
NAHKAKANTISET RAAMATUT, JOISTA MAKSAT PALJON OVAT HUONOMPIA JA NE PDF RAAMATUT 

JOTKA SAAT ILMAISEKSI. OVAT TARKIMPIA ja ne saadaan myös Mybible appiin ja The Unbound 

Bible ohjelmaan.  Suosittelen silti Jumalan kansan Pyhä Raamattu eli JKR nahkakantisista. Alempana 

yksi tärkeä JKR ilmoittama korjaus. Tarkin VT on Biblia 1776 ja toiseksi tarkin JKR VT. (JKR ei ole 

yleisesti saatavissa PDF tai Raamattuohjelmiin.) 

Shalom! Käänsin meillä jaossa olevan ÖGONÖPPNAREN ELI SILMIEMN AVAAJAN ALKULAUSEEN 

SUOMEKSI DeepLanguage kääntäjällä nopeasti. Se on tarkempi, kuin Google.  

Tein tämän siksi, että suomalaiset näkisivät, minkälaisia virheitä nykyRaamatuissa on. Textus 

Reseptus on se alkuperäinen teksti. Alla sanotaan että uskon puhdistuksen aikaan, kumpikaan 

mainituista miehistä, professorit Wescott ja Hort, joka käsittelivät Raamatun käännöksiä, eivät 

uskoneet Jeesuksen sovitustyöhön, eivät siis olleet Kristittyjä.  

On jopa 1200 eroa Textus Receptuksen ja modernien Raamattujen välillä. Koska tunnen 

Suomenkieliset, tiedän että samankaltaista on niissä. Eli nahkakantisissa Raamatuissamme (KR 1938, 

Raamattu Kansalle jne) ei olekaan se tarkin ja alkuperäisin Jumalan Sana, vaan niihin on otettu 

uudempi Alexanrdialainen alkuteksti, jonka tähden paljon puuttuu niistä. Referenssi: Katso alla Toni 

Torpan video Raamatun alkuteksteistä, Mikä on Suomen tarkin Raamattu. 

Onneksi meillä suomeksi on Textus Receptukseen, siihen alkutekstiin, jota alkuseurakunta käytti, 

perustuvat Raamatut, kuten Bibliat. Bibllia 1776, ja Toivo Koilo Suuri Ilosanoma UT (TKSI), mutta ei 

KR 1938, jota jotkut ovat alkaneet sanomaan myös Bibliaksi. TKSI on lähes kuin Suomen New King 

James Version UT. 

Tässä linkissä on Ruotsalainen alkuperäinen Ögonöppnaren, joka on Reformationsbibeln kääntäjien 

tekemä.    

https://biblecenter.se/arkisto/raamattu/sanakirjat/Ogonoppnaren.pdf 

Refomationsbibeln on ruotsin kielen tarkin Raamattu, ja se vastaa melko lailla New King James 

Version Raamattua. 

 http://www.bibel.se/objfiles/1/SRBNTmedUNnoter_-1594913517.pdf 

Tässä alla oleva  Silmien Avaaja PDF alkulauseen suomennos on hiukan epätarkka, mutta antaa sen 

ymmärryksen mistä on kysymys. Moderni liberaali linja, johon huipentuu 1992 Raamatun 

”väännökseen” on sen tulos. Ja sitä on jo muissakin. Kuten yleisesti ”parhaana pidetty” KR 1938, on 

raasittu versio, josta puuttuu paljon. 

Edelleen Ögonöppnaren alkusykäyksestä alkaen on  tehty suomeksi täydellisempi RAAMATUN 

KÄÄNNÖSVIRHEITÄ JA KORJAUKSIA, JOKA ON TÄSSÄ luettavissa ja ladattavissa. 

https://biblecenter.se/arkisto/raamattu/sanakirjat/UT-kaannosvirheita-versio-2020-03.PDF.pdf 

Teen tämän siksi että ymmärrät että ne nahkakantiset Raamatut, jotka maksavat paljon eivät 

olekaan kaikkein tarkimpia, vaan ne sisältävät uskoa Jeesukseen huonontavia asioita. jopa 1200 

kohtaa  puuttuu tai on muutettu.  

Mutta ne, jotka sinä saat ilmaiseksi, kuten Toivo Koilo Suuri Ilosanoma PDF (joka on suomen 

kielen tarkin UT), Aapeli Saarisalon UT PDF (suomen toiseksi tarkin) ja Biblia 1776 PDF ovat 

tarkimmat. Eli 1776 Bibliassa on tarkin Vanha Testamentti, toiseksi Tarkin on Jumalan kansan Pyhä 

Raamatun VT,  JKR UT on sadoissa kohdissa korjattu 1938 Raamatusta.  Jos haluat  todella tietää mitä 

Raamatussa sanotaan, lue näitä. Ne saa myös ilmaiseksi MyBible appiin puhelimille ja The Unbound 

https://www.youtube.com/watch?v=lvkDDFoV6Z4&t=0s
https://biblecenter.se/arkisto/raamattu/sanakirjat/Ogonoppnaren.pdf
http://www.bibel.se/objfiles/1/SRBNTmedUNnoter_-1594913517.pdf
https://biblecenter.se/arkisto/raamattu/sanakirjat/UT-kaannosvirheita-versio-2020-03.PDF.pdf


Bible ohjelmaan Windowsille, Linuxille ja Mac:lle.  Paitsi JKR ei ole saatavissa yleisesti ilmaisena 

PDF:nä, tai tietokoneohjelmiin, koska kustantaja ei halua sitä. 

KATSO YOUTUBE VIDEO: TONI TORPPA, MIKÄ ON SUOMEN TARKIN RAAMATTU  

https://www.youtube.com/watch?v=lvkDDFoV6Z4&t=0s 

Yllä olevan tekstin on kirjoittanut Jukka S. 2022-03-09 

 

Silmien avaaja, pikakäännös suomeksi, Ögonöppanren PDF alkulauseesta. 

Uuden testamentin nykyaikaisissa käännöksissä on monia eroja. 

Viime aikoina on julkaistu useita versioita Uudesta testamentista, ja KAIKKI niistä ovat olleet 

väittävät olevansa Jumalan täydellinen sana. Totuus on kuitenkin se, että kaikki ne eroavat monin 

paikoin siitä, mitä toisiaan. Monet eroavat toisistaan siitä, miten kääntää eri kreikan sanat vuonna 

tekstiä, tai he yksinkertaisesti jättävät sanoja pois tekstistä tai laittavat ne sulkuihin. Suurin osa 

nykyaikaisissa Raamatuissa jätetään pois tai muutetaan totuuksia, koska ne puuttuvat uudesta 

perustekstistä. 

Tämä saa meidät epäilemään Jumalan sanaa. "Onko Jumala todella sanonut?" Ne jättävät pois 

tärkeitä Sanan jumalalliset totuudet. Tämä saa meidät epäilemään:  

1. Kristuksen neitseellinen syntymä. 2. Hänen sovitustyönsä  3. Hänen korvaava kuolemansa 

puolestamme jne. 

He jättävät pois tärkeitä SANOJA kuten: Kristus, Jeesus, Herra, Jumala ja veri. (Esim. Kol. 1:14 on 

esim. 

"hänen verensä kautta" on jätetty pois. Niihin sisältyy Kristuksen kärsimys, mutta ei "MEITÄ varten", 

vaan niihin sisältyy 

Kristuksen uhraus, mutta ei "MEIDÄN PUOLESTA".). Vertaa itse. 5:7 ja 1. Piet. 4:1. 

Näette, että monilla näistä sanoista, jotka on jätetty pois, on hyvin tärkeä sisältö meille tänään. 

Vuoden 1881 jälkeen ruotsalainen Raamattu alkoi poiketa käytetyistä Raamatuista. 

uskonpuhdistuksen aikana. Syynä oli, että professorit Westcott ja Hort oli tuottanut uuden kreikan 

kielen perusteksti sinä vuonna. Jos haluat tietää enemmän siitä, mihin he uskoivat, lue artikkeli. 

Mikä Raamattu?. Mutta koska molemmat kielsivät, että Kristuksen kuolemalla olisi ollut mitään 

lunastavaa vaikutusta siihen, että syntisiä, voimme päätellä, että he eivät olleet kristittyjä.  

On yli 1 200 eroa seuraavien välillä, uudet ja vanhat perustekstit . Nämä erot löytyvät asiakirjan 

toisen painoksen huomautuksista. 

Reformaation Raamattu. 

14 testattua Raamattua 

Nämä 14 Raamattua on testattu alla luetelluilla 200 raamatunkohdalla. 

Alla olevasta yhteenvedosta näet, kuinka paljon kukin Raamattu on poistanut. 

https://www.youtube.com/watch?v=lvkDDFoV6Z4&t=0s


sanat, jotka löytyvät vanhasta perustekstistä Textus Receptus. Lisäksi voit nähdä, että nykyaikaiset 

Ruotsalaiset Raamatut ovat noudattaneet vaihtelevasti nykyaikaista perustekstiä! Tämä aiheuttaa 

sekaannusta niille, jotka ovat sitä mieltä, että nykyaikainen perusteksti on oikea, koska ruotsalainen 

käännökset, jotka ovat tulleet ulos 20. vuosisadalla ovat seuranneet modernia alkutekstiä paljon! 

Mitä suurempi vuosiluku on, sitä suurempi on poikkeama Textus Receptuksesta, alkuperäisestä. 

--- 

Korjailin hiukan Deep Language käännöstä tuossa yllä. Mutta Raamatun korjaukset se käänsi niin 

huonosti ja jätti osin englanniksi Ruotsi suomi käännöksessä, että jätin pois käännöksen, mutta se 

Ruotsinkielinen on yllä ja edelleen laajempi Suomenkielinen linkissä. 

LISÄÄ AIHEESTA 

MIKÄ ON TOTUUDEN PYLVÄS JA PERUSTUS? 

https://rumble.com/vsxvm2-mik-on-totuuden-pylvs-ja-perustus.-jkr-korjaus-raamatun-knnkseen.-

pituus-6-.html 

 

MATTEUS 25:VIISI VIISASTA JA VIISI TYHMÄÄ SELITYS. MILLOIN MIKROSIRU 
KADOTTAA HELV. 

https://rumble.com/vwusqp-matteus-25viisi-viisasta-ja-viisi-tyhm-selitys.-milloin-mikrosiru-

kadottaa-.html 

 
Siunausta t. Jukka  

LINKIT 
 
TUTUSTU SIVUSTOON:  
http://start.biblecenter.se/ 
 
ONLINE RUKOUS LAUANTAISIN KLO 19:00 Alkaen.  
Video kokoushuone on avoinna jo  18:30 jolloin voi jo tulla kokoukseen. 
https://rukous.biblecenter.se/ 
 
YouTube kanava 1080 hengellistä videota 
https://www.youtube.com/user/jukkastockholm 
 
RUMBLE VIDEOKANAVA, SENSUROiMATTOMAT VIDEOT (joita ei voida laitaa Youtubee) 
https://rumble.com/user/JukkaStockholm 
 
LÄHETÄ MEILLE RUKOUSPYYNTÖSI  
https://www.biblecenter.se/jeesusonherra/rukouspyynto/ 
 
LIITY BIBLECENTERIN JA ONLINE RUKOUKSEN UUTISKIRJEEN TILAAJAKSI 
https://www.biblecenter.se/jeesusonherra/liity-biblecenterin-uutiskirjeen-tilaajaksi/ 
 
 
RAAMATTU PDF YM DOKUMENTTIARKSTO 
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