γραφη, γραφη
προφητειας] ιδιας [επι,δια]λυσεως ου γινεται
21 ου γαρ θεληματι ανθρωπου ηνεχθη [η,-] προφητεια ποτε αλλ[α,-] υπο πνευματος αγιου
φερομενοι ελαλησαν [απο θεου, οι αγιοι του θεου, αγιοι του θεου, αγιοι θεου, απο θεου αγιοι, οι
αγιοι] ανθρωποι

Korjattu teksti:
42210 = 7 x 2 x 3 x 3 x 5 x 67 ( 19.jpl )
1. Avainsana: grafee = 2 x 2 x 9 x 17
2. Ls: Jumalan täydellinen toiminta ( 9 ) x jumalallisen järjestyksen täydellisyys ( 10 ) x
jumalallisen järjestyksen täydellisyys suhteessa tuomioon ( 19 )
3. Var. 576;

86/7;

2/18

19 και εχομεν βεβαιοτερον τον προφητικον λογον ω καλως ποιειτε προσεχοντες ως λυχνω
φαινοντιεν αυχμηρω τοπω εως ου [-] ημερα διαυγαση και [εως,]φωσφορος ανατειλη εν ταις
καρδιαις υμων
20 τουτο πρωτον γινωσκοντες οτι πασα [προφητεια γραφης,] ιδιας [επι]λυσεως ου γινεται
21 ου γαρ θεληματι ανθρωπου ηνεχθη [-] προφητεια ποτε αλλ[α,] υπο πνευματος αγιου
φερομενοι ελαλησαν [απο θεου,] ανθρωποι

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
19. Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin,
niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kunnes kointähti
koittaa. teidän Sydämissänne
20. Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin
selitettävissä;
21. sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen
johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta.
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1.Joh.5:1-4
1 πας ο πιστευων οτι ιησους εστιν ο χριστος εκ του θεου γεγεννηται και πας ο αγαπων τον
γεννησαντα αγαπα [και,-] [τον, το] γεγεννημενον εξ αυτου
2 εν τουτω γινωσκομεν οτι αγαπωμεν τα τεκνα του θεου οταν τον θεον αγαπωμεν και τας εντολας
αυτου [ποιωμεν, τηρωμεν]
3 αυτη γαρ εστιν η αγαπη του θεου ινα τας εντολας αυτου τηρωμεν και αι εντολαι αυτου βαρειαι
ουκ εισιν
4 οτι παν το γεγεννημενον εκ του θεου νικα τον κοσμον και αυτη εστιν η νικη η νικησασα τον
κοσμον η πιστις [ημων, υμων]

Korjattu teksti:
41125 = 7 x 5 x 5 x 5 x 47 ( 15.jpl )
1. Avainsana: pistis = 4 x 5 x 5 x 8
2. Ls: armo ( 5 ) x jumalallisen armon voimavaikutus teoissa ( 15 ) x jumalallisen armon
vastaan ottamisen odotus ( 25 )
3. τηρεω x 70 Kuuluu tähän.
4. Var.

16;

4/7;

1/25

1 πας ο πιστευων οτι ιησους εστιν ο χριστος εκ του θεου γεγεννηται και πας ο αγαπων τον
γεννησαντα αγαπα [-] [ το] γεγεννημενον εξ αυτου
2 εν τουτω γινωσκομεν οτι αγαπωμεν τα τεκνα του θεου οταν τον θεον αγαπωμεν και τας εντολας
αυτου [τηρωμεν]
3 αυτη γαρ εστιν η αγαπη του θεου ινα τας εντολας αυτου τηρωμεν και αι εντολαι αυτου βαρειαι
ουκ εισιν
4 οτι παν το γεγεννημενον εκ του θεου νικα τον κοσμον και αυτη εστιν η νικη η νικησασα τον
κοσμον η πιστις [υμων,]

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
1. Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt; ja jokainen, joka rakastaa
häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myöskin sitä, joka hänestä on syntynyt.
2. Siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme
hänen käskyjänsä.
3. Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole
raskaat;
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4. sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on
maailman voittanut, meidän uskomme teidän uskonne.

1.Joh.5:5-8

Asiakokonaisuus on luultavasti 5 – 12, mutta hakasulkuja on 13 ja lisäksi

hakasuluissa olevat variaatiot. Tietokoneeni ei kykene siihen.

5 τις [δε,-] εστιν ο νικων τον κοσμον ει μη ο πιστευων οτι ιησους εστιν ο υιος του θεου
6 ουτος εστιν ο ελθων δι υδατος και [αιματος, πνευματος, αιματος και πνευματος, αιματος και
πνευματος αγιου] ιησους [ο,-] χριστος ουκ εν τω υδατι [μονον, μονω] αλλ εν τω
[υδατι και εν τω αιματι,
υδατι και εν τω πνευματι,
αιματι και εν τω πνευματι,
αιματι και εν τω υδατι και πνευματι]
και το πνευμα εστιν το μαρτυρουν οτι [το πνευμα, χριστος] εστιν η αληθεια
7 οτι τρεις εισιν οι μαρτυρουντες [ το πνευμα και το υδωρ και το αιμα και οι τρεις εις το εν εισιν,
εν τω ουρανω ο πατηρ ο λογος και το αγιον πνευμα και ουτοι οι τρεις εν εισιν
8 και τρεις εισιν οι μαρτυρουντες εν τη γη το πνευμα και το υδωρ και το αιμα και οι τρεις εις το εν
εισιν, εν τω ουρανω ο πατηρ ο λογος και το αγιον πνευμα και ουτοι οι τρεις εν εισιν και τρεις
εισιν οι μαρτυρουντες εν τη γη το πνευμα και το υδωρ και το αιμα]

Korjattu teksti ?
45059 = 7 x 41 ( 13.jpl ) x 157 ( 37.jpl )
1. Avainsana: treis = 3 x 5 x 41
2. Ls: kapina ( 13 ) x Jumalan Sana ( 37 )
3. Var.

768;

110/7;

1/41

5 τις [-] εστιν ο νικων τον κοσμον ει μη ο πιστευων οτι ιησους εστιν ο υιος του θεου
6 ουτος εστιν ο ελθων δι υδατος και [πνευματος,] ιησους [-] χριστος ουκ εν τω υδατι [μονω] αλλ
εν τω[ αιματι και εν τω πνευματι,] και το πνευμα εστιν το μαρτυρουν οτι [χριστος] εστιν η
αληθεια
7-8 οτι τρεις εισιν οι μαρτυρουντες [ εν τω ουρανω ο πατηρ ο λογος και το αγιον πνευμα και
ουτοι οι τρεις εν εισιν. και τρεις εισιν οι μαρτυρουντες εν τη γη το πνευμα και το υδωρ και το
αιμα]
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Korjaukset v. 1938 käännökseen epävarmoja.
5. Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan Poika?
6. Hän on se, joka on tullut veden ja veren Hengen kautta, Jeesus Kristus, ei ainoastaan vedessä,
vaan vedessä ja veressä ja Hengessä; ja Henki on se, joka todistaa, sillä Henki Kristus on totuus.
7. Sillä kolme on, jotka todistavat taivaassa: Isä, Sana ja Pyhä Henki ja nämä kolme ovat yksi.
8. Ja kolme todistaa maan päällä: Henki ja vesi ja veri.

1.Joh.5:9-12
9 ει την μαρτυριαν των ανθρωπων λαμβανομεν η μαρτυρια του θεου μειζων εστιν οτι αυτη εστιν
η μαρτυρια του θεου [οτι, ην] μεμαρτυρηκεν περι του υιου αυτου
10 ο πιστευων εις τον υιον του θεου εχει την μαρτυριαν [του θεου,-] εν [αυτω, εαυτω] ο μη
πιστευων [τω θεω, τω υιω, τω υιω του θεου,-] ψευστην πεποιηκεν αυτον οτι [ου πεπιστευκεν,
ουκ επιστευσεν] εις την μαρτυριαν [ην μεμαρτυρηκεν ο θεος, ην μεμαρτυρηκεν,-] περι του υιου
αυτου
11 και αυτη εστιν η μαρτυρια οτι ζωην αιωνιον εδωκεν [η,υ]μιν ο θεος και αυτη η ζωη εν τω υιω
αυτου εστιν
12 ο εχων τον υιον εχει την ζωην ο μη εχων τον υιον του θεου την ζωην ουκ εχει

Korjattu teksti:
59500 = 7 x 17 x 4 x 5 x 25
1. Avainsana: marturia = 7 x 2 x 4 x 17
2. Ls: hengellisen järjestyksen täydellisyys ( 17 ) x jumalallisen armon vastaan ottaminen ( 25 )
x suuren muutoksen odotus ( 20 )
3. Var. 384;

44/7;

1/68

9 ει την μαρτυριαν των ανθρωπων λαμβανομεν η μαρτυρια του θεου μειζων εστιν οτι αυτη εστιν
η μαρτυρια του θεου [ην] μεμαρτυρηκεν περι του υιου αυτου
10 ο πιστευων εις τον υιον του θεου εχει την μαρτυριαν [-] εν [αυτω,] ο μη πιστευων [τω θεω,]
ψευστην πεποιηκεν αυτον οτι [ου πεπιστευκεν,] εις την μαρτυριαν [-] περι του υιου αυτου
11 και αυτη εστιν η μαρτυρια οτι ζωην αιωνιον εδωκεν [η,]μιν ο θεος και αυτη η ζωη εν τω υιω
αυτου εστιν
12 ο εχων τον υιον εχει την ζωην ο μη εχων τον υιον του θεου την ζωην ουκ εχει
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Korjaukset v. 1938 käännökseen:
9. Jos me otamme vastaan ihmisten todistuksen, niin onhan Jumalan todistus suurempi. Ja tämä
on Jumalan todistus, sillä minkä Hän on todistanut Pojastansa.
10. Joka uskoo Jumalan Poikaan, hänellä on todistus itsessänsä Hänessä; joka ei usko Jumalaa,
tekee hänet valhettelijaksi, koska hän ei usko sitä todistusta, jonka Jumala on todistanut Hänen
Pojastansa.
11. Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen
Pojassansa.
12. Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää.
.

Jaak.5:13 -16
13 κακοπαθει τις εν υμιν προσευχεσθω ευθυμει τις ψαλλετω
14 ασθενει τις εν υμιν προσκαλεσασθω τους πρεσβυτερους της εκκλησιας και προσευξασθωσαν
επ αυτον αλειψαντες [αυτον,-]ελαιω εν τω ονοματι [του κυριου, κυριου, ιησου χριστου,-]
15 και η [προσ,-]ευχη της πιστεως σωσει τον καμνοντα και εγερει αυτον ο κυριος καν αμαρτιας η
πεποιηκως αφεθη[σε, σον]ται αυτω
16 εξομολογεισθε [ουν,-] αλληλοις [τας αμαρτιας, τα παραπτωματα] [υμων, εαυτων,-] και
[προσευχεσθε, ευχεσθε] υπερ αλληλων οπως ιαθητε πολυ [γαρ,-] ισχυει δεησις δικαιου
ενεργουμενη

Korjattu teksti:
44940 = 7 x 6 x 10 x 107 ( 28.jpl )
1. Avainsana: astheneoo = 10 x 107
2. Ls: taistelu hengen ja lihan välillä ( 6 ) x jumalallisen järjestyksen täydellisyys ( 10 ) x
jumalallisen voiman odotus ( 28 )
3. παραπτωματα ( rikkomus ) x 20 + tässä = 21
4. Var. 1536; 230/7; 1/1070
13 κακοπαθει τις εν υμιν προσευχεσθω ευθυμει τις ψαλλετω
14 ασθενει τις εν υμιν προσκαλεσασθω τους πρεσβυτερους της εκκλησιας και προσευξασθωσαν
επ αυτον αλειψαντες [-]ελαιω εν τω ονοματι [-]
15 και η [-]ευχη της πιστεως σωσει τον καμνοντα και εγερει αυτον ο κυριος καν αμαρτιας η
πεποιηκως αφεθη[σε,]ται αυτω
16 εξομολογεισθε [-] αλληλοις [ τα παραπτωματα] [ εαυτων,] και [ ευχεσθε] υπερ αλληλων οπως
ιαθητε πολυ [γαρ,] ισχυει δεησις δικαιου ενεργουμενη
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Korjaukset v. 1938 käänökseen:
13. Jos joku teistä kärsii vaivaa, niin rukoilkoon; jos joku on hyvillä mielin, veisatkoon kiitosta.
14. Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen
edestään, voidellen häntä öljyllä Herran Nimessä.
15. Ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen; ja jos hän on syntejä
tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi.
16. Tunnustakaa siis toisillenne syntinne rikkomuksenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te
parantuisitte; sillä vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras.

Ilm.1:1-3

Merkkejä liikaa ( 1993/1010 ).

1 αποκαλυψις ιησου χριστου
[ην εδωκεν αυτω ο θεος δειξαι τοις δουλοις αυτου α δει γενεσθαι εν ταχει και εσημανεν
αποστειλας δια του αγγελου αυτου τω δουλω αυτου ιωαννη 2 ος εμαρτυρησεν τον λογον του
θεου και την μαρτυριαν ιησου χριστου οσα ειδεν,
ην εδωκεν αυτω ο θεος δειξαι τοις αγιοις αυτου α δει γενεσθαι εν ταχει και εσημανεν αποστειλας
δια του αγγελου αυτου τω δουλω αυτου ιωαννη 2 ος εμαρτυρησεν τον λογον του θεου και την
μαρτυριαν ιησου χριστου οσα ειδεν,
ην εδωκεν αυτω ο θεος δειξαι τοις αγιοις αυτου α δει γενεσθαι εν ταχει και εσημανεν αποστειλας
δια του αγγελου αυτου τω δουλω αυτου ιωαννη 2 ος εμαρτυρησεν τον λογον και την μαρτυριαν
ιησου χριστου οσα ειδεν,
ην εδωκεν αυτω ο θεος δειξαι τοις δουλοις αυτου α δει γενεσθαι εν ταχει και εσημανεν
αποστειλας δια του αγγελου αυτου τω δουλω αυτου ιωαννη 2 ος εμαρτυρησεν τον λογον και την
μαρτυριαν ιησου χριστου οσα ειδεν,
ην εδωκεν αυτω ο θεος δειξαι τοις δουλοις αυτου α δει γενεσθαι εν ταχει και εσημανεν
αποστειλας δια του αγγελου αυτου τω δουλω αυτου ιωαννη 2 ος εμαρτυρησεν τον λογον του
θεου και την μαρτυριαν ιησου χριστου οσα τε ειδεν,
ην εδωκεν αυτω ο θεος δειξαι τοις αγιοις αυτου α δει γενεσθαι εν ταχει και εσημανεν αποστειλας
δια του αγγελου αυτου τω δουλω αυτου ιωαννη 2 ος εμαρτυρησεν τον λογον του θεου και την
μαρτυριαν ιησου χριστου οσα τε ειδεν,
ην εδωκεν αυτω ο θεος δειξαι τοις αγιοις αυτου α δει γενεσθαι εν ταχει και εσημανεν αποστειλας
δια του αγγελου αυτου τω δουλω αυτου ιωαννη 2 ος εμαρτυρησεν τον λογον και την μαρτυριαν
ιησου χριστου οσα τε ειδεν,
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ην εδωκεν αυτω ο θεος δειξαι τοις δουλοις αυτου α δει γενεσθαι εν ταχει και εσημανεν
αποστειλας δια του αγγελου αυτου τω δουλω αυτου ιωαννη 2 ος εμαρτυρησεν τον λογον και την
μαρτυριαν ιησου χριστου οσα τε ειδεν]
[και ατινα εισι και ατινα χρη γενεσθαι μετα ταυτα,-]
3 μακαριος ο αναγινωσκων και [οι ακουοντες, ακουων] [τους λογους, τους λογους τουτους, τον
λογον] της προφητειας [ταυτης,-] και τηρουντες τα εν αυτη γεγραμμενα ο γαρ καιρος εγγυς

Ilm.1:4-6

Hakasulkuja 14/10.

4 ιωαννης ταις επτα εκκλησιαις ταις εν τη ασια χαρις υμιν και ειρηνη απο [θεου, του,-] ο ων και ο
ην και ο ερχομενος και απο των επτα πνευματων [α, των, α εστιν] ενωπιον του θρονου αυτου
5 και απο ιησου χριστου ο μαρτυς ο πιστος ο πρωτοτοκος [εκ,-]των νεκρων και ο αρχων των
βασιλεων της γης [τω,-] [αγαπωντι, αγαπησαντι] ημας και [λυσαντι, λουσαντι] [ημας,-] [εκ, απο]
των αμαρτιων [ημων,-] εν τω αιματι αυτου
6 και [εποιησεν, ποιησαντι] [ημας, ημιν, ημων] βασιλει[αν,ον,ς και] [ιερεις, ιερατευμα] τω θεω
και πατρι αυτου αυτω η δοξα και το κρατος εις τους αιωνας [των αιωνων,-] αμην

Ilm.1:7-8
7 ιδου ερχεται [μετα, επι] των νεφελων και [οψεται, οψονται] αυτον πας οφθαλμος και οιτινες
[αυτον,-] εξεκεντησαν και κοψονται [επ αυτον, αυτον,-] πασαι αι φυλαι της γης ναι αμην
8 εγω ειμι το [αλφα, α] και το ω [αρχη και τελος,-] λεγει [κυριος ο θεος, ο κυριος] ο ων και ο ην
και ο ερχομενος ο παντοκρατωρ

Korjattu teksti :
20769 = 7 x 3 x 23 x 43 ( 14.jpl )
1. Avainsana: nefelee = 2 x 13 x 23
2. Ls: Pyhä Kolminaisuus ( 3 ) x hengellinen täydellisyys mitattuna voimassa ( 14 ) x
tuomio ( 23 )
3. αρχη x 43 – tässä = 6 x 7
4. Var.

192;

27/7;

1/23
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7 ιδου ερχεται [επι] των νεφελων και [οψεται,] αυτον πας οφθαλμος και οιτινες [-] εξεκεντησαν
και κοψονται [αυτον,] πασαι αι φυλαι της γης ναι αμην
8 εγω ειμι το [α] και το ω [-] λεγει [κυριος ο θεος,] ο ων και ο ην και ο ερχομενος ο παντοκρατωρ

Korjaukset v. 1938 käännökseen: Ei ole
7. Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja
kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen.
8. "Minä olen A ja O", sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, Kaikkivaltias.

Ilm.6:1-2
1 και ειδον [οτε, οτι] ηνοιξεν το αρνιον μιαν εκ των [επτα,-] σφραγιδων και ηκουσα ενος εκ των
τεσσαρων ζωων λεγοντος ως [φωνη, φωνην, φωνης] βροντης ερχου [και ιδε, και βλεπε,-]
2 [και ειδον, και ιδον,-] και ιδου ιππος λευκος και ο καθημενος επ [αυτον, αυτω] εχων τοξον και
εδοθη αυτω στεφανος και εξηλθεν νικων [και,-] [ινα νικηση, ενικησεν]

Korjattu teksti:
24843 = 7 x 7 x 3 x 13 x 13
1. Avainsana: sfragis = 2 x 3 x 13 x 13
2. Ls: jumalallinen valmiiksi saattaminen ( 21 ) x tapain turmelus ( 13 )
3. Var.

864;

124/7;

1/507

1 και ειδον [οτι] ηνοιξεν το αρνιον μιαν εκ των [επτα,] σφραγιδων και ηκουσα ενος εκ των
τεσσαρων ζωων λεγοντος ως φω[νη,] βροντης ερχου [-]
2 [-] και ιδου ιππος λευκος και ο καθημενος επ [αυτον,] εχων τοξον και εδοθη αυτω στεφανος και
εξηλθεν νικων [-] [ενικησεν]

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
1. Ja minä näin, kuinka sillä Karitsa avasi yhden niistä seitsemästä sinetistä, ja kuulin yhden niistä
neljästä olennosta sanovan niinkuin ukkosen äänellä äänen: "Tule!"
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2. Ja minä näin, ja katso: valkea hevonen; ja sen selässä istuvalla oli jousi, ja hänelle annettiin
seppele, ja hän lähti voittajana ja voittamaan.

Ilm.6:9-11

Hakasulkuja 17/10.

9 και οτε ηνοιξεν την πεμπτην [την,-] σφραγιδα ειδον υποκατω του θυσιαστηριου τας ψυχας [των
ανθρωπων,-] των εσφαγμενων δια τον λογον του θεουκαι [δια,-] την μαρτυριαν [του αρνιου,-] ην
ειχον
10 και εκρα[ξαν, ζον] φωνη μεγαλη λεγοντες εως ποτε ο δεσποτης ο αγιος και [ο,-] αληθινος ου
κρινειςκαι εκδικεις το αιμα ημων [εκ, απο] των κατοικουντων επι της γης
11 και εδοθη[σαν,-] [αυτοις,-] [εκαστω, εκαστοις] [στολη λευκη, στολαι λευκαι] και ερρεθη αυτοις
ινα αναπαυ[σονται,σωνται,σασθε,σθαι] [ετι χρονον, τινα χρονον,-] [μικρον,-] εως [ου, αν,-]
πληρω[θωσιν,σωσιν,σουσιν]και οι συνδουλοι αυτων και οι αδελφοι αυτων [και,-]οι μελλοντες
αποκτεννεσθαι ως και αυτοι

Ilm.7:1-8

Tämä on yksi asiakoknaisuus, jossa on liikaa hakasulkuja minun tk.ohjelmalleni.

1. Daan ei voi puuttua jakeesta 6, sillä Alkutekstin kopioista ei löydy vaihtoehtoja ”kaikista”sanalle jakeessa 4. Lisäksi Daan esiintyy bohaerilaisissa teksteissä.
2. Daan x 13 + tässä = 14 = 2 x 7
3. Manasse x 43 – tässä = 42 = 6 x 7
4. Jaakobin poikien nimien yhteen laskettu lukuarvo Daanin kanssa = 7 x 9 x 10 x 13

Ilm.7:1-3
1 [και,-] μετα [τουτο, ταυτα] ειδον τεσσαρας αγγελους εστωτας επι τας τεσσαρας γωνιας της γης
κρατουντας τους τεσσαρας ανεμους της γης ινα μη [πνεη, πνευση, γενηται] [ο,-] ανεμος [επι της
γης,-] μητε επι της θαλασσης μητε επι [παν δενδρον, τι δενδρον, δενδρον, δενδρου, δενδρων]
2 και ειδον αλλον αγγελον [αναβαινοντα, αναβαντα] απο [ανατολης, ανατολων] ηλιου εχοντα
σφραγιδα θεου ζωντος και [εκραξεν, εκραζεν, εκεκραξε] φωνη μεγαλη τοις τεσσαρσιν αγγελοις
οις εδοθη [αυτοις,-] αδικησαι την γην και την θαλασσαν
3 λεγων μη αδικησητε την γην [μητε, και, μηδε] την θαλασσαν [μητε, μηδε] τα δενδρα [αχρι, αχρις
ου, αχρις αν] σφραγι[σ,ζ]ωμεν τους δουλους του θεου ημων επι των μετωπων αυτων

Ilm.7:4-8
A εσφραγισμενων x 14
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4 [και ηκουσα τον αριθμον των εσφραγισμενων,-]
[εκατον τεσσερακοντα τεσσαρες, εκατον και τεσσερακοντα τεσσαρες, ρμδ] χιλιαδες
εσφραγισμε[νοι,νων] εκ πασης φυλης υιων ισραηλ
5 εκ φυλης ιουδα δωδεκα χιλιαδες εσφραγισμενοι εκ φυλης ρουβην δωδεκα χιλιαδες
εσφραγισμενοι εκ φυλης γαδ δωδεκα χιλιαδες εσφραγισμενοι
6 εκ φυλης ασηρ δωδεκα χιλιαδες εσφραγισμενοι εκ φυλης νεφθαλι δωδεκα χιλιαδες
εσφραγισμενοι εκ φυλης [μανασση, δαν] δωδεκα χιλιαδες εσφραγισμενοι
7 εκ φυλης συμεων δωδεκα χιλιαδες εσφραγισμενοι εκ φυλης λευι δωδεκα χιλιαδες
εσφραγισμενοι εκ φυλης ισσαχαρ δωδεκα χιλιαδες εσφραγισμενοι
8 εκ φυλης ζαβουλων δωδεκα χιλιαδες εσφραγισμενοι εκ φυλης ιωσηφ δωδεκα χιλιαδες
εσφραγισμενοι εκ φυλης βενιαμιν δωδεκα χιλιαδες εσφραγισμε[νοι,νων,ναι,-]
B εσφραγισμενων x 4
4 [και ηκουσα τον αριθμον των εσφραγισμενων,-]
[εκατον τεσσερακοντα τεσσαρες, εκατον και τεσσερακοντα τεσσαρες, ρμδ] χιλιαδες
εσφραγισμε[νοι,νων] εκ πασης φυλης υιων ισραηλ
5 εκ φυλης ιουδα ιβ χιλιαδες εσφραγισμενοι εκ φυλης ρουβην ιβ χιλιαδες εκ φυλης γαδ ιβ
χιλιαδες
6 εκ φυλης ασηρ ιβ χιλιαδες εκ φυλης νεφθαλι ιβ χιλιαδες εκ φυλης [μανασση, δαν] ιβ χιλιαδες
7 εκ φυλης συμεων ιβ χιλιαδες εκ φυλης λευι ιβ χιλιαδες εκ φυλης ισσαχαρ ιβ χιλιαδες
8 εκ φυλης ζαβουλων ιβ χιλιαδες εκ φυλης ιωσηφ ιβ χιλιαδες εκ φυλης βενιαμιν ιβ χιλιαδες
εσφραγισμε[νοι,νων,ναι,-]

Luku 13 on mahdollisesti yksi kokonaisuus ja tulee laskea yhdessä virheettömän
tuloksen saamiseksi.

Ilm.13:1-3
1 και ειδον εκ της θαλασσης θηριον αναβαινον εχον κερατα δεκα και κεφαλας επτα και επι των
κερατων αυτου δεκα διαδηματα και επι τας κεφαλας αυτου [ονοματα, ονομα] βλασφημιας
2 και το θηριον ο ειδον [ην,-] ομοιον παρδαλει και οι ποδες αυτου ως [αρκου, αρκτου] και το
στομα αυτου ως στομα [λεοντος, λεοντων] και εδωκεν αυτω ο δρακων την δυναμιν αυτου και τον
θρονον αυτου και εξουσιαν μεγαλην
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3 και [ειδον,-] μιαν [εκ,-] των κεφαλων αυτου ως εσφαγμενην εις θανατον και η πληγη του
θανατου αυτου εθεραπευθη και [εθαυμασθη ολη η γη, εθαυμασεν ολη η γη, εθαυμασθη εν ολη
τη γη] οπισω του θηριου
Korjattu teksti ( ? )
43316 = 7 x 13x 17 x 28
Avainsana: theerion = 13 x 19
1 και ειδον εκ της θαλασσης θηριον αναβαινον εχον κερατα δεκα και κεφαλας επτα και επι των
κερατων αυτου δεκα διαδηματα και επι τας κεφαλας αυτου [ ονομα] βλασφημιας
2 και το θηριον ο ειδον [ην,] ομοιον παρδαλει και οι ποδες αυτου ως [αρκου,] και το στομα αυτου
ως στομα [λεοντος,] και εδωκεν αυτω ο δρακων την δυναμιν αυτου και τον θρονον αυτου και
εξουσιαν μεγαλην
3 και [ειδον,] μιαν [εκ,] των κεφαλων αυτου ως εσφαγμενην εις θανατον και η πληγη του
θανατου αυτου εθεραπευθη και [ εθαυμασεν ολη η γη,] οπισω του θηριου

13:4
4 και [προσεκυνησαν, προσεκυνησεν] [τω δρακοντι, τον δρακοντα] [οτι, ος] [εδωκεν, τω
δεδωκοτι] [την,-] εξουσιαν τω θηριωκαι προσεκυνησαν [τω θηριω, το θηριον] λεγοντες τις ομοιος
τω θηριω [και,-] τις [δυναται, δυνατος] πολεμησαι μετ αυτου
Korjattu teksti ( ? )
15834 = 7 x 13 x 6 x 29
Avainsana: theerion = 13 x 19
4 και [προσεκυνησαν,] [τω δρακοντι,] [ ος] [εδωκεν,] [-] εξουσιαν τω θηριωκαι προσεκυνησαν
[ το θηριον] λεγοντες τις ομοιος τω θηριω [-] τις [ δυνατος] πολεμησαι μετ αυτου

13:5
5 και εδοθη αυτω στομα λαλουν [τα,-] [λαλουντα,-] μεγαλα και [βλασφημιας, βλασφημιαν,
βλασφημα]και εδοθη αυτω [εξουσια,-] [ποιησαι, ποιησαι ο θελει, πολεμον ποιησαι, πολεμησαι,-]
μηνας τεσσ[ε,α]ρακοντα [και,-] δυο
Korjattu teksti ( ? )
9464 = 7 x 13 x 13 x 8
Avainsana: stoma =13 x 47

( 1-5 = 2 x 7 x 13 x 13 x 29 )
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5 και εδοθη αυτω στομα λαλουν [-] [λαλουντα,] μεγαλα και [ βλασφημιαν,]και εδοθη αυτω
[εξουσια,] [ποιησαι,] μηνας τεσσ[ε,]ρακοντα [και,] δυο

Ilm.13:6-7
6 και ηνοιξεν το στομα αυτου [εις βλασφημιας, εις βλασφημιαν, βλασφημησαι] προς τον θεον
βλασφημησαι το ονομα αυτου [και την σκηνην αυτου,-] [και,-] [τους,-] εν τω ουρανω
[σκηνουντας,-]
7 [ και εδοθη αυτω ποιησαι πολεμον μετα των αγιων και νικησαι αυτους,-] και εδοθη αυτω
εξουσια επι πασαν φυλην [και λαον,-] και γλωσσαν και εθνος

Korjattu teksti ( ? )
15470 = 7 x 13 x17 x 10
1. Avainsana: stoma =13 x 47 ( tai theerion = 13 x 192 ).
2. Ls: jumalallisen järjestyksen täydellisyys ( 10 ) x hengellisen järjestyksen täydellisyys ( 17 ) x
tuhoaminen ( 13 )
3. ” kai laon” x 7 tällaisessa luettelossa Ilm.kirjassa
4. Septuagintassa Dan.7:21 käytetty sana iskhyoo = olla voimallinen ( ei ”voittaa” )
5. Var.

192;

20/7;

1/13

6 και ηνοιξεν το στομα αυτου [ βλασφημησαι] προς τον θεον βλασφημησαι το ονομα αυτου [-]
[και,] [-] εν τω ουρανω [-]
7 [-] και εδοθη αυτω εξουσια επι πασαν φυλην [και λαον,] και γλωσσαν και εθνος

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
6. Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majaansa, ja
niitä, jotka taivaassa asuvat ovat.
7. Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin
kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot. (Vertaa Dan.7:21!!!)
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13:8
8 και προσκυνησουσιν [αυτον, αυτω] παντες οι κατοικουντες επι της γης
[ου ου γεγραπται το ονομα αυτου, ων ου γεγραπται τα ονοματα αυτων, ων γεγραπται τα ονοματα
αυτων, ων ου γεγραπται τα ονοματα, ων ου γεγραπται το ονομα, ων ουτε γεγραπται το ονομα, ων
ου γεγραπται το ονομα αυτων, ουαι γεγραπται το ονομα αυτου]
εν [τω βιβλιω, βιβλιω, τω βιβλω, τη βιβλω, βιβλω] της ζωης του αρνιου [του,-] εσφαγμενου απο
καταβολης κοσμου
Korjattu teksti ( ? )
15470 = 7 x 2 x 13 x 5 x 17
Avainsana: grafoo = 6 x 9 x 2 x 13
8 και προσκυνησουσιν [αυτω] παντες οι κατοικουντες επι της γης [ων ου γεγραπται το ονομα,]εν
[βιβλω] της ζωης του αρνιου [-] εσφαγμενου απο καταβολης κοσμου

13:9-10
9 ει τις εχει ους ακουσατω
10 ει τις [εις αιχμαλωσιαν, εις αιχμαλωσιαν απαγει, εχει αιχμαλωσιαν, αιχμαλωτιζει] [συναγει,
απαγει,-] [εις αιχμαλωσιαν,-] υπαγει ει τις [εν μαχαιρη, μαχαιρα,-] [ αποκτανθηναι,αποκτενει δει,
αποκτεινει δει, αποκτεννει δει, δει,-] αυτον, [εν μαχαιρη, μαχαιρα,-] αποκτανθηναι ωδε εστιν η
υπομονη και η πιστις των αγιων
Korjattu teksti ( ? )
18760 = 7 x 4 x 10 x 67
Avainsana: ous = 10 x 67
9 ει τις εχει ους ακουσατω
10 ει τις [ εχει αιχμαλωσιαν,] [συναγει,] [εις αιχμαλωσιαν,] υπαγει ει τις εν [μαχαιρη,]
[ αποκτεννει δει,] αυτον, [εν μαχαιρη,] αποκτανθηναι ωδε εστιν η υπομονη και η πιστις των
αγιων

13:11
11 και ειδον αλλο θηριον [αναβαινον, αναβαινων] εκ της γης και ειχεν κερατα [δυο,-]
[ομοια, ομοιω] αρνιω και [ελαλει, λαλει] ως δρακων
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Κorjattu teksti ( ? )
7098 = 2 x 3 x 7 x 13 x 13
Avainsana: theeriov = 13 x 19
11 και ειδον αλλο θηριον [ αναβαινων] εκ της γης και ειχεν κερατα [δυο,] [ομοια,] αρνιω και
[ελαλει,] ως δρακων

13:12-13
12 και την εξουσιαν του πρωτου θηριου πασαν [ποιει, εποιει] ενωπιον αυτου και [ποιει, εποιει]
την γην και τους εν αυτη κατοικουντας [ινα προσκυνησουσιν, ινα προσκυνησωσιν, ινα
προσκυνησωσι, προσκυνειν] το θηριον το πρωτον ου εθεραπευθη η πληγη [του θανατου αυτου,
του θανατου, αυτου]
13 και [ποιει, εποιει, ποιησει] σημεια μεγαλα [ινα και πυρ ποιη, ινα και πυρ ποιην] εκ του
ουρανου καταβαινειν [εις, επι] την γην ενωπιον των ανθρωπων
Korjattu teksti ( ? )
27664 = 2 x 8 x 7 x 13 x 19
Avainsana: theerion = 13 x 19
12 και την εξουσιαν του πρωτου θηριου πασαν [ εποιει] ενωπιον αυτου και [ εποιει] την γην και
τους εν αυτη κατοικουντας[ινα προσκυνησουσιν,] το θηριον το πρωτον ου εθεραπευθη η πληγη
[του θανατου αυτου,]
13 και [ εποιει,] σημεια μεγαλα [ινα και πυρ ποιη,] εκ του ουρανου καταβαινειν [εις,] την γην
ενωπιον των ανθρωπων

13:14
14 και πλανα [τους εμους,-] τους κατοικουντας επι της γης δια τα σημεια α εδοθη αυτω ποιησαι
ενωπιον του θηριου λεγων τοις κατοικουσινεπι της γης ποιησαι εικονα τω θηριω [ος, ο] [εχει,
ειχεν, ειχε] [την,-] πληγην
[της μαχαιραης και εζησεν,
και εζησεν απο της μαχαιρης,
της μαχαιραας και εζησεν,
και εζησεν απο της μαχαιρας]
Korjattu teksti ( ? )
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17290 = 2 x 5 x 7 x 13 x 19
Avainsana: theerion = 13 x 19
14 και πλανα [-] τους κατοικουντας επι της γης δια τα σημεια α εδοθη αυτω ποιησαι ενωπιον του
θηριου λεγων τοις κατοικουσινεπι της γης ποιησαι εικονα τω θηριω [ος,] [ ειχεν,] [-] πληγην [της
μαχαιραας και εζησεν,]

13:15
15 και εδοθη [αυτη, αυτη τη γη, τη γη, αυτω,-] δουναι πνευμα τη εικονι [του θηριου ινα και
λαληση η εικων του θηριου και ποιηση, του θηριου ινα και λαληση η εικων του θηριου και
ποιησει, του ποιησαι] [ινα,-] οσοι [εαν, αν] μη [προσκυνησωσιν, προσκυνησουσιν] [τη εικονι, την
εικονα] του θηριου [ινα,-] αποκτανθωσιν
Korjattu teksti ( ? )
10556 = 2 x 2 x 7 x 13 x 29
Avainsana: theerion = 13 x 19
15 και εδοθη [αυτω,] δουναι πνευμα τη εικονι [ του ποιησαι] [ινα,] οσοι [εαν,] μη
[προσκυνησωσιν,] [τη εικονι,] του θηριου [ινα,] αποκτανθωσιν

13:16-17
16 και [ποιει, ποιησει, εποιει] παντας τους μικρους και τους μεγαλους και τους πλουσιους και
τους πτωχους και τους ελευθερουςκαι τους δουλους ινα
[δωσιν, δωσωσιν, δωση, δωσει, δωσουσιν, λαβωσιν] αυτοις [χαραγμα, χαραγματα] επι της χειρος
αυτων της δεξιας η επι [το μετωπον, των μετωπων] αυτων
17 [και,-] ινα μη τις [δυνηται, δυναται] αγορασαι η πωλησαι ει μη ο εχων το χαραγμα [η,-]
[το ονομα του θηριου, του θηριου, του ονοματος του θηριου, η το ονομα του θηριου, του θηριου
η το ονομα αυτου, επι του μετωπου αυτου το ονομα του θηριου] η τον αριθμον του ονοματος
αυτου
Korjattu teksti ( ? )
36309 = 3 x 7 x 7 x 13 x 19
Avainsana: theerion = 13 x 19
16 και [ εποιει] παντας τους μικρους και τους μεγαλους και τους πλουσιους και τους πτωχους και
τους ελευθερουςκαι τους δουλους ινα [ δωσουσιν,] αυτοις [ χαραγματα] επι της χειρος αυτων της
δεξιας η επι [το μετωπον,] αυτων
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17 [και,] ινα μη τις [δυνηται,] αγορασαι η πωλησαι ει μη ο εχων το χαραγμα [η,] [ του θηριου,] η
τον αριθμον του ονοματος αυτου

13:18 A
18 ωδε η σοφια εστιν ο εχων [τον,-] νουν ψηφισατω τον αριθμον του θηριου αριθμος γαρ
ανθρωπου εστιν [και ο αριθμος αυτου, ο αριθμος αυτου ,-] [εστιν, εστιν δε,-]
[εξακοσιοι εξηκοντα εξ, εξακοσιαι εξηκοντα εξ, εξακοσιαι δεκα εξ, χις, εξακοσια εξηκοντα πεντε,
εξακοσια εξηκοντα εξ, χξς]
Korjattu teksti ( ? ) A
15470 = 10 x 7 x 13 x 17
Avainsana: theerion = 13 x 19
18 ωδε η σοφια εστιν ο εχων [τον,] νουν ψηφισατω τον αριθμον του θηριου αριθμος γαρ
ανθρωπου εστιν [και ο αριθμος αυτου,] [εστιν δε,] [ εξακοσια εξηκοντα πεντε,]

13:18 B
18 ωδε η σοφια εστιν ο εχων [τον,-] νουν ψηφισατω τον αριθμον του θηριου αριθμος γαρ
ανθρωπου εστιν [και ο αριθμος αυτου, ο αριθμος αυτου,-] [εστιν, εστιν δε,-]
[εξακοσιοι εξηκοντα εξ, εξακοσιαι εξηκοντα εξ, εξακοσιαι δεκα εξ, χις, εξακοσια εξηκοντα πεντε,
εξακοσια εξηκοντα εξ, χξς, χξεα]
Korjattu teksti ( ? ) B
13104 = 4 x 6 x 6 x 7 x 13
18 ωδε η σοφια εστιν ο εχων [τον,]νουν ψηφισατω τον αριθμον του θηριου αριθμος γαρ
ανθρωπου εστιν [-] [εστιν,][χξεα]

Ilm.16:1
1 και ηκουσα μεγαλης φωνης [εκ του ναου, εκ του ουρανου,-] λεγουσης τοις επτα αγγελοις
υπαγετε [και,-] [εκχεετε, εκχεατε] τας [επτα,-] φιαλας του θυμου [του θεου εις την γην, του θεου,
εις την γην]

Korjattu teksti:
10465 = 7 x 5 x 13 x 23
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1. Avainsana: ekkheoo = 5 x 13 x 22
2. Ls: vapaus ( 5 ) x kapina ( 13 ) x tuomio ( 23 )
3. ναου ( temppeli ) x 45 – tässä - 2 jossain
4. Var. 72;

13/7;

1/65

1 και ηκουσα μεγαλης φωνης [-] λεγουσης τοις επτα αγγελοις υπαγετε [-] [εκχεετε,] τας [επτα,]
φιαλας του θυμου [εις την γην]

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
1. Ja minä kuulin suuren äänen temppelistä sanovan niille seitsemälle enkelille: "Menkää ja
vuodattakaa ne seitsemän Jumalan vihan maljaa maan päälle".

Ilm 16:2
2 και απηλθεν ο πρωτος και εξεχεεν την φιαλην αυτου [εις, επι] την γην και εγενετο ελκος κακον
και πονηρον [επι, εις] τους ανθρωπους τους εχοντας το χαραγμα του θηριου και τους
προσκυνουντας [τη εικονι, την εικονα] αυτου

Korjattu teksti:
18732 = 7 x 12 x 223 ( 48.jpl = 6 x 8 )
1. Ainoa 7-jaollinen
2. Ls: saattaa asiat täydelliseen järjestykseen ( 12 ) x uusi alku ( 8 ) x taistelu hengen ja lihan
välillä ( 6 )
3. Var. 8; 1/7

2 και απηλθεν ο πρωτος και εξεχεεν την φιαλην αυτου [επι] την γην και εγενετο ελκος κακον και
πονηρον [επι,] τους ανθρωπους τους εχοντας το χαραγμα του θηριου και τους προσκυνουντας
[την εικονα] αυτου

Korjaukset v. 1938 käännökseen: Ei ole.
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2. Ja ensimmäinen lähti ja vuodatti maljansa maan päälle; ja tuli pahoja ja ilkeitä paiseita niihin
ihmisiin, joissa oli pedon merkki ja jotka kumarsivat sen kuvaa.

Ilm.16:3
3 και ο δευτερος [αγγελος,-] εξεχεεν την φιαλην αυτου εις την θαλασσαν και εγενετο αιμα ως
νεκρου και πασα ψυχη [ζωης, ζωσα, ζωων,-] απεθανεν [τα, των,-] [εν τη θαλασση, επι της
θαλασσης]

Korjattu teksti:
12376 = 7 x 4 x 2 x 13 x 17
1. Avainsana: ekkheoo = 5 x 11 x 2 x 13
2. Ls: hengellisen järjestyksen täydellisyys ( 17 ) x kapina ( 13 ) vai uusi alku ( 8 )
3. Var. 48;

7/7; 1/26

3 και ο δευτερος [αγγελος,] εξεχεεν την φιαλην αυτου εις την θαλασσαν και εγενετο αιμα ως
νεκρου και πασα ψυχη [ζωης,] απεθανεν [τα,] [επι της θαλασσης]

Korjaukset v. 1938 käännökseen: Ei ole.
3. Ja toinen enkeli vuodatti maljansa mereen, ja se tuli vereksi, ikäänkuin kuolleen vereksi, ja
jokainen elävä olento kuoli, mitä meressä oli.

Ilm 16:4-7

Variaatioita 23040 x 2 Hakasulkuja 11

4 και ο τριτος [αγγελος,-] εξεχεεν την φιαλην αυτου [εις, επι] τους ποταμους και [εις, επι,-] τας
πηγας των υδατων και εγεν[ετο, οντο] αιμα
5 και ηκουσα του αγγελου των υδατων λεγοντος δικαιος [κυριε,-] ει ο ων και [ο ην ο οσιος, ος ην
και οσιος, ος ην οσιος, ο ην ο οσιος, ο ην οσιος] οτι ταυτα εκρινας
6 οτι αιμα[τα,-] αγιων και προφητων εξεχεαν και αιμα αυτοις [δεδωκας, εδωκας, εδωκεν] π[ι,]ειν αξιοι [οπερ, αρα, γαρ,-] εισιν
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7 και ηκουσα [εκ, εκ αλλου,-]του θυσιαστηριου λεγοντος ναι κυριε ο θεος ο παντοκρατωρ
αληθιναι και δικαιαι αι κρισεις σου

Ilm.16:8-9
8 και ο τεταρτος [αγγελος,-] εξεχεεν την φιαλην αυτου επι τον ηλιον και εδοθη [αυτω,-]
καυματισαι τους ανθρωπους εν πυρι
9 και εκαυματισθησαν οι ανθρωποι καυμα μεγα και εβλασφημησαν [οι ανθρωποι,-] [το ονομα,
ενωπιον] του θεου του εχοντος [την,-] εξουσιαν επι τας πληγας ταυτας και ου μετενοησαν δουναι
αυτω δοξαν

Korjattu teksti
26026 = 7 x 2 x 11 x 13 x 13
1. Avainsana: ekkheoo = 10 x 11 x 13
2. Ls: saattaa epäjärjestykseen ( 22 ) x murtaa ( 13 ) x kapina ( 13 )
3. Var. 32;

5/7;

1/143

8 και ο τεταρτος [-] εξεχεεν την φιαλην αυτου επι τον ηλιον και εδοθη [αυτω] καυματισαι τους
ανθρωπους εν πυρι
9 και εκαυματισθησαν οι ανθρωποι καυμα μεγα και εβλασφημησαν [-] [ ενωπιον] του θεου του
εχοντος [την,] εξουσιαν επι τας πληγας ταυτας και ου μετενοησαν δουναι αυτω δοξαν

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
8. Ja neljäs enkeli vuodatti maljansa aurinkoon, ja sille annettiin valta paahtaa ihmisiä tulella.
9. Ja ihmiset paahtuivat kovassa helteessä ja pilkkasivat Jumalan nimeä Jumalan edessä hänen,
jolla on vallassaan nämä vitsaukset; mutta he eivät tehneet parannusta, niin että olisivat antaneet
hänelle kunnian.

Ilm.16:10-11
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10 και ο πεμπτος [ανγελος,-] εξεχεεν την φιαλην αυτου επι τον θρονον του θηριου και εγενετο η
βασιλεια αυτου [εσκοτωμενη, εσκοτισμενη] και [εμασωντο, εμασσωντο] τας γλωσσας αυτων [εκ,
απο] του πονου
11 και [εβλασφημησαν, εβλασφημουν] τον θεον του ουρανου εκ των πονων αυτων και εκ των
ελκων αυτων και ου μετενοησαν [εκ των εργων αυτων,-]

Korjattu teksti:
31787 = 7 x 19 x 239 ( 52.jpl = 4 x 13 )
1. Avainsana: theerion = 13 x 19
2. Ls: Jumalan luomistyö ( 4 ) x kapina ( 13 ) x jumalallisen järjestyksen täydellisyys suhteessa
tuomioon ( 19 )
3. Var. 64;

14/7;

1/19

10 και ο πεμπτος [-] εξεχεεν την φιαλην αυτου επι τον θρονον του θηριου και εγενετο η βασιλεια
αυτου [εσκοτωμενη,] και [εμασωντο,] τας γλωσσας αυτων [απο] του πονου
11 και [εβλασφημησαν,] τον θεον του ουρανου εκ των πονων αυτων και εκ των ελκων αυτων και
ου μετενοησαν [εκ των εργων αυτων,]

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
10. Ja viides enkeli vuodatti maljansa pedon valtaistuimelle, ja sen valtakunta pimeni; ja he
pureskelivat kielensä rikki tuskissansa
11. ja pilkkasivat taivaan Jumalaa tuskiensa ja paiseittensa tähden, mutta eivät tehneet parannusta
teoistansa.

Ilm.19:1-4
1 [και,-] μετα ταυτα ηκουσα [ως φωνην μεγαλην, ως φωνην, φωνην μεγαλην, φωνην] οχλου
πολλου εν τω ουρανω λεγον[των,τος] αλληλουια η σωτηρια και η [δοξα και η δυναμις, δυναμις,
δοξα και η τιμη και η δυναμις] [του θεου ημων, κυριω τω θεω ημον]
2 οτι αληθιναι και δικαιαι αι κρισεις αυτου οτι εκρινεν την πορνην την μεγαλην ητις [εφθειρεν,
διεφθειρεν, εκρινεν] την γην εν τη πορνεια αυτης και εξεδικησεν το αιμα των δουλων αυτου εκ
[της,-] χειρος αυτης
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3 και δευτερον [ειρηκαν, ειρηκεν, ειπαν] αλληλουια και ο καπνος [αυτης,-] αναβαινει εις τους
αιωνας των αιωνων
4 και επεσαν οι πρεσβυτεροι οι εικοσι [και,-] τεσσαρες και τα τεσσ[α,ε]ρα ζωα και προσεκυνησαν
τω θεω τω καθημενω επι [τω θρονω, του θρονου, των θρονων] λεγοντες αμην αλληλουια

Korjattu teksti:
48720 = 7 x 12 x 4 x 5 x 29
1. Avainsana alleelouia = 4 x 5 x 29
2. Ls: saattaa asiat täydelliseen järjestykseen ( 12 ) x suuren muutoksen odotus ( 20 ) x
tuomion odotus ( 29 )
3. Var. 10380 x 2;

2965/7;

1/580

1[-] μετα ταυτα ηκουσα [φωνην μεγαλην,] οχλου πολλου εν τω ουρανω λεγον[τος] αλληλουια
η σωτηρια και η [ δυναμις,] [του θεου ημων,]
2 οτι αληθιναι και δικαιαι αι κρισεις αυτου οτι εκρινεν την πορνην την μεγαλην ητις [εφθειρεν,]
την γην εν τη πορνεια αυτης και εξεδικησεν το αιμα των δουλων αυτου εκ [-] χειρος αυτης
3 και δευτερον [ειρηκαν,] αλληλουια και ο καπνος [-] αναβαινει εις τους αιωνας των αιωνων
4 και επεσαν οι πρεσβυτεροι οι εικοσι [-] τεσσαρες και τα τεσσ[α]ρα ζωα και προσεκυνησαν τω
θεω τω καθημενω επι [τω θρονω,] λεγοντες αμην αλληλουια

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
1. Sen jälkeen minä kuulin ikäänkuin kansan paljouden suuren äänen taivaassa sanovan:
"Halleluja! Pelastus ja kunnia ja voima on Jumalan, meidän Jumalamme.
2. Sillä totiset ja vanhurskaat ovat hänen tuomionsa; sillä hän on tuominnut sen suuren porton,
joka turmeli maan haureudellaan, ja on kostanut ja on vaatinut hänen kädestänsä palvelijainsa
veren."
3. Ja he sanoivat toistamiseen: "Halleluja!" Ja hänen savunsa nousee aina ja iankaikkisesti.
4. Ja ne kaksikymmentä neljä vanhinta ja neljä olentoa lankesivat maahan ja kumartaen rukoilivat
palvoivat Jumalaa, joka valtaistuimella istuu, ja sanoivat: "Amen, halleluja!"

Ilm.19:5
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5 και [φωνη απο του θρονου εξηλθεν λεγουσα,
φωνη εκ του θρονου εξηλθεν λεγουσα,
φωνη εκ του θρονου εξηλθεν,
φωνη απο του ουρανου εξηλθεν λεγουσα,
φωναι εξηλθον εκ του θρονου λεγουσαι,
φωναι εξηλθον απο του θρονου λεγουσαι]
αινειτε [τω θεω, τον θεον] ημων παντες οι δουλοι αυτου [και,-] οι φοβουμενοι αυτον [και,-] οι
μικροι και οι μεγαλοι

Korjattu teksti:
12250 = 7 x 5 x 5 x 5 x 2 x 7
1. Avainsana: foonee = 2 x 7 x 97 ( 25.jpl )
2. Ls: liitto ihmisen ja Jumalan välillä ( 7 ) x jumalallisen järjestyksen täydellisyys ( 10 ) x
jumalallisen armon vastaan ottamisen odotus ( 25 )
3. Var. 48;

7/7;

2/14

5 και [φωναι εξηλθον εκ του θρονου λεγουσαι,] αινειτε [τω θεω,] ημων παντες οι δουλοι αυτου[-]
οι φοβουμενοι αυτον [και,] οι μικροι και οι μεγαλοι

Korjaukset v. 1938 käännökseen: Ei ole.
5. Ja valtaistuimelta lähti ääni, joka sanoi: "Ylistäkää meidän Jumalaamme, kaikki hänen
palvelijansa, te, jotka häntä pelkäätte, sekä pienet että suuret".

Ilm.19:6-10

Asiakokonaisuus sisältää [17] hakasulkua. νυμφη x 5 + Mt.25:1 + tässä = 7 ???

6 και ηκουσα [ως,-] φωνην οχλου πολλου και ως φωνην υδατων πολλων και ως φωνην βροντων
ισχυρων λεγοντ[ων,ας,ες] αλληλουια οτι εβασιλευσεν
[κυριος ο θεος ημων, κυριος ο θεος, ο θεος ημων, ο θεος ο κυριος ημων ] ο παντοκρατωρ
7 χαιρωμεν και αγαλλιωμε[ν,θα] και [δωσομεν, δωσωμεν, δωμεν] την δοξαν αυτω οτι ηλθεν ο
γαμος του αρνιου και η [γυνη αυτου, γυνη, νυμφη, νυμφη αυτου] ητοιμασεν εαυτην
8 και εδοθη αυτη ινα περιβαληται βυσσινον λαμπρον [και,-] καθαρον το γαρ βυσσινον τα
δικαιωματα των αγιων εστιν
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9 και λεγει μοι [γραψον,-] μακαριοι οι εις το δειπνον [του γαμου,-] του αρνιου κεκλημενοι [και
λεγει μοι,-] ουτοι οι λογοι [οι, μου,-] αληθινοι του θεου εισιν
10 και επεσ[α,ον] εμπροσθεν των ποδων αυτου [προσκυνησαι, και προσεκυνησα] αυτω και λεγει
μοι ορα μη [ποιησης,-] συνδουλος σου ειμι
και των αδελφων [σου,-] των εχοντων την μαρτυριαν [του,-] ιησου τω θεω προσκυνησον η γαρ
μαρτυρια [του,-] ιησου εστιν το πνευμα της προφητειας

Ilm.22:18-19

Joku näistä kolmesta on virheetön alkuteksti

18 [μαρτυρω εγω παντι τω, μαρτυρω εγω παντι, συμμαρτυρουμαι γαρ παντι τω,
συμμαρτυρουμαι γαρ παντι] ακουοντι τους λογους της προφητειας του βιβλιου τουτου εαν
τις[επιθη επ αυτα, επιτιθη προσ ταυτα] επιθησει ο θεος [επ αυτον τας επτα, τας επτα, επ αυτον
τας, τας] πληγας τας γεγραμμενας εν [τω,-] βιβλιω τουτω
19 και εαν τις [αφελη, αφαιρη] απο των λογων [τουτων του βιβλιου, του βιβλιου, τουτων βιβλου,
βιβλου] της προφητειας ταυτης [αφελει, αφαιρησει] ο θεος το μερος αυτου απο [του ξυλου,
βιβλου] της ζωης και [εκ,-] της πολεως της αγιας [και,-] των γεγραμμενων εν [τω,-] βιβλιω τουτω

Korjattu teksti: A
39564 = 7 x 18 x 2 x 157 ( 37.jpl )
1. Avainsana: biblos = 2 x 157
2. Ls: sidonnaisuus ( 18 ) x kuolema ( 2 ) x Jumalan Sana ( 37 )
3. ”elämän puu” x 8 – tässä
4. ”elämän kirja” x 6 + tässä
5. Var. 16384; 2340/7; 3/314

18 [μαρτυρω εγω παντι τω,] ακουοντι τους λογους της προφητειας του βιβλιου τουτου εαν τις [
επιτιθη προσ ταυτα] επιθησει ο θεος [τας] πληγας τας γεγραμμενας εν [τω,] βιβλιω τουτω
19 και εαν τις [αφελη,] απο των λογων [ βιβλου] της προφητειας ταυτης [αφελει,] ο θεος το
μερος αυτου απο [ βιβλου] της ζωης και [-] της πολεως της αγιας [-] των γεγραμμενων εν βιβλιω
τουτω
Korjattu teksti: B
39564 = 2 x 2 x 3 x 3 x 7 x 157
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18 [ μαρτυρω εγω παντι,] ακουοντι τους λογους της προφητειας του βιβλιου τουτου εαν τις [
επιτιθη προσ ταυτα] επιθησει ο θεος [τας] πληγας τας γεγραμμενας εν [τω,] βιβλιω τουτω
19 και εαν τις [αφελη,] απο των λογων [ βιβλου] της προφητειας ταυτης [αφελει,] ο θεος το
μερος αυτου απο [ βιβλου] της ζωης και [-] της πολεως της αγιας [-] των γεγραμμενων εν τω
βιβλιω τουτω
Korjattu teksti: C
39564 = 2 x 2 x 3 x 3 x 7 x 157
18 [μαρτυρω εγω παντι τω,] ακουοντι τους λογους της προφητειας του βιβλιου τουτου εαν τις [
επιτιθη προσ ταυτα] επιθησει ο θεος [τας] πληγας τας γεγραμμενας εν [-] βιβλιω τουτω
19 και εαν τις [αφελη,] απο των λογων [ βιβλου] της προφητειας ταυτης [αφελει,] ο θεος το
μερος αυτου απο [ βιβλου] της ζωης και [-] της πολεως της αγιας [-] των γεγραμμενων εν τω
βιβλιω τουτω
Korjaukset v. 1938 käännökseen:
18. Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin
lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan;
19. ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen
osan, mikä hänellä on elämän puuhun kirjaan ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on
kirjoitettu.

Ilm.22:20
20 λεγει ο μαρτυρων ταυτα ναι ερχομαι ταχυ [αμην,-] [ναι,-] ερχου κυριε ιησου [χριστε, χριστε
μετα των αγιων σου,-]
Korjattu teksti:
11907 = 7 x 7 x 3 x 9 x 9
1. Avainsana: erkhomai = 7 x 2 x 59
2. Ls: hengellinen täydellisyys ( 7 ) x kolminaisuus ( 3 ) x tuomio ( 9 ) x Jumalan
täydellinen toiminta ( 9 )
3. ναι x 17 + tässä + Mt.9:28 + 11:9 + Room.3:29 = 21
4. Var. 12;

2/7;

1/7
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20 λεγει ο μαρτυρων ταυτα ναι ερχομαι ταχυ [αμην,] [ναι,] ερχου κυριε ιησου
[χριστε μετα των αγιων σου,]

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
20. Hän, joka näitä todistaa, sanoo: ”Totisesti, minä tulen pian” ”Niin, Minä tulen äkisti. Totisesti”.
Niin, tule, Herra Jeesus Kristus pyhiesi kanssa!

Ilm.22:21
21 η χαρις του κυριου [ημων,-] ιησου [χριστου,-] μετα [παντων, των αγιων, παντων των αγιων,
παντων ημων, παντων των αγιων αυτου, παντων υμων, των αγιων σου] [αμην,-]
Korjattu teksti:
8288 = 7 x 4 x 8 x 37
1. Avainsana: ieesous = 3 x 8 x 37
2. Ls: tehdä liitto ( 32 ) x Jumalan Sana ( 37 )
3. pyhä ( agios ) x 26 + tässä + 22:20 = 28 – kertaa Ilmestyskirjassa.
4. Var. 56;

10/7;

1/296

21 η χαρις του κυριου [-] ιησου [-] μετα [παντων των αγιων αυτου,] [αμην,]

Korjaukset v. 1938 käännökseen:
21. Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa Hänen pyhiensä kanssa. Amen.

Raamattu alkaa luvulla 37 ( 1.Moos.1:1 = 2701 = 37 x 73 ) ja päättyy siihen!!!

”ENNEMMIN TAIVAS JA MAA KATOAVAT,
KUIN YKSIKÄÄN SANANI PIIRTO HÄVIÄÄ”.
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