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Suomenkielisten Raamatunkäännösten vertailu.
Vertailtavana ovat vanha kirkkoraamattu 33/38 sekä Biblia 1776.

Lista ei ole täydellinen.

Syy miksi nämä eroavaisuudet löytyvät 33/38 Raamatusta ja Bibliasta, johtuu siitä, että niissä on 
käytetty eri alkutekstejä.

Biblia pohjautuu Textus Receptukseen Uuden Testamentin osalta, jonka Erasmus kokosi 1500 
luvulla. Näiden alkutekstien alkuperä voidaan johdattaa Antiokiaan. Samaa alkutekstiä on käytetty 
Kuningas Jaakon Raamatussa (King James Bible), Geneva Bibleissa, William Tyndalen Uudessa 
Testamentissa, Matthew Bible, Luther Bibelissä, espanjankielisessä Reina Valera Raamatussa.

Vuoden 33/38 Raamatussa alkutekstinä on käytetty Nestle-Alandin laitosta. Nestle-Aland pohjautuu 
Westcott ja Hort:n kokoamaan alkutekstien pohjalta. Niiden alkuperä voidaan johtaa Aleksandriaan, 
Egyptiin.

33/38 on kohtia, joissa ilmoitetaan jakeiden puuttuminen. Esim. Mark. 11:26, mutta kuitenkin jae 
löytyy Uudesta Testamentista muualta.
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33/38 Biblia
1.Moos. 10:25 Ja Eeberille syntyi kaksi poikaa: 

toisen nimi oli Peleg, sillä hänen 
aikanansa jakaantuivat maan 
asukkaat, ja hänen veljensä 
nimi oli Joktan. 

Eberille syntyi kaksi poikaa: 
yksi kutsuttiin Peleg, että hänen 
aikanansa maailma jaettiin: 
hänen veljensä kutsuttiin 
Joktan. 

1.Moos. 12:18-19  Silloin farao kutsui Abramin 
luoksensa ja sanoi: Mitä olet 
minulle tehnyt? Miksi et 
ilmoittanut minulle, että hän on 
sinun vaimosi? 12:19 Miksi 
sanoit: Hän on minun sisareni, 
niin että minä otin hänet 
vaimokseni? Katso, tässä on 
vaimosi, ota hänet ja mene. 

Silloin kutsui Pharao Abramin 
tykönsä, ja sanoi: miksis tämän 
minulle teit? miksi et 
ilmoittanut minulle häntä 
emännäkses? 19. Miksis sanoit, 
hän on sisareni? että minä 
ottaisin hänen emännäkseni? 
katso tässä on sinun emäntäs, 
ota häntä ja mene. 

1. Moos. 27:39 Niin hänen isänsä Iisak vastasi 
ja sanoi hänelle: Katso, sinun 
asuinsijasi on oleva kaukana 
lihavasta maasta ja vailla 
taivaan kastetta ylhäältä.

Niin vastasi Isaak, hänen isänsä, 
ja sanoi hänelle: Katso, lihava 
asuinsia pitää sinulla oleman 
maan päällä, ja kastetta 
taivaasta ylhäältä. 

33/38 Biblia
2.Moos. 25:31 Ja tee myös seitsenhaarainen 

lamppu puhtaasta kullasta. Tee 
lamppu jalkoineen ja varsineen 
kohotakoista tekoa; sen 
kukkakuvut, nuput 
kukkalehtineen, olkoot samaa 
kappaletta kuin se. 

Sinun pitää myös tekemän 
kynttiläjalan puhtaasta 
kullasta: valetusta kullasta pitää 
se kynttiläjalka tehtämän, jonka 
varsi haarainsa, maljainsa, 
nuppeinsa ja kukkaistensa 
kanssa pitää siitä samasta 
oleman. 

33/38 Biblia
1. Samuel 31:3 Ja kun taistelu kiihtyi ankaraksi 

Saulia vastaan ja jousimiehet 
keksivät hänet, joutui hän 
suureen hätään jousimiesten 
ahdistaessa.

Ja sota oli ankara Saulia 
vastaan, ja joutsimiehet kävivät 
hänen päällensä joutsilla, ja hän 
haavoitettiin pahoin 
joutsimiehiltä.

33/38 Biblia
2 Samuel 15:7 Neljän vuoden kuluttua sanoi 

Absalom kerran kuninkaalle: 
"Salli minun mennä Hebroniin 
täyttämään lupaus, jonka olen 
Herralle tehnyt. 

Ja tapahtui neljänkymmenen 
ajastajan perästä, että Absalom 
sanoi kuninkaalle: minä menisin 
ja täyttäisin lupaukseni, jonka 
minä lupasin \Herralle\ 
Hebronissa. 

2 Samuel 21:19 Taas oli taistelu filistealaisia 
vastaan Goobissa, Elhanan, 
Jare-Ooregimin poika, 
beetlehemiläinen, surmasi 

Niin sota vielä nousi Gobissa 
Philistealaisia vastaan; ja 
Elhanan Jaere Oregiminin poika 
Betlehemiläinen löi Gatilaisen 
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gatilaisen Goljatin, jonka 
peitsen varsi oli niinkuin 
kangastukki. 

Goljatin (a) , jonka keihään 
varsi oli niinkuin joku 
kangasorsi. (a) nimittäin 
veljen.

33/38 Biblia
Psalmi 8:6 Ja kuitenkin sinä teit hänestä 

lähes jumal'olennon, sinä 
seppelöitsit hänet kunnialla ja 
kirkkaudella; 

Sinä teit hänen vähää 
vähemmäksi enkeleitä; vaan 
sinä kaunistat hänen kunnialla 
ja kaunistuksella. 

Psalmi 12:7-8 12:7 Herran sanat ovat selkeitä 
sanoja, hopeata, joka kirkkaana 
valuu sulattimesta maahan, 
seitsenkertaisesti puhdistettua. 
12:8 Sinä, Herra, varjelet heitä, 
suojelet hänet iäti tältä 
sukukunnalta. 

 12:7 Herran puheet ovat 
kirkkaat, niinkuin selitetty hopia 
saviastioissa, seitsemän kertaa 
koeteltu. 12:8 Sinä Herra, kätke 
ne, ja varjele meitä tästä 
suvusta ijankaikkisesti. 

Psalmi 16:10 Sillä sinä et hylkää minun 
sieluani tuonelaan etkä anna 
hurskaasi nähdä kuolemaa. 

Sillä et sinä hyljää sieluani 
helvetissä, etkä salli sinun 
pyhäs näkevän turmelusta. 

Psalmi 22:17 Sillä koirat minua piirittävät, 
pahain parvi saartaa minut, 
minun käteni ja jalkani, niinkuin 
jalopeurat. 

Sillä koirat ovat minun 
piirittäneet: julmain parvi 
saartain lävistänyt kuin 
jalopeura käteni ja jalkani. 

Psalmi 68:12 Herra antaa sanoman, suuri on 
voitonsanoman saattajatarten 
joukko

Herra antaa sanan suurella 
evankelistain joukolla.

Psalmi 77:11 Minä sanoin: tämä on minun 
kärsimykseni, että 
Korkeimman oikea käsi on 
muuttunut. 

Minä sanoin: se on minun 
heikkouteni; mutta Ylimmäisen 
oikia käsi voi kaikki muuttaa. 

Psalmi 138:2 Minä rukoilen sinua 
kumartuneena sinun pyhään 
temppeliisi päin ja kiitän sinun 
nimeäsi sinun armosi ja 
totuutesi tähden; sillä sinä olet 
osoittanut, että sinun 
lupauksesi on suuri yli kaiken, 
mitä sinun nimesi ilmoittaa.

Minä tahdon kumartaen rukoilla 
sinun pyhän templis puoleen, ja 
kiittää sinun nimeäs, sinun 
armos ja totuutes tähden; sillä 
sinä teit nimes ja sanas 
suureksi kaikkein ylitse. 

33/38 Biblia
Sananlaskut 18:24 Häviökseen mies on monien 

ystävä, mutta on myös ystäviä, 
veljiäkin uskollisempia. 

Ihminen, jolla on ystävä, pitää 
oleman ystävällinen; sillä 
ystävä pitää lujemmin hänen 
kanssansa kuin veli. 

33/38 Biblia
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Jeremia 11:3 sano heille: Näin sanoo Herra, 
Israelin Jumala: Kirottu olkoon 
se mies, joka ei kuule tämän 
liiton sanoja, 

Ja sano heille: näin sanoo Herra, 
Israelin Jumala: kirottu olkoon 
se, joka ei tottele näitä liiton 
sanoja, 

33/38 Biblia
Hoosea 10:1 Israel oli rehevä viiniköynnös, 

joka teki hedelmiä. Mitä 
runsaampi sen hedelmä oli, sitä 
runsaammin se teki alttareita; 
mitä parempi sen maa oli, sitä 
parempia patsaita se pystytti. 

Israel on tyhjä viinapuu, 
hedelmän hän itsellensä pitää: 
Ja niin paljo kuin hänellä 
hedelmää on, niin monta alttaria 
hän myös tekee; siinä, jossa 
maa paras on, siihen he 
rakentavat kauniimmat kuvat. 

Hoosea 12:1 Efraim on ympäröinyt minut 
valheella ja Israelin huone 
vilpillä. Juuda juoksee yhä 
valtoimena, välittämättä 
Jumalasta, Pyhästä, Totisesta.

Ephraimissa on joka paikassa 
valhe minua vastaan, ja Israelin 
huoneessa petos; mutta Juuda 
hallitsee vielä Jumalan 
kanssa, ja on uskollinen 
pyhäin kanssa. 
(Englanninkielisistä 
Raamatuista Wycliffen käännös 
on yhteneväinen Biblian 
kanssa.)

33/38 Biblia
Matt   1:25  eikä yhtynyt häneen, ennenkuin 

hän oli synnyttänyt pojan. Ja 
hän antoi hänelle nimen Jeesus.

Ja ei tuntenut häntä, siihenasti 
kuin hän poikansa esikoisensa 
synnytti, ja kutsui hänen 
nimensä Jesus.

Matt 4:18 Ja kulkiessaan Galilean järven 
rantaa hän näki kaksi veljestä, 
Simonin, jota kutsutaan 
Pietariksi, ja Andreaan, hänen 
veljensä, heittämässä verkkoa 
järveen; sillä he olivat 
kalastajia. 

Mutta kuin Jesus käveli 
Galilean meren tykönä, näki hän 
kaksi veljestä, Simonin, joka 
kutsutaan Pietariksi, ja 
Andreaksen hänen veljensä, 
laskevan verkkoa mereen; (Sillä 
he olivat kalamiehet,) 

Matt 4:23 Ja hän kierteli kautta koko 
Galilean ja opetti heidän 
synagoogissaan ja saarnasi 
valtakunnan evankeliumia ja 
paransi kaikkinaisia tauteja ja 
kaikkinaista raihnautta, mitä 
kansassa oli. 

Ja Jesus vaelsi ympäri kaiken 
Galilean, ja opetti heidän 
synagogissansa, ja saarnasi 
valtakunnan evankeliumia, ja 
paransi kaikkinaiset taudit ja 
kaiken sairauden kansan seassa. 

Matt   5:22  Mutta minä sanon teille: 
jokainen, joka vihastuu 
veljeensä, on ansainnut 
oikeuden tuomion; ja joka sanoo 
veljelleen: 'Sinä 
tyhjänpäiväinen', on ansainnut 

Mutta minä sanon teille: että 
jokainen, joka tyhmästi 
vihastuu veljellensä, hänen pitää 
tuomioon vikapää oleman; 
mutta jokainen, joka sanoo 
veljellensä: raka, hänen pitää 
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suuren neuvoston tuomion; ja 
joka sanoo: 'Sinä hullu', on 
ansainnut helvetin tulen. 

neuvon alle vikapää oleman; 
mutta jokainen, joka sanoo: sinä 
tyhmä, hänen pitää helvetin 
tuleen vikapää oleman. 

Matt   5:44  Mutta minä sanon teille: 
rakastakaa vihollisianne ja 
rukoilkaa niiden puolesta, jotka 
teitä vainoavat, 

Mutta minä sanon teille: 
rakastakaat vihollisianne; 
siunatkaat niitä, jotka teitä 
sadattavat; tehkäät niille 
hyvin, jotka teitä vihaavat, ja 
rukoilkaat niiden edestä, jotka 
teitä vainoovat ja 
vahingoittavat, 

Matt 6:13 äläkä saata meitä kiusaukseen; 
vaan päästä meidät pahasta, 
[sillä sinun on valtakunta ja 
voima ja kunnia iankaikkisesti. 
Amen]. 
(Huom! Hakasissa oleva ei  
kuulu 33/38 käännöksen 
alkutekstiin.)

Ja älä johdata meitä 
kiusaukseen. Mutta päästä meitä 
pahasta. Sillä sinun on 
valtakunta, ja voima, ja 
kunnia, ijankaikkisesti. 
Amen! 

Matt 8:3 Niin hän ojensi kätensä, kosketti 
häntä ja sanoi: "Minä tahdon; 
puhdistu." Ja kohta hän 
puhdistui pitalistaan. 

Niin Jesus ojensi kätensä ja 
rupesi häneen, sanoen: minä 
tahdon, ole puhdas. Ja hän 
puhdistettiin kohta spitalistansa. 

Matt 8:5 Ja kun hän saapui 
Kapernaumiin, tuli hänen 
tykönsä sadanpäämies ja rukoili 
häntä 

Mutta kuin Jesus meni 
Kapernaumiin, tuli 
sadanpäämies hänen tykönsä, ja 
rukoili häntä 

Matt 8:7 Hän sanoi hänelle: "Minä tulen 
ja parannan hänet." 

Jesus sanoi hänelle: minä tulen 
ja parannan hänen. 

Matt   8:29  Ja katso, he huusivat sanoen: 
"Mitä sinulla on meidän 
kanssamme tekemistä, sinä 
Jumalan Poika? Oletko tullut 
tänne vaivaamaan meitä ennen 
aikaa?" 

Ja katso, he huusivat sanoen: 
Jesus, Jumalan Poika, mitä 
meidän on sinun kanssas? 
Oletkos tullut tänne meitä 
vaivaamaan ennen aikaa? 

Matt   9:13  Mutta menkää ja oppikaa, mitä 
tämä on: 'Laupeutta minä 
tahdon enkä uhria.' Sillä en 
minä ole tullut kutsumaan 
vanhurskaita, vaan syntisiä." 

Mutta menkäät ja oppikaat, 
mikä se on: laupiutta minä 
tahdon, enkä uhria; sillä en 
minä tullut vanhurskaita 
kutsumaan, vaan syntisiä 
parannukseen. 

Matt   12:15  Mutta kun Jeesus huomasi sen, 
väistyi hän sieltä pois. Ja monet 
seurasivat häntä, ja hän paransi 
heidät kaikki, 

Mutta kuin Jesus sen ymmärsi, 
meni hän sieltä pois, ja paljo 
kansaa seurasi häntä, ja hän 
teki kaikki terveeksi
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Matt 12:25 Mutta hän tiesi heidän 
ajatuksensa ja sanoi heille: 
"Jokainen valtakunta, joka 
riitautuu itsensä kanssa, joutuu 
autioksi, eikä mikään kaupunki 
tai talo, joka riitautuu itsensä 
kanssa, pysy pystyssä. 

Mutta kuin Jesus tiesi heidän 
ajatuksensa, sanoi hän heille: 
jokainen valtakunta, itsiänsä 
vastaan erinnyt, tulee kylmille, 
ja jokainen kaupunki taikka 
huone, itsiänsä vastaan erinnyt, 
ei seiso. 

Matt 12:35 Hyvä ihminen tuo hyvän 
runsaudesta esille hyvää, ja paha 
ihminen tuo pahan runsaudesta 
esille pahaa. 

Hyvä ihminen tuo edes hyvästä 
sydämen tavarasta hyviä, ja 
paha ihminen tuo edes pahasta 
tavarasta pahoja. 

Matt   13:51  Oletteko ymmärtäneet tämän 
kaiken?" He vastasivat hänelle: 
"Olemme." 

Sanoi Jesus heille: 
ymmärsittekö te nämät kaikki? 
He sanoivat hänelle: 
ymmärsimme, Herra. 

Matt 14:22 Ja kohta hän vaati 
opetuslapsiansa astumaan 
venheeseen ja kulkemaan edeltä 
toiselle rannalle, sillä aikaa kuin 
hän laski kansan luotansa. 

Ja kohta vaati Jesus 
opetuslapsiansa haahteen 
astumaan, ja menemään hänen 
edellään toiselle rannalle, 
niinkauvan kuin hän kansan olis 
tyköänsä laskenut. 

Matt   15:8  Tämä kansa kunnioittaa minua 
huulillaan, mutta heidän 
sydämensä on minusta kaukana

Tämä kansa lähestyy minua 
suullansa, ja kunnioittaa minua 
huulillansa; mutta heidän 
sydämensä on kaukana minusta. 

Matt 15:30 Ja hänen tykönsä tuli paljon 
kansaa, ja he toivat mukanaan 
rampoja, raajarikkoja, sokeita, 
mykkiä ja paljon muita, ja 
laskivat heidät hänen jalkojensa 
juureen; ja hän paransi heidät, 

Ja paljo kansaa tuli hänen 
tykönsä, ja toivat kanssansa 
ontuvia, sokeita, mykkiä, 
raajarikkoja ja paljon muita, ja 
laskivat Jesuksen jalkain eteen; 
ja hän paransi heidät. 

Matt   16:3  ja aamulla: 'Tänään tulee 
rajuilma, sillä taivas ruskottaa ja 
on synkkä.' Taivaan muodon te 
osaatte arvioida, mutta aikain 
merkkejä ette osaa.

Ja huomeneltain: tänäpänä tulee 
kova ilma; sillä taivas ruskottaa 
ja on valju. Te ulkokullatut! te 
taidatte taivaan muodon 
tuomita, mutta aikain merkkejä 
ette taida tuomita?

Matt   16:4  Tämä paha ja avionrikkoja 
sukupolvi tavoittelee merkkiä, 
mutta sille ei anneta muuta 
merkkiä kuin Joonaan merkki." 
Ja hän jätti heidät ja meni pois.

Tämä häijy ja huorintekijä 
sukukunta etsii merkkiä, ja ei 
hänelle pidä merkkiä 
annettaman, vaan Jonan 
prophetan merkki. Ja hän jätti 
heidät, ja meni pois.

Matt 16:20 Silloin hän varoitti vakavasti 
opetuslapsiaan kenellekään 
sanomasta, että hän on Kristus. 

Niin hän haastoi 
opetuslapsiansa kellenkään 
sanomasta, että hän oli Jesus 
Kristus. 
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Matt   17:4   Niin Pietari rupesi puhumaan ja 
sanoi Jeesukselle: "Herra, 
meidän on tässä hyvä olla; jos 
tahdot, niin minä teen tähän 
kolme majaa, sinulle yhden ja 
Moosekselle yhden ja Eliaalle 
yhden." 

 Niin vastasi Pietari ja sanoi 
Jesukselle: Herra, meidän on 
tässä hyvä olla: jos sinä tahdot, 
niin me teemme tähän kolme 
majaa, sinulle yhden, ja 
Mosekselle yhden, ja Eliaalle 
yhden. 

Matt 17:20 Niin hän sanoi heille: "Teidän 
epäuskonne tähden; sillä 
totisesti minä sanon teille: jos 
teillä olisi uskoa 
sinapinsiemenenkään verran, 
niin te voisitte sanoa tälle 
vuorelle: 'Siirry täältä tuonne', ja 
se siirtyisi, eikä mikään olisi 
teille mahdotonta." 

Niin Jesus sanoi heille: 
epäuskonne tähden. Sillä 
totisesti minä sanon teille: jos 
teillä olis usko niinkuin sinapin 
siemen, niin te taitaisitte sanoa 
tälle vuorelle: siirry tästä sinne, 
niin se siirtyis, ja ei teille mitään 
olisi mahdotointa. 

Matt   17:21  - PUUTTUU - Vaan tämä suku ei mene 
muutoin ulos kuin rukouksella 
ja paastolla.

Matt 18:2 Niin hän kutsui tykönsä lapsen, 
aset 

Ja Jesus kutsui tykönsä lapsen, 
ja asetti sen heidän keskellensä, 

Matt   18:11  - PUUTTUU - Sillä Ihmisen Poika tuli 
autuaaksi tekemään sitä, mikä 
kadonnut oli. 

Matt   18:35  Näin myös minun taivaallinen 
Isäni tekee teille, ellette anna 
kukin veljellenne sydämestänne 
anteeksi."

Niin myös minun taivaallinen 
Isäni tekee teille, jollette kukin 
veljellensä teidän sydämistänne 
anna anteeksi heidän 
rikoksiansa. 

Matt   19:17  Niin hän sanoi hänelle: "Miksi 
kysyt minulta, mikä on hyvää? 
On ainoastaan yksi, joka on 
hyvä. Mutta jos tahdot päästä 
elämään sisälle, niin pidä 
käskyt." 

Niin hän sanoi hänelle: miksi 
sinä kutsut minun hyväksi? Ei 
ole kenkään hyvä, vaan yksi, 
Jumala. Mutta jos sinä tahdot 
elämään sisälle tulla, niin pidä 
käskyt. 

Matt   19:20  Nuorukainen sanoi hänelle: 
"Kaikkia niitä minä olen 
noudattanut; mitä minulta vielä 
puuttuu?" 

Sanoi nuorukainen hänelle: 
kaikki nämät olen minä pitänyt 
nuoruudestani; mitä vielä 
minulta puuttuu? 

Matt   20:7  He sanoivat hänelle: 'Kun ei 
kukaan ole meitä palkannut.' 
Hän sanoi heille: 'Menkää tekin 
minun viinitarhaani.' 

He sanoivat hänelle: sillä ei ole 
kenkään meitä palkannut. Hän 
sanoi heille: menkäät tekin 
minun viinamäkeeni, ja mitä 
kohtuus on, pitää teidän 
saaman. 

Matt   20:16  Näin viimeiset tulevat Niin viimeiset tulevat 
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ensimmäisiksi ja ensimmäiset 
viimeisiksi."

ensimäisiksi ja ensimäiset 
viimeisiksi. Sillä monta ovat 
kutsutut, mutta harvat 
valitut. 

Matt   20:22  Mutta Jeesus vastasi ja sanoi: 
"Te ette tiedä, mitä anotte. 
Voitteko juoda sen maljan, 
jonka minä olen juova?" He 
sanoivat hänelle: "Voimme." 

Niin Jesus vastaten sanoi: ette 
tiedä, mitä te anotte. Voitteko 
juoda sen kalkin, jonka minun 
pitää juoman, ja kastettaa sillä 
kasteella, jolla minä 
kastetaan? He sanoivat hänelle: 
me voimme.

Matt   20:23  Hän sanoi heille: "Minun 
maljani te tosin juotte, mutta 
minun oikealla ja vasemmalla 
puolellani istuminen ei ole 
minun annettavissani, vaan se 
annetaan niille, joille minun 
Isäni on sen valmistanut."

Ja hän sanoi heille: minun 
kalkkini tosin te juotte ja sillä 
kasteella, jolla minä 
kastetaan, te kastetaan; mutta 
istua minun oikialla kädelläni, 
taikka vasemmalla, ei ole minun 
antamisellani, vaan joille se on 
valmistettu minun Isältäni. 

Matt   21:12  Ja Jeesus meni pyhäkköön; ja 
hän ajoi ulos kaikki, jotka 
myivät ja ostivat pyhäkössä, ja 
kaatoi kumoon rahanvaihtajain 
pöydät ja kyyhkysten myyjäin 
istuimet. 

Ja Jesus meni sisälle Jumalan 
templiin, ja ajoi ulos kaikki, 
jotka myivät ja ostivat 
templissä, ja vaihettajain pöydät 
ja kyyhkyisten kaupitsiain 
istuimet hän kukisti, 

Matt   22:32  Minä olen Aabrahamin Jumala 
ja Iisakin Jumala ja Jaakobin 
Jumala'? Ei hän ole kuolleitten 
Jumala, vaan elävien." 

Minä olen Abrahamin Jumala, 
ja Isaakin Jumala, ja Jakobin 
Jumala? Ei ole Jumala 
kuolleiden Jumala, mutta 
elävien. 

Matt   23:8  Mutta te älkää antako kutsua 
itseänne rabbiksi, sillä yksi on 
teidän opettajanne, ja te olette 
kaikki veljiä. 

Mutta älkäät te antako teitä 
kutsuttaa rabbiksi; sillä yksi on 
teidän Mestarinne, joka on 
Kristus, mutta te olette kaikki 
veljekset. 

Matt   23:14  - PUUTTUU - Voi teitä kirjanoppineet ja 
Pharisealaiset, te ulkokullatut! 
jotka syötte leskein huoneet, ja 
muodoksi pidätte pitkät 
rukoukset: sentähden te saatte 
sitä kovemman kadotuksen.

Matt 24:2 Niin hän vastasi ja sanoi heille: 
"Ettekö näe näitä kaikkia? 
Totisesti minä sanon teille: 
tähän ei ole jäävä kiveä kiven 
päälle, maahan jaottamatta." 

Niin sanoi Jesus heille: ettekö 
te kaikkia näitä näe? Totisesti 
sanon minä teille: ei pidä tässä 
jätettämän kiveä kiven päälle, 
joka ei maahan jaoteta. 

Matt   25:13  Valvokaa siis, sillä ette tiedä Valvokaat sentähden, sillä ette 
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päivää ettekä hetkeä. tiedä päivää eikä hetkeä, jona 
Ihmisen Poika tulee.

Matt   25:31  Mutta kun Ihmisen Poika tulee 
kirkkaudessaan ja kaikki enkelit 
hänen kanssaan, silloin hän 
istuu kirkkautensa 
valtaistuimelle.

Mutta kuin Ihmisen Poika tulee 
kunniassansa ja kaikki pyhät 
enkelit hänen kanssansa, silloin 
hän istuu kunniansa istuimella,

Matt   25:44  Silloin hekin vastaavat sanoen: 
'Herra, milloin me näimme sinut 
nälkäisenä tai janoisena tai 
outona tai alastonna tai sairaana 
tai vankeudessa, 

Silloin nekin häntä vastaavat, 
sanoen: Herra, koska me 
näimme sinun isoovan, taikka 
janoovan, taikka outona, eli 
alastoinna, eli sairaana, taikka 
vankina, ja emme sinua 
palvelleet?

Matt   26:3  Silloin ylipapit ja kansan 
vanhimmat kokoontuivat Kaifas 
nimisen ylimmäisen papin 
palatsiin 

Silloin kokoontuivat pappein 
päämiehet ja kirjanoppineet ja 
kansan vanhimmat ylimmäisen 
papin saliin, joka kutsuttiin 
Kaiphas. 

Matt   26:28  sillä tämä on minun vereni, 
liiton veri, joka monen edestä 
vuodatetaan syntien 
anteeksiantamiseksi.

Sillä tämä on minun vereni, sen 
uuden Testamentin, joka monen 
tähden vuodatetaan syntein 
anteeksi antamiseksi. 

Matt   26:60  mutta eivät löytäneet, vaikka 
monta väärää todistajaa oli 
tullut esille. Mutta vihdoin tuli 
kaksi, 

Ja ei löytäneet. Ja vaikka monta 
väärää todistajaa tuli, niin ei he 
sittenkään löytäneet. Mutta 
viimein tuli kaksi väärää 
todistajaa, 

Matt   27:24  Ja kun Pilatus näki, ettei mikään 
auttanut, vaan että meteli yhä 
yltyi, otti hän vettä ja pesi 
kätensä kansan nähden ja sanoi: 
"Viaton olen minä tämän 
miehen vereen. Katsokaa itse 
eteenne." 

Kuin Pilatus näki, ettei hän 
mitään auttaa taitanut, mutta 
enempi pauhina tuli, otti hän 
vettä ja pesi kätensä kansan 
edessä, sanoen: viatoin olen 
minä tämän vanhurskaan 
vereen: katsokaat itsiänne. 

Matt   27:35  Ja kun he olivat hänet 
ristiinnaulinneet, jakoivat he 
keskenään hänen vaatteensa 
heittäen niistä arpaa.

Mutta sitte kuin he olivat hänen 
ristiinnaulinneet, jakoivat he 
hänen vaatteensa ja heittivät 
arpaa, että täytettäisiin, mitä 
sanottu oli prophetan kautta; 
he ovat minun vaatteeni 
jakaneet, ja minun 
vaatteistani ovat he heittäneet 
arpaa. 

Matt   28:2  ja katso, tapahtui suuri 
maanjäristys, sillä Herran enkeli 
astui alas taivaasta, tuli ja 

Ja katso, suuri maanjäristys 
tapahtui; sillä Herran enkeli 
astui alas taivaasta, tuli ja 
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vieritti kiven pois ja istui sille. vieritti kiven ovelta, ja istui sen 
päälle. 

Matt   28:6  Ei hän ole täällä, sillä hän on 
noussut ylös, niinkuin hän 
sanoi. Tulkaa, katsokaa paikkaa, 
jossa hän on maannut. 

hän ole tässä; sillä hän nousi 
ylös, niinkuin hän sanoi. 
Tulkaat, katsokaat siaa, 
kuhunka Herra pantu oli. 

Matt   28:9  Mutta katso, Jeesus tuli heitä 
vastaan ja sanoi: "Terve teille!" 
Ja he menivät hänen tykönsä, 
syleilivät hänen jalkojaan ja 
kumartaen rukoilivat häntä. 

Mutta heidän mennessänsä 
ilmoittamaan hänen 
opetuslapsillensa, katso, niin 
tuli Jesus heitä vastaan ja sanoi: 
terve teille! Niin he tulivat ja 
rupesivat hänen jalkoihinsa, ja 
kumartaen rukoilivat häntä.

33/38 Biblia
Markus   1:2  Niinkuin on kirjoitettuna 

profeetta Esaiaan kirjassa: 
"Katso, minä lähetän enkelini 
sinun edelläsi, ja hän on 
valmistava sinun tiesi."

Niinkuin prophetaissa 
kirjoitettu on: katso, minä 
lähetän minun enkelini sinun 
kasvois eteen, joka on 
valmistava sinun ties sinun 
etees. 

[HUOM! Kyseinen profetia 
löytyy Malakia 3:1]

Markus   1:14  Mutta sittenkuin Johannes oli 
pantu vankeuteen, meni Jeesus 
Galileaan ja saarnasi Jumalan 
evankeliumia 

Mutta sitte kuin Johannes oli 
vankiuteen annettu ylön, tuli 
Jesus Galileaan, saarnaten 
Jumalan valtakunnan 
evankeliumia, 

Markus   1:31  Ja hän meni hänen luoksensa ja 
nosti hänet ylös, tarttuen hänen 
käteensä; ja kuume lähti 
hänestä, ja hän palveli heitä. 

Ja hän meni ja nosti häntä, ja 
rupesi hänen käteensä, ja 
vilutauti jätti hänen kohta; ja 
hän palveli heitä. 

Markus   1:42  Ja kohta pitali lähti hänestä, ja 
hän puhdistui.

Ja kuin hän sen oli sanonut, 
niin spitali läksi hänestä kohta 
pois, ja hän tuli puhtaaksi.

Markus   2:17  Sen kuullessaan Jeesus sanoi 
heille: "Eivät terveet tarvitse 
parantajaa, vaan sairaat. En 
minä ole tullut kutsumaan 
vanhurskaita, vaan syntisiä. 

Ja kuin Jesus sen kuuli, sanoi 
hän heille: ei terveet tarvitse 
parantajaa, vaan sairaat: en 
minä ole tullut kutsumaan 
vanhurskaita, vaan syntisiä 
parannukseen. 

Markus   3:15  ja heillä oli oleva valta ajaa ulos 
riivaajia. 

Ja että heillä piti voima oleman 
taudit parantaa ja perkeleitä 
ajaa ulos. 

Markus   3:29  mutta joka pilkkaa Pyhää 
Henkeä, se ei saa ikinä anteeksi, 

Mutta joka puhuu pilkkaa Pyhää 
Henkeä vastaan, ei hän saa 
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vaan on vikapää iankaikkiseen 
syntiin." 

ijankaikkisesti anteeksi, vaan 
hän on vikapää ijankaikkiseen 
tuomioon. 

Markus   4:24  Ja hän sanoi heille: "Ottakaa 
vaari siitä, mitä kuulette; millä 
mitalla te mittaatte, sillä teille 
mitataan, vieläpä teille 
lisätäänkin.

Ja hän sanoi heille: katsokaat, 
mitä te kuulette. Jolla mitalla te 
mittaatte, pitää teille 
mitattaman, ja vielä lisätään 
teille, jotka kuulette. 

Markus   5:13  Ja hän antoi niille luvan. Niin 
saastaiset henget lähtivät 
miehestä ja menivät sikoihin. 
Silloin lauma, noin kaksituhatta 
sikaa, syöksyi jyrkännettä alas 
järveen; ja ne hukkuivat järveen. 

Ja Jesus salli kohta heidän. Ja 
saastaiset henget läksivät ulos ja 
menivät sikain sisälle. Ja lauma 
syöksi itsensä kohdastansa 
mereen (mutta heitä oli lähes 
kaksituhatta), ja he upposivat 
mereen. 

Markus 5:19 Mutta hän ei sitä sallinut, vaan 
sanoi hänelle: "Mene kotiisi 
omaistesi luo ja kerro heille, 
kuinka suuria tekoja Herra on 
sinulle tehnyt ja kuinka hän on 
sinua armahtanut." 

Mutta ei Jesus häntä sallinut, 
vaan sanoi hänelle: mene kotias 
omaistes tykö, ja ilmoita heille, 
kuinka suuret työt Herra on 
sinulle tehnyt, ja on sinua 
armahtanut. 

Markus   5:36  Mutta Jeesus ei ottanut 
kuullakseen, mitä puhuttiin, 
vaan sanoi synagoogan 
esimiehelle: "Älä pelkää, usko 
ainoastaan." 

Mutta Jesus kohta kuultuansa 
sen sanan sanottavan, sanoi 
synagogan päämiehelle: älä 
pelkää, ainoastaan usko. 

Markus   6:11  Ja missä paikassa teitä ei oteta 
vastaan eikä teitä kuulla, sieltä 
menkää pois ja pudistakaa tomu 
jalkojenne alta, todistukseksi 
heille."

Ja jotka ei teitä vastaan ota, eikä 
kuule teitä, niin menkäät pois 
sieltä ja pyyhkikäät tomu, joka 
teidän jalkainne alla on, heille 
todistukseksi. Totisesti sanon 
minä teille: Sodomalle ja 
Gomorralle on tuomiopäivänä 
huokiampi kuin sille 
kaupungille. 

Markus   6:33  Ja he näkivät heidän lähtevän, ja 
monet saivat siitä tiedon ja 
riensivät sinne jalkaisin kaikista 
kaupungeista ja saapuivat ennen 
heitä. 

Ja kansa näki heidän menevän, 
ja moni tunsi hänen, ja 
juoksivat sinne jalkaisin kaikista 
kaupungeista, ja he ennättivät 
heitä, ja he kokoontuivat 
hänen tykönsä. 

Markus   6:34  Ja astuessaan maihin hän näki 
paljon kansaa, ja hänen kävi 
heitä sääliksi, koska he olivat 
niinkuin lampaat, joilla ei ole 
paimenta, ja hän rupesi 
opettamaan heille moninaisia. 

Ja Jesus läksi ulos ja näki 
paljon kansaa, ja hän armahti 
heitä; sillä he olivat niinkuin 
lampaat, joilla ei ole paimenta, 
ja rupesi heitä opettamaan 
paljon. 
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Markus   7:2  Ja he näkivät, että muutamat 
hänen opetuslapsistaan söivät 
leipää epäpuhtailla, se on 
pesemättömillä, käsillä.

Ja kuin he näkivät muutamat 
hänen opetuslapsistansa 
yhteisillä (se on: 
pesemättömillä) käsillä syövän 
leipää, laittivat he sitä. 

Markus   7:8  Te hylkäätte Jumalan käskyn ja 
noudatatte ihmisten 
perinnäissääntöä."

Sillä te hylkäätte Jumalan 
käskyn, ja pidätte ihmisten 
säädyn, kivi-astiain ja juoma-
astiain pesemiset, ja muita 
senkaltaisia te paljon teette. 

Markus   8:1  Niinä päivinä, kun paljon 
kansaa taas oli koolla eikä heillä 
ollut mitään syötävää, kutsui 
hän opetuslapsensa tykönsä ja 
sanoi heille: 

Niinä päivinä, koska sangen 
paljo kansaa oli, eikä ollut heillä 
mitään syömistä, kutsui Jesus 
opetuslapsensa tykönsä ja sanoi 
heille: 

Markus   8:26  Ja hän lähetti hänet hänen 
kotiinsa sanoen: "Älä edes 
poikkea kylään." 

Ja hän lähetti hänen kotiansa, 
sanoen: älä mene kylään sisälle, 
älä myös kellenkään tätä 
kylässä sano. 

Markus   9:24  Ja heti lapsen isä huusi ja sanoi: 
"Minä uskon; auta minun 
epäuskoani."

Ja kohta pojan isä huusi itkien 
ja sanoi: Herra, minä uskon, 
auta minun epäuskoani. 

Markus   9:42  Ja joka viettelee yhden näistä 
pienistä, jotka uskovat, sen olisi 
parempi, että myllynkivi olisi 
pantu hänen kaulaansa ja hänet 
olisi heitetty mereen. 

Ja kuka ikänä pahentaa yhden 
vähimmistä, jotka uskovat 
minun päälleni, parempi olis 
hänelle, jos myllyn kivi 
pantaisiin hänen kaulaansa ja 
heitettäisiin mereen. 

Markus   9:44  - PUUTTUU - Kussa ei heidän matonsa kuole, 
eikä tuli sammuteta.

Markus   9:46  - PUUTTUU - Kussa ei heidän matonsa kuole, 
eikä tuli sammuteta.

Markus   10:21  Niin Jeesus katsoi häneen ja 
rakasti häntä ja sanoi hänelle: 
"Yksi sinulta puuttuu: mene, 
myy kaikki, mitä sinulla on, ja 
anna köyhille, niin sinulla on 
oleva aarre taivaassa; ja tule ja 
seuraa minua." 

Mutta kuin Jesus katsahti hänen 
päällensä, rakasti hän häntä, ja 
sanoi hänelle: yksi sinulta 
puuttuu: mene, myy kaikki, 
mitä sinulla on, ja anna 
vaivaisille; ja sinulla pitää 
oleman tavara taivaassa: ja tule, 
seuraa minua, ottain risti. 

Markus   11:10  Siunattu olkoon isämme 
Daavidin valtakunta, joka tulee. 
Hoosianna korkeuksissa!" 

Hyvästi siunattu olkoon Davidin 
meidän isän valtakunta, joka 
tulee Herran nimeen: hosianna 
korkeudessa! 

Markus   11:11  Ja hän kulki sisälle Jerusalemiin 
ja meni pyhäkköön; ja 

Ja Jesus meni Jerusalemiin ja 
templiin, ja kuin hän kaikki 
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katseltuaan kaikkea hän lähti 
niiden kahdentoista kanssa 
Betaniaan, sillä aika oli jo 
myöhäinen. 

ympäri katseli, koska jo 
ehtooaika oli, läksi hän ulos 
Betaniaan 
kahdentoistakymmenen kanssa. 

Markus   11:14  Niin hän puhui ja sanoi sille: 
"Älköön ikinä enää kukaan 
sinusta hedelmää syökö." Ja 
hänen opetuslapsensa kuulivat 
sen.

Ja Jesus vastaten sanoi hänelle: 
älköön tästedeskään kenkään 
sinusta syökö hedelmää 
ijankaikkisesti. Ja hänen 
opetuslapsensa kuulivat sen. 

Markus   11:15  Ja he tulivat Jerusalemiin. Ja 
hän meni pyhäkköön ja rupesi 
ajamaan ulos niitä, jotka myivät 
ja ostivat pyhäkössä, ja kaatoi 
kumoon rahanvaihtajain pöydät 
ja kyyhkysten myyjäin istuimet, 

Ja he tulivat Jerusalemiin. Ja 
Jesus meni templiin, rupesi 
ajamaan ulos kaupitsioita ja 
ostajia templissä, ja vaihettajain 
pöydät ja kyhkyläisten myyjäin 
istuimet hän kukisti. 

Markus   11:19  Illan tultua he menivät 
kaupungin ulkopuolelle.

Ja kuin ehtoo tuli, meni Jesus 
ulos kaupungista.

Markus   11:26  - PUUTTUU - Mutta jos ette anteeksi anna, ei 
myös teidän Isänne, joka on 
taivaissa, anna anteeksi teidän 
rikoksianne.

Markus   12:29  Jeesus vastasi: "Ensimmäinen 
on tämä: 'Kuule, Israel: Herra, 
meidän Jumalamme, Herra on 
yksi ainoa;

Mutta Jesus vastasi häntä: tämä 
on kaikkein suurin käsky: 
kuule, Israel, Herra meidän 
Jumalamme on yksi Herra.

Markus   12:30  ja rakasta Herraa, sinun 
Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi 
ja kaikesta sielustasi ja kaikesta 
mielestäsi ja kaikesta 
voimastasi.' 

Ja sinun pitää rakastaman 
Herraa sinun Jumalaas kaikesta 
sydämestäs, ja kaikesta sinun 
sielustas, ja kaikesta sinun 
mielestäs, ja kaikesta sinun 
voimastas. Tämä on suurin 
käsky. 

Markus   12:32  Niin kirjanoppinut sanoi 
hänelle: "Oikein sanoit, 
opettaja, totuuden mukaan, että 
yksi hän on, ja ettei ketään 
muuta ole, paitsi hän. 

Ja kirjanoppinut sanoi hänelle: 
oikein, Mestari, sinä sanoit 
totuuden; sillä yksi on Jumala, 
ja ei ole toista paitsi häntä: 

Markus   12:33  ja rakastaa häntä kaikesta 
sydämestään ja kaikesta 
ymmärryksestään ja kaikesta 
voimastaan, ja rakastaa 
lähimmäistään niinkuin itseänsä, 
se on enemmän kuin kaikki 
polttouhrit ja muut uhrit." 

Ja rakastaa häntä kaikesta 
sydämestä, ja kaikesta 
ymmärryksestä, ja kaikesta 
sielusta ja kaikesta väestä, ja 
rakastaa lähimmäistä niinkuin 
itsiänsä, se on enempi kuin 
kaikki polttouhrit ja muut uhrit. 

Markus   12:41  Ja hän istui vastapäätä 
uhriarkkua ja katseli, kuinka 

Ja kuin Jesus istui uhri-arkun 
kohdalla ja katseli, kuinka kansa 
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kansa pani rahaa uhriarkkuun. 
Ja monet rikkaat panivat paljon. 

pani rahaa uhri-arkkuun, ja 
monta rikasta pani paljon, 

Markus   13:14  Mutta kun näette hävityksen 
kauhistuksen seisovan siinä, 
missä ei tulisi - joka tämän 
lukee, se tarkatkoon - silloin ne, 
jotka Juudeassa ovat, paetkoot 
vuorille; 

Mutta kuin te saatte nähdä 
hävityksen kauhistuksen, josta 
Daniel prophetan kautta 
sanottu on, seisovan kussa ei 
pitäisi: (joka sen lukee, hän 
ymmärtäköön;) silloin, jotka 
Juudeassa ovat, ne paetkaan 
vuorille. 

Markus   14:22  Ja heidän syödessään Jeesus otti 
leivän, siunasi, mursi ja antoi 
heille ja sanoi: "Ottakaa, tämä 
on minun ruumiini."

Ja heidän syödessänsä otti Jesus 
leivän, kiitti, mursi ja antoi 
heille, ja sanoi: ottakaat, 
syökäät: tämä on minun 
ruumiini.

Markus   14:24  Ja hän sanoi heille: "Tämä on 
minun vereni, liiton veri, joka 
vuodatetaan monen edestä.

Ja hän sanoi heille: tämä on 
minun vereni, sen Uuden 
Testamentin, joka monen edestä 
vuodatetaan. 

Markus   14:27  Ja Jeesus sanoi heille: "Kaikki 
te loukkaannutte, sillä kirjoitettu 
on: 'Minä lyön paimenta, ja 
lampaat hajotetaan.' 

Ja Jesus sanoi heille: kaikki te 
tänä yönä pahenette minussa, 
niinkuin kirjoitettu on: minä 
lyön paimenta, ja lampaat 
hajoitetaan.

Markus   14:70  Mutta hän kielsi uudestaan. Ja 
vähän sen jälkeen lähellä 
seisovat taas sanoivat Pietarille: 
"Totisesti, sinä olet yksi niistä, 
sillä olethan sinä 
galilealainenkin." 

Mutta hän kielsi jälleen. Ja taas 
vähän hetken perästä sanoivat 
Pietarille ne, jotka läsnä 
seisoivat: totisesti olet sinä yksi 
heistä; sillä sinä olet 
Galilealainen, ja sinun puhees 
on senkaltainen.

Markus   15:28  - PUUTTUU - Ja niin täytettiin se kirjoitus, 
joka sanoo: ja hän on 
pahantekiäin sekaan luettu.

Markus   15:39  Mutta kun sadanpäämies, joka 
seisoi häntä vastapäätä, näki 
hänen näin antavan henkensä, 
sanoi hän: "Totisesti tämä 
ihminen oli Jumalan Poika." 

Mutta kuin päämies, joka siinä 
hänen kohdallansa seisoi, näki, 
että hän niin huutain henkensä 
antoi, sanoi hän: totisesti oli 
tämä ihminen Jumalan Poika. 

33/38 Biblia
Luukas   1:28  Ja tullessaan sisälle hänen 

tykönsä enkeli sanoi: Terve, 
armoitettu! Herra olkoon sinun 
kanssasi. 

Ja enkeli tuli sisälle hänen 
tykönsä ja sanoi: terve, 
armoitettu! Herra on sinun 
kanssas: siunattu sinä vaimoin 
seassa! 

Luukas 2:14 Kunnia Jumalalle korkeuksissa, Kunnia olkoon Jumalalle 
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ja maassa rauha ihmisten 
kesken, joita kohtaan hänellä on 
hyvä tahto! 

korkeudessa, ja maassa rauha, ja 
ihmisille hyvä tahto! 

Luukas   2:33  Ja hänen isänsä ja äitinsä 
ihmettelivät sitä, mitä hänestä 
sanottiin. 

Ja Joseph ja hänen äitinsä 
ihmettelivät niitä, joita hänestä 
sanottiin. 

Luukas   2:40  Ja lapsi kasvoi ja vahvistui ja 
täyttyi viisaudella, ja Jumalan 
armo oli hänen päällänsä. 

Mutta lapsi kasvoi ja vahvistui 
hengessä, ja täytettiin 
viisaudella, ja Jumalan armo oli 
hänen kanssansa. 

Luukas   2:43  Ja kun ne päivät olivat kuluneet 
ja he lähtivät kotiin, jäi 
poikanen Jeesus Jerusalemiin, 
eivätkä hänen vanhempansa 
sitä huomanneet. 

Ja kuin ne päivät olivat 
kuluneet, siinä kuin he 
palasivat, jäi poikainen Jesus 
Jerusalemiin: jota ei Joseph ja 
hänen äitinsä huomanneet, 

Luukas   4:4  Jeesus vastasi hänelle: 
Kirjoitettu on: 'Ei ihminen elä 
ainoastaan leivästä.' 

Ja Jesus vastasi, sanoen hänelle: 
kirjoitettu on: ei ihminen elä 
ainoasti leivästä, vaan 
jokaisesta Jumalan sanasta. 

Luukas   4:8  Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: 
Kirjoitettu on: 'Sinun pitää 
kumartaman Herraa, sinun 
Jumalaasi, ja häntä ainoata 
palveleman.'

Ja Jesus vastaten sanoi hänelle: 
mene matkaas minun tyköäni, 
saatana! sillä kirjoitettu on: 
Herraa sinun Jumalaas pitää 
sinun kumartaman ja häntä 
ainoaa palveleman. 

Luukas   4:18  Herran Henki on minun 
päälläni, sillä hän on voidellut 
minut julistamaan evankeliumia 
köyhille; hän on lähettänyt 
minut saarnaamaan vangituille 
vapautusta ja sokeille näkönsä 
saamista, päästämään sorretut 
vapauteen,

Herran Henki on minun 
päälläni, sentähden on hän 
minut voidellut ja lähettänyt 
minun saarnaamaan köyhille 
hyvää sanomaa, parantamaan 
särjetyitä sydämiä, 
saarnaamaan vangeille 
lunastusta ja sokeille näkönsä 
jälleen saamista, särjetyitä 
vapauteen saattamaan, 

Luukas   4:41  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. 

Ja monesta läksivät myös 
perkeleet, huutain ja sanoen: 
sinä olet Kristus, Jumalan 
Poika. Niin hän nuhteli niitä 
eikä sallinut heidän puhua, sillä 
he tiesivät hänen olevan 
Kristuksen.

Luukas   5:33  Niin he sanoivat hänelle: 
"Johanneksen opetuslapset 
paastoavat usein ja pitävät 
rukouksia, samoin 
fariseustenkin, mutta sinun 

Niin he sanoivat hänelle: miksi 
Johanneksen opetuslapset usein 
paastoavat ja rukouksia pitävät, 
niin myös Pharisealaisten 
(opetuslapset), mutta sinun 
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opetuslapsesi syövät ja juovat." syövät ja juovat?
Luukas   5:38  Vaan nuori viini on laskettava 

uusiin leileihin 
Mutta nuorta viinaa pitää 
pantaman uusiin leileihin: niin 
ne molemmat tallella ovat. 

Luukas   6:10  Ja hän katsoi ympärilleen heihin 
kaikkiin ja sanoi miehelle: 
Ojenna kätesi. Mies teki niin, ja 
hänen kätensä tuli jälleen 
terveeksi. 

Ja kuin hän katsahti ympäri 
heidän kaikkein päällensä, sanoi 
hän sille ihmiselle: ojenna 
kätes! ja se teki niin, ja hänen 
kätensä tuli terveeksi niinkuin 
toinenkin. 

Luukas   6:48  Hän on miehen kaltainen, joka 
huonetta rakentaessaan kaivoi 
syvään ja laski perustuksen 
kalliolle; kun sitten tulva tuli, 
syöksähti virta sitä huonetta 
vastaan, mutta ei voinut sitä 
horjuttaa, sillä se oli hyvästi 
rakennettu 

Hän on sen ihmisen kaltainen, 
joka huoneensa rakensi, ja 
kaivoi syvään, ja pani 
perustuksen kallion päälle. Kuin 
siis vuo tuli, sysäsi virta sitä 
huonetta, ja ei voinut häntä 
liikuttaa; sillä se oli perustettu 
kallion päälle.

Luukas   7:10  Ja taloon palatessaan lähettiläät 
tapasivat palvelijan terveenä.

Ja kuin ne, jotka lähetetyt olivat, 
kotia palasivat, löysivät he 
palvelian terveenä, joka 
sairastanut oli.

Luukas   7:19  Niin Johannes kutsui luoksensa 
opetuslapsistaan kaksi ja lähetti 
heidät Herran tykö kysymään: 
Oletko sinä se tuleva, vai 
pitääkö meidän toista 
odottaman? 

Ja Johannes kutsui tykönsä 
kaksi opetuslastansa,
19. Ja lähetti Jesuksen tykö, 
sanoen: oletko se tuleva, eli 
pitääkö meidän toista 
odottaman? 

Luukas 7:22 Niin hän vastasi ja sanoi heille: 
Menkää ja kertokaa 
Johannekselle, mitä olette 
nähneet ja kuulleet: sokeat 
saavat näkönsä, rammat 
kävelevät, pitaliset puhdistuvat, 
kuurot kuulevat, kuolleet 
herätetään, köyhille julistetaan 
evankeliumia. 

Ja Jesus vastasi ja sanoi heille: 
menkäät ja sanokaat jälleen 
Johannekselle, mitä te nähneet 
ja kuulleet olette: sokiat saavat 
näkönsä, ontuvat käyvät, 
spitaliset puhdistetaan, kuurot 
kuulevat, kuolleet herätetään, 
köyhille saarnataan 
evankeliumi, 

Luukas   7:28  Minä sanon teille: ei ole 
vaimoista syntyneitten joukossa 
yhtäkään suurempaa kuin 
Johannes; mutta vähäisin 
Jumalan valtakunnassa on 
suurempi kuin hän.

Sillä minä sanon teille: niiden 
seassa, jotka vaimoista 
syntyneet ovat, ei ole yhtään 
suurempaa prophetaa kuin 
Johannes Kastaja: kuitenkin se, 
joka vähempi on Jumalan 
valtakunnassa, on suurempi 
häntä.

Luukas   7:31  Mihin minä siis vertaan tämän 
sukupolven ihmiset, ja kenen 

Niin Herra sanoi: keneen siis 
minä tämän sukukunnan ihmiset 
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kaltaisia he ovat? vertaan? Ja kenenkä kaltaiset he 
ovat? 

Luukas   8:45  Ja Jeesus sanoi: "Kuka minuun 
koski?" Mutta kun kaikki 
kielsivät, sanoi Pietari ja ne, 
jotka olivat hänen kanssaan: 
"Mestari, väentungos ahdistaa ja 
pusertaa sinua." 

Ja Jesus sanoi: kuka on se, joka 
minuun rupesi? Mutta kuin he 
kaikki kielsivät, sanoi Pietari ja 
ne, jotka hänen kanssansa 
olivat: Mestari, kansa ahdistaa 
ja tunkee sinua, ja sinä sanot: 
kuka minuun rupesi? 

Luukas   8:48  Niin hän sanoi hänelle: 
"Tyttäreni, uskosi on sinut 
pelastanut; mene rauhaan."

Mutta hän sanoi hänelle: ole 
hyvässä turvassa, tyttäreni, 
sinun uskos on sinua auttanut: 
mene rauhaan! 

Luukas   8:54  Mutta hän tarttui hänen käteensä 
ja huusi sanoen: "Lapsi, nouse!"

Niin hän ajoi kaikki ulos, 
rupesi hänen käteensä ja huusi, 
sanoen: piikainen, nouse ylös!

Luukas   9:1  Niin hän kutsui kokoon ne 
kaksitoista ja antoi heille 
voiman ja vallan kaikkia 
riivaajia vastaan ja voiman 
parantaa tauteja.

Mutta hän kutsui kokoon 
kaksitoistakymmentä 
opetuslastansa, ja antoi heille 
voiman ja vallan kaikkein 
perkeleiden ylitse, ja taudit 
parantaa, 

Luukas   9:35  Ja pilvestä kuului ääni, joka 
sanoi: Tämä on minun Poikani, 
se valittu; kuulkaa häntä

Ja ääni tuli pilvestä, sanoen: 
tämä on minun rakas Poikani, 
kuulkaat häntä.

Luukas   9:55 - 56  55. Mutta hän kääntyi ja nuhteli 
heitä. 56 Ja he vaelsivat toiseen 
kylään. 

55. Mutta Jesus käänsi itsensä ja 
nuhteli heitä, sanoen: ette 
tiedä, minkäkaltaisen hengen 
te olette. 56. Sillä Ihmisen 
Poika ei ole tullut 
kadottamaan ihmisten sieluja, 
mutta vapahtamaan. Ja he 
menivät toiseen kylään.

Luukas   10:21  Sillä hetkellä hän riemuitsi 
Pyhässä Hengessä ja sanoi: 
Minä ylistän sinua, Isä, taivaan 
ja maan Herra, että olet salannut 
nämä viisailta ja 
ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut 
ne lapsenmielisille. Niin, Isä, 
sillä näin on sinulle hyväksi 
näkynyt. 

Sillä hetkellä riemuitsi Jesus 
hengessä ja sanoi: minä kiitän 
sinua, Isä, taivaan ja maan 
Herra, ettäs nämät salasit 
viisailta ja toimellisilta, ja olet 
ne ilmoittanut pienille  : tosin, 
Isä, niin oli sinun hyvä tahtos. 

Luukas   10:39  Ja hänellä oli sisar, Maria 
niminen, joka asettui istumaan 
Herran jalkojen juureen ja 
kuunteli hänen puhettansa.

Ja hänellä oli sisar, joka 
kutsuttiin Maria, joka myös istui 
Jesuksen jalkain juureen ja 
kuulteli hänen puhettansa.
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Luukas   10:41  Herra vastasi ja sanoi hänelle: 
Martta, Martta, moninaisista 
sinä huolehdit ja hätäilet, 

Niin Jesus vastasi ja sanoi 
hänelle: Martta, Martta, paljon 
sinä suret ja pyrit. 

Luukas   11:2 - 4  2 Niin hän sanoi heille: Kun 
rukoilette, sanokaa: Isä, 
pyhitetty olkoon sinun nimesi; 
tulkoon sinun valtakuntasi; 
[tapahtukoon sinun tahtosi myös 
maan päällä niinkuin taivaassa;] 
3 anna meille joka päivä meidän 
jokapäiväinen leipämme; 4 ja 
anna meille meidän syntimme 
anteeksi, sillä mekin annamme 
anteeksi jokaiselle 
velallisellemme; äläkä saata 
meitä kiusaukseen; [vaan päästä 
meidät pahasta]. 
(HUOM! Hakasten sisällä oleva 
ei kuulu 33/38-käännöksen 
alkutekstiin.)

2. Niin hän sanoi heille: kuin te 
rukoilette, niin sanokaat: Isä 
meidän, joka olet taivaissa. 
Pyhitetty olkoon sinun nimes. 
Lähestyköön sinun valtakuntas. 
Tapahtukoon sinun tahtos 
niin maassa, kuin taivaassa. 3. 
Anna meille tänäpäivänä 
meidän jokapäiväinen leipämme 
4. Ja anna meille meidän 
syntimme anteeksi, sillä mekin 
kaikille meidän 
velvollisillemme anteeksi 
annamme. Ja älä johdata meitä 
kiusaukseen. Mutta päästä 
meitä pahasta. 

Luukas   11:11  Ja kuka teistä on se isä, joka 
poikansa häneltä pyytäessä 
kalaa antaa hänelle kalan sijasta 
käärmeen,

Kuka teistä on isä, jolta poika 
anoo leipää, antaako hän 
hänelle kiven? eli jos hän anoo 
kalaa, antaako hän kalan edestä 
hänelle kärmeen?

Luukas   11:29  Kun kansaa yhä kokoontui, 
rupesi hän puhumaan: Tämä 
sukupolvi on paha sukupolvi: se 
tavoittelee merkkiä, mutta sille 
ei anneta muuta merkkiä kuin 
Joonaan merkki.

Mutta kuin kansa kokoon tuli, 
rupesi hän sanomaan: tämä 
sukukunta on paha, etsii 
merkkiä, ja ei hänelle anneta 
merkkiä, vaan Jonan prophetan 
merkki. 

Luukas   11:44  Voi teitä, kun te olette niinkuin 
merkittömät haudat, joiden 
päällitse ihmiset kävelevät niistä 
tietämättä! 

Voi teitä, te kirjanoppineet ja 
Pharisealaiset, te 
ulkokullatut! sillä te olette 
niinkuin peitetyt haudat, joiden 
päällä ihmiset tietämättä käyvät. 

Luukas   11:52  Ja hänen sieltä lähtiessään 
kirjanoppineet ja fariseukset 
rupesivat kovasti ahdistamaan 
häntä ja urkkimaan häneltä 
moninaisia, 

Mutta kuin hän oli nämät 
heille sanonut, rupesivat 
lainoppineet ja Pharisealaiset 
kovin häntä ahdistamaan ja 
viettelemään häntä puhumaan 
monesta, 

Luukas   11:54  väijyen, miten saisivat hänet 
hänen sanoistaan ansaan. 

Ja väijyivät häntä ja pyysivät 
jotakin onkia hänen suustansa, 
kantaaksensa hänen 
päällensä. 

Luukas   12:25  Ja kuka teistä voi Mutta kuka teistä murheellansa 
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murehtimisellaan lisätä ikäänsä 
kyynäränkään vertaa?

voi lisätä varrellensa yhden 
kyynärän?

Luukas   12:39  Mutta se tietäkää: jos 
perheenisäntä tietäisi, millä 
hetkellä varas tulee, hän ei 
sallisi taloonsa murtauduttavan

Mutta se tietäkäät, että jos 
perheen-isäntä tietäis, millä 
hetkellä varas on tuleva, tosin 
hän valvois eikä sallisi 
huonettansa kaivettaa. 

Luukas   13:19  Se on sinapinsiemenen 
kaltainen, jonka mies otti ja 
kylvi puutarhaansa; ja se kasvoi, 
ja siitä tuli puu, ja taivaan linnut 
tekivät pesänsä sen oksille.

Se on sinapin siemenen 
vertainen, jonka ihminen otti ja 
kylvi yrttitarhaansa; ja se kasvoi 
ja tuli suureksi puuksi ja 
taivaan linnut tekivät pesänsä 
sen oksille. 

Luukas   14:5  Ja hän sanoi heille: "Jos joltakin 
teistä putoaa poika tai härkä 
kaivoon, eikö hän heti vedä sitä 
ylös sapatinpäivänäkin?" 

Ja hän vastaten sanoi heille: 
kenenkä teistä nauta eli aasi 
putoo kaivoon, eikö hän kohta 
sabbatin päivänä häntä ota ylös?

Luukas   17:3  Pitäkää itsestänne vaari! Jos 
sinun veljesi tekee syntiä, niin 
nuhtele häntä, ja jos hän katuu, 
anna hänelle anteeksi.

Kavahtakaat teitänne. Jos veljes 
rikkoo sinua vastaan, niin 
nuhtele häntä: ja jos hän itsensä 
parantaa, niin anna hänelle 
anteeksi. 

Luukas   17:36  - PUUTTUU - Kaksi ovat kedolla: yksi otetaan 
ylös, ja toinen jätetään.

Luukas   19:5  Ja tultuaan sille paikalle Jeesus 
katsahti ylös ja sanoi hänelle: 
"Sakkeus, tule nopeasti alas, 
sillä tänään minun pitää oleman 
sinun huoneessasi." 

Ja kuin hän tuli siihen paikkaan, 
katsoi Jesus ylös, ja näki 
hänen, ja sanoi hänelle: Zakeus, 
astu nopiasti alas! sillä minun 
pitää tänäpänä oleman sinun 
huoneessas. 

Luukas   20:23 - 24  23. Mutta hän havaitsi heidän 
kavaluutensa ja sanoi heille: 24. 
24 Näyttäkää minulle denari. 
Kenen kuva ja päällekirjoitus 
siinä on? He vastasivat: 
Keisarin. 

23. Mutta kuin hän ymmärsi 
heidän kavaluutensa, sanoi hän 
heille: mitä te minua 
kiusaatte? 24 Näyttäkää 
minulle denari. Kenen kuva ja 
päällekirjoitus siinä on? He 
vastasivat: Keisarin. 

Luukas   21:4  Sillä kaikki nuo panivat lahjansa 
liiastaan, mutta tämä pani 
puutteestaan, koko elämisensä, 
mikä hänellä oli.

Sillä kaikki nämät panivat siitä, 
mitä heillä liiaksi oli, Jumalan 
uhriksi, vaan tämä pani 
köyhyydestänsä kaiken 
tavaransa, mikä hänellä oli. 

Luukas   22:31  Simon, Simon, katso, saatana on 
tavoitellut teitä valtaansa, 
seuloakseen teitä niinkuin 
nisuja; 

Niin sanoi myös Herra: 
Simon, Simon, katso, saatana on 
teitä pyytänyt seuloaksensa 
niinkuin nisuja. 
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Luukas   22:64  Ja he peittivät hänen kasvonsa ja 
kysyivät häneltä sanoen: 
Profetoi, kuka se on, joka sinua 
löi! 

Peittivät hänen silmänsä, ja 
löivät häntä poskelle, ja 
kysyivät häneltä, sanoen: arvaa, 
kuka se on, joka sinua löi.

Luukas   22:68  ja jos kysyn, ette vastaa. Ja jos minä myös kysyn, niin 
ette vastaa minua, ette myös 
päästä minua. 

Luukas   23:17  - PUUTTUU - Mutta hänen piti joka juhlana 
päästämän heille yhden 
vallallensa. 

Luukas   23:23  Mutta he ahdistivat häntä 
suurilla huudoilla, vaatien 
Jeesusta ristiinnaulittavaksi; ja 
heidän huutonsa pääsivät 
voitolle.

Mutta he kävivät päälle suurella 
äänellä, pyytäin häntä 
ristiinnaulittaa. Ja heidän ja 
ylimmäisten pappein ääni sai 
vallan. 

Luukas   23:38  Oli myös hänen päänsä päällä 
kirjoitus: Tämä on juutalaisten 
kuningas

Oli myös hänestä päällekirjoitus 
Grekan, Latinan ja Hebrean 
puustaveilla kirjoitettu: Tämä 
on Juudalaisten kuningas. 

Luukas   23:42  Ja hän sanoi: Jeesus, muista 
minua, kun tulet valtakuntaasi.

Ja sanoi Jesukselle: Herra, 
muista minua, kuin tulet 
valtakuntaas.

Luukas   24:1  Mutta viikon ensimmäisenä 
päivänä ani varhain he tulivat 
haudalle, tuoden mukanaan 
valmistamansa hyvänhajuiset 
yrtit

Mutta ensimäisenä sabbatin 
päivänä, sangen varhain, tulivat 
he haudalle ja kantoivat 
hyvänhajuisia yrttejä, jotka he 
olivat valmistaneet, ja 
muutamat heidän kanssansa, 

Luukas   24:42  Niin he antoivat hänelle palasen 
paistettua kalaa.

Niin he panivat hänen eteensä 
kappaleen paistettua kalaa ja 
vähän kimalaisen hunajaa.

Luukas   24:49  Ja katso, minä lähetän teille sen, 
jonka minun Isäni on luvannut; 
mutta te pysykää tässä 
kaupungissa, kunnes teidän 
päällenne puetaan voima 
korkeudesta." 

Ja katso, minä lähetän minun 
Isäni lupauksen teidän 
päällenne. Mutta te olkaat 
Jerusalemissa siihenasti kuin te 
puetetaan voimalla korkeudesta. 

Luukas   24:52  Ja he kumarsivat häntä ja 
palasivat Jerusalemiin suuresti 
iloiten. 

Mutta kuin he häntä 
kumartaneet ja rukoilleet 
olivat, palasivat he Jerusalemiin 
suurella ilolla, 

33/38 Biblia
Johannes   1:27  Hän on se, joka tulee minun 

jälkeeni ja jonka kengänpaulaa 
minä en ole arvollinen 

Hän on se, joka minun jälkeeni 
tulee, joka minun edelläni on 
ollut, jonka kengän rihmoja en 
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päästämään. minä ole kelvollinen 
päästämään. 

Johannes   1:42  Ja hän vei hänet Jeesuksen tykö. 
Jeesus kiinnitti katseensa 
häneen ja sanoi: "Sinä olet 
Simon, Johanneksen poika; 
sinun nimesi on oleva Keefas", 
joka käännettynä on Pietari 

Ja hän toi hänen Jesuksen tykö. 
Mutta kuin Jesus katsoi hänen 
päällensä, sanoi hän: sinä olet 
Simon Jonan poika, ja sinä pitää 
kutsuttaman Kephas; se on niin 
paljo kuin: kallio. 

Johannes   3:15  että jokaisella, joka häneen 
uskoo, olisi iankaikkinen elämä. 

Että jokainen, joka uskoo hänen 
päällensä, ei pidä hukkuman, 
mutta ijankaikkisen elämän 
saaman.

Johannes   4:42  ja he sanoivat naiselle: "Emme 
enää usko sinun puheesi tähden, 
sillä me itse olemme kuulleet ja 
tiedämme, että tämä totisesti on 
maailman Vapahtaja." 

Ja sanoivat sille vaimolle: 
emme nyt silleen usko sinun 
puhees tähden; sillä me olemme 
itse kuulleet ja tiedämme, että 
hän on totisesti Kristus, 
maailman Vapahtaja. 

Johannes   5:16  Ja sentähden juutalaiset 
vainosivat Jeesusta, koska hän 
semmoista teki sapattina. 

Ja Juudalaiset vainosivat 
sentähden Jesusta ja etsivät 
häntä tappaaksensa, että hän 
senkaltaisia teki sabbatina.

Johannes   5:30  En minä itsestäni voi mitään 
tehdä. Niinkuin minä kuulen, 
niin minä tuomitsen; ja minun 
tuomioni on oikea, sillä minä en 
kysy omaa tahtoani, vaan hänen 
tahtoaan, joka on minut 
lähettänyt.

En minä itsestäni taida mitään 
tehdä: niinkuin minä kuulen, 
niin minä tuomitsen, ja minun 
tuomioni on oikia; sillä en minä 
etsi minun tahtoani, vaan Isän 
tahtoa, joka minun lähetti. 

Johannes   6:11  Ja Jeesus otti leivät ja kiitti ja 
jakeli istuville; samoin 
kaloistakin, niin paljon kuin he 
tahtoivat. 

Ja Jesus otti leivät, kiitti ja 
antoi opetuslapsille, mutta 
opetuslapset jakoivat 
atrioitseville, niin myös kaloista 
niin paljo kuin hän tahtoi. 

Johannes   6:39  Ja minun lähettäjäni tahto on se, 
että minä kaikista niistä, jotka 
hän on minulle antanut, en 
kadota yhtäkään, vaan herätän 
heidät viimeisenä päivänä. 

Mutta se on Isän tahto, joka 
minun lähetti, ettei minun pidä 
yhtäkään niistä kaikista 
kadottaman, jotka hän minulle 
antoi, mutta olen ne herättävä 
viimeisenä päivänä. 

Johannes   6:47  Totisesti, totisesti minä sanon 
teille: joka uskoo, sillä on 
iankaikkinen elämä. 

Totisesti, totisesti sanon minä 
teille: joka uskoo minun 
päälleni, hänellä on 
ijankaikkinen elämä. 

Johannes   6:69  ja me uskomme ja 
ymmärrämme, että sinä olet 

Ja me uskomme ja olemme 
ymmärtäneet, että sinä olet 
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Jumalan Pyhä." Kristus, elävän Jumalan 
Poika?

Johannes   7:39  Mutta sen hän sanoi Hengestä, 
joka niiden piti saaman, jotka 
uskoivat häneen; sillä Henki ei 
ollut vielä tullut, koska Jeesus ei 
vielä ollut kirkastettu.  

(Mutta sen hän sanoi siitä 
hengestä, jonka niiden piti 
saaman, jotka uskovat hänen 
päällensä; sillä ei Pyhä Henki 
vielä silloin saapuvilla ollut, 
ettei Jesus ollut vielä 
kirkastettu.) 

Johannes   8:59  Silloin he poimivat kiviä 
heittääksensä häntä niillä; mutta 
Jeesus lymysi ja lähti pyhäköstä

Niin he poimivat kiviä, 
laskettaaksensa häntä. Mutta 
Jesus lymyi ja läksi ulos 
templistä, käyden heidän 
keskeltänsä; ja niin hän pääsi 
ulos. 

Johannes   9:4  Niin kauan kuin päivä on, tulee 
meidän tehdä hänen tekojansa, 
joka on minut lähettänyt; tulee 
yö, jolloin ei kukaan voi työtä 
tehdä.

Minun tulee tehdä hänen 
töitänsä, joka minun lähetti, niin 
kauvan kuin päivä on. Yö tulee, 
koska ei kenkään taida työtä 
tehdä. 

Johannes   10:32  Jeesus vastasi heille: "Minä olen 
näyttänyt teille monta hyvää 
tekoa, jotka ovat Isästä; mikä 
niistä on se, jonka tähden te 
tahdotte minut kivittää?" 

Jesus vastasi heitä: minä osoitin 
teille Isältäni monta hyvää 
työtä: minkä työn tähden niistä 
te siis minun kivitätte? 

Johannes   11:41  Niin he ottivat kiven pois. Ja 
Jeesus loi silmänsä ylös ja 
sanoi: "Isä, minä kiitän sinua, 
että olet minua kuullut.

Ja he ottivat kiven pois 
sialtansa, johon kuollut pantu 
oli. Niin Jesus nosti silmänsä 
ylös ja sanoi: Isä, minä kiitän 
sinua, ettäs minua kuulit.

Johannes   12:1  Kuusi päivää ennen pääsiäistä 
Jeesus saapui Betaniaan, jossa 
Lasarus asui, hän, jonka Jeesus 
oli herättänyt kuolleista. 

Kuusi päivää enne pääsiäistä 
tuli Jesus Betaniaan, jossa 
Latsarus oli, joka kuollut oli, 
jonka hän kuolleista herätti. 

Johannes 14:14 Jos te anotte minulta jotakin 
minun nimessäni, niin minä sen 
teen. 

Mitä te anotte minun nimeeni, 
sen minä teen. 

Johannes   14:15  Jos te minua rakastatte, niin te 
pidätte minun käskyni. 

Jos te rakastatte minua, niin 
pitäkäät minun käskyni. 

Johannes   16:16  Vähän aikaa, niin te ette enää 
minua näe, ja taas vähän aikaa, 
niin te näette minut." 

Vähän ajan perästä ja ette näe 
minua, ja taas vähän ajan 
perästä te näette minun; sillä 
minä menen Isäni tykö. 

Johannes   17:12  Kun minä olin heidän 
kanssansa, varjelin minä heidät 
sinun nimessäsi, jonka sinä olet 

Kuin minä olin heidän 
kanssansa maailmassa, niin 
minä kätkin heitä sinun 
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minulle antanut, ja suojelin 
heitä, eikä heistä joutunut 
kadotetuksi yksikään muu kuin 
se kadotuksen lapsi, että 
kirjoitus kävisi toteen.

nimessäs: ne, jotkas minulle 
annoit, kätkin minä, ja ei niistä 
kenkään kadonnut, vaan se 
kadotuksen lapsi, että Raamattu 
täytettäisiin. 

Johannes   20:29  Jeesus sanoi hänelle: 
"Sentähden, että minut näit, sinä 
uskot. Autuaat ne, jotka eivät 
näe ja kuitenkin uskovat!" 

Jesus sanoi hänelle: ettäs näit 
minun, Toomas, niin sinä 
uskoit: autuaat ovat ne, jotka ei 
näe, ja kuitenkin uskovat. 

33/38 Biblia
Apt   2:1  Ja kun helluntaipäivä oli tullut, 

olivat he kaikki yhdessä koolla
Ja kuin viideskymmenes päivä 
täytettiin, olivat he kaikki 
yksimielisesti koossa.

Apt   2:30  Koska hän nyt oli profeetta ja 
tiesi, että Jumala oli valalla 
vannoen hänelle luvannut 
asettavansa hänen kupeittensa 
hedelmän hänen 
valtaistuimelleen, 

Että hän siis oli propheta ja tiesi 
Jumalan hänelle valalla 
vannoneen, että hän oli hänen 
kupeensa hedelmästä lihan 
jälkeen herättävä Kristuksen 
hänen istuimellansa istumaan,

Apt   2:47  kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken 
kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi 
heidän yhteyteensä joka päivä 
niitä, jotka saivat pelastuksen.

Ja kiittäin Jumalaa olivat kaiken 
kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi 
joka päivä autuaaksi tulevaisia 
seurakunnalle. 

Apt   3:11  Ja kun hän yhä pysyttäytyi 
Pietarin ja Johanneksen 
seurassa, riensi kaikki kansa 
hämmästyksen vallassa heidän 
luoksensa niin sanottuun 
Salomon pylväskäytävään.

Mutta kuin tämä saattamatoin, 
joka parannettu oli, piti 
itsensä Pietarin ja Johanneksen 
tykö, juoksi kaikki kansa 
hämmästyksissä heidän tykönsä 
porstuaan, joka kutsutaan 
Salomon porstuaksi. 

Apt   3:26  Teille ensiksi Jumala on 
herättänyt Poikansa ja lähettänyt 
hänet siunaamaan teitä, kun 
käännytte itsekukin pois 
pahuudestanne." 

Teille on Jumala ensin 
Poikansa Jesuksen herättänyt 
ja on hänen lähettänyt teitä 
siunaamaan, että te kukin teidän 
pahuudestanne palajaisitte. 

Apt 4:25 Sinä, joka Pyhän Hengen 
kautta, isämme Daavidin, sinun 
palvelijasi, suun kautta, olet 
puhunut: 'Miksi pakanat 
pauhaavat ja kansat turhia 
ajattelevat? 

Joka Davidin sinun palvelias 
suun kautta puhunut olet: miksi 
pakanat kiukuitsevat ja kansat 
turhaa aikovat? 

Apt   6:3  Valitkaa sentähden, veljet, 
keskuudestanne seitsemän 
miestä, joista on hyvä todistus ja 
jotka ovat Henkeä ja viisautta 
täynnä, niin me asetamme 

Sentähden, rakkaat veljet, 
valitkaat teistä seitsemän miestä 
joista hyvä todistus on, jotka 
ovat Pyhää Henkeä ja viisautta 
täynnänsä, joiden haltuun me 
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heidät tähän toimeen. tämän viran annamme
Apt   6:13  Ja he toivat esiin vääriä 

todistajia, jotka sanoivat: "Tämä 
mies ei lakkaa puhumasta tätä 
pyhää paikkaa vastaan ja lakia 
vastaan; 

Ja asettivat väärät todistajat 
sanomaan: ei tämä mies lakkaa 
puhumasta pilkkasanoja tätä 
pyhää siaa ja lakia vastaan. 

Apt   7:30  Ja kun neljäkymmentä vuotta oli 
kulunut, ilmestyi hänelle Siinain 
vuoren erämaassa enkeli 
palavan orjantappurapensaan 
liekissä.

Ja neljänkymmenen ajastajan 
perästä ilmestyi hänelle Herran 
enkeli korvessa, Sinain vuorella, 
pensaan tulen liekissä. 

Apt   7:37  Tämä on se Mooses, joka sanoi 
israelilaisille: 'Profeetan, minun 
kaltaiseni, Jumala on teille 
herättävä teidän veljienne 
joukosta.' 

Tämä on se Moses, joka sanoi 
Israelin lapsille: Herra teidän 
Jumalanne herättää teille teidän 
veljistänne yhden Prophetan, 
niinkuin minun, jota teidän 
pitää kuuleman. 

Apt   8:18  Mutta kun Simon näki, että 
Henki annettiin sille, jonka 
päälle apostolit panivat kätensä, 
toi hän heille rahaa 

Mutta kuin Simon näki, että 
apostolien kätten päälle-
panemisen kautta Pyhä Henki 
annettiin, taritsi hän heille 
rahaa, 

Apt   8:37  - PUUTTUU - Mutta Philippus sanoi: jos sinä 
kaikesta sydämestä uskot, niin 
tapahtukoon. Hän vastasi ja 
sanoi: minä uskon Jesuksen 
Kristuksen Jumalan Pojaksi. 

Apt   9:5 - 6  5 Hän sanoi: "Kuka olet, herra?" 
Hän vastasi: "Minä olen Jeesus, 
jota sinä vainoat. 6 Mutta nouse 
ja mene kaupunkiin, niin sinulle 
sanotaan, mitä sinun pitää 
tekemän." 

5. Mutta hän sanoi: kuka sinä 
olet, Herra? Ja Herra sanoi: 
minä olen Jesus, jota sinä 
vainoot: työläs on sinun potkia 
tutkainta vastaan. 6. Niin hän 
vapisi, hämmästyi ja sanoi: 
Herra, mitäs minua tahdot 
tekemään? Ja Herra sanoi 
hänelle: nouse ja mene 
kaupunkiin; siellä sinulle 
sanotaan, mitä sinun pitää 
tekemän. 

Apt   9:20  Ja kohta hän saarnasi 
synagoogissa Jeesusta, julistaen, 
että hän on Jumalan Poika. 

Ja saarnasi kohta synagogassa 
Kristuksesta, että hän on 
Jumalan Poika. 

Apt   9:28  Ja niin hän kävi heidän 
keskuudessaan sisälle ja ulos 
Jerusalemissa ja julisti rohkeasti 
Herran nimeä. 

Ja niin hän oli heidän kanssansa 
Jerusalemissa, kävi sisälle ja 
ulos, ja saarnasi pelkäämättä 
Herran Jesuksen nimeen. 
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Apt   10:6  hän majailee nahkuri Simonin 
luona, jonka talo on meren 
rannalla."

Hän pitää majaa Simon 
parkkarilla, jonka huone on 
meren tykönä; hän sanoo 
sinulle, mitä sinun pitää 
tekemän. 

Apt   10:30  Ja Kornelius sanoi: "Neljä 
päivää sitten, juuri tähän aikaan 
päivästä, minä kotonani rukoilin 
tällä yhdeksännellä hetkellä, ja 
katso, edessäni seisoi mies 
loistavissa vaatteissa 

Ja Kornelius sanoi: minä olen 
neljä päivää sitten paastonnut 
tähän hetkeen asti, ja rukoilin 
huoneessani yhdeksännellä 
hetkellä, ja katso, mies seisoi 
kiiltävissä vaatteissa minun 
edessäni,

Apt   13:42  Kun he lähtivät ulos, pyydettiin 
heitä puhumaan näitä asioita 
tulevanakin sapattina.

Kuin Juudalaiset synagogasta 
läksivät, rukoilivat pakanat, 
että sabbatin välissä heille niitä 
sanoja puhuttaisiin. 

Apt   15:11  Mutta me uskomme Herran 
Jeesuksen armon kautta 
pelastuvamme, samalla tapaa 
kuin hekin." 

Vaan me uskomme Herran 
Jesuksen Kristuksen armon 
kautta autuaaksi tulevamme 
niinkuin hekin. 

Apt   15:17 - 19  17. että jäljelle jääneet ihmiset 
etsisivät Herraa, ynnä kaikki 
pakanat, jotka ovat minun 
nimiini otetut, sanoo Herra, joka 
tämän tekee,  18. mikä on ollut 
tunnettua hamasta ikiajoista.' 
19. Sentähden minä olen sitä 
mieltä, ettei tule rasittaa niitä, 
jotka pakanuudesta kääntyvät 
Jumalan puoleen, 

17. Että ne, jotka ihmisistä 
jääneet ovat, pitää Herran 
perään kysymän, niin myös 
kaikki pakanat, joissa minun 
nimeni avuksihuudettu on, 
sanoo Herra, joka nämät tekee. 
18. Jumalalle ovat kaikki 
hänen työnsä tiettävät 
maailman alusta. 19. 
Sentähden minä päätän, 
ettemme niitä häiritsisi, jotka 
pakanoista 

Apt   15:24  Koska olemme kuulleet, että 
muutamat meistä lähteneet, 
joille emme ole mitään käskyä 
antaneet, ovat puheillaan 
tehneet teidät levottomiksi ja 
saattaneet teidän sielunne 
hämmennyksiin, 

Että me olemme kuulleet, 
kuinka muutamat meiltä 
lähteneet ovat teitä opillansa 
eksyttäneet ja teidän sielujanne 
vaivanneet, sanoen: teidän 
pitää itsenne antaman 
ympärileikata ja lain 
pitämän; joille emme ole 
käskeneet. 

Apt   15:34  - PUUTTUU - Niin Silaan kelpasi siellä olla. 
Apt   16:31  Niin he sanoivat: "Usko Herraan 

Jeesukseen, niin sinä pelastut, 
niin myös sinun perhekuntasi."

Mutta he sanoivat: usko Herran 
Jesuksen Kristuksen päälle, 
niin sinä ja sinun huonees 
autuaaksi tulee 

Apt   17:5  Mutta juutalaiset joutuivat Mutta epäuskoiset Juudalaiset 
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kiihkoon ja ottivat avukseen 
muutamia pahanilkisiä miehiä 
joutoväestä, haalivat kansaa 
kokoon ja nostivat kaupungissa 
metelin. He asettuivat Jaasonin 
talon edustalle ja hakivat 
Paavalia ja Silasta viedäkseen 
heidät kansan eteen. 

kadehtivat sitä ja saattivat 
tykönsä muutamia pahanilkisiä 
miehiä joutoväestä, ja 
kokoontuivat yhteen joukkoon, 
nostivat kapinan kaupungissa ja 
tunkeutuivat Jasonin 
huoneeseen, ja etsivät heitä 
viedäksensä kansan eteen. 

Apt   17:26  Ja hän on tehnyt koko 
ihmissuvun yhdestä ainoasta 
asumaan kaikkea maanpiiriä ja 
on säätänyt heille määrätyt ajat 
ja heidän asumisensa rajat, 

Ja hän on tehnyt kaiken 
ihmisten sukukunnan yhdestä 
verestä kaiken maan piirin 
päälle asumaan, ja määräsi 
aivotut ajat ja heidän 
asumisensa rajat: 

Apt   18:7  Ja hän lähti sieltä ja meni erään 
Titius Justus nimisen 
jumalaapelkääväisen miehen 
tykö, jonka talo oli aivan 
synagoogan vieressä. 

Ja hän siirsi itsensä sieltä ja 
meni yhden huoneesen, jonka 
nimi oli Justus: se oli Jumalaa 
palvelevainen, jonka huone oli 
läsnä synagogaa.

Apt   18:21  vaan sanoi heille jäähyväiset ja 
lausui: "Minä palaan jälleen 
teidän tykönne, jos Jumala suo." 
Ja hän lähti purjehtimaan 
Efesosta. 

Mutta jätti heidät hyvästi, 
sanoen: minun tulee kaiketi 
mennä Jerusalemiin tälle 
juhlalle, joka nyt lähestyy. 
Mutta sitte minä palajan, jos 
Jumala suo, teidän tykönne. Ja 
niin hän läksi matkaan 
Ephesosta, 

Apt   19:4  Niin Paavali sanoi: "Johannes 
kastoi parannuksen kasteella, 
kehoittaen kansaa uskomaan 
häneen, joka oli tuleva hänen 
jälkeensä, se on, Jeesukseen." 

Niin sanoi Paavali: Johannes 
tosin kasti parannuksen 
kasteella, sanoen kansalle, että 
heidän piti uskoman sen päälle, 
joka hänen jälkeensä tuleva oli, 
se on, Kristuksen Jesuksen 
päälle. 

Apt   19:10  Ja sitä kesti kaksi vuotta, niin 
että kaikki Aasian asukkaat, 
sekä juutalaiset että 
kreikkalaiset, saivat kuulla 
Herran sanan. 

Ja sitä tehtiin kaksi ajastaikaa, 
niin että kaikki ne, jota Asiassa 
asuivat, saivat kuulla Herran 
Jesuksen sanan, sekä 
Juudalaiset että Grekiläiset.

Apt   20:25  Ja nyt, katso, minä tiedän, 
ettette enää saa nähdä minun 
kasvojani, ei kukaan teistä, 
joiden keskuudessa minä olen 
vaeltanut ja saarnannut 
valtakuntaa. 

Ja nyt katso, minä tiedän, ettette 
silleen saa nähdä minun 
kasvojani, kaikki te, joiden 
kautta minä olen vaeltanut ja 
Jumalan valtakuntaa 
saarnannut. 

Apt   20:32  Ja nyt minä uskon teidät 
Jumalan ja hänen armonsa 

Ja nyt, rakkaat veljet, minä 
annan teidät Jumalan ja hänen 
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sanan haltuun, hänen, joka on 
voimallinen rakentamaan teitä ja 
antamaan teille perintöosan 
kaikkien pyhitettyjen joukossa. 

armonsa sanan haltuun, joka 
väkevä on teitä rakentamaan ja 
antamaan teille perinnön 
kaikkein pyhitettyin seassa.

Apt   21:25  Mutta uskoon tulleista 
pakanoista me olemme 
päättäneet ja kirjoittaneet, että 
heidän on välttäminen 
epäjumalille uhrattua ja verta ja 
lihaa, josta ei veri ole laskettu, 
ja haureutta." 

Mutta niistä, jotka uskoivat 
pakanoista, olemme me 
kirjoittaneet ja päättäneet, ettei 
heidän tarvitse näistä mitään 
pitää, vaan että he niitä 
välttäisivät, jotka epäjumalille 
ovat uhratut, ja verta, 
läkähtynyttä ja salavuoteutta. 

Apt   22:9  Ja minun seuralaiseni näkivät 
kyllä valon, mutta eivät kuulleet 
sen ääntä, joka minulle puhui. 

Mutta ne, jotka minun kanssani 
olivat, näkivät kyllä kirkkauden 
ja peljästyivät, vaan ei he 
hänen ääntänsä kuulleet, joka 
minua puhutteli. 

Apt   22:16  Ja nyt, mitä viivyttelet? Nouse, 
huuda avuksi hänen nimeänsä ja 
anna kastaa itsesi ja pestä pois 
syntisi.' 

Ja mitäs nyt viivyttelet? Nouse 
ja anna sinus kastettaa ja pestä 
pois sinun syntis, ja huuda 
avuksi Herran nimeä. 

Apt   22:20  Ja kun Stefanuksen, sinun 
todistajasi, veri vuodatettiin, 
olin minäkin läsnä, hyväksyin 
sen ja vartioin hänen 
surmaajainsa vaatteita.' 

Ja kuin Stephanin sinun 
palvelias veri vuodatettiin, olin 
minä myös siinä läsnä, ja 
mielistyin hänen kuolemaansa, 
ja vartioitsin niiden vaatteita, 
jotka hänen tappoivat. 

Apt   23:9  Ja syntyi suuri huuto, ja 
muutamat kirjanoppineet 
fariseusten puolueesta nousivat 
ja väittelivät kiivaasti ja 
sanoivat: "Emme löydä mitään 
pahaa tässä miehessä; entäpä jos 
henki tai enkeli on hänelle 
puhunut?" 

Niin tuli suuri huuto, ja 
kirjanoppineet Pharisealaisten 
lahkosta nousivat, kilvoittelivat 
ja sanoivat: emme mitään pahaa 
löydä tässä miehessä: jos henki 
taikka enkeli on hänelle 
puhunut, niin emme mahda 
Jumalaa vastaan sotia. 

Apt   23:15  Pyytäkää te siis nyt yhdessä 
neuvoston kanssa päälliköltä, 
että hän toisi hänet alas teidän 
luoksenne, ikäänkuin aikoisitte 
tarkemmin tutkia hänen 
asiaansa. Mutta me olemme 
valmiit tappamaan hänet, 
ennenkuin hän pääsee perille." 

Nyt siis ilmoittakaat 
sodanpäämiehelle ja raadille, 
että hän huomenna tois hänen 
teidän eteenne, niinkuin te 
tahtoisitte jotakin todempaa 
häneltä tiedustaa; mutta 
ennenkuin hän lähestyy, 
olemme me valmiit häntä 
tappamaan.

Apt   24:6 - 8  6. ja hän on koettanut 
pyhäkönkin saastuttaa. 
Sentähden me otimme hänet 

6. Hän on kiusannut templiäkin 
riivata; jonka tähden me otimme 
hänen kiinni ja tahdoimme 
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kiinni. 7. - PUUTTUU - 8. Voit 
itse häntä tutkimalla saada tietää 
kaiken, mistä me häntä 
syytämme." 

tuomita hänen meidän 
lakimme jälkeen. 7. Mutta 
sodanpäämies Lysias tuli 
suurella väellä siihen sekaan 
ja päästi hänen meidän 
käsistämme, 8. Ja käski hänen 
päällekantajansa tulla sinun 
tykös; josta sinä taidat itse 
tutkien ymmärtää kaikista 
niistä, joita me hänen päällensä 
kannamme. 

Apt   24:15  ja pidän sen toivon Jumalaan, 
että on oleva ylösnousemus, jota 
nämä itsekin odottavat, sekä 
vanhurskasten että vääräin. 

Ja pidän sen toivon Jumalan 
puoleen, jota hekin itse 
odottavat, että kuolleiden 
ylösnousemus pitää oleman, 
sekä vanhurskasten että vääräin. 

Apt   25:6  Ja viivyttyään heidän luonansa 
ainoastaan kahdeksan tai 
kymmenen päivää hän meni 
alas Kesareaan. Seuraavana 
päivänä hän istui 
tuomarinistuimelle ja käski 
tuoda Paavalin eteensä.

Kuin hän siis oli heidän 
tykönänsä viipynyt enempi 
kuin kymmenen päivää, läksi 
hän alas Kesareaan. Ja toisena 
päivänä istui hän 
tuomioistuimelle ja käski 
Paavalin tuoda edes.

Apt   25:16  Mutta minä vastasin heille: 'Ei 
ole roomalaisten tapa antaa 
ketään alttiiksi, ennenkuin 
syytetty on asetettu vastakkain 
syyttäjäinsä kanssa ja on saanut 
puolustautua syytöstä vastaan.'

Joille minä vastasin: ei se ole 
Roomalaisten tapa, että joku 
ihminen ennen annetaan 
surmata, kuin se, jonka päälle 
kannetaan, saa päällekantajat 
rinnallensa ja saa tilan edestänsä 
vastata kanteesta. 

Apt   26:30  Niin kuningas nousi ja maaherra 
ja Bernike sekä ne, jotka istuivat 
heidän kanssansa.

Ja kuin hän nämät sanonut 
oli, nousi kuningas ylös, ja 
maanvanhin, ja Bernise, ja jotka 
heidän kanssansa istuneet 
olivat.

Apt   28:16  Ja kun tulimme Roomaan, 
sallittiin Paavalin asua erikseen 
häntä vartioivan sotamiehen 
kanssa. 

Mutta kuin me Roomiin 
tulimme, antoi sadanpäämies 
vangit sodanpäämiehen 
haltuun. Mutta Paavali sallittiin 
olevan itsellänsä yhden 
sotamiehen kanssa, joka hänestä 
otti vaarin.

Apt   28:29  - PUUTTUU - Ja kuin hän näitä puhunut oli, 
läksivät Juudalaiset pois ja 
riitelivät paljo keskenänsä.

33/38 Biblia
Room.   1:16  Sillä minä en häpeä Sillä en minä häpee Kristuksen 
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evankeliumia; sillä se on 
Jumalan voima, itsekullekin 
uskovalle pelastukseksi, 
juutalaiselle ensin, sitten myös 
kreikkalaiselle.

evankeliumia; sillä se on 
Jumalan voima itsekullekin 
uskovaiselle autuudeksi. Ensin 
Juudalaiselle, niin myös 
Grekiläiselle. 

Room.   1:29  He ovat täynnänsä kaikkea 
vääryyttä, pahuutta, ahneutta, 
häijyyttä, täynnä kateutta, 
murhaa, riitaa, petosta, 
pahanilkisyyttä; 

Täynnänsä kaikkea vääryyttä, 
salavuoteutta, koiruutta, 
ahneutta, pahuutta: täynnä 
kateutta, murhaa, riitaa, petosta, 
pahan suomuutta: 

Room.   6:11  Niin tekin pitäkää itsenne 
synnille kuolleina, mutta 
Jumalalle elävinä Kristuksessa 
Jeesuksessa. 

Niin myös te siksi teitänne 
pitäkäät, että te olette kuolleet 
synnille, mutta elätte Jumalalle, 
Jesuksen Kristuksen meidän 
Herran kautta. 

Room.   8:1  Niin ei nyt siis ole mitään 
kadotustuomiota niille, jotka 
Kristuksessa Jeesuksessa ovat.

Niin ei ole nyt yhtään kadotusta 
niissä, jotka Jesuksessa 
Kristuksessa ovat, ja ei vaella 
lihan, vaan hengen jälkeen. 

Room.   9:28  Sillä sanansa on Herra 
toteuttava maan päällä 
lopullisesti ja rutosti."
[Huom! Luvun asiayhteys.]

Sillä kuluttamus ja 
lyhentämys pitää tapahtuman 
vanhurskaudeksi, että Herra 
tekee hävityksen maan päällä, 
[Huom! Luvun asiayhteys.]

Room.   9:31  mutta Israel, joka tavoitteli 
vanhurskauden lakia, ei ole sitä 
lakia saavuttanut.

Mutta Israel, joka 
vanhurskauden lakia on etsinyt, 
ei ole vanhurskauden lakia 
saanut. 

Room.   10:15  Ja kuinka kukaan voi julistaa, 
ellei ketään lähetetä? Niinkuin 
kirjoitettu on: "Kuinka suloiset 
ovat niiden jalat, jotka hyvää 
sanomaa julistavat!"

Ja kuinka he saarnaavat, ellei 
heitä lähetetä? Niinkuin 
kirjoitettu on: oi kuinka suloiset 
ovat niiden jalat, jotka rauhaa 
julistavat, niiden jotka hyvää 
julistavat.

Room.   10:17  Usko tulee siis kuulemisesta, 
mutta kuuleminen Kristuksen 
sanan kautta. 

Niin tulee siis usko kuulosta, 
mutta kuulo Jumalan sanan 
kautta. 

Room.   11:6  Mutta jos valinta on armosta, 
niin se ei ole enää teoista, sillä 
silloin armo ei enää olisikaan 
armo. 

Mutta jos se armosta on, niin ei 
se ole enään töistä, sillä ei armo 
muutoin armo olisikaan. Mutta 
jos se on töistä, niin ei se 
silleen armo ole; muutoin ei 
työ enään ole työ. 

Room.   13:9  Sillä nämä: "Älä tee huorin, älä 
tapa, älä varasta, älä himoitse", 
ja mikä muu käsky tahansa, ne 

Sillä se: ei sinun pidä huorin 
tekemän; ei sinun pidä 
tappaman; ei sinun pidä 
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sisältyvät kaikki tähän sanaan: 
"Rakasta lähimmäistäsi niinkuin 
itseäsi. 

varastaman; ei sinun pidä 
väärää todistusta sanoman; ei 
sinun pidä himoitseman, ja mitä 
muuta käskyä on, se tähän 
sanaan suljetaan: sinun pitää 
rakastaman lähimmäistäs 
niinkuin itsiäs. 

Room.   14:6  Joka valikoi päiviä, se valikoi 
Herran tähden; ja joka syö, se 
syö Herran tähden, sillä hän 
kiittää Jumalaa; ja joka ei syö, 
se on Herran tähden syömättä ja 
kiittää Jumalaa. 

Joka päivää tottelee, sen hän 
Herralle tekee; ja joka ei 
päivää tottele, se myös sen 
Herralle tekee. Joka syö, hän 
syö Herralle; sillä hän kiittää 
Jumalaa: ja joka ei syö, se ei 
syö Herralle, ja kiittää Jumalaa.

Room.   14:9  Sillä sitä varten Kristus kuoli ja 
heräsi eloon, että hän olisi sekä 
kuolleitten että elävien Herra. 

Sillä sentähden on myös Kristus 
kuollut ja noussut ylös ja 
jälleen eläväksi tullut, että hän 
olis kuolleiden ja elävien Herra. 

Room.   14:10  Mutta sinä, minkätähden sinä 
tuomitset veljeäsi? Taikka sinä 
toinen, minkätähden sinä 
halveksit veljeäsi? Sillä kaikki 
meidät asetetaan Jumalan 
tuomioistuimen eteen.

Mutta miksi sinä veljes 
tuomitset? Eli miksi sinä veljes 
katsot ylön? sillä me asetetaan 
kaikki Kristuksen 
tuomioistuimen eteen.

Room.   15:8  Sillä minä sanon, että Kristus on 
tullut ympärileikattujen 
palvelijaksi Jumalan totuuden 
tähden, vahvistaaksensa isille 
annetut lupaukset, 

Mutta minä sanon: Jesus 
Kristus on ollut 
ympärileikkauksen palvelia 
Jumalan totuuden tähden, 
vahvistamaan sitä lupausta, joka 
isille tapahtunut oli. 

Room.   15:29  ja minä tiedän, että tullessani 
teidän tykönne tulen Kristuksen 
täydellinen siunaus mukanani.

Mutta minä tiedän, kuin minä 
teidän tykönne tulen, että minä 
tulen Kristuksen evankeliumin 
täydellisellä siunauksella. 

Room.   16:18  Sillä sellaiset eivät palvele 
meidän Herraamme Kristusta, 
vaan omaa vatsaansa, ja he 
pettävät suloisilla sanoilla ja 
kauniilla puheilla vilpittömien 
sydämet. 

Sillä ei senkaltaiset Herraa 
Jesusta Kristusta palvele, vaan 
omaa vatsaansa ja viettelevät 
makeilla puheillansa ja 
liehakoitsemisellansa 
yksinkertaisten sydämet. 

Room. 16:20 Ja rauhan Jumala on pian 
musertava saatanan teidän 
jalkojenne alle. Herramme 
Jeesuksen armo olkoon teidän 
kanssanne. 

Mutta rauhan Jumala on 
tallaava saatanan pian teidän 
jalkainne alle. Meidän Herran 
Jesuksen Kristuksen armo 
olkoon teidän kanssanne! Amen 

Room. 16:24 Herramme Jeesuksen 
Kristuksen armo olkoon teidän 

Meidän Herran Jesuksen 
Kristuksen armo olkoon teidän 
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kanssanne. Amen. kaikkein kanssanne! Amen. 
33/38 Biblia

1.Kor   1:21  Sillä kun, Jumalan viisaudesta, 
maailma ei oppinut viisauden 
avulla tuntemaan Jumalaa, niin 
Jumala näki hyväksi 
saarnauttamansa hullutuksen 
kautta pelastaa ne, jotka 
uskovat, 

Sillä että Jumalan viisaudessa ei 
maailma tuntenut Jumalaa 
viisauden kautta, niin kelpasi 
Jumalalle tyhmän saarnan 
kautta niitä vapahtaa, jotka sen 
uskovat, 

1.Kor   2:4  ja minun puheeni ja saarnani ei 
ollut kiehtovia viisauden sanoja, 
vaan Hengen ja voiman 
osoittamista,

Ja minun puheeni ja saarnani ei 
ollut kaunistetuissa sanoissa 
ihmisten viisauden jälkeen, 
mutta hengen ja voiman 
osoituksessa, 

1.Kor   2:13  ja siitä me myös puhumme, 
emme inhimillisen viisauden 
opettamilla sanoilla, vaan 
Hengen opettamilla, selittäen 
hengelliset hengellisesti. 

Jota me myös puhumme, ei 
niillä sanoilla, joita inhimillinen 
viisaus opettaa, vaan niillä, joita 
Pyhä Henki opettaa, ja me 
tuomitsemme hengelliset asiat 
hengellisesti. 

1.Kor   5:4  sittenkuin olemme, te ja minun 
henkeni ynnä meidän Herramme 
Jeesuksen voima, tulleet yhteen 

Meidän Herran Jesuksen 
Kristuksen nimeen, teidän 
kokoontulemisessanne, ynnä 
minun henkeni kanssa, meidän 
Herran Jesuksen Kristuksen 
voimalla, 

1.Kor   5:5  Herran Jeesuksen nimessä 
hyljättävä saatanan haltuun 
lihan turmioksi, että hänen 
henkensä pelastuisi Herran 
päivänä. 

Annetaan saatanan haltuun lihan 
kadotukseksi, että henki 
autuaaksi tulis Herran Jesuksen 
päivänä. 

1.Kor   5:7  Peratkaa pois vanha hapatus, 
että teistä tulisi uusi taikina, 
niinkuin te olettekin 
happamattomat; sillä onhan 
meidän pääsiäislampaamme, 
Kristus, teurastettu. 

Sentähden peratkaat se vanha 
taikina, että te olisitte uusi 
taikina, niinkuin te 
happamattomat olette; sillä 
meidän pääsiäislampaamme on 
meidän edestämme uhrattu, 
joka on Kristus.

1.Kor   6:20  Sillä te olette kalliisti ostetut. 
Kirkastakaa siis Jumala 
ruumiissanne. 

Sillä te olette kalliisti ostetut; 
kunnioittakaat siis Jumalaa 
teidän ruumiissanne ja teidän 
hengessänne, jotka Jumalan 
ovat. 

1.Kor   7:5  Älkää vetäytykö pois 
toisistanne, paitsi ehkä 
keskinäisestä sopimuksesta 

Älkäät toinen toistanne vältkö, 
jollei se ole molempain 
suosiosta hetkeksi, että teillä 
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joksikin ajaksi, niin että olisitte 
vapaat rukoukseen ja sitten taas 
tulisitte yhteen, ettei saatana 
teitä kiusaisi teidän 
hillittömyytenne tähden. 

jouto olis paastota ja rukoilla: 
ja tulkaat jälleen yhteen, ettei 
saatana teitä kiusaisi teidän 
himonne hillimättömyyden 
puolesta. 

1.Kor   7:34  ja hänen harrastuksensa käy 
kahtaanne. Samoin vaimo, jolla 
ei enää ole miestä, ja neitsyt 
huolehtivat siitä, mikä on 
Herran, että olisivat pyhät sekä 
ruumiin että hengen puolesta; 
mutta naimisissa oleva huolehtii 
maailmallisista, kuinka olisi 
mieliksi miehellensä. 

Nämät ovat eroitetut, vaimo 
ja neitsy, joka ei naitu ole, se 
murehtii niitä, jotka Herran 
ovat, että hän pyhä olis sekä 
ruumiilla että hengellä; mutta 
se, joka naitu on, murehtii 
maailmallisista, kuinka hänen 
pitää miehellensä kelpaaman.

1.Kor   7:39  Vaimo on sidottu, niin kauan 
kuin hänen miehensä elää, mutta 
jos mies kuolee, on hän vapaa 
menemään naimisiin, kenen 
kanssa tahtoo, kunhan se vain 
tapahtuu Herrassa. 

Vaimo on sidottu lakiin, 
niinkauvan kuin hänen 
miehensä elää; vaan kuin hänen 
miehensä kuollut on, niin hän 
on vapaa toiselle huolemaan, 
kelle hän tahtoo; ainoasti että se 
Herrassa tapahtuu. 

1.Kor   9:1  Enkö minä ole vapaa? Enkö 
minä ole apostoli? Enkö ole 
nähnyt Jeesusta, meidän 
Herraamme? Ettekö te ole 
minun tekoni Herrassa? 

Enkö minä ole apostoli? Enkö 
minä vapaa ole? Enkö minä 
meidän Herraa Jesusta 
Kristusta nähnyt? Ettekö te ole 
minun työni Herrassa? 

1.Kor   9:18  Mikä siis on minun palkkani? 
Se, että kun julistan 
evankeliumia, teen sen 
ilmaiseksi, niin etten käytä 
oikeutta, jonka evankeliumi 
minulle myöntää. 

Mitäs siis minun palkkani on? 
että minä Kristuksen 
evankeliumia saarnaan, ja teen 
sen ilman vapauttani 
evankeliumissa.

1.Kor   9:22  heikoille minä olen ollut heikko, 
voittaakseni heikot; kaikille 
minä olen ollut kaikkea, 
pelastaakseni edes muutamia.

Heikoille olen minä tehty 
niinkuin heikko, että minä 
heikot voittaisin. Minä olen 
kaikille tehty kaikiksi, että minä 
kaiketi muutamat autuaaksi 
saattaisin. 

1.Kor   10:9  Älkäämme myöskään kiusatko 
Herraa, niinkuin muutamat 
heistä kiusasivat ja saivat 
käärmeiltä surmansa. 

Älkäämme Kristusta kiusatko, 
niinkuin myös muutamat heistä 
kiusasivat ja surmattiin 
kärmeiltä. 

1.Kor   10:28  Mutta jos joku sanoo teille: 
"Tämä on epäjumalille 
uhrattua", niin jättäkää se 
syömättä hänen tähtensä, joka 
sen ilmaisi, ja omantunnon 

Mutta jos joku silloin teille 
sanois: tämä on epäjumalain 
uhri, niin älkäät syökö, hänen 
tähtensä, joka sen ilmoitti, ja 
omantunnon tähden. Sillä maa 
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tähden; on Herran ja kaikki mitä siinä 
on.

1.Kor   11:24  kiitti, mursi ja sanoi: "Tämä on 
minun ruumiini, joka teidän 
edestänne annetaan; tehkää tämä 
minun muistokseni."

Ja kiitti, mursi ja sanoi: 
ottakaat, syökäät tämä on 
minun ruumiini, joka teidän 
edestänne murretaan: se 
tehkäät minun muistokseni; 

1.Kor   11:29  sillä joka syö ja juo erottamatta 
Herran ruumista muusta, syö ja 
juo tuomioksensa.

Sillä joka syö taikka juo 
kelvottomasti, hän syö ja juo 
tuomion itsellensä, ettei hän 
Herran ruumista eroita.

1.Kor   14:25  hänen sydämensä salaisuudet 
tulisivat ilmi, ja niin hän 
kasvoilleen langeten rukoilisi 
Jumalaa ja julistaisi, että Jumala 
totisesti on teissä.

Ja niin hänen sydämensä 
salaudet julki tulisivat, ja hän 
lankeais kasvoillensa ja rukoilis 
Jumalaa, tunnustain että Jumala 
olis totisesti teissä. 

1.Kor   15:47  Ensimmäinen ihminen oli 
maasta, maallinen, toinen 
ihminen on taivaasta.

Ensimäinen ihminen on maasta 
ja maallinen, toinen ihminen on 
itse Herra taivaasta 

1.Kor   16:22 - 23  22. Jos joku ei pidä Herraa 
rakkaana, hän olkoon kirottu! 
Maran ata. 23. Herran Jeesuksen 
armo olkoon teidän kanssanne.

22. Joka ei Herraa Jesusta 
Kristusta rakasta, se olkoon 
anatema maranata. 23. Herran 
Jesuksen Kristuksen armo 
olkoon teidän kanssanne! 
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2. Kor   4:6  Sillä Jumala, joka sanoi: 

"Loistakoon valkeus 
pimeydestä", on se, joka loisti 
sydämiimme, että Jumalan 
kirkkauden tunteminen, sen 
kirkkauden, joka loistaa 
Kristuksen kasvoissa, levittäisi 
valoansa. 

Että Jumala, joka käski 
valkeuden pimeydestä paistaa, 
se paisti tunnon valkeuden 
meidän sydämissämme Jumalan 
kirkkaudesta Jesuksen 
Kristuksen kasvoissa. 

2. Kor   4:10  Me kuljemme, aina kantaen 
Jeesuksen kuolemaa 
ruumiissamme, että Jeesuksen 
elämäkin tulisi meidän 
ruumiissamme näkyviin. 

Me viemme ympäri aina 
Herran Jesuksen kuoleman 
meidän ruumiissamme, että 
Herran Jesuksen elämäkin 
meidän ruumiissamme 
ilmoitettaisiin. 

2. Kor   4:14  tietäen, että hän, joka herätti 
Herran Jeesuksen, on herättävä 
meidätkin Jeesuksen kanssa ja 
asettava esiin yhdessä teidän 
kanssanne.

Ja tiedämme sen, että joka 
Herran Jesuksen herätti, hän 
meidätkin Jesuksen kautta 
herättää ja asettaa meitä teidän 
kanssanne. 

2. Kor 5:18 Mutta kaikki on Jumalasta, joka 
on sovittanut meidät itsensä 

Mutta ne kaikki ovat Jumalasta, 
joka meitä on itse kanssansa 
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kanssa Kristuksen kautta ja 
antanut meille sovituksen viran. 

sovittanut Jesuksen Kristuksen 
kautta, ja antoi meille viran 
sovinnosta saarnata. 

2.Kor 5:21 Sen, joka ei synnistä tiennyt, 
hän meidän tähtemme teki 
synniksi, että me hänessä 
tulisimme Jumalan 
vanhurskaudeksi. 

Sillä hän on sen, joka ei mitään 
synnistä tietänyt, meidän 
edestämme synniksi tehnyt, että 
me hänessä tulisimme siksi 
vanhurskaudeksi, joka 
Jumalan edessä kelpaa. 

2. Kor   6:9  tuntemattomina ja kuitenkin 
hyvin tunnettuina; 
kuolemaisillamme, ja katso, me 
elämme, kuritettuina emmekä 
kuitenkaan tapettuina, 

Niinkuin tuntemattomat ja 
kuitenkin tutut, niinkuin 
kuolevaiset ja katso, me 
elämme, niinkuin rangaistut ja 
ei kuitenkaan tapetut, 

2. Kor 10:7 Nähkää, mitä silmäin edessä on. 
Jos joku on mielessään varma 
siitä, että hän on Kristuksen 
oma, ajatelkoon hän edelleen 
mielessään, että samoin kuin 
hän on Kristuksen, samoin 
olemme mekin. 

Katsotteko te niiden jälkeen, 
mitkä silmäin edessä ovat? Jos 
joku uskaltaa sen päälle, että 
hän on Kristuksen oma, se 
ajatelkaan itsellänsä, että 
niinkuin hän on Kristuksen 
oma, niin olemme mekin 
Kristuksen omat. 

2. Kor 11:31 Herran Jeesuksen Jumala ja Isä, 
joka on ylistetty iankaikkisesti, 
tietää, etten valhettele 

Jumala ja meidän Herran 
Jesuksen Kristuksen Isä, joka 
olkoon ylistetty ijankaikkisesti! 
tietää, etten minä valehtele. 
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Gal   1:3  Armo teille ja rauha Jumalalta, 

meidän Isältämme, ja Herralta 
Jeesukselta Kristukselta,

Armo olkoon teille ja rauha 
Isältä Jumalalta ja meidän 
Herralta Jesukselta Kristukselta! 

Gal   1:15  Mutta kun hän, joka äitini 
kohdusta saakka on minut 
erottanut ja kutsunut armonsa 
kautta, näki hyväksi 

Mutta koska Jumala tahtoi, 
joka minun oli eroittanut äitini 
kohdusta, ja armonsa kautta 
kutsui, 

Gal   3:1  Oi te älyttömät galatalaiset! 
Kuka on lumonnut teidät, joiden 
silmäin eteen Jeesus Kristus oli 
kuvattu ristiinnaulittuna?

Te hullut Galatalaiset! kuka 
teidät on vimmannut totuutta 
uskomasta? joiden silmäin 
eteen Jesus Kristus kirjoitettu 
oli, teidän seassanne 
ristiinnaulittu

Gal   3:17  Minä tarkoitan tätä: Jumalan 
ennen vahvistamaa testamenttia 
ei neljänsadan 
kolmenkymmenen vuoden 
perästä tullut laki voi kumota, 
niin että se tekisi lupauksen 

Mutta sen minä sanon: 
testamenttia, joka Jumalalta on 
vahvistettu Kristuksen päälle, 
ei rikota, ettei lupaus turhaan 
raukeaisi lain kautta, joka sitte 
neljänsadan ja 
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mitättömäksi. kolmenkymmenen vuoden 
perästä annettu oli. 

Gal   4:7  Niinpä sinä et siis enää ole orja, 
vaan lapsi; mutta jos olet lapsi, 
olet myös perillinen Jumalan 
kautta. 

Niin ei silleen ole orja, vaan 
poika; mutta jos poika, niin 
myös Jumalan perillinen 
Kristuksen kautta.

Gal   5:11 - 13  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 13.Te olette näet 
kutsutut vapauteen, veljet; älkää 
vain salliko vapauden olla 
yllykkeeksi lihalle, vaan 
palvelkaa toisianne rakkaudessa. 

11. Mutta jos minä vielä, 
rakkaat veljet, ympärileikkausta 
saarnaan, minkätähden minä siis 
vainoa kärsin? Ja niin olis ristin 
pahennus hävinnyt. 12. Oi 
jospa ne eroitettaisiin, jotka 
teitä houkuttelevat! 13. Sillä 
te, rakkaat veljet, olette 
vapauteen kutsutut; ainoastaan 
karttakaat, ettette salli vapauden 
lihalle tilaa antaa, vaan 
palvelkaat rakkaudessa toinen 
toistanne. 

Gal   5:21  kateus, juomingit, mässäykset ja 
muut senkaltaiset, joista teille 
edeltäpäin sanon, niinkuin jo 
ennenkin olen sanonut, että ne, 
jotka semmoista harjoittavat, 
eivät peri Jumalan valtakuntaa.

Pahansuomuus, murha, 
juopumus, ylönsyömyys ja 
muut senkaltaiset, joista minä 
teille edellä sanon, niinkuin 
minä ennenkin sanonut olen, 
että ne, jotka senkaltaisia 
tekevät, ei pidä Jumalan 
valtakuntaa perimän.

Gal   6:15  Sillä ei ympärileikkaus ole 
mitään eikä 
ympärileikkaamattomuus, vaan 
uusi luomus.

Sillä Kristuksessa Jesuksessa 
ei ympärileikkaus eikä esinahka 
mitään kelpaa, vaan uusi 
luontokappale. 

Gal   6:17  Älköön tästedes kukaan minulle 
vaivoja tuottako; sillä minä 
kannan Jeesuksen arvet 
ruumiissani. 

Älköön yksikään tästälähin 
minua silleen vaivatko; sillä 
minä kannan minun ruumiissani 
meidän Herran Jesuksen 
Kristuksen arvet. 
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Ef 1:13 Hänessä on teihinkin, 

sittenkuin olitte kuulleet 
totuuden sanan, pelastuksenne 
evankeliumin, uskoviksi 
tultuanne pantu luvatun Pyhän 
Hengen sinetti, 

Jonka kautta te myös totuuden 
sanan kuulleet olette, nimittäin 
evankeliumin teidän 
autuudestanne: jonka kautta te 
myös, sittekuin te uskoitte, 
kiinnitetyt olette lupauksen 
Pyhällä Hengellä, 

Ef   1:18  ja valaisisi teidän sydämenne 
silmät, että tietäisitte, mikä on 
se toivo, johon hän on teidät 

Ja valaisis teidän 
ymmärryksenne silmät, että te 
tietäisitte, minkä hänen 
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kutsunut, kuinka suuri hänen 
perintönsä kirkkaus hänen 
pyhissään 

kutsumisensa toivo on ja mikä 
hänen kunniansa perimisen 
rikkaus on hänen pyhissänsä, 

Ef   3:9  ja saattaa kaikille ilmeiseksi, 
mitä on sen salaisuuden 
taloudenhoito, joka ikuisista 
ajoista asti on ollut kätkettynä 
Jumalassa, kaiken Luojassa, 

Ja jokaiselle valkeuteen 
saattaisin, mikä osallisuus siinä 
salaisuudessa on, joka 
ijankaikkisesti on salattu ollut 
Jumalassa, joka kaikki 
Jesuksen Kristuksen kautta 
luonut on:

Ef   3:14  Sentähden minä notkistan 
polveni Isän edessä

Sentähden kumarran minä 
polveni meidän Herran 
Jesuksen Kristuksen Isän 
puoleen,

Ef   4:6  yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka 
on yli kaikkien ja kaikkien 
kautta ja kaikissa.

Yksi Jumala ja kaikkein Isä, 
joka kaikkein päällä on, ja 
kaikkein kautta, ja teissä 
kaikissa.

Ef   4:9  Mutta että hän astui ylös, mitä 
se on muuta, kuin että hän oli 
astunut alaskin, maan alimpiin 
paikkoihin? 

Mutta se, että hän astui ylös, ei 
ole mikään muu kuin että hän 
ennen tänne astui alas, 
alimmaisiin maan paikkoihin. 

Ef   5:9  sillä kaikkinainen hyvyys ja 
vanhurskaus ja totuus on 
valkeuden hedelmä -

(Sillä Hengen hedelmä on 
kaikessa hyvyydessä ja 
vanhurskaudessa ja totuudessa,) 

Ef   5:30  sillä me olemme hänen 
ruumiinsa jäseniä. 

Sillä me olemme hänen 
ruumiinsa jäsenet, hänen 
lihastansa ja luistansa. 

Ef   6:10  Lopuksi, vahvistukaa Herrassa 
ja hänen väkevyytensä 
voimassa.

Viimein, rakkaat veljeni, 
olkaat väkevät Herrassa ja 
hänen väkevyytensä voimassa.
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Fil   3:16  Kunhan vain, mihin saakka 

olemme ehtineetkin, vaellamme 
samaa tietä! 

Kuitenkin että me yhden mitan 
jälkeen siinä vaellamme, johon 
me joutuneet olemme, ja että 
me yksimieliset olisimme. 

Fil   4:13  Kaikki minä voin hänessä, joka 
minua vahvistaa.

Minä voin kaikki sen kautta, 
joka minun väkeväksi tekee, 
Kristuksen.
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Kol   1:2  Kolossassa asuville pyhille ja 

uskoville veljille Kristuksessa. 
Armo teille ja rauha Jumalalta, 
meidän Isältämme! 

Niille, jotka ovat Kolossissa, 
pyhille ja uskollisille veljille 
Kristuksessa: armo olkoon teille 
ja rauha Jumalalta meidän 
isältämme ja Herralta 
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Jesukselta Kristukselta! 
Kol   1:14  Hänessä meillä on lunastus, 

syntien anteeksisaaminen,
Jonka kautta meillä on lunastus 
hänen verensä kautta, 
nimittäin syntein anteeksi 
antamus, 

Kol   1:28  Ja häntä me julistamme, 
neuvoen jokaista ihmistä ja 
opettaen jokaista ihmistä 
kaikella viisaudella, 
asettaaksemme esiin jokaisen 
ihmisen täydellisenä 
Kristuksessa.

Jonka me ilmoitamme, ja 
kaikkia ihmisiä neuvomme, ja 
kaikkia ihmisiä kaikkinaisessa 
viisaudessa opetamme, että me 
jokaisen ihmisen Kristuksessa 
Jesuksessa täydelliseksi 
saattaisimme: 

Kol   2:2  että heidän sydämensä, 
yhteenliittyneinä rakkaudessa, 
saisivat kehoitusta omistamaan 
täyden ymmärtämyksen koko 
rikkauden ja pääsisivät 
tuntemaan Jumalan salaisuuden, 
Kristuksen,

Että heidän sydämensä saisivat 
lohdutuksen ja liitetyksi 
tulisivat rakkaudessa kaikkeen 
rikkauteen, täydellisessä 
ymmärryksessä Jumalan ja Isän 
ja Kristuksen salaisuuden 
tuntemiseen, 

Kol   2:11  ja hänessä te myös olette 
ympärileikatut, ette 
käsintehdyllä 
ympärileikkauksella, vaan lihan 
ruumiin poisriisumisella, 
Kristuksen ympärileikkauksella: 

Jonka kautta te myös 
ympärileikatut olette sillä 
ympärileikkauksella, joka 
käsittä tapahtuu, syntisen 
ruumiin pois panemisen kautta, 
lihassa, Kristuksen 
ympärileikkauksella, 

Kol   2:18  Älköön teiltä riistäkö 
voittopalkintoanne kukaan, joka 
on mieltynyt nöyryyteen ja 
enkelien palvelemiseen ja 
pöyhkeilee näyistään ja on 
lihallisen mielensä turhaan 
paisuttama 

Älkäät antako kenenkään 
voittaa teidän kilvoituksenne 
palkkaa, joka tahtoo teitä 
nöyryyteen ja enkelien 
palvelukseen, vaeltain niissä, 
joita ei hän nähnyt ole, ja on 
tyhmästi lihallisessa 
mielessänsä paisunut, 

Kol   3:6  sillä niiden tähden tulee 
Jumalan viha, 

Joidenka tähden Jumalan viha 
epäuskoisten lasten päälle 
tulee; 

Kol   3:13  kärsikää toinen toistanne ja 
antakaa toisillenne anteeksi, jos 
kenellä on moitetta toista 
vastaan. Niinkuin Herrakin on 
antanut teille anteeksi, niin 
myös te antakaa. 

Ja kärsikäät toinen toistanne ja 
anteeksi antakaat toinen 
toisellenne, jos jollakin on 
kannetta toista vastaan; niinkuin 
myös Kristus teille on anteeksi 
antanut, niin myös tekin 
tehkäät. 

Kol   3:15  Ja vallitkoon teidän 
sydämissänne Kristuksen 
rauha, johon te olette 

Ja Jumalan rauha hallitkoon 
teidän sydämissänne, johonka te 
myös kutsutut olette yhteen 
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kutsututkin yhdessä ruumiissa, 
ja olkaa kiitolliset. 

ruumiiseen, ja olkaat kiitolliset. 

Kol   3:22  Palvelijat, olkaa maallisille 
isännillenne kaikessa kuuliaiset, 
ei silmänpalvelijoina, ihmisille 
mieliksi, vaan sydämen 
yksinkertaisuudessa peljäten 
Herraa. 

Palveliat, olkaat kuuliaiset 
kaikissa teidän ruumiillisille 
isännillenne, ei silmäin edessä 
palvellen, niinkuin ne, jotka 
ihmisten mieltä noutavat, vaan 
sydämen yksinkertaisuudessa ja 
Jumalan pelvossa, 

Kol   4:8  Hänet minä lähetän teidän 
tykönne juuri sitä varten, että 
saisitte tietää tilamme ja että 
hän lohduttaisi teidän 
sydämiänne; 

Jonka minä sitä varten lähetin 
teidän tykönne, että minä 
saisin tietää teidän tilanne, ja 
että hän teidän sydämenne 
lohduttais, 

33/38 Biblia
1. Tess   1:1  Paavali ja Silvanus ja Timoteus 

tessalonikalaisten seurakunnalle 
Isässä Jumalassa ja Herrassa 
Jeesuksessa Kristuksessa. Armo 
teille ja rauha! 

Paavali ja Silvanus ja Timoteus 
Tessalonikan seurakunnalle, 
Isässä Jumalassa ja Herrassa 
Jesuksessa Kristuksessa: armo 
olkoon teille ja rauha Jumalalta 
meidän Isältämme, ja 
Herralta Jesukselta 
Kristukselta! 

1. Tess   2:3  Sillä meidän kehoituspuheemme 
ei lähde eksymyksestä eikä 
epäpuhtaasta mielestä eikä ole 
kavaluudessa puhuttua;

Sillä ei meidän neuvomme ollut 
eksytyksessä, eikä 
saastaisuudessa, ei myös 
petoksessa

1. Tess   2:19  Sillä kuka on meidän toivomme 
tai ilomme tai meidän 
kerskauksemme kruunu? Ettekö 
myös te, meidän Herramme 
Jeesuksen edessä hänen 
tulemuksessaan? 

Sillä mikä on meidän toivomme 
taikka ilomme, eli meidän 
kerskauksemme kruunu? Ettekö 
myös te meidän Herran 
Jesuksen Kristuksen edessä 
hänen tulemisessansa? 

1. Tess   3:11  Mutta hän itse, meidän 
Jumalamme ja Isämme, ja 
meidän Herramme Jeesus 
ohjatkoon meidän tiemme 
teidän tykönne. 

Mutta itse Jumala ja meidän 
Isämme, ja meidän Herra Jesus 
Kristus saattakoon meidän 
tiemme teidän tykönne. 

1. Tess   3:13  vahvistaaksensa teidän 
sydämenne nuhteettomiksi 
pyhyydessä meidän Jumalamme 
ja Isämme edessä, meidän 
Herramme Jeesuksen 
tulemuksessa, kun hän tulee 
kaikkien pyhiensä kanssa. 

Että hän teidän laittamattomat 
sydämenne vahvistais 
pyhyydessä, Jumalan ja meidän 
Isämme edessä meidän Herran 
Jesuksen Kristuksen 
tulemisessa, kaikkein hänen 
pyhäinsä kanssa. 

1. Tess 4:4 että kukin teistä tietää ottaa Että jokainen tietäis pitää 
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oman vaimon pyhyydessä ja 
kunniassa, 

astiansa pyhyydessä ja 
kunniassa, 

33/38 Biblia
2. Tess 1  :8  tulen liekissä ja kostaa niille, 

jotka eivät tunne Jumalaa 
eivätkä ole kuuliaisia meidän 
Herramme Jeesuksen 
evankeliumille. 

Ja tulen leimauksella, joka niille 
kostaa, jotka ei Jumalaa 
tunteneet, ja niille, jotka ei 
meidän Herran Jesuksen 
Kristuksen evankeliumia 
tottele, 

2. Tess 1  :12  että meidän Herramme 
Jeesuksen nimi teissä kirkastuisi 
ja te hänessä, meidän 
Jumalamme ja Herran Jeesuksen 
Kristuksen armon mukaan. 

Että meidän Herran Jesuksen 
Kristuksen nimi teissä 
ylistettäisiin, ja te taas hänessä, 
meidän Jumalan ja Herran 
Jesuksen Kristuksen armon 
kautta. 

2. Tess 2  :2  ettette anna minkään hengen 
ettekä sanan ettekä minkään 
muka meidän lähettämämme 
kirjeen heti järkyttää itseänne, 
niin että menetätte mielenne 
maltin, ettekä anna niiden 
itseänne peljästyttää, ikäänkuin 
Herran päivä jo olisi käsissä. 

Ettette aivan nopiasti teitänne 
salli teidän mielestänne kääntää 
pois eli peljätettää, ei hengen, 
eikä puheen, eikä kirjan kautta, 
niin kuin se meiltä lähetetty 
olis, niinkuin Kristuksen päivä 
jo käsissä olis. 

2. Tess 2  :4  tuo vastustaja, joka korottaa 
itsensä yli kaiken, mitä 
jumalaksi tai jumaloitavaksi 
kutsutaan, niin että hän asettuu 
Jumalan temppeliin ja julistaa 
olevansa Jumala. 

Joka on vastaanseisoja, ja 
korottaa itsensä kaikkein päälle, 
mikä jumalaksi taikka 
jumalanpalveluksi kutsutaan, 
niin että hän istuttaa itsensä 
Jumalan templiin niinkuin 
Jumala, ja tekee itsensä 
jumalaksi. 

2. Tess 2  :7  Sillä laittomuuden salaisuus 
on jo vaikuttamassa; jahka 
vain tulee tieltä poistetuksi se, 
joka nyt vielä pidättää, 

Sillä hän nyt pahuutta 
vaikuttaa salaisesti, ainoastaan 
että se, mikä nyt estää, tulee 
pois. 

33/38 Biblia
1.Tim   1:1  Paavali, Kristuksen Jeesuksen 

apostoli, Jumalan, meidän 
vapahtajamme, ja Kristuksen 
Jeesuksen, meidän toivomme, 
asettama, 

Paavali, Jesuksen Kristuksen 
apostoli Jumalan meidän 
Lunastajamme asetuksen 
jälkeen, ja Herran Jesuksen 
Kristuksen, joka meidän 
toivomme on, 

1.Tim   1:17  Mutta iankaikkiselle 
kuninkaalle, katoamattomalle, 
näkymättömälle, ainoalle 
Jumalalle, kunnia ja kirkkaus 

Mutta Jumalalle, ijankaikkiselle 
kuninkaalle, kuolemattomalle ja 
näkymättömälle, ja ainoalle 
viisaalle olkoon kunnia ja 
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aina ja iankaikkisesti! Amen. ylistys ijankaikkisesta 
ijankaikkiseen, amen! 

1.Tim   2:7  ja sitä varten minä olen 
saarnaajaksi ja apostoliksi 
asetettu - minä puhun totta, en 
valhettele - pakanain opettajaksi 
uskossa ja totuudessa. 

Johonka minä myös olen 
saarnaajaksi ja apostoliksi 
asetettu (minä sanon toden 
Kristuksessa ja en valehtele,) 
pakanain opettajaksi uskossa ja 
totuudessa. 

1.Tim   3:16  Ja tunnustetusti suuri on 
jumalisuuden salaisuus: Hän, 
joka on ilmestynyt lihassa, 
vanhurskautunut Hengessä, 
näyttäytynyt enkeleille, 
saarnattu pakanain keskuudessa, 
uskottu maailmassa, otettu ylös 
kirkkauteen.

Ja se on julkisesti suuri 
jumalisuuden salaisuus, että 
Jumala on ilmoitettu lihassa, 
vanhurskautettu hengessä, nähty 
enkeleiltä, saarnattu pakanoille, 
uskottu maailmassa ja otettu 
ylös kunniaan. 

1.Tim   4:12  Älköön kukaan nuoruuttasi 
katsoko ylen, vaan ole sinä 
uskovaisten esikuva puheessa, 
vaelluksessa, rakkaudessa, 
uskossa, puhtaudessa. 

Älköön kenkään sinun 
nuoruuttas katsoko ylön, vaan 
ole sinä uskovaisille esikuva 
sanassa, kanssakäymisessä, 
rakkaudessa, hengessä, uskossa, 
puhtaudessa. 

1.Tim   5:16  Jos jollakin uskovaisella naisella 
on leskiä, niin pitäköön niistä 
huolen, älköönkä seurakuntaa 
rasitettako, että se voisi pitää 
huolta oikeista leskistä

Jos nyt jollakin uskollisella 
miehellä eli vaimolla leskiä on, 
se heitä holhokoon ja älkään 
seurakuntaa rasittako, että 
oikeille leskille täytyis. 

1.Tim   6:5  alituisia kinastuksia niiden 
ihmisten kesken, jotka ovat 
turmeltuneet mieleltään ja 
totuuden menettäneet ja jotka 
pitävät jumalisuutta keinona 
voiton saamiseen.

Häijyt kamppaukset niiden 
ihmisten seassa, jotka 
mielessänsä riivatut ovat, ja 
joilta totuus otettu pois on, jotka 
jumalisuuden voitoksi luulevat. 
Eroita sinus senkaltaisista. 

1.Tim   6:7  Sillä me emme ole maailmaan 
mitään tuoneet, emme myös voi 
täältä mitään viedä; 

Sillä emmepä me ole mitään 
maailmaan tuoneet, on siis 
tiettävä, ettemme myös mitään 
täältä taida viedä ulos.

1.Tim   6:19  kooten itsellensä aarteen, hyvän 
perustuksen tulevaisuuden 
varalle, että saisivat todellisen 
elämän. 

Ja tallelle panisivat itsellensä 
hyvän perustuksen edespäin, 
käsittääksensä ijankaikkista 
elämää. 

33/38 Biblia
2. Tim   1:11  jonka julistajaksi ja apostoliksi 

ja opettajaksi minä olen asetettu. 
Johonka minä olen pantu 
saarnaajaksi ja apostoliksi ja 
pakanain opettajaksi.
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2. Tim   2:19  Kuitenkin Jumalan vahva 
perustus pysyy lujana, ja siinä 
on tämä sinetti: "Herra tuntee 
omansa", ja: "Luopukoon 
vääryydestä jokainen, joka 
Herran nimeä mainitsee." 

Mutta Jumalan vahva perustus 
kuitenkin pysyy, joka tällä 
kiinnitetty on: Herra tuntee 
omansa: ja lakatkaan jokainen 
vääryydestä, joka Kristuksen 
nimeä mainitsee. 

2. Tim   4:1  Minä vannotan sinua Jumalan ja 
Kristuksen Jeesuksen edessä, 
joka on tuomitseva eläviä ja 
kuolleita, sekä hänen 
ilmestymisensä että hänen 
valtakuntansa kautta: 

Niin minä siis todistan Jumalan 
ja Herran Jesuksen Kristuksen 
edessä, joka on tuleva 
tuomitsemaan eläviä ja 
kuolleita, hänen 
ilmestyksessänsä ja 
valtakunnassansa: 

2. Tim   4:22  Herra olkoon sinun henkesi 
kanssa. Armo olkoon teidän 
kanssanne. 

Herra Jesus Kristus olkoon 
sinun henkes kanssa! Armo 
olkoon teidän kanssanne, amen 

33/38 Biblia
Titus 1:4 Tiitukselle, oikealle pojalleni 

yhteisen uskomme perusteella. 
Armo ja rauha Isältä Jumalalta 
ja meidän Vapahtajaltamme 
Kristukselta Jeesukselta! 

Titukselle, toimelliselle 
pojalleni, meidän molempain 
uskomme jälkeen: armo, 
laupius, rauha Isältä Jumalalta 
ja meidän Vapahtajaltamme, 
Herralta Jesukselta 
Kristukselta! 

33/38 Biblia
Filem 6 ja rukoukseni on, että sinun 

uskosi, se usko, joka on meille 
yhteinen, olisi väkevä kaiken 
hyvän tuntemisessa, mikä meillä 
Kristuksessa on. 

Että sinun uskos, joka meille 
yhteinen on, tulis sinussa kaiken 
hyvyyden tuntemisen kautta 
voimalliseksi, joka teillä 
Kristuksessa Jesuksessa on. 

Filem 12 hänet minä lähetän sinulle 
takaisin, hänet, se on: oman 
sydämeni. 

Mutta ota häntä vastaan; sillä 
hän on minun oma sydämeni. 

33/38 Biblia
Heb   1:3  ja joka, ollen hänen 

kirkkautensa säteily ja hänen 
olemuksensa kuva ja kantaen 
kaikki voimansa sanalla, on, 
toimitettuaan puhdistuksen 
synneistä, istunut Majesteetin 
oikealle puolelle korkeuksissa,

Joka, että hän on hänen 
kunniansa kirkkaus ja hänen 
olemuksensa juurikuva, ja 
kantaa kaikki voimansa sanalla, 
ja on itse kauttansa meidän 
synteimme puhdistuksen tehnyt, 
ja istunut majesteetin oikialla 
puolella korkeuksissa: 

Heb   3:1  Sentähden, pyhät veljet, jotka 
olette taivaallisesta 
kutsumuksesta osalliset, 
kiinnittäkää mielenne meidän 

Sentähden pyhät veljet, jotka 
taivallisessa kutsumisessa 
osalliset olette! ottakaat vaari 
siitä apostolista ja ylimmäisestä 



42/51

tunnustuksemme apostoliin ja 
ylimmäiseen pappiin, 
Jeesukseen, 

Papista, jonka me tunnustamme, 
Kristuksesta Jesuksesta, 

Heb   3:16  ketkä sitten, vaikka kuulivat, 
katkeroittivat hänet? Eivätkö 
kaikki, jotka olivat Mooseksen 
johdolla lähteneet Egyptistä? 

Sillä koska muutamat sen 
kuulivat, niin he vihoittivat 
hänen, vaan ei kaikki, jotka 
Egyptistä Moseksen kautta 
läksivät ulos. 

Heb   6:10  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. 

Sillä ei Jumala ole väärä, että 
hän unohtais teidän tekonne ja 
työnne rakkaudessa, jonka te 
hänen nimellensä osoititte, 
koska te pyhiä palvelitte ja vielä 
palvelette. 

Heb   7:21  mutta tämä hänestä vannotulla 
valalla, sen asettamana, joka 
hänelle sanoi: "Herra on 
vannonut eikä ole katuva: 'Sinä 
olet pappi iankaikkisesti'"

Sillä ne olivat tosin ilman valaa 
papiksi tulleet, mutta tämä 
valalla, hänen kauttansa, joka 
hänelle sanoi: Herra on 
vannonut ja ei sitä kadu: sinä 
olet pappi Melkisedekin 
säädyn jälkeen ijankaikkisesti,) 

Heb   9:10  vaan jotka, niinkuin ruuat ja 
juomat ja erilaiset pesotkin, ovat 
ainoastaan lihan sääntöjä, jotka 
ovat voimassa uuden 
järjestyksen aikaan asti. 

Ainoastaan ruilla ja juomilla, ja 
moninaisilla pesemisillä ja lihan 
säädyissä, jotka ojennuksen 
aikaan asti olivat päälle pannut. 

Heb   10:9  sanoo hän sitten: "Katso, minä 
tulen tekemään sinun tahtosi." 
Hän poistaa ensimmäisen, 
pystyttääkseen toisen. 

Silloin hän sanoi: katso, minä 
tulen tekemään, Jumala, sinun 
tahtos. Hän ottaa pois entisen, 
että hän toisen asettais. 

Heb   10:30  Sillä me tunnemme hänet, joka 
on sanonut: "Minun on kosto, 
minä olen maksava"; ja vielä: 
"Herra on tuomitseva kansansa." 

Sillä me tunnemme hänen, joka 
sanoi: minun on kosto, minä 
tahdon kostaa, sanoo Herra; ja 
taas: Herra on kansansa 
tuomitseva. 

Heb   10:34  Sillä vankien kanssa te olette 
kärsineet ja ilolla pitäneet 
hyvänänne omaisuutenne 
ryöstön, tietäen, että teillä on 
parempi tavara, joka pysyy. 

Sillä te olette myös niistä 
vaivoista, jotka minun siteistäni 
tapahtuivat, osalliset olleet, ja 
teidän hyvyytenne raatelemisen 
olette te ilolla kärsineet, tietäen, 
että teillä on parempi ja 
pysyväisempi tavara taivaissa. 

Heb   11:11  Uskon kautta sai Saarakin 
voimaa suvun perustamiseen, 
vieläpä yli-ikäisenä, koska hän 
piti luotettavana sen, joka oli 

Uskon kautta myös Saara sai 
voiman siittääksensä, ja 
synnytti jälkeen ikänsä ajan; 
sillä hän piti sen uskollisena, 
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antanut lupauksen. joka sen hänelle luvannut oli. 
Heb   11:37  heitä on kivitetty, kiusattu, 

rikki sahattu, miekalla surmattu; 
he ovat kierrelleet ympäri 
lampaannahoissa ja 
vuohennahoissa, 
puutteenalaisina, ahdistettuina, 
pahoinpideltyinä 

Ovat kivitetyt, rikki hakatut, 
lävitse pistetyt, miekalla 
surmatut, vaeltaneet ympäri 
lammasten ja vuohten nahoissa, 
ovat olleet köyhät, ahdistetut, 
vaivatut. 

33/38 Biblia
Jaak   2:20  Mutta tahdotko tietää, sinä turha 

ihminen, että usko ilman tekoja 
on voimaton? 

Mutta tahdotkos tietää, sinä 
turha ihminen, että usko ilman 
töitä kuollut on? 

Jaak   4:4  Te avionrikkojat, ettekö tiedä, 
että maailman ystävyys on 
vihollisuutta Jumalaa vastaan? 
Joka siis tahtoo olla maailman 
ystävä, siitä tulee Jumalan 
vihollinen. 

Te huorintekiät ja huorat! 
ettekö te tiedä, että maailman 
ystävyys on viha Jumalaa 
vastaan? Joka siis tahtoo 
maailman ystävä olla, hän tulee 
Jumalan vihamieheksi. 

Jaak   5:16  Tunnustakaa siis toisillenne 
syntinne ja rukoilkaa toistenne 
puolesta, että te parantuisitte; 
vanhurskaan rukous voi paljon, 
kun se on harras. 

Tunnustakaat toinen toisellenne 
teidän rikoksenne ja rukoilkaat 
toinen toisenne edestä, että te 
terveeksi tulisitte. Vanhurskaan 
rukous voi paljo, koska se 
totinen on. 

33/38 Biblia
1.Piet   1:16  Sillä kirjoitettu on: "Olkaa 

pyhät, sillä minä olen pyhä." 
Sillä kirjoitettu on: teidän pitää 
pyhät oleman, sillä minä olen 
pyhä.

1.Piet   1:22  Puhdistakaa sielunne totuuden 
kuuliaisuudessa vilpittömään 
veljenrakkauteen ja rakastakaa 
toisianne hartaasti puhtaasta 
sydämestä, 

Ja tehkäät puhtaaksi teidän 
sielunne totuuden 
kuuliaisuudessa, Hengen 
kautta, veljelliseen rakkauteen, 
joka vilpitöin olis, ja olkaat 
keskenänne palavaisessa 
rakkaudessa puhtaasta 
sydämestä, 

1.Piet   1:23  te, jotka olette uudestisyntyneet, 
ette katoavasta, vaan 
katoamattomasta siemenestä, 
Jumalan elävän ja pysyvän 
sanan kautta. 

Niinkuin ne, jotka jälleen 
syntyneet ovat, ei katoovaisesta, 
vaan katoomattomasta 
siemenestä, elävästä Jumalan 
sanasta, joka ijankaikkisesti 
pysyy. 

1.Piet   2:2  ja halatkaa niinkuin 
vastasyntyneet lapset sanan 
väärentämätöntä maitoa, että te 
sen kautta kasvaisitte 

Ja halaitkaat sitä terveellistä 
sanan rieskaa, niinkuin äsken-
syntyneet lapsukaiset, että te 
sen kautta kasvaisitte. 
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pelastukseen,
1.Piet   3:15  vaan pyhittäkää Herra Kristus 

sydämissänne ja olkaa aina 
valmiit vastaamaan jokaiselle, 
joka teiltä kysyy sen toivon 
perustusta, joka teissä on, 
kuitenkin sävyisyydellä ja 
pelolla, 

Mutta pyhittäkäät Herra 
Jumala teidän sydämissänne. 
Olkaat myös aina valmiit 
vastaamaan jokaista, joka teidän 
toivonne perustusta tutkistelee, 
joka teissä on, hiljaisuudella ja 
pelvolla, 

1.Piet   4:1  Koska siis Kristus on kärsinyt 
lihassa, niin ottakaa tekin 
aseeksenne sama mieli - sillä 
joka lihassa kärsii, se lakkaa 
synnistä -

Että siis Kristus lihassa meidän 
edestämme on kärsinyt, niin te 
myös varustakaat teitänne sillä 
mielellä; sillä joka lihassa 
kärsii, se lakkaa synnistä, 

1.Piet   4:14  Jos teitä solvataan Kristuksen 
nimen tähden, niin te olette 
autuaat, sillä kirkkauden ja 
Jumalan Henki lepää teidän 
päällänne. 

Autuaat olette te, jos teitä 
Kristuksen nimen tähden 
pilkataan; sillä se Henki, joka 
on kunnian ja Jumalan Henki, 
lepää teidän päällänne: heiltä 
hän pilkataan, vaan teiltä hän 
kunnioitetaan. 

1.Piet 5:8 Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän 
vastustajanne, perkele, käy 
ympäri niinkuin kiljuva 
jalopeura, etsien, kenen hän 
saisi niellä. 

Olkaat raittiit, valvokaat; sillä 
teidän vihollisenne perkele käy 
ympäri niinkuin kiljuva 
jalopeura, ja etsii, kenen hän 
nielis. 

1.Piet   5:10  Mutta kaiken armon Jumala, 
joka on kutsunut teidät 
iankaikkiseen kirkkauteensa 
Kristuksessa, vähän aikaa 
kärsittyänne, hän on teidät 
valmistava, teitä tukeva, 
vahvistava ja lujittava. 

Mutta Jumala, jolta kaikki armo 
tulee, joka meitä on kutsunut 
ijankaikkiseen kunniaansa 
Kristuksessa Jesuksessa, teitä, 
jotka vähän aikaa kärsitte, 
valmistaa, vahvistaa, tukee, 
perustaa, 

1.Piet   5:11  Hänen olkoon valta aina ja 
iankaikkisesti! Amen.

Sille olkoon kunnia ja 
väkevyys ijankaikkisesta 
ijankaikkiseen! amen.

1.Piet   5:14  Tervehtikää toisianne rakkauden 
suunannolla. Rauha teille 
kaikille, jotka Kristuksessa 
olette! 

Tervehtikäät toinen toistanne 
rakkauden suunannolla. Rauha 
olkoon teille kaikille, jotka 
Kristuksessa Jesuksessa olette, 
amen! 

33/38 Biblia
2. Piet   1:21  sillä ei koskaan ole mitään 

profetiaa tuotu esiin ihmisen 
tahdosta, vaan Pyhän Hengen 
johtamina ihmiset ovat puhuneet 
sen, minkä saivat Jumalalta.

Sillä ei yksikään prophetia ole 
vielä ihmisen tahdosta tuotu 
edes; vaan pyhät Jumalan 
ihmiset ovat puhuneet, 
vaikutetut Pyhältä Hengeltä. 
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2. Piet   2:4  Sillä ei Jumala säästänyt 
enkeleitä, jotka syntiä tekivät, 
vaan syöksi heidät syvyyteen, 
pimeyden kuiluihin, ja hylkäsi 
heidät tuomiota varten 
säilytettäviksi. 

Sillä jos ei Jumala armahtanut 
niitä enkeleitä, jotka syntiä 
tekivät, vaan on pimeyden 
kahleilla helvettiin syössyt, ja 
antoi ylön heidät tuomioon 
kätkettää, 

2. Piet   2:17  Sellaiset ovat vedettömiä 
lähteitä ja myrskytuulen ajamia 
hattaroita, ja pimeyden synkeys 
on heille varattu

Ne ovat vedettömät lähteet ja 
pilvet, jotka tuulispäältä ympäri 
ajetaan, joille on kätketty synkiä 
pimeys ijankaikkisesti. 

2. Piet   3:2  että muistaisitte niitä sanoja, 
joita pyhät profeetat ennen ovat 
puhuneet, ja Herran ja 
Vapahtajan käskyä, jonka te 
apostoleiltanne olette saaneet.

Että te muistaisitte ne sanat, 
jotka ennen pyhiltä prophetailta 
sanotut ovat, ja myös meidän 
käskymme, jotka olemme 
Herran ja Vapahtajan apostolit. 

2. Piet   3:9  Ei Herra viivytä lupauksensa 
täyttämistä, niinkuin muutamat 
pitävät sitä viivyttelemisenä, 
vaan hän on pitkämielinen teitä 
kohtaan, sillä hän ei tahdo, että 
kukaan hukkuu, vaan että kaikki 
tulevat parannukseen

Ei Herra viivytä lupaustansa, 
(niinkuin muutamat sen 
viipyvän luulevat,) vaan hän on 
meidän kanssamme 
kärsiväinen, ja ei tahdo, että 
jonkun pitäis hukkuman, vaan 
että jokainen itsensä 
parannukseen kääntäis.

2. Piet   3:10  Mutta Herran päivä on tuleva 
niinkuin varas, ja silloin taivaat 
katoavat pauhinalla, ja 
alkuaineet kuumuudesta 
hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä 
siihen on tehty, palavat. 

Mutta Herran päivä on tuleva 
niinkuin varas yöllä, ja silloin 
taivaat suurella pauhinalla 
menevät pois, mutta elementit 
pitää palavuudesta sulaman, ja 
maa, ja rakennukset, jotka 
hänessä ovat, pitää palaman 
ylös. 

2. Piet   3:12  teidän, jotka odotatte ja 
joudutatte Jumalan päivän 
tulemista, jonka voimasta 
taivaat hehkuen hajoavat ja 
alkuaineet kuumuudesta 
sulavat!

Niin että te odotatte ja 
ikävöitsette Jumalan päivän 
tulemista, jona taivaat tulesta 
raukeevat ja elementit 
palavuudesta sulavat? 

33/38 Biblia
1.Joh. 1:4 Ja tämän me kirjoitamme, että 

meidän ilomme olisi 
täydellinen. 

Ja näitä me teille kirjoitamme, 
että teidän ilonne täydellinen 
olis. 

1. Joh   2:7  Rakkaani, en minä kirjoita teille 
uutta käskyä, vaan vanhan 
käskyn, joka teillä on alusta 
ollut; tämä vanha käsky on se 
sana, jonka te olette kuulleet. 

Rakkaat veljet, en minä uutta 
käskyä teille kirjoita, vaan 
vanhan käskyn, joka teillä alusta 
oli. Vanha käsky on se sana, 
jonka te alusta kuulitte. 
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1. Joh   2:20  Teillä on voitelu Pyhältä, ja 
kaikilla teillä on tieto. 

Ja teillä on voide häneltä, joka 
pyhä on, ja te tiedätte kaikki. 

1. Joh   3:1  Katsokaa, minkäkaltaisen 
rakkauden Isä on meille antanut, 
että meitä kutsutaan Jumalan 
lapsiksi, joita me olemmekin. 
Sentähden ei maailma tunne 
meitä, sillä se ei tunne häntä. 

Katsokaat, minkäkaltaisen 
rakkauden Isä on meille 
osoittanut, että me Jumalan 
lapsiksi nimitetään. Sentähden 
ei maailma teitä tunne; sillä ei 
hän häntäkään tunne. 

1. Joh   3:5  Ja te tiedätte hänen ilmestyneen 
ottamaan pois synnit; ja hänessä 
ei ole syntiä. 

Ja te tiedätte hänen ilmestyneen, 
että hän meidän syntimme 
ottais pois; ja ei hänessä ole 
syntiä. 

1. Joh   3:14  Me tiedämme siirtyneemme 
kuolemasta elämään, sillä me 
rakastamme veljiä. Joka ei 
rakasta, pysyy kuolemassa.

Me tiedämme, että me olemme 
kuolemasta elämään siirretyt, 
sillä me rakastamme veljiä. Joka 
ei veljeänsä rakasta, se pysyy 
kuolemassa. 

1. Joh   4:3  ja yksikään henki, joka ei 
tunnusta Jeesusta, ei ole 
Jumalasta; se on antikristuksen 
henki, jonka olette kuulleet 
olevan tulossa, ja se on jo nyt 
maailmassa. 

Ja jokainen henki, joka ei 
tunnusta Jesusta Kristusta 
lihaan tulleeksi, ei se ole 
Jumalasta: ja se on 
antikristuksen henki, josta te 
kuulitte, että hän on tuleva, ja 
on jo parhaallansa maailmassa. 

1. Joh   4:19  Me rakastamme, sillä hän on 
ensin rakastanut meitä. 

Me rakastamme häntä; sillä 
hän rakasti meitä ensin. 

1. Joh   5:7 - 8  7. Sillä kolme on, jotka 
todistavat: 8 Henki ja vesi ja 
veri, ja ne kolme pitävät yhtä. 

7. Sillä kolme ovat, jotka 
todistavat taivaassa: Isä, Sana 
ja Pyhä Henki, ja ne kolme 
yksi ovat: 8. Ja kolme ovat, 
jotka todistavat maan päällä: 
Henki ja vesi ja veri, ja ne 
kolme yhdessä ovat. 

1. Joh   5:13  Tämän minä olen kirjoittanut 
teille, jotka uskotte Jumalan 
Pojan nimeen, tietääksenne, että 
teillä on iankaikkinen elämä.

Näitä minä teille kirjoitin, jotka 
Jumalan Pojan nimen päälle 
uskotte: että te tietäisitte 
teillänne ijankaikkisen elämän 
olevan, ja että te uskoisitte 
Jumalan Pojan nimen päälle. 

33/38 Biblia
2. Joh 3 Armo, laupeus ja rauha Isältä 

Jumalalta ja Jeesukselta 
Kristukselta, Isän Pojalta, on 
oleva meidän kanssamme, 
totuudessa ja rakkaudessa. 

Armo, laupius, rauha Isältä 
Jumalalta ja Herralta 
Jesukselta Kristukselta, Isän 
Pojalta, totuudessa ja 
rakkaudessa olkoon teidän 
kanssanne! 
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2. Joh 9 Kuka ikinä menee edemmäksi 
eikä pysy Kristuksen opissa, 
hänellä ei ole Jumalaa; joka 
siinä opissa pysyy, hänellä on 
sekä Isä että Poika. 

Jokainen, joka harhaelee ja ei 
pysy Kristuksen opissa, ei 
hänellä ole Jumalaa: joka pysyy 
Kristuksen opissa, hänellä on 
sekä Isä että Poika. 

33/38 Biblia
Juudaan kirje 1 Juudas, Jeesuksen Kristuksen 

palvelija ja Jaakobin veli, 
kutsutuille, jotka ovat Isässä 
Jumalassa rakastetut ja 
Jeesukselle Kristukselle 
varjellut. 

Juudas, Jesuksen Kristuksen 
palvelia, mutta Jakobin veli, 
niille kutsutuille, jotka Isässä 
Jumalassa pyhitetyt ovat ja 
Jesuksessa Kristuksessa 
vapahdetut: 

Juudaankirje 25 hänelle, ainoalle Jumalalle ja 
meidän pelastajallemme 
Herramme Jeesuksen 
Kristuksen kautta, hänelle 
kunnia, majesteetti, voima ja 
valta ennen kaikkia aikoja ja nyt 
ja iankaikkisesti! Amen. 

Ainoalle viisaalle Jumalalle, 
meidän Vapahtajallemme, 
olkoon kunnia, ja majesteetti, ja 
valta, ja voima, nyt ja kaikessa 
ijankaikkisuudessa, amen! 

33/38 Biblia
Ilm.   1:5  ja Jeesukselta Kristukselta, 

uskolliselta todistajalta, häneltä, 
joka on kuolleitten esikoinen ja 
maan kuningasten hallitsija! 
Hänelle, joka meitä rakastaa ja 
on päästänyt meidät 
synneistämme verellänsä 

Ja Jesukselta Kristukselta, joka 
se uskollinen todistaja on, ja 
esikoinen kuolleista, ja maan 
kuningasten Päämies: joka 
meitä rakasti ja on meitä 
verellänsä meidän 
synneistämme pessyt, 

Ilm.   1:8  "Minä olen A ja O", sanoo 
Herra Jumala, joka on ja joka 
oli ja joka tuleva on, 
Kaikkivaltias 

Minä olen A ja O, alku ja 
loppu, sanoo Herra, joka on, 
joka oli, ja joka tuleva on, 
kaikkivaltias. 

Ilm.   1:9  Minä, Johannes, teidän 
veljenne, joka teidän kanssanne 
olen osallinen ahdistukseen ja 
valtakuntaan ja 
kärsivällisyyteen Jeesuksessa, 
minä olin Jumalan sanan ja 
Jeesuksen todistuksen tähden 
saaressa, jonka nimi on Patmos. 

Minä Johannes, teidän veljenne 
ja osallinen vaivassa ja 
valtakunnassa ja 
kärsivällisyydessä, Jesuksessa 
Kristuksessa, olin luodossa, 
joka kutsutaan Patmos, Jumalan 
sanan ja Jesuksen Kristuksen 
todistuksen tähden. 

Ilm.   1:11  joka sanoi: "Kirjoita kirjaan, 
mitä näet, ja lähetä niille 
seitsemälle seurakunnalle, 
Efesoon ja Smyrnaan ja 
Pergamoon ja Tyatiraan ja 
Sardeeseen ja Filadelfiaan ja 
Laodikeaan." 

Sanovan: minä olen A ja O, 
ensimäinen ja viimeinen. 
Mitäs näet, kirjoita kirjaan ja 
lähetä Asian seurakunnille, 
jotka Ephesossa ovat, ja 
Smyrnassa, ja Pergamossa, ja 
Tyatirassa, ja Sardissa, ja 
Philadelphiassa, ja Laodikeassa. 
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Ilm.   2:13  Minä tiedän, missä sinä asut: 
siellä, missä saatanan valtaistuin 
on; ja sinä pidät minun 
nimestäni kiinni etkä ole 
kieltänyt minun uskoani 
niinäkään päivinä, jolloin 
Antipas, minun todistajani, 
minun uskolliseni, tapettiin 
teidän luonanne, siellä, missä 
saatana asuu.

Minä tiedän sinun tekos, ja 
kussas asut, kussa saatanan 
istuin on: ja sinä pidät minun 
nimeni ja et kieltänyt minun 
uskoani niinäkään päivinä, joina 
Antipas, minun uskollinen 
todistajani, teidän tykönänne 
tapettu on, kussa saatana asuu. 

Ilm.   2:15  Niin on myös sinulla niitä, jotka 
samoin pitävät kiinni 
nikolaiittain opista.

Niin myös sinulla on niitä, jotka 
Nikolailaisten oppia pitävät, 
jota minä vihaan.

Ilm.   5:10  ja tehnyt heidät meidän 
Jumalallemme 
kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja 
he tulevat hallitsemaan maan 
päällä." 

Ja olet meidät tehnyt meidän 
Jumalallemme kuninkaiksi ja 
papeiksi, ja me saamme vallita 
maan päällä. 

Ilm.   5:14  Ja ne neljä olentoa sanoivat: 
"Amen", ja vanhimmat 
lankesivat kasvoilleen ja 
kumartaen rukoilivat. 

Ja ne neljä eläintä sanoivat: 
amen! Ja ne 
neljäkolmattakymmentä 
vanhinta lankesivat maahan, 
kumarsivat ja rukoilivat sitä, 
joka elää ijankaikkisesta 
ijankaikkiseen. 

Ilm.   6:1 & 3 & 7  1. Ja minä näin, kuinka Karitsa 
avasi yhden niistä seitsemästä 
sinetistä, ja kuulin yhden niistä 
neljästä olennosta sanovan 
niinkuin ukkosen äänellä: 
"Tule!" 3. Ja kun Karitsa avasi 
toisen sinetin, kuulin minä 
toisen olennon sanovan: "Tule!" 
5. Ja kun Karitsa avasi 
kolmannen sinetin, kuulin minä 
kolmannen olennon sanovan: 
"Tule!" Ja minä näin, ja katso: 
musta hevonen; ja sen selässä 
istuvalla oli kädessään vaaka.
7. Ja kun Karitsa avasi 
neljännen sinetin, kuulin minä 
neljännen olennon äänen 
sanovan: "Tule!"  

1. Ja minä näin, kuin Karitsa 
ensimäisen sinetin avasi, ja 
minä kuulin yhden neljästä 
eläimestä sanovan, niinkuin 
pitkäisen jylinän: tule ja katso! 
3. Ja kuin hän toisen sinetin 
avasi, kuulin minä toisen 
eläimen sanovan: tule ja katso! 
5. Ja kuin hän kolmannen 
sinetin avasi, kuulin minä 
kolmannen eläimen sanovan: 
tule ja katso! Ja minä näin, ja 
katso, musta orhi; ja sillä, joka 
sen päällä istui, oli vaaka 
kädessä. 7. Ja kuin hän avasi 
neljännen sinetin, kuulin minä 
neljännen eläimen äänen 
sanovan: tule ja katso! 

Ilm.   6:17  Sillä heidän vihansa suuri päivä 
on tullut, ja kuka voi kestää?"

Sillä se suuri hänen vihansa 
päivä on tullut, ja kuka voi 
pysyä?

Ilm.   7:5 - 8  7:5 Juudan sukukunnasta 5. Juudan sukukunnasta 
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kaksitoista tuhatta merkittyä, 
Ruubenin sukukunnasta 
kaksitoista tuhatta, Gaadin 
sukukunnasta kaksitoista 
tuhatta,
7:6 Asserin sukukunnasta 
kaksitoista tuhatta, Naftalin 
sukukunnasta kaksitoista 
tuhatta, Manassen sukukunnasta 
kaksitoista tuhatta,
7:7 Simeonin sukukunnasta 
kaksitoista tuhatta, Leevin 
sukukunnasta kaksitoista 
tuhatta, Isaskarin sukukunnasta 
kaksitoista tuhatta,
7:8 Sebulonin sukukunnasta 
kaksitoista tuhatta, Joosefin 
sukukunnasta kaksitoista 
tuhatta, Benjaminin 
sukukunnasta kaksitoista tuhatta 
merkittyä. 

kaksitoistakymmentä tuhatta 
merkityt Rubenin sukukunnasta 
kaksitoistakymmentätuhatta 
merkityt, Gadin sukukunnasta 
kaksitoistakymmentätuhatta 
merkityt:
6. Asserin sukukunnasta 
kaksitoistakymmentä tuhatta 
merkityt, Naphtalin 
sukukunnasta 
kaksitoistakymmentä tuhatta 
merkityt, Manassen 
sukukunnasta 
kaksitoistakymmentä tuhatta 
merkityt:
7. Simeonin sukukunnasta 
kaksitoistakymmentä tuhatta 
merkityt, Levin sukukunnasta 
kaksitoistakymmentä tuhatta 
merkityt, Isaskarin 
sukukunnasta 
kaksitoistakymmentä tuhatta 
merkityt:
8. Zebulonin sukukunnasta 
kaksitoistakymmentä tuhatta 
merkityt, Josephin 
sukukunnasta 
kaksitoistakymmentä tuhatta 
merkityt, Benjaminen 
sukukunnasta 
kaksitoistakymmentä tuhatta 
merkityt. 

Ilm.   8:13  Ja minä näin, ja minä kuulin 
kotkan, joka lensi 
keskitaivaalla, sanovan suurella 
äänellä: "Voi, voi, voi maan 
päällä asuvaisia niiden jäljellä 
olevain pasunain äänten tähden, 
joihin kolmen enkelin vielä on 
määrä puhaltaa!" 

Ja minä näin ja kuulin enkelin 
keskelle taivasta lentävän ja 
suurella äänellä sanovan: voi, 
voi, voi, asuvaisia maan päällä, 
muiden kolmen enkelin basunan 
äänistä, jotka vielä basunilla 
soittaman pitää!

Ilm.   11:1  Ja minulle annettiin sauvan 
kaltainen ruoko ja sanottiin: 
"Nouse ja mittaa Jumalan 
temppeli ja alttari ja ne, jotka 
siin 

Ja minulle annettiin ruoko 
niinkuin sauva, ja enkeli seisoi 
ja sanoi: nouse ja mittaa 
Jumalan templi ja alttari, ja ne, 
jotka siinä rukoilevat. 

Ilm.   11:17  sanoen: "Me kiitämme sinua, 
Herra Jumala, Kaikkivaltias, 
joka olet ja joka olit, siitä, että 
olet ottanut suuren voimasi ja 

Sanoen: me kiitämme sinua 
Herra, kaikkivaltias Jumala, 
joka olet, ja olit, ja tuleva olet: 
että sinä olet saanut sinun 
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ottanut hallituksen. suuren voimas, ja hallinnut; 
Ilm.   12:12  Sentähden riemuitkaa, taivaat, ja 

te, jotka niissä asutte! Voi maata 
ja merta, sillä perkele on astunut 
alas teidän luoksenne pitäen 
suurta vihaa, koska hän tietää, 
että hänellä on vähän aikaa!"

Sentähden te, taivaat, iloitkaat, 
ja jotka niissä asutte. Voi maan 
ja meren asuvia! sillä perkele 
astuu alas teidän tykönne, pitäin 
suurta vihaa, tietäen itsellänsä 
vähän aikaa olevan.

Ilm.   12:17  Ja lohikäärme vihastui vaimoon 
ja lähti käymään sotaa muita 
hänen jälkeläisiänsä vastaan, 
jotka pitävät Jumalan käskyt ja 
joilla on Jeesuksen todistus. 

Ja lohikärme vihastui vaimon 
päälle, ja meni sotimaan muiden 
kanssa hänen siemenestänsä, 
jotka Jumalan käskyt kätkevät 
ja Jesuksen Kristuksen 
todistuksen pitävät. 

Ilm.   12:18  Ja se asettui seisomaan meren 
hiekalle.

Ja minä seisoin meren sannalla. 

Ilm.   14:5  eikä heidän suussaan ole 
valhetta havaittu; he ovat 
tahrattomat.

Joiden suussa ei ole petosta 
löydetty; sillä he ovat ilman 
saastaisuutta Jumalan istuimen 
edessä. 

Ilm.   15:3  Ja he veisasivat Mooseksen, 
Jumalan palvelijan, virttä ja 
Karitsan virttä, sanoen: "Suuret 
ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, 
Herra Jumala, Kaikkivaltias; 
vanhurskaat ja totiset ovat sinun 
tiesi, sinä kansojen kuningas. 

Ja he veisasivat Moseksen, 
Jumalan palvelian virttä, 
sanoen: suuret ja ihmeelliset 
ovat sinun tekos, Herra Jumala 
kaikkivaltias! oikiat ja totiset 
ovat sinun ties, sinä pyhäin 
Kuningas! 

Ilm.   16:5  Ja minä kuulin vetten enkelin 
sanovan: "Vanhurskas olet sinä, 
joka olet ja joka olit, sinä Pyhä, 
kun näin olet tuominnut. 

Ja minä kuulin vetten enkelin 
sanovan: Herra, sinä olet 
vanhurskas, joka olet, ja joka 
oli, ja pyhä, ettäs nämät 
tuomitsit; 

Ilm.   16:17  ja seitsemäs enkeli vuodatti 
maljansa ilmaan, ja temppelistä, 
valtaistuimelta, lähti suuri ääni, 
joka sanoi: "Se on tapahtunut." 

Ja seitsemäs enkeli vuodattaa 
maljansa ilmaan: ja taivaan 
templistä läksi suuri ääni, 
istuimelta, joka sanoi: se on 
tapahtunut. 

Ilm.   19:1  Sen jälkeen minä kuulin 
ikäänkuin kansan paljouden 
suuren äänen taivaassa sanovan: 
"Halleluja! Pelastus ja kunnia ja 
voima on Jumalan, meidän 
Jumalamme. 

Ja sitte kuulin minä suuren 
äänen, niinkuin paljolta kansalta 
taivaassa, sanovan: halleluja! 
autuus ja ylistys, kunnia ja 
voima olkoon Herralle meidän 
Jumalalle! 

Ilm.   20:9  Ja he nousevat yli maan 
avaruuden ja piirittävät pyhien 
leirin ja sen rakastetun 
kaupungin. Mutta tuli lankeaa 

Ja he astuivat maan avaruuden 
päälle, ja piirittivät pyhäin leirin 
ja rakkaan kaupungin. Ja tuli 
lankesi Jumalalta taivaasta ja 
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taivaasta ja kuluttaa heidät. söi heidät. 
Ilm.   20:12  Ja minä näin kuolleet, suuret ja 

pienet, seisomassa 
valtaistuimen edessä, ja kirjat 
avattiin; ja avattiin toinen kirja, 
joka on elämän kirja; ja kuolleet 
tuomittiin sen perusteella, mitä 
kirjoihin oli kirjoitettu, 
tekojensa mukaan.

Ja minä näin kuolleet, sekä 
pienet että suuret, seisovan 
Jumalan kasvoin edessä, ja 
kirjat avattiin, ja toinen kirja 
avattiin, joka on elämän, ja 
kuolleet tuomittiin niistä, mitkä 
kirjoissa kirjoitetut olivat, 
töittensä jälkeen. 

Ilm.   21:4  ja hän on pyyhkivä pois kaikki 
kyyneleet heidän silmistänsä, 
eikä kuolemaa ole enää oleva, 
eikä murhetta eikä parkua eikä 
kipua ole enää oleva, sillä 
kaikki entinen on mennyt." 

Ja Jumala on pyyhkivä pois 
kaikki kyyneleet heidän 
silmistänsä, ja ei kuolemaa pidä 
silleen oleman, eikä itkua, eikä 
parkua, eikä kipua pidä silleen 
oleman; sillä ne entiset 
poismenivät. 

Ilm.   21:24  Ja kansat tulevat vaeltamaan sen 
valkeudessa, ja maan kuninkaat 
vievät sinne kunniansa. 

Ja pakanat, jotka autuaaksi 
tulevat, pitää hänen 
valkeudessansa vaeltaman, ja 
maan kuninkaat tuovat 
kunniansa ja ylistyksensä 
siihen. 

Ilm.   22:14  Autuaat ne, jotka pesevät 
vaatteensa, että heillä olisi valta 
syödä elämän puusta ja he 
pääsisivät porteista sisälle 
kaupunkiin! 

Autuaat ovat ne, jotka hänen 
käskynsä pitävät, että heidän 
voimansa elämän puussa olis ja 
he porteista kaupunkiin sisälle 
menisivät. 

Ilm.   22:19  ja jos joku ottaa pois jotakin 
tämän profetian kirjan sanoista, 
niin Jumala on ottava pois sen 
osan, mikä hänellä on elämän 
puuhun ja pyhään kaupunkiin, 
joista tässä kirjassa on 
kirjoitettu. 

Ja jos joku tämän kirjan 
prophetian sanoista ottaa pois, 
niin Jumala ottaa pois hänen 
osansa elämän kirjasta, ja 
pyhästä kaupungista, ja niistä, 
mitkä tässä kirjassa kirjoitetut 
ovat. 

Ilm.   22:21  Herran Jeesuksen armo olkoon 
kaikkien kanssa. Amen.

Meidän Herran Jesuksen 
Kristuksen armo olkoon teidän 
kaikkein kanssanne. Amen!


