Tuomaan evankeliumi
Suomentanut Tuomas Levänen, valmis pääsiäisenä 2001.
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Helsingin yliopisto, Antti Marjanen, koptin kielen opetuksesta. – Piikkiössä 28.1.2013.
1.

Naei ne N.0aje echp enta.IS et.onx .jo.ou auw
nämä ovat

sanat

Af.sxai.sou

salatut

joka elää

puhui

ja

Nqi.didumos Ioudas cwmas auw peja.f je

hän kirjoitti ne

Didymos

pe.ta.xe

jotka Jeesus

Juudas

Tuomas

ja

sanoi hän näin

e.cermhneia N.neei.0aje f.na.ji.+pe

kuka ikinä löytää

merkityksen

an M.p.mou

näiden sanojen hän tule maistamaan ei kuolemasta

2.

peje.IS je mNtref. .lo Nqi.pet. .0ine ef. .0ine 0antef.qine
sanoi Jeesus näin älköön hän lopettako

joka

etsii

kun

etsii

ennen kuin löytää

auw xotan ef.0an.qine f.na.0tRtR auw ef.0an. .0tortR f.na.R.
ja

kun

.0phre

hän tulee löytämään hän on murheellinen ja hän jos

murheellinen hän tulee

auw f.na.R. .Rro ejM.p.thr.f

hämmästymään ja

hän tulee kuningas yli kaiken

3.

peje.IS je eu.0a.jo.os nh.tN Nqi.net. .swk xht. .thutN je
sanoi Jeesus näin

he jos sanovat

teille

nuo

johtavat edessä itsenne

näin

eis.xmmte e.t. .mNtero xN.t.pe eeie N.xalmt .na.R.0orp
katso

on

valtakunta

taivaalla

silloin

linnut

tulevat ensin

erw.tN Nte.t.pe eu.0an.jo.os nh.tN je s.xN.calassa eeie
ennen teitä taivaasta

jos he sanovat

teille

näin

se on meressä

silloin

N.tbt .na.R.0orp erw.tN alla t.mNtero s.M.petN.xoun auw
kalat

tulevat ensin ennen teitä ennemmin valtakunta

s.M.petN.bal

xotan etetN.0an.souwn.thutN

se on teidän ulkopuolellanne kun

he tulevat tuntemaan teidät ja

isän

joka elää

kuitenkin

silloin

je N.tw.tN pe N.0hre

te tulette huomaamaan että

e0wpe de
jos

tote

te tulette tuntemaan itsenne

se.na.souwN.thne auw tetna.eime
M.p.eiwt et.onx

se on teidän sisällänne ja

te

olette

poikia

tetna.souwn.thutN an eeie
te tunnette itsenne

ei

silloin

tetN. .0oop xN.ou.mNt.zhke auw N.tw.tN pe t.mNt.xhke
te

olette

köyhyydessä

ja

te

olette

köyhyys

4.

peje.IS je f.na.jnau an Nqi.p.rwme N.xLlo xN.nef.xoou e.jne.
sanoi Jeesus näin

hän aikaile

ei

ihminen

iäkäs

päiviltään

kysyä

.ou.kouei N.0hre.0hm ef.xN.sa0F N.xoou etbe.p.topos M.p.wnx
pieneltä

pikkulapselta

hänen ollessa seitsemän päivää

paikasta

auw f.na.wnx

je ouN.xax N.0orp .na.R.xae

ja

sillä

oua

hän elää

monet

elämässä

auw Nse.0wpe

ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja

he tulevat

ouwt

yhdeksi ainoaksi

5.

peje.IS je .souwn.pet.M.p.Mto M.pek.xo ebol auw
sanoi Jeesus näin

tuntekaa hänet joka on

kasvojenne

edessä

pechp

ja

joka on salattu

ero.k f.na.qwlp ebol na.k mN.laau gar ef.xhp ef.na.ouwnx
teiltä

se paljastetaan edessä teidän ei ole mitään

kätkettyä mikä ilmaantua

ebol an
edessä ei

6.

au.jnou.f

Nqi.nef. .machths

he kysyivät häneltä

hänen opetuslapsensa

peja.u na.f je

k.ouw0

he sanoivat hänelle näin

tahdotko sinä

etrN.R.nhsteue auw e0 te ce ena.0lhl
että me paastoamme

ja

mikä

on

tapa jolla rukoilemme

ena.+.elehmosunh
tuleeko meidän antaa almuja

auw ena.R.parathrei e.ou N.qi.ouwm

peje.IS je MpR.je.qol

ja

sanoi Jeesus näin

tuleeko meidän kieltäytyä

mistä

syötävistä

älä valehtele

auw petetM.moste m.mo.f MpR.a.af je se.qolp thr.ou ebol
ja

se mitä inhoat

älä tee sitä

sillä ne paljastetaan kaikki

edessä

M.pe.mto ebol N.t.pe mN.laau gar ef.xhp ef.na.ouwnx ebol
läsnäolossa

an
ei

7.

edessä taivaan

ei mikään

salattu

voi ilmaantua

auw mN.laau ef.xoBS eu.na.qw oue0N.qolp.f
ja

ei mikään

peitetty

tule jäämään

ilman paljastusta

edessä

peje.IS je ou.makarios pe p.mouei paei ete p.rwme
sanoi Jeesus näin

siunattu

on

leijona

se

jonka

.na.ouom.f auw Nte.p.mouei .0wpe R.rwme
tulee syömään

ja

leijona

tulee

ihminen

auw f.bht

ihmiseksi

ja

se on kirottu

Nqi.p.rwme paei ete p.mouei .na.ouom.f auw p.mouei .na.0wpe
ihminen

se

jonka

leijona

tulee syömään

ja

leijona

tulee

R.rwme
ihmiseksi

8.

auw peja.f je e.p.rwme .tNtwn a.u.ouwxe R.rm.N.xht paei
ja

hän sanoi näin

on ihminen

verrattava kalastajaan

viisaaseen

siihen

Ntax.nouje N.tef.abw e.calassa af.swk M.mo.s e.zraI
joka

heitti

verkkonsa

mereen

veti

sen

ylös

xN.calassa es.mex N.tbt N.kouei N.xraI N.xht.ou af.xe a.u.noq
merestä

sen ollessa täynnä kalaa pieniä

alta niiden joukosta hän löysi

suuren

N.tBt e.nanou.f Nqi.p.ouwxe R.rm.N.xht af.nouje N.N.kouei
kalan

hyvän

kalastaja

viisas

heitti

pienet

thr.ou N.tbt ep.esht e.calassa af.swtp M.p.noq N.tBt
kaikki

kalat

alas

mereen

hän valitsi

suuren

kalan

ywris.xise pete.ouN.maaje M.mo.f e.swtM maref. .swtM
vaikeuksitta

se jolla on korvaa

hänellä

kuunnella

kuunnelkoon

9.

peje.IS je eis.xhhte af.ei ebol Nqi.pet. .site f.mex.toot.F
sanoi Jeesus näin

katso

hän tuli

af.nouje a.xoeine men
hän heitti

jotkut

ulos

hän joka kylvää

hän täytti kätensä

.xe ejN.te.xih au.ei Nqi.N.xalate

itse asiassa putosivat

tielle

tulivat

linnut

au.katf.ou xN.kooue au.xe ejN.t.petra auw Mpou.je.noune
ne keräsivät ne

jotkut toiset ne putosivat

kalliolle

ja

eivät juurtuneet

e.p.esht e.p.kax auw mpou.teue.xms e.xraI e.t.pe auw xN.kooue
alas

maahan

ja

eivät lähettäneet ituja nousemaan taivaalle ja

jotkut toiset

au.xe ejN.N.0oNte au.wqt M.pe.qroq auw a.p.fNt .ouom.ou
ne putosivat orjantappuroihin ne tukehduttivat

siemenet

ja

madot

söivät ne

auw a.xN.kooue .xe ejN.p.kax et.nanou.f auw af.+.karpos
ja

jotkut toiset

putosivat päälle maan

joka on hyvää

ja

antoi hedelmää

e.xraI e.t.pe e.nanou.f af.ei N.se e.sote auw 0e.jouwt e.sote
ylös

taivaalle

hyvää

tuli

60

kertainen annos ja

120 kertainen annos

10.

peje.IS je aei.nouje N.ou.kwxT ejN.p.kosmos auw eis.xhhte
sanoi Jeesus näin minä olen heittänyt

tulen

päälle

maailman

ja

katso

+.arex ero.f 0antef.jero
minä vartioin sitä

kunnes se palaa

11.

peje.IS je teei.pe .na.R.parage auw tet.N.t.pe
sanoi Jeesus näin tämä taivas

tulee katoamaan

ja

M.mo.s

se joka on yläpuolella

sen

.na.R.parage auw net.moout se.onx an auw net.onx se.na.mou
tulee katoamaan

ja

nuo kuolleet

he elävät

ei

ja

nuo elävät

he kuole

an N.xoou ne.tetN.ouwm M.pet.moout ne.tetN.eire m.mo.f
ei

päivät

te olitte syömässä

sitä mikä on kuollut

te teitte

sen

M.pet.onx xotan etetN.0an.0wpe xM.p.ouoein ou pe tetna.a.f
siksi joka elää

kun

te tulette olemaan

valossa

mitä on se mitä teette

xM.voou etetN.o N.oua atetN.eire M.p.snau xotan de
päivänä

te olitte

yhtenä

te teitte

kaksi

kun

kuitenkin

etetN.0a.0wpe N.snau ou pe etetN.na.a.f
teidän täytyisi olla

kahtena

mitä on

se mitä te teette

12.

peje.M.machths N.IS je tN.sooun je k.na.bwk N.toot.N nim
sanoivat opetuslapset Jeesukselle näin me tiedämme että sinä menet

pois luotamme kuka

pe et.na.R.noq e.xraI ejw.n peje.IS na.u je p.ma NtatetN.ei
on hän joka tulee suureksi ylös

yli meidän sanoi Jeesus heille näin paikasta olette tulleet

M.mau etetna.bwk 0a.Iakwbos p.dikaios paei Nta.t.pe mN.p.kax
tänne

.0wpe

tulette menemään ylös Jaakobin luokse vanhurskaan sen

etbht.F

tullut olemaan hänen tähtensä

on taivas

ja

maa

13.

peje.IS N.nef.machths je .tNtwn.t NtetN.jo.os na.ei je
sanoi Jeesus

opetuslapsilleen näin

verratkaa minua ja sanokaa

minulle tämä

e.eine N.nim peja.f na.f Nqi.simwn.petros je ek.eine
minä muistutan ketä sanoi hän hänelle

Simon

Pietari

näin sinä muistutat

N.ou.aggelos N.dikaios peja.f na.f Nqi.maccaios je ek.eine
enkeliä

vanhurskasta sanoi hän hänelle

Matteus

näin sinä muistutat

N.ou.rwme M.vilosovos N.rM.N.xht peja.f na.f nqi.cwmas je
ihmistä

filosofia

viisasta

sanoi hän hänelle

Tuomas näin

p.sax xolws ta.tapro .na.0an.F an etra.jo.os je ek.eine
mestari kokonaan minun suuni

pystyä

ei

että minä puhun näin sinä muistutat

N.nim peje.IMS je ano.k pek. .sax an epei ak.sw ak.+xe ebol
ketä

sanoi Jeesus näin

minä

teidän mestari ei

koska

te joitte tulitte juovuksiin

xN.t.phgh et.bRbre taei ano.k Ntaei.0it.S auw af.jit.F
lähteestä

joka kuplii

siitä

minä

olen annostellut

ja

hän otti hänet

af.anaywrei af.jw na.f N.0omT N.0aje Ntare.cwmas de .ei
hän vetäytyi

hän puhui hänelle

kolme

puhetta

kun

Tuomas kuitenkin tuli

0a.nef. .0beer au.jnou.f je Nta.IS .jo.os je ou na.k peja.f
luokse

ystävien

he kysyivät häneltä

Jeesus

puhui

näin mitä sinulle

sanoi hän

na.u Nqi.cwmas je ei.0an. .jw nh.tN oua xN.N.0aje
heille

Tuomas

näin

jos minä puhuisin

teille

yhden

puheista

ntaf.jo.ou na.ei tetna.fi.wne nte.tN.nouje ero.ei auw
hän on puhunut

minulle

te otatte kiviä

ja te heitätte

minua

ja

Nte.ou.kwxT .ei ebol xN.N.wne Ns.rwkx M.mw.tN
tuli

tulee

kivistä

ja polttaa

teidät

14.

peje.IS na.u je etetN.0an.R.nhsteue tetna.jpo nh.tN
sanoi Jeesus heille näin

jos te paastoatte

te siitätte

teille

N.N.ou.nobe auw etetN.0aN.0lhl se.na.R.katakrine M.mw.tN
syntiä

ja

jos te rukoilette

ne tulevat tuomitsemaan

teidät

auw etetN.0an.+.elehmosunh etetna.eire n.ou.kakon
ja

jos te annatte almuja

te teette

pahaa

N.netM.PNA auw etetN.0an.bwk exoun e.kax .nim auw
teidän hengillenne ja

jos te menette

mihin maahan tahansa

ja

NtetM.moo0e xN.N.ywra eu.0a.R.paradeye M.mw.tN
te

kuljette

seudulla

jos he ottavat vastaan

teidät

pet.ou.na.kaa.f xarw.tN .ouom.F net.0wne N.xht.ou
mitä he laittavat

eteen teidän

syökää

joka sairas

keskuudessa heidän

eri.cerapeue M.mo.ou pet.na.bwk gar exoun xN.tetN.tapro
parantakaa

heidät

joka

menee

sisään

teidän suuhunne

f.na.jwxM.thutN an alla pet.Nnhu ebol xN.tetN.tapro
se saastuta teitä

ei

ennemmin joka tulee

ulos

teidän suustanne

N.to.f pet.na.jaxM.thutN
se

joka

saastuttaa teidät

15.

peje.IS je xotan etetN.0an.nau e.pete.Mpou.jpo.f ebol
sanoi Jeesus näin kun

te katsotte

siihen jota he eivät siittäneet ulos

xN.t.sxime .pext. .thutN exM.petN.xo NtetN.ouw0t na.f
naisesta

kaatakaa itsenne

kasvoillenne

ja

palvokaa

häntä

pet.M.mau pe petn.eiwt
joka on se

on

teidän isänne

16.

peje.IS je taya eu.meeue Nqi.R.rwme je Ntaei.ei e.nouje
sanoi Jeesus näin ehkä

he ajattelevat

ihmiset

näin

olen tullut

heittämään

N.ou.eirhnh ejM.p.kosmos auw se.sooun an je Ntaei.ei
rauhaa

päälle

maailman

ja

he tiedä

ei

tätä

olen tullut

a.nouje N.xN.pwrj ejN.p.kax ou.kwxt ou.shfe ou.polemos
heittämään

erimielisyyttä

päälle maan

tulen

miekan

sodan

ouN.+ou gar .na.0wpe xN.ou.hei ouN.0omt .na.0wpe ejN.snau
viisi

tulee olemaan

talossa

kolme

tulee olemaan vastaan kahta

auw snau ejN.0omt p.eiwt ejM.p.0hre auw p.0hre ejM.p.eiwt
ja

kaksi

vastaan kolme

isä

vastaan poikaa

auw se.na.wxe e.rat.ou eu.o M.monayos
ja

17.

he seisovat

jaloillaan

he ovat

yksinäisiä

ja

poika

vastaan isää

peje.IS je +.na.+ nh.tN M.pete.Mpe.bal .nau ero.f auw
sanoi Jeesus näin minä annan teille

sen jota ei ole silmä

nähnyt

sitä

ja

pete.Mpe.maaje .sotm.ef auw pete.Mpe.qij .qMqwm.F auw
sen jota ei ole korva

kuullut

ja

sen mitä ei ole käsi

Mpef. .ei

e.xraI xi.vht r.rwme

se ei tullut

ylös

mieleen

koskettanut

ja

ihmisen

18.

peje.M.machths N.IS je .jo.os ero.n je tN.xah es.na.0wpe
sanoivat opetuslapset Jeesukselle näin puhu

meille

tämä meidän loppu tulee olemaan

N.a0 N.xe peje.IS je atetN.qwlp gar ebol N.t.aryh jekaas
millä

tavalla sanoi Jeesus näin teille on paljastettu

lähtien

alusta

niin että

etetna.0ine Nsa.caxh je xM.p.ma ete t.aryh M.mau e.caxh
te etsitte

loppua

näin

paikassa

jossa

alku

siellä

loppu

.na.0wpe M.mau ou.makarios pet.na.wxe e.rat.F xN.t.aryh auw
tulee olemaan siellä

siunattu

joka

seisoo

jaloillaan

alussa

ja

f.na.souwn.cxah auw f.na.ji.+pe an m.mou
hän tulee tietämään lopun ja

hän maista

ei

kuolemasta

19.

peje.IS je ou.makarios pe Ntax.0wpe xa.t.exh empatef.0wpe
sanoi Jeesus näin

siunattu

on

joka tuli olemaan

alusta ennen kuin tuli olemaan

etetN.0an.0wpe na.ei M.machths NtetN.swtM a.na.0aje
jos te tulette olemaan

minulle

opetuslapsia

te

kuulkaa

minun sanojani

neei.wne .na.R.diakonei nh.tN ouN.th.tN gar m.mau N.+ou N.0hn
nämä kivet

tulevat palvelijoiksi

teille

teille

siellä

viisi

puuta

xM.paradisos e.se.kim an N.0wm M.prw auw mare.nou.qwbe .xe
paratiisissa

jotka muutu ei

kesällä

talvella

ja

ei niiden lehdet

putoa

ebol pet.na.souwn.ou f.na.ji.+pe an M.mou
alas

joka tuntee ne

hän maista

ei

kuolemasta

20.

peje.M.machths N.IS je .jo.os ero.n je t.mNtero.n.M.pmue
sanoivat opetuslapset Jeesukselle näin

puhu

meille

tämä

valtakunta

taivasten

es.tNtwn e.nim peja.f na.u je es.tNtwn a.ou.bLbile

se on verrattava mihin

sanoi hän heille näin se on verrattava

N.0Ltam sobK para.N.qroq
sinapin

pieni

siemeneen

thr.ou xotan de es.0aN.xe

enemmän kuin siemenet kaikki

kun kuitenkin se putoaa

ejM.p.kax et.ou.R.xwb ero.f 0af.teuo ebol N.ou.noq N.tar
päälle maan

jonka ne valmistivat sille

se lähettää

ulos

suuret

oksat

Nf.0wpe N.skeph N.xalate N.t.pe
ja ne tulevat

suojiksi

linnuille

taivaan

21.

peje.marixam N.IS je e.nek.machths .eine N.nim peja.f je
sanoi

Maria

eu.eine

Jeesukselle näin sinun opetuslapsesi muistuttavat ketä

sanoi hän näin

N.xN.0hre.0hm eu.qelit a.ou.sw0e e.tw.ou an te

he muistuttavat

pikkulapsia

he ovat

pellolla

joka heidän ei

ole

xotan eu.0an.ei Nqi.N.joeis N.t.sw0e se.na.jo.os je
kun

he tulevat

herrat

pellon

he puhuvat

näin

.ke.tN.sw0e ebol na.n N.to.ou se.kak a.xhu M.pou.Mto ebol
antakaa te pelto

takaisin meille

ja he riisuuntuvat alasti

etrou.kaa.s ebol na.u Nse.+.tou.sw0e

heidän läsnäolossaan

na.u

dia.touto +.jw

että he antavat sen takaisin heille ja he antavat heidän peltonsa heille

siksi

minä puhun

M.mo.s je ef.0an.eime Nqi.p.jes.xN.hei je f.nhu
siitä

näin

jos hän huomaa

herra

talon

että hän tulee

Nqi.p.ref.jioue f.na.roeis empatef. .ei Nf.tM.kaa.f e.0ojT
ryöstäjä

hän vartioi

ennen kuin hän tulee eikä anna hänen tunkeutua

exoun e.pef.hei Nte.tef.mNtero etref.fi N.nef. .skeuos
sisään

hänen taloonsa

hänen valtakuntaansa

että hän ottaa hänen

tavaroitaan

N.tw.tN de .roeis xa.t.exm M.p.kosmos .mour M.mi.tN
te

kuitenkin vartioikaa

alusta

maailman

sitokaa

teidän

ejN.netN.+pe xN.N.ou.noq N.dunamis 0ina je ne.n.lhsths .xe
lantioillenne

suuret

voimat

niin

että

ei

varkaat

lankea

e.u.xih e.ei 0arw.tN epei te.yreia etetN.qw0t ebol xht.S
tiellä

tulemaan ylle teidän

se.na.xe ero.s
se lankeaa hänelle

N.episthmwn
ymmärryksen

koska

apu

jota te etsitte

ulkoa

hänelle

maref.0wpe xN.tetN.mhte Nqi.ou.rwme
tulkoon hän

teidän keskellänne

ihminen

Ntare.p.karpos .pwx af.ei xN.ou.qeph e.pef.asx
kun

hedelmä

halkeaa hän tulee

kiireellä

hänen sirppinsä

xn.tef.qij af.xas.F pete.ouN.maaje M.mo.f e.swtM maref.swtM
hänen kädessään hän niittää

hän jolla on korvat

hänellä

kuunnella

kuunnelkoon

22.

a.IS .nau a.xN.kouei eu.ji.erwte peja.f N.nef.machths je
Jeesus katsoi joidenkin pienten ottavan maitoa

sanoi hän

hänen opetuslapsilleen näin

neei.kouei et.ji.erwte eu.tNtwn a.net-bhk exoun a.t.mNtero
nämä pienet

jotka ottavat maitoa ovat verrattavissa noihin jotka menevät sisään valtakuntaan

peja.u na.f je eeie en.o N.kouei tN.na.bwk exoun e.t.mNtero
sanoivat he hänelle näin sitten me olemme pieniä

me menemme sisään

valtakuntaan

peje.IMS na.u je xotan etetN.0a.R.p.snau oua auw
sanoi Jeesus heille näin

kun

te teette kahdesta

yhden

ja

etetN.0an.R.p.sa.n.xoun N.ce M.p.sa.n.bol auw p.sa.n.bol n.ce
te teette puolen sisäisen

kuin

puoli ulkoinen

ja

puoli ulkoinen

kuin

M.p.sa.n.xoun auw p.sa.t.pe N.ce M.p.sa.m.p.itN auw 0ina
puoli sisiäinen

ja

puoli ylempi

kuin

puoli alempi

ja

niin

etetna.eire M.voout mN.t.sxime M.pi.oua ouwt jekaas
te teette

miehen

ja naisen

tuo yksi

ainoa

niin että

ne.voout .R.xoout Nte.t.sxime .R.sxime xotan etetN.0an.eire
ei mies

tulee mieheksi

nainen

tulee naiseksi

kun

te teette

N.xN.bal e.p.ma N.ou.bal auw ou.qij e.p.ma N.N.ou.qij auw
jotkut silmät

paikkaan

silmän

ja

käsi

paikkaan

käden

ja

ou.erhte e.p.ma N.ou.erhte ou.xikwn e.p.ma N.ou.xikw tote
jalka

paikkaan

jalan

kuva

paikkaan

kuvan

silloin

tetna.bwk exoun e.t.mNtero
te tulette menemään sisään valtakuntaan

23.

peje.IS je +.na.setp.thne oua ebol xN.0o auw snau ebol
sanoi Jeesus näin minä valitsen teidät

xN.tba

yksi

tuhannesta

ja

kaksi

auw se.na.wxe e.rat.ou eu.o oua ouwt

kymmenestätuhannesta ja

he seisovat

jaloillaan

he ovat yksi

ainoa

24.

peje.nef.machths je ma.tsebo.n e.p.topos et.k.M.mau epei

sanoi hänen opetuslapsensa näin

näytä meille

paikkaan

jossa sinä siellä koska

tanagkh ero.n te etrN.0ine Nsw.f peja.f na.u je
välttämätön

meille

on

että me etsimme

sitä

sanoi hän

heille näin

pet.euN.maaje M.mo.f maref. .swtM ouN.ouoein .0oop M.voun
hän jolla on korvat

hänellä

hän kuunelkoon

on valo

olemassa sisällä

N.N.ou.rM.ouoein auw f.R.ouoein e.p.kosmos thr.f
ihmisen valon

ja

hän tulee valoksi

maailmalle

kaikelle

ef.tM.R.ouoein ou.kake pe
jos hän ei tule valoksi

pimeys on hän

25.

peje.IS je .mere.pek.son N.ce N.tek. .vuyh eri.threi M.mo.f
sanoi Jeesus näin rakasta sinun veljeä

kuin

sinun

sielua

vartioi

häntä

N.ce N.t.elou M.pek. .bal
kuin

pupillia sinun

silmän

26.

peje.IS je p.jh et.xM.p.bal M.pek. .son k.nau ero.f p.soei de
sanoi Jeesus näin roska joka on silmässä

et.xM.pek.bal

sinun

veljen

näet

sen

tukki kuitenkin

k.nau an ero.f xotan ek.0an.nouje M.p.soei

joka on sinun silmässä näe

et

sitä

kun

sinä

heität

tukin

ebol xM.pek. .bal tote k.na.nau ebol e.nouje M.p.jh ebol
ulos

sinun

silmästä silloin

sinä näet

ulos

heittää

roskan

ulos

xM.p.bal M.pek.son
silmästä

sinun veljen

27.

etetN.R.nhsteue e.p.kosmos tetna.xe an e.t.mNtero
jos te ette

paastoa

maailmalta

te

tule

ette

valtakuntaan

etetN.tM.eire M.p.sabbaton N.sabbaton Ntetna.nau an e.p.eiwt
jos te ette

tee

sapattia

sapatiksi

te katso

ei

isään

28.

peje.IS je aei.wxe e.rat. xN.t.mhte M.p.kosmos auw aei.ouwnx
sanoi Jeesus näin minä seisoin jaloillani

keskellä

maailman

ja

minä ilmestyin

ebol na.u xN.sar3 aei.xe ero.ou thr.ou eu.taxe Mpi.xe e.laau
ulos

heille

lihassa

löysin

heidät

kaikki

juovuksissa en löytänyt ketään

N.xht.ou ef.obe auw a.ta.vuyh .+.tkas ejN.N.0hre N.R.rwme je
heistä

janoisena

ja

oli sieluni

tuskassa

puolesta poikien

ihmisten

että

xN.bLleeue ne xM.pou.xht auw se.nau ebol an je Ntau.ei
sokeita

ovat

mielessään

ja

he katso

ulos

ei

että he ovat tulleet

e.p.kosmos eu.0oueit eu.0ine on etrou.ei ebol xM.p.kosmos
maailmaan

tyhjään

he etsivät myös että tulevat

eu.0oueit plhn tenou
tyhjästä

mutta

nyt

ulos

maailmasta

se.toxe xotan eu.0an.nex.pou.hrp
ovat juovuksissa

kun

he kaatavat pois viininsä

tote se.na.R.metanoei
sitten

he tulevat katumaan

29.

peje.IS je e0je Nta.t.sar3 .0wpe etbe.PNA ou.0phre te
sanoi Jeesus näin

jos

on liha tullut olemaan

tähden hengen

ihme

on

e0je.PNA de etbe.p.swma ou.0phre N.0phre pe alla ano.k
jos

henki kuitenkin tähden ruumiin

ihme

ihmeiden

on ennemmin minä

+.R.0phre M.paei je pws a.teei.noq M.mNt.rM.mao as.ouwx
ihmettelen

tätä

että

kuinka

tämä suuri

rikkaus

on laitettu

xN.teei.mNt.xhke
tähän köyhyyteen

30.

peje.IS je p.ma euN.0omT N.noute M.mau xN.noute ne p.ma
sanoi Jeesus näin paikassa jossa on kolme jumalallista

siellä

jumalassa he ovat paikassa

euN.snau houa ano.k +.0oop nMma.f
jossa kaksi

tai yksi minä itse olen hänen kanssaan

31.

peje.IS je mN.provhths .0hp xM.pef.+me ma.re.soein
sanoi Jeesus näin ei profeettaa

hyväksytä hänen kylässään ei lääkäri

.R.cerapeue N.net. .sooun M.mo.f
paranna

niitä jotka

tuntevat

hänet

32.

peje.IS je ou.polis eu.kwt M.mo.s xijN.ou.toou ef.jose
sanoi Jeesus näin

kaupunki rakennetaan

se

ylle

vuoren

kohoaa

es.tajrhu mN.qom Ns.xe oude c.na0.xwp an
se linnoitetaan ei tapaa

sen kaatua eikä

se voi piiloutua

ei

33.

peje.IS je pet. .k.na.swtM ero.f xM.pek. .maaje xM.p.ke.maaje
sanoi Jeesus näin hän jota kuuntelette

häntä

teidän korvalla

.ta0e.oei0 M.mo.f xijN.netN.jenepwr
saarnatkaa

häntä

yllä

toisella korvalla

ma.re.laau gar

talojenne kattojen

ei kukaan

.jere.xhBS Nf.kaa.f xa.majke oude maf.kaa.f xM.ma ef.xhp
sytytä lamppua

ja laita sitä

alle vaatteen

eikä

hän laita sitä

paikkaan salattuun

alla e.0aref.kaa.f xijN.t.luynia jekaas ouon .nim et.bhk
ennemmin hän laittaa sen

ylle lampunjalan

niin että

jokainen

joka menee

exoun auw et.Nnhu ebol eu.na.nau a.pef.ouoein
sisään

ja

joka tulee

ulos

he voivat katsoa

sen valoon

34.

peje.IS je ou.bLle ef.0an. .swk xht.F N.ou.bLle 0au.xe
sanoi Jeesus näin

sokea

jos hän

johdattaa edessään

sokeaa

he kaatuvat

M.pe.snau e.p.esht e.ou.xieit
ne kaksi

alas

kuoppaan

35.

peje.IS je mN.qom Nte.oua .bwk exoun e.p.hei M.p.jwwre
sanoi Jeesus näin ei tapaa

voi yksi

mennä sisään

taloon

voimakkaan

Nf.jit.F N.jnax eimhti Nf.mour N.nef.qij tote f.na.pwwne
ja ottaa hänet voimalla

ellei

hän sido

hänen käsiään sitten

hän siirtää

ebol M.pef.hei
ulos

hänen talostaan

36.

peje.IS je mN.fi.roou0 jiN.xtooue 0a.rouxe auw jin.xi.rouxe

sanoi Jeesus näin älkää huolehtiko

aamusta

saakka iltaan

ja

illasta

0a.xtooue je ou pe et.na.taa.f xiwt. thutN
saakka aamuun että mitä

on

mitä te puette

ylle itsenne

37.

peje.nef.machths je a0 N.xoou ek.na.ouwnx ebol na.n auw
sanoi hänen opetuslapsensa näin mikä

päivä

sinä ilmestyt

ulos

meille

ja

a0 n.xoou ena.nau ero.k peje.IS je xotan etetN.0an.kek.thutN
mikä päivä

katsomme sinuun

sanoi Jeesus näin kun

te riisutte

itsenne

e.xhu MpetN.0ipe auw NtetN.fi N.netN.0thn NtetN.kaa.u
alasti

ilman häpeilemistä

ja

te otatte

teidän vaatteenne

ja laitatte ne

xa.p.esht N.netN.ouerhte N.ce N.no.kouei N.0hre.0hm
alle maahan

teidän jalkojenne

kuin

nuo

pienet

pikkulapset

NtetN.jopjP M.mo.ou tote tetna.nau e.p.0hre M.pet.onx
ja te

hypitte

niillä

silloin

te katsotte

poikaan

elävän

auw tetna.R.xote an
ja

te

pelkää

ette

38.

peje.IS je xax N.sop atetN.R.epicumei e.swtM a.neei.0aje
sanoi Jeesus näin monta kertaa

naei

e+.jw

te

halusitte

kuunnella

näitä sanoja

M.mo.ou nh.tN auw mN.th.tN.ke.oua e.sotm.ou

näitä mitä minä puhun niitä

teille

ja

ja ette ole toiselta

kuulleet niitä

N.toot.F ouN.xN.xoou .na.0wpe NtetN.0ine Nsw.ei tetna.xe
kädestä hänen

päiviä

tulee olemaan te etsitte

minua

te löydä

an ero.ei
ette minua

39.

peje.IS je M.varisaios mN.N.grammateus au.ji.N.0a0T
sanoi Jeesus näin

fariseukset

ja

kirjanoppineet

he ottivat avaimet

N.t.gnwsis au.xop.ou oute Mpou.bwk exoun auw net.ouw0
tiedon

he piilottivat ne

eikä

he menneet

sisään

ja

jotka haluavat

e.bwk exoun Mpou.kaa.u N.tw.tN de .0wpe M.vronimos N.ce
mennä

sisään eivät päästä heitä

te kuitenkin olkaa

viekas

kuin

N.N.xof ayw N.akeraios N.ce N.N.qrompe
käärmeet

ja

viattomat

kuin

kyyhkyset

40.

peje.IS je ou.be.n.eloole au.toq.s M.p.sa.n.bol M.p.eiwt
sanoi Jeesus näin

viinirypäle

se istutettiin

ulkopuolelle

isän

auw es.tajrhu an se.na.pork.S xa.tes.noune Ns.tako
ja

sitä linnoitettu

ei

he vetävät ylös sen

juurineen

se tuhoutuu

41.

peje.IS je pet.euN.ta.f xN.tef.qij se.na.+ na.f auw
sanoi Jeesus näin se jolla on se

kädessään

he antavat hänelle

ja

pete.mN.ta.f p.ke.0hm et.ouN.ta.f ce.na.fit.F N.toot.F
se jolla ei ole sitä

vähäistä

joka on hänellä

he ottavat sen

hänen kädestään

42.

peje.IS je .0wpe etetN.R.parage
sanoi Jeesus näin olkaa

kuin te kulkisitte ohi

43.

peja.u na.f Nqi.nef. .machths je N.to.k nim ek.jw N.naI
sanoivat

hänelle

hänen opetuslapsensa näin

sinä

kuka että puhut näitä

na.n xN.ne+.jw M.mo.ou nh.tN NtetN.eime an je ano.k nim
meille

ne mitä puhun

niitä

teille

te huomaa

ette että

minä

kuka

alla N.tw.tN atetN.0wpe N.ce N.ni.ioudaios je se.me
ennemmin

te

olette tulleet

kuin

nuo juudealaiset

sillä he rakastavat

M.p.0hn se.moste M.pef.karpos auw se.me M.p.karpos
puuta

he vihaavat

sen hedelmää

ja

he rakastavat

hedelmää

se.moste M.p.0hn
he vihaavat

puuta

44.

peje.IS je peta.je.oua a.p.eiwt se.na.kw ebol na.f auw
sanoi Jeesus näin joka puhuu yhtä

isälle

he jättävät

pois

hänelle

ja

peta.je.oua e.p.0hre se.na.kw ebol na.f peta.je.oua de
joka puhuu yhtä

pojalle

he jättävät

pois

hänelle joka puhuu yhtä kuitenkin

a.p.PNA et.ouaab se.na.kw an ebol na.f oute xM.p.kax oute
hengelle

se on pyhä

he jätä

ei

pois

hänelle

ei

maassa

eikä

xN.t.pe
taivaassa

45.

peje.IS je

mau.jele.eloole ebol xN.0onte oute

sanoi Jeesus näin

eivät he korjaa viinirypäleitä pois

orjantappuroista eikä

mau.kwtF.kNte ebol xN.sR.qamoul mau.+.karpos gar
eivät he kerää viikunoita pois

ohdakkeista

eivät ne anna hedelmää

ou.agacos R.rwme 0af.eine N.ou.agacon ebol xM.nef.exo
hyvä

ihminen

hän tuo

hyvää

ulos

aarteestaan

ou.kakos R.rwme 0af.eine N.xN.ponhron ebol xM.nef.exo
paha

ihminen

hän tuo

ecoou et.xN.nef.xht

pahuutta

aarteestaan

auw Nf.jw N.xN.ponhron ebol gar

syntisestä joka on hänen mielessään ja

xM.vouo

ulos

hän puhuu

pahuutta

ulos

M.vht 0af. .eine ebol N.xN.ponhron

ylenmääräisyydestä mielen

hän

tuo

ulos

pahuutta

46.

peje.IS je jin. .adam 0a.IwxaNnhs p.baptisths xN.N.jpo
sanoi Jeesus näin alkaen Aadamista saakka Johannes

kastajaan keskuudessa siitettyjen

N.N.xiome mN.pet.jose a.Iwxannhs p.baptisths 0ina je
naisesta

ei ketään koroteta

yli Johannes

kastajan

niin

että

n.ouwqP Nqi.nef.bal aei.jo.os de je pet.na.0wpe xN.thutN
alentaisi

hänen silmänsä minä puhuin kuitenkin näin joka tulee olemaan keskuudessanne

ef.o N.kouei f.na.souwn.t.mNtero auw f.na.jise a.Iwxannhs
hän on

pieni

hän tulee tuntemaan valtakunnan ja hänet korotetaan yli Johanneksen

47.

peje.IS je mN.qom Nte.ou.rwme .telo a.xto snau Nf.jwlK
sanoi Jeesus näin ei mitenkään voi ihminen

kiivetä

hevosiin kahteen jännittää

M.pite .sNte auw mN.qom Nte.ou.xmXAL .0M0e.joeis .snau h
jousia

kaksia

ja

ei mitenkään

voi palvelija

palvella herroja

kahta

tai

f.na.R.tima M.p.oua auw p.ke.oua f.na.R.xubrize M.mo.f
hän kunnioittaa

yhtä

ja

toista yhtä

hän halveksii

häntä

ma.re.rwme .se.Rm.as auw N.t.eunou Nf.epicumei a.sw hrp
ei

ihminen

juo viiniä vanhaa ja

heti

hän

halua

juoda viiniä

B.bRre auw mau.nouj. .hrp B.bRre e.askos N.as jekaas Nnou.pwx
uutta

ja

he eivät kaada viiniä

uutta

leiliin

vanhaan niin että ne eivät repeä

auw mau.nej. .hrp N.as e.askos B.bRre 0ina je ne.f.teka.f
ja

he eivät kaada viiniä vanhaa

leiliin

uuteen

niin

että

se tuhoaa sen

mau.jLq.toeis N.as a.0thN N.0aei epei ouN.ou.pwx .na.0wpe
eivät he ompele paikkoja vanhoja vaatteisiin uusiin

koska

siellä repeämä tulee olemaan

48.

peje.IS je er0n.snau .R.eirhnh mN.nou.erhu xM.pei.hei ouwt
sanoi Jeesus näin

kaksi

tekee rauhan

kanssa toistensa

tässä talossa yksin

se.na.jo.os M.p.toou je .pwwne ebol auw f.na.pwwne
he puhuvat

vuorelle

näin

liiku

pois

ja

se liikkuu

49.

peje.IS je xen.makarios ne N.monayos auw et.sotP je tetna.xe
sanoi Jeesus näin

siunattuja

ovat

yksinäiset

ja

valitut

sillä te löydätte

a.t.mNtero je N.tw.tN xN.ebol N.xht.S palin etetna.bwk e.mau
valtakuntaan

sillä

te

otetut

sieltä

jälleen te tulette menemään sinne

50.

peje.IS je eu.0an.jo.os nh.tN je NtatetN.0wpe ebol twn
sanoi Jeesus näin jos he puhuvat

teille

näin

oletteko te tulleet

ulos mistä

.jo.os na.u je Ntan.ei ebol xM.p.ouoein p.ma enta.p.ouoein
puhukaa

heille näin olemme tulleet ulos

valosta

paikasta

jossa valo

.0wpe M.mau ebol xi.toot.F ouaat.f af.wxe e.rat.F auw
tuli olemaan siellä

ulos

kautta käden hänen itsensä

hän seisoi jaloillaan

ja

af.ouwnx ebol xN.tou.xikwn eu.0a.jo.os nh.tN je N.tw.tN pe
hän ilmestyi

ulos

heidän kuvassaan

jos he puhuvat

teille

näin

te

olette

.jo.os je ano.n nef.0hre auw ano.n N.swtp M.p.eiwt et.onx

puhukaa näin

me

hänen poikia

ja

me

valittuja

isän

joka elää

eu,0an.jne.thutN je ou pe p.maein M.petN.eiwt et.xn.thutN
jos he kysyvät teiltä

näin mikä on

merkki

teidän isänne

joka

teissä

.jo.os ero.ou je ou.kim pe mN.ou.anapausis
puhukaa

heille

näin

liike

on

ja

rauha

51.

peja.u na.f Nqi.nef.machths je a0 N.xoou e.t.anapausis
sanoivat he hänelle

hänen opetuslapsensa näin mikä

päivä

rauha

N.net.moout .na.0wpe auw a0 N.xoou e.p.kosmos B.bRre .nhu
noiden kuolleiden

tulee olemaan

ja

mikä

päivä

maailma

uusi

tulee

peja.f na.u je th etetN.qw0T ebol xht.S as.ei alla
sanoi hän

heille

näin tuo

mitä te

katsotte

ulos

hänelle on tullut mieluummin

N.tw.tN tetN.sooun an M.mo.s
te

te

tunne

ette

häntä

52.

peja.u na.f Nqi.nef.machths je jout.afte M.provhths
sanoivat he hänelle

hänen opetuslapsensa näin kaksikymmentäneljä profeettaa

au.0aje xM.p.israel auw au.0aje thr.ou xraI N.xht.k
he puhuivat

israelissa

ja

he puhuivat

kaikki

liittyen sinuun

peja.f na.u je atetN.kw M.pet.onx M.petN.Mto ebol auw
sanoi hän

heille

näin te olette jättäneet hänet joka elää teidän läsnäolossa ulos

ja

atetN.0aje xa.net.moout
te olette puhuneet

noista kuolleista

53.

peja.u na.f Nqi.nef.machths je p.sBbe .R.wvelei h M.mo.n
sanoivat he hänelle hänen opetuslapsensa näin ympärileikkaus hyödyllinen tai meille

peja.f na.u je nef.R.wvelei ne.pou.eiwt .na.jpo.ou ebol
sanoi hän

heille

näin jos se on hyödyllinen

xN.tou.maau eu.sBbhu

alla

heidän isänsä

p.sBbe

siittäisi heidät

M.me xM.PNA

heidän äidistään ympärileikattuna mieluummin ympärileikkaus todellinen hengessä

af.qN.xhu thr.F
tarpeellinen kaikki

ulos

54.

peje.IS je xN.makarios ne N.xmke je tw.tN te t.mNtero.n.M.phue
sanoi Jeesus näin

siunattuja

ovat köyhät sillä

teidän

on

valtakunta taivaiden

55.

peje.IS je peta.meste.pef. .eiwt an mN.tef.maau
sanoi Jeesus näin

joka vihaa hänen

isää

ei

ja hänen äitiään

f.na0.R.machths an na.ei auw Nf.meste.nef. snhu mN.nef.swne
hän voi tulla opetuslapseksi ei minulle

ja

hän vihaa

hänen veljiään ja hänen sisariaan

Nf.fei M.pef.s7os N.ta.xe f.na.0wpe an ef.o N.a3ios na.ei
ja ota

hänen ristinsä

minun tavallani hän tule olemaan ei

ole

ansainnut

minua

56.

peje.IS je petax.souwn.p.kosmos af.xe e.ou.ptwma auw
sanoi Jeesus näin

joka on tuntenut

maailman

hän löysi

ruumiin

ja

pentax.xe e.a.ptwma p.kosmos .Mp0a M.mo.f an
joka on löytänyt

ruumiin

maailma

arvokas

hänestä ei

57.

peje.IS je t.mNtero M.p.eiwt es.tNtwN a.ou.rwme euN.ta.f
sanoi Jeesus näin

valtakunta

isän

se on kuin

ihminen

jolla oli

M.mau N.ou.qroq e.nanou.f a.pef.jaje .ei N.t.ou0m af.site
siellä

siemen

hyvä

hänen vihollisena tuli

yöllä

hän kylvi

N.ou.zizanion ejM.pe.qroq et.nanou.f Mpe.p.rwme .kaa.u
rikkaruohoja

päälle siementen jotka olivat hyviä

ei ihminen antanut heidän

e.xwle M.p.zizanion peja.f na.u je mhpws NtetN.bwk je
vetää ylös

rikkaruohoja

sanoi hän

heille

näin niin että ette te menisi

että

ena.xwle M.p.zizanioN NtetN.xwle M.p.souo nMma.f xM.voou
vedätte ylös

rikkaruohot

te vedätte ylös

viljat

kanssa sen

päivänä

gar M.p.wxS n.zizanion .na.ouwnx ebol se.xol.ou Nse.rokx.ou
sadonkorjuun

rikkaruohot

ilmestyvät ulos

he vetävät ne ylös ja polttavat ne

58.

peje.IS je ou.makarios pe p.rwme
sanoi Jeesus näin

siunattu

on

Ntax.xise

af.xe a.p.wnx

ihminen joka on murheellinen hän löytää elämän

59.

peje.IS je .qw0T Nsa.pet.onx xws etetN.onx xinl je
sanoi Jeesus näin katsokaa häntä joka elää

kun

te elätte

muuten että

netM.mou auw NtetN.0ine e.nau ero.f auw tetna0.qM.qom an
te kuolette

ja

te etsitte

nähdä

hänet

ja

teillä ole

voimaa

ei

60.

eu.nau a.ou.samareiths ef.fi N.ou.xieib ef.bhk exoun et.Ioudaia
näkivät

samarialaisen

ottavan

lampaan

menevän sisään

Juudeaan

peja.f N.nef.machths je ph M.p.kwte M.pe.xieib peja.u na.f
sanoi hän hänen opetuslapsilleen näin

tuo

vieressä

lampaan

sanoivat he heille

je jekaas ef.na.moout.F Nf.ouom.F peja.f na.u je xws
näin niin että

hän tappaa sen

ja

syö

sen

sanoi hän

heille näin

kun

ef.onx f.na.ouom.F an alla ef.0an.moout.F Nf.0wpe
se elää

hän syö sitä

ei

mieluummin jos hän tappaa sen

ja siitä tulee

N.ou.ptwma peja.u je N.ke.smot f.na0.a.s an peja.f na.u
ruumis

sanoivat he näin toisella tavalla

hän voi tehdä ei

sanoi hän

heille

je N.tw.tN xwt. .thutN 0ine Nsa.ou.topos nh.tN exoun
näin

te

myös

itse

etsikää

paikkaa

teille

jossa

e.ou.anapausis jekaas NnetN.0wpe M.ptwma Nse.ouwm.thutN
rauha

niin että

ette te tule

ruumiiksi

ja he

syö

teitä

61.

peje.IS je ouN.snau .na.Mton M.mau xi.ou.qloq p.oua .na.mou
sanoi Jeesus näin

p.oua .na.wnx
yksi

elää

on kaksi

lepäämässä

siellä

vuoteelle

yksi

kuolee

peje.salwmh je Nta.k nim p.rwme xws ebol
sanoi

Salome

näin

sinä

kuka ihminen

kun

pois

xN.oua ak.telo ejM.pa.qloq auw ak.ouwm ebol xN.ta.trapeza
yhden

nousit

päälle vuoteen

ja

söit

pois

minun pöydältäni

peje.IS na.s je ano.k pe pet.0oop ebol xM.pet.0h0

sanoi Jeesus hänelle näin

au.+

minä

olen

se joka on olemassa siitä joka on yhtäläinen

na.ei ebol xN.na.pa.eiwt ano.k tek.machths etee.paei

he antoivat minulle siitä

joka on minun isäni

minä

teidän opetuslapsenne syystä tästä

+.jw M.mo.s je xotan ef.0an.0wpe ef.0hf f.na.moux N.ouein
minä puhun heille näin

kun

hän tulee olemaan

tuhoutunut hän on täynnä

valoa

xotan de ef.0an.0wpe ef.ph0 f.na.moux n.kake
kun

kuitenkin hän tulee olemaan

jaettu

hän on täynnä pimeyttä

62.

peje.IS je ei.jw N.na.musthrion N.net.Mp0a N.na.musthrion
sanoi Jeesus näin minä puhun minun salaisuuksistani niille jotka ovat arvoisia salaisuuksilleni

pete.tek.ounam .na.a.f mNtre.tek.xbour .eime je es.R.ou
se mitä sinun oikea

tekee

älä anna sinun vasemman huomata että se on mitä

63.

peje.IS je neuN.ou.rwme M.plousios euN.ta.f M.mau N.xax
sanoi Jeesus näin

oli

ihminen

hyvinvoinnin

jolla oli

siellä

paljon

N.yrhma

peja.f je +.na.R.yrw N.na.yrhma jekaas e.ei.na.jo

rikkauksia

sanoi hän näin minä käytän

rikkauksiani

niin että

voin kylvää

Nta.wsx Nta.twqe Nta.moux N.na.exwr N.karpos 0ina je
ja niittää

ja istuttaa

ja täyttää

varastohuoneeni

hedelmillä

niin

että

n.i.R.qrwx L.laau naei ne nef.meeue ero.ou xM.pef.xht auw
minä en tarvitse mitään

nämä olivat hänen ajatuksensa niistä

hänen mielessään ja

xN.t.ou0h et.M.mau af.mou pet.euN.maaje m.mo.f maref.swtM
yöllä

joka oli siellä hän kuoli

se jolla on korvat

hänellä hän kuunnelkoon

64.

peje.IS je ou.rwme neuN.ta.f.xN.0Mmo auw Ntaref.sobte
sanoi Jeesus näin

ihmiselle

oli tulossa vieraita

ja

kun hän oli valmistanut

M.p.dipnon af.joou M.pef.xmXAL 0ina ef.na.twxM N.N.0Mmoei
päivällisen

hän lähetti

hänen palvelijansa niin

hän kutsuisi

vieraat

af.bwk M.p.0orP peja.f na.f je pa.joeis .twxM M.mo.k
hän meni ensimmäiselle

sanoi hän

hänelle näin minun herrani

kutsuu

sinua

peja.f je ouN.ta.ei.xN.xomT a.xen.emporos se.Nnhu 0aro.ei
sanoi hän näin

minulla on rahaa

kauppiaille

he tulevat

luokseni

e.rouxe +.na.bwk Nta.ouex.saxne na.u +.R.paraitei M.p.dipnon
illalla

minä menen

järjestämään tavarat

heille

minä olen estynyt

päivälliselle

af.bwk 0a.ke.oua peja.f na.f je a.pa.joeis .twxM M.mo.k
hän meni seuraavalle yhdelle sanoi hän hänelle näin

minun herrani

kutsui

sinua

peja.f na.f je aei.toou N.ou.hei auw se.R.aitei M.mo.ei
sanoi hän hänelle näin

minä ostin

talon

N.ou.xhmera +.na.sRfe an
päivän aijan

ja

he vaativat

minulta

af.ei 0a.ke.oua peja.f na.f je

minulla ole lepoa ei

hän tuli seuraavalle yhdelle sanoi hän hänelle näin

pa.joeis .twxM M.mo.k peja.f na.f je pa.0bhr.na.R.0eleet
minun herrani kutsuu

sinua

sanoi hän hänelle näin

ystäväni menee naimisiin

auw ano.k et.na.R.dipnon +.na0.i an +.R.paraitei M.p.dipnon
ja

minä

joka teen päivällisen minä voi tulla en

minä olen estynyt

päivälliselle

af.bwk 0a.ke.oua peja.f na.f je pa.joeis .twxM M.mo.k
hän meni seuraavalle yhdelle sanoi hän hänelle näin minun herrani kutsuu

sinua

peja.f na.f je aei.toou N.ou.kwmh e.ei.bhk a.ji.N.0wm +.na0.i
sanoi hän hänelle näin

minä ostin

maatilan olen menossa keräämään veroja voi tulla

an +.R.paraitei af.ei Nqi.p.xmXAL af.jo.os a.nef.joeis je
en

olen estynyt

hän tuli

palvelija

hän puhui

hänen herralleen näin

nentak.taxm.ou a.p.dipnon au.paraitei peje.p.joeis M.nef.xmXAL
nuo jotka sina kutsuit

päivälliselle

ovat estyneitä

sanoi

herra

hänen palvelijalleen

je .bwk e.p.sa.n.bol a.n.xiooue net.k.na.xe ero.ou .eni.ou
näin mene puolelle ulkoiselle

kaduille

ne joita löydät

siellä

tuo heidät

jekaas eu.na.R.dipnei N.pef.toou mN.n.e0ote eu.na.bwk an
niin että

he saavat päivällisen

ostajat

ja kauppiaat

he mene ei

exoun e.n.topos M.pa.Iwt
sisään

paikkoihin

isäni

65.

peja.f je ou.rwme N.yrhstos neuN.ta.f N.ou.ma N.eloole
sanoi hän näin

ihminen

oikeuden

omisti hän

paikan

viinirypäleitä

af.taa.f N.xN.ouoeie 0ina eu.na.R.xwb ero.f Nf.ji M.pef.karpos
hän antoi sen vuokralaisille

niin

he työskentelisivät siellä hän ottaa sen hedelmän

N.toot.ou af.joou M.pef.xmXAL jekaas e.n.ouoeie .na.+ na.f
kädestä heidän

hän lähetti hänen palvelijansa niin että

vuokralaiset

antavat hänelle

M.p.karpos M.p.ma N.eloole au.emaxte M.pef.xMXAL au.xioue
hedelmän

paikasta viinirypäleiden

he ryöstivät

hänen palvelijansa he hakkasivat

ero.f ne.ke.kouei pe se.moout.f a.p.xmXAL .bwk af.jo.os
hänet

toinen pieni

oli

he tappoivat hänet

palvelija

meni

hän puhui

e.pef.joeis peje.pef.joeis je me0ak Mpef.souwn.ou af.joou
hänen herralleen

sanoi hänen herransa näin

ehkä

he eivät tunteneet heitä hän lähetti

N.ke.xmSAL a.n.ouoeie .xioue e.p.ke.oua tote a.p.joeis .joou
toisen palvelijan

vuokralaiset hakkasivat toisen yhden

sitten

herra

lähetti

M.pef.0hre peja.f je me0ak se.na.0ipe xht.f M.pa.0hre
hänen poikansa

sanoi hän näin

ehkä

he häpeävät

edessä hänen minun poikani

a.n.ouoeie et.M.mau epei se.sooun je N.to.f pe pe.kahronomos
vuokralaiset jotka olivat siellä sillä

he tiesivät

että

M.p.ma N.eloole au.qop.F au.moout.f
paikan

hän

on

perillinen

net.euN.maaje M.mo.f

viinirypäleiden he ottivat hänet he tappoivat hänet se jolla on korvat

hänellä

maref.swtM
hän kuunnelkoon

66.

peje.IS je ma.tsebo.ei e.p.wne paei Ntau.sto.f ebol
sanoi Jeesus näin näyttäkää minulle

kiveä

yhtä

ovat kääntäneet he alas

Nqi.net.kwt N.to.f pe p.wne N.kwx
nuo rakentajat

se

on

kivi

kulman

67.

peje.IS je pet.sooun M.p.thr.F ef.R.qrwx ouaa.f .R.qrwx
sanoi Jeesus näin se joka tuntee

kaiken

jos tarvitsee

itseään

tarvitsee

M.p.ma thr.F
paikkaa

kaikkea

68.

peje.IS je N.tw.tN xM.makarios xotan eu.0an.meste.thutN
sanoi Jeesus näin

te

siunattuja

kun

he vihaavat

teitä

Nse.R.diwke M.mw.tN auw je.na.xe an e.topos xM.p.ma
je

vainoavat

teitä

ja

he löydä

entau.diwke M.mw.tN xraI N.xht.f

ei

paikkaa

paikassa

missä vainoavat

teitä

alas

hänessä

69.

peje.IS je xM.makarios ne naei Ntau.diwke M.mo.ou xraI
sanoi Jeesus näin

siunattuja

ovat

xM.pou.xht net.M.mau

nämä

he vainoavat

heitä

alas

nentax.souwn.p.eiwt xN.ou.me

mielessään ne jotka ovat siellä

he tuntevat

isän

totuudessa

xM.makarios net.xkaeit 0ina eu.na.tsio N.cxh M.pet.ouw0
siunattuja

jotka ovat nälkäisiä niin

he tyydyttävät vatsan

siltä joka haluaa

70.

peje.IS je xotan etetN.0an.jpe.ph xN.thutN paI
sanoi Jeesus näin

kun

te

siitätte

tuon

teissä

sen

et.euN.th.tN.F f.na.touje.thutN e0wpe mN.th.tN.ph
mikä on teillä se

hän pelastaa

teidät

jos

teillä ei ole sitä

xN.thutN paei ete mN.th.tN.F xN.thne f.na.mout.thne
teissä

sitä

joka

ei ole teillä

itsessänne

se tappaa teidät

71.

peje.IS je +.na.0or0R M.peei.hei auw mN.laau .na0.kot.F
sanoi Jeesus näin minä tuhoan

tämän talon

ja

ei kukaan

voi rakentaa sitä

an N.ke.sop
ei

milloinkaan

72.

peje.ou.rwme na.f je .jo.os N.na.snhu 0ina eu.na.pw0e
sanoi

ihminen

hänelle näin

puhu

veljilleni

niin

he jakaisivat

N.N.xnaau M.pa.eiwt nMma.ei peja.f na.f je w p.rwme nim
tavarat

minun isäni

kanssa minun sanoi hän

hänelle näin oi

ihminen

kuka

pe Ntax.a.at N.ref.pw0e af.kot.F a.nef.machths peja.f na.u
on

tehnyt minut

jakajaksi

hän kääntyi hänen opetuslapsiinsa sanoi hän

je mh e.ei.0oop N.ref.pw0e
näin todella minä olenko

jakajana

heille

73.

peje.IS je p.wxS men .na0w.f N.ergaths de sobK .sons
sanoi Jeesus näin sato

itse asiassa valtava on työntekijät kuitenkin vähäinen rukoilkaa

de M.p.joeis 0ina ef.na.nej.ergaths ebol e.p.wxS
kuitenkin herraa

niin

hän lähettää

työntekijöitä

ulos

sadonkorjuuseen

74.

peja.f je p.joeis ouN.xax M.p.kwte N.t.jwte mN.laau
sanoi hän näin

herra

on monia

ympärillä

lähteen

ei mitään

de xN.e.0wne
kuitenkaan kaivossa

75.

peje.IS je ouN.xax .axerat.ou xirM.p.ro alla M.monajos
sanoi Jeesus näin

on monia

sisomassa

ovella

ennemmin yksinäiset

net.na.bwk exoun e.p.ma N.0eleet
he

menevät sisään

paikkaan

häiden

76.

peje.IS je t.mNtero M.p.eiwt es.tNtwn a.ou.rwme N.e0wwt
sanoi Jeesus näin

valtakunta

isän

se on verrattavissa

ihmiseen kaupankäynnin

euN.ta.f M.mau N.ou.vortion e.af.xe a.ou.margariths p.e0wt
omisti hän

siellä

kuorman

hän löysi

helmen

kauppias

et.M.mau ou.sabe pe af.+.pe.vortion ebol af.toou na.f
siellä

viisas

oli

hän antoi kuorman

takaisin

hän osti

hänelle

M.pi.margariths ouwt N.tw.tN xwt.thutN .0ine Nsa.pef.exo
tuon helmen

ainoastaan

te

myös

itse

etsikää

aarretta

e.maf.wjN ef.mhn ebol p.ma e.ma.re.jooles .txno exoun
joka ei katoa

kuluen

pois

paikkaa

jossa ei koiperhonen tule

sisään

e.mau e.ouwm oude ma.ref.fNt .tako
siellä

syömään

ja

eivät madot

tuhoa

77.

peje.IS je ano.k pe p.ouoein paei et.xijw.ou thr.ou

sanoi Jeesus näin

minä

olen

valo

se

joka on yllä heidän kaikki

Nta.p.thr.F .ei ebol N.xht auw Nta.p.thr.F .pwx 0aro.ei
on kaikki

tullut

ulos

minusta

ja

on

kaikki

avannut

minulle

.pwx N.ou.0e ano.k +.M.mau .fi M.p.wne e.xraI auw
avaa

puun kuori

minä

olen siellä

ota

kivi

ylös

ja

tetna.xe ero.ei M.mau
te löydätte

minut

siellä

78.

peje.IS je etbe.ou atetN.ei ebol e.t.sw0e e.nau e.ou.ka0
sanoi Jeesus näin syystä mistä

te tulitte

ulos

pellolle

katsomaan

ruokoa

ef.kim ebol xitM.p.thu auw e.nau e.ou.rwme euN.0thn eu.qhn
se liikkuu ulkona voimasta tuulen

ja

katsomaan

ihmistä

jolla on vaatteet pehmeät

xiw.wf N.ce N.netN.Rrwou mN.netN.megistanos naei e.n.0thn
yllä hänen kuin

teidän kuninkaillanne

ja teidän ylimmäisillä miehillänne nämä vaatteet

et.qhn xiw.ou auw se.na0.Soun.t.me an
pehmeät yllä heidän

ja

he voi tuntea totuutta

ei

79.

peje.ou.sxime na.f xM.p.mh0e je neeiat.S N.cxh Ntax.fi
sanoi

nainen

hänelle

väkijoukossa näin

siunattu se

xaro.k auw N.kibe entax.sanou0.K
sinua

ja

rinnat

jotka ruokkivat sinua

vatsa

joka kantoi

peja.f na.s je
sanoi hän hänelle näin

neeiat.ou N.nentax.swtM a.p.logos M.p.eiwt au.arex ero.f
siunattuja ne

xN.ou.me

jotka ovat kuunnelleet

sanaa

isän

he ovat pitäneet sen

ouN.xN.xoou gar .na.0wpe NtetN.jo.os je

totuudessa

päiviä

tulee olemaan

te sanotte

näin

neeiat.S N.cxh taei ete Mpes.ww auw N.kibe naei e.mpou.+.erwte
siunattu se

vatsa

se joka

ei hedelmöittynyt ja rinnat

nuo jotka eivät antaneet maitoa

80.

peje.IS je pentax.souwn.p.kosmos af.xe e.p.swma pentax.xe
sanoi Jeesus näin joka on tullut tuntemaan maailman hän on löytänyt ruumiin

de e.p.swma p.kosmos .Mp0a M.mo.f an
kuitenkin ruumiin

maailma

arvokas

hänestä

ei

joka on löytänyt

81.

peje.IS je pentax.R.rM.mao maref.R.Rro auw pet.euN.ta.f
sanoi Jeesus näin joka on tullut rikkaaksi

tulkoon kuninkaaksi ja

hän jolla on se

N.ou.dunamis maref.arna
valta

siitä luopukoon

82.

peje.IS je pet.xhn ero.ei ef.xhn e.t.sate auw pet.ouhu
sanoi Jeesus näin joka on lähellä minua hän on lähellä

M.mo.ei
minusta

f.ouhu

tulta

ja

joka on kaukana

N.t.mNtero

hän on kaukana valtakunnasta

83.

peje.IS je N.xikwn se.ouonx ebol M.p.rwme auw p.ouoein
sanoi Jeesus näin

kuvat

ne paljastetaan edessä

ihmisen

ja

valo

et.N.xht.ou f.xhp xN.xikwn M.p.ouoein M.p.eiwt f.na.qwlP ebol
joka on heissä se on piilotettu kuvaan

valon

isän

se tullaan paljastamaan

auw tef.xikwn .xhp ebol xitM.pef.ouoein
ja

hänen kuvansa piilotetaan pois

kautta hänen valonsa

84.

peje.IS je N.xoou etetN.nau e.petN.eine 0aretN.rawe xotan
sanoi Jeesus näin

päivät

te katsotte

teitä muistuttavaan

te iloitsette

kun

de etetN.0an.nau a.netN.xikwn Ntax.0wpe xi.tetn.exh oute
kuitenkin

te

katsotte

teidän kuvaanne joka tuli olemaan

teidän alussa

eikä

mau.mou oute mau.ouwnx ebol tetna.fi xa.ouhr
ei se kuole

tai

ei se ilmesty

ulos

te kannatte

kuinka paljon

85.

peje.IS je Nta.adam 0wpe ebol xN.ou.noq N.dunamis mN.ou.noq
sanoi Jeesus näin

oli Aadam tullut olemaan ulos

suuresta

voimasta

ja suuresta

M.mNt.rM.mao auw Mpef.0wpe ef.Mp0a M.mw.tN ne.f.a3ios gar

rikkaudesta

ja

hän ei tullut

arvoiseksi

teidän

hän ansainnut

pe nef.na.ji.+pe an M.p.mou
oli

hän olisi maistanut

ei

kuolemasta

86.

peje.IS je N.ba0or ouN.ta.u.nou.bhb auw N.xalate ouN.ta.u
sanoi Jeesus näin

ketuilla

on niillä niiden luolat

ja

linnuilla

on niillä

M.mau M.pou.max p.0hre de M.p.rwme mN.ta.f N.Nou.ma e.rike
siellä

niiden pesät

poika

kuitenkin ihmisen

ole ei hänellä

paikkaa

laskea

N.tef.ape Nf.Mton M.mo.f
hänen päänsä lepäämään

itse

87.

peja.f Nqi.IS je ou.talaipwron pe p.swma et.a0e N.ou.swma
sanoi hän

Jeesus näin

onneton

on

ruumis

joka on riippuvainen ruumiista

auw ou.talaipwros te t.vuyh et.a0e N.naei M.p.snau
ja

onneton

on

sielu

joka on riippuvainen näistä kahdesta

88.

peje.IS je N.aggelos .nhu 0arw.tN mN.N.provhths auw se.na.+
sanoi Jeesus näin

enkelit

tulevat

luokse teidän

ja profeetat

ja

he antavat

nh.tN N.net.euN.th.tN.se auw N.tw.tN xwt.thutN net.Ntot.thne
teille

niitä jotka on teillä

ja

te

myös itse

nuo jotka on teillä

.taa.u na.u NtetN.jo.os nh.tN je a0 N.xoou pet.ou.Nnhu
antakaa ne heille

ja te puhutte

teille

näin mikä

päivä

tuo he tulevat

Nse.ji.pete.pw.ou
ja ottavat sen mikä on heidän

89.

peje.IS je etbe.ou tetN.eiwe M.p.sa.n.bol M.p.pothrion
sanoi Jeesus näin syystä mistä te pesette

puolen ulkoisen

kupista

tetN.R.noei an je pentax.tamio M.p.sa.n.xoun N.to.f on
te

ymmärrä

ette että

joka on luonut

pentaf.tamio M.p.sa.n.bol

puolen sisäisen

hän

myös

joka

sen luonut

puolen ulkoisen

90.

peje.IHS je .amheitN 0aro.ei je ou.yrhstos pe pa.naxB auw
sanoi Jeesus näin tulkaa te

luokse minun että

hyvä

on

ikeeni

ja

ta.mNt.joeis ou.rM.ra0 te auw tetna.xe a.u.anaupasis nh.tN
minun herruuteni

ihmisystävällinen on

ja

te löydätte

levon

itsellenne

91.

peja.u na.f je .jo.os ero.n je Ntk.nim 0ina ena.R.pisteue
sanoivat he hänelle näin

puhu

meille

näin

sinä kuka

niin

me voimme uskoa

ero.k peja.f na.u je tetN.R.piraze M.p.xo N.t.pe mN.p.kax auw
sinua

sanoi hän heille

näin

te luette

merkkejä taivaan

ja maan

ja

pet.N.petN.Mto ebol MpetN.souwn.F auw peei.kairos
hän joka on läsnäolossanne

te ette

tunne häntä

ja

tällä

hetkellä

tetN.sooun an N.R.piraze M.mo.f
te

tiedä

ette

lukea

häntä

92.

peje.IS je .0ine auw tetna.qine alla net.atetN.jnou.ei
sanoi Jeesus näin etsikää

ja

te löydätte

mieluummin asiat joita kysyitte minulta

ero.ou N.ni.xoou e.Mpi.jo.ou nh.tN M.p.xoou et.M.mau tenou
joista

noina päivinä minä en kertonut niitä teille

päivänä

joka oli

nyt

e.xna.I e.jo.ou auw tetN.0ine an Nsw.ou
mielelläni minä puhuisin ne ja

te

etsi

ette

niitä

93.

MpR.+.pet.ouaab N.N.ouxoor jekaas N.nou.noj.ou e.t.kopria
älä anna sitä mikä on pyhää

koirille

niin että

ne eivät heittäisi sitä

lantakasaan

MpR.nouje N.M.margariths N.n.e0au 0ina je N.nou.a.af -la--älä heitä
helmiä
sioille
niin
että ne tekevät ne ________
(viimeinen sana tässä on turmeltunut niin ettei siitä saa selvää, siinä voisi olla esim. R.lajte
pilaantuneiksi)

94.

peje.IS je pet.0ine f.na.qine auw pet.twxm exoun
sanoi Jeesus näin hän joka etsii

hän löytää

ja

hän joka koputtaa sisään

se.na.ouwn na.f
he avaavat

hänelle

95.

peje.IS je e0wpe ouN.th.tN.xomT MpR.+ e.t.mhse alla .+
sanoi Jeesus näin

jos

on teillä rahaa

älkää antako korolle mieluummin antakaa

M.mo.f M.petetna.jit.ou an N.toot.F
hänelle

jolta te ota

ette

kädestä

96.

peje.IS je T.mNtero M.p.eiwt es.tNtwn e.u.sxime as.ji
sanoi Jeesus näin

valtakunta

isän

se on verrattavissa

naiseen hän otti

N.ou.kouei N.saeir as.xop.F xN.ou.0wte as.a.af N.xN.noq
vähän

hapantaikinaa hän piilotti sen

taikinaan

hän teki sen suuriksi

N.n.oeik pet.euN.maaje M.mo.f maref.swtM
leiviksi

se jolla on korvat

hänellä

hän kuunnelkoon

97.

peje.IS je t.mNtero M.p.eiwt es.tNtwn a.ou.sxime es.fi
sanoi Jeesus näin

valtakunta

isän

se on verrattavissa naiseen

hän kantoi

xa.ou.qLmeei ef.mex N.noeit es.moo0e xi.ou.xih es.ouhou
ruukkua

se täynnä

ruokaa

hän käveli

tiellä

kaukaisella

a.p.maaje M.p.qLmeei .ouwqP a.p.noeit .0ouo Nsw.s xi.te.xih
korva

ruukun

särkyi

ruoka

tyhjeni

perään hänen tielle

ne.s.sooun an pe ne.Mpes.eime e.xise Ntares.pwx exoun
hän tiennyt

ei

sitä

ei hän huomannut ongelmia

kun hän avasi

sisään

e.pes.hei as.ka.p.qLmeei a.p.esht as.xe ero.f ef.0oueit
hänen taloonsa hän laittoi ruukun

alas

hän löysi

sen

tyhjänä

98.

peje.IS je t.mNtero M.p.eiwt es.tNtwn e.ou.rwme ef.ouw0
sanoi Jeesus näin

valtakunta

isän

se on verrattavissa

ihmiseen

hän haluaa

e.mout.ou.rwme M.megistanos af.0wlm N.t.shfe xM.pef.hei
tappaa

ihmisen

voimakkaan

hän veti

miekkansa

hänen talossaan

af.jot.S N.t.jo jekaas ef.na.eime je tef.qij .na.twk exoun

hän löi sen

seinään

niin että

hän huomaisi

että

hänen kätensä on vahva sisällä

tote af.xwtB M.p.megistanos
sitten

hän tappoi

voimakkaan

99.

peje.M.machths na.f je nek.snhu mN.tek.maau se.axerat.ou
sanoivat opetuslapset

hänelle näin sinun veljesi

ja sinun äitisi

he seisovat

xi.p.sa.n.bol peja.f na.u je net.N.neei.ma et.eire M.p.ouw0
puolella ulkoisella

sanoi hän

heille näin

ne näissä paikoissa jotka tekevät

tahdon

M.pa.eiwt naei ne na.snhu mN.ta.maau N.to.ou pe et.na.bwk
minun isäni

nämä ovat

veljeni

ja äitini

he

ovat jotka menevät

exoun e.t.mNtero M.pa.eiwt
sisään

valtakuntaan

minun isäni

100.

au.tsebe.IS a.ou.noub auw peja.u na.f je net.hp a.kaisar
he näyttivät Jeesukselle kultarahaa ja

sanoivat

hänelle näin nuo jotka kuuluvat keisarille

se.0ite M.mo.n N.N.0wm peja.f na.u je +.na.kaisar N.kaisar
he vaativat

meiltä

veroja

sanoi hän heille

näin antakaa ne keisarin keisarille

.+.na.p.noute M.p.noute auw pete nw.ei pe ma.tNna.ei.f
antakaa ne Jumalan

Jumalalle

ja

hän joka minun

on

antakaa minulle hänet

101.

peta.meste.pef.eiwt an mN.tef.maau N.ta.xe f.na0.R.machths
joka vihaa

hänen isäänsä ei

ja

äitiään

minun tavallani hän voi tulla opetuslapseksi

naei an auw peta.mRre.pef.eiwt an mN.tef.maau N.ta.xe
minulle ei

ja

joka rakasta hänen isäänsä ei

ja äitiään

minun tavallani

f.na0.R.machths naei an ta.maau gar Ntas.-------- ebol
hän voi tulla opetuslapseksi minulle ei

ta.maau de

M.me

minun äitini

hän

ulos

as.+ naei M.p.wnx

minun äitini kuitenkin todellinen hän antoi minulle elämän
(tässä on toinen kohta, joka on turmeltunut kokonaan lukukelvottomaksi)

102.

peje.IS je ouoei na.u M.varisaios je eu.eine N.N.ou.ouxor

sanoi Jeesus näin

voi

heitä

fariseuksia

että

he muistuttavat

koiraa

ef.NkotK xijM.p.ouonef N.xen.exoou je oute f.ouwm an oute
se lepää

kaukalossa

härkien

eikä

se syö

ei

eikä

f.kw an N.n.exoou e.ouwm
se anna ei

härkien

syödä

103.

peje.IS je ou.makarios pe p.rwme paei et.soouN je xN.a0
sanoi Jeesus näin

siunattu

on

ihminen

se

joka tietää

että

mistä

M.meros e.n.lhsths .nhu exoun 0ina ef.na.twoun Nf.swoux
osasta

varkaat

tulevat

sisään

niin

hän voi nousta

ja koota

N.tef.mNtero auw Nf.mour M.mo.f ejN.tef.+pe xa.t.exh
hänen valtakuntansa

empatou.ei

ja

sitoa

hänen

lantionsa

alusta

exoun

ennen kuin he tulevat sisään

104.

peja.u n.IS je .amou NtN.0lhl M.poou auw NtN.R.nhsteue
sanoivat he Jeesukselle näin tule

rukoillaan

tänään

ja

paastotaan

peje.IS je ou gar pe p.nobe Ntaei.a.af h Ntau.jro ero.ei
sanoi Jeesus näin mikä

on

synti

minä olen tenhyt tai he ovat voittaneet minut

xN.ou alla xotan er0an.p.numvios .ei ebol xM.p.numvwn
missä

mieluummin

kun

sulhanen

tulee

ulos

häähuoneesta

tote marou.nhsteue auw marou.0lhl
silloin

paastotkoon

ja

rukoilkoon

105.

peje.IS je pet.na.souwn.p.eiwt mN.t.maau se.na.moute ero.f
sanoi Jeesus näin

hän joka tuntee

isän

ja äidin

he

kutsuvat

häntä

je p.0hre M.porne
näin

poika

huoran

106.

peje.IS je xotan etetN.0an.R.p.snau oua tetna.0wpe N.0hre

sanoi Jeesus näin

kun

te teette kahdesta

yhden

teistä tulee

poikia

M.p.rwme auw etetN.0an.jo.os je p.toou .pwwne ebol
ihmisen

ja

jos te puhutte

näin

vuori

liiku

pois

f.na.pwwne
se liikkuu

107.

peje.IS je t.mNtero es.tNtwn e.ou.rwme N.0ws euN.ta.f
sanoi Jeesus näin

valtakunta se on verrattavissa

ihmiseen paimentavaan oli hänellä

M.mau N.0e N.esoou a.oua N.xht.ou swrM e.p.noq pe af.kw
siellä

100

lammasta

yksi

niistä

eksyi

suurin

oli

hän jätti

M.pSte.vit af.0ine Nsa.pi.oua 0antef.xe ero.f Ntaref.xise
99

hän etsi

tuota yhtä

peja.f M.p.esoou je
sanoi hän

lampaalle

kunnes

+.ouo0.K

löysi

hänet oltuaan murheellinen

para.pSte.vit

näin minä rakastan sinua enemmän kuin 99:ää

108.

peje.IS je peta.sw ebol xN.ta.tapro f.na.0wpe
sanoi Jeesus näin se joka juo

ulos

minun suustani

N.ta.xe

hän tulee olemaan minun tavallani

ano.k xw. +.na.0wpe e.nto.f pe auw net.xhn .na.ouwnx ero.f
minä

myös tulen olemaan

kuin hän

on

ja

nuo salatut

paljastuvat

hänelle

109.

peje.IS je t.mNtero es.tNtwn e.ou.rwme euN.ta.f M.mau
sanoi Jeesus näin

valtakunta

se on verrattavissa

ihmiseen

jolla oli

siellä

xN.tef.sw0e N.N.ou.exo ef.xhp ef.o N.at.sooun ero.f auw
hänen pellossaan

aarre

piilotettuna hän ollut ei tietoinen

siitä

ja

MmNNsa.tref.mou af.kaa.f M.pef.0hre ne.p.0hre .sooun an
jälkeen hänen kuolemansa hän jätti sen hänen pojalleen

poika

tiennyt

af.fi.t.sw0e et.M.mau af.taa.s ebol auw pentax.toou.s
hän otti pellon

joka oli siellä

hän antoi sen pois

ja

joka

osti

sen

af.ei ef.skaei af.xe a.p.exo af.aryei N.+.xomT e.t.mhse
hän tuli

kyntämään hän löysi

N.net.F.ouo0.ou
niille joita hän rakastaa

aarteen

hän alkoi

antaa rahaa

korolle

ei

110.

peje.IS je pentax.qine Mp.kosmos Nf.R.rM.mao maref.arna
sanoi Jeesus näin

joka on löytänyt

maailman

ja rikastunut

luopukoon

M.p.kosmos
maailmasta

111.

peje.IS je M.phue .na.qwl auw p.kax M.petN.Mto ebol auw
sanoi Jeesus näin taivaat

kääritään kokoon ja

maa

teidän läsnäolossanne pois ja

pet.onx ebol xM.pet.onx f.na.nau an e.mou ouy.xoti e.IS.jw
joka elää

hänestä joka elää

hän katso

ei

kuolemaa

koska

Jeesus puhuu

M.mo.s je peta.xe ero.f ouaa.f p.kosmos .mp0a M.mo.f an
heille

näin

joka löytää

hänet

itsestään

maailma

arvokas

hänestä

ei

112.

peje.IS je ouoei N.t.sar3 taei et.a0e N.t.vuyh ouoei
sanoi Jeesus näin

voi

lihaa

sitä

joka on riippuvainen sielusta

voi

N.t.vuyh taei et.a0e N.t.sar3
sielua

sitä joka on riippuvainen lihasta

113.

peja.u na.f Nqi.nef.machths je t.mNtero es.Nnhu N.a0
sanoivat he hänelle

hänen opetuslapsensa näin

valtakunta se tulee

mikä

N.xoou es.Nnhu an xN.ou.qw0t ebol eu.na.jo.os an je
päivä

se tule

ei

näkymällä

ulos

he puhu

eivät näin

eis.xhhte M.pi.sa h eis.xhhte th alla t.mNtero M.p.eiwt
katsokaa

täällä

tai

katsokaa tuolla mieluummin valtakunta

isän

es.por0 ebol xijM.p.kax auw R.rwme .nau an ero.s
se leviää

ulos

päälle maan

ja

ihmiset

katso

ei

siihen

114.

peje.simwn.petros na.u je mare.marixam .ei ebol N.xht.N je
sanoi

Simon

Pietari

heille

näin

antakaa Marian

tulla

pois

meistä

sillä

N.sxiome .Mp0a an M.p.wnx
naiset

arvoisia

ei

elämän

peje.IS je eis.xhhte ano.k
sanoi Jeesus näin

katsokaa

minä

+.na.swk M.mo.s jekaas e.ei.na.a.s N.xoout 0ina s.na.0wpe
johdatan

häntä

niin että

minä teen hänestä miehen

niin

hän tulee

xw.ws N.ou.PNA ef.onx ef.eine M.mw.tN N.xoout je sxime .nim
myös

hengeksi

eläväksi

muistuttaen

teitä

miehiä

että

es.na.a.s N.xoout s.na.bwk exoun e.t.mNtero.n.M.phue
tekee itsensä

mieheksi

hän menee

Tekstin lopuksi:

p.euaggelion p.kat.a.cwmas
evankeliumi

mukaan Tuomaan

sisään

valtakuntaan taivaiden

nainen

