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Olen koonnut tähän dokumenttiin parhaimpia löytämiäni eroavaisuuksia vuoden 1938 Kirkkoraamatun Uuden
testamentin ja tutkimustyöni välillä. Raamatun 7-jaollisuus avautui minulle ensimmäistä kertaa Psalmit 12:7:n
kautta ja havainnollistan miten se minulle valkeni. Sen jälkeen listaan edellä mainitsemiani esimerkkejä.
TAUSTAA
Psalmit 12:7
• ”Herran sanat ovat pyhiä sanoja, kuin sulattimessa puhdistettu hopea, maahan kuuluvia (sanoja),
seitsemästä luoden puhdistettuja.”
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6879 + 114 = 6993 = 3 x 7 x 9 x 37 = 7-jaollinen (kun jakeeseen lisätään ”sanoja”, on lukuarvo 114)
• (3) jumalallinen täydellisyys
• (7) hengellinen täydellisyys
• (9) lopullisuus
• (37) Jumalan sana

Numeroiden merkitys Raamatussa
3 = Jumalallinen täydellisyys, pyhä kolminaisuus
4 = Jumalan luomistyöt
5 = Armo ja voima
6 = Ihminen
7 = (Hengellinen) täydellisyys
8 = Ylösnousemus
9 = Lopullisuus (Hengen hedelmän ”mausteet”, Hengen lahjat ym.), tuomio
10 = Järjestyksen täydellisyys (10 vitsausta, 10 käskyä ym.)
11 = Epäjärjestys, epätäydellisyys (Juudas, Iskariot)
12 = Hallinnollinen täydellisyys (1. Moos. 35:23)
13 = Kapina, väkivalta, uskosta luopuminen (1. Moos. 14:4)
17 = Hengellisen järjestyksen täydellisyys
18 = Orjuus, vankeus, sidonnaisuus
19 = Jumalallisen järjestyksen täydellisyys suht. tuomioon
22 = Hajaannustilaan saattaminen, korruptio, mätäneminen
23 = Kuolema, tuhoaminen sukupuuttoon
29 = Tuomion odotus
37 = Jumalan Sana
100 = Jumalan valittujen valintaprosessi
Lisää numeroista tutkimuksessa (s. 8)

ESIMERKKI SIMEONISTA
7-jaollisuuden valkenemisen myötä seuraavalla Raamatunkohdalla oli ratkaiseva sysäys tutkimustyön
alkamiselle. Aloin verrata eroavaisuuksista masoreettisen (hebreankielisen) tekstin ja 600 vuotta vanhemman
kreikankielisen Septuagintan välillä ja löytöni oli häkellyttävä. Masoreettisessa tekstissä puuttuva Simeon
(myös suomalainen Kirkkoraamattu) löytyi Septuagintasta!
5. Moos. 33:6
”ζητω ρουβην και μη αποθανετω και [συμεων,-] [εστω,-] πολυς εν αριθμω ”

•
•
•

Tästä kreikankielisen Septuagintan kohdan löydöstä alkoi tutkimustyöni
Kysymys nousi mieleeni: puuttuuko Simeon todellakin Mooseksen siunauksesta?
o Tutkimukseni todisti ettei Simeon ole kadonnut! Tutustutaan siihen seuraavaksi tarkemmin.
Edellisen jakeen kaikkien kirjainten yhteenlaskettu lukuarvo on 6461 = 7 x 13 x 71
1. Luku 7 on koko työn perusta
2. Avainsanana toimii sumeoon (Simeon) = 1495 (sanan yhteenlaskettu lukuarvo) = 5 x 13 x 23
3. Lukujen sanoma
a. 13 = väkivalta = 1. Moos. 34:25 (Onko kyseessä Simeon?)
b. 71 = 1. Aik. 12:25 = Simeon? Raamatussa on n. 31160 jaetta
4. Simeon on heimona Raamatussa 20 kertaa + tässä kohdassa = 21 kertaa = 7 x 3
5. 13 = väkivalta, kapina (Ks. Ruuben + 4. Moos. 16:1-2)
6. Variaatioita eli vaihtoehtoisia tekstejä on olemassa tässä tekstissä seuraavasti:
a. 4 kpl (määräytyy tekstieroavaisuuksien määrän mukaan)
b. Jonkun 4:stä variaatiosta tulee olla 7:llä jaollinen
c. Kyseisen 7-jaollisen tekstivariaation tulee olla myös 13:lla jaollinen (Simeon)

Korjaukset vuoden 1933 käännökseen
•
•

6 ζητω ρουβην και μη αποθανετω και [συμεων,] [-] πολυς εν αριθμω
6 Ruben eläköön, älköön hän kuolko; mutta vähäiseksi jääköön hänen miestensä joukko eikä Simeon
lukumäärältään suuri.

Sininen väri kertoo masoreettisen tekstin kirjoitusmuodon ja keltainen Septuagista löytyvän osuuden. Näin
paljon eroaa masoreettinen/hebrealainen teksti, joka toimii kirkkoraamatun pohjana, Septuagintan n. 600
vuotta vanhemmasta kreikankielisestä alkutekstistä!

UUDEN TESTAMENTIN EROAVAISUUKSISTA KERTOVIEN VÄRIKOODIEN SELITYS
• 1938 Kirkkoraamatun Uuden Testamentin teksti
• Oman tutkimustyöni korjaukset on merkitty keltaisella
Korjaukset ovat vuoden 1938 käännökseen.
PUHDISTETTUJA RAAMATUN HELMIÄ: JEESUKSEN JUMALUUTTA KÄSITTELEVÄT RAAMATUNKOHDAT
Matt. 3:3
3 Sillä Hän (Jeesus) on se, josta profeetta Esaias puhuu sanoen ”Huutavan ääni kuuluu erämaassa:
Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi suoriksi teidän Jumalallenne...”
Matt. 24:36
36 Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan
jollei (’ει’ = jos; ’μη’ = ei) Isä ainoa (yksin) (Ks. Jes. 9:6; Joh. 14:8-9; Matt. 28:18 ja Kol. 2:3).
Mark. 13:32

32 Mutta siitä päivästä tai hetkestä ei tiedä kukaan, eivät enkelit
taivaassa, eikä myöskään Poika, vaan ainoastaan jos (=´ei´) ei (=´mee´) Isä.
Room. 1:4
4 ja pyhyyden Hengen puolesta kuolleista nousemisen kautta asetettu osoitettu Jumalan Pojaksi
voimassa – Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme.
Hebr. 1:3,4
3 ja joka (Jeesus) ollen Hänen kirkkautensa säteily ja Hänen olemuksensa kuva
ja kantaen ilmoittaen kaikki voimansa voiman sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä
synneistämme, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa,
4 tullen enkeleitä niin paljoa korkeammaksi ollen enkeleitä niin paljoa korkeampi, kuin Hänen
perimänsä nimi on jalompi kuin heidän.

MUITA RAAMATUNKOHTIA
Matt. 2:13-15
13 Mutta kun he olivat menneet, niin katso, Herran enkeli ilmestyi ilmestyy Joosefille unessa sanoen:
Nouse, ota lapsi Lapsukainen ja Hänen äitinsä ja pakene Egyptiin.
Matt. 3:1-6
3 Huutavan ääni kuuluu erämaassa: Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle
tasaisiksi suoriksi teidän Jumalallenne...
6 ...ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa kaikki Jordanissa, kun he tunnustivat syntinsä.
Matt. 3:7-12
8 Tehkää sen tähden parannuksen soveliaita hedelmiä arvoista hedelmää,
9 älkääkä luulko saattavanne sanoa mielessänne: Onhan meillä isänä Aabraham; sillä Minä sanon
teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Aabrahamille.”
10 Jo on myös kirves pantu puitten juurelle; jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan
pois ja heitetään tuleen.
11 Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, mutta Hän, joka
tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; Hän kastaa
teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.
12 Hänellä on viskimensä kädessään ja Hän puhdistaa puimatantereensa ja kokoaa
nisunsa aittaan aittaansa, mutta ruumenet Hän polttaa sammumattomassa tulessa.
Mt.3:13-17
13 Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen tykö hänen kastettavakseen.

14 Mutta tämä Johannes esteli Häntä sanoen: Minun tarvitsee saada Sinulta kaste, ja Sinä tulet minun
tyköni!
15 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Salli nyt; sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus.” Silloin
hän salli sen Hänelle Hänen saada kaste.
16 Kun Jeesus oli kastettu, nousi Hän kohta vedestä, ja katso taivaat aukenivat Hänelle ja Hän näki
Jumalan Hengen tulevan alas laskeutuvan taivaasta niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan tulevan Hänen
päällensä.
17 Ja katso, taivaasta kuului ääni, joka sanoi Hänelle: Tämä on Sinä olet Minun rakas Poikani, johon
Minä ole mielistynyt.
Matt. 4:1-11 Tämä on asiakokonaisuus. Korjaus saattaa siksi olla virheellinen.
3 Silloin kiusaaja tuli hänen luoksensa ja sanoi Hänelle Ja kiusaaja tuli luo ja sanoi.: Jos sinä leiviksi.
4 Mutta Hän vastasi ja sanoi: ´Kirjoitettu on: Ei ihminen elä ainoastaan leivästä,
vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee Jumalan sanasta.
5 Silloin perkele otti Hänet kanssansa pyhään kaupunkiin ja asetti Hänet pyhäkön harjalle
6 ja sanoi Hänelle: Jos sinä olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas; sillä kirjoitettu on: Hän antaa
enkeleilleen käskyn sinusta (varjella sinua kaikilla teilläsi Ps.91:11) ja: He kantavat sinua käsillänsä,
ettet jalkaasi kiveen loukkaisi. (Suluissa oleva puuttuu saatanan tekstistä, mutta kuuluu alkuteksti)
10 ...Mene pois, saatana; sillä kirjoitettu on: ´Herraa, sinun Jumalaasi, pitää
sinun kumartaman pelkäämän ja Häntä ainoata palveleman.
Matt. 5:1-12
3 Autuaita ovat hengellisesti hengessä köyhät…
5 Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä.
1 …ja valhetellen vanhurskauden tähden puhuvat heistä kaikkinaista pahaa
12 …sillä samoin he heidän isänsä vainosivat profeettoja...
Matt. 5:13-16
13 ...Se ei enää kelpaa mihinkään…
16 Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät
tekonne jaloutenne ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka on taivaassa.
Matt. 5:17-20
18 ...ei laista eikä profeetoista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on
tapahtunut. Taivas ja maa katoavat, mutta Minun SANANI eivät koskaan katoa.
19 Sen tähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se
pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa,
se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa.
20 Sillä Minä sanon teille; ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja
fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan.
Matt. 5:27-30
27 Te olette kuulleet sanotuksi: ´Älä tee huorin aviorikosta (moikheuseis).

28 Mutta Minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista (toisen vaimoa) himoiten häntä, on jo
sydämessään tehnyt huorin aviorikoksen (emoikheusen) hänen kanssaan.
30 ...parempi on sinulle, että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan, kuin että koko
ruumiisi menee heitetään helvettiin.
Matt. 5:31-32
32 Mutta Minä sanon teille: jokainen joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden (porneias) tähden,
saattaa hänet tekemään huorin tulemaan leimatuksi avionrikkojana(moikheutheenai pass.1.aor.inf.),
ja joka nai hyljätyn (fem.), tekee huorin se leimataan avionrikkojaksi” (moikhatai pass. prees. ind. yks.
3 siinäkin tapauksessa ettei olekaan sitä.)
·
Vertaa (Diina: 1. Moos. 34:3,4 ”neitsyt” = parthenos)
Matt. 6: 1, 4
1 Kavahtakaa, ettette harjoita vanhurskauttanne hyväntekeväisyyttänne ihmisten nähden…
4 ...että almusi olisi salassa: ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle julkisesti.

Matt. 7:6
6 Älkää antako pyhää koirille, älkääkä heittäkö helmiänne helmiäni sikojen eteen etteivät
ne tallaisi tallaa niitä jalkoihinsa ja kääntyisi ja käännyttyään repisi teitä.
Matt. 7:21-23
21 Ei jokainen, joka sanoo Minulle: ”Herra, Herra”, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee
Minun taivaallisen Isäni tahdon, joka on taivaissa.
22 Moni sanoo Minulle sinä päivänä: ´Emmekö me sinun nimessäsi syöneet ja juoneet ja emmekö me
sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos paljonriivaajia ja sinun nimesi
kautta tehneet monta voimallista tekoa?
23 Ja silloin Minä lausun heille julki: Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois Minun
tyköäni kaikki te laittomuuden tekijät.
Matt. 7:29
29 …sillä Hän opetti heitä niin kuin se, JOLLA VALTA ON... (EI siis: ”jolle on annettu valta”)
Matt. 8:17
17 …että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo: Hän Tämä otti päällensä
meidän sairautemme syntimme ja kantoi meidän tautimme ja vuoksemme kärsii tuskaa. (Jes.53:4)
Matt. 11:25
25 ...Minä ylistän Sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja
ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille.

Matt. 12:40
40 Sillä niin kuin Joonas oli meripedon (kreetos = 2 x 13 x 23, ks. 1. Kor. 5:5) vatsassa kolme päivää ja
kolme yötä, niin on myös Ihmisen Poika oleva maan povessa sydämessä kolme päivää ja kolme yötä.
Matt. 13:44, 45, 46, 48
44 Taivasten valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen, jonka mies löysi ja kätki ja siitä
iloissaan hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli ja osti sen pellon eräs (henkilö) löydettyään kätkee;
ja siitä iloissaan hän menee ja myy kaiken, mitä hänellä on ja ostaa sen pellon.
45 Vielä taivasten valtakunta on kuin kauppias, joka etsi kalliita jaloja helmiä,
46 ja joka löydettyään yhden kallisarvoisen helmen hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli ja osti sen.
48 ...kokosivat hyvät astioihin parhaat astiaan, mutta kelvottomat he viskasivat pois.
Matt. 18:19, 20
19 Vielä totisesti Minä sanon teille: jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa,
että he sitä anovat, niin he saavat sen Minun Isältäni, joka on taivaissa.
20 Sillä missä kaksi tahi kolme on kokoontunut Minun nimeeni siinä minä olen enkö Minä olisi heidän
keskellänsä.
Matt. 19: 44 Hän vastasi ja sanoi: Ettekö ole lukeneet, että (Luoja) jo alussa loi teki (heidät) mieheksi ja naiseksi
(Hän) teki.
6 ...Minkä siis Jumala on yhdistänyt yhdeksi, sitä älköön ihminen erottako.
8 Hän Jeesus sanoi heille: Teidän sydämenne kovuuden tähden Mooses salli teidän hyljätä vaimonne,
mutta alusta ei niin ollut.
9 Mutta Minä sanon teille: Joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden ja nai toisen, se tekee
huorin leimataan avionrikkojaksi (moikhatai) ja joka nai hyljätyn (fem.), se tekee huorin samoin myös
hyljätyn naiva leimataan avionrikkojaksi (moikhatai) (vaikkei sitä olisikaan)
Matt. 25:1-13
1 Silloin on taivasten valtakunta oleva kymmenen neitsyen kaltainen, jotka ottivat lamppunsa ja
lähtivät ylkää ja morsianta(?) vastaan.
Jakeissa 1-13 on 20 virhettä = 1.048.576 vaihtoehtoista käännösmahdollisuutta
a) Näistä 1 : 7 = 149.796
b) Avainsana neitsyt (parthenos) on lukuarvoltaan 515 eli 149796 : 515 = 290
c) Jos morsian kuuluu alkutekstiin, se pudottaa suurimman osan 290:sta vaihtoehdosta pois eli
290 : 7 = 41. Morsian-sanan kuuluu esiintyä 5 tai 7 kertaa UT:ssa (numfee x? + Ilm. 19:7? +
tässä?)
Kuuluvatko seuraavat asiakokonaisuuden 1-13 alaviitteissä esiintyvät sanat: ”astioihinsa” (j.3) ja ”jona
Ihmisen Poika tulee” (j.13) alkutekstiin? Vastaus löytyy näiden esiintymis-kerroista UT:ssa: ”astia” x 2 +
tässä (= 3) ja ”jona Ihmisen Poika tulee” x 6 + tässä (= 7)

Korjauksia 1938 Raamatun tekstiin
3 ”Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa astioihinsa”
13 ”Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä jona Ihmisen Poika tulee”.
Matt. 28:66 Ei Hän ole täällä, sillä Hän on noussut ylös, niin kuin Hän sanoi. Tulkaa, katsokaa paikkaa,
jossa hän (ruumis) on maannut.
7 Ja menkää kiiruusti ja sanokaa Hänen opetuslapsillensa, että Hän on noussut kuolleista ylös. Ja katso,
Hän menee teidän edellänne Galileaan; siellä te saatte Hänet nähdä. Katso minä olen sen teille
sanonut Katso Hän sanoi sen teille” (Matt. 26:32)
9 Mutta katso Heidän mennessään kertomaan Hänen opetuslapsilleen, Jeesus tuli heitä vastaan ja
sanoi: Terve teille ´Riemuitkaa!` Ja he menivät Hänen tykönsä, syleilivät Hänen jalkojaan ja kumartaen
rukoilivat palvoivat Häntä.
10 Silloin Jeesus sanoi heille: ´Älkää peljätkö; menkää ja viekää sana Minun veljilleni, että he menisivät
Galileaan: siellä he saavat te saatte Minut nähdä
17 Ja kun he näkivät Hänet, niin he kumartaen rukoilivat palvoivat Häntä,
mutta muutamat he epäilivät.
Huom. jakeet 16-20 = 44387 = 7 (hengellinen täydellisyys) x 17 (voitto) x 373 (Sana)
• Avainsana = eksousia (valta) = 2 x 373
Mark. 6:10, 11
10 Ja Hän sanoi heille: Jos missä tulette menette taloon, jääkää siihen, kunnes lähdette pois siltä
paikkakunnalta.
11 Ja missä paikassa teitä ei oteta vastaan eikä teitä kuulla ketkä eivät ota teitä vastaan, eivätkä
kuule teitä, sieltä menkää pois ja pudistakaa tomu jalkojenne alta, todistukseksi heille. Totisesti Minä
sanon teille: sodomalaisilla ja gomoralaisilla on tuomiopäivänä helpompi, kuin sillä kaupungilla.
Mark. 10:28-31
28 Niin Pietari rupesi puhumaan sanoen Hänelle: ´Katso me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet
Sinua`.
29 Jeesus vastasi ja sanoi: ´Totisesti Minä sanon teille: ei ole ketään, joka Minun tähteni ja
evankeliumin (tähden) on luopunut talosta tai veljistä tai sisarista tai äidistä tai isästä tai isästä tai
äidistä tai vaimosta tai lapsista tai pellosta,
30 ja joka ei saisi satakertaisesti nyt tässä ajassa taloja ja veljiä ja sisaria ja äitejä ja äidin ja lapsia ja
peltoja vainojen keskellä ja tulevassa maailmassa aikakaudessa iankaikkista elämää.
31 Mutta monet ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja viimeiset ensimmäisiksi.
Mark. 13:1
1 ...Opettaja, katso, millaiset kivet ja millaiset temppelin rakennukset!
2 Mutta Jeesus vastaten sanoi hänelle: ´Sinä näet nämä suuret rakennukset. Totisesti Minä sanon
teille, että niistä ei ole jäävä kiveä kiven päälle maahan jaottamatta. Mutta kolmessa päivässä nousee
toinen ilman käsiä.

Mark. 16:66 ...te etsitte Jeesusta, Nasaretilaista, joka oli ristiinnaulittu. Hän on noussut ylös; ei Hän ole täällä.
Katso, tässä on paikka, johon he Hänet panivat.
7 Mutta menkää ja sanokaa Hänen opetuslapsillensa ja Pietarille, että Hän on noussut ylös kuolleista ja
katso Hän menee teidän edellänne Galileaan; siellä te saatte Hänet nähdä, niin kuin Hän teille sanoi.
10 Tämä meni ja vei sanan niille, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa ja ilmoitti sen niille Hänen
opetuslapsille, jotka (nyt) murehtivat ja itkivät.
11 Mutta kun he kuulivat, että Hän eli ja että Maria hän oli Hänet nähnyt, eivät he uskoneet sitä,
19 Kun nyt Herra Jeesus Kristus oli puhunut heille...
Luuk. 1:2626 Kuudentena kuukautena sen jälkeen Jumala lähetti enkeli Gabrielin kaupunkiin, jonka nimi oli
Nasaret,
27 neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Daavidin suvusta huoneesta ja suvusta; ja
neitsyen nimi oli Maria.
28 Ja tullessaan enkelin tullessa sisälle hänen tykönsä enkeli sanoi: 'Terve Riemuitse armoitettu!
Herra olkoon on sinun kanssasi.
29 Mutta hän hämmästyi suuresti siitä puheesta ja mietti mielessään, mitä tämä tervehdys mahtoi
tarkoittaa.
Luuk. 2:1-20
1 Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle
pantava.
2 Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana.
3 Ja kaikki menivät verolle pantaviksi, kukin omaan kaupunkiinsa kotikaupunkiinsa.
4 Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan Juudean alueelle, Daavidin
kaupunkiin, jonka nimi on Betlehem, hän kun oli sillä molemmat olivat Daavidin huonetta ja sukua,
5 verolle pantavaksi Marian, kihlattunsa kanssa, joka oli raskaana.
6 Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli. Niin tapahtuen
toteutuivat hänen synnyttämisensä päivät.
7 Ja hän synnytti Pojan, esikoisensa, ja kapaloi Hänet ja pani Hänet seimeen luolaan, koska heille ei
ollut sijaa majatalossa.
8 Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa.
9 Niin katso, heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he
peljästyivät suuresti.
10 Mutta enkeli sanoi heille: ”Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on
tuleva myös kaikelle kansalle:
11 teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa.
12 Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte Lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa seimessä”.
13 Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä taivaan sotajoukkojen paljous, ja
he ylistivät Jumalaa ja sanoivat:
14 ”Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan Hänellä on hyvä
tahto hyvän tahdon ihmisille!”

15 Ja kun enkelit olivat menneet paimenten heidän luota taivaaseen, niin nämä puhuivat
toisillensa jotkut paimenista puhuivat toisille: ”Menkäämme nyt Betlehemiin katsomaan sitä, mikä on
tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti”.
16 Ja he menivät kiiruhtaen ja löysivät Marian ja Joosefin ja Lapsen, joka makasi seimessä.
17 Ja kun he tämän olivat nähneet, ilmoittivat he sen sanan, joka oli puhuttu heille tästä Lapsesta.
18 Ja kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä paimenet heille puhuivat.
19 Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkisteli niitä sydämessänsä.
20 Ja paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta, minkä olivat kuulleet ja nähneet, sen
mukaan kuin heille oli puhuttu.”
Luuk. 2:36-38
36 Ja oli naisprofeetta, Hanna, Fanuelin tytär, Asserin sukukuntaa. Hän oli jo tullut iälliseksi. Mentyään
neitsyenä naimisiin hän oli elänyt miehensä kanssa seitsemän vuotta,
37 ja oli nyt leski, kahdeksankymmenen seitsemänkymmenen neljän vuoden ikäinen. Hän ei poistunut
pyhäköstä, vaan palveli siellä Jumalaa paastoilla ja rukouksilla yötä ja päivää.
38 Ja juuri sillä hetkellä hän tuli siihen, ylisti Jumalaa Herraa ja puhui lapsesta kaikille jotka
odottivat Jerusalemin Israelin lunastusta.
Luuk. 2:39, 40
39 Ja täytettyään kaiken, mikä Herran lain mukaan oli tehtävä, he palasivat Galileaan kaupunkiinsa
Nasaretiin sen mukaan kuin on puhuttu profeetan kautta, että Häntä on kutsuttava nasaretilaiseksi.
40 Ja Lapsi kasvoi ja vahvistui ja täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo oli Hänen päällänsä.
Luuk. 6:20-23
20 Ja Hän nosti silmänsä opetuslastensa puoleen ja sanoi: 'Autuaita olette te köytät, sillä teidän on
Jumalan valtakunta.
21 Autuaita te, jotka nyt isoatte, sillä teidät ravitaan. Autuaita te, jotka nyt itkette, sillä te saatte
nauraa.
22 Autuaita olette te, kun ihmiset vihaavat teitä ja erottavat teidät yhteydestään ja herjaavat teitä ja
pyyhkivät pois teidän nimenne ikään kuin jonkin pahan – Ihmisen Pojan tähden.
23 Iloitkaa Riemuitkaa sinä päivänä, riemuun ratketkaa; sillä katso, teidän palkkanne on suuri
taivaassa; sillä näin niin tekivät heidän isänsä profeetoille.
Luuk. 16:16-17
16 Laki ja profeetat olivat ennustivat Johannekseen asti; siitä lähtien julistetaan Jumalan
valtakuntaa, ja jokainen tunkeutuu sinne väkisin.
17 Mutta ennemmin taivas ja maa katoavat, kuin yksikään lain Sanani piirto häviää.
Luuk. 21:1-4
1 Ja Hän katsahti ja näki rikkaiden panevan heittävän lahjoja uhriarkkuun
2 Niin Hän näki myös erään köyhän lesken panevan heittävän siihen kaksi ropoa kolikkoa.
3 Silloin Hän sanoi: 'Totisesti Minä sanon teille: tämä köyhä leski pani enemmän kuin kaikki muut.

4 Sillä kaikki nuo panivat lahjansa liiastaan, mutta tämä pani Jumalan uhriksi puutteestaan, koko
elämisensä, mikä hänellä oli.
Lukujensanoma: 36162 = 7 x 7 x 2 x 9 x 41 (13pl = hylkääminen) x 14 (hengellinen täydellisyys
mitattuna voimassa) x 9 (täydellinen Jumalan toiminta). Ks. Sarpatin leski 1.Kun 17.
Luuk. 21:5
5 Ja kun muutamat puhuivat pyhäköstä, kuinka se oli kauniilla kivillä ja temppelilahjoilla kaunistettu,
sanoi Hän: ”Päivät tulevat, jolloin tästä, mitä katselette, ei ole jäävä tänne seinään kiveä kiven päälle,
maahan jaottamatta”.
Luuk. 21:11
11 ...ja tulee suuria maanjäristyksiä, tulee ruttoa ja nälänhätää monin paikoin, ja taivaalla on oleva
peljättäviä näkyjä ja suuria merkkejä ja myrskyjä.
Luuk. 21:29-33
29 Ja Hän puhui heille vertauksen: 'Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita.
30 Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte että kesä jo on
lähellä. Kun niiden hedelmät työntyvät esiin tiedetään, että kesä jo on lähellä.
31 Samoin te myös, kun näette tämän kaiken tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä.
32 Totisesti Minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennen kuin kaikki tapahtuu.
33 Taivas ja maa katoavat, mutta Minun Sanani eivät katoa.
Luuk. 21:34
34 Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys mässäily ja juoppous
eikä elatuksen murheet...
Joh. 4:42
42 ...ja he sanoivat naiselle: Emme enää usko sinun puheesi todistuksesi tähden, sillä me itse olemme
kuulleet ja tiedämme, että tämä totisesti on maailman Vapahtaja, Kristus.
Joh. 6:56
56 joka syö Minun lihani ja juo Minun vereni, se pysyy Minussa ja Minä hänessä. Niin kuin Isä on
Minussa, myös Minä olen Isässä. Totisesti, totisesti Minä sanon teille: Ellette ota vastaan Ihmisen
Pojan ruumista elämän leipänä, ei teillä ole elämää itsessänne.
Joh. 9:35-38
35 Ja Jeesus sai kuulla heidän ajaneen hänet ulos; ja hänet tavatessaan Hän sanoi hänelle: Uskotko
sinä Jumalan Ihmisen Poikaan?
36 Hän vastasi ja sanoi: Herra, kuka Hän on, että minä Häneen uskoisin?
37 Jeesus sanoi hänelle: Sinä olet Hänet nähnyt, ja Hän on se, joka sinun kanssasi puhuu.

38 Niin hän sanoi: Herra, minä uskon; ja hän kumartaen rukoili palvoi Häntä.
Joh. 14:12-14
12 Totisesti, totisesti Minä sanon teille: joka uskoo Minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita Minä
teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä Minä menen Isän Isäni tykö,
13 ja mitä hyvänsä te anotte Isältä Minun nimessäni, sen Minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa.
14 Jos te anotte Minulta jotakin Minun nimessäni, niin Minä sen teen.
Room. 1:4
4 ja pyhyyden Hengen puolesta kuolleista nousemisen kautta asetettu osoitettu Jumalan Pojaksi.
Room. 8:1
1 Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Jeesuksessa Kristuksessa eivät vaella lihan
mukaan…
Room. 12:17
Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako. Ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää ei vain Jumalan edessä, vaan
myös kaikkien ihmisten edessä.
1. Kor. 8:6
6 ...niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä, josta kaikki on ja johon me olemme luodut
ja yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on, niin myös me Hänen kauttansa ja yksi Pyhä
Henki, jossa kaikki on ja me Hänessä.
Gal. 5:9, 22
9 Vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan väärentää koko seoksen.
22 ...sävyisyys, itsensähillitseminen, puhtaus (siveys). Ks. 2. Kor. 11:2
Ef. 6:12, 16, 17
12 Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä
pimeydessä hallitsevia tämän pimeän maailmanajan maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden
henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.
16 Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet,
17 ja ottakaa vastaan pelastuksen kypärä ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana.
Fil. 4:6, 7
6 Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen
kanssa Jumalalle tiettäväksi,
7 ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja
ajatuksenne ja ruumiinne Kristuksessa Jeesuksessa.

Kol. 1: 18
18 Ja Hän on ruumiin, se on seurakunnan pää; Hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten
joukossa kuolleiden esikoinen, että Hän olisi kaikessa ensimmäinen.
1. Tes. 2:13, 16
13 Ja sen tähden me myös lakkaamatta kiitämme Jumalaa siitä, että te, kun saitte meiltä kuulemanne
Jumalan sanan, otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana vaan, niin kuin se totisesti on, Jumalan
sanana, joka myös vaikuttaa teissä, jotka uskotte.
16 ...Näin he yhä täyttävät syntiensä mittaa. Jumalan viha onkin jo saavuttanut heidät.
1. Tim. 3:12
12 Seurakuntapalvelija olkoon yhden vaimon mies seurakuntapalvelijat (diakonoi) olkoot yhden
vaimon miehiä, lapsensa ja kotinsa hyvin hallitsevia.
2. Tim. 3:16
16 Jokainen kirjoitus Koko Raamattu joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, ja
on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa.
Hebr. 1:1-4
1 Sitten kun Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta
2 on Hän näinä viimeisinä päivinä näistä lopun päivistä puhunut meille Pojan kautta, jonka Hän on
pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta Hän myös on maailman luonut
3 ja joka ollen Hänen kirkkautensa säteily ja Hänen olemuksensa kuva
ja kantaen ilmoittaen kaikki voimansa voiman sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä
synneistämme, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa,
4 tullen enkeleitä niin paljoa korkeammaksi ollen enkeleitä niin paljoa korkeampi, kuin Hänen
perimänsä nimi on jalompi kuin heidän.
1. Piet. 2:1-3
1 Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu,
2 ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset SANAN väärentämätöntä maitoa, että te sen
kautta kasvaisitte pelastukseen,
3 jos olette maistaneet ja nähneet, että Herra on hyvä.
Ilm. 13:6, 7
6 Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen Hänen nimeänsä ja Hänen majaansa, niitä,
jotka taivaassa asuvat ovat.
7 Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa (nikeesai) heidät, (tämä puuttuu
alkuperäisestä Septuagintan tekstistä). ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja

kansanheimot. (Ks. Dan 7:21 ...se sarvi, jonka minä näin sotivan pyhiä vastaan
ja voittavan (iskhuen) heidät olevan voimakas heitä vastaan.)
Ilm. 22:19, 20, 21
19 ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan,
mikä hänellä on elämän puuhun kirjaan ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu.
20 Hän, joka näitä todistaa, sanoo: "Totisesti, minä tulen pian äkisti" Kyllä, tule Herra Jeesus Kristus
pyhiesi kanssa.
21 Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa kaikkien Hänen pyhiensä kanssa. Amen.

