1 Korintto 1 (1 Corinthians 1)
1
TR Scriverer 1. Παῦλος κλητὸς ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ θελήματος Θεοῦ, καὶ
Σωσθένης ὁ ἀδελφός,
Gr-East 1. Παῦλος, κλητὸς ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ θελήματος Θεοῦ, καὶ
Σωσθένης ὁ ἀδελφός,

Παῦλος κλητὸς ἀπόστολος Ἰησοῦ
Paulos
G3972
Paavali

klētos apostolos
G2822 G652
kutsuttu apostoli

Σωσθένης ὁ

Χριστοῦ διὰ

θελήματος Θεοῦ
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Christou dia
thelēmatos Theou kai
G2424
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Jeesuksen Kristuksen
tahdosta
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ἀδελφός
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Soostenes
veli
TKIS 1. Paavali, Jumalan tahdosta kutsuttu *Jeesuksen Kristuksen* apostoli, ja veli Soostenes.
FiSTLK2017 1. Paavali, Kristuksen Jeesuksen kutsuttu apostoli Jumalan tahdosta, ja veli
Soostenes
Biblia1776 1. Paavali, kutsuttu Jesuksen Kristuksen apostoliksi Jumalan tahdon kautta, ja
Sostenes veli,
CPR1642 1. PAwali cudzuttu Jesuxen Christuxen Apostolixi Jumalan tahdosta ja Sosthenes weli.
UT1548 1. PAuali cutzuttu Iesusen Christusen Apostolixi/ Jumalan tahdon cautta/ ia Sosthenes
Welij.
Pawali kutsuttu Jesuksen Kristuksen apostoliksi/ Jumalan tahdon kautta/ ja Sosthenes weli.
Ref2016NTSve 1. Paulus, genom Guds vilja kallad till Jesu Kristi apostel, och brodern Sostenes,
2
TR Scriverer 2. τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ, ἡγιασμένοις ἐν Χριστῷ

Ἰησοῦ, κλητοῖς ἁγίοις, σὺν πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν παντὶ τόπῳ, αὐτῶν τε καὶ ἡμῶν•
Gr-East 2. τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ, ἡγιασμένοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,

κλητοῖς ἁγίοις, σὺν πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ ἐν παντὶ τόπῳ αὐτῶν τε καὶ ἡμῶν·
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Κορίνθῳ ἡγιασμένοις ἐν

ekklēsia
tou
Theou tē
ousē en
Korinthō hēgiasmenois en
tē
G3588 G2316 G3588 G5607 G1722 G2882
G37
G3588 G1577
G1722
seurakunnalle
Jumalan
joka on
Korintossa pyhitetyille

Χριστῷ
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pasi
tois
epikaloumenois
G5547
G2424
G2822
G40
G4862 G3956 G3588 G1941
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heidän sekä myös meidän
TKIS 2. Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille,
kutsutuille pyhille ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä joka
paikassa — sekä heidän että meidän.
FiSTLK2017 2. Korinttossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille,
kutsutuille pyhille, sekä kaikille, jotka huutavat avuksi Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä
kaikissa paikkakunnissa, niin omissaan kuin meidänkin.
Biblia1776 2. Sille Jumalan seurakunnalle, joka on Korintossa, pyhitetyille Kristuksessa
Jesuksessa, kutsutuille pyhille ynnä kaikkein niiden kanssa, jotka meidän Herran Jesuksen
Kristuksen nimeä avuksensa huutavat, jokaisessa heidän ja meidän siassamme.
CPR1642 2. Sille Jumalan Seuracunnalle joca on Corinthos pyhitetyille Jesuxen Christuxen cautta
cudzutuille Pyhille ynnä caickein nijden cansa jotca meidän HERran Jesuxen Christuxen nimeen
rucoilewat jocaidzes heidän ja meidän siasam.
UT1548 2. Sille Jumalan Seuraku'nalle ioca on Corinthis/ nijlle pyhitetyille Iesusen Christusen
cautta/ nijlle cutzutuille Pyhille/ Ynne caikein ninen cansa/ iotca meiden HERRAN Iesusen
Christusen Nimen auxsenshwtauat/ iocaitzes heiden ia meiden Sias.
Sille Jumalan seurakunnalle joka on Korinthissa/ niille pyhitetyille Jesuksen Kristuksen kautta/
niille kutsutuille pyhille/ ynnä kaikkein niiden kanssa/ jotka meidän HERRAN Jesuksen Kristuksen
nimen awuksi huutawat/ jokaises heidän ja meidän sijassa.
Ref2016NTSve 2. till den Guds församling som är i Korint, de helgade i Kristus Jesus, kallade
heliga, tillsammans med alla dem som på varje plats, både deras och vår, åkallar vår Herre Jesu
Kristi namn.
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TR Scriverer 3. χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ
Χριστοῦ.
Gr-East 3. χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

χάρις ὑμῖν
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Christou
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TKIS 3. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!
FiSTLK2017 3. Armo teille ja rauha Jumalalta, Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!
Biblia1776 3. Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme, ja Herralta Jesukselta
Kristukselta.
CPR1642 3. Armo olcon teille ja Rauha Jumalalda meidän Isäldäm ja HERralda Jesuxelda
Christuxelda.
UT1548 3. Armo olcoon teille ia Rauha Jumalalda meiden Iselde/ ia Herralda Iesuselda
Christuselda.
Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän Isältä/ ja Herralta Jesukselta Kristukselta.
Ref2016NTSve 3. Nåd (vare) med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.
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TR Scriverer 4. Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἐπὶ τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ τῇ
δοθείσῃ ὑμῖν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ•
Gr-East 4. Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου πάντοτε περὶ ὑμῶν ἐπὶ τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ τῇ
δοθείσῃ ὑμῖν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,
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TKIS 4. Kiitän Jumalaani aina tähtenne Jumalan armosta, joka on annettu teille Kristuksessa
Jeesuksessa,
FiSTLK2017 4. Kiitän Jumalaani aina teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille
Kristuksessa Jeesuksessa,
Biblia1776 4. Minä kiitän Jumalaani aina teidän tähtenne, sen Jumalan armon edestä, joka teille
Jesuksessa Kristuksessa annettu on:
CPR1642 4. MInä kijtän Jumalatani aina teidän tähtenne sen Jumalan armon edestä cuin teille
Jesuxen Christuxen cautta annettu on

UT1548 4. Mine kijten minun Jumalani aina teiden tedhen/ sen Jumalan Armon edeste ioca teille
annettu on Iesusen Christusen cautta/
Minä kiitän minun Jumalani aina teidän tähden/ sen Jumalan armon edestä joka teille annettu on
Jesuksen Kristuksen kautta/
Ref2016NTSve 4. Jag tackar alltid min Gud för er skull, för den Guds nåd som har blivit given åt er
genom Jesus Kristus.
5 TR Scriverer 5. ὅτι ἐν παντὶ ἐπλουτίσθητε ἐν αὐτῷ, ἐν παντὶ λόγῳ καὶ πάσῃ γνώσει,
Gr-East 5. ὅτι ἐν παντὶ ἐπλουτίσθητε ἐν αὐτῷ, ἐν παντὶ λόγῳ καὶ πάσῃ γνώσει,
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TKIS 5. että kaikessa olette rikastuneet Hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa,
FiSTLK2017 5. että kaikessa olette rikastuneet hänessä, kaikessa sanassa ja kaikessa tiedossa,
Biblia1776 5. Että te olette kaikissa rikkaaksi tehdyt hänessä, kaikessa opissa ja kaikessa
tuntemisessa.
CPR1642 5. Että te oletta caikisa hänen cauttans rickaxi tehdyt caikesa opisa ja tundemises.
UT1548 5. Ette te oletta caikissa henen cauttans/ rickaxi tehdyt caikissa Opissa ia caikessa
Tundemises.
Että te olette kaikissa hänen kauttansa/ rikkaaksi tehdyt kaikissa opissa ja kaikessa tuntemisessa.
Ref2016NTSve 5. För genom honom har ni blivit rika på allt slags tal och all slags kunskap,
6 TR Scriverer 6. καθὼς τὸ μαρτύριον τοῦ Χριστοῦ ἐβεβαιώθη ἐν ὑμῖν•
Gr-East 6. καθὼς τὸ μαρτύριον τοῦ Χριστοῦ ἐβεβαιώθη ἐν ὑμῖν,
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TKIS 6. koska todistus Kristuksesta on teissä vahvistettu,
FiSTLK2017 6. sen mukaan kuin todistus Kristuksesta on vahvistettu teissä,
Biblia1776 6. Sillä todistus Kristuksesta on teissä vahvistettu,
CPR1642 6. Sillä saarna Christuxesta on teisä wäkewäxi tullut
UT1548 6. Ninquin se sarna Christusesta ombi teisse wäkeuexi tullut/

Niinkuin se saarna Kristuksesta ompi teissä wäkewäksi tullut/
Ref2016NTSve 6. eftersom vittnesbördet om Kristus har fått starkt fäste hos er.
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TR Scriverer 7. ὥστε ὑμᾶς μὴ ὑστερεῖσθαι ἐν μηδενὶ χαρίσματι, ἀπεκδεχομένους τὴν
ἀποκάλυψιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
Gr-East 7. ὥστε ὑμᾶς μὴ ὑστερεῖσθαι ἐν μηδενὶ χαρίσματι, ἀπεκδεχομένους τὴν
ἀποκάλυψιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ·

ὥστε

ὑμᾶς μὴ

ὑστερεῖσθαι ἐν

μηδενὶ χαρίσματι

ἀπεκδεχομένους τὴν
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ilmestymistä
Herramme meidän Jeesuksen Kristuksen
TKIS 7. niin ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa odottaessanne Herramme Jeesuksen
Kristuksen ilmestymistä.
FiSTLK2017 7. niin ettei teiltä puutu mitään missään armolahjassa teidän odottaessanne
Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä.
Biblia1776 7. Niin ettei teiltä jossakussa lahjassa mitään puutu, jotka odotatte meidän Herran
Jesuksen Kristuksen ilmoitusta,
CPR1642 7. Nijn ettei teidän josacusa lahjasa mitän puutu ainoastans odottacat meidän HERran
Jesuxen Christuxen ilmoitusta.
UT1548 7. Nin ettei teille iossacussa Lahiasa miten puuttu/ Ja waan odottacat meiden HERRAN
Iesusen Christusen ilmoitosta.
Niin ettei teillä jossa kussa lahjassa mitään puutu/ Ja waan odottakaat meidän HERRAN Jesuksen
Kristuksen ilmoitusta.
Ref2016NTSve 7. Därför saknar ni ingen nådegåva, medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi
uppenbarelse.
8
TR Scriverer 8. ὃς καὶ βεβαιώσει ὑμᾶς ἕως τέλους, ἀνεγκλήτους ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Gr-East 8. ὃς καὶ βεβαιώσει ὑμᾶς ἕως τέλους ἀνεγκλήτους ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
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päivänä
Herramme meidän Jeesuksen Kristuksen
TKIS 8. Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti, ollaksenne nuhteettomat Herramme Jeesuksen
Kristuksen päivänä.
FiSTLK2017 8. Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti, niin että olette nuhteettomat meidän
Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä.
Biblia1776 8. Joka myös teitä loppuun asti vahvistaa, että te olisitte nuhteettomat meidän Herran
Jesuksen Kristuksen päivänä.
CPR1642 8. Joca myös teitä loppun asti wahwista että te olisitta nuhtettomat meidän HERran
Jesuxen Christuxen päiwänä:
UT1548 8. Joca mös teite loppun asti wahwistapi/ Ette te olisitta nuchtetomat sine meiden Herran
Iesusen Christusen peiuene.
Joka myös teitä loppuun asti wahwistaapi/ Että te olisitte nuhteettomat sinä meidän Herran
Jesuksen Kristuksen päiwänä.
Ref2016NTSve 8. Han ska också göra er fast grundade ända till slutet, så att ni är fria från
anklagelser på vår Herre Jesu Kristi dag.
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TR Scriverer 9. πιστὸς ὁ Θεός, δι’ οὗ ἐκλήθητε εἰς κοινωνίαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν.
Gr-East 9. πιστὸς ὁ Θεὸς δι’ οὗ ἐκλήθητε εἰς κοινωνίαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
τοῦ Κυρίου ἡμῶν.
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Poikansa Hänen Jeesuksen Kristuksen
Herramme meidän
TKIS 9. Jumala on uskollinen, Hän, jonka tahdosta* olette kutsutut Hänen Poikansa Jeesuksen
Kristuksen, meidän Herramme, yhteyteen.
FiSTLK2017 9. Jumala on uskollinen, hän, jonka kautta olette kutsutut hänen Poikansa Jeesuksen
Kristuksen, meidän Herramme yhteyteen.
Biblia1776 9. Sillä Jumala on uskollinen, jonka kautta te kutsutut olette hänen Poikansa Jesuksen
Kristuksen, meidän Herramme yhteyteen.

CPR1642 9. Sillä Jumala on wahwa jonga cautta te cudzutut oletta hänen Poicans Jesuxen
Christuxen meidän HERramme yhteyten.
UT1548 9. Sille Jumala ombi waca/ ionga cautta te cutzuttut oletta henen Poians Iesusen
Christusen meiden Herran Osalisuteen.
Sillä Jumala ompi wakaa/ jonka kautta te kutsutut olette hänen Pojansa Jesuksen Kristuksen
meidän Herran osallisuuteen.
Ref2016NTSve 9. Gud är trofast, genom honom är ni kallade till gemenskap med hans Son, Jesus
Kristus, vår Herre.
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TR Scriverer 10. Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν

Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, καὶ μὴ ᾖ ἐν ὑμῖν σχίσματα, ἦτε δὲ
κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοῒ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ.
Gr-East 10. Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ

Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, καὶ μὴ ᾖ ἐν ὑμῖν σχίσματα, ἦτε δὲ κατηρτισμένοι
ἐν τῷ αὐτῷ νοῒ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ.
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TKIS 10. Mutta kehoitan teitä, veljet, Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä, että kaikki
puhuisitte samaa ja ettei keskellänne olisi eripuraisuutta, vaan olisitte täysin yhtä samanmielisinä
ja samoin ajatellen.
FiSTLK2017 10. Mutta kehotan teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen, että
kaikki olisitte puheessa yksimieliset, ettei keskuudessanne olisi eriseuroja, vaan että teillä olisi
täysin sama mieli ja sama ajatus.
Biblia1776 10. Mutta minä neuvon teitä, rakkaat veljet, meidän Herran Jesuksen Kristuksen nimen
kautta, että te kaikki yhdenkaltaisen puheen pitäisitte, ja ettei teidän seassanne eriseuroja olisi,
vaan olkaat sovitetut yhdessä mielessä ja yhdessä neuvossa.
CPR1642 10. MUtta minä neuwon teitä rackat weljet Jesuxen Christuxen meidän HERram nimen
cautta että te caicki yhdencaltaisen puhen pidäisittä ja ettei teidän seasan eriseuroja olis waan
pitäkät wäkewäst yhtä toinen toisenne cansa yhdes mieles ja yhtäläises luulos.

UT1548 10. Mutta mine manan teite/ rackat Weliet/ Iesusen Christusen meiden Herran Nimen
cautta/ Ette te caiki ydhencaltasen Puhen pideisitta/ ia ettei teiden seasan Eriseurat olisi/ Waan
piteket wäkeuesti ychte toinen toisens cansa ydhes mieles ia ychteleises lwlosa.
Mutta minä manaan / neuwon teitä rakkaat weljet/ Jesuksen Kristuksen meidän Herran nimen
kautta/ Että te kaikki yhdenkaltaisen puheen pitäisitte/ ja ettei teidän seassan eriseurat olisi/ Waan
pitäkäät wäkewästi yhtä toinen toisensa kanssa yhdes mielessä ja yhtäläisessä luulossa.
Ref2016NTSve 10. Men jag förmanar er, bröder, i vår Herre Jesu Kristi namn, att ni alla är eniga i ert
tal och inte låter någon splittring finnas bland er, utan är fullkomligt förenade i samma sinnelag och
samma mening.
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TR Scriverer 11. ἐδηλώθη γάρ μοι περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί μου, ὑπὸ τῶν Χλόης, ὅτι ἔριδες
ἐν ὑμῖν εἰσι.
Gr-East 11. ἐδηλώθη γάρ μοι περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί μου, ὑπὸ τῶν Χλόης ὅτι ἔριδες ἐν
ὑμῖν εἰσι.

ἐδηλώθη

γάρ

μοι

περὶ

ὑμῶν ἀδελφοί μου

edēlōthē
gar
moi
peri
hymōn adelfoi
G1213
G1063 G3427 G4012 G5216 G80
sillä on ilmoittanut
minulle
teistä veljet

ὅτι

ἔριδες ἐν

ὑμῖν

ὑπὸ

τῶν

Χλόης

mou
hypo tōn
Chloēs
G3450 G5259 G3588 G5514
minulle
Kloe

εἰσι

hymin eisi
hoti
erides en
G3754 G2054 G1722 G5213 G1526
että
riitoja
teillä on
TKIS 11. Sillä Kloen perhekunta on minulle ilmoittanut teistä, veljeni, että keskellänne on riitoja.
FiSTLK2017 11. Sillä Kloen perheväeltä olen saanut kuulla teistä, veljeni, että teillä on riitoja
keskuudessanne.
Biblia1776 11. Sillä minun korvilleni on tullut teistä, rakkaat veljet, Kloen perheen kautta, että riidat
ovat teillä keskenänne.
CPR1642 11. Sillä minun corwini on tullut teistä rackat weljet Chloen perhen cautta että rijdat owat
teidän keskenän.
UT1548 11. Sille minun eteheni on tullut teiste/ rackat Weliet/ Chloen perehen cautta/ Ette Rijdhat
ouat teiden keskenen.
Sillä minun eteheni on tullut teistä/ rakkaat weljet/ Chloen perheen kautta/ että riidat owat teidän
keskenän.
Ref2016NTSve 11. För av dem som (är från) Kloes (hus) har jag fått veta om er, mina bröder, att det
förekommer stridigheter bland er.
12
TR Scriverer 12. λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι ἕκαστος ὑμῶν λέγει, Ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου, Ἐγὼ δὲ
Ἀπολλῶ, Ἐγὼ δὲ Κηφᾶ, Ἐγὼ δὲ Χριστοῦ.
Gr-East 12. λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι ἕκαστος ὑμῶν λέγει· ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου, ἐγὼ δὲ
Ἀπολλώ, ἐγὼ δὲ Κηφᾶ, ἐγὼ δὲ Χριστοῦ.

λέγω

δὲ

τοῦτο ὅτι

ἕκαστος ὑμῶν λέγει ἐγὼ

μέν

εἰμι

Παύλου ἐγὼ

legō
de
touto hoti
hekastos hymōn legei egō
men eimi
Paulou egō
G3004 G1161 G5124 G3754 G1538
G5216 G3004 G1473 G3303 G1510 G3972 G1473
ja sanon
sitä
että
joku
teistä sanoo minä nyt
olen
Paavalin ja minä

δὲ

Ἀπολλῶ ἐγὼ

δὲ

Κηφᾶ ἐγὼ

δὲ

Χριστοῦ

de
Apollō
egō
de
Kēfa
egō
de
Christou
G1161 G625
G1473 G1161 G2786 G1473 G1161 G5547
Apolloon ja minä
Keefaan ja minä
Kristuksen
TKIS 12. Tarkoitan sitä, että kukin teistä lausuu kantansa: "Minä olen Paavalin kannalla", "Minä
Apolloksen", "Minä Keefaan" ja "Minä Kristuksen.”
FiSTLK2017 12. Tarkoitan sitä, että itse kukin teistä sanoo: "minä olen Paavalin", "minä Apolloksen",
"minä Keefaan" tai: "minä Kristuksen".
Biblia1776 12. Niin minä sanon sitä, että kukin teistä sanoo: minä olen Paavalin, minä olen Apollon,
minä Kephaan, minä Kristuksen.
CPR1642 12. Nijn minä sanon sitä että cukin teistä sano: Minä olen Pawalin: se toinen: Minä olen
Apollon: colmas: Minä olen Cephaxen: neljäs: Minä olen Christuxen.
UT1548 12. Nin mine sanon site/ quin itzecuki teiste sanopi/ Mine olen Paualin/ Se toinen/ Mine
olen Apollon/ Se colmas/ Mine olen Cephasin/ Se nelies/ mine ole' Christusen.
Niin minä sanon siitä/ kuin itsekukin teistä sanoopi/ Minä olen Pawalin/ Se toinen/ Minä olen
Apollon/ Se kolmas/ Minä olen Cephasin/ Se neljäs/ minä olen Kristuksen.
Ref2016NTSve 12. Vad jag menar är detta, att var och en säger: Jag håller mig till Paulus, (eller):
Jag håller mig till Apollos, (eller): Jag håller mig till Kefas, (eller): Jag håller mig till Kristus.
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TR Scriverer 13. μεμέρισται ὁ Χριστός; μὴ Παῦλος ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν, ἢ εἰς τὸ
ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσθητε;
Gr-East 13. μεμέρισται ὁ Χριστός; μὴ Παῦλος ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν; ἢ εἰς τὸ ὄνομα
Παύλου ἐβαπτίσθητε;

μεμέρισται ὁ

Χριστός μὴ

Παῦλος ἐσταυρώθη

ὑπὲρ

ὑμῶν ἢ

memeristai ho
Christos mē
Paulos estaurōthē
hyper
hymōn ē
G3307
G3588 G5547
G3361 G3972 G4717
G5228
G5216 G2228
onko jaettu
Kristus ei
Paavalia ole ristiinnaulittu edestänne teidän vai

εἰς

τὸ

ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσθητε

onoma Paulou ebaptisthēte
eis
to
G1519 G3588 G3686 G3972 G907
nimeen Paavalin oletteko kastetut
TKIS 13. Onko Kristus jaettu? Ei kai Paavali ole naulittu ristiin puolestanne? Vai oletteko kastetut
Paavalin nimeen?
FiSTLK2017 13. Onko Kristus jaettu? Eihän Paavalia ole ristiinnaulittu teidän edestänne? Vai
oletteko te kastetut Paavalin nimeen?
Biblia1776 13. Lieneekö Kristus jaettu, vai onko Paavali teidän edestänne ristiinnaulittu? eli
oletteko te Paavalin nimeen kastetut?

CPR1642 13. Cuingasta? Lienekö Christus jaettu? wai ongo Pawali teidän edestän ristinnaulittu? Eli
olettaco te Pawalin nimeen castetut?
UT1548 13. Quingasta? Lienekö Christus haiotettu? Wai ongo Pauali ristinnaulittu teiden
edestenne? Eli olettaco Paualin Nimehen castetut?
Kuinkaste? Lieneekö Kristus hajoitettu? Wi onko Pawali ristiinnaulittu teidän edestänne? Eli
oletteko Pawalin nimehen kastetut?
Ref2016NTSve 13. Är Kristus delad? Blev Paulus korsfäst för er? Eller blev ni döpta i Paulus namn?
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TR Scriverer 14. εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ ὅτι οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα, εἰ μὴ Κρίσπον καὶ
Γάϊον•
Gr-East 14. εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ ὅτι οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα εἰ μὴ Κρίσπον καὶ Γάϊον,

εὐχαριστῶ τῷ

Θεῷ

ὅτι

οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα

εἰ μὴ

Κρίσπον καὶ

eucharistō tō
hoti
oudena hymōn ebaptisa
Theō
ei mē
Krispon
kai
G2168
G3588 G2316 G3754 G3762
G5216 G907
G1508
G2921
G2532
kiitän
Jumalaa että
en ketään teistä ole kastanut muita kuin Krispuksen ja

Γάϊον·
Gaion
G1050
Gaiuksen
TKIS 14. Kiitän Jumalaa, etten ole kastanut teistä ketään paitsi Krispuksen ja Gaiuksen,
FiSTLK2017 14. Kiitän Jumalaa, etten ole kastanut teistä ketään paitsi Krispuksen ja Gaiuksen,
Biblia1776 14. Minä kiitän Jumalaa, etten minä ole yhtään teistä kastanut, vaan Krispuksen ja
Gajuksen:
CPR1642 14. Minä kijtän Jumalata etten minä ole yhtän teistä castanut waan Chrispuxen ja
Gajuxen:
UT1548 14. Mine Kijten Jumala ettei mine ole ychte teite castanut/ wan Crispum ia Gaium/
Minä kiitän Jumalaa etten minä ole yhtään teitä kastanut/ waan Crispum ja Gaium/
Ref2016NTSve 14. Jag tackar Gud att jag inte har döpt någon av er utom Krispus och Gajus,
15 TR Scriverer 15. ἵνα μή τις εἴπῃ ὅτι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα ἐβαπτίσα.
Gr-East 15. ἵνα μή τις εἴπῃ ὅτι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα ἐβάπτισα.

ἵνα μή τις

εἴπῃ

ὅτι

εἰς

τὸ

ἐμὸν

ὄνομα ἐβαπτίσα

hina mē tis
eipē
hoti
emon onoma ebaptisa
eis
to
G3363 G5100 G2036 G3754 G1519 G3588 G1699 G3686 G907
ettei
kukaan sanoisi että
minun nimeeni on kastettu
TKIS 15. ettei kukaan sanoisi, että *olen kastanut omaan nimeeni.
FiSTLK2017 15. niin ettei kukaan sanoisi, että te olette minun nimeeni kastetut.

Biblia1776 15. Ettei kenkään saa sanoa, että minä minun nimeeni ketään kastin.
CPR1642 15. Ettei kengän saa sanoa että minä minun nimeeni ketän castoin.
UT1548 15. Ettei kengen saa sano/ ette mine minun Nimeheni keten castoin.
Ettei kenkään saa sanoa/ että minä minun nimeheni ketään kastoin.
Ref2016NTSve 15. så att ingen kan säga att jag har döpt i mitt namn.
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TR Scriverer 16. ἐβάπτισα δὲ καὶ τὸν Στεφανᾶ οἶκον• λοιπὸν οὐκ οἶδα εἴ τινα ἄλλον
ἐβάπτισα.
Gr-East 16. ἐβάπτισα δὲ καὶ τὸν Στεφανᾶ οἶκον· λοιπὸν οὐκ οἶδα εἴ τινα ἄλλον
ἐβάπτισα.

ἐβάπτισα

δὲ

καὶ

τὸν

Στεφανᾶ οἶκον·

λοιπὸν οὐκ

οἶδα

ebaptisa
ton
Stefana
de
kai
oikon
loipon ouk
oida
G907
G1161 G2532 G3588 G4734
G3624
G3063 G3756 G1492
tiedä
mutta kastoinhan
Stefanaan perhekunnan muita en

εἴ τινα

ἄλλον ἐβάπτισα

allon ebaptisa
ei tina
G1536
G243 G907
jos jonkun toisen olen kastanut
TKIS 16. Kastoin tosin Stefanaankin perhekunnan. Sitten en tiedä, olenko ketään muuta kastanut.
FiSTLK2017 16. Kastoinhan myös Stefanaan perhekunnan. Sitten en tiedä, olenko ketään muuta
kastanut.
Biblia1776 16. Minä kastin myös Stephanaan perheen; sitte en minä tiedä, jos minä jonkun muun
kastanut olen.
CPR1642 16. Minä castoin myös Stephanin perhen sijtte en minä tiedä jos minä jongun castanut
olen.
UT1548 16. Sille moto mine mös castoin Stephanin perehen/ Sijtte em mine tiedhe ios mine iongun
mwn castanut olen.
Sillä muotoa minä myös kastoin Stephanin perheen/ Siitä en minä tiedä jos minä jonkun muun
kastanut olen.
Ref2016NTSve 16. Jo, Stefanus familj har jag också döpt. För övrigt vet jag inte om jag har döpt
någon annan.
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TR Scriverer 17. οὐ γὰρ ἀπέστειλέ με Χριστὸς βαπτίζειν, ἀλλ’ εὐαγγελίζεσθαι• οὐκ ἐν
σοφίᾳ λόγου, ἵνα μὴ κενωθῇ ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ.
Gr-East 17. οὐ γὰρ ἀπέστειλέ με Χριστὸς βαπτίζειν, ἀλλ’ εὐαγγελίζεσθαι, οὐκ ἐν σοφίᾳ
λόγου, ἵνα μὴ κενωθῇ ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ.

οὐ

γὰρ

ἀπέστειλέ με

Χριστὸς βαπτίζειν ἀλλ’ εὐαγγελίζεσθαι·

οὐκ

ou
gar
apesteile me
Christos baptidzein all
euangelidzesthai
ouk
G3756 G1063 G649
G3165 G5547
G907
G235 G2097
G3756
sillä ei
lähettänyt minua Kristus kastamaan vaan julistamaan evankeliumia ei

ἐν

σοφίᾳ

λόγου

ἵνα μὴ κενωθῇ

ὁ

σταυρὸς

sofia
logou
hina mē kenōthē
stauros
en
ho
G3056
G3363 G2758
G1722 G4678
G3588 G4716
viisaudella puheen/ puheen viisaudella että ei menisi mitättömäksi
risti

τοῦ

Χριστοῦ

tou
Christou
G3588 G5547
Kristuksen
TKIS 17. Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan julistamaan ilosanomaa — ei puheen
viisaudella, jottei Kristuksen risti kävisi turhaksi.
FiSTLK2017 17. Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan – ei
puheen viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi.
Biblia1776 17. Sillä ei Kristus minua lähettänyt kastamaan, vaan evankeliumia saarnaamaan, ei
sanan viisaudella, ettei Kristuksen risti turhaan menisi.
CPR1642 17. Sillä ei Christus minua lähettänyt castaman waan Evangeliumi saarnaman ei
cawaloilla sanoilla ettei Christuxen risti turhan menis.
UT1548 17. Sille ettei Christus minua lehettenyt castaman/ waan Euangeliumi sarnaman/ Ei
caualain sanain cansa/ Sempäle ettei Christusen risti turhan menisi.
Sillä ettei Kristus minua lähettänyt kastamaan/ waan ewankeliumia saarnaaman/ Ei kawalain
sanain kanssa/ Senpäälle ettei Kristuksen risti turhaan menisi.
Ref2016NTSve 17. För Kristus har inte sänt mig för att döpa, utan för att predika evangelium, inte
med visdom i ord, för att Kristi kors inte skulle vara förgäves.
18
TR Scriverer 18. Ὁ λόγος γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστί, τοῖς
δὲ σωζομένοις ἡμῖν δύναμις Θεοῦ ἐστι.
Gr-East 18. Ὁ λόγος γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστί, τοῖς δὲ
σῳζομένοις ἡμῖν δύναμις Θεοῦ ἐστι.

ὀ

λόγος

γὰρ

ὁ

τοῦ

σταυροῦ τοῖς

ho
logos
gar
ho
tou
staurou
G3588 G3056
G1063 G3588 G3588 G4716
sillä sana
rististä

μωρία εἰσίν τοῖς

δὲ

σωζομένοις

μὲν

ἀπολλυμένοις

tois
men apollymenois
G3588 G3303 G622
niille siis
jotka joutuvat kadotukseen

ἡμῖν

δύναμις Θεοῦ

ἐστι

mōria eisin tois
de
sōdzomenois
hēmin dynamis Theou esti
G3472 G2076 G3588
G1161 G4982
G2254 G1411 G2316 G2076
hulluus on
mutta meille
jotka pelastumme meille voima
Jumalan on
TKIS 18. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille jotka
pelastumme, se on Jumalan voima.

FiSTLK2017 18. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka
pelastumme, se on Jumalan voima.
Biblia1776 18. Sillä se puhe rististä on niille hulluus, jotka kadotetaan; mutta meille, jotka autuaaksi
tulemme, on se Jumalan voima.
CPR1642 18. Sillä puhe rististä on nijlle hulluus jotca cadotetan. Mutta meille jotca autuaxi
tulemma on se Jumalan wäki.
UT1548 18. Sille se Puhe Rististe/ ombi yxi hullus nijle iotca cadhotetan. Mutta meille iotca autuaxi
tulema/ ombi se Jumalan Weki.
Sillä puhe rististä/ ompi yksi hulluus niille jotka kadotetaan. Mutta meille jotka autuaaksi tulemme/
ompi se Jumalan wäki.
Ref2016NTSve 18. Ordet om korset är ju en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som
är frälsta är det Guds kraft.
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TR Scriverer 19. γέγραπται γάρ, Ἀπολῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν, καὶ τὴν σύνεσιν τῶν
συνετῶν ἀθετήσω.
Gr-East 19. γέγραπται γάρ· ἀπολῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν, καὶ τὴν σύνεσιν τῶν
συνετῶν ἀθετήσω.

γέγραπται

γάρ

ἀπολῶ τὴν

σοφίαν τῶν

σοφῶν καὶ

τὴν

σύνεσιν

gar
apolō tēn
sofian
kai
tēn
synesin
gegraptai
tōn
sofōn
G1125
G1063 G622 G3588 G4678
G3588 G4680 G2532 G3588 G4907
sillä on kirjoitettu
hävitän
viisauden
viisaiden ja
ymmärryksen

τῶν

συνετῶν

ἀθετήσω

tōn
synetōn
athetēsō
G3588 G4908
G114
ymmärtävien teen mitättömäksi
TKIS 19. On näet kirjoitettu: "Minä hävitän viisasten viisauden ja teen ymmärtäväisten
ymmärryksen mitättömäksi."
FiSTLK2017 19. Onhan kirjoitettu: "Hävitän viisaiden viisauden, ja hylkään ymmärtävien
ymmärryksen."
Biblia1776 19. Sillä kirjoitettu on: minä kadotan viisasten viisauden, ja ymmärtäväisten
ymmärryksen minä hylkään.
CPR1642 19. Sillä kirjoitettu on: Minä cadotan wijsasten wijsauden ja ymmärtäwäisten
ymmärryxen minä hyljän.
UT1548 19. Sille ette kirioitettu on/ Mine cadotan Wijsasten wijsaudhen/ ia Nijnen Ymmerteuein
ymmerdhoxen Mine poisheiten.
Sillä että kirjoitettu on/ Minä kadotan wiisasten wiisauden/ ja niiden ymmärtäwäin ymmärryksen
minä pois heitän.
Ref2016NTSve 19. För det står skrivet: Jag ska göra slut på de visas visdom, och de förståndigas
förstånd ska jag förkasta.
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TR Scriverer 20. ποῦ σοφός; ποῦ γραμματεύς; ποῦ συζητητὴς τοῦ αἰῶνος τούτου; οὐχὶ
ἐμώρανεν ὁ Θεὸς τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου τούτου;
Gr-East 20. ποῦ σοφός; ποῦ γραμματεύς; ποῦ συζητητὴς τοῦ αἰῶνος τούτου; οὐχὶ
ἐμώρανεν ὁ Θεὸς τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου τούτου;

ποῦ

σοφός ποῦ

γραμματεύς ποῦ

συζητητὴς τοῦ

αἰῶνος

τούτου οὐχὶ

pou
sofos pou
grammateus pou
sydzētētēs tou
aiōnos
toutou ouchi
G4226 G4680 G4226 G1122
G4226 G4804
G3588 G165
G5127 G3780
missä viisas missä kirjanoppinut missä tutkija
maailmanajan tämän eikö

ἐμώρανεν

ὁ

Θεὸς τὴν

σοφίαν τοῦ

κόσμου τούτου

emōranen
ho
Theos tēn
sofian tou
kosmou toutou
G3471
G3588 G2316 G3588 G4678 G3588 G2889
G5127
tehnyt hulluudeksi
Jumala
viisautta
maailman tämän
TKIS 20. Missä on viisas? Missä kirjanoppinut? Missä tämän maailmanajan älyniekka? Eikö
Jumala ole tehnyt (tämän) maailman viisautta hullutukseksi?
FiSTLK2017 20. Missä on viisas? Missä kirjanoppinut? Missä tämän maailman tutkija? Eikö
Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi?
Biblia1776 20. Kussas on viisas? kussas on kirjanoppinut? kussas tämän maailman tutkia on? Eikö
Jumala ole tämän maailman viisautta hulluudeksi tehnyt?
CPR1642 20. Cusasta wijsat owat? Cusasta Kirjanoppenet owat? Cusasta tämän mailman tutkiat
owat? Eikö Jumala ole tämän mailman wijsautta hulludexi tehnyt.
UT1548 20. Cussa ne Wisat ouat? Cussa ne Kirianoppenuet ouat? Cussa te temen Mailman Wijsat
ouat? Eikö Jumala ole temen Mailman Wijsautta hulluexi tehnyt?
Kussa ne wiisaat owat? Kussa ne kirjanoppineet owat? Kussa te tämän maailman wiisaat owat?
Eikö Jumala ole tämän maailman wiisautta hulluudeksi tehnyt?
Ref2016NTSve 20. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är denna världens kloka? Har inte Gud
gjort denna världens visdom till dårskap?
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TR Scriverer 21. ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔγνω ὁ κόσμος διὰ τῆς σοφίας

τὸν Θεόν, εὐδόκησεν ὁ Θεὸς διὰ τῆς μωρίας τοῦ κηρύγματος σῶσαι τοὺς
πιστεύοντας.
Gr-East 21. ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔγνω ὁ κόσμος διὰ τῆς σοφίας τὸν
Θεόν, εὐδόκησεν ὁ Θεὸς διὰ τῆς μωρίας τοῦ κηρύγματος σῶσαι τοὺς πιστεύοντας.
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γὰρ

ἐν

τῇ

σοφίᾳ

τοῦ

Θεοῦ

οὐκ

ὁ

ἔγνω

epeidē
gar
sofia
tou
Theou ouk
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en
tē
ho
G1894
G1063 G1722 G3588 G4678
G3588 G2316 G3756 G1097
G3588
sillä koska
viisaudessa
Jumalan ei
oppinut tuntemaan

κόσμος διὰ

τῆς

σοφίας τὸν

Θεόν

εὐδόκησεν ὁ
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TKIS 21. Sillä koska maailma Jumalan viisauden vuoksi ei viisauden avulla tuntenut Jumalaa, niin
Jumala näki hyväksi saarnan hullutuksen avulla pelastaa ne, jotka uskovat.
FiSTLK2017 21. Sillä koska maailma ei oppinut Jumalan viisaudesta viisauden avulla tuntemaan
Jumalaa, Jumala näki hyväksi hullun saarnan kautta pelastaa ne, jotka uskovat,
Biblia1776 21. Sillä että Jumalan viisaudessa ei maailma tuntenut Jumalaa viisauden kautta, niin
kelpasi Jumalalle tyhmän saarnan kautta niitä vapahtaa, jotka sen uskovat,
CPR1642 21. Sillä ei mailma tundenut Jumalata wijsaudellans hänen wijsaudesans nijn kelpais
Jumalalle tyhmän saarnan cautta nijtä wapahta jotca sen uscowat.
UT1548 21. Sille ettei Mailma henen Wijsaudhellans tundenut Jumalata henen Wijsaudhesansa/
Nin kelpasi Jumalan/ tyhme' sarnan cautta wapachta nijte/ iotca sen päle wskouat.
Sillä ettei maailma hänen wiisaudellansa tuntenut Jumalata hänen wiisaudessansa/ Niin kelpasi
Jumalan/ tyhmän saarnan kautta wapahtaa niitä/ jotka sen päälle uskowat.
Ref2016NTSve 21. Men eftersom världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans visdom,
så behagade det Gud att genom den dårskap som predikas frälsa dem som tror.
22
TR Scriverer 22. ἐπειδὴ καὶ Ἰουδαῖοι σημεῖον αἰτοῦσι, καὶ Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν•
Gr-East 22. ἐπειδὴ καὶ Ἰουδαῖοι σημεῖον αἰτοῦσι καὶ Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν,
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καὶ
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σοφίαν ζητοῦσιν·

epeidē
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G2532 G2453
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sentähden että
juutalaiset tunnustekoja vaativat ja
kreikkalaiset viisautta etsivät
TKIS 22. Mutta kun siis juutalaiset vaativat tunnustekoja* ja kreikkalaiset etsivät viisautta,
FiSTLK2017 22. koskapa juutalaiset vaativat merkkiä ja kreikkalaiset etsivät viisautta,
Biblia1776 22. Sentähden että Juudalaiset merkkiä anovat ja Grekiläiset viisautta etsivät;
CPR1642 22. Sentähden että Judalaiset merckiä anowat ja Grekit wijsautta edziwät.
UT1548 22. Senwoxi ette Juttat anouat Mercki/ ia ne Grekit wijsautta etziuet.
Senwuoksi että juuttaat anowat merkkiä/ ja ne krekit wiisautta etsiwät.

Ref2016NTSve 22. För judar begär ju ett tecken och greker söker efter visdom.
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TR Scriverer 23. ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν ἐσταυρωμένον, Ἰουδαίοις μὲν
σκάνδαλον, Ἕλλησι δὲ μωρίαν•
Gr-East 23. ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν ἐσταυρωμένον, Ἰουδαίοις μὲν σκάνδαλον,
Ἕλλησι δὲ μωρίαν,

ἡμεῖς

δὲ

κηρύσσομεν Χριστὸν ἐσταυρωμένον Ἰουδαίοις μὲν

hēmeis de
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Ioudaiois
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juutalaisille nyt
on pahennus

μωρίαν·

hellēsi
mōrian
de
G1672
G1161 G3472
ja kreikkalaisille
hulluus
TKIS 23. niin me saarnaamme ristiin naulittua Kristusta juutalaisille pahennuksena ja
kreikkalaisille* hullutuksena,
FiSTLK2017 23. me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja
pakanoille hulluutta,
Biblia1776 23. Mutta me saarnaamme ristiinnaulitun Kristuksen Juudalaisille pahennukseksi ja
Grekiläisille hulluudeksi.
CPR1642 23. Mutta me saarnamme ristinnaulitun Christuxen Judalaisille pahennuxexi ja Grekeille
hulludexi.
UT1548 23. Mutta me sarnama sen Ristinnaulitun Christusen/ Nijlle Juttaille Pahannoxexi/ ia
Grekein hulluexi.
Mutta me saarnaamme sen ristiinnaulitun Kristuksen/ Niille juuttaille pahennukseksi/ ja krekein
hulluudeksi.
Ref2016NTSve 23. Men vi predikar Kristus (som) korsfäst, för judarna en stötesten och för
grekerna en dårskap,
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TR Scriverer 24. αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς, Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησι, Χριστὸν Θεοῦ
δύναμιν καὶ Θεοῦ σοφίαν•
Gr-East 24. αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς, Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησι, Χριστὸν Θεοῦ δύναμιν
καὶ Θεοῦ σοφίαν·

αὐτοῖς

δὲ

τοῖς
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καὶ
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Χριστὸν

autois
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tois
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Θεοῦ

δύναμιν καὶ

Θεοῦ

σοφίαν·

Theou sofian
Theou dynamin kai
G2316 G1411 G2532 G2316 G4678
Jumalan voimana ja
Jumalan viisautena
TKIS 24. mutta niille, jotka ovat kutsutut, sekä juutalaisille että kreikkalaisille, Kristusta Jumalan
voimana ja Jumalan viisautena.
FiSTLK2017 24. mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkoot juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus,
Jumalan voima ja Jumalan viisaus.
Biblia1776 24. Mutta kutsutuille sekä Juudalaisille että Grekiläisille saarnaamme me Kristuksen
Jumalan voimaksi ja Jumalan viisaudeksi.
CPR1642 24. Mutta cudzutuille sekä Judalaisille: että Grekeille saarnamma me Christuxen
Jumalan woimaxi ja Jumalan wijsaudexi
UT1548 24. Mutta nijlle cutzuttuille seke Juttaille ette Grekille/ me sarnama Christuse' Jumalan
woimaxi ia Jumalan Wijsaudhexi/
Mutta niille kutsutuille sekä juuttaille että krekille/ me saarnaamme Kristuksen Jumalan woimaksi
ja Jumalan wiisaudeksi/
Ref2016NTSve 24. men för dem som är kallade, både judar och greker, (predikar vi) Kristus, Guds
kraft och Guds visdom.
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TR Scriverer 25. ὅτι τὸ μωρὸν τοῦ Θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστί, καὶ τὸ ἀσθενὲς

τοῦ Θεοῦ ἰσχυρότερον τῶν ἀνθρώπων ἐστί
Gr-East 25. ὅτι τὸ μωρὸν τοῦ Θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστί, καὶ τὸ ἀσθενὲς τοῦ
Θεοῦ ἰσχυρότερον τῶν ἀνθρώπων ἐστί.

ὅτι

τὸ

μωρὸν τοῦ

Θεοῦ
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TKIS 25. Jumalan hulluus on näet ihmisiä viisaampi, ja Jumalan heikkous on ihmisiä
voimallisempi.
FiSTLK2017 25. Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset, ja Jumalan heikkous on
väkevämpi kuin ihmiset.
Biblia1776 25. Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset, ja Jumalan heikkous on väkevämpi
kuin ihmiset.

CPR1642 25. Sillä Jumalan hulluus on wijsambi cuin ihmiset ja Jumalan heickous on wäkewämbi
cuin ihmiset.
UT1548 25. Sille ette Jumalan * Hulluus/ ombi Wijsambi quin Inhimiset/ Ja Jumalan heickous
ombi wäkeuembi quin Inhimiset.
Sillä että Jumalan hulluus/ ompi wiisaampi kuin ihmiset/ ja Jumalan heikkous ompi wäkewämpi
kuin ihmiset.
Ref2016NTSve 25. För Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än
människor.
26
TR Scriverer 26. Βλέπετε γὰρ τὴν κλῆσιν ὑμῶν, ἀδελφοί, ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ κατὰ
σάρκα, οὐ πολλοὶ δυνατοί, οὐ πολλοὶ εὐγενεῖς•
Gr-East 26. Βλέπετε γὰρ τὴν κλῆσιν ὑμῶν, ἀδελφοί, ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ κατὰ σάρκα,
οὐ πολλοὶ δυνατοί, οὐ πολλοὶ εὐγενεῖς,

βλέπετε

γὰρ

τὴν

κλῆσιν

ὑμῶν ἀδελφοί ὅτι

blepete
gar
tēn
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hymōn adelfoi
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polloi sofoi
ou
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sarka ou
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polloi eugeneis
kata
G2596 G4561 G3756 G4183 G1415
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monta mahtavaa ei
monta jalosukuista
mukaan lihan ei
TKIS 26. Sillä katsokaa, veljet, kutsumistanne: ei ole monta *ihmisten mielestä* viisasta, ei monta
mahtavaa, ei monta jalosukuista,
FiSTLK2017 26. Sillä katsokaa, veljet, omaa kutsumistanne: ei ole monta viisasta lihan mukaan, ei
monta vaikutusvaltaista, ei monta jalosukuista,
Biblia1776 26. Te näette, rakkaat veljet, teidän kutsumisenne, ettei monta lihallista viisasta, ei
monta voimallista, ei myös monta suuresta suvusta,
CPR1642 26. Cadzocat rackat weljet teidän cudzumistan ei monda lihallista wijsast ei monda jalo
ei myös monda suuresta sugusta cudzuttu ole.
UT1548 26. Catzocat/ rackat Weliet/ teiden cutzumisen päle/ Ei monda Rumilisesta Wijsaat/ ei
monda Jalo/ ei mös monda Swresta sughusta cutzutut ole.
Katsokaat/ rakkaat weljet/ teidän kutsumisen päälle/ Ei monta ruumiillisesta wiisaat/ ei monta
jaloa/ ei myös monta suuresta suwusta kutsutut ole.
Ref2016NTSve 26. För se på er kallelse, bröder, att inte många (var) visa efter köttet, inte många
mäktiga, inte många av förnäm släkt.
27
TR Scriverer 27. ἀλλὰ τὰ μωρὰ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς, ἵνα τοὺς σοφούς
καταισχύνῃ• καὶ τὰ ἀσθενῆ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς, ἵνα καταισχύνῃ τὰ ἰσχυρά•
Gr-East 27. ἀλλὰ τὰ μωρὰ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς, ἵνα τοὺς σοφούς καταισχύνῃ,
καὶ τὰ ἀσθενῆ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς, ἵνα καταισχύνῃ τὰ ἰσχυρά,
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G2617
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TKIS 27. vaan Jumala on valinnut maailman mielestä tyhmät saattaakseen viisaat häpeään, ja
Jumala on valinnut maailman mielestä heikot saattaakseen voimakkaat häpeään,
FiSTLK2017 27. vaan sen, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat
häpeään, ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on
vaikutusvaltaista,
Biblia1776 27. Vaan ne, jotka maailman edessä hullut ovat, on Jumala valinnut, että hän viisaat
häpiään saattais; ja ne, jotka heikot ovat maailman edessä, on Jumala valinnut, että hän väkevät
häpiään saattais;
CPR1642 27. Waan se cuin mailman edes hullu on sen on Jumala walinnut että hän wijsat häpiään
saattais. Ja se cuin heicko oli mailman edes sen Jumala on walinnut että hän wäkewät häpiään
saattais.
UT1548 27. Waan mite Mailman edes hullu on/ sen ombi Jumala wloswalinut/ Ette hen ne Wijsaat
häpien saattais. Ja mite Heicko oli mailman edes/ sen Jumala on wloswalinnut/ Ette hen ne
Wäkeuet häpian saattais.
Waan mitä maailman edessä hullu on/ sen ompi Jumala ulos walinnut/ Että hän ne wiisaat
häpeään saattaisi. Ja mitä heikkoa oli maailman edessä/ sen Jumala on ulos walinnut/ Että hän ne
wäkewät häpeään saattaisi.
Ref2016NTSve 27. Men det som var dåraktigt för världen har Gud utvalt för att låta de visa stå där
med skam, och det som var svagt i världen har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam.
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TR Scriverer 28. καὶ τὰ ἀγενῆ τοῦ κόσμου καὶ τὰ ἐξουθενημένα ἐξελέξατο ὁ Θεός, καὶ
τὰ μὴ ὄντα, ἵνα τὰ ὄντα καταργήσῃ•
Gr-East 28. καὶ τὰ ἀγενῆ τοῦ κόσμου καὶ τὰ ἐξουθενημένα ἐξελέξατο ὁ Θεός, καὶ τὰ μὴ
ὄντα, ἵνα τὰ ὄντα καταργήσῃ,
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TKIS 28. ja Jumala on valinnut maailman mielestä halpasukuiset ja halveksitut (ja) mitättömät*
hylätäkseen ne, jotka jotain ovat,
FiSTLK2017 28. ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, Jumala valitsi, sen, joka
ei ole mitään, tehdäkseen mitättömäksi sen, joka jotakin on,
Biblia1776 28. Ja ne alimmaisesta suvusta ja ylönkatsotut maailmassa on Jumala valinnut, ja ne,
jotka ei mitään ole, että hän ne, jotka jotakin ovat, turhaksi tekis;
CPR1642 28. Ja se cuin oli wapahtoin ja ylöncadzottu mailmasa on Jumala walinnut: ja se cuin ei
mitän ole että hän ne jotca jotakin owat turhaxi tekis.
UT1548 28. Ja se quin oli wapahatoin/ ia ylencatzottu Mailmasa/ ne on Jumala wloswalinut/ Ja se
quin ei miten ole/ Ette hen ne iotca ouat iotakin/ turhaxi tekis.
Ja se kuin on wapaatoin/ ja ylenkatsottu maailmassa/ ne on Jumala uloswalinnut/ Ja se kuin ei
mitään ole/ Että hän ne jotka owat jotakin/ turhaksi tekisi.
Ref2016NTSve 28. Och det som var ringa och föraktat i världen och det som ingenting var, det har
Gud utvalt för att göra till intet det som var någonting,
29 TR Scriverer 29. ὅπως μὴ καυχήσηται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον αὐτοῦ.
Gr-East 29. ὅπως μὴ καυχήσηται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.

ὅπως

μὴ
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kauchēsētai pasa sarks enōpion autou
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niin että ei
kerskaisi
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edessään Hänen
TKIS 29. jottei mikään liha kerskaisi *Hänen edessään*.
FiSTLK2017 29. ettei mikään liha kerskuisi Jumalan edessä.
Biblia1776 29. Ettei hänen edessänsä yksikään liha kerskaisi.
CPR1642 29. Ettei hänen edesäns yxikän liha kerscais.
UT1548 29. Senpäle/ ettei henen edesens yxiken Liha mahdais kerskata.
Senpäälle/ ettei hänen edessänsä yksikään liha mahtaisi kerskata.
Ref2016NTSve 29. för att inget kött ska kunna berömma sig inför honom.
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TR Scriverer 30. ἐξ αὐτοῦ δὲ ὑμεῖς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὃς ἐγενήθη ἡμῖν σοφία ἀπὸ
Θεοῦ, δικαιοσύνη τε καὶ ἁγιασμός, καὶ ἀπολύτρωσις,
Gr-East 30. ἐξ αὐτοῦ δὲ ὑμεῖς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὃς ἐγενήθη ἡμῖν σοφία ἀπὸ Θεοῦ,
δικαιοσύνη τε καὶ ἁγιασμὸς καὶ ἀπολύτρωσις,
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Jumalalta vanhurskaudeksi sekä myös pyhitykseksi

καὶ

ἀπολύτρωσις
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G2532 G629
ja
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TKIS 30. Mutta *Hänen armostaan* te olette Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille
viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi, jotta — niin kuin on
kirjoitettu
FiSTLK2017 30. Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut
meille viisaudeksi Jumalalta, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi,
Biblia1776 30. Mutta te olette hänestä Kristuksessa Jesuksessa, joka meille on Jumalalta tehty
viisaudeksi, ja vanhurskaudeksi, ja pyhitykseksi ja lunastukseksi:
CPR1642 30. Joista te myös oletta Christuxes Jesuxes joca meille on Jumalalda tehty wijsaudexi
ja wanhurscaudexi ja pyhydexi ja lunastuxexi.
UT1548 30. Joista te mös oletta Christusesa Iesusesa/ ioca meille ombi Jumalalda techty
Wijsaudhexi/ ia Wanhurskaudhexi/ ia Pyhydhexi/ ia Lunastuxexi.
Joista te myös olette Kristuksessa Jesuksessa/ jotka meille ompi Jumalalta tehty wiisaudeksi/ ja
wanhurskaudeksi/ ja pyhyydeksi/ ja lunastukseksi.
Ref2016NTSve 30. Men genom honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud
och rättfärdighet och helgelse och befrielse,
31 TR Scriverer 31. ἵνα, καθὼς γέγραπται, Ὁ καυχώμενος, ἐν Κυρίῳ καυχάσθω.
Gr-East 31. ἵνα, καθὼς γέγραπται, ὁ καυχώμενος ἐν Κυρίῳ καυχάσθω.
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TKIS 31. — ”joka kerskaa, se kerskatkoon Herrassa.”

FiSTLK2017 31. että kävisi, kuten on kirjoitettu: "Se, joka kerskaa, kerskatkoon Herrassa."
Biblia1776 31. Että niinkuin kirjoitettu on: joka itsiänsä kerskaa, hän kerskatkaan itsiänsä Herrassa.
CPR1642 31. Nijncuin kirjoitettu on: joca idziäns kersca hän kerscatcan händäns HERrasta.
UT1548 31. Senpäle
ninquin kirioittu on
ette ioca itzense kerska/ hen kerskakan henens HERRASA.
Senpäälle
niinkuin kirjoitettu on
että joka itsensä kerskaa/ hän kerskatkaan hänens HERRASSA.
Ref2016NTSve 31. för att som det står skrivet: Den som berömmer sig ska berömma sig i Herren.

1 Korintto 2 (1 Corinthians 2)
1
TR Scriverer 1. Κἀγὼ ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς, ἀδελφοί, ἦλθον οὐ καθ’ ὑπεροχὴν λόγου ἢ
σοφίας καταγγέλλων ὑμῖν τὸ μαρτύριον τοῦ Θεοῦ.
Gr-East 1. Κἀγὼ ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς, ἀδελφοί, ἦλθον οὐ καθ’ ὑπεροχὴν λόγου ἢ σοφίας
καταγγέλλων ὑμῖν τὸ μαρτύριον τοῦ Θεοῦ.
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TKIS 1. Niin minä, tullessani luoksenne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan
todistusta julistamaan.
FiSTLK2017 1. Tullessani luoksenne, veljet, en tullut suurenmoisella puheella tai viisaudella teille
Jumalan todistusta julistamaan.
Biblia1776 1. Ja, rakkaat veljet, kuin minä teidän tykönne tulin, en minä tullut korkeilla sanoilla enkä
syvällä viisaudella ilmoittamaan teille Jumalan todistusta.
CPR1642 1. JA rackat weljeni cosca minä teidän tygönne tulin en minä tullut corkioilla sanoilla
engä sywällä wijsaudella ilmoittaman teille Jumalan todistusta.
UT1548 1. JA mine rackat Welieni/ koska mine tulin teiden tykenne/ em mine tullut corckiain
Sanain/ eli corkian Wijsaudhen cansa/ teille ilmoittaman site Jumalan Todhistusta.
Ja minä rakkaat weljeni/ koska minä tulin teidän tykönne/ en minä tullut korskein sanoin/ eli
korkean wiisauden kanssa/ teille ilmoittaman sitä Jumalan todistusta.
Ref2016NTSve 1. När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom (jag)
förkunnade Guds vittnesbörd för er.
2
TR Scriverer 2. οὐ γὰρ ἔκρινά τοῦ εἰδέναι τι ἐν ὑμῖν, εἰ μὴ Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ τοῦτον
ἐσταυρωμένον.
Gr-East 2. οὐ γὰρ ἔκρινα τοῦ εἰδέναι τι ἐν ὑμῖν εἰ μὴ Ἰησοῦν Χριστὸν, καὶ τοῦτον
ἐσταυρωμένον.
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TKIS 2. Sillä olin päättänyt teidän keskellänne olla tuntematta mitään muuta kuin Jeesuksen
Kristuksen, ja Hänet ristiin naulittuna.
FiSTLK2017 2. Sillä olin päättänyt olla luonanne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen
Kristuksen, ja hänet ristiinnaulittuna.
Biblia1776 2. Sillä en minä itsiäni pitänyt teidän seassanne mitäkään tietämäni, vaan ainoasti
Jesuksen Kristuksen ja sen ristiinnaulitun.
CPR1642 2. Sillä en minä idziäni pitänyt teidän seasan nijncuin minä olisin jotakin tiennyt waan
ainoastans Jesuxen Christuxen ja sen ristinnaulitun.
UT1548 2. Sille em mine itzeni pitenyt ninquin mine olisin iotaki tienyt teiden seassanna/ Waan
ainostans Iesusen Christusen ia sengi ristinnaulitun.
Sillä en minä itseni pitänyt niinkuin minä olisi jotakin tiennyt teidän seassanne/ Waan ainostansa
Jesuksen Kristuksen ja senkin ristiinnaulitun.
Ref2016NTSve 2. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus
Kristus och honom korsfäst.
3
TR Scriverer 3. καὶ ἐγὼ ἐν ἀσθενείᾳ καὶ ἐν φόβῳ καὶ ἐν τρόμῳ πολλῷ ἐγενόμην πρὸς
ὑμᾶς.
Gr-East 3. καὶ ἐγὼ ἐν ἀσθενείᾳ καὶ ἐν φόβῳ καὶ ἐν τρόμῳ πολλῷ ἐγενόμην πρὸς ὑμᾶς,
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TKIS 3. Olin luonanne heikkona ja pelossa ja suuressa vavistuksessa,
FiSTLK2017 3. Ja olin luonanne heikkoudessa, pelossa ja vapisin kovin,
Biblia1776 3. Ja minä olin teidän kanssanne heikkoudessa, ja pelvossa, ja suuressa vapistuksessa.
CPR1642 3. Ja minä olin teidän cansan heickoudes pelgos ja suures wapistuxes.
UT1548 3. Ja mine olin teiden cansanne heickoudhes ia pelghosa/ ia swre' wapistoxen cansa.

Ja minä olin teidän kanssanne heikkoudessa ja pelossa/ ja suuren wapistuksen kanssa.
Ref2016NTSve 3. Och jag var hos er i svaghet och med fruktan och med mycken bävan.
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TR Scriverer 4. καὶ ὁ λόγος μου καὶ τὸ κήρυγμά μου οὐκ ἐν πειθοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας
λόγοις, ἀλλ’ ἐν ἀποδείξει πνεύματος καὶ δυνάμεως•
Gr-East 4. καὶ ὁ λόγος μου καὶ τὸ κήρυγμά μου οὐκ ἐν πειθοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας
λόγοις, ἀλλ’ ἐν ἀποδείξει Πνεύματος καὶ δυνάμεως,
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TKIS 4. eikä puheeni ja saarnani ollut kiehtovia (inhimillisen) viisauden sanoja, vaan Hengen ja
voiman osoittamista,
FiSTLK2017 4. eikä puheeni ja saarnani ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan Hengen ja voiman
osoittamista,
Biblia1776 4. Ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kaunistetuissa sanoissa ihmisten viisauden
jälkeen, mutta hengen ja voiman osoituksessa,
CPR1642 4. Ja minun puhen ja saarnan ei ollut caunistetuis jutuis ihmisten wijsauden jälken mutta
Hengen ja wäen osotuxes
UT1548 4. Ja minun Puhen ia minun Sarnan/ ei ollut caunistetuissa Jutuisa Inhimisten wijsaudhen
ielkin/ Mutta Hengen ia wäen osotuxesa/
Ja minun puheeni ja minun saarnan/ ei ollut kaunistetuissa jutuissa ihmisen wiisauden jälkeen/
Mutta Hengen ja wäen osoituksessa/
Ref2016NTSve 4. Och mitt tal och min predikan (var) inte med övertalande ord av mänsklig visdom,
utan genom bevisning i Ande och kraft,
5 TR Scriverer 5. ἵνα ἡ πίστις ὑμῶν μὴ ᾖ ἐν σοφίᾳ ἀνθρώπων, ἀλλ’ ἐν δυνάμει Θεοῦ. GrEast 5. ἵνα ἡ πίστις ὑμῶν μὴ ᾖ ἐν σοφίᾳ ἀνθρώπων ἀλλ’ ἐν δυνάμει Θεοῦ.
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TKIS 5. jottei uskonne olisi ihmisten viisauden, vaan Jumalan voiman varassa.
FiSTLK2017 5. ettei uskonne olisi ihmisten viisaudessa, vaan Jumalan voimassa.
Biblia1776 5. Ettei teidän uskonne olisi ihmisten viisaudessa, vaan Jumalan voimassa.
CPR1642 5. Ettei teidän uscon olis ihmisten wijsaudes mutta Jumalan wäes.
UT1548 5. ettei teiden wskonna pidhe seisoman Inhimisten wijsaudhen päle/ Mutta Jumalan wäen
päle.
ettei teidän uskonne pidä seisoman ihmisten wiisauden päälle/ Mutta Jumalan wäen päälle.
Ref2016NTSve 5. för att er tro inte skulle bero på människors visdom, utan på Guds kraft.
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TR Scriverer 6. Σοφίαν δὲ λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοις• σοφίαν δὲ οὐ τοῦ αἰῶνος τούτου,
οὐδὲ τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου, τῶν καταργουμένων•
Gr-East 6. Σοφίαν δὲ λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοις, σοφίαν δὲ οὐ τοῦ αἰῶνος τούτου, οὐδὲ
τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου τῶν καταργουμένων·
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TKIS 6. Kuitenkin puhumme viisautta täydellisten seurassa, mutta emme tämän maailmanajan
viisautta emmekä tämän maailmanajan hallitsijain, jotka katoavat,
FiSTLK2017 6. Kuitenkin puhumme viisautta täydellisten seurassa, mutta emme tämän
maailmanajan viisautta emmekä tämän maailman valtiaiden, jotka kukistuvat,
Biblia1776 6. Mutta me puhumme siitä viisaudesta, joka on täydellisten tykönä, ei tämän maailman
viisaudesta, eikä tämän maailman päämiesten, jotka hukkuvat.

CPR1642 6. Mutta se josta me puhumma on cuitengin wijsaus täydellisten tykönä. Ei tämän
mailman eikä tämän mailman Päämiesten wijsaus joca hucku.
UT1548 6. Mutta se iosta me puhuma/ ombi quitengin Wijsaus/ ninen Teudhelistein tykene. Ei
temen Mailman/ eikä temen Mailman pämiesten Wijsaus/ ioca huickupi.
Mutta se josta me puhumme/ ompi kuitenkin wiisaus/ niiden täydellisten tykönä. Ei tämän
maailman/ eikä tämän maailman päämiesten wiisaus/ joka hukkuupi.
Ref2016NTSve 6. Visdom talar vi emellertid bland de fullkomliga, men en visdom som inte tillhör
denna världen eller denna världens mäktiga, som kommer att förgås.
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TR Scriverer 7. ἀλλὰ λαλοῦμεν σοφίαν Θεοῦ ἐν μυστηρίῳ, τὴν ἀποκεκρυμμένην, ἣν
προώρισεν ὁ Θεὸς πρὸ τῶν αἰώνων εἰς δόξαν ἡμῶν•
Gr-East 7. ἀλλὰ λαλοῦμεν σοφίαν Θεοῦ ἐν μυστηρίῳ, τὴν ἀποκεκρυμμένην, ἣν
προώρισεν ὁ Θεὸς πρὸ τῶν αἰώνων εἰς δόξαν ἡμῶν,
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TKIS 7. vaan puhumme Jumalan viisautta salaisuutena, sitä kätkettyä, jonka Jumala on ennalta
määrännyt ennen maailmanaikoja meidän kirkkaudeksemme,
FiSTLK2017 7. vaan puhumme salattua Jumalan viisautta, sitä kätkettyä, jonka Jumala on
edeltämäärännyt ennen maailmanaikoja meidän kirkkaudeksemme,
Biblia1776 7. Vaan me puhumme siitä salatusta Jumalan viisaudesta, jonka Jumala on ennen
maailman alkua säätänyt meidän kunniaksemme,
CPR1642 7. Waan me puhumma sijtä salatusta Jumalan wijsaudesta jonga Jumala on ennen
mailman alcua säätänyt meidän cunniaxem
UT1548 7. Waan me puhuma sijte sala peitetusta Jumalan Wijsaudhesta/ Jonga JUMala ombi
ennen Mailman Alcu edessätenyt meiden Cunniaxi/
Waan me puhumme siitä salaa peitetystä Jumalan wiisaudesta/ Jonka Jumala ompi ennen
maailman alkua edessäätänyt meidän kunniaksi/
Ref2016NTSve 7. Utan vi talar Guds hemliga visdom, den fördolda, som Gud före världens
begynnelse har förutbestämt till vår härlighet,
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TR Scriverer 8. ἣν οὐδεὶς τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου ἔγνωκεν• εἰ γὰρ ἔγνωσαν,
οὐκ ἂν τὸν Κύριον τῆς δόξης ἐσταύρωσαν.
Gr-East 8. ἣν οὐδεὶς τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου ἔγνωκεν· εἰ γὰρ ἔγνωσαν, οὐκ
ἂν τὸν Κύριον τῆς δόξης ἐσταύρωσαν·
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TKIS 8. sitä, jota ei kukaan tämän maailmanajan hallitsijoista ole tuntenut — sillä jos he olisivat sen
tunteneet, eivät he olisi kirkkauden Herraa naulinneet ristiin —
FiSTLK2017 8. sitä, jota kukaan tämän maailman valtiaista ei ole tuntenut – sillä jos he olisivat sen
tunteneet, he eivät olisi kirkkauden Herraa ristiinnaulinneet –
Biblia1776 8. Jota ei yksikään tämän maailman päämiehistä tuntenut; sillä jos he olisivat tunteneet,
niin ei he olisi kunnian Herraa ristiinnaulinneet.
CPR1642 8. Jota ei yxikän tämän mailman Päämiehistä tundenut: Sillä jos he olisit hänen tundenet
nijn ei he olis Cunnian HERra ristinnaulinnet.
UT1548 8. Jota eikengen temen Mailman pämiehiste tundenut/ Sille ios he olisit henen tundeneet/
eiuet he olisi ensingen Cunnian HERRA ristinnaulineet.
Jota ei kenkään tämän päämiehistä tuntenut/ Sillä jos he olisit hänen tunteneet/ eiwät he olisi
ensinkään kunnian HERRAA ristiinnaulinneet..
Ref2016NTSve 8. som ingen av denna världens furstar har känt till. För om de hade känt till den,
skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre.
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TR Scriverer 9. ἀλλὰ καθὼς γέγραπται, Ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε, καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε, καὶ
ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν.
Gr-East 9. ἀλλὰ καθὼς γέγραπται, ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ ἐπὶ
καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν.

ἀλλὰ καθὼς γέγραπται ἃ

ὀφθαλμὸς οὐκ

εἶδε

καὶ

οὖς

οὐκ

alla kathōs gegraptai
ha
ofthalmos ouk
eide
kai
ous
ouk
G235 G2531 G1125
G3739 G3788
G3756 G1492
G2532 G3775 G3756
vaan niinkuin on kirjoitettu mitä silmä
ei
ole nähnyt ja
korva ei

ἤκουσε

καὶ

ἐπὶ

καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ

ēkouse
kai
epi
kardian
anthrōpou
G191
G2532 G1909 G2588
G444
ole kuullut ja
sydämeen ihmisen

ἀνέβη

ἃ

ἡτοίμασεν

anebē
ouk
ha
hētoimasen
G3756 G305
G3739 G2090
ei
ole noussut sen
on valmistanut

ὁ

Θεὸς τοῖς

ἀγαπῶσιν

αὐτόν

Theos tois
agapōsin
auton
ho
G846
G3588 G2316 G3588 G25
Jumala niille jotka rakastavat Häntä
TKIS 9. vaan niin kuin on kirjoitettu: "mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut eikä ihmisen
sydämeen noussut, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka Häntä rakastavat.”
FiSTLK2017 9. vaan kuten on kirjoitettu: "mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole
ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat."
Biblia1776 9. Vaan niinkuin kirjoitettu on: joita ei silmä ole nähnyt, eikä korva ole kuullut, ja ei
ihmisen sydämeen ole astunut, joita Jumala on niille valmistanut, jotka häntä rakastavat.
CPR1642 9. Waan nijncuin kirjoitettu on: Ei yxikän silmä ole nähnyt eikä yxikän corwa ole cuullut ja
ei yhdengän ihmisen sydämeen ole astunut sijtä cuin Jumala on nijlle walmistanut jotca händä
racastawat.
UT1548 9. Waan ninquin kirioitettu ombi/ Jota ei yxiken Silme nähnyt ole/ ia ei yxiken Corua ole
cwllut/ ia ei ydhegen Inhimisen Sydhemehe' tullut ole site on Jumala nijlle Walmistanut/ iotca he'de
racastauae
Waan niinkuin kirjoitettu ompi/ Jota ei yksikään silmä nähnyt ole/ ja ei yksikään korwa ole kuullut/
ja ei yhdenkään ihmisen sydämehen tullut sitä on Jumala niille walmistanut/ jotka häntä
rakastawat.
Ref2016NTSve 9. Utan som Skriften säger: Vad inget öga har sett och inget öra har hört och vad
som inte har stigit upp i något människohjärta, det har Gud berett åt dem som älskar honom.
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TR Scriverer 10. ἡμῖν δὲ ὁ Θεὸς ἀπεκάλυψε διὰ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ• τὸ γὰρ πνεῦμα
πάντα ἐρευνᾷ, καὶ τὰ βάθη τοῦ Θεοῦ.
Gr-East 10. ἡμῖν δὲ ὁ Θεὸς ἀπεκάλυψε διὰ τοῦ Πνεύματος αὐτοῦ· τὸ γὰρ Πνεῦμα πάντα
ἐρευνᾷ, καὶ τὰ βάθη τοῦ Θεοῦ.
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TKIS 10. Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut Henkensä välityksellä. Henki näet tutkii kaikki,
Jumalan syvyydetkin.
FiSTLK2017 10. Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut Henkensä kautta, sillä Henki tutkii kaiken,
Jumalan syvyydetkin.
Biblia1776 10. Mutta meille on Jumala sen ilmoittanut Henkensä kautta; sillä Henki kaikki
tutkistelee, Jumalan syvyydetkin.

CPR1642 10. Mutta meille on Jumala sen ilmoittanut Hengens cautta: sillä Hengi tutkistele caicki
cappalet Ja Jumalan sywydet.
UT1548 10. Mutta meille on Jumala sen ilmoittanut henen Hengense lepitze/ Sille ette se Hengi
caiki cappalet tutkistele/ Ja/ mös Jumaludhen syweydhet.
Mutta meille on Jumala sen ilmoittanut hänen henkensä läwitse/ Sillä että se Henki kaikki
kappaleet tutkistelee/ Ja/ myös jumaluuden sywyydet.
Ref2016NTSve 10. Men för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande, för Anden utforskar
allting, ja, också djupen i Gud.
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TR Scriverer 11. τίς γὰρ οἶδεν ἀνθρώπων τὰ τοῦ ἀνθρώπου, εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ

ἀνθρώπου τὸ ἐν αὐτῷ; οὕτω καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ οὐδεὶς οἶδεν, εἰ μὴ τὸ Πνεῦμα τοῦ
Θεοῦ.
Gr-East 11. τίς γὰρ οἶδεν ἀνθρώπων τὰ τοῦ ἀνθρώπου εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου
τὸ ἐν αὐτῷ; οὕτω καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ.
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TKIS 11. Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on?
Samoin ei myöskään kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan Henki.
FiSTLK2017 11. Sillä kuka ihmisistä tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä
on? Samoin ei myöskään kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan Henki.
Biblia1776 11. Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, vaan ihmisen henki, joka hänessä on?
Niin myös ei yksikään tiedä, mitä Jumalassa on, vaan Jumalan Henki.
CPR1642 11. Sillä cuca ihminen sen tietä mitä ihmises on waan ihmisen Hengi joca hänesä on?
Nijn myös ei yxikän tiedä mitä Jumalas on waan Jumalan Hengi.
UT1548 11. Sille cuca Inhiminen sen tiete mite Inhimises on/ waan Inhimisen Hengi ioca henesse
on? Nin mös eikengen tiedhä mite Jumalassa on/ waan Jumalan Hengi.
Sillä kuka ihminen sen tietää mitä ihmisessä on/ waan ihmisen henki joka hänessä on? Niin myös
ei kenkään tiedä mitä Jumalassa on/ waan Jumalan Henki.
Ref2016NTSve 11. För vilken människa vet vad som finns i människan, utom människans ande
som finns i henne? Så vet ingen heller vad som finns i Gud utom Guds Ande.

12
TR Scriverer 12. ἡμεῖς δὲ οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου ἐλάβομεν, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἐκ τοῦ
Θεοῦ, ἵνα εἰδῶμεν τὰ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ χαρισθέντα ἡμῖν.
Gr-East 12. ἡμεῖς δὲ οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου ἐλάβομεν, ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τὸ ἐκ τοῦ
Θεοῦ, ἵνα εἰδῶμεν τὰ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ χαρισθέντα ἡμῖν.
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TKIS 12. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen Hengen, joka on Jumalasta
lähtöisin, tietääksemme, mitä Jumala on meille lahjoittanut.
FiSTLK2017 12. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen Hengen, joka on
Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut.
Biblia1776 12. Mutta emme ole saaneet tämän maailman henkeä, vaan sen Hengen, joka
Jumalasta on, että me tietäisimme, mitä meille Jumalalta annettu on,
CPR1642 12. Mutta en me ole saanet tämän mailman henge: waan sen Hengen joca Jumalasta on
että me taidaisimma tietä mitä meille Jumalalda annettu on.
UT1548 12. Mutta emme me ole saaneet temen Mailman Henge. waan sen Hengen/ ioca
Jumalasta on/ ette me taidhaisima tietä/ mite meille Jumalasta on annettu.
Mutta emme me ole saaneet tämän maailman henkeä. waan sen Hengen/ joka Jumalasta on/ että
me taitaisimme tietää/ mitä meille Jumalasta on annettu.
Ref2016NTSve 12. Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är av Gud, för att vi ska
veta vad vi har fått av Gud,
13
TR Scriverer 13. ἃ καὶ λαλοῦμεν, οὐκ ἐν διδακτοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις, ἀλλ’ ἐν
διδακτοῖς Πνεύματος Ἁγίου, πνευματικοῖς πνευματικὰ συγκρίνοντες.
Gr-East 13. ἃ καὶ λαλοῦμεν οὐκ ἐν διδακτοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις, ἀλλ’ ἐν
διδακτοῖς Πνεύματος ἁγίου, πνευματικοῖς πνευματικὰ συγκρίνοντες.
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TKIS 13. Siitä me myös puhumme, emme ihmisviisauden opettamin sanoin, vaan (Pyhän) Hengen
opettamin, selittäen hengelliset hengellisesti.
FiSTLK2017 13. Sitä myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan
Pyhän Hengen opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti.
Biblia1776 13. Jota me myös puhumme, ei niillä sanoilla, joita inhimillinen viisaus opettaa, vaan
niillä, joita Pyhä Henki opettaa, ja me tuomitsemme hengelliset asiat hengellisesti.
CPR1642 13. jota me myös puhumma ei sencaltaisilla sanoilla cuin inhimillinen wijsaus opetta:
waan sencaltaisilla sanoilla cuin Pyhä Hengi opetta ja me duomidzemma hengelliset asiat
hengellisest.
UT1548 13. Jota me mös puhuma ei sencaltaisilla sanoilla quin Inhimilinen Wijsaus opetta/ Waan
sencaltaisilla sanoilla quin se Pyhe Hengi opetta/ Ja me Domitzema ne Hengeliset asiat
hengelisesta.
Jota me myös puhumme ei sen kaltaisilla sanoilla kuin inhimillinen wiisaus opettaa/ Waan
senkaltaisilla sanoilla kuin se Pyhä Henki opettaa/ Ja me tuomitsemme ne hengelliset asia
hengellisesti.
Ref2016NTSve 13. vilket vi också förkunnar, inte med sådana ord som mänsklig visdom lär, utan
med ord som den Helige Ande lär, (och) bedömer andliga saker andligen.
14
TR Scriverer 14. ψυχικὸς δὲ ἄνθρωπος οὐ δέχεται τὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ• μωρία
γὰρ αὐτῷ ἐστι, καὶ οὐ δύναται γνῶναι, ὅτι πνευματικῶς ἀνακρίνεται•
Gr-East 14. ψυχικὸς δὲ ἄνθρωπος οὐ δέχεται τὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ· μωρία γὰρ
αὐτῷ ἐστι, καὶ οὐ δύναται γνῶναι, ὅτι πνευματικῶς ἀνακρίνεται.
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TKIS 14. Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on, sillä se on
hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se tutkistellaan hengellisesti.
FiSTLK2017 14. Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on. Sillä se
on hänelle hulluutta, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska sitä on tutkittava hengellisesti.
Biblia1776 14. Mutta ei luonnollinen ihminen ymmärrä niitä, mitkä Jumalan Hengen ovat; sillä ne
ovat hänelle hulluus, ja ei taida käsittää, sillä ne hengellisesti tuomitaan.
CPR1642 14. Mutta ei luonnollinen ihminen ymmärrä Jumalan Hengestä mitän: sillä se on hänelle
hulluus ja ei taida sitä käsittä joca hengellisest duomittaman pitä.
UT1548 14. Mutta se loonolinen Inhiminen ei ymmerdhä miteken Jumalan hengeste/ Sille ette se
on henelle yxi hulluus/ ia ei taidha site käsitte/ Sille sen pite hengelisesta Domittama'.
Mutta se luonnollinen ihminen ei ymmärrä mitäkään Jumalan Hengestä/ Sillä että se on hänelle
yksi hulluus/ ja ei taida sitä käsittää/ Sillä sen pitää hengellisesti tuomittaman.
Ref2016NTSve 14. Men en oandlig människa tar inte emot det som hör till Guds Ande. För det är
en dårskap för henne och hon kan inte heller förstå (det), eftersom det måste bedömas andligen.
15
TR Scriverer 15. ὁ δὲ πνευματικὸς ἀνακρίνει μὲν πάντα, αὐτὸς δὲ ὑπ’ οὐδενὸς
ἀνακρίνεται.
Gr-East 15. ὁ δὲ πνευματικὸς ἀνακρίνει μὲν πάντα, αὐτὸς δὲ ὑπ’ οὐδενὸς ἀνακρίνεται.
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TKIS 15. Sen sijaan hengellinen ihminen tutkistelee kaikkea, mutta häntä itseään ei kukaan
pätevästi tutkistele.
FiSTLK2017 15. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkii kaiken, mutta häntä itseään ei tutki kukaan.
Biblia1776 15. Mutta hengellinen tuomitsee tosin kaikkia, vaan ei hän keltäkään tuomita.
CPR1642 15. Mutta hengellinen duomidze caickia asioita ja ei hän keldäkän duomita.
UT1548 15. Mutta se * Hengelinen caiki asioita Domitzepi/ ia ei hen keldeken Domita.
Mutta se hengellinen kaikkia asioita tuomitseepi/ ja ei hän keltäkään tuomita.
Ref2016NTSve 15. Men den som är andlig bedömer allt, men själv blir hon inte bedömd av någon.
16
TR Scriverer 16. τίς γὰρ ἔγνω νοῦν Κυρίου, ὃς συμβιβάσει αὐτόν; ἡμεῖς δὲ νοῦν
Χριστοῦ ἔχομεν.

Gr-East 16. τίς γὰρ ἔγνω νοῦν Κυρίου, ὃς συμβιβάσει αὐτόν; ἡμεῖς δὲ νοῦν Χριστοῦ
ἔχομεν.
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TKIS 16. Sillä "kuka on tuntenut Herran mielen, kuka* neuvoisi Häntä?” Mutta meillä on Kristuksen
mieli.
FiSTLK2017 16. Sillä: "kuka on tullut tuntemaan Herran mielen, että voisi häntä opettaa?" Mutta
meillä on Kristuksen mieli.
Biblia1776 16. Sillä kuka on tietänyt Herran mielen, joka tahtoo hänelle neuvoa antaa? Mutta meillä
on Kristuksen mieli.
CPR1642 16. Sillä cuca on tiennyt HERran mielen? Eli cuca tahdo hänen neuwo anda? Mutta meillä
on Christuxen mieli.
UT1548 16. Sille cuca on tienyt HERRAN mielen? eli cuca tachto henen Neuuo anda? Mutta meille
ombi Christusen mieli.
Sillä kuka on tiennyt HERRAN mielen? eli kuka tahtoo hänen neuwoa antaa? Mutta meillä ompi
Kristuksen mieli.
Ref2016NTSve 16. För vem har lärt känna Herrens sinne, och vem ska kunna undervisa honom?
Men vi har Kristi sinne.

1 Korintto 3 (1 Corinthians 3)
1
TR Scriverer 1. Καὶ ἐγώ, ἀδελφοί, οὐκ ἠδυνήθην λαλῆσαι ὑμῖν ὡς πνευματικοῖς, ἀλλ’ ὡς
σαρκικοῖς, ὡς νηπίοις ἐν Χριστῷ.
Gr-East 1. Καὶ ἐγώ, ἀδελφοί, οὐκ ἠδυνήθην λαλῆσαι ὑμῖν ὡς πνευματικοῖς, ἀλλ’ ὡς
σαρκίνοις, ὡς νηπίοις ἐν Χριστῷ.
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TKIS 1. Minä en siis, veljet, voinut puhua teille niin kuin hengellisille, vaan niin kuin lihallisille, niin
kuin pienokaisille Kristuksessa.
FiSTLK2017 1. Niinpä, veljet, minä en voinut puhua teille kuin hengellisille, vaan kuin lihallisille, kuin
pienille lapsille Kristuksessa.
Biblia1776 1. Ja, rakkaat veljet! en minä taitanut teille puhua niinkuin hengellisille, vaan niinkuin
lihallisille, niinkuin lapsille Kristuksessa.
CPR1642 1. JA rackat weljeni en minä tainnut teidän cansan puhua nijncuin hengellisten waan
nijncuin lihallisten cansa nijncuin nuorten lasten cansa Christuxes.
UT1548 1. JA mine rackat Welieni/ en tainut teiden cansan puhua ninquin Hengelisten cansa/
waan ninquin Lihallisten cansa/ ninquin noorein Lasten cansa Christusesa.
Ja minä rakkaat weljeni/ en tainnut teidän kanssan puhua niinkuin hengellisten kanssa/ waan
niinkuin lihallisten kanssa/ niinkuin nuorein lasten kanssa Kristuksessa.
Ref2016NTSve 1. Och jag kunde inte tala till er, bröder, som till andliga, utan som till köttsliga, som
till spädbarn i Kristus.
2
TR Scriverer 2. γάλα ὑμᾶς ἐπότισα, καὶ οὐ βρῶμα• οὔπω γὰρ ἠδύνασθε, ἀλλ’ οὖτε ἔτι
νῦν δύνασθε•
Gr-East 2. γάλα ὑμᾶς ἐπότισα καὶ οὐ βρῶμα. οὔπω γὰρ ἠδύνασθε. ἀλλ’ οὔτε ἔτι νῦν
δύνασθε· ἔτι γὰρ σαρκικοί ἐστε.

γάλα ὑμᾶς ἐπότισα καὶ
hymas epotisa
gala
G1051 G5209 G4222
maitoa teille juotin

οὖτε

ἔτι

οὐ

βρῶμα· οὔπω

kai
ou
brōma
G2532 G3756 G1033
vaan en
ruokaa

νῦν

γὰρ

ἠδύνασθε ἀλλ’

oupō
gar
ēdynasthe all
G3768
G1063 G1410
G235
sillä ette vielä
kyenneet

δύνασθε·

oute
nyn
dynasthe
eti
G3777
G2089 G3568 G1410
ettekä vielä
nytkään kykene
TKIS 2. Maitoa juotin teille, enkä* antanut ruokaa, sillä ette silloin sitä sietäneet, ettekä vielä
nytkään siedä.
FiSTLK2017 2. Maitoa juotin teille, en antanut ruokaa, sillä sitä ette silloin kestäneet, ettekä vielä
nytkään kestä,
Biblia1776 2. Rieskaa minä olen teille juoda antanut, ja en ruokaa; sillä ette sitä vielä voineet, ja ette
vielä nytkään voi.
CPR1642 2. Riesca minä olen teille juoda andanut ja en ruoca: sillä et te sitä wielä woinet. Ja et te
myös nytkän woi että te oletta wielä lihalliset.
UT1548 2. Reeska mine olen teille ioodha Andanut/ ia en Rooca/ Sille ettei te site wiele woineet. Ja
ettei te mös nytkä woi/ senpolesta/ ette te wiele oletta Lihalliset.
Rieskaa minä olen teille juoda antanut/ ja en ruokaa/ Sillä ettei te sitä wielä woineet. Ja ettei te
myös nytkään woi/ sen puolesta/ että te wielä olette lihalliset.
Ref2016NTSve 2. Mjölk gav jag er att dricka och inte fast föda, för den tålde ni ännu inte. Och det
gör ni inte nu heller,
3
TR Scriverer 3. ἔτι γὰρ σαρκικοί ἐστε• ὅπου γὰρ ἐν ὑμῖν ζῆλος καὶ ἔρις καὶ διχοστασίαι,
οὐχὶ σαρκικοί ἐστε, καὶ κατὰ ἄνθρωπον περιπατεῖτε;
Gr-East 3. ὅπου γὰρ ἐν ὑμῖν ζῆλος καὶ ἔρις καὶ διχοστασίαι, οὐχὶ σαρκικοί ἐστε καὶ
κατὰ ἄνθρωπον περιπατεῖτε;
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TKIS 3. Olette näet vielä lihallisia. Sillä kun keskellänne on kateutta ja riitaa (ja erimielisyyttä),
ettekö ole lihallisia ja vaella ihmisen tavoin?
FiSTLK2017 3. olettehan vielä lihallisia. Sillä kun keskuudessanne on kateutta, riitaa ja
erimielisyyttä, ettekö silloin ole lihallisia ja vaella ihmisten tavoin?
Biblia1776 3. Sillä te olette vielä lihalliset, sillä niinkauvan kuin teidän seassanne kateus ja riita ja
eripuraisuus on, ettekö te ole lihalliset ja vaella ihmisten tavan jälkeen?

CPR1642 3. Sillä nijncauwan cuin teidän seasan cateus rijta ja eripuraisus on ettekö te ole lihalliset
ja waella ihmisten tawan jälken?
UT1548 3. Sille nincauuan quin teiden seasan ombi Cateus/ rijta/ ia eripwraus/ Ettekö te sijtte
lihalliset ole/ ia waella Inhimisten tauan ielkin?
Sillä niinkauan kuin teidän seassan ompi kateus/ riita/ ja eripuraus/ Etteko te siitä lihalliset ole/ ja
waella ihmisten tawan jälkeen?
Ref2016NTSve 3. eftersom ni fortfarande är köttsliga. För då avund, strid och splittringar finns
bland er, är ni då inte köttsliga och lever på vanligt mänskligt vis?
4
TR Scriverer 4. ὅταν γὰρ λέγῃ τις, Ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου, ἕτερος δέ, Ἐγὼ Ἀπολλῶ,
οὐχὶ σαρκικοί ἐστε;
Gr-East 4. ὅταν γὰρ λέγῃ τις, ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου, ἕτερος δέ, ἐγὼ Ἀπολλώ, οὐχὶ
σαρκικοί ἐστε;
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TKIS 4. Sillä kun joku sanoo: "Minä olen Paavalin” ja toinen: "Minä olen Apolloksen", ettekö ole
lihallisia*?
FiSTLK2017 4. Kun yksi sanoo: "minä olen Paavalin", ja toinen: "minä olen Apollon", ettekö silloin ole
lihallisia?
Biblia1776 4. Sillä koska joku sanoo: minä olen Paavalin, ja toinen: minä Apollon: ettekö te siis ole
lihalliset?
CPR1642 4. Sillä cosca jocu sano: Minä olen Pawalin: ja toinen sano: Minä olen Apollon ettekö te
sijs ole lihalliset?
UT1548 4. Sille/ coska iocu sanopi. Mine olen * Paualin/ Ja se toinen sano/ Mine olen Apollon/
eikö te sis ole Lihalliset.
Sillä/ koska joku sanoopi. Minä olen Pawalin/ Ja se toinen sanoo/ Minä olen Apollon/ eikö te siis
ole lihalliset.
Ref2016NTSve 4. För då en säger: Jag håller mig till Paulus, och en annan: Jag håller mig till
Apollos, är ni då inte köttsliga?
5
TR Scriverer 5. τίς οὖν ἐστι Παῦλος; τίς δέ Ἀπολλώς, ἀλλ’ ἢ διάκονοι δι’ ὧν

ἐπιστεύσατε, καὶ ἑκάστῳ ὡς ὁ Κύριος ἔδωκεν
Gr-East 5. Τίς οὖν ἐστι Παῦλος, τίς δὲ Ἀπολλὼς ἀλλ’ ἢ διάκονοι δι’ ὧν ἐπιστεύσατε,
καὶ ἑκάστῳ ὡς ὁ Κύριος ἔδωκεν;
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TKIS 5. Mikä siis Paavali* on? Ja mikä Apollos'? (Vain) palvelijoita, joitten avulla olette tulleet
uskoon, ja niin kuin Herra kummallekin on suonut.
FiSTLK2017 5. Mikä Paavali sitten on ja mikä taas Apollo? Palvelijoita, joiden kautta te olette tulleet
uskoviksi, palvelijoita sen mukaan, mitä Herra on heille kullekin antanut.
Biblia1776 5. Mitäs Paavali on ja mikä Apollo muuta kuin palveliat, joiden kautta te olette uskoneet,
ja niinkuin Jumala kullekin antanut on?
CPR1642 5. Mikästä Pawali on? Ja mikä Apollo on? He owat palweliat joiden cautta te oletta
uscowaisexi tullet. Ja semmengin nijncuin Jumala cullengin andanut on.
UT1548 5. Mike sis Pauali on? Ja mike on Apollo? Palueliat he ouat/ Joinenga cautta te oletta
wskolisexi tullut. Ja semmengi ninquin Jumala itzecungi andanut on.
Mikä siis Pawali on? ja mikä on Apollo? Palwelijat he owat/ Joidenka kautta te olette uskolliseksi
tullut. Ja silleenkin niinkuin Jumala itse kunkin antanut on.
Ref2016NTSve 5. Vem är då Paulus, och vem (är) Apollos, förutom tjänare genom vilka ni har
kommit till tro, och det efter vad Herren har gett åt var och en?
6 TR Scriverer 6. ἐγὼ ἐφύτευσα, Ἀπολλὼς ἐπότισεν, ἀλλ’ ὁ Θεὸς ηὔξανεν.
Gr-East 6. ἐγὼ ἐφύτευσα, Ἀπολλὼς ἐπότισεν, ἀλλ’ ὁ Θεὸς ηὔξανεν·
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TKIS 6. Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala antoi kasvun.
FiSTLK2017 6. Minä istutin, Apollo kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun.
Biblia1776 6. Minä olen istuttanut, Apollo on kastanut mutta Jumala on kasvun antanut.
CPR1642 6. Minä olen istuttanut: Apollo on castanut: Mutta Jumala on caswon andanut.
UT1548 6. Mine olen istuttanut/ Apollo on castanut/ Mutta Jumala on casuon andanut.
Minä olen istuttanut/ Apollo on kastanut/ Mutta Jumala on kaswun antanut.
Ref2016NTSve 6. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten.
7 TR Scriverer 7. ὥστε οὔτε ὁ φυτεύων ἐστί τι, οὔτε ὁ ποτίζων, ἀλλ’ ὁ αὐξάνων Θεός.
Gr-East 7. ὥστε οὔτε ὁ φυτεύων ἐστί τι οὔτε ὁ ποτίζων, ἀλλ’ ὁ αὐξάνων Θεός.
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TKIS 7. Niin ei siis istuttaja ole mitään eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka antaa kasvun.
FiSTLK2017 7. Niin ei siis istuttaja ole mitään, eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka antaa kasvun.
Biblia1776 7. Niin ei se mitään ole, joka istuttaa, eikä se, joka kastaa, vaan Jumala, joka kasvun on
antaa.
CPR1642 7. Nijn ei se mitän ole joca istutta eikä se joca casta waan Jumala joca caswon anda.
UT1548 7. Nin ei ole se miten/ ioca istutta/ Eike se ioca castapi/ waan Jumala ioca casten anda.
Niin ei ole se mitään/ joka istuttaa/ Eikä se joka kastaapi/ waan Jumala joka kasteen antaa.
Ref2016NTSve 7. Så är nu varken den som planterar eller den som vattnar något, utan (endast)
Gud som ger växten.
8
TR Scriverer 8. ὁ φυτεύων δὲ καὶ ὁ ποτίζων ἕν εἰσιν• ἕκαστος δὲ τὸν ἴδιον μισθὸν
λήψεται κατὰ τὸν ἴδιον κόπον.
Gr-East 8. ὁ φυτεύων δὲ καὶ ὁ ποτίζων ἕν εἰσιν· ἕκαστος δὲ τὸν ἴδιον μισθὸν λήψεται
κατὰ τὸν ἴδιον κόπον.
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TKIS 8. Mutta istuttaja ja kastelija ovat yhtä; molemmat saavat kuitenkin oman palkkansa oman
työnsä mukaan.
FiSTLK2017 8. Mutta istuttaja ja kastelija ovat yhtä, kuitenkin kumpikin on saava oman palkkansa
oman työnsä mukaan.
Biblia1776 8. Mutta se, joka istuttaa, ja se, joka kastaa, ovat yhtä: kumpikin saa palkkansa työnsä
jälkeen.
CPR1642 8. Mutta se joca istutta ja se joca casta owat yhtä molemmat cumbikin saa palckans
työns jälken.

UT1548 8. Mutta se ioca istutta/ ia se ioca casta ychte molemat ouat/ Cumbikin saa palcansa
tööns pereste.
Mutta se joka istuttaa/ ja se joka kastaa yhtä molemmat owat/ Kumpikin saa palkkansa työnsä
perästä.
Ref2016NTSve 8. Men den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en ska få sin lön
efter sitt arbete.
9 TR Scriverer 9. Θεοῦ γάρ ἐσμεν συνεργοί• Θεοῦ γεώργιον, Θεοῦ οἰκοδομή ἐστε.
Gr-East 9. Θεοῦ γάρ ἐσμεν συνεργοί· Θεοῦ γεώργιον, Θεοῦ οἰκοδομή ἐστε.
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TKIS 9. Sillä me olemme Jumalan työtovereja. Te olette Jumalan viljelysmaa, Jumalan rakennus.
FiSTLK2017 9. Sillä olemme Jumalan työtovereita. Olette Jumalan viljapelto, Jumalan rakennus.
Biblia1776 9. Sillä me olemme Jumalan apulaiset: te olette Jumalan pelto ja Jumalan rakennus.
CPR1642 9. Sillä me olemma Jumalan apulaiset te oletta Jumalan peldo ja Jumalan rakennus.
UT1548 9. Sille ette me olema Jumalan Apumiehet/ Te oletta Jumalan pellonroocko/ ia Jumalan
Rakenus.
Sillä että me olemme Jumalan apumiehet/ Te olette Jumalan pellonruoko/ ja Jumalan rakennus.
Ref2016NTSve 9. För vi är Guds medarbetare, ni är Guds åker, en Guds byggnad.
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TR Scriverer 10. Κατὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι, ὡς σοφὸς ἀρχιτέκτων
θεμέλιον τέθεικα, ἄλλος δὲ ἐποικοδομεῖ. ἕκαστος δὲ βλεπέτω πῶς ἐποικοδομεῖ.
Gr-East 10. Κατὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι ὡς σοφὸς ἀρχιτέκτων θεμέλιον
τέθεικα, ἄλλος δὲ ἐποικοδομεῖ· ἕκαστος δὲ βλεπέτω πῶς ἐποικοδομεῖ·
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TKIS 10. Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, olen taitavan rakentajan tavoin
laskenut perustuksen ja toinen sille rakentaa. Mutta katsokoon kukin, kuinka sille rakentaa.
FiSTLK2017 10. Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, olen viisaan rakentajan
tavoin pannut perustuksen, mutta toinen sille rakentaa. Kuitenkin jokainen katsokoon, kuinka hän
sille rakentaa.
Biblia1776 10. Sen Jumalan armon jälkeen, joka minulle annettu on, olen minä perustuksen
laskenut, niinkuin taitava rakentaja, vaan toinen sen päälle rakentaa; mutta katsokaan jokainen,
kuinka hän sen päälle rakentaa.
CPR1642 10. Minä Jumalan armosta joca minulle annettu on olen perustuxen laskenut nijncuin
taitawa rakendaja toinen sen päälle rakendacon: mutta cadzocan jocainen cuinga hän rakenda sen
päälle.
UT1548 10. Mine Jumalan armosta/ ioca minulle annettu on/ olen Peruxen laskenut/ ninquin yxi
taitaua Rakendaija/ Yxi toinen sen päle rakendacan. Mutta iocainen catzocan/ quinga hen rakenda
sen päle.
Minä Jumalan armosta/ joka minulle annettu on/ olen perustuksen laskenut/ niinkuin yksi taitawa
rakentaja/ Yksi toinen sen päälle rakentakaan. Mutta jokainen katsotaan/ kuinka hän rakentaa sen
päälle.
Ref2016NTSve 10. Efter den Guds nåd som har getts åt mig har jag lagt grunden såsom en vis
byggmästare, och en annan bygger på den. Men var och en måste se till hur han bygger.
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TR Scriverer 11. θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον, ὅς ἐστιν
Ἰησοῦς ὁ Χριστός.
Gr-East 11. θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον, ὅς ἐστιν
Ἰησοῦς Χριστός.
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TKIS 11. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi laskea kuin, joka on pantu ja se on Jeesus Kristus.
FiSTLK2017 11. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna sen tilalle, mikä on pantu, ja se on
Jeesus Kristus.
Biblia1776 11. Sillä muuta perustusta, ei taida yksikään panna, vaan sen, joka pantu on, joka on
Jesus Kristus.
CPR1642 11. Sillä muuta perustusta ei taida yxikän panna waan sen cuin pandu on joca on Jesus
Christus.
UT1548 11. Sille mwta perusta eikengen taidha panna/ waan sen quin pandu on/ ioca on Iesus
Christus.

Sillä muuta perustaa ei kenkään taida panna/ waan sen kuin pantu on/ joka on Jesus Kristus.
Ref2016NTSve 11. För en annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, vilken är Jesus Kristus.
12
TR Scriverer 12. εἰ δέ τις ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τὸν θεμέλιον τοῦτον χρυσόν, ἄργυρον, λίθους
τιμίους, ξύλα, χόρτον, καλάμην,
Gr-East 12. εἰ δέ τις ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τὸν θεμέλιον τοῦτον χρυσόν, ἄργυρον, λίθους
τιμίους, ξύλα, χόρτον, καλάμην,
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TKIS 12. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, joko kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta,
heinistä tai oljista,
FiSTLK2017 12. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta,
jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista,
Biblia1776 12. Jos nyt joku rakentaa tämän perustuksen päälle kultaa, hopiaa, kalliita kiviä, puita,
heiniä, olkia:
CPR1642 12. Jos nyt jocu rakenda tämän perustuxen päälle culda hopiata callita kiwiä puita heiniä
corsia.
UT1548 12. Jos nyt iocu rakenda temen Peruxen päle * Culda/ hopiata/ Callita Kiwije/ Puita/ Heini/
corssi/
Jos nyt joku rakentaa tämän peruksen päälle Kulta/ hopeata/ kalliita kiwiä/ puita/ heiniä/ korsia/
Ref2016NTSve 12. Om nu någon bygger på denna grund med guld, silver, ädla stenar, trä, hö eller
strå,
13
TR Scriverer 13. ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν γενήσεται• ἡ γὰρ ἡμέρα δηλώσει, ὅτι ἐν πυρὶ
ἀποκαλύπτεται• καὶ ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστι τὸ πῦρ δοκιμάσει.
Gr-East 13. ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν γενήσεται· ἡ γὰρ ἡμέρα δηλώσει· ὅτι ἐν πυρὶ
ἀποκαλύπτεται· καὶ ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστι τὸ πῦρ δοκιμάσει.
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TKIS 13. on kunkin työ tuleva näkyviin. Sillä se päivä on saattava sen ilmi, koska se tulessa
ilmestyy, ja tuli on koetteleva, millainen kunkin työ on.
FiSTLK2017 13. niin kunkin teko on tuleva näkyviin. Sillä sen saattaa ilmi se päivä, joka tulessa
ilmestyy, ja tuli koettelee, millainen kunkin teko on.
Biblia1776 13. Jokainen teko tulee julkiseksi; sillä se päivä sen on selittävä, joka tulessa ilmaantuu:
ja minkäkaltainen kunkin teko on, sen tuli koettelee.
CPR1642 13. Nijn jocaidzen teco tule julkisexi: Sillä se päiwä on sen selittäwä joca tulesa ilmandu
ja mingäcaltainen cungin teco on sen tuli coettele.
UT1548 13. Nin tule iocaitzen Teco iulkisexi/ Sille ette se Peiue pite sen selijttemen/ ioca tulessa
ilmeisexi tule/ Ja mingecaltainen iocaitzen Teco ombi/ sen Tuli kiusapi.
Niin tulee jokaisen teko julkiseksi/ Sillä että se päiwä pitää sen selittämän/ joka tulessa ilmeiseksi
tulee/ Ja minkä kaltainen jokaisen teko ompi/ sen tuli kiusaapi.
Ref2016NTSve 13. så ska vars och ens verk bli uppenbarat. För den dagen ska göra det klart,
eftersom den ska uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är ska elden pröva.
14 TR Scriverer 14. εἴ τινος τὸ ἔργον μένει ὃ ἐπῳκοδόμησε, μισθὸν λήψεται.
Gr-East 14. εἴ τινος τὸ ἔργον μενεῖ ὃ ἐπῳκοδόμησε, μισθὸν λήψεται·
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TKIS 14. Jos jonkun työ, jonka hän on sille rakentanut, kestää, hän on saava palkan.
FiSTLK2017 14. Jos jonkun sille tekemä rakennus kestää, hän saa palkan.
Biblia1776 14. Jos jonkun teko pysyy, jonka hän sen päälle rakentanut on, niin hän saa palkan:
CPR1642 14. Jos jongun teco pysy nijncuin hän sen päälle rakendanut on nijn hän saa palckans.
UT1548 14. Jos iongun Teco seisopi/ quin hen sen päle rakendanut ombi/ nin hen Palcansa saapi.
Jos jonkun teko seisoopi/ kuin hän sen päälle rakentanut ompi/ niin hän palkkansa saapi.
Ref2016NTSve 14. Om det verk som någon har byggt består, ska han få lön.

15
TR Scriverer 15. εἴ τινος τὸ ἔργον κατακαήσεται, ζημιωθήσεται• αὐτὸς δὲ σωθήσεται,
οὕτω δὲ ὡς διὰ πυρός.
Gr-East 15. εἴ τινος τὸ ἔργον κατακαήσεται, ζημιωθήσεται, αὐτὸς δὲ σωθήσεται, οὕτως
δὲ ὡς διὰ πυρός.
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TKIS 15. Jos jonkun työ palaa, hän joutuu vahinkoon, mutta pelastuu itse, kuitenkin ikään kuin tulen
läpi.
FiSTLK2017 15. Mutta jos jonkun tekemä palaa, hän kärsii vahingon. Mutta hän itse pelastuu,
kuitenkin kuin tulen läpi.
Biblia1776 15. Jos jonkun teko palaa, niin hän saa vahingon; mutta hän tulee itse autuaaksi,
kuitenkin niinkuin tulen kautta.
CPR1642 15. Mutta jos jongun teco pala nijn hän saa wahingon. Mutta hän tule idze autuaxi
cuitengin nijncuin tulen cautta.
UT1548 15. Mutta ios iongun Teco ylespala/ nin hen wahingon saapi. Mutta hen itze tule autuaxi/
Nin quitengin quin Tulen lepitze.
Mutta jos jonkun teko ylös palaa/ niin hän wahingon saapi. Mutta hän itse tulee autuaaksi/ Niin
kuitenkin kuin tulen läwitse.
Ref2016NTSve 15. Men om hans verk brinner upp, så ska han lida förlust. Men han själv ska bli
frälst, men såsom genom eld.
16
TR Scriverer 16. Οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς Θεοῦ ἐστε, καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν;
Gr-East 16. Οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς Θεοῦ ἐστε καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν;
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TKIS 16. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?

FiSTLK2017 16. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?
Biblia1776 16. Ettekö te tiedä teitänne Jumalan templiksi, ja että Jumalan Henki asuu teissä?
CPR1642 16. Ettekö te tiedä teitänne Jumalan Templixi ja Jumalan Hengi asu teisä?
UT1548 16. Ettekö te tiedhä/ ette te oletta Jumalan Templi/ ia Jumalan Hengi teisse asupi?
Etteko te tiedä/ että te olette Jumalan templi/ ja Jumalan Henki teissä asuupi?
Ref2016NTSve 16. Vet ni inte, att ni är Guds tempel och att Guds Ande bor i er?
17
TR Scriverer 17. εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ φθείρει, φθερεῖ τοῦτον ὁ Θεός• ὁ γὰρ ναὸς
τοῦ Θεοῦ ἅγιός ἐστιν, οἵτινές ἐστε ὑμεῖς.
Gr-East 17. εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ φθείρει, φθερεῖ τοῦτον ὁ Θεός· ὁ γὰρ ναὸς τοῦ
Θεοῦ ἅγιός ἐστιν, οἵτινές ἐστε ὑμεῖς.
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TKIS 17. Jos joku turmelee Jumalan temppelin, Jumala turmelee hänet. Sillä Jumalan temppeli on
pyhä, ja sellaisia te olette.
FiSTLK2017 17. Jos joku turmelee Jumalan temppelin, Jumala turmelee hänet, sillä Jumalan
temppeli on pyhä. Sellaisia te olette.
Biblia1776 17. Jos joku Jumalan templin turmelee, sen Jumala turmelee; sillä Jumalan templi on
pyhä, niinkuin tekin olette.
CPR1642 17. Jos jocu Jumalan Templin turmele sen Jumala turmele. sillä Jumalan Templi on pyhä
nijncuin tekin oletta.
UT1548 17. Jos iocu Jumalan Templin riuapi/ sen Jumala cadhottapi. Sille ette Jumalan Templi
ombi pyhe quin oletta te.
Jos joku Jumalan templin riiwaapi/ sen Jumala kadottaapi. Sillä että Jumalan templi ompi pyhä
kuin olette te.
Ref2016NTSve 17. Om någon orenar Guds tempel, ska Gud förgöra honom, för Guds tempel är
heligt, och det (templet) är ni.
18
TR Scriverer 18. Μηδεὶς ἑαυτὸν ἐξαπατάτω• εἴ τις δοκεῖ σοφὸς εἶναι ἐν ὑμῖν ἐν τῷ αἰῶνι
τούτῳ, μωρὸς γενέσθω, ἵνα γένηται σοφός.
Gr-East 18. Μηδεὶς ἑαυτὸν ἐξαπατάτω· εἴ τις δοκεῖ σοφὸς εἶναι ἐν ὑμῖν ἐν τῷ αἰῶνι
τούτῳ, μωρὸς γενέσθω, ἵνα γένηται σοφός.
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TKIS 18. Älköön kukaan pettäkö itseään. Jos joku teistä ajattelee olevansa viisas tässä
maailmanajassa, tulkoon hän tyhmäksi, jotta hänestä tulisi viisas.
FiSTLK2017 18. Älköön kukaan pettäkö itseään. Jos joku joukossanne luulee olevansa viisas tässä
maailmassa, tulkoon tyhmäksi, että tulisi viisaaksi.
Biblia1776 18. Älkään kenkään itseänsä pettäkö: jos joku teistä luulee itsensä viisaaksi tässä
maailmassa, se tulkoon tyhmäksi, että hän viisaaksi tulis.
CPR1642 18. Älkän kengän idziäns pettäkö. Jos jocu teistä idzens luule wijsaxi se tulcon hulluxi
täsä mailmasa että hän wijsas olis.
UT1548 18. Elken itzens kengen pettäkö. Jos iocu teiden keskenenne henens lwle wijsaaxi/ se
tulkon hulluxi tesse mailmasa/ ette hen machtaisi wijsas olla.
Älkään itsensä kenkään pettäkö. Jos joku teidän keskenänne hänens luule wiisaksi/ se tulkoon
hulluksi tässä maailmassa/ että hän mahtaisi wiisas olla.
Ref2016NTSve 18. Ingen må bedra sig själv. Om någon bland er tycker att han är vis i denna
världen, må han bli dåraktig för att han må bli vis.
19
TR Scriverer 19. ἡ γὰρ σοφία τοῦ κόσμου τούτου μωρία παρὰ τῷ Θεῷ ἐστι. γέγραπται
γάρ, Ὁ δρασσόμενος τοὺς σοφοὺς ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτῶν.
Gr-East 19. ἡ γὰρ σοφία τοῦ κόσμου τούτου μωρία παρὰ τῷ Θεῷ ἐστι· γέγραπται γάρ· ὁ
δρασσόμενος τοὺς σοφοὺς ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτῶν.
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TKIS 19. Sillä tämän maailman viisaus on hullutusta Jumalan edessä. On näet kirjoitettu:

FiSTLK2017 19. Sillä tämän maailman viisaus on hullutusta Jumalan edessä. Sillä kirjoitettu on:
"Hän vangitsee viisaat heidän viekkauteensa",
Biblia1776 19. Sillä tämän maailman viisaus on hulluus Jumalan tykönä. Sillä kirjoitettu on: hän
käsittää taitavat heidän kavaluudessansa,
CPR1642 19. Sillä tämän mailman wijsaus on hulluus Jumalan tykönä. Nijncuin kirjoitettu on: Hän
käsittä wijsat cawaluxisans.
UT1548 19. Sille temen Mailman wijsaus ombi hulluus Jumalan tykene. Sille ette kiriotettu on/ Hen
käsitte ne wijsaat heiden caualuxisans.
Sillä tämän maailman wiisaus ompi hulluus Jumalan tykönä. Sillä että kirjoitettu on/ Hän käsittää
ne wiisaat heidän kawaluksissansa.
Ref2016NTSve 19. För denna världens visdom är dårskap inför Gud, för det står skrivet: Han fångar
de visa i deras slughet.
20
TR Scriverer 20. καὶ πάλιν, Κύριος γινώσκει τοὺς διαλογισμοὺς τῶν σοφῶν, ὅτι εἰσὶ
μάταιοι.
Gr-East 20. καὶ πάλιν· Κύριος γινώσκει τοὺς διαλογισμοὺς τῶν σοφῶν, ὅτι εἰσὶ
μάταιοι.
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TKIS 20. ”Hän vangitsee viisaat heidän viekkauteensa" ja vielä: "Herra tuntee viisasten ajatukset —
että ne ovat turhat."
FiSTLK2017 20. ja vielä: "Herra tietää viisasten ajatusten olevan turhia."
Biblia1776 20. Ja taas: Herra tietää viisasten ajatukset, että ne turhat ovat.
CPR1642 20. Ja taas: HERra tietä wijsasten ajatuxet turhaxi.
UT1548 20. Ja taas/ HERRA hen tietä ninen wijsasten aijatoxet/ ette ne ouat turhat.
Ja taas/ HERRA hän tietää niiden wiisasten ajatukset/ että ne owat turhat.
Ref2016NTSve 20. Och vidare: Herren känner de visas tankar att de är till ingen nytta.
21 TR Scriverer 21. ὥστε μηδεὶς καυχάσθω ἐν ἀνθρώποις• πάντα γὰρ ὑμῶν ἐστιν, GrEast 21. ὥστε μηδεὶς καυχάσθω ἐν ἀνθρώποις· πάντα γὰρ ὑμῶν ἐστιν,
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TKIS 21. Älköön siis kukaan kerskatko ihmisistä, sillä kaikki on teidän,
FiSTLK2017 21. Älköön siis kukaan kerskatko ihmisistä, sillä kaikki on teidän,
Biblia1776 21. Sentähden älkään yksikään ihmisistä kerskatko; sillä kaikki ovat teidän omanne:
CPR1642 21. Sentähden älkän yxikän ihmisistä kerscatco.
UT1548 21. Senteden elken yxiken Inhimisiste kerskatco. Caiki ouat teiden omat/
Sentähden älkään yksikään ihmisistä kerskatko. Kaikki owat teidän omat/
Ref2016NTSve 21. Därför ska ingen berömma sig av människor. Allt är ju ert,
22
TR Scriverer 22. εἴτε Παῦλος, εἴτε Ἀπολλῶς, εἴτε Κηφᾶς, εἴτε κόσμος, εἴτε ζωὴ, εἴτε
θάνατος, εἴτε ἐνεστῶτα, εἴτε μέλλοντα• πάντα ὑμῶν ἐστιν,
Gr-East 22. εἴτε Παῦλος εἴτε Ἀπολλὼς εἴτε Κηφᾶς εἴτε κόσμος εἴτε ζωὴ εἴτε θάνατος εἴτε
ἐνεστῶτα εἴτε μέλλοντα, πάντα ὑμῶν ἐστιν,
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kaikki teidän on

TKIS 22. sekä Paavali että Apollos ja Keefas ja maailma ja elämä ja kuolema ja nykyiset ja
tulevaiset, kaikki on teidän.
FiSTLK2017 22. olkoon Paavali, Apollo, Keefas, maailma, elämä, kuolema, nykyiset tai tulevaiset,
kaikki on teidän.
Biblia1776 22. Joko se olis Paavali eli Apollo, eli Kephas, taikka maailma, eli elämä, eli kuolema,
taikka nykyiset eli tulevaiset: kaikki ovat teidän,
CPR1642 22. Caicki owat teidän oman: Olis Pawali eli Apollo Cephas taicka mailma olis elämä eli
cuolema taicka nykyiset eli tulewaiset caicki owat teidän omanna:
UT1548 22. olis echke Pauali eli Apollo/ Cephas taicka mailma/ Olis echke Eleme eli Coolema/
taicka nykyset eli tuleuaiset * caiki ouat teiden omanna/
olisi ehkä Pawali eli Apollo/ Cephas taikka maailma/ Olisi ehkä elämä eli kuolema/ taikka nykyiset
eli tulewaiset kaikki owat teidän omanne/
Ref2016NTSve 22. vare sig Paulus eller Apollos eller Kefas eller världen eller liv eller död, (vare sig)
det som nu är, eller det som ska komma. Allt är ert.

23 TR Scriverer 23. ὑμεῖς δὲ Χριστοῦ, Χριστὸς δὲ Θεοῦ.
Gr-East 23. ὑμεῖς δὲ Χριστοῦ, Χριστὸς δὲ Θεοῦ.
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TKIS 23. Mutta te olette Kristuksen ja Kristus on Jumalan.
FiSTLK2017 23. Mutta te olette Kristuksen, ja Kristus on Jumalan.
Biblia1776 23. Mutta te olette Kristuksen, vaan Kristus on Jumalan.
CPR1642 23. Mutta te oletta Christuxen: waan Christus on Jumalan.
UT1548 23. Mutta te oletta Christusen waan Christus ombi Jumalan.
Mutta te olette Kristuksen waan Kristus ompi Jumalan.
Ref2016NTSve 23. Men ni (tillhör) Kristus och Kristus (tillhör) Gud.

1 Korintto 4 (1 Corinthians 4)
1
TR Scriverer 1. Οὕτως ἡμᾶς λογιζέσθω ἄνθρωπος, ὡς ὑπηρέτας Χριστοῦ καὶ
οἰκονόμους μυστηρίων Θεοῦ.
Gr-East 1. Οὕτως ἡμᾶς λογιζέσθω ἄνθρωπος, ὡς ὑπηρέτας Χριστοῦ καὶ οἰκονόμους
μυστηρίων Θεοῦ.
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TKIS 1. Niin pitäköön jokainen meitä Kristuksen palvelijoina ja Jumalan salaisuuksien
huoneenhaltijoina.
FiSTLK2017 1. Niin pitäköön jokainen meitä Kristuksen palvelijoina ja Jumalan salaisuuksien
huoneenhaltijoina.
Biblia1776 1. Jokainen pitäköön meitä Kristuksen palvelioina ja Jumalan salaisuutten
huoneenhaltioina.
CPR1642 1. JOcainen pitäkön meitä Christuxen palweliana ja Jumalan salaisuden haldiana.
UT1548 1. SIxi iocainen meite piteken/ ette me olema Christusen Palueliat/ ia haltiat Jumalan
salaisudhen ylitze.
Siksi jokainen meitä pitäkään/ että me olemme Kristuksen palwelijat/ ja haltijat Jumalan
salaisuuden ylitse.
Ref2016NTSve 1. Alltså ska man betrakta oss som Kristi tjänare och förvaltare av Guds
hemligheter.
2 TR Scriverer 2. ὅ δὲ λοιπὸν, ζητεῖται ἐν τοῖς οἰκονόμοις, ἵνα πιστός τις εὑρεθῇ.
Gr-East 2. ὃ δὲ λοιπὸν ζητεῖται ἐν τοῖς οἰκονόμοις, ἵνα πιστός τις εὑρεθῇ.
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TKIS 2. *Mutta sitä* huoneenhaltijoilta muuten vaaditaan, että kukin havaitaan uskolliseksi.

FiSTLK2017 2. Mutta huoneenhaltijoilta edellytetään ennen muuta, että heidät havaitaan
uskollisiksi.
Biblia1776 2. Mutta ainoastaan se huoneenhaltiain seassa etsitään, että joku uskolliseksi
löydettäisiin.
CPR1642 2. Ainoastans se haldioilda edzitän että he löyttäisin uscollisixi.
UT1548 2. Nyt se waiuoin Haltijoilda etziten/ ette he leuteisijt vskolisexi.
Nyt se waiwoin haltijoilta etsitään/ että he löytäisiin uskolliseksi.
Ref2016NTSve 2. Men dessutom krävs det av en förvaltare att man finner honom vara trogen.
3
TR Scriverer 3. ἐμοὶ δὲ εἰς ἐλάχιστόν ἐστιν ἵνα ὑφ’ ὑμῶν ἀνακριθῶ, ἢ ὑπὸ ἀνθρωπίνης
ἡμέρας• ἀλλ’ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἀνακρίνω.
Gr-East 3. ἐμοὶ δὲ εἰς ἐλάχιστόν ἐστιν ἵνα ὑφ’ ὑμῶν ἀνακριθῶ ἢ ὑπὸ ἀνθρωπίνης
ἡμέρας· ἀλλ’ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἀνακρίνω.
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TKIS 3. Minulle merkitsee kuitenkin varsin vähän, että te minua tuomitsette tai jokin inhimillinen
tuomioistuin*. En itsekään tuomitse itseäni,
FiSTLK2017 3. Mutta minulle on pikkuasia, että te minua tuomitsette tai jokin ihmisten
tuomiopäivä. En minäkään itseäni tuomitse,
Biblia1776 3. Mutta vähän minä sitä tottelen, että minä teiltä tuomitaan eli inhimilliseltä päivältä: ja
en minä itsekään tuomitse minuani;
CPR1642 3. Mutta wähän minä sijtä tottelen etä minä teildä duomitan eli inhimiliseldä päiwäldä. En
minä idzekän duomidze minuani.
UT1548 3. Mutta wähe mine sijte tottelen/ ette mine teilde domitaan/ eli Inhimilisest * Peiueste. En
mine domitze itzeke' minuani.
Mutta wähän minä sitä tottelen/ että minä teiltä tuomitaan/ eli inhimillisestä päiwästä. En minä
tuomitse itsekin minuani.
Ref2016NTSve 3. Men för mig har det mycket liten betydelse att jag blir dömd av er eller av någon
mänsklig domstol. Ja, jag dömer inte ens mig själv,
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TR Scriverer 4. οὐδὲν γὰρ ἐμαυτῷ σύνοιδα, ἀλλ’ οὐκ ἐν τούτῳ δεδικαίωμαι• ὁ δὲ
ἀνακρίνων με Κύριός ἐστιν.

Gr-East 4. οὐδὲν γὰρ ἐμαυτῷ σύνοιδα, ἀλλ’ οὐκ ἐν τούτῳ δεδικαίωμαι· ὁ δὲ ἀνακρίνων
με Κύριός ἐστιν.
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TKIS 4. sillä *tunnollani ei ole mitään*. En kuitenkaan sen vuoksi ole vanhurskautettu. Mutta
tuomitsijani on Herra.
FiSTLK2017 4. sillä minulla ei ole mitään tunnollani, mutta ei minua siitä syystä ole vanhurskaaksi
julistettu, vaan minun tuomitsijani on Herra.
Biblia1776 4. Sillä en minä tiedä mitään kanssani; mutta en minä sentähden vanhurskautettu ole,
vaan Herra on se, joka minun tuomitsee.
CPR1642 4. En minä tiedä mitän cansani mutta en minä sentähden wanhurscas ole waan HERra on
se joca minun duomidze.
UT1548 4. Em mine tiedhä miten cansani/ Mutta em mine ole senpolesta wanhurskautettu/ Waan
HERRA ombi se ioca minua domitze.
En minä tiedä miten kanssani/ Mutta en minä ole sen puolesta wanhurskautettu/ Waan HERRA
ompi se joka minua tuomitsee.
Ref2016NTSve 4. för jag vet inget med mig själv, ändå är jag inte genom det rättfärdigad. Utan
Herren är den som dömer mig.
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TR Scriverer 5. ὥστε μὴ πρὸ καιροῦ τι κρίνετε, ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ Κύριος, ὃς καὶ φωτίσει
τὰ κρυπτὰ τοῦ σκότους, καὶ φανερώσει τὰς βουλὰς τῶν καρδιῶν• καὶ τότε ὁ ἔπαινος
γενήσεται ἑκάστῳ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ.
Gr-East 5. ὥστε μὴ πρὸ καιροῦ τι κρίνετε, ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ Κύριος, ὃς καὶ φωτίσει τὰ

κρυπτὰ τοῦ σκότους καὶ φανερώσει τὰς βουλὰς τῶν καρδιῶν, καὶ τότε ὁ ἔπαινος
γενήσεται ἑκάστῳ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ.
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TKIS 5. Älkää siis tuomitko mitään ennen aikaa, ennen kuin Herra tulee, joka myös tuo valoon
pimeän kätköt ja saattaa ilmi sydänten aivoitukset, ja silloin kullekin tulee kiitos Jumalalta.
FiSTLK2017 5. Älkää sen tähden lausuko mitään tuomiota, ennen kuin aika on, ennen kuin Herra
tulee, joka myös on saattava valoon pimeyden kätköt ja tuova julki sydänten ajatukset. Silloin kukin
saa kiitoksensa Jumalalta.
Biblia1776 5. Sentähden älkäät tuomitko ennen aikaa, siihenasti kuin Herra tulee, joka nekin
valkeuteen saattaa, mitkä pimeydessä peitetyt ovat, ja ilmoittaa sydänten aivoitukset: ja silloin
kukin saa kunnian Jumalalta.
CPR1642 5. Sentähden älkät duomitco ennen aica sijhenasti cuin HERra tule joca sengin walkeuten
saatta cuin pimeydes peitetty on ja julgista sydänden aiwoituxet: silloin cukin saa cunnian
Jumalalda.
UT1548 5. Senteden elkette domitco ennen aica/ Sihenasti quin HERRA tulepi/ ioca mös site
walkiuteen saatta/ quin Pimeydhes peitetty on/ ia iulghistapi Sydhemein aiwotuxet/ Silloin
itzecukin Cunnian saapi Jumalalda.
Sentähden älkäätte tuomitko ennen aikaa/ Siihenasti kuin HERRA tuleepi/ joka myös sitä
walkeuteen saattaa/ kuin pimeydessä peitetty on/ ja julkistaapi sydämen aiwoitukset/ Silloin
itsekukin kunnian saapi Jumalalta.
Ref2016NTSve 5. Döm därför inte förrän tid är, tills Herren kommer, som både ska låta det som är
fördolt i mörkret komma i ljuset och uppenbara hjärtats uppsåt. Då ska var och en få sitt beröm av
Gud.
6
TR Scriverer 6. Ταῦτα δέ, ἀδελφοί, μετεσχημάτισα εἰς ἐμαυτὸν καὶ Ἀπολλὼ δι’ ὑμᾶς, ἵνα

ἐν ἡμῖν μάθητε τὸ μὴ ὑπὲρ ὃ γέγραπται φρονεῖν, ἵνα μὴ εἷς ὑπὲρ τοῦ ἑνὸς φυσιοῦσθε
κατὰ τοῦ ἑτέρου.
Gr-East 6. Ταῦτα δέ, ἀδελφοί, μετεσχημάτισα εἰς ἐμαυτὸν καὶ Ἀπολλὼ δι’ ὑμᾶς, ἵνα ἐν

ἡμῖν μάθητε τὸ μὴ ὑπὲρ ὃ γέγραπται φρονεῖν, ἵνα μὴ εἷς ὑπὲρ τοῦ ἑνὸς φυσιοῦσθε
κατὰ τοῦ ἑτέρου.
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TKIS 6. Mutta tämän olen, veljet, sovittanut itseeni ja Apollokseen teidän tähtenne, jotta meistä
*oppisitte olemaan ajattelematta* yli sen, mitä on kirjoitettu — ettette pöyhkeilisi kuka kunkin
puolesta toista vastaan.
FiSTLK2017 6. Tämän olen, veljet, sovittanut itseeni ja Apolloon, teidän tähtenne, että meistä
oppisitte tämän: "Ei pidä järkeillä yli sen, mikä on kirjoitettu", ettette pöyhkeillen asettuisi mikä
minkin puolelle toista vastaan.
Biblia1776 6. Mutta näitä, rakkaat veljet, olen minä minustani ja Apollosta ulostoimittanut teidän
tähtenne, että te meistä oppisitte, ettei kenkään enempää itsestänsä ajattelisi kuin kirjoitettu on,
ettei yksikään teistä toistansa vastaan pidä jonkun tähden itsiänsä paisuttaman.
CPR1642 6. MUtta näitä rackat weljet olen minä minustani ja Apollosta tapauxis puhunut teidän
tähdenne että te meistä oppisitta ettei kengän enämbä idzestäns pidäis cuin nyt kirjoitettu on ettei
yxikän toinen toistans wastan pidä jongun tähden idziäns ylöspaisuttaman.
UT1548 6. Mutta neite/ rackat weliet/ mine olen minun ia Apollon päle wlostoimittanut/ teiden
techten/ Ette te meiste oppisitta/ ettei kengen enemin itzestens pideisi quin nyt kirioitettu on.
Senpäle ettei yxiken toinen toistansa wastan/ pidhe ionghun miehen tedhen itzense
ylespaisuttaman.
Mutta näitä/ rakkaat weljet/ minä olen minun ja Apollon päälle ulos toimittanut/ teidän tähten/ Että
te meistä oppisitte/ ettei kenkään enemmin itsestänsä pitäisi kuin nyt kirjoitettu on. Sen päälle
ettei yksikään toinen toistansa wastaan/ pidä jonkun miehen tähden itsensä ylöspaisuttaman.
Ref2016NTSve 6. Men detta, bröder, har jag tillämpat på mig och Apollos för er skull, för att ni ska
lära er av oss att inte tänka utöver det som är skrivet, för att ni inte ska bli högmodiga mot
varandra, för den enes eller den andres skull.
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TR Scriverer 7. τίς γάρ σε διακρίνει; τί δὲ ἔχεις ὃ οὐκ ἔλαβες; εἰ δὲ καὶ ἔλαβες, τί
καυχᾶσαι ὡς μὴ λαβών;
Gr-East 7. τίς γάρ σε διακρίνει; τί δὲ ἔχεις ὃ οὐκ ἔλαβες; εἰ δὲ καὶ ἔλαβες, τί καυχᾶσαι
ὡς μὴ λαβών;
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TKIS 7. Sillä kuka antaa sinulle etusijan? Ja mitä sinulla on jota et ole saanut? Mutta jos sinäkin
olet saanut, miksi kerskaat ikään kuin et olisi saanut?

FiSTLK2017 7. Sillä kuka antaa sinulle etusijan? Ja mitä sinulla on, jota et ole saanut lahjaksi?
Mutta jos olet sen saanut, niin miksi kerskaat, ikään kuin se ei olisi saatua?
Biblia1776 7. Sillä kuka sinun eroittaa? Taikka mitä sinulla on, jota et sinä ole saanut? Jos siitä siis
saanut olet, mitäs kerskaat niinkuin et sinä saanut olisi?
CPR1642 7. Sillä cuca on sinun corgottanut? Taicka mitä sinulla on jota et sinä ole saanut? Jos
sinä sijs saanut olet? Mitäs kerscat nijncuin et sinä ensingän saanut olis?
UT1548 7. Sille ette cuca ombi sinun edespannut? Taicka mite sinulla ombi iota ei sine ole saanut?
Jos sine nyt saanut olet? Mites sis itzees kerskat/ ninquin et sine ensingen saanut olis?
Sillä että kuka ompi sinun edespannut? Taikka mitä sinulla ompi jota ei sinä ole saanut? Jos sinä
nyt saanut olet? Mitäs siis itseesi kerskaat/ niinkuin et sinä ensinkään saanut olisi?
Ref2016NTSve 7. För vem ger dig företräde framför andra? Och vad har du som du inte har fått?
Och även om du har fått (det), varför skryter du då, som om du inte hade fått (det)?
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TR Scriverer 8. ἤδη κεκορεσμένοι ἐστέ, ἤδη ἐπλουτήσατε, χωρὶς ἡμῶν ἐβασιλεύσατε• καὶ
ὄφελόν γε ἐβασιλεύσατε, ἵνα καὶ ἡμεῖς ὑμῖν συμβασιλεύσωμεν.
Gr-East 8. ἤδη κεκορεσμένοι ἐστέ, ἤδη ἐπλουτήσατε, χωρὶς ἡμῶν ἐβασιλεύσατε· καὶ
ὄφελόν γε ἐβασιλεύσατε, ἵνα καὶ ἡμεῖς ὑμῖν συμβασιλεύσωμεν.
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TKIS 8. Te olette jo ravitut, olette jo rikastuneet, olette ilman meitä alkaneet hallita. Jospa olisittekin
alkaneet hallita, jotta mekin alkaisimme hallita kanssanne!
FiSTLK2017 8. Te olette jo ravitut, teistä on jo tullut rikkaita, ilman meitä teistä on tullut kuninkaita!
Kunpa teistä olisikin tullut kuninkaita, niin että mekin tulisimme kuninkaiksi teidän kanssanne!
Biblia1776 8. Jo te olette ravitut, jo te olette rikastuneet, ilman meitä te vallitsette: ja oi jospa te
tosin vallitsisitte, että mekin teidän kanssanne vallitsisimme!
CPR1642 8. Jo te oletta rawitut: jo te oletta hyötynet: ilman meitä te wallidzetta ja josca Jumala
että te wallidzisitta että mekin teidän cansan wallidzisim.
UT1548 8. Jo te oletta nyt rauitud/ Jo te oletta hötyneet. Ilman meite te wallitzetta/ Ja ioska
Jumala ette te wallitzisitta/ Senpäle ette mekin madhaisima teidhen cansan wallita.
Jo te olette nyt rawitut/ Jo te olette hyötyneet. Ilman meitä te wallitsette/ Ja josko Jumala että te
wallitsitte/ Sen päälle että mekin mahtaisimme teidän kanssani wallita.

Ref2016NTSve 8. Ni är redan mätta, ni har redan blivit rika och utan oss regerat som kungar! Och
jag skulle önska att ni verkligen regerade, så att också vi kunde regera tillsammans med er.
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TR Scriverer 9. δοκῶ γάρ ὅτι ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν ὡς
ἐπιθανατίους• ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ, καὶ ἀγγέλοις, καὶ ἀνθρώποις.
Gr-East 9. δοκῶ γὰρ ὅτι ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν, ὡς

ἐπιθανατίους, ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ, καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις.
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TKIS 9. Minusta näet näyttää, että Jumala on asettanut meidät apostolit viimeisiksi, ikään kuin
kuolemaan tuomituiksi, Sillä meistä on tullut maailmalle näytelmä, sekä enkeleille että ihmisille.
FiSTLK2017 9. Sillä minusta näyttää, että Jumala on asettanut meidät apostolit viimeisiksi, ikään
kuin kuolemaan tuomituiksi. Meistä on tullut kaiken maailman katseltava, sekä enkelien että
ihmisten,
Biblia1776 9. Sillä minä luulen, että Jumala on meitä apostoleita viimeisiksi asettanut, niinkuin
surmattaviksi; sillä me olemme maailmalle, ja enkeleille, ja ihmisille ihmeeksi tulleet.
CPR1642 9. SIllä minä luulen että Jumala on meitä Apostoleita lähettänyt nijncuin caickein
huonombita nijncuin surmattawia: sillä me olemma mailman Engelein ja ihmisten ihmexi tullet.
UT1548 9. Sille mine lwlen/ Ette Jumala ombi meite Apostolita wlosandanut caikein hoonomaxi/
ninquin ne surmattauat. Sille ette me olema Mailman/ Engelein/ ia Inhimisten Ihmehexi tulluet.
Sillä minä luulen/ Että Jumala ompi meitä apostolia ulos antanut kaikkein huonommaksi/ niinkuin
ne surmattawat. Sillä että me olemme maailman/ enkelein/ ja ihmisten ihmeeksi tulleet.
Ref2016NTSve 9. För mig verkar det som att Gud har ställt fram oss apostlar såsom de allra
ringaste, såsom ämnade åt döden. För vi har blivit ett skådespel för världen, för både änglar och
människor.
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TR Scriverer 10. ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ• ἡμεῖς ἀσθενεῖς,
ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί• ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι.
Gr-East 10. ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ· ἡμεῖς ἀσθενεῖς,
ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί· ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι.
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TKIS 10. Me olemme tyhmiä Kristuksen vuoksi, mutta te viisaita Kristuksessa; me heikkoja, mutta
te voimakkaita; te kunnioitettuja, mutta me halveksittuja.
FiSTLK2017 10. me olemme houkkia Kristuksen tähden, mutta te viisaita Kristuksessa, me olemme
heikkoja, mutta te vahvoja. Te olette kunnioitettuja, mutta me halveksittuja.
Biblia1776 10. Me olemme tomppelit Kristuksen tähden, mutta te toimelliset Kristuksessa: me
heikot, mutta te väkevät: te kunnialliset, mutta me katsotut ylön.
CPR1642 10. Me olemma tompelit Christuxen tähden mutta te oletta wijsat Christuxes: me heicot
mutta te wäkewät: te cunnialiset mutta me ylöncadzotut.
UT1548 10. Me olema Tompelit Christusen tedhe'/ Mutta te oletta wijsat Christusesa. Me heicot/
Mutta te wäkeuet. Te cunnialiset/ Mutta me ylencatzotud.
Me olemme tomppelit Kristuksen tähden/ Mutta te olette wiisaat Kristuksessa. Me heikot/ Mutta te
wäkewät. Te kunnialliset/ Mutta me ylenkatsotut..
Ref2016NTSve 10. Vi (är) dårar för Kristi skull, men ni (är) kloka i Kristus. Vi (är) svaga, men ni (är)
starka. Ni (är) ärade, men vi (är) föraktade.
11
TR Scriverer 11. ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν, καὶ διψῶμεν, καὶ γυμνητεύομεν, καὶ

κολαφιζόμεθα, καὶ ἀστατοῦμεν
Gr-East 11. ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμεν καὶ γυμνητεύομεν καὶ

κολαφιζόμεθα καὶ ἀστατοῦμεν
ἄχρι

τῆς

ἄρτι ὥρας

καὶ

πεινῶμεν

καὶ

διψῶμεν καὶ

achri tēs
arti hōras kai
peinōmen
dipsōmen kai
kai
G891 G3588 G737 G5610 G2532 G3983
G2532 G1372
G2532
saakka
tähän hetkeen myös olemme olleet nälissämme ja
janoisia
ja

γυμνητεύομεν

καὶ

κολαφιζόμεθα

καὶ

ἀστατοῦμεν

gymnēteuomen
kolafidzometha
astatoumen
kai
kai
G1130
G2532 G2852
G2532 G790
olemme alastomia ja
meitä pahoinpidellään ja
olemme kodittomia
TKIS 11. Vielä nytkin olemme sekä nälissämme että janoissamme, olemme alasti ja piestävinä,
kuljemme kodittomina,
FiSTLK2017 11. Yhä edelleen me kärsimme sekä nälkää että janoa, olemme vähissä vaatteissa,
meitä ruoskitaan, ja kuljemme kodittomina,
Biblia1776 11. Hamaan tähän hetkeen asti kärsimme me nälkää ja janoa, ja olemme alasti, ja meitä
lyödään korvalle ja ei meillä ole vahvaa asuinsiaa:

CPR1642 11. Haman tähän hetken asti kärsimmä me nälkä ja jano ja olemma alasti ja meitä
lyödän corwalle ja ei meille ole wahwa asuinsia ja me näemme waiwa työtä tehden omilla käsilläm.
UT1548 11. Haman tehen hetke' asti me kerssime nelke ia iano/ ia olema alasti/ ia Coruapwstilla
lödheme/ ia ei ole meille wissia Coto/ ia waiua näemme töte tehden omilla Käsillem.
Hamaan tähän hetkeen asti me kärsimme nälkää ja janoo/ ja olemme alasti/ ja korwapuustilla
löydämme/ ja ei ole meille wissiä kotoa/ ja waiwaa näemme työtä tehden omilla käsillämme.
Ref2016NTSve 11. Ända till denna stund är vi hungriga och törstiga och nakna och blir
misshandlade och har ingen fast hemvist.
12
TR Scriverer 12. καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσί• λοιδορούμενοι
εὐλογοῦμεν• διωκόμενοι ἀνεχόμεθα•
Gr-East 12. καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσί· λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν,
διωκόμενοι ἀνεχόμεθα,

καὶ

κοπιῶμεν

ἐργαζόμενοι ταῖς

ἰδίαις χερσί· λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν·

idiais chersi loidoroumenoi
kai
kopiōmen
ergadzomenoi tais
G2532 G2872
G2038
G3588 G2398 G5495 G3058
ja
vaivaa nähden teemme työtä
omin käsin herjattuina

eulogoumen
G2127
siunaamme

διωκόμενοι ἀνεχόμεθα·
diōkomenoi anechometha
G1377
G430
vainottuina kestämme
TKIS 12. ja näemme vaivaa omin käsin työtä tehden. Kun meitä herjataan, me siunaamme; kun
meitä vainotaan, me kestämme;
FiSTLK2017 12. näemme vaivaa tehden työtä omin käsin. Kun meitä panetellaan, siunaamme. Kun
meitä vainotaan, kestämme.
Biblia1776 12. Ja me näemme vaivaa, työtä tehden omilla käsillämme. Kuin meitä soimataan, niin
me hyvästi lausumme: kuin meitä vainotaan, niin me kärsimme.
CPR1642 12. Cosca meitä soimatan nijn me hywästi lausumma: cosca meitä wainotan nijn me
kärsimme.
UT1548 12. Coska meite pahasti puhuta'/ Nin me hyuesti lausuma. Coska meite wainota'/ nin me
kerssime.
Koska meitä pahasti puhutaan/ Niin me hywästi lausumme. Koska meitä wainotaan/ niin me
kärsimme.
Ref2016NTSve 12. Vi sliter och arbetar med våra egna händer. När vi blir smädade, välsignar vi, när
vi blir förföljda, härdar vi ut.
13
TR Scriverer 13. βλασφημούμενοι παρακαλοῦμεν• ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου
ἐγενήθημεν, πάντων περίψημα, ἕως ἄρτι.
Gr-East 13. βλασφημούμενοι παρακαλοῦμεν· ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου
ἐγενήθημεν, πάντων περίψημα ἕως ἄρτι.

βλασφημούμενοι παρακαλοῦμεν· ὡς
blasfēmoumenoi
G987
pilkattuina

parakaloumen
G3870
lohdutamme

πάντων περίψημα ἕως

περικαθάρματα τοῦ

hōs
perikatharmata
G5613 G4027
niinkuin tunkioksi

κόσμου ἐγενήθημεν

tou
kosmou egenēthēmen
G3588 G2889
G1096
maailman olemme tulleet

ἄρτι

pantōn peripsēma eōs
arti
G3956 G4067
G2193 G737
kaikkien törkykasaksi asti
tähän/ tähän asti
TKIS 13. kun meitä häväistään*, me puhuttelemme ystävällisesti. Meistä on tullut ikään kuin
maailman kuonaa, kaikkien hylkyjä tähän asti.
FiSTLK2017 13. Kun meitä pilkataan, puhumme lempeästi. Meistä on tullut kuin maailman tunkio,
kaikkien törkykasa, aina tähän asti.
Biblia1776 13. Kuin meitä pilkataan, niin me rukoilemme: me olemme tulleet niinkuin maailman
tunkioksi ja kaikkein saastaisuudeksi tähän päivään asti.
CPR1642 13. Cosca meitä pilcatan nijn me rucoilemma: me olemma nijncuin mailman kirous ja
jocaidzen ihmisen hylky tähän päiwän asti.
UT1548 13. Coska meite pilcata'/ nin me rucolema. Me olema ninquin mailman * kirotus/ ia
iocaitze' Inhimisen Marraswffri tehe' peiuen asti.
Koska meitä pilkataan/ niin me rukoilemme. Me olemme niinkuin maailman kirous/ ja jokaisen
ihmisen marrasuhri tähän päiwään asti.
Ref2016NTSve 13. När de förtalar oss, ber vi. Vi har blivit som världens skräp, var mans smuts,
ända till denna dag.
14
TR Scriverer 14. Οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα, ἀλλ’ ὡς τέκνα μου ἀγαπητὰ
νουθετῶ.
Gr-East 14. Οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα, ἀλλ’ ὡς τέκνα μου ἀγαπητὰ νουθετῶ·
oὐκ
ouk
G3756
en

ἐντρέπων

ὑμᾶς γράφω ταῦτα ἀλλ’ ὡς

τέκνα μου

ἀγαπητὰ νουθετῶ

entrepōn
hymas grafō tauta all
hōs
tekna mou agapēta
G1788
G5209 G1125 G5023 G235 G5613 G5043 G3450 G27
häväistäkseni teitä
kirjoita näitä vaan niinkuin lapsiani minun rakkaita

nouthetō
G3560
neuvoen

TKIS 14. En kirjoita tätä teitä nolatakseni, vaan neuvon* niin kuin rakkaita lapsiani.
FiSTLK2017 14. En kirjoita tätä häväistäkseni teitä, vaan kuin rakkaita lapsiani neuvoen.
Biblia1776 14. En minä näitä kirjoita häväistäkseni teitä, vaan minä neuvon teitä niinkuin rakkaita
lapsiani.
CPR1642 14. Embä minä tätä kirjoita häwäistäxeni teitä waan minä neuwon teitä nijncuin minun
rackaita lapsiani:
UT1548 14. Eipe mine täte kirioita ette mine teite häweisen/ Wan mine manan teite ninquin minun
rackaita Lapsiani/
Eipä minä tätä kirjoita että minä teitä häwäisen/ Waan minä manaan teitä niinkuin minun rakkaita
lapsiani/

Ref2016NTSve 14. Detta skriver jag inte för att få er att skämmas, utan jag förmanar er såsom
mina älskade barn.
15
TR Scriverer 15. ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ’ οὐ πολλοὺς
πατέρας• ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα.
Gr-East 15. ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ’ οὐ πολλοὺς πατέρας·
ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα.

ἐὰν

γὰρ

μυρίους

παιδαγωγοὺς ἔχητε

ean
gar
myrious
paidagōgous
G1437 G1063 G3463
G3807
sillä jos
kymmenen tuhatta kasvattajaa

πολλοὺς πατέρας· ἐν
pollous
G4183
monta

ἐγὼ

pateras
G3962
isää

γὰρ

Χριστῷ

ἐν

Χριστῷ

ἀλλ’ οὐ

echēte
en
Christō
all
ou
G2192
G1722 G5547
G235 G3756
teillä olisi
Kristuksessa mutta ei

Ἰησοῦ

διὰ

τοῦ

εὐαγγελίου

en
tou
gar
Christō
Iēsou
dia
euangeliou
G1722 G1063 G5547
G2424
G1223 G3588 G2098
sillä
Kristuksessa Jeesuksessa kautta
evankeliumin

ὑμᾶς ἐγέννησα

egō
hymas egennēsa
G1473 G5209 G1080
minä teidät synnytin
TKIS 15. Sillä vaikka teillä olisi kymmenen tuhatta kasvattajaa Kristuksessa, ei teillä kuitenkaan ole
monta isää, sillä minä teidät synnytin ilosanoman avulla Kristuksessa Jeesuksessa.
FiSTLK2017 15. Sillä vaikka teillä olisi kymmenentuhatta kasvattajaa Kristuksessa, teillä
kuitenkaan ei ole monta isää, sillä Kristuksessa Jeesuksessa minä teidät synnytin evankeliumilla.
Biblia1776 15. Sillä ehkä teillä olis kymmenentuhatta opettajaa Kristuksessa, niin ei teillä
kuitenkaan ole monta isää; sillä minä olen teitä Kristuksessa Jesuksessa siittänyt evankeliumin
kautta.
CPR1642 15. Sillä ehkä teillä olis kymmenen tuhatta Mestarita Christuxes nijn ei teillä cuitengan
ole monda Isä: sillä minä olen teitä Christuxes Jesuxes synnyttänyt Evangeliumin cautta.
UT1548 15. Sille echke teille olis epelucuiset Mestarit Christusesa/ nin ei ole teille quitengan
monda Ise/ Sille ette mine olen teite Christusesa Iesusesa synnyttenyt Euangelium lepitze.
Sillä ehkä teille olisi epälukuiset mestarit Kristuksessa/ niin ei ole teille kuitenkaan monta isää/
Sillä että minä olen teitä Kristuksessa Jesuksessa synnyttänyt ewankeliumin läwitse.
Ref2016NTSve 15. För om ni än hade en oräknelig skara uppfostrare i Kristus, så (har ni) ändå inte
många fäder. För jag har fött er i Kristus Jesus genom evangeliet.
16 TR Scriverer 16. παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου γίνεσθε.
Gr-East 16. παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου γίνεσθε.

παρακαλῶ οὖν
parakalō
G3870
kehoitan

ὑμᾶς μιμηταί

μου

γίνεσθε

oun
hymas mimētai
mou ginesthe
G3767 G5209 G3402
G3450 G1096
siis
teitä
seuraajiani minun olkaa

TKIS 16. Kehoitan siis teitä: olkaa minun seuraajiani.
FiSTLK2017 16. Kehotan siis teitä: olkaa minun seuraajiani.
Biblia1776 16. Sentähden neuvon minä teitä, olkaat minun tavoittajani.
CPR1642 16. Sentähden neuwon minä teitä olcat minun tawottajani.
UT1548 16. Senteden mine manan teite/ Olcatta minun Tauoittaijani.
Sentähden minä manaan teitä/ Olkaatte minun tawoittajani.
Ref2016NTSve 16. Därför förmanar jag er: Bli mina efterföljare.
17
TR Scriverer 17. διὰ τοῦτο ἔπεμψα ὑμῖν Τιμόθεον, ὅς ἐστί τέκνον μου ἀγαπητὸν καὶ

πιστὸν ἐν Κυρίῳ, ὃς ὑμᾶς ἀναμνήσει τὰς ὁδούς μου τὰς ἐν Χριστῷ, καθὼς πανταχοῦ
ἐν πάσῃ ἐκκλησίᾳ διδάσκω.
Gr-East 17. Διὰ τοῦτο ἔπεμψα ὑμῖν Τιμόθεον, ὅς ἐστι τέκνον μου ἀγαπητὸν καὶ πιστὸν

ἐν Κυρίῳ, ὃς ὑμᾶς ἀναμνήσει τὰς ὁδούς μου τὰς ἐν Χριστῷ, καθὼς πανταχοῦ ἐν
πάσῃ ἐκκλησίᾳ διδάσκω.
διὰ

τοῦτο ἔπεμψα ὑμῖν

Τιμόθεον

ὅς

ἐστί

τέκνον μου

ἀγαπητὸν καὶ

dia
touto epempsa hymin Timotheon hos
esti
teknon mou agapēton
G1223 G5124 G3992
G5213 G5095
G3739 G2076 G5043 G3450 G27
lähetin
teille Timoteuksen joka
on
lapseni minun rakas
vuoksi sen

πιστὸν

ἐν

Κυρίῳ ὃς

ὑμᾶς ἀναμνήσει τὰς

ὁδούς μου

τὰς

kai
G2532
ja

ἐν

piston
en
Kyriō
hos
hymas anamnēsei tas
hodous mou tas
en
G4103
G1722 G2962 G3739 G5209 G363
G3588 G3598 G3450 G3588 G1722
uskollinen
Herrassa joka
teitä
muistuttaa
tiestäni minun

Χριστῷ

καθὼς πανταχοῦ ἐν

πάσῃ

ἐκκλησίᾳ

διδάσκω

Christō
kathōs pantachou en
pasē
ekklēsia
didaskō
G5547
G2531 G3837
G1722 G3956
G1577
G1321
Kristuksessa niinkuin kaikkialla
jokaisessa seurakunnassa opetan
TKIS 17. [Juuri] sen vuoksi lähetin teille Timoteuksen, joka on rakas ja uskollinen poikani Herrassa.
Hän muistuttaa teille minun teistäni, jotka ovat Kristuksessa [Jeesuksessa] , sen mukaan kuin
kaikkialla joka seurakunnassa opetan.
FiSTLK2017 17. Sen vuoksi lähetin teille Timoteuksen, joka on minun rakas ja uskollinen lapseni
Herrassa. Hän on muistuttava teitä minun teistäni Kristuksessa Jeesuksessa, sen mukaan kuin
kaikkialla, joka seurakunnassa, opetan.
Biblia1776 17. Sentähden lähetin minä teille Timoteuksen, joka on minun rakas ja uskollinen
poikani Herrassa, jonka pitää muistuttaman teille minun tieni, jotka ovat Kristuksessa, niinkuin
minä joka paikassa kaikissa seurakunnissa opetan.
CPR1642 17. Sentähden lähetin minä Timotheuxen teille minun rackan poicani ja uscollisen
HERrasa muistuttaman teille minun tieni jotca owat Christuxes nijncuin minäkin caikisa
Seuracunnis opetan.
UT1548 17. Sen saman syyn tedhen/ mine lehetin Timotheusen teille/ ioca on minun racas Poican/
ia Uskolinen HERRASA/ ette henen pite muistuttaman teille minun Tieni/ iotca ouat Christusesa/

Ninquin mine iocapaicas caikisa Seurakunnisa opetan.
Sen saman syyn tähden/ minä lähetin Timotheusen teille/ joka on minun rakas poikani/ ja
uskollinen HERRASSA/ että hänen pitää muistuttamam teille minun tieni/ jotka owat Kristuksessa/
Niinkuin minä jokapaikassa kaikissa seurakunnissa opetan.
Ref2016NTSve 17. Det är därför jag har sänt Timoteus till er, som är min älskade och trogne son i
Herren. Han ska påminna er om mina vägar i Kristus, såsom jag lär överallt i alla församlingar.
18 TR Scriverer 18. ὡς μὴ ἐρχομένου δέ μου πρὸς ὑμᾶς ἐφυσιώθησάν τινες.
Gr-East 18. Ὡς μὴ ἐρχομένου δέ μου πρὸς ὑμᾶς ἐφυσιώθησάν τινες·

ὡς

μὴ

ἐρχομένου δέ

μου

πρὸς

ὑμᾶς ἐφυσιώθησάν

hōs
erchomenou de
mou pros
hymas efysiōthēsan
mē
G5613
G5209 G5448
G3361 G2064
G1161 G3450 G4314
mutta niinkuin etten tulisi
minä luoksenne teidän ovat paisuneet pöyhkeiksi

τινες
tines
G5100
muutamat
TKIS 18. Muutamat ovat tulleet pöyhkeiksi ikään kuin en tulisikaan luoksenne.
FiSTLK2017 18. Muutamat teistä ovat paisuneet pöyhkeiksi, niin kuin minä en olisikaan tulossa
luoksenne.
Biblia1776 18. Mutta muutamat ovat teistä paisuneet, niinkuin en minä teidän tykönne tuleva
oliskaan.
CPR1642 18. MUtta muutamat owat teistä paisunet nijncuin en minä ensingän teidän tygönne
tulewa oliscan.
UT1548 18. Nin ouat mutomat teiste ylespaisunuet/ quin em mine ensingen teiden tygen tuleua
olisi.
Niin owat muutamat teistä ylöspaisuneet/ kuin en minä ensinkään teidän tykön tulewa olisi.
Ref2016NTSve 18. Men några av er har blivit uppblåsta, som om jag inte skulle komma till er.
19
TR Scriverer 19. ἐλεύσομαι δὲ ταχέως πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν ὁ Κύριος θελήσῃ, καὶ γνώσομαι
οὐ τὸν λόγον τῶν πεφυσιωμένων, ἀλλὰ τὴν δύναμιν.
Gr-East 19. ἐλεύσομαι δὲ ταχέως πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν ὁ Κύριος θελήσῃ, καὶ γνώσομαι οὐ
τὸν λόγον τῶν πεφυσιωμένων, ἀλλὰ τὴν δύναμιν·

ἐλεύσομαι δὲ

ταχέως πρὸς

ὑμᾶς ἐὰν

ὁ

Κύριος θελήσῃ καὶ

eleusomai de
tacheōs pros
hymas ean
ho
Kyrios
G2064
G1161 G5030 G4314
G5209 G1437 G3588 G2962
mutta tulen
pian
luoksenne teidän jos
Herra

γνώσομαι οὐ

τὸν

λόγον τῶν

thelēsē kai
G2309 G2532
tahtoo ja

πεφυσιωμένων ἀλλὰ τὴν

gnōsomai ou
ton
logon tōn
pefysiōmenōn
G1097
G3756 G3588 G3056 G3588 G5448
saan tuntea en
sanaa
pöyhkeiden

δύναμιν

alla tēn
dynamin
G235 G3588 G1411
vaan
voiman

TKIS 19. Mutta tulen pian luoksenne, jos Herra tahtoo, ja otan selvän en noitten pöyhkeitten
sanoista, vaan voimasta.
FiSTLK2017 19. Mutta tulen luoksenne pian, jos Herra tahtoo, ja silloin otan selon, en noiden
pöyhkeiden sanoista, vaan voimasta.
Biblia1776 19. Mutta ennen paljoa aikaa tulen minä teidän tykönne, jos Herra tahtoo, ja tahdon
tietää, ei paisuneitten sanojen, vaan voimaa.
CPR1642 19. Mutta ennen paljo aica tulen minä teidän tygön ( jos HERra tahto ) ja tahdon tietä ei
nijden paisunuitten sanoja mutta woima.
UT1548 19. Mutta ennen palio aica mine tulen teiden tygen
ios HERRA tachto
Ja tadhon tiete/ ei ninen ylespaisunutten sana/ mutta auwun.
Mutta ennen paljon aikaa minä tulen teidän tykön
jos HERRA tahtoo
Ja tahdon tietä/ ei niiden ylöspaisuneitten sana/ mutta awun.
Ref2016NTSve 19. Men jag ska snart komma till er, om Herren vill, och (då) ska jag lära känna, inte
dessa uppblåstas ord, utan deras kraft.
20 TR Scriverer 20. οὐ γὰρ ἐν λόγῳ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἀλλ’ ἐν δυνάμει.
Gr-East 20. οὐ γὰρ ἐν λόγῳ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀλλ’ ἐν δυνάμει.

οὐ

γὰρ

ἐν
λόγῳ ἡ
βασιλεία τοῦ
Θεοῦ ἀλλ’ ἐν
gar
logō
basileia
tou
Theou all
ou
en
hē
en
G3588 G2316 G235 G1722
G3756 G1063 G1722 G3056 G3588 G932
sillä ei
sanassa ole
valtakunta
Jumalan vaan
TKIS 20. Sillä Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa.
FiSTLK2017 20. Sillä Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa.
Biblia1776 20. Sillä Jumalan valtakunta ei ole puheessa, vaan voimassa.
CPR1642 20. Sillä Jumalan waldacunda ei ole puhesa waan woimasa.
UT1548 20. Sille ette Jumala' Waldakunda ei seiso puhesa/ waan woimasa.
Sillä että Jumalan waltakunta ei seiso puheessa/ waan woimassa.
Ref2016NTSve 20. För Guds rike (består) inte i ord utan i kraft.

δυνάμει
dynamei
G1411
voimassa

21
TR Scriverer 21. τί θέλετε; ἐν ῥάβδῳ ἔλθω πρὸς ὑμᾶς, ἢ ἐν ἀγάπῃ πνεύματί τε
πρᾳότητος;
Gr-East 21. τί θέλετε; ἐν ῥάβδῳ ἔλθω πρὸς ὑμᾶς, ἢ ἐν ἀγάπῃ πνεύματί τε πρᾳότητος;

τί

θέλετε ἐν

ῥάβδῳ ἔλθω πρὸς

ὑμᾶς ἢ

ἐν

ἀγάπῃ

thelete en
rabdō elthō pros
hymas ē
agapē
ti
en
G5101 G2309 G1722
G4464 G2064 G4314
G5209 G2228 G1722 G26
mitä tahdotte mukanani vitsa
tulen luoksenne teidän vai
rakkaudessa

Πνεύματί τε

πρᾳότητος

praotētos
Pneumati te
G4151
G5037 G4236
Hengen
ja
sävyisyyden
TKIS 21. Mitä haluatte? Tulenko luoksenne vitsa mukanani vai rakkaudessa ja sävyisyyden
hengessä?
FiSTLK2017 21. Kumman tahdotte? Tulenko luoksenne ruoska kädessä vai sävyisyyden hengessä
rakkaudessa?
Biblia1776 21. Kumman te tahdotte: että minä tulen vitsalla teidän tykönne, taikka rakkaudella ja
hengen siveydellä?
CPR1642 21. Cumman te tahdotta? Jos minä tulen widzalla teidän tygönne taicka rackaudella ja
Hengen siweydellä?
UT1548 21. Cu'man te tadhotta? Tulengo mine Witzan cansa teiden tygen/ taicka Rackaudhella ia
Hengen siweydhella?
Kumman te tahdotte? Tulenko minä witsan kanssa teidän tykön/ taikka rakkaudella ja Hengen
siweydellä?
Ref2016NTSve 21. Vad vill ni? Ska jag komma till er med ris, eller med kärlek och i en fridsam
ande?

1 Korintto 5 (1 Corinthians 5)
1
TR Scriverer 1. Ὅλως ἀκούεται ἐν ὑμῖν πορνεία, καὶ τοιαύτη πορνεία, ἥτις οὐδὲ ἐν τοῖς
ἔθνεσιν, ὀνομάζεται, ὥστε γυναῖκά τινα τοῦ πατρὸς ἔχειν.
Gr-East 1. Ὅλως ἀκούεται ἐν ὑμῖν πορνεία, καὶ τοιαύτη πορνεία, ἥτις οὐδὲ ἐν τοῖς
ἔθνεσιν ὀνομάζεται, ὥστε γυναῖκά τινα τοῦ πατρὸς ἔχειν.

ὅλως

ἀκούεται ἐν

holōs akouetai
G3654 G191
yleensä kuuluu

οὐδὲ

ἐν

ὑμῖν

πορνεία

καὶ

τοιαύτη πορνεία ἥτις

en
hymin porneia
kai
toiautē porneia hētis
G1722
G5213 G4202
G2532 G5108 G4202
G3748
keskuudessa teidän olevan haureutta ja
sellaista haureutta jota

τοῖς

ἔθνεσιν

ὀνομάζεται ὥστε

γυναῖκά τινα

oude en
tois
ethnesin
onomadzetai hōste gynaika
G3761 G1722
G3588 G1484
G3687
G5620 G1135
pakanoiden mainita
niin että vaimoa
ei edes keskuudessa

τοῦ

πατρὸς

tina
tou
patros
G5100 G3588 G3962
eräs
isänsä

ἔχειν
echein
G2192
pitää
TKIS 1. Yleensä kuuluu keskellänne olevan haureutta, vieläpä sellaista haureutta, jota ei mainita*
edes pakanain kesken, niin että joku pitää isänsä vaimoa.
FiSTLK2017 1. Yleensä kuuluu, että keskuudessanne on haureutta, jopa sellaista haureutta, jota ei
ole pakanoidenkaan keskuudessa, että eräskin pitää isänsä vaimoa.
Biblia1776 1. Täydellisesti kuuluu teidän seassanne huoruus, ja senkaltainen huoruus, josta ei
pakanatkaan sanoa tiedä, niin että joku isänsä emäntää pitää.
CPR1642 1. JUlkisest cuulu teidän keskenän huoruus ja sencaltainen huoruus josta ei pacanatcan
sanoa tiedä että jocu Isäns emändä pitä.
UT1548 1. JUlkisesta cwlupi teiden keskenen Hooruus/ ia sencaltainen Horuus/ iosta eiuet
Pacanatka tiedhä sanoa/ Ette iocu hene' Isens Emenen pite.
Julkisesti kuuluupi teidän keskenän huoruus/ ja senkaltainen huoruus/ josta eiwät pakanatkaan
tiedä sanoa/ Että joku hänen isänsä emännän pitää.
Ref2016NTSve 1. Överallt talas det om att otukt förekommer bland er och en sådan otukt som inte
ens nämns bland hedningarna, (nämligen) att någon lever ihop med sin fars hustru.
2
TR Scriverer 2. καὶ ὑμεῖς πεφυσιωμένοι ἐστέ, καὶ οὐχὶ μᾶλλον ἐπενθήσατε, ἵνα ἐξαρθῇ
ἐκ μέσου ὑμῶν ὁ τὸ ἔργον τοῦτο ποιήσας.
Gr-East 2. καὶ ὑμεῖς πεφυσιωμένοι ἐστέ, καὶ οὐχὶ μᾶλλον ἐπενθήσατε, ἵνα ἐξαρθῇ ἐκ
μέσου ὑμῶν ὁ τὸ ἔργον τοῦτο ποιήσας!

καὶ

ὑμεῖς πεφυσιωμένοι

ἐστέ

καὶ

οὐχὶ

μᾶλλον ἐπενθήσατε

ἵνα

hymeis pefysiōmenoi
este
ouchi mallon
epenthēsate
hina
kai
kai
G2075 G2532 G3780 G3123
G3996
G2443
G2532 G5210 G5448
niin
te
paisuneet pöyhkeiksi olette ja
eikö
pikemmin pitänyt murehtia että

ἐξαρθῇ

ἐκ

ὑμῶν ὁ

μέσου

τὸ

ἔργον τοῦτο ποιήσας

eksarthē
mesou
hymōn ho
ergon touto poiēsas
ek
to
G1808
G5216 G3588 G3588 G2041 G5124 G4160
G1537 G3319
poistettaisiin
keskuudestanne teidän joka
teon tämän on tehnyt
TKIS 2. Ja te olette käyneet pöyhkeiksi ettekä ole pikemminkin murehtineet, jotta keskeltänne
poistettaisiin se, joka tuollaisen teon on tehnyt.
FiSTLK2017 2. Te olette paisuneet pöyhkeiksi! Eikö teidän pikemminkin olisi pitänyt tulla
murheellisiksi, että se, joka on tehnyt tuollaisen teon, poistettaisiin keskuudestanne?
Biblia1776 2. Ja te olette paisuneet, ja miksi ette enemmin murehtineet, että se, joka senkaltaisen
työn tehnyt on, teidän seastanne otettaisiin pois.
CPR1642 2. Ja te oletta paisunet josta teidän parammin tulis itke että se joca sencaltaisen työn
tehnyt on teidän seastan poisotetaisin.
UT1548 2. Ja te oletta ylespaisuneet/ iosta teiden paramin tuli idkie/ Senpäle ette se ioca
sencaltaisen Töön tehnyt on/ teiden seastan poisotetaisijn.
Ja te olette ylös paisuneet/ josta teidän paremmin tulee itkeä/ Sen päälle että se joka senkaltaisen
työn tehnyt on/ teidän seastan pois otettaisiin.
Ref2016NTSve 2. Och ni är uppblåsta fastän ni hellre skulle vara bedrövade, så att den som hade
gjort sig skyldig till detta hade drivits ut från er gemenskap.
3
TR Scriverer 3. ἐγὼ μὲν γάρ ὡς ἀπὼν τῷ σώματι παρὼν δὲ τῷ πνεύματι, ἤδη κέκρικα
ὡς παρὼν, τὸν οὕτω τοῦτο κατεργασάμενον,
Gr-East 3. ἐγὼ μὲν γὰρ ὡς ἀπὼν τῷ σώματι, παρὼν δὲ τῷ πνεύματι ἤδη κέκρικα ὡς
παρὼν τὸν οὕτω τοῦτο κατεργασάμενον,

ἐγὼ

μὲν

γάρ

ὡς

ἀπὼν

τῷ

σώματι

παρὼν

δὲ

τῷ

egō
men gar
hōs
apōn
sōmati
parōn
tō
de
tō
G1473
G3303 G1063 G5613 G548
G3918
G3588 G4983
G1161 G3588
sillä minä nyt
niinkuin poissa olen
ruumiiltani mutta läsnä olen

πνεύματι ἤδη

κέκρικα

ὡς

παρὼν

τὸν

οὕτω τοῦτο κατεργασάμενον

pneumati ēdē
kekrika
hōs
parōn
ton
houtō touto katergasamenon
G4151
G2235 G2919
G5613 G3918
G3588 G3779 G5124 G2716
hengessä jo
olen päättänyt niinkuin läsnä olevana
niin
tämän joka on tehnyt
TKIS 3. Sillä minä, tosin ruumiillisesti poissa olevana, mutta hengessä läsnä olevana, olen jo niin
kuin läsnä olevana langettanut tuomion hänestä, joka tällä tavoin on tehnyt.
FiSTLK2017 3. Sillä minä, joka tosin ruumiillisesti olen poissa, mutta hengessä kuitenkin läsnä,
olen jo kuin läsnä ollen puolestani päättänyt, että se, joka tuollaisen teon on tehnyt, on
Biblia1776 3. Mutta minä tosin, joka niinkuin ruumiin puolesta poissa ollen, kuitenkin hengessä
tykönä ollen, olen jo niinkuin tykönä oleva sen tuominnut, että hän, joka sen niin tehnyt on,

CPR1642 3. Mutta minä tosin joca ruumin puolest poisolen cuitengin Henges tykönä olen nijn olen
minä jo nijncuin tykönä olewa sijtä päättänyt että hän joca sencaltaisen tehnyt on
UT1548 3. Mutta mine tosin ioca Rumin cansa poisolen/ quitengin Hengen cansa tykenolen/ nin
olen io quin tykenoleua päättenyt sen ylitze ioca sencaltaisen tehnyt on/
Mutta minä tosin joka ruumiin kanssa pois olen/ kuitenkin Hengen kanssa tykön olen/ niin olen jo
kuin tykön olewa päättänyt sen ylitse joka senkaltaisen tehnyt on/
Ref2016NTSve 3. För jag, som visserligen är frånvarande till kroppen, men närvarande i anden, har
redan som om jag var närvarande, fällt domen över den som har handlat så.
4
TR Scriverer 4. ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, συναχθέντων ὑμῶν
καὶ τοῦ ἐμοῦ πνεύματος σὺν τῇ δυνάμει τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
Gr-East 4. ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ συναχθέντων ὑμῶν καὶ τοῦ

ἐμοῦ πνεύματος σὺν τῇ δυνάμει τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
ἐν

τῷ

ὀνόματι τοῦ

Κυρίου

ἡμῶν Ἰησοῦ

Χριστοῦ

en
tō
onomati tou
Kyriou
hēmōn Iēsou
Christou
G1722 G3588 G3686 G3588 G2962
G2257 G2424
G5547
nimessä
Herramme meidän Jeesuksen Kristuksen

συναχθέντων

ὑμῶν καὶ

τοῦ

ἐμοῦ πνεύματος σὺν

τῇ

δυνάμει

synachthentōn
hymōn kai
tou
emou pneumatos syn
tē
dynamei
G4863
G5216 G2532 G3588 G1700 G4151
G4862 G3588 G1411
yhdessä
voiman
kun olemme tulleet kokoon te
ja
minun henkeni

τοῦ

Κυρίου

ἡμῶν Ἰησοῦ

Χριστοῦ

tou
Kyriou
hēmōn Iēsou
Christou
G3588 G2962
G2257 G2424
G5547
Herramme meidän Jeesuksen Kristuksen
TKIS 4. Sitten kun te ja minun henkeni ynnä Herramme Jeesuksen (Kristuksen) voima olemme
tulleet yhteen, on Herramme Jeesuksen (Kristuksen) nimessä
FiSTLK2017 4. – sitten kun te ja minun henkeni sekä meidän Herramme Jeesuksen voima, olemme
tulleet yhteen –
Biblia1776 4. Meidän Herran Jesuksen Kristuksen nimeen, teidän kokoontulemisessanne, ynnä
minun henkeni kanssa, meidän Herran Jesuksen Kristuksen voimalla,
CPR1642 4. Meidän HERran Jesuxen Christuxen Nimeen teidän cocontulemisesan ynnä minun
Hengeni cansa ja meidän HERran Jesuxen Christuxen woimalla
UT1548 4. meiden HERRAN IesuSEN CHRISTUSEN NIMEEN/ teiden cocontulemisesa ynne minun
Hengeni cansa/ ia meiden HERRAN Iesusen CHristusen Woiman cansa/
meidän HERRAN Jesuksen Kristuksen nimeen/ teidän kokoontulemisessa ynnä minun henkeni
kanssa/ ja meidän HERRAN Jesuksen Kristuksen woiman kanssa/
Ref2016NTSve 4. I vår Herre Jesu Kristi namn ska vi, er och min ande, komma tillsammans med
vår Herre Jesu Kristi kraft

5
TR Scriverer 5. παραδοῦναι τὸν τοιοῦτον τῷ Σατανᾷ εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκός, ἵνα τὸ
πνεῦμα σωθῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.
Gr-East 5. παραδοῦναι τὸν τοιοῦτον τῷ Σατανᾷ εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκός, ἵνα τὸ πνεῦμα
σωθῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.

παραδοῦναι

τὸν

τοιοῦτον τῷ

paradounai
ton
toiouton
G3860
G3588 G5108
luovuttaa haltuun
tällainen

τὸ

πνεῦμα σωθῇ

ἐν

σατανᾷ εἰς

ὄλεθρον τῆς

σαρκός ἵνα

tō
satana eis
olethron tēs
sarkos hina
G3588 G4567
G1519 G3639
G3588 G4561 G2443
saatanan
turmioksi
lihan
että

τῇ

ἡμέρᾳ τοῦ

Κυρίου Ἰησοῦ

to
pneuma sōthē
en
tē
hēmera tou
Kyriou
G3588 G4151 G4982
G1722 G3588 G2250 G3588 G2962
henki
pelastuisi
päivänä
Herran

Iēsou
G2424
Jeesuksen

TKIS 5. sellainen mies annettava saatanan haltuun lihan turmioksi, jotta henki pelastuisi Herran
(Jeesuksen) päivänä.
FiSTLK2017 5. Herran Jeesuksen nimessä hylättävä saatanan haltuun lihan turmioksi, että hänen
henkensä pelastuisi Herran päivänä.
Biblia1776 5. Annetaan saatanan haltuun lihan kadotukseksi, että henki autuaaksi tulis Herran
Jesuksen päivänä.
CPR1642 5. Annetan Perkelen haldun lihan cadotuxexi että hengi autuaxi tulis HERran Jesuxen
päiwänä.
UT1548 5. ette HEN ylenannetaisijn Perkelen Haltuun Lihan cadhotoxeen/ Senpäle ette Hengi
autuaxi tulis sinä Herran Iesusen peiuenä.
että hän ylenannettaisiin perkeleen haltuun lihan kadotukseen/ Sen päälle että henki autuaaksi
tulisi sinä Herran Jesuksen päiwänä.
Ref2016NTSve 5. för att överlämna den det gäller åt Satan till köttets fördärv, så att anden kan bli
frälst på Herren Jesu dag.
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TR Scriverer 6. Οὐ καλὸν τὸ καύχημα ὑμῶν. οὐκ οἴδατε ὅτι μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα
ζυμοῖ;
Gr-East 6. Οὐ καλὸν τὸ καύχημα ὑμῶν. οὐκ οἴδατε ὅτι μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα
ζυμοῖ;

οὐ

καλὸν τὸ

καύχημα

ὑμῶν οὐκ

οἴδατε ὅτι

μικρὰ

ζύμη

ou
kalon to
kauchēma
hymōn ouk
oidate hoti
mikra
dzymē
G3756 G2570 G3588 G2745
G5216 G3756 G1492 G3754 G3398 G2219
hyvä
ole kerskaamisenne teidän ettekö tiedä että
vähäinen hapate
ei

ὅλον τὸ

φύραμα ζυμοῖ

holon to
fyrama dzymoi
G3650 G3588 G5445 G2220
koko
taikinan hapattaa

TKIS 6. Kerskaamisenne ei ole hyvä. Ettekö tiedä, että vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan?
FiSTLK2017 6. Ei ole hyvä, että kerskaatte. Ettekö tiedä, että vähäinen hapate hapattaa koko
taikinan?
Biblia1776 6. Ei ole teidän kerskauksenne hyvä: ettekö te tiedä, että vähä hapatus kaiken taikinan
hapattaa?
CPR1642 6. Eli ole teidän kerscauxenne hywä: ettekö tiedä että wähä hapatus caiken taikinan
hapatta?
UT1548 6. Ei ole teiden Kerskauxen hyue. Eikö te tiedhe/ ette yxi wähe Hapatos caiken Taikinan
hapatta?
Ei ole teidän kerskauksen hywä. Eikö te tiedä/ että yksi wähä hapatus kaiken taikinan hapattaa?
Ref2016NTSve 6. Er berömmelse (är) inte god. Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen?
7
TR Scriverer 7. ἐκκαθάρατε οὖν τὴν παλαιὰν ζύμην, ἵνα ἦτε νέον φύραμα, καθώς ἐστε
ἄζυμοι. καὶ γὰρ τὸ πάσχα ἡμῶν ὑπὲρ ἡμῶν ἐθύθη Χριστός•
Gr-East 7. ἐκκαθάρατε οὖν τὴν παλαιὰν ζύμην, ἵνα ἦτε νέον φύραμα, καθώς ἐστε
ἄζυμοι. καὶ γὰρ τὸ πάσχα ἡμῶν ὑπὲρ ἡμῶν ἐτύθη Χριστός·

ἐκκαθάρατε

οὖν

τὴν

παλαιὰν ζύμην ἵνα

oun
tēn
palaian
ekkatharate
G1571
G3767 G3588 G3820
puhdistakaa pois siis
vanha

ἐστε

ἄζυμοι

καὶ

γὰρ

ἦτε

νέον

φύραμα καθώς

ēte
neon fyrama
dzymēn hina
G2219 G2443 G5600 G3501 G5445
hapate että
olisitte uusi
taikina

τὸ

πάσχα

kathōs
G2531
niinkuin

ἡμῶν ὑπὲρ

este
adzymoi
gar
pascha
hēmōn hyper
kai
to
G2075 G106
G1063 G3588 G3957
G2257 G5228
G2532
olette happamattomat sillä myös
pääsiäislampaamme meidän edestämme

ἡμῶν ἐθύθη

Χριστός·

hēmōn ethythē
Christos
G2257 G2380
G5547
meidän on teurastettu Kristus/ Kristus on teurastettu
TKIS 7. Puhdistakaa (siis) pois vanha hapatus, jotta olisitte uusi taikina, niin kuin olette hapattomat,
sillä onhan pääsiäislampaamme, Kristus, teurastettu (puolestamme).
FiSTLK2017 7. Peratkaa pois vanha hapantaikina, että olisitte uusi taikina, niin kuin olettekin
happamattomat, sillä onhan meidän pääsiäislampaamme, Kristus, teurastettu.
Biblia1776 7. Sentähden peratkaat se vanha taikina, että te olisitte uusi taikina, niinkuin te
happamattomat olette; sillä meidän pääsiäislampaamme on meidän edestämme uhrattu, joka on
Kristus.
CPR1642 7. Sentähden peratcat se wanha taikina että te tulisitta vdexi taikinaxi nijncuin te myös
happamattomat oletta. Sillä meillä on myös Pääsiäis Lammas joca on Christus meidän
edestämme uhrattu.
UT1548 7. Senteden wlospergatka se wanha Taikina/ ette te tulisitta * Wdhexi Taikinaxi/ ninquin te
oletta mös happamattomat. Sille ette meille o'bi mös yxi Päsieis Lammas/ ioca on Christus/

meiden edhesten Wffrattu.
Sentähden ulos perkatkaa se wanha taikina/ että te tulisitte uudeksi taikinaksi/ niinkuin te olette
myös happamattomat. Sillä että meille ompi myös pääsiäislammas/ joka on Kristus/ meidän
edestän uhrattu.
Ref2016NTSve 7. Rensa därför ut den gamla surdegen, så att ni blir en ny deg. Ni är ju osyrade. För
även vårt påskalamm Kristus är slaktat för oss.
8
TR Scriverer 8. ὥστε ἑορτάζωμεν, μὴ ἐν ζύμῃ παλαιᾷ, μηδὲ ἐν ζύμῃ κακίας καὶ
πονηρίας, ἀλλ’ ἐν ἀζύμοις εἰλικρινείας καὶ ἀληθείας.
Gr-East 8. ὥστε ἑορτάζωμεν μὴ ἐν ζύμῃ παλαιᾷ, μηδὲ ἐν ζύμῃ κακίας καὶ πονηρίας,
ἀλλ’ ἐν ἀζύμοις εἰλικρινείας καὶ ἀληθείας.

ὥστε

ἑορτάζωμεν

μὴ

ἐν

ζύμῃ

παλαιᾷ μηδὲ

ἐν

hōste heortadzōmen
dzymē
palaia
mēde en
mē
en
G5620 G1858
G3820 G3366 G1722
G3361 G1722 G2219
niin että viettäkäämme juhlaa ei
hapatuksessa vanhassa eikä

ζύμῃ

κακίας καὶ

πονηρίας ἀλλ’ ἐν

ἀζύμοις

εἰλικρινείας

dzymē
kakias kai
ponērias all
en
adzymois
eilikrineias
G2219
G2549 G2532 G4189
G235 G1722 G106
G1505
pahuuden vaan
happamattomuudessa mielen puhtauden
hapatuksessa ilkeyden ja

καὶ

ἀληθείας

alētheias
kai
G2532 G225
ja
totuuden
TKIS 8. Juhlikaamme siis ei vanhassa hapatuksessa eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan
puhtauden ja totuuden hapattomuudessa.
FiSTLK2017 8. Viettäkäämme siis juhlaa, ei vanhassa hapantaikinassa eikä ilkeyden ja pahuuden
hapantaikinassa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa.
Biblia1776 8. Sentähden pitäkäämme juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa, eikä pahuuden ja
vääryyden hapatuksessa, vaan vakuuden ja totuuden happamattomassa taikinassa.
CPR1642 8. Sentähden pitäkäm meidän Pääsiäisem ei wanhas hapatuxes eikä pahuden ja
wääryden hapatuxes waan puhtauden ja totuden happamattomas taikinas.
UT1548 8. Senteden pitekem meiden Päsieisen/ ei sijnä wanhas hapatoxes/ eike mös Pahudhen ia
Wärydhen hapatoxes Waan sijnä Puchtaudhen ia Totudhen happamattomas Taikinasa.
Sentähden pitäkäämme meidän Pääsiäisen/ ei siinä wanhassa hapatuksessa/ eikä myös
pahuuden ja wääryyden hapatuksessa. Waan siinä puhtauden ja totuuden happamattomassa
taikinassa.
Ref2016NTSve 8. Låt oss därför inte hålla högtid med gammal surdeg, inte heller med elakhetens
och ondskans surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade deg.
9 TR Scriverer 9. Ἔγραψα ὑμῖν ἐν τῇ ἐπιστολῇ μὴ συναναμίγνυσθαι πόρνοις• GrEast 9. Ἔγραψα ὑμῖν ἐν τῇ ἐπιστολῇ μὴ συναναμίγνυσθαι πόρνοις,

ἔγραψα ὑμῖν

ἐν

τῇ

ἐπιστολῇ μὴ

συναναμίγνυσθαι πόρνοις·

egrapsa hymin en
tē
epistolē
mē
synanamignysthai pornois
G1125 G5213 G1722 G3588 G1992
G3361 G4874
G4205
kirjoiti teille
kirjeessäni ettette seurustelisi kanssa haureellisten
n
TKIS 9. Kirjoitin teille kirjeessäni, ettette seurustelisi haureellisten kanssa —
FiSTLK2017 9. Kirjoitin teille kirjeessäni, ettette seurustelisi huorintekijöiden kanssa.
Biblia1776 9. Minä olen teille lähetyskirjassa kirjoittanut, ettei teidän pitäisi sekaantuman
huorintekiäin kanssa.
CPR1642 9. MInä olen teille Epistolas kirjoittanut ettei teidän pidäis secanduman portoihin.
UT1548 9. Mine olen teille kirioittanut Lehetuskiriasa/ Ettei teiden pidheisi secandeman
Salawoteisten cansa.
Minä olen teille kirjoittanut lähetyskirjassa/ Ettei teidän pitäisi sekaantuman salawuoteisten
kanssa.
Ref2016NTSve 9. Jag skrev till er i brevet att ni inte skulle ha något att göra med otuktiga
människor.
10
TR Scriverer 10. καὶ οὐ πάντως τοῖς πόρνοις τοῦ κόσμου τούτου ἢ τοῖς πλεονέκταις, ἢ
ἅρπαξιν, ἢ εἰδωλολάτραις• ἐπεὶ ὀφείλετε ἄρα ἐκ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν.
Gr-East 10. καὶ οὐ πάντως τοῖς πόρνοις τοῦ κόσμου τούτου ἢ τοῖς πλεονέκταις ἢ
ἅρπαξιν ἢ εἰδωλολάτραις· ἐπεὶ ὠφείλετε ἄρα ἐκ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν·
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maailmasta lähteä ulos
TKIS 10. ei yleensä tämän maailman haureellisten tai ahneitten tai anastajain tai
epäjumalanpalvelijain, koska teidän silloin pitäisi lähteä pois maailmasta.
FiSTLK2017 10. En tarkoittanut yleensä tämän maailman huorintekijöitä, ahneita, anastajia tai
epäjumalanpalvelijoita, sillä silloinhan teidän täytyisi lähteä pois maailmasta.
Biblia1776 10. Ja ei kaiketi tämän maailman huorintekiäin kanssa, eli ahneitten, eli raateliain, eli
epäjumalain palveliain; sillä niin tulis teidän maailmasta paeta pois.
CPR1642 10. En minä ajattele tämän mailman portoista engä ahneista engä raateljista engä
epäjumalden palwelioista sillä nijn tulis teidän mailmasta poispaeta.

UT1548 10. Em mine site aijattele temen Mailman Salawoteisista/ enge Ahneista/ enge Ratelijsta/
enge Epeiumalden Paluelijsta/ Mwtoin tulis teiden * Mailmasta poispaeta.
En minä sitä ajattele tämän maailman salawuoteisista/ enka ahneista/ enkä raatelijoista/ enkä
epäjumalten palwelijoista/ Muutoin tuli teidän maailmasta pois paeta.
Ref2016NTSve 10. Men (då menade jag) inte denna världens otuktiga människor i allmänhet eller
giriga eller utsugare eller avgudadyrkare. I så fall måste ni ju gå ut från världen.
11
TR Scriverer 11. νῦνὶ δὲ ἔγραψα ὑμῖν μὴ συναναμίγνυσθαι, ἐάν τις ἀδελφὸς

ὀνομαζόμενος ᾖ πόρνος, ἢ πλεονέκτης, ἢ εἰδωλολάτρης, ἢ λοίδορος, ἢ μέθυσος ἢ
ἅρπαξ• τῷ τοιούτῳ μηδὲ συνεσθίειν.
Gr-East 11. νῦν δὲ ἔγραψα ὑμῖν μὴ συναναμίγνυσθαι ἐάν τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος ᾖ

πόρνος ἢ πλεονέκτης ἢ εἰδωλολάτρης ἢ λοίδορος ἢ μέθυσος ἢ ἅρπαξ, τῷ τοιούτῳ
μηδὲ συνεσθίειν.
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TKIS 11. Vaan kirjoitin siis teille, että jos joku veljeksi kutsuttu on haureellinen tai ahne tai
epäjumalanpalvelija tai pilkkaaja tai juomari tai anastaja, te ette seurustelisi ettekä söisikään
sellaisen kanssa.
FiSTLK2017 11. Vaan minä kirjoitin teille, että jos joku, jota kutsutaan veljeksi, on huorintekijä,
ahne, epäjumalanpalvelija, pilkkaaja, juomari tai anastaja, te ette seurustelisi ettekä söisikään
sellaisen kanssa.
Biblia1776 11. Mutta nyt minä olen kirjoittanut, ettei teidän pidä heihin sekaantuman, jos joku, joka
veljeksi kutsutaan, olis huorintekiä, taikka ahne, eli epäjumalain palvelia, taikka pilkkaaja, eli
juomari, taikka raatelia; älkäät senkaltaisen kanssa syökö;
CPR1642 11. Mutta nyt minä olen kirjoittanut ettei teidän pidä nijhin secanduman. Jos jocu joca
weljexi cudzutan olis salawuoteinen taicka ahne eli epäjumalden palwelia taicka pilckaja eli
juomari taicka raatelia älkät sencaltaisen cansa syökö:
UT1548 11. Mutta nyt mine olen teille kirioittanut/ ettei teiden pidhe nihin secaundeman/ quin on/
Jos iocu quin Weliexi cutzutan/ olis Salawoteinen/ taicka Ahnas eli Epeiumalden Paluelia/ taicka
Pilcaija eli Joomari/ taicka Röueri/ Elkette sencaltaisen cansa ensingen söökö.
Mutta nyt minä olen teille kirjoittanut/ ettei teidän pidä niihin sekaantuman/ kuin on/ Jos joku kuin
weljeksi kutsutaan/ olis salawuoteinen/ taikka ahnas eli epäjumalten palwelija/ taikka pilkkaaja eli
juomari/ taikka ryöwäri/ Älkäätte senkaltaisen kanssa ensinkään syökö.

Ref2016NTSve 11. Men nu skrev jag till er att ni inte ska umgås med någon som kallas broder, om
han är otuktig eller girig eller avgudadyrkare eller smädare eller drinkare eller utsugare. (Ni ska) inte
ens äta tillsammans med en sådan.
12 TR Scriverer 12. τί γάρ μοι καί τοὺς ἔξω κρίνειν; οὐχὶ τοὺς ἔσω ὑμεῖς κρίνετε;
Gr-East 12. τί γάρ μοι τοὺς ἔξω κρίνειν; οὐχὶ τοὺς ἔσω ὑμεῖς κρίνετε;
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TKIS 12. Sillä mitä minulle kuuluu tuomita (myös) ulkopuolella olevia? Ettekö tekin tuomitse
sisäpuolella olevia?
FiSTLK2017 12. Sillä onko minun asiani tuomita niitä, jotka ovat ulkopuolella? Ettekö tekin
tuomitse vain niitä, jotka ovat sisäpuolella?
Biblia1776 12. Sillä mitä minun tulee tuomita niitä, jotka ulkona ovat? Ettekö te niitä tuomitse, jotka
sisällä ovat?
CPR1642 12. Sillä mitä minun tule duomita nijtä jotca ulcona owat? Ettekö te nijtä duomidze jotca
sisällä owat?
UT1548 12. Sille mite minun tule domita nijte iotca Wlcona ouat? Eikö te nijte domitze iotca siselle
ouat?
Sillä mitä minun tulee tuomita niita jotka ulkona owat? Eiko te niitä tuomitse jotka sisällä owat?
Ref2016NTSve 12. För vad angår det mig att döma även dem som är utanför? Dömer inte ni dem
som är innanför?
13
TR Scriverer 13. τοὺς δὲ ἔξω ὁ Θεὸς κρινεῖ. καί ἐξαρεῖτε τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν.
Gr-East 13. τοὺς δὲ ἔξω ὁ Θεὸς κρινεῖ. καὶ ἐξαρεῖτε τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν.
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TKIS 13. Mutta ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala. "Poistakaa keskeltänne se, joka on paha."
FiSTLK2017 13. Mutta ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala. "Poistakaa paha keskuudestanne."

Biblia1776 13. Mutta Jumala ne tuomitsee, jotka ulkona ovat. Ajakaat itsekin paha pois tyköänne.
CPR1642 13. Mutta Jumala ne duomidze jotca ulcona owat. Ajacat idzekin paha pois tykönne.
UT1548 13. Mutta Jumala ne domitze/ iotca wlcona ouat. Aijakat mös itze pois tyköenne se/ ioca
paha on.
Mutta Jumala ne tuomitsee/ jotka ulkona owat. Ajakaa myös itse pois tyköänne se/ joka paha on.
Ref2016NTSve 13. Men dem som är utanför dömer Gud. Därför, driv själva ut ifrån er den som är
ond.

1 Korintto 6 (1 Corinthians 6)
1
TR Scriverer 1. Τολμᾷ τις ὑμῶν, πρᾶγμα ἔχων πρὸς τὸν ἕτερον, κρίνεσθαι ἐπὶ τῶν
ἀδίκων, καὶ οὐχὶ ἐπὶ τῶν ἁγίων;
Gr-East 1. Τολμᾷ τις ὑμῶν, πρᾶγμα ἔχων πρὸς τὸν ἕτερον, κρίνεσθαι ἐπὶ τῶν ἀδίκων
καὶ οὐχὶ ἐπὶ τῶν ἁγίων;
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TKIS 1. Rohkeneeko kukaan teistä, jolla on oikeusasia toista vastaan, käydä oikeutta vääräin
edessä eikä pyhäin edessä?
FiSTLK2017 1. Rohkeneeko kukaan teistä, jolla on riita-asia toisen kanssa, käydä oikeutta väärien
edessä eikä pyhien edessä?
Biblia1776 1. Miksi joku teistä, jolla on toisen kanssa jotakin asiaa, rohkenee riidellä vääräin ja ei
pyhäin edestä?
CPR1642 1. MIxi jocu teistä jolla on toisen cansa jotakin asiata maltta rijdellä wääräin ja ei pyhäin
edesä? Ettekö te tiedä että pyhät pitä mailma duomidzeman?
UT1548 1. MIxi Jocu teiste/ iolla ombi toisen cansa iotakin Asia/ malta ridhelle ninen Wärein
edhesse/ ia ei Pyhein edhesse? Eikö te tiedhe ette ne Pyhet pite Maliman Domitzeman
Miksi joku teistä/ jolla ompi toisen kanssa jotakin asiaa/ malttaa riidellä niiden wääräin edessä/ ja
ei pyhäin edessä? Eikö te tiedä että ne pyhät pitää maailman tuomitsemaan.
Ref2016NTSve 1. Vågar någon av er som har sak mot en annan gå till rätta inför orättfärdiga och
inte inför heliga?
2
TR Scriverer 2. οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἅγιοι τὸν κόσμον κρινοῦσι; καὶ εἰ ἐν ὑμῖν κρίνεται ὁ
κόσμος, ἀνάξιοί ἐστε κριτηρίων ἐλαχίστων;
Gr-East 2. οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἅγιοι τὸν κόσμον κρινοῦσι; καὶ εἰ ἐν ὑμῖν κρίνεται ὁ
κόσμος, ἀνάξιοί ἐστε κριτηρίων ἐλαχίστων;
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TKIS 2. [Vai] ettekö tiedä, että pyhät tulevat tuomitsemaan maailman? Ja jos te tuomitsette
maailman, oletteko arvottomat ratkaisemaan vähäpätöisiä riita-asioita?
FiSTLK2017 2. Vai ettekö tiedä, että pyhät tulevat tuomitsemaan maailman? Jos te tuomitsette
maailman, ettekö kelpaa ratkaisemaan aivan vähäpätöisiä asioita?
Biblia1776 2. Ettekö te tiedä, että pyhät pitää maailmaa tuomitseman? Ja jos maailma pitää teidän
kauttanne tuomittaman, ettekö siis te kelpaa pienempiä asioita tuomitsemaan?
CPR1642 2. Jos sijs mailma pitä teildä duomittaman? Ettekö te sijs kelpa pienembitä asioita
duomidzeman?
UT1548 2. Jos nyt sis Mailman pite teilde Domittaman? Eikö te sis kylle hyuet ole nite pienemitä
Asioita Domitzemaan?
Jos nyt siis maaiman pitää teiltä tuomittaman? Eikö te siis kyllä hywät ole niitä pienempiä asioita
tuomitseman?
Ref2016NTSve 2. Vet ni inte att de heliga ska döma världen? Om nu världen ska dömas av er, duger
ni då inte till att döma i småsaker?
3 TR Scriverer 3. οὐκ οἴδατε ὅτι ἀγγέλους κρινοῦμεν; μήτι γε βιωτικά;
Gr-East 3. οὐκ οἴδατε ὅτι ἀγγέλους κρινοῦμεν; μήτι γε βιωτικά;
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TKIS 3. Ettekö tiedä, että me tulemme tuomitsemaan enkelejä, emmekö sitten maallisia asioita?
FiSTLK2017 3. Ettekö tiedä, että tulemme tuomitsemaan enkeleitä, emmekö sitten maallisia
asioita?
Biblia1776 3. Ettekö te tiedä, että meidän pitää enkeleitäkin tuomitseman? kuinka siis ei ajallisia
asioita?
CPR1642 3. Ettekö te tiedä että meidän pitä Engeleitäkin duomidzeman? Cuinga paljo enämmin
ajallisia asioita?
UT1548 3. Ettekö te tiedhe/ ette meiden pite Engeleite Domitzeman? Quinga palio enemin ne
aijaliset Asiat?
Ettekö te tiedä/ että meidän pitää enkeleitä tuomitseman? Kuinka paljon enemmin ne ajalliset
asiat?

Ref2016NTSve 3. Vet ni inte att vi ska döma änglar? Hur mycket mer då inte i de ting som hör till
detta livet?
4
TR Scriverer 4. βιωτικὰ μὲν οὖν κριτήρια ἐὰν ἔχητε, τοὺς ἐξουθενημένους ἐν τῇ

ἐκκλησίᾳ, τούτους καθίζετε
Gr-East 4. βιωτικὰ μὲν οὖν κριτήρια ἐὰν ἔχητε, τοὺς ἐξουθενημένους ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ
τούτους καθίζετε.
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seurakunnassa nämäkö asetatte tuomareiksi
TKIS 4. Kun teillä siis on maallisia riita-asioita, niin te asetatte tuomareiksi ne, jotka ovat
seurakunnassa halveksittuja.
FiSTLK2017 4. Jos teillä siis on maallisia asioita ratkaistavina, nekö te asetatte tuomareiksi, jotka
ovat halveksittuja seurakunnassa?
Biblia1776 4. Kuin siis teillä on jotakuta asiaa ajallisesta hyvyydestä, niin te otatte ne, jotka
seurakunnassa ovat katsotut ylön, ja asetatte tuomariksi.
CPR1642 4. Mutta te cosca teillä on jotacuta asiata ajallisest hywydest nijn te otatte ne jotca
Seuracunnas ylöncadzotut owat ja asetatte Duomarixi.
UT1548 4. Mutta te/ coska teille ombi iotacuta Asia aijalisesta Hywuydhesta/ Nin te otatta ne iotca
Seurakunnas ylencatzotut ouat/ ia asetat heite Domarixi.
Mutta te/ koska teille ompi jotakuta asiaa ajallisesta hywyydestä/ Niin te otatte ne jotka
seurakunnassa ylenkatsotut owat/ ja asetat heitä tuomariksi.
Ref2016NTSve 4. Men när ni nu har några rättstvister angående det som har med detta livet att
göra, så sätter ni dem som inte har något anseende alls i församlingen till domare.
5
TR Scriverer 5. πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λέγω. οὕτως οὐκ ἔστιν ἐν ὑμῖν σοφὸς οὐδὲ εἷς, ὃς
δυνήσεται διακρῖναι ἀνὰ μέσον τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ,
Gr-East 5. πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λέγω. οὕτως οὐκ ἔνι ἐν ὑμῖν σοφὸς οὐδὲ εἷς ὃς
δυνήσεται διακρῖναι ἀνὰ μέσον τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ,
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TKIS 5. Puhun teille häpeäksi. Eikö sitten keskellänne ole yhtään ainoaa viisasta, joka kykenee
ratkaisemaan veljiensä * välillä?
FiSTLK2017 5. Teidän häpeäksenne tämän sanon. Eikö teidän joukossanne sitten ole ketään
viisasta, joka voisi ratkaista veljien välin?
Biblia1776 5. Teille minä sanon näitä häpiäksi: eikö niin yhtään viisasta ole teidän seassanne, joka
taitais tuomita veljiensä välillä?
CPR1642 5. Teille minä sanon näitä häpiäxi. Eikö yhtän wijsasta ole teidän seasan? Eli jocu cuin
taidais duomita weljen ja weljen keskellä?
UT1548 5. Teille häpijexi mine madhan neite sano. Eikö ensingen ole ychten Wijsasta teiden
seasan? Eli iocu toinen quin taidhais domita Welien ia Welien keskusen?
Teille häpeäksi minä mahdan näitä sanoa. Eikö ensinkään ole yhtään wiisasta teidän seassan? Eli
joku toinen kuin taitaisi tuomita weljen ja weljen keskenän?
Ref2016NTSve 5. Till er skam säger jag detta. Finns det då inte någon vis bland er, inte en enda
som kan döma mellan sina bröder?
6 TR Scriverer 6. ἀλλὰ ἀδελφὸς μετὰ ἀδελφοῦ κρίνεται, καὶ τοῦτο ἐπὶ ἀπίστων;
Gr-East 6. ἀλλὰ ἀδελφὸς μετὰ ἀδελφοῦ κρίνεται, καὶ τοῦτο ἐπὶ ἀπίστων;
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TKIS 6. Vaan veli käy oikeutta veljen kanssa, ja tämä tapahtuu uskottomain edessä!
FiSTLK2017 6. Vaan veli käy oikeutta veljeä vastaan, vieläpä uskosta osattomien edessä!
Biblia1776 6. Vaan veli riitelee veljensä kanssa, ja sittenkin uskottoman edessä.
CPR1642 6. Waan weli rijtele weljens cansa ja sijttekin uscomattomain edes.
UT1548 6. Waan se yxi welij rijtele sen toisen weliens cansa/ Ja sijttekin Uskomattomaidhe' edhes.
Waan se yksi weli riitelee toisen weljensä kanssa/ Ja sittenkin uskomattoimaiden edessä.
Ref2016NTSve 6. I stället går broder till rätta med broder, och detta inför dem som inte tror!

7
TR Scriverer 7. ἤδη μὲν οὖν ὅλως ἥττημα ἐν ὑμῖν ἐστιν, ὅτι κρίματα ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν.
διὰτί οὐχὶ μᾶλλον ἀδικεῖσθε; διὰτί οὐχὶ μᾶλλον ἀποστερεῖσθε;
Gr-East 7. ἤδη μὲν οὖν ὅλως ἥττημα ὑμῖν ἐστιν ὅτι κρίματα ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν. διατί
οὐχὶ μᾶλλον ἀδικεῖσθε; διατί οὐχὶ μᾶλλον ἀποστερεῖσθε;
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TKIS 7. Teille on (näin) jo yleensä vaurioksi, että käytte oikeutta keskenänne. Miksette pikemmin
kärsi vääryyttä? Miksette pikemmin anna riistää itseltänne?
FiSTLK2017 7. Teille on jo yleensä vaurioksi, että käräjöitte keskenänne. Miksi ette ennemmin salli
tehdä vääryyttä itsellenne? Miksi ette ennemmin anna riistää omaanne?
Biblia1776 7. Niin on siis kaiketi vika teidän seassanne, että te toinen toisenne kanssa käytte
oikeuden eteen. Miksi ette paremmin vääryyttä kärsi? miksi ette ennen suo teitänne vahingoittaa?
CPR1642 7. NIjn on sijs caiketi wica teidän seasan että te toinen toisenne cansa käytte oikeuden
eteen: Mixet te parammin wääryttä kärsi? Mixet te ennen suo teitän wahingoitta?
UT1548 7. Nin o'bi io caikiten Wica teiden seasan/ ette te toinen toisens ca'sa kieutte Oikiude' eten/
Mixei te paramin wärytte kerssi? Mixei te ennen soo teiten wahingoitetta?
Niin ompi jo kaikiten wika teidän seassan/ että te toinen toisensa kanssa käytte oikeuden eteen/
Miksei te paremmin wääryyttä kärsi? Miksei te ennen suo teitän wahingoitettaa?
Ref2016NTSve 7. Så därför är redan det ett nederlag bland er att ni går till rätta med varandra.
Varför lider ni inte hellre orätt? Varför finner ni er inte hellre i att lida förlust?
8 TR Scriverer 8. ἀλλὰ ὑμεῖς ἀδικεῖτε καὶ ἀποστερεῖτε, καὶ ταῦτά ἀδελφούς.
Gr-East 8. ἀλλὰ ὑμεῖς ἀδικεῖτε καὶ ἀποστερεῖτε, καὶ ταῦτα ἀδελφούς;
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TKIS 8. Sen sijaan te teette vääryyttä ja riistätte, ja tämän teette veljillenne.
FiSTLK2017 8. Sen sijaan te itse teette vääryyttä ja riistätte toisen omaa, vieläpä veljien.

Biblia1776 8. Vaan te itse vääryyden ja vahingon teette, ja semminkin teidän veljillenne.
CPR1642 8. Ja te idze wääryden ja wahingon teette ja semmengin teidän weljillen.
UT1548 8. Ja itze te wärydhen ia wahingon teette/ ia sengi teiden welieine.
Ja itse te wääryyden ja wahingon teette/ ja senkin teidän weljeinne.
Ref2016NTSve 8. I stället vållar ni andra orätt och förluster, och detta (mot) bröder.
9
TR Scriverer 9. ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι; μὴ
πλανᾶσθε• οὔτε πόρνοι, οὔτε εἰδωλολάτραι, οὔτε μοιχοὶ, οὔτε μαλακοὶ, οὔτε
ἀρσενοκοῖται,
Gr-East 9. ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι; μὴ πλανᾶσθε·
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TKIS 9. Vai ettekö tiedä, etteivät väärät peri Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät haureelliset,
eivät epäjumalanpalvelijat, eivät avionrikkojat, eivät hekumoitsijat, eivätkä miehimykset,
FiSTLK2017 9. Vai ettekö tiedä, etteivät väärät peri Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät
huorintekijät, eivät epäjumalanpalvelijat, eivät avionrikkojat, eivät elostelijat eivätkä miehen kanssa
makaavat miehet,
Biblia1776 9. Ettekö te tiedä, ettei väärät pidä Jumalan valtakuntaa perimän? Älkäät eksykö; ei
huorintekiäin, eikä epäjumalten palvelijain, eikä salavuoteisten, eikä pehmiäin, eikä miesten kanssa
makaajain,
CPR1642 9. Ettekö te tiedä ettei wäärät pidä Jumalan waldacunda perimän?
UT1548 9. Eikö te tiedhe/ ettei ne Wäret pidhe Jumalan Waldakunda perimen?
Eikö te tiedä/ ettei ne wäärät pidä Jumalan waltakuntaa perimän?
Ref2016NTSve 9. Vet ni inte att de orättfärdiga inte ska ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Varken
otuktiga eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de
som låter sig utnyttjas för sådant,

10
TR Scriverer 10. οὔτε κλέπται, οὔτε πλεονέκται, οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ
ἅρπαγες, βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι.
Gr-East 10. οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες
βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι.

οὔτε

κλέπται οὔτε

πλεονέκται οὔτε

oute kleptai oute pleonektai
G3777 G2812 G3777 G4123
eivät varkaat eivät ahneet

βασιλείαν Θεοῦ

οὐ

μέθυσοι οὐ

λοίδοροι οὐχ

ἅρπαγες

oute methysoi ou
loidoroi ouch harpages
G3777 G3183
G3756 G3060
G3756 G727
eivät juomarit eivät pilkkaajat eivät anastajat

κληρονομήσουσι

basileian Theou ou
klēronomēsousi
G932
G2316 G3756 G2816
valtakuntaa Jumalan
peri
TKIS 10. eivät varkaat, eivät ahneet, eivät juomarit, eivät pilkkaajat eivätkä anastajat peri Jumalan
valtakuntaa.
FiSTLK2017 10. eivät varkaat, eivät ahneet, eivät juomarit, eivät pilkkaajat eivätkä rosvot peri
Jumalan valtakuntaa.
Biblia1776 10. Eikä varasten, eikä ahnetten, eikä juomarien, eikä pilkkaajain eikä raateliain pidä
Jumalan valtakuntaa perimän.
CPR1642 10. Älkät andaco teitän wietellä: sillä ei salawuoteisten eikä epäjumalden palweliain eikä
huorintekiäin eikä pehmiäin eikä nijden jotca wastoin luondo syndiä tekewät eikä warasten eikä
ahnetten eikä juomaritten eikä pilckaitten eikä raateliain pidä Jumalan waldacunda perimän.
UT1548 10. Elkette andaco teiden wietelle/ Eikä Salawoteiset/ eikä Epeiumalden Palueliat/ eikä
Hoorintekiet/ eikä Heikurit/ eikä ne iotca Piltien cansa macauat/ eikä Warcat/ eikä Ahneet/ eikä
Joomarit/ eikä pilcaijat/ eikä Röuerit pidhe Jumalan waldakunda perimen.
Älkäätte antako teidän wietelle/ Eikä salawuoteiset/ eikä epäjumalten palwelijat/ eikä
huorintekijät/ eikä heikurit/ eikä ne jotka pilttien kanssa makaawat/ eikä warkaat/ eikä ahneet/
eikä juomarit/ eikä pilkkaajat/ eikä ryöwärit pidä Jumalan waltakuntaa perimän.
Ref2016NTSve 10. eller tjuvar eller giriga eller drinkare eller smädare eller utsugare ska ärva Guds
rike.
11
TR Scriverer 11. καὶ ταῦτά τινες ἦτε• ἀλλὰ ἀπελούσασθε, ἀλλὰ ἡγιάσθητε, ἀλλ’

ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, καὶ ἐν τῷ Πνεύματι τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.
Gr-East 11. καὶ ταῦτά τινες ἦτε· ἀλλὰ ἀπελούσασθε, ἀλλὰ ἡγιάσθητε, ἀλλὰ ἐδικαιώθητε
ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καὶ ἐν τῷ Πνεύματι τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.

καὶ

ταῦτά τινες

ἦτε·

ἀλλὰ ἀπελούσασθε ἀλλὰ ἡγιάσθητε

ἀλλ’

kai
tauta tines
ēte
alla apelousasthe alla hēgiasthēte
all
G37
G2532 G5023 G5100
G2258 G235 G628
G235
G235
ja
näitä muutamat teistä oli mutta teidät on pesty myös olette pyhitetyt myös

ἐδικαιώθητε

ἐν

τῷ

ὀνόματι τοῦ

Κυρίου

Ἰησοῦ

καὶ

ἐν

edikaiōthēte
en
tō
onomati tou
Kyriou
Iēsou
kai
en
G1344
G1722 G3588 G3686 G3588 G2962
G2424
G2532 G1722
olette vanhurskautetut
nimessä
Herramme Jeesuksen ja

τῷ

Πνεύματι τοῦ

Θεοῦ

ἡμῶν

tō
Pneumati tou
Theou
hēmōn
G3588 G4151
G3588 G2316
G2257
Hengessä
Jumalamme meidän
TKIS 11. Ja sellaisia jotkut teistä olivat, mutta olette antaneet pestä itsenne, olette myös pyhitetyt,
olette vieläpä vanhurskautetut Herran* Jeesuksen [Kristuksen] nimessä ja Jumalamme Hengessä.
FiSTLK2017 11. Tuollaisia tekin olitte, jotkut teistä. Mutta olette vastaanottaneet pesun, olette
pyhitetyt, olette vanhurskaiksi julistetut Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme
Hengessä.
Biblia1776 11. Ja senkaltaiset te muutamat olitte; mutta te olette pestyt, te olette pyhitetyt, te
olette vanhurskaaksi tulleet Herran Jesuksen nimen kautta ja meidän Jumalamme hengen kautta.
CPR1642 11. Ja sencaltaiset te muutamat olitta mutta te oletta pestyt te oletta pyhitetyt te oletta
wanhurscaxi tullet HERran Jesuxen Christuxen nimen cautta ja meidän Jumalamme Hengen
cautta.
UT1548 11. Ja sencaltaiset te Mutomat olitta/ Mutta te oletta poispestyt/ te oletta pyhitetyt/ te
oletta Wanhurskautetut HERRAN Iesusen Christusen Nimen cautta/ ia meiden Jumalan Hengen
cautta.
Ja senkaltaiset te muutamat olitte/ Mutta te olette pois pestyt/ te olette pyhitetyt/ te olette
wanhurskautetut HERRAN Jesuksen Kristuksen nimen kautta/ ja meidän Jumalan Hengen kautta.
Ref2016NTSve 11. Och sådana var en del bland er. Men ni är rentvådda och ni är helgade och ni är
rättfärdiggjorda i Herren Jesu namn och genom vår Guds Ande.
12
TR Scriverer 12. Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ’ οὐ πάντα συμφέρει• πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ’ οὐκ
ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος.
Gr-East 12. Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ’ οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ’ οὐκ ἐγὼ
ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος.
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TKIS 12.
FiSTLK2017 12. Kaikki on minulle luvallista, mutta kaikki ei ole hyödyksi. Kaikki on minulle
luvallista, mutta minä en saa antaa minkään itseäni vallita.
Biblia1776 12. Kaikissa on minulla valta, vaan ei kaikki ole hyväksi: kaikissa on minulla valta, mutta
en minä kenenkään alamainen ole.
CPR1642 12. CAikisa on minulla walda waan ei caicki ole hywäxi: Caikisa on minulla walda mutta
en minä kenengän alammainen ole.
UT1548 12. Caiki ouat minulle luualiset/ Waan ei caiki ole hyuexi. Caikissa ombi minulle walta/
Mutta em mine kenengen alamainen ole.
Kaikki owat minulle luwalliset/ Waan ei kaikki ole hywäksi. Kaikissa ompi minulla walta/ Mutta en
minä kenenkään alamainen ole.
Ref2016NTSve 12. Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men jag ska
inte låta något ta makten över mig.
13
TR Scriverer 13. τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ, καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν• ὁ δὲ Θεὸς καὶ

ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ, ἀλλὰ τῷ Κυρίῳ, καὶ ὁ
Κύριος τῷ σώματι•
Gr-East 13. τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ, καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ δὲ Θεὸς καὶ ταύτην
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σώματι·
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TKIS 13. Ruuat ovat vatsaa varten ja vatsa ruokia varten, mutta Jumala tekee lopun sekä tästä että
näistä. Mutta ruumis ei ole haureutta varten, vaan Herraa varten ja Herra ruumista varten.
FiSTLK2017 13. Ruuat ovat vatsaa varten ja vatsa ruokia varten, ja Jumala on tekevä lopun niin
toisesta kuin toisestakin. Mutta ruumis ei ole haureutta varten, vaan Herraa varten, ja Herra
ruumista varten.
Biblia1776 13. Ruoka on vatsalle säätty ja vatsa rualle; mutta Jumala on tämän ja sen hukuttava. Ei
ruumis ole säätty huoruuteen, vaan Herralle, ja Herra ruumiille.
CPR1642 13. Ruoca on wadzalle säätty ja wadza rualle mutta Jumala on tämän ja sen hucuttawa.
Ei ruumis ole säätty huoruteen waan HERralle ja HERra ruumille.

UT1548 13. Rooca ombi watza warten säätty/ ia watza rooca warten/ Mutta Jumalan pite temen ia
sen hukuttaman. Mutta ei Rumis ole säätty Hooruteen/ waan HERRalle/ ia HerRA Rumille.
Ruoka ompi watsaa warten säädetty/ ja watsa ruokaa warten/ Mutta Jumalan pitää tämän ja sen
hukuttaman. Mutta ei ruumis ole säädetty huoruuteen/ waan Herralle/ ja HERRA ruumiille.
Ref2016NTSve 13. Maten är för magen och magen är för maten, men Gud ska göra slut på
bådadera. Men kroppen är inte till för otukt utan för Herren, och Herren för kroppen.
14
TR Scriverer 14. ὁ δὲ Θεὸς καὶ τὸν Κύριον ἤγειρε καὶ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάμεως
αὐτοῦ.
Gr-East 14. ὁ δὲ Θεὸς καὶ τὸν Κύριον ἤγειρε καὶ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάμεως
αὐτοῦ.
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TKIS 14. Jumala on herättänyt Herran ja on herättävä teidät* voimallaan.
FiSTLK2017 14. Jumala, joka herätti kuolleista Herran, on herättävä meidätkin voimallaan.
Biblia1776 14. Mutta Jumala on Herran herättänyt, niin hän on myös meitäkin voimallansa
herättävä.
CPR1642 14. Mutta Jumala on HERran herättänyt nijn hän on myös meitäkin woimallans
herättäwä.
UT1548 14. Mutta Jumala ombi HERRAN ylesherettenyt/ nin henen mös pite meite ylesheretteme'/
hene' woimans lepitze.
Mutta Jumala ompi HERRAN ylösherättänyt/ niin hänen myös pitää meitä ylösherättämän/ hänen
woimansa läwitse.
Ref2016NTSve 14. Och Gud (som) har uppväckt Herren ska också uppväcka oss genom sin kraft.
15
TR Scriverer 15. οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστιν; ἄρας οὖν τὰ μέλη
τοῦ Χριστοῦ ποιήσω πόρνης μέλη; μὴ γένοιτο.
Gr-East 15. οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστιν; ἄρας οὖν τὰ μέλη τοῦ
Χριστοῦ ποιήσω πόρνης μέλη; μὴ γένοιτο.
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TKIS 15. Ettekö tiedä, että ruumiinne ovat Kristuksen jäseniä? Ottaisinko siis Kristuksen jäsenet ja
tekisin ne porton jäseniksi? Eihän toki!
FiSTLK2017 15. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne ovat Kristuksen jäseniä? Ottaisinko siis
Kristuksen jäsenet ja tekisin ne porton jäseniksi? Ei ikinä!
Biblia1776 15. Ettekö te tiedä, että teidän ruumiinne ovat Kristuksen jäsenet? Pitäiskö siis minun
Kristuksen jäsenet ottaman ja porton jäseniksi tekemän? Pois se!
CPR1642 15. Ettekö tiedä että teidän ruuminne owat Christuxen jäsenet? Pidäiskö sijs minun
Christuxen jäsenet porton jäsenixi tekemän? Pois se.
UT1548 15. Eikö te tiedhe/ ette teiden Rumijt Christusen iäsenet ouat? Pidheiskö sis minun
ottaman Christusen iäsenet ia Hooran iäsenixi ne tekemen? Pois se.
Eikö te tiedä/ että teidän ruumiit Kristuksen jäsenet owat? Pitäisikö siis minun ottaman Kristuksen
jäsenet ja huoran jäseniksi ne tekemään? Pois se.
Ref2016NTSve 15. Vet ni inte att era kroppar är delar i Kristi kropp? Ska jag då ta delar av Kristi
kropp och göra dem till (ett med) en skökas kropp? Nej, inte alls!
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TR Scriverer 16. ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ὁ κολλώμενος τῇ πόρνῃ ἓν σῶμά ἐστιν; Ἔσονται γάρ,
φησίν, οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν.
Gr-East 16. ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ὁ κολλώμενος τῇ πόρνῃ ἓν σῶμά ἐστιν; ἔσονται γάρ,
φησίν, οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν·
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TKIS 16. Vai ettekö tiedä, että joka yhtyy porttoon, on yksi ruumis hänen kanssaan? "Sillä ne kaksi",
sanoo Hän, "tulevat yhdeksi lihaksi."
FiSTLK2017 16. Vai ettekö tiedä, että joka yhtyy porttoon, tulee yhdeksi ruumiiksi hänen kanssaan?
Onhan sanottu: "Ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi."
Biblia1776 16. Taikka ettekö te tiedä, että se, joka porttoon ryhtyy, hän on yksi ruumis sen kanssa?
Sillä he tulevat, sanoo hän, kaksi yhdeksi lihaksi.

CPR1642 16. Taicka ettekö te tiedä että se joca porttohon ryhty nijn hän on yxi ruumis sen cansa?
Sillä he tulewat ( sano hän ) caxi yhdexi lihaxi.
UT1548 16. Taicka eikö te tiedhe/ ette se ioca Hooraan rychty/ hen on yxi Rumis sen cansa? Sille
he tuleuat
ma hen
caxi ydhexi Lihaxi.
Taikka eikö te tiedä/ että se joka huoraan ryhtyy/ hän on yksi ruumis sen kanssa? Sille he tulewat
kaksi yhdeksi lihaksi.
Ref2016NTSve 16. Eller vet ni inte att den som förenar sig med en sköka är en kropp med henne?
För de två, säger han, ska bli ett kött.
17 TR Scriverer 17. ὁ δὲ κολλώμενος τῷ Κυρίῳ ἓν πνεῦμά ἐστι.
Gr-East 17. ὁ δὲ κολλώμενος τῷ Κυρίῳ ἓν πνεῦμά ἐστι.
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TKIS 17. Mutta joka yhtyy Herraan, on yksi henki Hänen kanssaan.
FiSTLK2017 17. Mutta joka yhtyy Herraan, on yksi henki [hänen kanssaan].
Biblia1776 17. Mutta joka Herraan ryhtyy, se on yksi henki hänen kanssansa.
CPR1642 17. Mutta joca HERraan ryhty se on yxi hengi hänen cansans.
UT1548 17. Mutta ioca Hoorahan rychty/ se on yxi hengi henen cansans.
Mutta joka huoraan ryhtyy/ se on yksi henki hänen kanssansa.
Ref2016NTSve 17. Men den som är förenad med Herren är en ande med honom.
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TR Scriverer 18. φεύγετε τὴν πορνείαν. πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐκτὸς
τοῦ σώματός ἐστιν• ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει.
Gr-East 18. φεύγετε τὴν πορνείαν. πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐκτὸς τοῦ
σώματός ἐστιν, ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει.
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TKIS 18. Paetkaa haureutta. Kaikki muu synti, mitä tahansa ihminen tekee, on ruumiin ulkopuolella,
mutta haureuden harjoittaja tekee syntiä omaa ruumistansa vastaan.
FiSTLK2017 18. Paetkaa haureutta. Kaikki muu synti, mitä ikinä ihminen tekee, on ruumiin
ulkopuolella, mutta haureuden harjoittaja tekee syntiä omaa ruumistaan vastaan.
Biblia1776 18. Välttäkäät huoruutta. Kaikki synnit, joita ihminen tekee, ovat ulkona ruumiista; vaan
joka huorin tekee, tekee syntiä omassa ruumiissansa.
CPR1642 18. Wälttäkät huorutta. Caicki synnit cuin ihminen teke owat ulcona ruumista waan joca
huorin teke se teke syndiä omas ruumisans.
UT1548 18. Welteket Hoorutta. Caiki synnit iotca Inhiminen tekepi/ ne ouat wlcona Rumihista/
Waan se ioca Hooriteke se syndi tekepi omas Rumisans.
Wälttäkäät huoruutta. Kaikki synnit jotka ihminen tekeepi/ ne owat ulkona ruumiista/ Waan se joka
huorintekee se syntiä tekeepi omassa ruumiissansa.
Ref2016NTSve 18. Fly otukten. All annan synd som en människa begår är utanför kroppen, men
den som bedriver otukt syndar mot sin egen kropp.
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TR Scriverer 19. ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν Ἁγίου Πνεύματός
ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ; καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν,
Gr-East 19. ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου Πνεύματός ἐστιν,
οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν;
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TKIS 19. Vai ettekö tiedä että ruumiinne on sen Pyhän Hengen temppeli, joka teissä asuu, joka
teillä on Jumalalta, ettekä te ole itsenne omat?
FiSTLK2017 19. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki
teissä on ja joka teillä on Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat?
Biblia1776 19. Vai ettekö te tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen templi, joka teissä on,
jonka te Jumalalta saitte, ja ettepä te ole teidän omanne?

CPR1642 19. Wai ettekö te tiedä että teidän ruumin on Pyhän Hengen Templi joca teisä on jonga te
Jumalalda saitta ja ettepä te ole teidän omanne? Sillä te oletta callista ostetut.
UT1548 19. Wai eikö te tiedhe/ ette teiden Rumin on se Pyhen Hengen Templi/ ioca teisse ombi/
ionga te Jumalalda saitta/ ia eipe te ole teiden omanne? Sille te oletta Callista ostetut.
Wai eikö te tiedä/ että teidän ruumiin on se Pyhän Hengen templi/ joka teissä ompi/ jonka te
Jumalalta saitte/ ja eipä te ole teidän omanne? Sillä te olette kalliisti ostetut.
Ref2016NTSve 19. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den Helige Ande, (som är) i er och
som ni har (fått) från Gud, och att ni inte tillhör er själva?
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TR Scriverer 20. ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς• δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν, καὶ
ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ.
Gr-East 20. ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ
πνεύματι ὑμῶν ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ.
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TKIS 20. Sillä te olette kalliilla hinnalla ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne (ja
hengessänne jotka ovat Jumalan).
FiSTLK2017 20. Sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne ja
hengessänne, jotka ovat Jumalan.
Biblia1776 20. Sillä te olette kalliisti ostetut; kunnioittakaat siis Jumalaa teidän ruumiissanne ja
teidän hengessänne, jotka Jumalan ovat.
CPR1642 20. Cunnioittacat sijs Jumalata teidän ruumisan ja teidän hengesän jotca Jumalan owat.
UT1548 20. Senteden cunnijoittaca sis Jumala teiden Rumisan/ ia teiden Hengesen/ iotca
Jumalan ouat.
Sentähden kunnioittakaa siis Jumala teidän ruumiissan/ ja teidän hengessän/ jotka Jumalan owat.
Ref2016NTSve 20. För ni är dyrt köpta. Så förhärliga därför Gud i er kropp och i er ande, vilka tillhör
Gud.

1 Korintto 7 (1 Corinthians 7)
1 TR Scriverer 1. Περὶ δὲ ὧν ἐγράψατέ μοι, καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς μὴ ἅπτεσθαι.
Gr-East 1. Περὶ δὲ ὧν ἐγράψατέ μοι, καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς μὴ ἅπτεσθαι·
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TKIS 1. Mutta mitä siihen tulee, mistä (minulle) kirjoititte, niin hyvä on miehen olla naiseen
ryhtymättä.
FiSTLK2017 1. Mutta mitä siihen tulee, mistä minulle kirjoititte, niin hyvä on miehen olla
menemättä avioon,
Biblia1776 1. Mutta niistä, joita te minulle kirjoititte, hyvä on miehelle, ettei hän vaimoon ryhdy.
CPR1642 1. MUtta nijhin cuin te minulle kirjoititta wastan minä. Hywä on ihmiselle ettei hän
waimoon ryhdy.
UT1548 1. MUtta nyt nijste quin te minulle kirioititta/ mine Wastan. Hyue se ombi Inhimiselle/ ettei
he' waimohon rupeisi/
Mutta nyt niistä kuin te minulle kirjoititte/ Minä wastaan. Hywä se ompi ihmiselle/ ettei hän
waimoon rupeisi/
Ref2016NTSve 1. När det gäller det ni skrev till mig om, svarar jag: (Det är) gott för en man att inte
röra en kvinna,
2
TR Scriverer 2. διὰ δὲ τὰς πορνείας ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἐχέτω, καὶ ἑκάστη τὸν
ἴδιον ἄνδρα ἐχέτω.
Gr-East 2. διὰ δὲ τὰς πορνείας ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἐχέτω, καὶ ἑκάστη τὸν
ἴδιον ἄνδρα ἐχέτω.
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TKIS 2. Mutta haureuden syntien vuoksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa ja kullakin naisella
olkoon oma aviomiehensä.
FiSTLK2017 2. mutta haureuden välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa ja kullakin
naisella aviomiehensä.
Biblia1776 2. Mutta huoruuden tähden pitäköön kukin oman vaimonsa, ja jokainen pitäköön oman
miehensä.
CPR1642 2. Mutta cuitengin huorutta carttain pitäkön cukin oman waimons ja jocainen pitäkön
oman miehens.
UT1548 2. Mutta quitengi Hoorutta carttain/ piteken itzecukin oman Waimonsa/ Ja iocainen oman
Miehense piteken.
Mutta kuitenkin huoruutta karttain/ pitäkään itsekukin oman waimonsa/ ja jokainen oman
miehensä pitäkään.
Ref2016NTSve 2. men för att (undgå) otukt ska var man ha sin egen hustru, och var kvinna sin
egen man.
3
TR Scriverer 3. τῇ γυναικὶ ὁ ἀνὴρ τὴν ὀφειλομένην εὔνοιαν ἀποδιδότω• ὁμοίως δὲ καὶ ἡ
γυνὴ τῷ ἀνδρί.
Gr-East 3. τῇ γυναικὶ ὁ ἀνὴρ τὴν ὀφειλομένην εὔνοιαν ἀποδιδότω, ὁμοίως δὲ καὶ ἡ
γυνὴ τῷ ἀνδρί.
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TKIS 3. *Osoittakoon mies vaimolleen velvollisuutenaan olevaa auliutta ja samoin myös vaimo
miehelleen.
FiSTLK2017 3. Täyttäköön mies suosiollisesti aviovelvollisuutensa vaimoaan kohtaan, ja samoin
vaimo miestään kohtaan.
Biblia1776 3. Mies antakoon vaimolle velvollisen mielisuosion, niin myös vaimo miehelle.
CPR1642 3. Mies andacan waimolle cohtullisen mielisuosion nijn myös waimo miehellens.
UT1548 3. Mies andakan Waimonsa sen cochtulisen Mielisudhen/ Samalmoto mös Waimo
Miehellens.
Mies antakoon waimonsa sen kohtuullisen mielisyyden/ samalla muotoa myös waimo
miehellensä.
Ref2016NTSve 3. Mannen ska visa sin hustru den ömhet som han är skyldig henne och på samma
sätt hustrun sin man.
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TR Scriverer 4. ἡ γυνὴ τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει, ἀλλ’ ὁ ἀνήρ• ὁμοίως δὲ καὶ ὁ
ἀνὴρ τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει, ἀλλ’ ἡ γυνή.
Gr-East 4. ἡ γυνὴ τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει, ἀλλ’ ὁ ἀνήρ· ὁμοίως δὲ καὶ ὁ ἀνὴρ
τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει, ἀλλ’ ἡ γυνή.
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TKIS 4. Vaimon ruumis ei ole hänen omassa vallassaan, vaan miehen; samoin ei miehenkään
ruumis ole hänen omassa vallassaan, vaan vaimon.
FiSTLK2017 4. Vaimon ruumis ei ole hänen omassa, vaan hänen miehensä vallassa. Samoin ei
miehenkään ruumis ole hänen omassa, vaan vaimon vallassa.
Biblia1776 4. Ei ole vaimolla valtaa omalle ruumiillensa, vaan miehellä: ei myös miehellä ole valtaa
ruumiillensa, vaan vaimolla.
CPR1642 4. Ei ole waimolla walda omalle ruumillens waan miehellä. Ei myös miehellä ole walda
ruumillens waan waimolla.
UT1548 4. Ei ole waimolla walta omalle rumillans/ waan Miehen. Samalmoto mös Miehelle ei ole
walta rumillens/ waan waimon.
Ei ole waimolla walta omalle ruumiillensa/ waan miehen. Samalla muotoa myös miehellä ei ole
walta ruumiillensa/ waan waimon.
Ref2016NTSve 4. Hustrun bestämmer inte över sin egen kropp, utan mannen. Och på samma sätt
bestämmer inte heller mannen över sin egen kropp, utan hustrun.
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TR Scriverer 5. μὴ ἀποστερεῖτε ἀλλήλους, εἰ μή τι ἂν ἐκ συμφώνου πρὸς καιρὸν, ἵνα

σχολάζητε τῇ νηστείᾳ καὶ τῇ προσευχῇ, καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνέρχησθε, ἵνα μὴ
πειράζῃ ὑμᾶς ὁ Σατανᾶς διὰ τὴν ἀκρασίαν ὑμῶν.
Gr-East 5. μὴ ἀποστερεῖτε ἀλλήλους, εἰ μή τι ἂν ἐκ συμφώνου πρὸς καιρὸν, ἵνα

σχολάζητε τῇ νηστείᾳ καὶ τῇ προσευχῇ καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνέρχησθε, ἵνα μὴ
πειράζῃ ὑμᾶς ὁ σατανᾶς διὰ τὴν ἀκρασίαν ὑμῶν.
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TKIS 5. Älkää *vetäytykö pois toisistanne* paitsi ehkä sopimuksesta ajaksi, jotta olisitte vapaat
(paastoon ja) rukoukseen, ja tulisitte sitten taas yhteen, jottei saatana teitä kiusaisi hillittömyytenne
vuoksi.
FiSTLK2017 5. Älkää vetäytykö pois toisistanne, paitsi ehkä keskinäisestä sopimuksesta ajaksi,
niin että teillä olisi aikaa rukoukseen ja sitten taas tulisitte yhteen, ettei saatana kiusaisi teitä, kun
ette voi itseänne hillitä.
Biblia1776 5. Älkäät toinen toistanne vältkö, jollei se ole molempain suosiosta hetkeksi, että teillä
jouto olis paastota ja rukoilla: ja tulkaat jälleen yhteen, ettei saatana teitä kiusaisi teidän himonne
hillimättömyyden puolesta.
CPR1642 5. Älkät toinen toistanne wälttäkö jollei se ole molembain suosiosta hetkexi että teille
jouto olis paastota ja rucoilla: Ja tulcat jällens yhten ettei Satan teitä kiusais haureuden puolesta.
UT1548 5. Elkette toinen toistanne wältekö/ iollei se ole molembaidhen Sosiosta iongun hetken/
ette teille iouto olis pastota ia rucoella/ Ja tulcat taas iellense ychten/ senpäle ettei Satanas teite
kiusaisi teiden Haureudhen polesta.
Älkäätte toinen toistanne wälttäkö/ jollei se ole molempien suosiosta jonkun hetken/ että teillä
jouto olis paastota ja rukoilla/ Ja tulkaat taas jällens yhteen/ sen päälle ettei satana teitä kiusaisi
teidän haureuden puolesta.
Ref2016NTSve 5. Dra er inte ifrån varandra, om det inte sker för en tid med bådas samtycke, för att
kunna ägna er åt fastan och bönen. Och kom sedan tillsammans igen, för att Satan inte ska fresta
er, eftersom ni inte kan leva avhållsamt.
6 TR Scriverer 6. τοῦτο δὲ λέγω κατὰ συγγνώμην, οὐ κατ’ ἐπιταγήν.
Gr-East 6. τοῦτο δὲ λέγω κατὰ συγγνώμην, οὐ κατ’ ἐπιταγήν.
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TKIS 6. Mutta tämän sanon myönnytyksenä, en käskynä.
FiSTLK2017 6. Mutta tämän sanon myönnytyksenä, en käskynä.
Biblia1776 6. Mutta sen sanon minä teille suomisen ja ei käskyn jälkeen.
CPR1642 6. MUtta sencaltaista sanon minä teille suomisen ja ei käskyn jälken.
UT1548 6. Mutta sencaltaista mine sanon teille somisen ielken/ ia ei Keskyn ielken.
Mutta sen kaltaista minä sanon teille suomisen jälkeen/ ja ei käskyn jälkeen.
Ref2016NTSve 6. Men detta säger jag som ett medgivande (och) inte som en befallning.
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TR Scriverer 7. θέλω γὰρ πάντας ἀνθρώπους εἶναι ὡς καὶ ἐμαυτόν• ἀλλ’ ἕκαστος ἴδιον
χάρισμα ἔχει ἐκ Θεοῦ, ὅς μὲν οὕτως, ὃς δὲ οὕτως.
Gr-East 7. θέλω γὰρ πάντας ἀνθρώπους εἶναι ὡς καὶ ἐμαυτόν· ἀλλ’ ἕκαστος ἴδιον
χάρισμα ἔχει ἐκ Θεοῦ, ὃς μὲν οὕτως, ὃς δὲ οὕτως.
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TKIS 7. Sillä toivoisin kaikkien ihmisten olevan niin kuin minäkin, mutta kullakin on oma lahjansa
Jumalalta, yhdellä niin, toisella näin.
FiSTLK2017 7. Haluan kaikkien ihmisten olevan niin kuin minäkin, mutta kullakin on oma
armolahjansa Jumalalta, yhdellä näin, toisella noin.
Biblia1776 7. Sillä minä tahtoisin, että kaikki ihmiset niin olisivat kuin minäkin olen; mutta jokaisella
on oma lahja Jumalalta, yhdellä niin ja toisella näin.
CPR1642 7. Waan minä tahdoisin että caicki ihmiset nijn olisit cuin minäkin olen. Mutta jocaidzella
on erinomainen lahja Jumalalda yhdellä nijn ja toisella näin.
UT1548 7. Waan mine tadhoisin/ ette Caiki Inhimiset nin olisit quin mine olen. Mutta iocaitzella
ombi erinomaine' Lahia Jumalalda/ Ydhelle nin/ ia toisella nein.
Waan minä tahtoisin/ että kaikki ihmiset niin olisit kuin minä olen. Mutta jokaisella ompi
erinomainen lahja Jumalalta/ Yhdellä niin/ ja toisella näin.
Ref2016NTSve 7. För helst skulle jag vilja att alla människor vore som jag. Men var och en har sin
särskilda gåva från Gud, den ene så, den andre så.
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TR Scriverer 8. Λέγω δὲ τοῖς ἀγάμοις καὶ ταῖς χήραις, καλὸν αὐτοῖς ἐστιν ἐὰν μείνωσιν
ὡς κἀγώ.

Gr-East 8. Λέγω δὲ τοῖς ἀγάμοις καὶ ταῖς χήραις, καλὸν αὐτοῖς ἐστιν ἐὰν μείνωσιν ὡς
κἀγώ.
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TKIS 8. Naimattomille ja leskivaimoille taas sanon: heille on hyvä, jos pysyvät niin kuin minäkin.
FiSTLK2017 8. Mutta naimattomille ja leskille sanon: heille on hyvä, jos pysyvät sellaisina kuin
minäkin.
Biblia1776 8. Vaan minä sanon naimattomille ja leskille: se on heille hyvä, jos he ovat niinkuin
minäkin.
CPR1642 8. Minä sanon tosin naimattomille ja Leskille: Se on heille hywä jos he owat nijncuin
minäkin.
UT1548 8. Mine sanon tosin nijlle Naimattomille ia Leskille/ Se ombi heille hyue ios he mös ouat
ninquin mine/
Minä sanon tosin niille naimattomille ja leskille/ Se ompi heille hywä jos he myös owat niinkuin
minä/
Ref2016NTSve 8. Men till de ogifta och till änkorna säger jag: Det är gott för dem, om de förblir
som jag.
9
TR Scriverer 9. εἰ δὲ οὐκ ἐγκρατεύονται γαμησάτωσαν• κρεῖσσον γάρ ἐστι γαμῆσαι ἢ
πυροῦσθαι.
Gr-East 9. εἰ δὲ οὐκ ἐγκρατεύονται, γαμησάτωσαν· κρεῖσσον γάρ ἐστι γαμῆσαι ἢ
πυροῦσθαι.
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TKIS 9. Jos kuitenkaan eivät hillitse itseään, menkööt naimisiin, sillä parempi on mennä naimisiin
kuin palaa.
FiSTLK2017 9. Mutta jos eivät voi itseään hillitä, menkööt naimisiin, sillä parempi on avioitua kuin
palaa.

Biblia1776 9. Vaan ellei he voi itsiänsä pidättää, niin naikaan; sillä parempi on naida kuin palaa.
CPR1642 9. Waan ellei he woi heitäns pidättä nijn naican: Sillä parambi on naida cuin pala.
UT1548 9. Waan ellei he woi heidens pidhette/ nin naikaat/ Sille parambi on naidha quin pala.
Waan ellei he woi heitäns pidättää/ niin naikaat/ Sillä parempi on naida kuin palaa.
Ref2016NTSve 9. Men om de inte kan leva avhållsamt, så bör de gifta sig, eftersom det är bättre att
gifta sig än att vara upptänd av begär.
10
TR Scriverer 10. τοῖς δὲ γεγαμηκόσι παραγγέλλω, οὐκ ἐγὼ ἀλλ’ ὁ Κύριος, γυναῖκα ἀπὸ

ἀνδρὸς μὴ χωρισθῆναι
Gr-East 10. τοῖς δὲ γεγαμηκόσι παραγγέλλω, οὐκ ἐγώ, ἀλλ’ ὁ Κύριος, γυναῖκα ἀπὸ
ἀνδρὸς μὴ χωρισθῆναι·
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TKIS 10. Mutta naimisissa oleville annan käskyn — en minä, vaan Herra — ettei vaimo saa erota
miehestään.
FiSTLK2017 10. Mutta naimisissa oleville julistan, en minä, vaan Herra, ettei vaimo saa erota
miehestään.
Biblia1776 10. Mutta naineelle käsken, en minä, vaan Herra, ettei vaimon pidä miehestänsä
eriämän.
CPR1642 10. MUtta naineille käske en minä waan HERra: ettei waimon pidä miehestäns eriämän.
UT1548 10. Mutta Nainehita keskepi/ em mine/ waan HERRA/ Ettei Waimon pidhe erijemen
Miehestens.
Mutta naineita käskee/ en minä/ waan HERRA/ Ettei waimon pidä eriämään miehestänsä.
Ref2016NTSve 10. Men de gifta befaller inte jag, utan Herren: En hustru ska inte skilja sig från (sin)
man.
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TR Scriverer 11. ἐὰν δὲ καὶ χωρισθῇ, μενέτω ἄγαμος, ἢ τῷ ἀνδρὶ καταλλαγήτω• καὶ
ἄνδρα γυναῖκα μὴ ἀφιέναι.
Gr-East 11. ἐὰν δὲ καὶ χωρισθῇ, μενέτω ἄγαμος ἢ τῷ ἀνδρὶ καταλλαγήτω· καὶ ἄνδρα
γυναῖκα μὴ ἀφιέναι.
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TKIS 11. Mutta jos eroaakin, pysyköön naimatonna tai sopikoon miehensä kanssa. Eikä mies saa
hylätä vaimoaan.
FiSTLK2017 11. Mutta jos hän eroaa, pysyköön naimattomana tai sopikoon miehensä kanssa, eikä
mies saa hylätä vaimoaan.
Biblia1776 11. Mutta jos hän eriää, niin olkoon naimatta taikka sopikaan miehensä kanssa, ja
älköön mies hyljätkö vaimoansa.
CPR1642 11. Mutta jos hän eriä nijn olcon naimata taicka sopican miehens cansa. Ja älkön mies
hyljätkö waimoans.
UT1548 11. Mutta ios hen erije/ nin olcoon Naimata/ taicka sopicahan Miehense cansa. Ja elken
Mies hylietkö Waimonsa.
Mutta jos hän eriää/ niin olkoon naimatta/ taikka sopikoon miehensä kanssa. Ja älkään mies
hyljätkö waimonsa.
Ref2016NTSve 11. Men om hon ändå skulle skilja sig, då ska hon förbli ogift eller försona (sig)
med sin man. Och en man får inte överge sin hustru.
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TR Scriverer 12. τοῖς δὲ λοιποῖς ἐγώ λέγω, οὐχ ὁ Κύριος• εἴ τις ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει
ἄπιστον, καὶ αὕτη συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ’ αὐτοῦ, μὴ ἀφιέτω αὐτήν.
Gr-East 12. τοῖς δὲ λοιποῖς ἐγὼ λέγω οὐχ ὁ Κύριος· εἴ τις ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει
ἄπιστον, καὶ αὐτὴ συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ’ αὐτοῦ, μὴ ἀφιέτω αὐτήν·
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TKIS 12. Muille taas sanon minä eikä Herra: jos jollakin veljellä on uskomaton vaimo, ja tämä
suostuu asumaan hänen kanssaan, älköön mies* häntä hylätkö.
FiSTLK2017 12. Mutta muille sanon minä, ei Herra: jos jollakulla veljellä on vaimo, joka ei usko, ja
tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, älköön mies hylätkö häntä.
Biblia1776 12. Vaan muille sanon minä ja ei Herra: jos jollakin veljellä on uskotoin vaimo, ja se
mielistyy hänen kanssansa asumaan, älköön sitä itsestänsä eroittako.

CPR1642 12. Waan muille sanon minä ja ei HERra: jos jollakin weljellä on uscomatoin waimo ja se
mielisty hänen cansans asuman älkön sitä idzestäns eroittaco.
UT1548 12. Waan nijlle muille/ mine sanon/ ia ei HERRA/ Jos iollaki Welielle ombi vskomatoin
Waimo/ ia se sama mielistupi henen cansans asuman/ elken site itzestens eroittako.
Waan niille muille/ minä sanon/ ja ei HERRA/ Jos jollakin weljellä ompi uskomatoin waimo/ ja se
sama mielistyypi hänen kanssansa asumaan/ älkään sitä itsestänsä eroittako.
Ref2016NTSve 12. Och till de övriga säger jag, inte Herren: Om en broder har en hustru som inte
tror och hon är villig att leva tillsammans med honom, så får han inte skilja sig från henne.
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TR Scriverer 13. καὶ γυνὴ ἥτις ἔχει ἄνδρα ἄπιστον, καὶ αὑτὸς συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ’
αὐτῆς, μὴ ἀφιέτω αὐτόν.
Gr-East 13. καὶ γυνὴ εἴ τις ἔχει ἄνδρα ἄπιστον, καὶ αὐτὸς συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ’ αὐτῆς,
μὴ ἀφιέτω αὐτόν.
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TKIS 13. Samoin älköön vaimo, jolla on uskomaton mies, ja tämä suostuu asumaan hänen
kanssaan, hylätkö häntä.
FiSTLK2017 13. Samoin älköön vaimokaan, jos hänellä on mies, joka ei usko, ja tämä suostuu
asumaan hänen kanssaan, hylätkö miestään.
Biblia1776 13. Ja jos jollakin vaimolla on uskotoin mies, ja hän tahtoo sen kanssa asua, älköön
häntä itsestänsä eroittako.
CPR1642 13. Ja jos jollakin waimolla on uscomatoin mies ja hän tahto sen cansa asua älkön
händä idzestäns eroittaco.
UT1548 13. Ja ios iollaki waimolla ombi Uskomatoin Mies/ ia hen tachto sen cansa asua/ elken
hende itzestens eroittako.
Ja jos jollakin waimolla ompi uskomatoin mies/ ja hän tahtoo sen kanssa asua/ älkään häntä
itsestänsä eroittako.
Ref2016NTSve 13. Och om en hustru har en man som inte tror och han är villig att leva
tillsammans med henne, får hon inte skilja sig från honom.
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TR Scriverer 14. ἡγίασται γὰρ ὁ ἀνὴρ ὁ ἄπιστος ἐν τῇ γυναικί, καὶ ἡγίασται ἡ γυνὴ ἡ
ἄπιστος ἐν τῷ ἀνδρί• ἐπεὶ ἄρα τὰ τέκνα ὑμῶν ἀκάθαρτά ἐστι, νῦν δὲ ἅγιά ἐστιν.
Gr-East 14. ἡγίασται γὰρ ὁ ἀνὴρ ὁ ἄπιστος ἐν τῇ γυναικί, καὶ ἡγίασται ἡ γυνὴ ἡ
ἄπιστος ἐν τῷ ἀνδρί· ἐπεὶ ἄρα τὰ τέκνα ὑμῶν ἀκάθαρτά ἐστι, νῦν δὲ ἅγιά ἐστιν.
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TKIS 14. Sillä uskomaton mies on pyhitetty vaimonsa vuoksi, ja uskomaton vaimo on pyhitetty
miehensä vuoksi. Muutenhan lapsenne ovat saastaisia,* mutta nyt he ovat pyhiä.
FiSTLK2017 14. Sillä mies, joka ei usko, on pyhitetty vaimonsa kautta, ja vaimo, joka ei usko, on
pyhitetty miehensä kautta. Muutenhan teidän lapsenne olisivat saastaisia, mutta nyt he ovat pyhiä.
Biblia1776 14. Sillä uskotoin mies on vaimonsa kautta pyhitetty, ja uskotoin vaimo on pyhitetty
miehensä kautta: Muutoin olisivat teidän lapsenne saastaiset, vaan nyt ne ovat pyhitetyt.
CPR1642 14. Sillä uscomatoin mies on waimons cautta pyhitetty ja uscomatoin waimo pyhitetän
miehens cautta muutoin olisit teidän lapsenna saastaiset waan nyt owat pyhitetyt.
UT1548 14. Sille se Uskotoin Mies o'bi waimons cautta * Pyhitetty/ ia se vskomatoin Waimo
pyhiteteen Miehens cautta/ Mwtoin olisit teide' Lapsenna saastaiset/ waan nyt he ouat pyhitetyt.
Sillä se uskotoin mies ompi waimonsa kautta pyhitetty/ ja se uskomatoin waimo pyhitetään
miehensä kautta/ Muutoin olisit teidän lapsenne saastaiset/ waan nyt he owat pyhitetyt.
Ref2016NTSve 14. För den man som inte tror är helgad genom hustrun, och den hustru som inte
tror är helgad genom mannen. Annars vore ju era barn orena, men nu är de heliga.
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TR Scriverer 15. εἰ δὲ ὁ ἄπιστος χωρίζεται, χωριζέσθω• οὐ δεδούλωται ὁ ἀδελφὸς ἢ ἡ
ἀδελφὴ ἐν τοῖς τοιούτοις• ἐν δὲ εἰρήνῃ κέκληκεν ἡμᾶς ὁ Θεός.
Gr-East 15. εἰ δὲ ὁ ἄπιστος χωρίζεται, χωριζέσθω. οὐ δεδούλωται ὁ ἀδελφὸς ἢ ἡ
ἀδελφὴ ἐν τοῖς τοιούτοις. ἐν δὲ εἰρήνῃ κέκληκεν ἡμᾶς ὁ Θεός.
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TKIS 15. Mutta jos uskomaton eroaa, erotkoon. Veli tai sisar ei ole sellaisissa tapauksissa
orjallisesti sidottu, vaan Jumala on kutsunut meidät* rauhaan.
FiSTLK2017 15. Mutta jos se, joka ei usko, eroaa, erotkoon. Veli ja sisar eivät ole sellaisissa
tapauksissa orjuutetut, sillä rauhaan on Jumala teidät kutsunut.
Biblia1776 15. Mutta jos uskotoin itsensä eroittaa, niin olkoot eroitetut. Eipä veli taikka sisar ole
sidottu orjuuteen senmuotoisissa menoissa; mutta rauhassa on Jumala meitä kutsunut.
CPR1642 15. Mutta jos uscomatoin idzens eroitta nijn anna hänen eritä. Eipä weli taicka sisar ole
sidottu orjuteen semmuotoisis menois mutta rauhas on Jumala meitä cudzunut:
UT1548 15. Mutta ios se Uskomatoin itzense eroitta/ nin anna henen eroitta. Eipe ole welij taicka
Sisar sidhottu orijauteen semmotoisis menois/ Mutta rauhasa ombi Jumala meite cutzunut.
Mutta jos se uskomatoin itsensä eroittaa/ niin anna hänen eroittaa. Eipä ole weli taikka sisar
sidottu orjuuteen semmotoisissa menoissa/ Mutta rauhassa ompi Jumala meitä kutsunut.
Ref2016NTSve 15. Men om den som inte tror vill skiljas, så låt honom skiljas. En broder eller syster
är i sådana fall inte bunden av något tvång, utan till frid har Gud kallat oss.
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TR Scriverer 16. τί γὰρ οἶδας, γύναι, εἰ τὸν ἄνδρα σώσεις; ἢ τί οἶδας, ἄνερ, εἰ τὴν
γυναῖκα σώσεις;
Gr-East 16. τί γὰρ οἶδας, γύναι, εἰ τὸν ἄνδρα σώσεις; ἢ τί οἶδας, ἄνερ, εἰ τὴν γυναῖκα
σώσεις;
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TKIS 16. Sillä kuinka tiedät, vaimo, oletko pelastava miehesi, tai kuinka tiedät, mies oletko
pelastava vaimosi?
FiSTLK2017 16. Sillä mistä tiedät, vaimo, voitko pelastaa miehesi? Tai mistä tiedät, mies, voitko
pelastaa vaimosi?
Biblia1776 16. Sillä kuinkas tiedät, vaimo, jos sinä miehes taidat autuaaksi saattaa? Eli sinä mies,
kuinkas tiedät, jos sinä taidat vaimos autuaaksi saattaa?
CPR1642 16. Sillä cuingas tiedät waimo jos sinä miehes taidat autuaxi saatta? Eli sinä mies
cuingas tiedät jos sinä taidat waimos autuaxi saatta?

UT1548 16. Sille quingas tiedhet waimo/ ios sine Miehes taidhat autuaxi saatta? Eli sine Mies
quingas tiedhet/ ios sine taidhat waimos autuaxi saatta?
Sillä kuinkas tiedät waimo/ jos sinä miehesi taidat autuaaksi saattaa? Eli sinä mies kuinkas tiedät/
jos sinä taidat waimosi autuaaksi saattaa?
Ref2016NTSve 16. För hur kan du hustru veta om du kan frälsa (din) man? Eller, du man, hur kan du
veta om du kan frälsa (din) hustru?
17
TR Scriverer 17. Εἰ μὴ ἑκάστῳ ὡς ἐμέρισεν ὁ Θεός, ἕκαστον ὡς κέκληκεν ὁ Κύριος,
οὕτω περιπατείτω. καὶ οὕτως ἐν ταῖς ἐκκλησίαις πάσαις διατάσσομαι.
Gr-East 17. εἰ μὴ ἑκάστῳ ὡς ἐμέρισεν ὁ Θεός, ἕκαστον ὡς κέκληκεν ὁ Κύριος, οὕτως
περιπατείτω. καὶ οὕτως ἐν ταῖς ἐκκλησίαις πάσαις διατάσσομαι.
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TKIS 17. Vaeltakoon vain kukin niin kuin Jumala* on hänelle osan antanut, niin kuin Herra on kunkin
kutsunut. Näin käsken kaikissa seurakunnissa. Jos joku on kutsuttu ympärileikattuna, älköön hän
*tavoitelko ympärileikkaamattomuutta*.
FiSTLK2017 17. Vaeltakoon vain kukin sen mukaan, millaisen osan Herra on hänelle antanut, ja
siinä asemassa, missä Jumala on hänet kutsunut. Näin säädän kaikissa seurakunnissa.
Biblia1776 17. Kuitenkin niinkuin Jumala kullekin on jakanut: jokainen niin vaeltakaan, kuin Herra
on hänen kutsunut: ja niin minäkin kaikissa seurakunnissa säädän.
CPR1642 17. Cuitengin nijncuin Jumala cullengin on jacanut: Jocainen nijn waeldacan cuin HERra
on hänen cudzunut ja nijn minäkin caikisa Seuracunnisa säädän.
UT1548 17. Quitengi ninquin Jumala itzecullengi on vlosiacanut. Jocainen nin waeldakan quin
HErra on henen cutzunut/ ia nin mine caikissa Seurakunnisa säädhen.
Kuitenkin niinkuin Jumala itsekullenkin on ulos jakanut. Jokainen niin waeltakaan kuin Herra on
hänen kutsunut/ ja niin minä kaikissa seurakunnissa säädän.
Ref2016NTSve 17. Men så som Gud har tilldelat var och en, så som Herren har kallat var och en, så
ska han leva. Så förordnar jag i alla församlingar.
18
TR Scriverer 18. περιτετμημένος τις ἐκλήθη; μὴ ἐπισπάσθω. ἐν ἀκροβυστίᾳ τις ἐκλήθη;
μὴ περιτεμνέσθω.

Gr-East 18. περιτετμημένος τις ἐκλήθη; μὴ ἐπισπάσθω. ἐν ἀκροβυστίᾳ τις ἐκλήθη; μὴ
περιτεμνέσθω.
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TKIS 18. Jos joku on kutsuttu ympärileikkaamatonna, älköön hän ympärileikkauttako itseään.
FiSTLK2017 18. Jos joku on kutsuttu ympärileikattuna, älköön pyrkikö ympärileikkaamattomaksi.
Jos joku on kutsuttu ympärileikkaamattomana, älköön ympärileikkauttako itseään.
Biblia1776 18. Jos joku ympärileikattu on kutsuttu, älkään se esinahkaa pyytäkö: jos joku on
esinahasta kutsuttu, älkään se antako itsiänsä ympärileikata.
CPR1642 18. Jos jocu ymbärinsleicattu on cudzuttu älkän se esinahca pyytäkö. Jos jocu on
esinahas cudzuttu älkän se andaco idziäns ymbärinsleicata.
UT1548 18. Jos iocu Ymberileickattu o'bi cutzuttu/ elken se * Esinachka halatko. Jos iocu on
Esinahas cutzuttu/ elken se a'dako itze's Ymberileikata.
Jos joku ympärileikattu omp kutsuttu/ älkään se esinahkaa halatko. Jos joku on esinahassa
kutsuttu/ älkään se antako itsensä ympärileikata.
Ref2016NTSve 18. Är någon kallad som omskuren, ska han inte bli som en oomskuren. Är någon
kallad som oomskuren, ska han inte låta omskära sig.
19
TR Scriverer 19. ἡ περιτομὴ οὐδέν ἐστι, καὶ ἡ ἀκροβυστία οὐδέν ἐστιν, ἀλλὰ τήρησις
ἐντολῶν Θεοῦ.
Gr-East 19. ἡ περιτομὴ οὐδέν ἐστι, καὶ ἡ ἀκροβυστία οὐδέν ἐστιν, ἀλλὰ τήρησις
ἐντολῶν Θεοῦ.
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TKIS 19. Ei ympärileikkaus ole mitään eikä ympärileikkaamattomuus ole mitään, vaan Jumalan
käskyjen pitäminen.
FiSTLK2017 19. Ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus ole mitään, vaan
Jumalan käskyjen pitäminen.

Biblia1776 19. Ympärileikkaus ei ole mitään, eikä esinahka mitään ole, vaan Jumalan käskyin
pitämys.
CPR1642 19. Ymbärinsleickaus ei ole mitän eikä esinahca mitän ole waan Jumalan käskyn
pitämys.
UT1548 19. Ymberileicka9 ei miten ole/ ia Esinachka ei ole miten/ wan Jumala' Keskyde' pitemys.
Ympärileikkaus ei mitään ole/ ja esinahka ei ole mitään/ waan Jumalan käskyjen pitämys.
Ref2016NTSve 19. Omskärelsen betyder inget och förhuden betyder inget, men däremot att man
håller Guds bud.
20 TR Scriverer 20. ἕκαστος ἐν τῇ κλήσει ᾗ ἐκλήθη, ἐν ταύτῃ μενέτω.
Gr-East 20. ἕκαστος ἐν τῇ κλήσει ᾗ ἐκλήθη, ἐν ταύτῃ μενέτω.
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TKIS 20. Pysyköön kukin siinä asemassa,* missä hänet on kutsuttu.
FiSTLK2017 20. Pysyköön kukin siinä kutsumuksessa, missä hänet on kutsuttu.
Biblia1776 20. Jokainen pysyköön siinä kutsumisessa, johonka hän kutsuttu on.
CPR1642 20. Jocainen olcon sijnä cudzumises johonga hän cudzuttu on.
UT1548 20. Jocaine' olcon sijnä Cutzumises/ ioho'ga he' cutzuttu on.
Jokainen olkoon siinä kutsumisessa/ johonka hän kutsuttu on.
Ref2016NTSve 20. Var och en ska förbli i den kallelse som han var i när han blev kallad.
21
TR Scriverer 21. δοῦλος ἐκλήθης; μή σοι μελέτω• ἀλλ’ εἰ καὶ δύνασαι ἐλεύθερος
γενέσθαι, μᾶλλον χρῆσαι.
Gr-East 21. δοῦλος ἐκλήθης; μή σοι μελέτω· ἀλλ’ εἰ καὶ δύνασαι ἐλεύθερος γενέσθαι,
μᾶλλον χρῆσαι.
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TKIS 21. Jos olet kutsuttu orjana*, älköön se sinua surettako, mutta jos voit myös päästä vapaaksi,
käytä sitä ennemmin hyväksesi.

FiSTLK2017 21. Jos olet kutsuttu orjana, älä siitä murehdi. – Mutta jos voit päästä vapaaksi, käytä
tilaisuutta ennemmin hyväksesi. –
Biblia1776 21. Jos sinä olet orjaksi kutsuttu, älä sitä murehdi: kuitenkin jos sinä taidat vapaaksi
tulla, miin nautitse sitä paremmin.
CPR1642 21. Jos sinä olet orjaxi cudzuttu älä sitä murehdi cuitengin jos sinä taidat wapaxi tulla
nijn pyydä sitä parammin.
UT1548 21. Jos sine olet Oriaxi cutzuttu/ ele site murehdhi/ Quitengi ios sine taidhat wapaxi tulla/
nin nautitze site sen paramin.
Jos sinä olet orjaksi kutsuttu älä sitä murehdi/ Kuitenkin jos sinä taidat wapaaksi tulla/ niin
nautitse sitä sen paremmin.
Ref2016NTSve 21. Är du kallad (som) slav, så låt detta inte bekymra dig. Men om du kan bli fri, så
ta hellre vara på den möjligheten.
22
TR Scriverer 22. ὁ γὰρ ἐν Κυρίῳ κληθεὶς δοῦλος ἀπελεύθερος Κυρίου ἐστίν• ὁμοίως καί
ὁ ἐλεύθερος κληθεὶς, δοῦλός ἐστι Χριστοῦ.
Gr-East 22. ὁ γὰρ ἐν Κυρίῳ κληθεὶς δοῦλος ἀπελεύθερος Κυρίου ἐστίν· ὁμοίως καὶ ὁ
ἐλεύθερος κληθεὶς δοῦλός ἐστι Χριστοῦ.
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TKIS 22. Sillä joka orjana on kutsuttu Herrassa, on Herran vapaa. Samoin (myös) vapaana kutsuttu
on Kristuksen orja.
FiSTLK2017 22. Sillä se, joka on kutsuttu orjana Herrassa, on Herran vapautettu. Samoin vapaana
kutsuttu on Kristuksen orja.
Biblia1776 22. Sillä joka orjaksi on Herrassa kutsuttu, se on Herran vapaa: niin myös joka vapaaksi
on kutsuttu, hän on Kristuksen orja.
CPR1642 22. Sillä joca orjaxi on HERrasa cudzuttu se on HERran wapa. Nijn myös joca wapaxi on
cudzuttu hän on Christuxen palwelia.
UT1548 22. Sille ette ioca Oriaxi on cutzuttu HERrasa/ se on HErran Wapach. Samalmodolla/ ioca
on cutzuttu Wapadexi/ hen on Christusen palueliaxi tullut.
Sillä että joka orjaksi on kutsuttu Herrassa/ se on Herran wapaa. Samalla muodolla/ joka on
kutsuttu wapaana/ hän on Kristuksen palwelijaksi tullut.
Ref2016NTSve 22. För den som har blivit kallad (som) slav i Herren, är Herrens frigivne. På samma
sätt är också den som har blivit kallad som fri, en Kristi slav.
23 TR Scriverer 23. τιμῆς ἠγοράσθητε• μὴ γίνεσθε δοῦλοι ἀνθρώπων.

Gr-East 23. τιμῆς ἠγοράσθητε· μὴ γίνεσθε δοῦλοι ἀνθρώπων.
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TKIS 23. Te olette kalliilla hinnalla ostetut; älkää olko ihmisten orjia.
FiSTLK2017 23. Te olette kalliisti ostetut, älkää olko ihmisten orjia.
Biblia1776 23. Te olette kalliisti ostetut! älkäät ihmisten orjat olko!
CPR1642 23. Te oletta callista ostetut älkät ihmisten orjat olco.
UT1548 23. Te oletta callihista ostetudh/ elket Inhimisten Oriat olgho.
Te olette kalliisti ostetut/ älkäät ihmisten orjat olko.
Ref2016NTSve 23. Ni är dyrt köpta. Bli inte slavar under människor.
24 TR Scriverer 24. ἕκαστος ἐν ᾧ ἐκλήθη, ἀδελφοί, ἐν τούτῳ μενέτω παρὰ τῷ Θεῷ.
Gr-East 24. ἕκαστος ἐν ᾧ ἐκλήθη, ἀδελφοί, ἐν τούτῳ μενέτω παρὰ Θεῷ.
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TKIS 24. Veljet, pysyköön kukin Jumalan edessä siinä asemassa, missä hänet on kutsuttu.
FiSTLK2017 24. Pysyköön kukin, veljet, Jumalan edessä siinä asemassa, missä hänet on kutsuttu.
Biblia1776 24. Itsekukin, rakkaat veljet, jossa hän kutsuttu on, olkaan siinä Jumalan tykönä.
CPR1642 24. Idzecukin ( rackat weljeni ) josa hän cudzuttu on sijnä hän olcan Jumalan tykönä.
UT1548 24. Itze cukin
rackat Welieni
iossa hen cutzuttu on/ sijnä hen olcan Jumalan tykenä.
Itse kukin
rakkaat weljeni
jossa hän kutsuttu on/ siinä hän olkaan Jumalan tykönä.
Ref2016NTSve 24. Bröder, var och en ska inför Gud förbli i det han var i när han blev kallad.
25
TR Scriverer 25. Περὶ δὲ τῶν παρθένων ἐπιταγὴν Κυρίου οὐκ ἔχω• γνώμην δὲ δίδωμι ὡς
ἠλεημένος ὑπὸ Κυρίου πιστὸς εἶναι.

Gr-East 25. Περὶ δὲ τῶν παρθένων ἐπιταγὴν Κυρίου οὐκ ἔχω, γνώμην δὲ δίδωμι ὡς
ἠλεημένος ὑπὸ Κυρίου πιστὸς εἶναι.
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TKIS 25. Mutta neitsyistä minulla ei ole Herran käskyä, vaan annan neuvon niin kuin se, joka on
saanut Herralta armon olla luotettava.
FiSTLK2017 25. Mutta neitsyistä minulla ei ole Herran käskyä, vaan lausun mielipiteeni niin kuin se,
joka on Herralta saanut sen laupeuden, että hän on luotettava.
Biblia1776 25. Mutta neitseistä ei ole minulla Herran käskyä; kuitenkin sanon minä minun neuvoni
niinkuin laupiuden saanut Herralta uskollisena ollakseni.
CPR1642 25. MUtta neidzeist ei ole minulla HERran käskyä cuitengin sanon minä minun neuwoni
nijncuin laupiuden saanut HERralda uscollisna ollaxeni.
UT1548 25. Mutta Neitzydhest ei ole minulla HErran Keskyä/ quitengin mine sanon minun neuuoni/
ninquin Laupiudhen saanut HErralda vskolissa ollaxeni.
Mutta neitsyistä ei ole minulla Herran käskyä/ kuitenkin minä sanon minun neuwoni/ niinkuin
laupeuden saanut Herralta uskollisissa ollakseni.
Ref2016NTSve 25. Men om jungfrurna har jag inte någon befallning från Herren, men jag ger ett
råd, såsom en som har fått barmhärtighet av Herren till att vara trovärdig.
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TR Scriverer 26. νομίζω οὖν τοῦτο καλὸν ὑπάρχειν διὰ τὴν ἐνεστῶσαν ἀνάγκην, ὅτι
καλὸν ἀνθρώπῳ τὸ οὕτως εἶναι.
Gr-East 26. νομίζω οὖν τοῦτο καλὸν ὑπάρχειν διὰ τὴν ἐνεστῶσαν ἀνάγκην, ὅτι καλὸν
ἀνθρώπῳ τὸ οὕτως εἶναι.
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TKIS 26. Katson siis nykyisen ahdingon vuoksi sen* olevan soveliasta, että ihmisen on hyvä olla
sellaisenaan.

FiSTLK2017 26. Olen siis sitä mieltä, että lähestyvän ahdingon tähden jokaisen on hyvä pysyä siten
kuin on.
Biblia1776 26. Minä luulen siis sen hyväksi, nykyisen tuskan tähden, että ihmisen on niin hyvä olla.
CPR1642 26. Minä luulen sijs sen hywäxi nykyisen tuscan tähden että ihmisen on nijn hywä olla.
Jos sinä olet waimoon sidottu älä pyydä eroitusta.
UT1548 26. Nin mine sis lwle' sen Hyue' oleua' nykysen Tuska' teden/ ette hyue on Inhimisen nin
olla. Jos sine olet waimoho' sidottu/ ele pyde eroitosta.
Niin minä siis luulen sen hywän olewan nykyisen tuskan tähden/ että hywä on ihmisen niin olla.
Jos sinä olet waimoon sidottu/ älä pyydä eroitusta.
Ref2016NTSve 26. Jag menar därför att på grund av den nuvarande nöden (är det) gott för en
människa att förbli såsom hon är.
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TR Scriverer 27. δέδεσαι γυναικί; μὴ ζήτει λύσιν. λέλυσαι ἀπὸ γυναικός; μὴ ζήτει
γυναῖκα.
Gr-East 27. δέδεσαι γυναικί; μὴ ζήτει λύσιν· λέλυσαι ἀπὸ γυναικός; μὴ ζήτει γυναῖκα·

δέδεσαι
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TKIS 27. Jos olet sidottu vaimoon, älä hae eroa. Jos et ole sidottu vaimoon, älä hae vaimoa.
FiSTLK2017 27. Jos olet sidottu vaimoon, älä etsi eroa. Jos et ole sidottu vaimoon, älä etsi vaimoa.
Biblia1776 27. Jos sinä olet vaimoon sidottu, älä pyydä eroa; jos sinä olet vaimotoin, niin älä pyydä
vaimoa.
CPR1642 27. Mutta jos sinä olet waimotoin nijn älä pyydä waimoa.
UT1548 27. mutta ios sine olet waimotoin ele pyde waimo.
mutta jos sinä olet waimotoin älä pyydä waimoa.
Ref2016NTSve 27. Är du bunden vid en hustru, så försök inte att bli löst. Är du utan en hustru, så
sök inte att få en hustru.
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TR Scriverer 28. ἐὰν δὲ καὶ γήμῃς, οὐχ ἥμαρτες• καὶ ἐὰν γήμῃ ἡ παρθένος, οὐχ ἥμαρτε.
θλῖψιν δὲ τῇ σαρκὶ ἕξουσιν οἱ τοιοῦτοι• ἐγὼ δὲ ὑμῶν φείδομαι.
Gr-East 28. ἐὰν δὲ καὶ γήμῃς, οὐχ ἥμαρτες· καὶ ἐὰν γήμῃ ἡ παρθένος, οὐχ ἥμαρτε· θλῖψιν
δὲ τῇ σαρκὶ ἕξουσιν οἱ τοιοῦτοι· ἐγὼ δὲ ὑμῶν φείδομαι.

ἐὰν

δὲ

καὶ

γήμῃς

οὐχ

ἥμαρτες· καὶ

ἐὰν

γήμῃ

ean
de
kai
gēmēs
ouch hēmartes kai
ean
gēmē
G1437
G1161 G2532 G1060
G3756 G264
G2532 G1437 G1060
mutta jos
menetkin naimisiin et
tee syntiä ja
jos
menee naimisiin

ἡ

παρθένος οὐχ

ἥμαρτε

θλῖψιν

δὲ

τῇ

σαρκὶ

ἕξουσιν

hē
parthenos ouch hēmarte
thlipsin
de
tē
sarki
eksousin
G3588 G3933
G3756 G264
G2347
G1161 G3588 G4561
G2192
neitsyt
ei
hän tee syntiä mutta vaivaa
ruumiillista on

οἱ

τοιοῦτοι· ἐγὼ

δὲ

ὑμῶν φείδομαι

oi
toioutoi egō
de
hymōn feidomai
G3588 G5108
G1473 G1161 G5216 G5339
sellaisilla ja minä
teitä
tahtoisin säästää
TKIS 28. Mutta vaikka menisitkin naimisiin, et tee syntiä, ja jos neitsyt menisi naimisiin, ei hän tee
syntiä. Sellaisilla tulee kuitenkin olemaan vaivaa ruumiissa, mutta minä säästäisin* teidät siitä.
FiSTLK2017 28. Mutta jos menetkin naimisiin, et tee syntiä. Jos neitsyt menee naimisiin, hänkään
ei tee syntiä. Mutta ne, jotka niin tekevät, joutuvat kärsimään ruumiillista vaivaa, ja siitä minä
tahtoisin teidät säästää.
Biblia1776 28. Mutta jos sinä myös olet nainut, et sinä syntiä tehnyt, ja jos neitsy huoli, ei hänkään
syntiä tehnyt. Kuitenkin senkaltaiset saavat vaivan ruumiisensa. Mutta minä säästäisin mielelläni
teitä.
CPR1642 28. Mutta jos sinä nait et sinä syndiä tee. Ja jos neidzy huole ei hängän syndiä tee.
Cuitengin sencaltaiset saawat waiwan ruumiseens. Mutta minä säästäisin mielelläni teitä.
UT1548 28. Mutta ios sine nait/ et sine syndi tee. Ja ios Neitzyt hoolepi/ nin ei he' syndi tee.
Quite'gin sencaltaiset sauat Waiua' rumisansa. Mutta mine kernasti teite armaitzen.
Mutta jos sinä nait/ et sinä syntiä tee. Ja jos neitsyt huoleepi/ niin ei hän syntiä tee. Kuitenkin
senkaltaiset saawat waiwan ruumiissansa. Mutta minä kernaasti teitä armaitsen.
Ref2016NTSve 28. Men även om du gifter dig, så syndar du inte, och om en jungfru gifter sig, så
syndar hon inte. Men sådana kommer att ha svårigheter i köttet, och jag vill skona er.
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TR Scriverer 29. τοῦτο δέ φημι, ἀδελφοί, ὅτι ὁ καιρὸς συνεσταλμένος• τὸ λοιπὸν ἐστιν
ἵνα καὶ οἱ ἔχοντες γυναῖκας ὡς μὴ ἔχοντες ὦσι•
Gr-East 29. τοῦτο δέ φημι, ἀδελφοί, ὁ καιρὸς συνεσταλμένος τὸ λοιπόν ἐστιν, ἵνα καὶ
οἱ ἔχοντες γυναῖκας ὡς μὴ ἔχοντες ὦσι,
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TKIS 29. Sen kuitenkin sanon, *veljet, että aika* on lyhyt, niin että nekin, joilla on vaimot, olkoot
tästä lähin niin kuin heillä ei olisi,
FiSTLK2017 29. Mutta sen sanon, veljet: aika on lyhennetty. Olkoot tästedes nekin, joilla on vaimot,
kuin heillä ei heitä olisi,
Biblia1776 29. Mutta sen minä sanon, rakkaat veljet, aika on lyhetty. Mitä enempi? Joilla vaimot
ovat, olkaan niinkuin ei heillä olisikaan,
CPR1642 29. Ja sanon teille rackat weljet aica on lyhyt. Mitä enä? joilla waimot on olcan nijncuin ei
heillä oliscan.
UT1548 29. Mutta sen mine sano' teille/ rackat Weliet/ se aica o'bi lyhyd. Edespäin ombi
ymmertäpä/ ette ne ioilla Waimot on/ olisit ninquin heille ei olisickan/
Mutta sen minä sanon teille/ Rakkaat weljet/ se aika ompi lyhyt. Edespäin ompi ymmärtäwä/ etta
ne joilla waimot on/ olisit niinkuin heillä ei olisikaan/
Ref2016NTSve 29. Men det säger jag, bröder: Tiden är kort. Härefter må de som har hustrur vara
som om de inte hade någon,
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TR Scriverer 30. καὶ οἱ κλαίοντες, ὡς μὴ κλαίοντες• καὶ οἱ χαίροντες, ὡς μὴ χαίροντες•
καὶ οἱ ἀγοράζοντες, ὡς μὴ κατέχοντες•
Gr-East 30. καὶ οἱ κλαίοντες ὡς μὴ κλαίοντες, καὶ οἱ χαίροντες ὡς μὴ χαίροντες, καὶ οἱ
ἀγοράζοντες ὡς μὴ κατέχοντες,

καὶ

οἱ

κλαίοντες ὡς

kai
oi
klaiontes
G2532 G3588 G2799
ja
jotka itkevät

χαίροντες· καὶ

οἱ

μὴ

κλαίοντες· καὶ

hōs
mē
klaiontes
G5613 G3361 G2799
niinkuin eivät itkisi

ἀγοράζοντες ὡς

μὴ

οἱ

χαίροντες ὡς

μὴ

kai
oi
chairontes hōs
mē
G2532 G3588 G5463
G5613 G3361
ja
jotka iloitsevat niinkuin eivät

κατέχοντες·

oi
agoradzontes hōs
mē
katechontes
chairontes kai
G5463
G2532 G3588 G59
G5613 G3361 G2722
iloitsisi
ja
jotka ostavat
niinkuin eivät omistaisi
TKIS 30. ja ne jotka itkevät niin kuin eivät itkisi, ja ne jotka iloitsevat niin kuin eivät iloitsisi, ja ne,
jotka ostavat niin kuin eivät omistaisi,
FiSTLK2017 30. ja ne, jotka itkevät, kuin eivät itkisi, ja ne, jotka iloitsevat, kuin eivät iloitsisi, ja ne,
jotka ostavat, kuin eivät omistaisi,
Biblia1776 30. Ja jotka itkevät, niinkuin ei he itkisikään: ja jotka iloitsevat, niinkuin ei iloitsisikaan: ja
jotka ostavat, niinkuin ei nautitsisikaan;
CPR1642 30. Ja jotca itkewät nijncuin ei he itkisickän: Ja jotca iloidzewat nijncuin ei iloidziscan Ja
jotca ostawat nijncuin ei nautidziscan.
UT1548 30. Ja ne iotca idkeuet/ ninquin ei idkisicken/ Je ne iotca iloitzeuat/ ninquin ei
iloitzisickan/ Ja ne iotca ostauat/ ninquin ei site nautitzisi/
Ja ne jotka itkewät/ niinkuin ei itkisikään/ Ja ne jotka iloitsewat/ niinkuin ei iloitsisikaan/ ja ne jotka
ostawat/ niinkuin ei sitä nautitsisi/

Ref2016NTSve 30. och de som gråter som om de inte grät, och de som gläder sig som om de inte
gladde sig, och de som köper något som om de inte fick behålla det,
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TR Scriverer 31. καὶ οἱ χρώμενοι τῳ κόσμῳ τούτῳ, ὡς μὴ καταχρώμενοι• παράγει γὰρ
τὸ σχῆμα τοῦ κόσμου τούτου.
Gr-East 31. καὶ οἱ χρώμενοι τῷ κόσμῳ τούτῳ ὡς μὴ καταχρώμενοι· παράγει γὰρ τὸ
σχῆμα τοῦ κόσμου τούτου.
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TKIS 31. ja ne, jotka tätä maailmaa hyväksi käyttävät niin kuin eivät käyttäisi — sillä tämän
maailman muoto katoaa.
FiSTLK2017 31. ja ne, jotka tätä maailmaa hyödykseen käyttävät, kuin eivät sitä käyttäisi, sillä
tämän maailman olemus on katoamassa.
Biblia1776 31. Ja jotka tätä maailmaa viljelevät, ettei he sitä väärin käyttäisi; sillä tämän maailman
meno on menevä.
CPR1642 31. Ja joilla mailmallisia on ettei he nijtä wäärin käyttäis: sillä tämän mailman meno on
menewä.
UT1548 31. Ja ne iotca täte Mailma prwcauat/ ninquin ei prwcaisickan. Sille ette temen mailman
meno ombi meneue.
Ja ne jotka tätä maailmaa pruukaawat/ niinkuin ei pruukaisikaan. Sillä että tämän maailman meno
ompi menewä.
Ref2016NTSve 31. och de som brukar denna världen, som om de inte brukade (den). För denna
världens ordning går mot sitt slut.
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TR Scriverer 32. θέλω δὲ ὑμᾶς ἀμερίμνους εἶναι. ὁ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ Κυρίου, πῶς
ἀρέσει τῷ Κυρίῳ•
Gr-East 32. θέλω δὲ ὑμᾶς ἀμερίμνους εἶναι. ὁ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ Κυρίου, πῶς
ἀρέσει τῷ Κυρίῳ·
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TKIS 32. Mutta tahtoisin teidän olevan ilman huolia. Naimaton mies huolehtii siitä, mikä on Herran,
kuinka miellyttäisi Herraa.
FiSTLK2017 32. Haluan, että olisitte vapaita huolista. Naimaton mies huolehtii siitä, mikä on Herran
ja kuinka olisi Herralle mieliksi.
Biblia1776 32. Mutta minä tahtoisin, että te ilman murhetta olisitte: naimatoin tottelee niitä, jotka
Herran ovat, kuinka hänen pitää Herralle kelpaaman.
CPR1642 32. Mutta minä tahdoisin että te ilman murheta olisitta: naimatoin tottele nijtä cuin
HERran on cuinga hänen pitä HERralle kelpaman.
UT1548 32. Mutta mine tadhoisin/ ette te ilman Mwreheta olisitta. Joca naimatoin on/ hen tottele
nijte quin HERRAN on/ quinga henen pite HErran kelpaman.
Mutta minä tahtoisin/ että te ilman murhetta olisitte. Joka naimatoin on/ hän tottelee niitä kuin
HERRAN on/ kuinka hänen pitää Herran kelpaaman.
Ref2016NTSve 32. Men jag ville gärna att ni vore fria från bekymmer. Den som är ogift är
angelägen om det som tillhör Herren, hur han ska behaga Herren.
33 TR Scriverer 33. ὁ δὲ γαμήσας μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, πῶς ἀρέσει τῇ γυναικί.
Gr-East 33. ὁ δὲ γαμήσας μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, πῶς ἀρέσει τῇ γυναικί.
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TKIS 33. Mutta naimisissa oleva huolehtii maallisista, kuinka miellyttäisi vaimoaan.
FiSTLK2017 33. Mutta nainut huolehtii ajallisista, kuinka olisi vaimolleen mieliksi.
Biblia1776 33. Mutta joka nai, hän suree maailmallisista, kuinka hän emännällensä kelpais.
CPR1642 33. Mutta joca nai hän sure mailmallisist cuinga hän emännällens kelpais.
UT1548 33. Mutta ioca naipi/ hen sure nijte mailmalisia/ quinga hen Emenense kelpapi.
Mutta joka naipi/ hän suree niitä maailmallisia/ kuinka hän emännänsä kelpaapi

Ref2016NTSve 33. Men den som är gift är angelägen om det som tillhör världen, hur han ska
behaga sin hustru.
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TR Scriverer 34. μεμέρισται ἡ γυνὴ καὶ ἡ παρθένος. ἡ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ Κυρίου,
ἵνα ᾖ ἁγία καὶ σώματι καὶ πνεύματι• ἡ δὲ γαμήσασα μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, πῶς
ἀρέσει τῷ ἀνδρί.
Gr-East 34. μεμέρισται καὶ ἡ γυνὴ καὶ ἡ παρθένος. ἡ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ Κυρίου,
ἵνα ᾖ ἁγία καὶ σώματι καὶ πνεύματι· ἡ δὲ γαμήσασα μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, πῶς
ἀρέσει τῷ ἀνδρί.
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TKIS 34. On myös ero vaimon ja neitsyen välillä. Naimaton huolehtii* siitä, mikä on Herran, jotta
olisi pyhä sekä ruumiin että hengen puolesta, mutta nainut huolehtii maallisista, kuinka miellyttäisi
miestään.
FiSTLK2017 34. On eroa vaimon ja neitsyen välillä. Vaimo, jolla ei ole enää miestä, ja neitsyt
huolehtivat siitä, mikä on Herran, että olisivat pyhät sekä ruumiin että hengen puolesta. Mutta
naimisissa oleva huolehtii ajallisista, kuinka olisi miehelleen mieliksi.
Biblia1776 34. 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.
CPR1642 34. Nämät caxi olcan eritetyt: waimo ja neidzy: naimatoin murehti nijtä cuin HERran owat
että hän pyhä olis sekä ruumilla että hengellä. Mutta joca nai hän murehti mailmallisist cuinga
hänen pitä miehellens kelpaman.
UT1548 34. Eritetud ouat neme caxi/ waimo ia Neitzyt. Se naimatoin murechti nijte iotca HErran
on/ ette hen pyhe oleman pite seke Rumilla ette hengelle. Wastoinpein/ Se ioca naipi/ hen murechti
nijte mailmalisia quinga henen pite Miehense kelpaman.
Eritetyt owat nämä kaksi/ waimo ja neitsyt. Se naimatoin murehtii niitä jotka Herran on/ että hän
pyhä oleman pitää sekä ruumiilla että hengellä. Wastoinpäin/ Se joka naipi/ hän murehtii niitä
maailmallisia kuinka hänen pitää miehensä kelpaaman.
Ref2016NTSve 34. Det är skillnad mellan en hustru och en jungfru. Den ogifta kvinnan är angelägen
om det som tillhör Herren, att hon ska vara helig till både kropp och ande. Men hon som är gift är
angelägen om det som tillhör världen, hur hon ska behaga (sin) man.
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TR Scriverer 35. τοῦτο δὲ πρὸς τὸ ὑμῶν αὐτῶν συμφέρον λέγω• οὐχ ἵνα βρόχον ὑμῖν
ἐπιβάλω, ἀλλὰ πρὸς τὸ εὔσχημον καὶ εὐπρόσεδρον τῷ Κυρίῳ ἀπερισπάστως.
Gr-East 35. τοῦτο δὲ πρὸς τὸ ὑμῶν αὐτῶν συμφέρον λέγω, οὐχ ἵνα βρόχον ὑμῖν
ἐπιβάλω, ἀλλὰ πρὸς τὸ εὔσχημον καὶ εὐπάρεδρον τῷ Κυρίῳ ἀπερισπάστως.
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TKIS 35. Mutta tämän sanon omaksi hyödyksenne, en heittääkseni ansaa eteenne, vaan jotta
eläisitte säädyllisesti ja häiriytymättä pysyisitte Herrassa.
FiSTLK2017 35. Tämän sanon teidän omaksi hyödyksenne, en heittääkseni ansaa kaulaanne, vaan
sitä varten, että eläisitte säädyllisesti ja pysyisitte häiriintymättä Herrassa.
Biblia1776 35. Mutta senkaltaista sanon minä teidän tarpeeksenne: ei, että minä paulan teidän
päällenne heittäisin, vaan että te soveliaasti ja hyvin Herrassa riippuisitte, ilman eroittamatta.
CPR1642 35. Mutta sencaltaista sanon minä teidän tarpexene: ei että minä paulan teidän
päällenne heittäisin waan että te sijhen cuin cunnialinen olis taiwuisitte ja alati ilman estetä HERra
palwelisitte.
UT1548 35. Mutta sencaltaista mine sano' teiden tarpexenna/ Ei ette mine * paulan teiden pälen
heitteisin/ waan ette te site/ quin cunnialinen olis/ tauoitaisitta/ ia alati ilman esteite HErra
paluelisitta.
Mutta senkaltaista minä sanon teidän tarpeeksenne/ Ei että minä paulan teidän päällen heittäisin/
waan että te sitä/ kuin kunniallinen olisi/ tawoittaisitte/ ja alati ilman esteitä Herraa palwelisitte.
Ref2016NTSve 35. Men detta säger jag för ert eget bästa, inte för att lägga något band på er, utan
med hänsyn till det som är anständigt och för att ni ska kunna ägna er åt Herren utan att bli
distraherade av något.
36
TR Scriverer 36. Εἰ δέ τις ἀσχημονεῖν ἐπὶ τὴν παρθένον αὐτοῦ νομίζει, ἐὰν ᾖ
ὑπέρακμος, καὶ οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι, ὃ θέλει ποιείτω• οὐχ ἁμαρτάνει• γαμείτωσαν.
Gr-East 36. Εἰ δέ τις ἀσχημονεῖν ἐπὶ τὴν παρθένον αὐτοῦ νομίζει, ἐὰν ᾖ ὑπέρακμος,
καὶ οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι, ὃ θέλει ποιείτω· οὐχ ἁμαρτάνει· γαμείτωσαν.
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TKIS 36. Jos joku kuitenkin luulee menettelevänsä sopimattomasti neitsyttään kohtaan, kun hän on
parhaimmillaan, ja niin pitää tapahtua, tehköön mitä tahtoo. Ei hän syntiä tee. Menkööt naimisiin.
FiSTLK2017 36. Mutta jos joku arvelee olevansa armoton tytärtään kohtaan, joka on täydessä
naimaiässä, ja jos kerran sen pitää tapahtua, niin tehköön, kuten tahtoo. Hän ei tee syntiä. Menkööt
naimisiin.
Biblia1776 36. Mutta jos joku luulee, ettei se sovi hänen neitseellensä, sittekuin hän jo naitavissa
on, eikä saa toisin olla, niin tehkään, mitä hän tahtoo, ei hän syntiä tee; sallikaan hänen huolla.
CPR1642 36. Mutta jos jocu luule ettei se sowi hänen neidzellens sijtte cuin hän jo naitawis on eikä
saa toisin olla nijn tehkän mitä hän tahto ei hän syndiä tee sallican hänen huolla.
UT1548 36. Mutta ios iocu lwle/ ettei se hyuesti soui/ henen Neitzens cansa/ ette hen io on
hoolemoisa/ ia ei saa toisin olla/ Nin hen techken mite hen tachto/ ei hen syndi tee/ hen sallican
henen hoolemahan.
Mutta jos joku luulee/ ettei se hywästi sowi/ hänen neitseensä kanssa/ että hän jo on
huolemoissa/ ja ei saa toisin olle/ Niin hän tehkään mitä hän tahtoo/ ei hän syntiä tee/ hän
sallikaan hänen huolemaan.
Ref2016NTSve 36. Men om någon tror sig handla orätt mot sin ogifta dotter som är giftasvuxen
och vill gifta sig, så kan han göra som han vill. Han syndar inte. Låt dem gifta sig.
37
TR Scriverer 37. ὃς δὲ ἕστηκεν ἑδραῖος ἐν τῇ καρδίᾳ, μὴ ἔχων ἀνάγκην, ἐξουσίαν δὲ ἔχει

περὶ τοῦ ἰδίου θελήματος, καὶ τοῦτο κέκρικεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, τοῦ τηρεῖν τὴν
ἑαυτοῦ παρθένον, καλῶς ποιεῖ•
Gr-East 37. ὃς δὲ ἕστηκεν ἑδραῖος ἐν τῇ καρδίᾳ, μὴ ἔχων ἀνάγκην, ἐξουσίαν δὲ ἔχει

περὶ τοῦ ἰδίου θελήματος, καὶ τοῦτο κέκρικεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, τοῦ τηρεῖν τὴν
ἑαυτοῦ παρθένον, καλῶς ποιεῖ.
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TKIS 37. Joka pysyy sydämessään lujana eikä ole pakon alainen, vaan vallitsee omaa tahtoaan ja
on sydämessään päättänyt pitää neitsyensä, hän tekee hyvin.
FiSTLK2017 37. Se taas, joka pysyy sydämessään lujana eikä ole minkään pakon alainen, vaan voi
noudattaa omaa tahtoaan ja on sydämessään päättänyt pitää tyttärensä naimattomana, tekee
hyvin.
Biblia1776 37. Mutta joka seisoo vahvana sydämessänsä ja ei ole vaadittu, vaan hänellä on oma
ehtonsa ja päättää sen sydämessänsä, että hän tahtoo neitseensä pitää, se tekee hyvin.
CPR1642 37. Mutta joca waatimata sitä aicoi sydämesäns ja hänellä on oma ehtons ja päättä sen
sydämesäns ja hän tahto hänen neidzens näin pitä se teke hywin.
UT1548 37. Mutta se ioca watimata sen kijnittä sydhemesense/ ia henelle ombi walta oman
mielens päle/ ia sencaltaista sydhemesens päättä/ ette hen tachtopi henen Neitzens nein pite/ se
hyuesti tekepi.
Mutta se joka waatimatta sen kiinnittää sydämeensä/ ja hänellä ompi walta oman mielensä päälle/
ja senkaltaista sydämessänsä päättää/ että hän tahtoopi hänen neitseensä näin pitää/ se hywästi
tekeepi.
Ref2016NTSve 37. Men om någon är fast i sitt sinne och inte hindras av något tvång, utan kan
handla fritt efter sin egen vilja och är besluten i sitt sinne att låta henne förbli jungfru, så gör han
något som är bra.
38
TR Scriverer 38. ὥστε καὶ ὁ ἐκγαμίζων καλῶς ποιεῖ• ὁ δὲ μὴ ἑκγαμίζων κρεῖσσον ποιεῖ.
Gr-East 38. ὥστε καὶ ὁ ἐκγαμίζων καλῶς ποιεῖ, ὁ δὲ μὴ ἐκγαμίζων κρεῖσσον ποιεῖ.
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TKIS 38. Joka siis naittaa [neitsyensä], tekee hyvin, ja joka ei naita, tekee paremmin.
FiSTLK2017 38. Siis, joka naittaa tyttärensä, tekee hyvin, ja joka ei naita, tekee paremmin.
Biblia1776 38. Sentähden joka naittaa, se tekee hyvin; mutta joka ei naita, hän tekee paremmin.
CPR1642 38. Joca taas naitta hän teke hywin mutta joca ei naita hän teke paremmin.
UT1548 38. Joca nyt sen naittapi/ se hyuesti tekepi/ Mutta ioca ei hende naitta/ se paramin teke.
Joka nyt sen naittaapi/ se hywästi tekeepi/ Mutta joka ei häntä naita/ se paremmin tekee.
Ref2016NTSve 38. Alltså: den som gifter bort (henne) gör något bra, men den som inte gifter bort
(henne) gör något som är ännu bättre.
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TR Scriverer 39. Γυνὴ δέδεται νόμῳ ἐφ’ ὅσον χρόνον ζῇ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς• ἐὰν δὲ κοιμηθῇ ὁ
ἀνήρ αὐτῆς, ἐλευθέρα ἐστὶν ᾧ θέλει γαμηθῆναι, μόνον ἐν Κυρίῳ.
Gr-East 39. Γυνὴ δέδεται νόμῳ ἐφ’ ὅσον ζῇ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς· ἐὰν δὲ κοιμηθῇ ὁ ἀνήρ αὐτῆς,
ἐλευθέρα ἐστὶν ᾧ θέλει γαμηθῆναι, μόνον ἐν Κυρίῳ.
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TKIS 39. *Laki sitoo vaimon* niin kauan aikaa kuin hänen miehensä elää, mutta kun hänen
miehensä on kuollut, hän on vapaa menemään naimisiin kenen kanssa tahtoo — ainoastaan
Herrassa.
FiSTLK2017 39. Vaimo on sidottu lakiin, niin kauan kuin hänen miehensä elää, mutta jos mies
nukkuu pois, hän on vapaa menemään naimisiin, kenen kanssa tahtoo, mutta vain Herrassa.
Biblia1776 39. 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.
CPR1642 39. Waimo on sidottu Lakijn nijncauwan cuin hänen miehens elä: waan cosca hänen
miehens cuollut on nijn hän on wapa toiselle huoleman kelle hän tahto cuitengin että se HERrasa
tapahtu.
UT1548 39. Emende ombi kijnisidhottu Lakihin/ nincauuan quin henen Miehens elepi. Waan coska
henen Miehens poisnuckunut ombi/ nin hen on wapah toiselle hooleman/ kelle hen tachto/
quitengin ette se Herrasa tapachtupi.
Emäntä ompi kiinni sidottu lakiin/ niinkauan kuin hänen miehensä elää. Waan koska hänen
miehensä pois nukkunut ompi/ niin hän on wapaa toiselle huolemaan/ kelle hän tahtoo/ kuitenkin
että se Herrassa tapahtuupi.
Ref2016NTSve 39. En hustru är bunden genom lag så länge hennes man lever. Men när hennes
man dör är hon fri att gifta sig med vem hon vill, bara det sker i Herren.
40
TR Scriverer 40. μακαριωτέρα δέ ἐστιν ἐὰν οὕτω μείνῃ, κατὰ τὴν ἐμὴν γνώμην• δοκῶ δὲ
κἀγὼ Πνεῦμα Θεοῦ ἔχειν.
Gr-East 40. μακαριωτέρα δέ ἐστιν ἐὰν οὕτω μείνῃ, κατὰ τὴν ἐμὴν γνώμην· δοκῶ δὲ κἀγὼ
Πνεῦμα Θεοῦ ἔχειν.
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TKIS 40. Mutta mielestäni hän on onnellisempi jos pysyy näin. Ja luulen että minullakin on Jumalan
Henki.
FiSTLK2017 40. Mutta hän on onnellisempi, jos pysyy sillä tavoin kuin on. Se on minun mielipiteeni,
ja luulen, että minullakin on Jumalan Henki.
Biblia1776 40. Vaan hän on autuaampi, minun luullakseni, jos hän sillänsä pysyy; sillä minä luulen,
että minullakin on Jumalan Henki.
CPR1642 40. Waan hän olis autuambi minun luullaxeni jos hän silläns pysyis: sillä minä luulen että
minullakin on Jumalan Hengi.
UT1548 40. Waan autuambi hen on/ ios hen sillense on/ minun Lwlon ielken. Sille mine lwlen ette
minulaki ombi Jumalan Hengi.
Waan autuaampi hän on/ jos hän sillensä on/ minun luulon jälkeen. Sillä minä luulen että
minullakin ompi Jumalan Henki.
Ref2016NTSve 40. Men lyckligare är hon enligt min mening om hon förblir som hon är, och jag
anser att också jag har Guds Ande.

1 Korintto 8 (1 Corinthians 8)
1
TR Scriverer 1. Περὶ δὲ τῶν εἰδωλοθύτων, οἴδαμεν ὅτι πάντες γνῶσιν ἔχομεν. ἡ γνῶσις
φυσιοῖ, ἡ δὲ ἀγάπη οἰκοδομεῖ.
Gr-East 1. Περὶ δὲ τῶν εἰδωλοθύτων, οἴδαμεν ὅτι πάντες γνῶσιν ἔχομεν.
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TKIS 1. Mitä sitten epäjumalille uhrattuihin ruokiin tulee, tiedämme, että meillä kaikilla on tieto.
Tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa.
FiSTLK2017 1. Mitä sitten epäjumalille uhrattuun tulee, tiedämme, että meillä kaikilla on tieto. Tieto
paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa.
Biblia1776 1. Epäjumalain uhreista me tiedämme, että kaikilla meillä on tieto. Tieto paisuttaa,
mutta rakkaus rakentaa.
CPR1642 1. EPäjumalden uhreista me tiedämme: sillä caikilla meillä on tieto. Tieto paisutta mutta
rackaus rakenda.
UT1548 1. EDhespeiten nijste Epeiumalden wffrista me tiedheme. Sille ette caikilla meille ombi
Tieto. Se tieto ylespaisutta. Mutta rackaus se ylesrakenda.
Edespäiten niistä epäjumalten uhrista me tiedämme. Sillä että kaikilla meillä ompi tieto. Se tieto
ylös paisuttaa. Mutta rakkaus se ylös rakentaa.
Ref2016NTSve 1. Men vad angår avgudaoffer så vet vi att vi alla har kunskap. Kunskapen blåser
upp, men kärleken bygger upp.
2 TR Scriverer 2. εἴ δὲ τις δοκεῖ εἰδέναι τι, οὐδέπω οὐδὲν ἔγνωκε καθὼς δεῖ γνῶναι•
Gr-East 2. ἡ γνῶσις φυσιοῖ, ἡ δὲ ἀγάπη οἰκοδομεῖ. εἰ δέ τις δοκεῖ εἰδέναι τι, οὐδέπω
οὐδὲν ἔγνωκε καθὼς δεῖ γνῶναι·
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TKIS 2. Mutta jos joku luulee jotain tietävänsä, hän ei vielä tiedä (mitään) niin kuin tulee tietää.
FiSTLK2017 2. Jos joku luulee jotakin tietävänsä, hän ei vielä tiedä, kuten tulee tietää.
Biblia1776 2. Mutta jos joku luulee jotakin tietävänsä, ei hän vielä mitään tiedä, kuin hänen tulis
tietää.
CPR1642 2. Mutta jos jocu luule hänens tietäwän ei hän wielä nijn tiedä cuin hänen tulis tietä.
UT1548 2. Mutta ios iocu lwle henens iotakin tieteuen/ ei hen wiele miten tiedhä/ quin henen tule
tietexens/
Mutta jos joku luulee hänens jotakin tietäwän/ ei hän wielä mitään tiedä/ kuin hänen tulee
tietääksensä/
Ref2016NTSve 2. Och om någon tror sig ha kunskap om något, så vet han ännu inte det han borde
veta.
3 TR Scriverer 3. εἰ δέ τις ἀγαπᾷ τὸν Θεόν, οὗτος ἔγνωσται ὑπ’ αὐτοῦ.
Gr-East 3. εἰ δέ τις ἀγαπᾷ τὸν Θεόν, οὗτος ἔγνωσται ὑπ’ αὐτοῦ.
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TKIS 3. Mutta jos joku rakastaa Jumalaa, sen Hän tuntee*.
FiSTLK2017 3. Mutta sen, joka rakastaa Jumalaa, Jumala tuntee.
Biblia1776 3. Mutta jos joku Jumalaa rakastaa, se on tuttu häneltä.
CPR1642 3. Mutta jos jocu Jumalata racasta se on tuttu häneldä.
UT1548 3. Mutta ios iocu Jumalata racasta se on tuttu henelde.
Mutta jos joku Jumalaa rakastaa se on tuttu häneltä.
Ref2016NTSve 3. Men om någon älskar Gud så är han känd av honom.
4
TR Scriverer 4. περὶ τῆς βρώσεως οὖν τῶν εἰδωλοθύτων, οἴδαμεν ὅτι οὐδὲν εἴδωλον ἐν
κόσμῳ, καὶ ὅτι οὐδεὶς Θεὸς ἕτερος εἰ μὴ εἷς•
Gr-East 4. Περὶ τῆς βρώσεως οὖν τῶν εἰδωλοθύτων οἴδαμεν ὅτι οὐδὲν εἴδωλον ἐν
κόσμῳ, καὶ ὅτι οὐδεὶς Θεὸς ἕτερος εἰ μὴ εἷς.
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TKIS 4. Mitä nyt epäjumalille uhrattujen ruokien syömiseen tulee, tiedämme ettei maailmassa ole
yhtään epäjumalaa ja ettei ole (yhtään) muuta Jumalaa kuin yksi.
FiSTLK2017 4. Mitä nyt epäjumalille uhratun syömiseen tulee, tiedämme, ettei maailmassa ole
yhtään epäjumalaa ja ettei ole muuta Jumalaa kuin yksi.
Biblia1776 4. Niin me nyt tiedämme siitä ruasta, joka epäjumalille uhrataan, ettei yhtään
epäjumalaa maailmassa olekaan, ja ettei yhtään muuta Jumalaa ole kuin yksi;
CPR1642 4. Nijn me nyt tiedämme sijtä ruasta cuin epäjumalille uhratan ettei yhtän epäjumalata
mailmas oleckan ja ettei yhtän muuta Jumalata ole cuin yxi.
UT1548 4. Nin me nyt tiedheme/ sijte Roasta quin Epeiumalden wffratan/ ettei ychten Epeiumala
ole Mailmassa/ Ja ettei ychten mwta Jumala ole/ quin se yxi.
Niin me nyt tiedämme/ siitä ruoasta kuin epäjumalten uhrataan/ ettei yhtään epäjumalaa ole
maailmassa/ Ja ettei yhtään muuta Jumalaa ole/ kuin se yksi.
Ref2016NTSve 4. När det nu gäller att äta av det som offrats åt avgudar, så vet vi att (det) inte
(finns) någon avgud i världen och att (det) inte (finns) någon annan Gud utom en enda.
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TR Scriverer 5. καὶ γὰρ εἴπερ εἰσὶ λεγόμενοι θεοὶ, εἴτε ἐν οὐρανῷ εἴτε ἐπὶ τῆς γῆς• ὥσπερ
εἰσὶ θεοὶ πολλοὶ, καὶ κύριοι πολλοί,
Gr-East 5. καὶ γὰρ εἴπερ εἰσὶ λεγόμενοι θεοὶ εἴτε ἐν οὐρανῷ εἴτε ἐπὶ τῆς γῆς, ὥσπερ εἰσὶ
θεοὶ πολλοὶ καὶ κύριοι πολλοί,
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TKIS 5. Sillä vaikka onkin jumaliksi kutsuttuja, joko taivaassa tai maassa — niin kuin on paljon
jumalia ja paljon herroja —
FiSTLK2017 5. Sillä vaikka onkin niin sanottuja jumalia [1] , olipa heitä sitten taivaassa tai maan
päällä, kuten onkin paljon jumalia ja herroja,
Biblia1776 5. Ja vaikka muutamat ovat, jotka jumaliksi kutsutaan, olkoon se taivaassa eli maan
päällä, (niinkuin monta jumalaa ja monta herraa on:)

CPR1642 5. Ja waicka muutamat owat jotca jumalixi cudzutan olcon se Taiwasa eli maan päällä (
nijncuin monda jumalata ja monda Herra on. )
UT1548 5. Ja waicka monicadhat ouat iotca Jumalaxi cutzutan/ olcon se Taiuassa eli Maan päle
Ninquin monda Jumalata/ ia monda Herra ouat
Ja waikka monikahdat owat jotka Jumalaksi kutsutaan/ olkoon se taiwaassa eli maan päällä
Niinkuin monta jumalaa/ ja monta herraa owat
Ref2016NTSve 5. För även om det finns några som kallas gudar, vare sig i himlen eller på jorden –
såsom det finns många gudar och många herrar –
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TR Scriverer 6. ἀλλ’ ἡμῖν εἷς Θεὸς ὁ πατήρ, ἐξ οὗ τὰ πάντα, καὶ ἡμεῖς εἰς αὐτόν• καὶ εἷς
Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, δι’ οὗ τὰ πάντα, καὶ ἡμεῖς δι’ αὐτοῦ.
Gr-East 6. ἀλλ’ ἡμῖν εἷς Θεὸς ὁ Πατήρ, ἐξ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς εἰς αὐτόν, καὶ εἷς
Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, δι’ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς δι’ αὐτοῦ.
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TKIS 6. on meillä kuitenkin yksi Jumala, Isä, josta kaikki on alkuisin ja me Häntä varten, ja yksi
Herra, Jeesus Kristus, jonka voimasta kaikki on ja me Hänen tahdostaan.
FiSTLK2017 6. meillä on kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä, josta kaikki on ja jota varten me
olemme, ja yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on, myös me hänen kauttaan.
Biblia1776 6. Niin on kuitenkin meillä yksi Jumala, Isä, josta kaikki ovat, ja me hänessä, ja yksi
Herra Jesus Kristus, jonka kautta kaikki ovat, ja me hänen kauttansa.
CPR1642 6. Nijn on cuitengin meillä yxi ainoa Jumala Isä josta caicki owat ja me hänesä yxi HERra
Jesus Christus jonga cautta caicki owat ja me hänen cauttans.
UT1548 6. Nin ombi quitengin meille yxi ainoa Jumala/ se Ise/ iosta caiki cappalet ouat/ ia me
henesse/ ydhen Herran Iesusen Christusen/ ionga cautta caiki cappalet ouat/ ia me henen
cauttansa.
Niin ompi kuitenkin meillä yksi ainoa Jumala/ se Isä/ josta kaikki kappaleet owat/ ja me hänessä/
yhden Herran Jesuksen Kristuksen/ jonka kautta kaikki kappaleet owat/ ja me hänen kauttansa.
Ref2016NTSve 6. för oss (finns det ändå) (bara) en Gud, Fadern, av vilken allting (är) och till vilken
vi (är), och en enda Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting (är) och genom vilken vi (är).
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TR Scriverer 7. ἀλλ’ οὐκ ἐν πᾶσιν ἡ γνῶσις• τινὲς δὲ τῇ συνειδήσει τοῦ εἰδώλου ἕως ἄρτι
ὡς εἰδωλόθυτον ἐσθίουσι, καὶ ἡ συνείδησις αὐτῶν ἀσθενὴς οὖσα μολύνεται.
Gr-East 7. Ἀλλ’ οὐκ ἐν πᾶσιν ἡ γνῶσις· τινὲς δὲ τῇ συνειδήσει τοῦ εἰδώλου ἕως ἄρτι ὡς
εἰδωλόθυτον ἐσθίουσι, καὶ ἡ συνείδησις αὐτῶν ἀσθενὴς οὖσα μολύνεται.
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TKIS 7. Mutta ei kaikilla ole tätä tietoa, vaan *tietoisina epäjumalasta* jotkut yhä syövät ikään kuin
epäjumalille uhrattua ruokaa, ja heidän omatuntonsa, joka on heikko, saastuu.
FiSTLK2017 7. Mutta kaikilla ei ole tätä tietoa, vaan epäjumalaan sidotulla omallatunnolla
muutamat vielä nytkin syövät uhrilihaa pitäen sitä uhrina epäjumalille, ja heidän heikko
omatuntonsa tahraantuu siitä.
Biblia1776 7. Mutta ei jokaisella ole tietoa; sillä muutamat tekevät itsellensä omantunnon
epäjumalista ja syövät niinkuin epäjumalille uhrattua, ja että heidän omatuntonsa on heikko, niin se
saastutetaan.
CPR1642 7. Mutta ei jocaidzella ole tieto: sillä muutamat tekewät heillens omantunnon
epäjumalista ja syöwät nijncuin se olis epäjumalille uhrattu. Ja että heidän omatundos on heicko
nijn hän sen cautta saastutetan.
UT1548 7. Mutta ei ole iocaitzella tieto/ Sille ette mutomat tekeuet heidense Omatundo nijste
Epeiumaloista/ ia söuet ninquin se olis Epeiumaloille wffrattu. Ja ette heiden Omatu'dons ombi
heicko/ nin hen sen cautta pisoitahan.
Mutta ei ole jokaisella tieto/ Sillä että muutamat tekewät heidänsä omatunto niistä epäjumalista/
ja syöwät niinkuin se olis epäjumalille uhrattu. Ja että heidän omatuntonsa ompi heikko/ niin että
hän sen kautta pisoitahan
saastutetaan
Ref2016NTSve 7. Hur som helst, alla har inte denna kunskap, men några gör det till en samvetssak
för avgudarnas skull ända tills nu, och äter (det) som om det var offrat åt avgudar, och så orenas
deras svaga samvete.
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TR Scriverer 8. βρῶμα δὲ ἡμᾶς οὐ παρίστησι τῷ Θεῷ• οὔτε γὰρ ἐὰν φάγωμεν,
περισσεύομεν• οὔτε ἐὰν μὴ φάγωμεν, ὑστερούμεθα.

Gr-East 8. βρῶμα δὲ ἡμᾶς οὐ παρίστησι τῷ Θεῷ· οὔτε γὰρ ἐὰν φάγωμεν περισσεύομεν,
οὔτε ἐὰν μὴ φάγωμεν ὑστερούμεθα.
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TKIS 8. Mutta ruoka ei lähennä meitä Jumalaan. (Sillä) jos *syömme, emme voita; jos olemme
syömättä, emme kärsi*."
FiSTLK2017 8. Mutta ruoka ei lähennä meitä Jumalaan. Jos syömme, emme siitä hyödy. Jos
olemme syömättä, emme siitä vahingoitu.
Biblia1776 8. Mutta ei ruoka meitä saata otolliseksi Jumalan edessä; jos me syömme, emme siitä
rikkaammaksi tule; ellemme taas syö, emmepä me sentähden köyhemmäksi tule.
CPR1642 8. Mutta ei ruoca meitä saata otollisexi Jumalan edes: jos me syömme en me sitä
paremmaxi tule ellen me taas syö embä me sentähden pahemmaxi tule.
UT1548 8. Mutta ei Roca meite otolisexi saata Jumalan edes. Jos me söme/ ei me site paramaxi
tule/ Ellei me mös söö/ eipe me sen polesta pahemaxi tule.
Mutta ei ruoka meitä otolliseksi saata Jumalan edessä. Jos me syömme/ ei me sitä paremmaksi
tule/ Ellei me myös syö/ eipä me sen puolesta pahemmaksi tule.
Ref2016NTSve 8. Men maten främjar oss inte inför Gud. För äter vi, så blir vi inte därigenom bättre.
Äter vi inte, så blir vi inte därigenom sämre.
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TR Scriverer 9. βλέπετε δὲ μήπως ἡ ἐξουσία ὑμῶν αὕτη πρόσκομμα γένηται τοῖς

ἀσθενοῦσιν
Gr-East 9. βλέπετε δὲ μήπως ἡ ἐξουσία ὑμῶν αὕτη πρόσκομμα γένηται τοῖς ἀσθενοῦσιν.
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TKIS 9. Katsokaa kuitenkin, ettei tämä vapautenne tule heikoille loukkaukseksi.
FiSTLK2017 9. Katsokaa kuitenkin, ettei tämä valtanne koidu heikoille loukkaukseksi.
Biblia1776 9. Vaan katsokaat, ettei tämä teidän vapautenne tulisi heikoille pahennukseksi;

CPR1642 9. Waan cadzocat ettei tämä teidän wapauden tulis heicoille pahennuxexi:
UT1548 9. Waan catzocat/ Ettei teme teiden wapauden tulis nijlle heickoille pahanoxexi/
Waan katsokaat/ Ettei tämä teidän wapauden tulisi niille heikoille pahennukseksi/
Ref2016NTSve 9. Men se till att denna er frihet inte på något sätt blir till fall för dem som är svaga.
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TR Scriverer 10. ἐὰν γάρ τις ἴδῃ σὲ τὸν ἔχοντα γνῶσιν ἐν εἰδωλείῳ κατακείμενον, οὐχὶ ἡ
συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδομηθήσεται εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν;
Gr-East 10. ἐὰν γάρ τις ἴδῃ σε, τὸν ἔχοντα γνῶσιν, ἐν εἰδωλείῳ κατακείμενον, οὐχὶ ἡ
συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδομηθήσεται εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν;
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TKIS 10. Sillä jos joku näkee sinun, jolla on tieto, syövän epäjumalan huoneessa, eikö hänen
omatuntonsa, koska hän on heikko, vahvistu* syömään epäjumalille uhrattua?
FiSTLK2017 10. Sillä jos joku näkee sinun, jolla on tieto, aterioivan epäjumalan huoneessa, eikö
hänen omatuntonsa, kun hän on heikko, vahvistu epäjumalille uhratun syömiseen?
Biblia1776 10. Sillä jos joku näkee sinun, jolla tieto on, atrioitsevan epäjumalain huoneissa, eikö
siitä omatunto, joka heikko on, yllytetä epäjumalain uhria syömään?
CPR1642 10. Sillä jos sinun ( jolla tieto on ) jocu näke atrioidzewan epäjumalden huoneisa eikö
sijtä hänen omatundos joca heicko on yllytetä epäjumalden uhria syömän?
UT1548 10. Sille ios sinun
iolla se Tieto ombi
iocu näke atrioitzeuan Epeiumalden wffratuista/ eikö sijtte henen Omatundonsa/ ioca heicko on/
yllytete site Epeiumalden wffri söömen?
Sillä jos sinun
jolla se tieto ompi
joku näkee aterioisewan epäjumalten uhratuista/ eikö siitä hänen omatuntonsa/ joka heikko on/
yllytetä sitä epäjumalten uhria syömään?
Ref2016NTSve 10. För om någon får se dig, hur du som har kunskap ligger till bords i ett
avgudatempel, ska då inte den som har ett svagt samvete bli stärkt till att äta avgudaoffer?
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TR Scriverer 11. καὶ ἀπολεῖται ὁ ἀσθενῶν ἀδελφὸς ἐπὶ τῇ σῇ γνώσει, δι’ ὃν Χριστὸς
ἀπέθανεν;
Gr-East 11. καὶ ἀπολεῖται ὁ ἀσθενῶν ἀδελφὸς ἐπὶ τῇ σῇ γνώσει, δι’ ὃν Χριστὸς
ἀπέθανεν.
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TKIS 11. Niin tietosi vuoksi turmeltuu heikko veli, jonka puolesta Kristus on kuollut.
FiSTLK2017 11. Sinun tietoosi vedoten turmeltuu heikko veli, jonka tähden Kristus on kuollut.
Biblia1776 11. Ja niin sinun tietos kautta sinun veljes hukkaantuu, joka heikko on, jonka tähden
Kristus on kuollut.
CPR1642 11. Ja nijn sinun tietos cautta sinun weljes huckandu joca heicko on jonga tähden
cuitengin Christus on cuollut.
UT1548 11. Ja nin sinun Tietos cautta tule sinun Welies huckan/ ioca Heicko on/ io'ga tedhen
Christus quitengi colut o'bi.
Ja niin sinun tietosi kautta tulee sinun weljesi hukkaan/ joka heikko on/ jonka tähden Kristus
kuitenkin kuollut ompi.
Ref2016NTSve 11. Och ska den svage brodern, som Kristus har lidit döden för, gå förlorad genom
din kunskap?
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TR Scriverer 12. οὕτω δὲ ἁμαρτάνοντες εἰς τοὺς ἀδελφοὺς, καὶ τύπτοντες αὐτῶν τὴν
συνείδησιν ἀσθενοῦσαν, εἰς Χριστὸν ἁμαρτάνετε.
Gr-East 12. οὕτω δὲ ἁμαρτάνοντες εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τύπτοντες αὐτῶν τὴν
συνείδησιν ἀσθενοῦσαν εἰς Χριστὸν ἁμαρτάνετε.
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TKIS 12. Mutta kun näin teette syntiä veljiä vastaan ja haavoitatte heidän heikkoa omaatuntoaan,
niin teette syntiä Kristusta vastaan.
FiSTLK2017 12. Mutta kun te näin teette syntiä veljiä vastaan ja haavoitatte heidän heikkoa
omaatuntoaan, teette syntiä Kristusta vastaan.
Biblia1776 12. Mutta kuin te niin syntiä teette veljiänne vastaan ja särjette heidän heikon
omantuntonsa, niin te Kristusta vastaan syntiä teette.
CPR1642 12. Mutta cosca te nijn syndiä teette weljiän wastan ja särjette heidän heicon
omantundons nijn te Christusta wastan syndiä teette.
UT1548 12. Mutta coska te nin syndie teet Weliein wastaan/ ia säriette heiden heicon
Omantunnonsa/ nin te Christusen wastan sydie teette.
Mutta koska te niin syntiä teet weljiä wastaan/ ja särjette heidän heikon omantuntonsa/ niin te
Kristusta wastaan syntiä teette.
Ref2016NTSve 12. Och när ni på detta sätt syndar emot bröderna och sårar deras svaga samveten,
så syndar ni mot Kristus.
13
TR Scriverer 13. διόπερ εἰ βρῶμα σκανδαλίζει τὸν ἀδελφόν μου, οὐ μὴ φάγω κρέα εἰς
τὸν αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν μου σκανδαλίσω.
Gr-East 13. διόπερ εἰ βρῶμα σκανδαλίζει τὸν ἀδελφόν μου, οὐ μὴ φάγω κρέα εἰς τὸν
αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν μου σκανδαλίσω.
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TKIS 13. Sen vuoksi, jos ruoka on viettelykseksi veljelleni, en enää koskaan syö lihaa, jotten olisi
viettelykseksi veljelleni.
FiSTLK2017 13. Sen tähden, jos ruoka on lankeemukseksi veljelleni, en ikinä enää syö lihaa, etten
olisi lankeemukseksi veljelleni.
Biblia1776 13. Sentähden jos ruoka minun veljeni pahentais, niin en minä ikänäni söisi lihaa, etten
minä veljeäni pahentaisi.
CPR1642 13. Sentähden jos ruoca minun weljeni pahennais nijn en minä ikänäns söis liha etten
minä weljiäni pahennais.
UT1548 13. Senteden ios Roca minun Welieni pahendais/ em mine ikenens Liha söisi
ijancaikisesta/ Senpäle ettei mine minun Welieni pahendaisi.
Sentähden jos ruoka minun weljeni pahentaisi/ en minä ikänänsä lihaa söisi iankaikkisesti/ Sen
päälle ettei minä minun weljeni pahentaisi.
Ref2016NTSve 13. Därför, om maten blir till fall för min broder, ska jag aldrig mer äta kött, så att jag
inte blir orsak till min broders fall.

1 Korintto 9 (1 Corinthians 9)
1
TR Scriverer 1. Οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος; οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος; οὐχὶ Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν
Κύριον ἡμῶν ἑώρακα; οὐ τὸ ἔργον μου ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ;
Gr-East 1. Οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος; οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος; οὐχὶ Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν Κύριον
ἡμῶν ἑώρακα; οὐ τὸ ἔργον μου ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ;
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TKIS 1. *Enkö ole apostoli? Enkö ole vapaa?* Enkö ole nähnyt Jeesusta Kristusta, Herraamme?
Ettekö te ole tekoni Herrassa?
FiSTLK2017 1. Enkö ole apostoli? Enkö ole vapaa? Enkö ole nähnyt Jeesusta Kristusta, meidän
Herraamme? Ettekö te ole minun tekoni Herrassa?
Biblia1776 1. Enkö minä ole apostoli? Enkö minä vapaa ole? Enkö minä meidän Herraa Jesusta
Kristusta nähnyt? Ettekö te ole minun työni Herrassa?
CPR1642 1. ENgö minä ole Apostoli? Engö minä wapa ole? Engö minä meidän HERra Jesust
Christust nähnyt? Ettekö te ole minun työni HERrasa?
UT1548 1. ENgö mine Apostoli ole? Engö mine Wapa ole? Engö mine meiden Herra Iesust Christust
nähnyt? Ettekö te ole minun Töön HErrassa?
Enkö minä apostoli ole? Enkö minä wapaa ole? Enkö minä meidän Herraa Jesusta Kristusta
nähnyt? Ettekö te ole minun työn Herrassa?
Ref2016NTSve 1. Är jag inte en apostel? Är jag inte fri? Har jag inte sett Jesus Kristus, vår Herre?
Är inte ni mitt verk i Herren?
2
TR Scriverer 2. εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος, ἀλλά γε ὑμῖν εἰμι• ἡ γὰρ σφραγίς τῆς ἐμῆς
ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ.
Gr-East 2. εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος, ἀλλά γε ὑμῖν εἰμι· ἡ γὰρ σφραγὶς τῆς ἐμῆς
ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ.
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TKIS 2. Jos en ole apostoli muille, olen kuitenkin teille. Sillä te olette apostolinvirkani sinetti
Herrassa.
FiSTLK2017 2. Jos en olekaan apostoli muille, olen ainakin teille, sillä te olette apostolinvirkani
sinetti Herrassa.
Biblia1776 2. Ellen minä ole muille apostoli, niin minä tosin teille olen; sillä te olette minun
apostolivirkani sinetti Herrassa.
CPR1642 2. Ellen minä ole muille Apostoli nijn minä olen cuitengin teille Apostoli. Sillä te oletta
minun Apostolin wircani sinetti HERrasa.
UT1548 2. Ellei mine ole muille Apostoli/ nin mine olen quitengin teiden Apostolin. Sille ette Insigli
minun Apostolin wirghassa te oletta/ Herrassa.
Ellei minä ole muille apostoli/ niin minä olen kuitenkin teidän apostolin. Sillä että insiglin minun
apostolin wirassa te olette/ Herrassa.
Ref2016NTSve 2. Om jag inte är en apostel för andra så är jag det i alla fall för er. För ni är i Herren
sigillet på mitt apostlaämbete.
3 TR Scriverer 3. ἡ ἐμὴ ἀπολογία τοῖς ἐμὲ ἀνακρίνουσιν αὕτη ἐστι.
Gr-East 3. ἡ ἐμὴ ἀπολογία τοῖς ἐμὲ ἀνακρίνουσιν αὕτη ἐστί.
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TKIS 3. Tämä on puolustukseni niitä vastaan, jotka minua tuomitsevat.
FiSTLK2017 3. Tämä on puolustukseni niitä vastaan, jotka asettuvat minua tutkimaan.
Biblia1776 3. Niille, jotka minulta kysyvät, on tämä minun edesvastaukseni:
CPR1642 3. Cosca jocu minulle kysy nijn minä hänelle näin wastan:
UT1548 3. Coska iocu minulle kysy/ nin mine henelle nein wastan/
Koska joku minulta kysyy/ niin minä hänelle wastaan/
Ref2016NTSve 3. Mitt försvar mot dem som dömer mig är detta:
4 TR Scriverer 4. μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν φαγεῖν καὶ πιεῖν
Gr-East 4. Μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν φαγεῖν καὶ πιεῖν;
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TKIS 4. Eikö meillä ole oikeutta syödä ja juoda?
FiSTLK2017 4. Eikö meillä ole oikeus syödä ja juoda?
Biblia1776 4. Eikö meillä ole valta syödä ja juoda?
CPR1642 4. Eikö meillä ole walda syödä ja juoda?
UT1548 4. Eikö meille ole walta södhe ia iodha?
Eikö meillä ole walta syödä ja juoda?
Ref2016NTSve 4. Har vi inte rätt att äta och dricka?
5
TR Scriverer 5. μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν, ὡς καὶ οἱ λοιποὶ
ἀπόστολοι, καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ Κυρίου, καὶ Κηφᾶς;
Gr-East 5. μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν, ὡς καὶ οἱ λοιποὶ
ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ Κυρίου καὶ Κηφᾶς;
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TKIS 5. Eikö meillä ole oikeutta kuljettaa mukana sisarta, vaimoa, niin kuin muutkin apostolit ja
Herran veljet ja Keefas tekevät?
FiSTLK2017 5. Eikö meillä ole oikeus kuljettaa mukanamme vaimoa, sisarta, kuten muillakin
apostoleilla, Herran veljillä ja Keefaalla?
Biblia1776 5. Eikö meillä ole valta sisarta vaimona kanssamme ympäri viedä, niinkuin muillakin
apostoleilla, ja Herran veljillä, ja Kephaalla?
CPR1642 5. Eikö meillä myös ole walda sisarta waimoxi cansamme ymbärins wiedä. Nijncuin
muutkin Apostolit ja HERran weljet ja Cephas?
UT1548 5. Eikö meille mös ole walta ychte Sisarta waimoxi cansan ymberinswiedhä? Ninquin ne
mwdh Apostolit/ ia Herran Weliet ia Cephas?
Eikö meillä myös ole walta yhtä sisarta waimoksi kansan ympärinsä wiedä? Niinkuin ne muut
apostolit/ ja Herran weljet ja Kephas?
Ref2016NTSve 5. Har vi inte rätt att föra med oss en syster (som) hustru, liksom också de andra
apostlarna och Herrens bröder och Kefas?

6 TR Scriverer 6. ἢ μόνος ἐγὼ καὶ Βαρναβᾶς οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν τοῦ μὴ ἐργάζεσθαι;
Gr-East 6. ἢ μόνος ἐγὼ καὶ Βαρνάβας οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν τοῦ μὴ ἐργάζεσθαι;
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TKIS 6. Vai ainoastaanko minulla ja Barnabaalla ei ole oikeutta olla ruumiillista työtä tekemättä?
FiSTLK2017 6. Vai ainoastaanko minulla ja Barnabaalla ei ole oikeutta olla tekemättä työtä?
Biblia1776 6. Eli minullako yksin ja Barnabaalla ei ole valtaa olla työtä tekemättä?
CPR1642 6. Eli minulla yxinäns ja Barnaballa ei ole walda ei työtä tehdä?
UT1548 6. Eli minun yxinens ia Barnaban ei ole walta nin tedhä?
Eli minun yksinänsä ja Barnabaan ei ole walta niin tehdä?
Ref2016NTSve 6. Eller är det endast jag och Barnabas (som) inte har rätt att vara fria från arbete?
7
TR Scriverer 7. τίς στρατεύεται ἰδίοις ὀψωνίοις ποτέ; τίς φυτεύει ἀμπελῶνα, καὶ ἐκ τοῦ

καρποῦ αὐτοῦ οὐκ ἐσθίει; ἢ τίς ποιμαίνει ποίμνην, καὶ ἐκ τοῦ γάλακτος τῆς ποίμνης
οὐκ ἐσθίει;
Gr-East 7. τίς στρατεύεται ἰδίοις ὀψωνίοις ποτέ; τίς φυτεύει ἀμπελῶνα καὶ ἐκ τοῦ
καρποῦ αὐτοῦ οὐκ ἐσθίει; ἢ τίς ποιμαίνει ποίμνην καὶ ἐκ τοῦ γάλακτος τῆς ποίμνης
οὐκ ἐσθίει;
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TKIS 7. Kuka suorittaa koskaan sotapalvelua omalla kustannuksellaan? Kuka istuttaa viinitarhan
eikä syö sen hedelmää? Tai kuka kaitsee karjaa eikä nauti karjan maitoa?

FiSTLK2017 7. Kuka tekee koskaan sotapalvelusta omalla kustannuksellaan? Kuka istuttaa
viinitarhan, eikä syö sen hedelmää? Tai kuka kaitsee karjaa, eikä nauti karjansa maitoa?
Biblia1776 7. Kuka sotii koskaan omalla kulutuksellansa? Kuka istuttaa viinatarhan ja ei syö sen
hedelmästä? Eli kuka karjaa kaitsee ja ei syö karjan rieskasta?
CPR1642 7. Cuca soti coscan omalla culutuxellans? Cuca wijnapuita istutta ja ei syö nijden
hedelmistä? Eli cuca carja caidze ja ei syö carjan riescasta.
UT1548 7. Cuca sotipi coskan omans Maxons päle? Cuca winatarha' istutta/ ia ei söö henen
Hedhelmestens? Eli cuca Caria caitzepi/ ia ei söö Carian rieskasta?
Kuka sotiipi koskaan oman maksunsa päälle? Kuka wiinatarhan istuttaa/ ja ei syö hänen
hedelmästänsä? Eli kuka karjaa kaitseepi/ ja ei syö karjan rieskasta?
Ref2016NTSve 7. Vem tjänar någonsin i krig på egen bekostnad? Vem planterar en vingård och
äter inte av dess frukt? Eller vem vaktar en hjord och lever inte av mjölken från hjorden?
8 TR Scriverer 8. μὴ κατὰ ἄνθρωπον ταῦτα λαλῶ; ἢ οὐχὶ καὶ ὁ νόμος ταῦτα λέγει;
Gr-East 8. Μὴ κατὰ ἄνθρωπον ταῦτα λαλῶ; ἢ οὐχὶ καὶ ὁ νόμος ταῦτα λέγει;
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TKIS 8. Puhunko tätä ihmisen tavoin vai eikö lakikin sano näin?
FiSTLK2017 8. Puhunko tätä vain ihmisten tavalla? Eikö lakikin sano samaa?
Biblia1776 8. Puhunenko minä näitä ihmisten tavalla? Eikö myös laki sitä sano?
CPR1642 8. Puhunengo minä tätä ihmisten tawalla? Eikö myös Laki sitä sano?
UT1548 8. Puhunengo mine täte Inhimisten taualla? Eikö Laki site sama sano?
Puhunenko minä tätä ihmisten tawalla? Eikö laki sitä samaa sano?
Ref2016NTSve 8. Säger jag detta som en människa, eller säger inte också lagen samma sak?
9
TR Scriverer 9. ἐν γὰρ τῷ Μωσέως νόμῳ γέγραπται, Οὐ φιμώσεις βοῦν ἀλοῶντα. μὴ
τῶν βοῶν μέλει τῷ Θεῷ;
Gr-East 9. ἐν γὰρ τῷ Μωϋσέως νόμῳ γέγραπται· οὐ φιμώσεις βοῦν ἀλοῶντα. μὴ τῶν
βοῶν μέλει τῷ Θεῷ;
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TKIS 9. Sillä Mooseksen laissa on kirjoitettu: "Älä sido puivan härän suuta." Ei kai Jumala ole
huolissaan häristä?
FiSTLK2017 9. Onhan Mooseksen laissa kirjoitettuna: "Älä sido puivan härän suuta." Eihän Jumala
häristä näin huolta pitäne?
Biblia1776 9. Sillä Moseksen laissa on kirjoitettu: Ei sinun pidä sitoman kiinni riihtä tappavan härjän
suuta. Sureneeko Jumala härkiä?
CPR1642 9. Sillä Mosexen Lais on kirjoitettu: Ei sinun pidä sitoman kijnni rihtätappawan härjän
suuta. Sureneco Jumala härkiä?
UT1548 9. Sille ette Mosesen Laisa on kirioitettu. Ei sinun pide kijnisitoman Richtetappauan härien
suuta * Sureneco Jumala härckie?
Sillä ette Moseksen laissa on kirjoitettu. Ei sinun pidä kiinni sitomaan riihtä tappawan härän suuta
Sureneeko Jumala härkiä?
Ref2016NTSve 9. För det står skrivet i Mose lag: Du ska inte binda för munnen på oxen som
tröskar. Skulle Gud ha omsorg om oxarna?
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TR Scriverer 10. ἢ δι’ ἡμᾶς πάντως λέγει; δι’ ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη, ὅτι ἐπ’ ἐλπίδι ὀφείλει ὁ
ἀροτριῶν ἀροτριᾷν, καὶ ὁ ἀλοῶν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ μετέχειν ἐπ’ ἐλπίδι.
Gr-East 10. ἢ δι’ ἡμᾶς πάντως λέγει; δι’ ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη, ὅτι ἐπ’ ἐλπίδι ὀφείλει ὁ
ἀροτριῶν ἀροτριᾶν, καὶ ὁ ἀλοῶν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ μετέχειν ἐπ’ ἐλπίδι.
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TKIS 10. Eikö Hän sano sitä kaiketi meidän tähtemme? Sillä meidän tähtemme on kirjoitettu, että
kyntäjän tulee kyntää toivossa ja puivan *toivossa olla osallinen toivostaan*.

FiSTLK2017 10. Eikö hän sano sitä kaiketikin meidän tähtemme? Meidän tähtemmehän on
kirjoitettu, että kyntäjän tulee kyntää toivossa ja puivan puida osansa saamisen toivossa.
Biblia1776 10. Taikka, eikö hän sitä kaiketi meidän tähtemme sano? sillä meidän tähtemme on se
kirjoitettu: että se joka kyntää, hänen pitää toivossa kyntämän, ja joka riihtä tappaa, hänen pitää
toivossa riihtä tappaman, että hän toivostansa osalliseksi tulis.
CPR1642 10. Taicka eikö hän sitä caiketi meidän tähdemme sano? Sillä meidän tähtemme on se
kirjoitettu: Että se joca kyndä hänen pitä toiwosa kyndämän ja joca rihtätappa hänen pitä toiwosa
rihtätappaman että hän toiwostans osallisexi tulis.
UT1548 10. Taicka eikö he' site caikeni meiden teden sano? Sille ette meiden tedhen se on
kirioitettu/ Ette se ioca kyndä/ henen pite kyndemen Toiuouxisa/ ia ioca richtatappa/ henen pite
richtetappaman Toiuouxisa/ ette hen tulis toiuostansa osalisexi.
Taikka eikö hän sitä kaikkeni meidän tähden sano? Sillä että meidän tähden on kirjoitettu/ Että se
joka kyntää/ hänen pitää kyntämän toiwossa/ ja joka riihtä tappaa/ hänen pitää riihtä tappaman
toiwossa/ että hän tulis toiwostansa osalliseksi.
Ref2016NTSve 10. Eller säger han (det) egentligen för vår skull? Utan tvekan är det för vår skull
som det är skrivet, att den som plöjer ska plöja med en förhoppning, och att den som tröskar med
en förhoppning, om att få sin del av detta hopp.
11
TR Scriverer 11. εἰ ἡμεῖς ὑμῖν τὰ πνευματικὰ ἐσπείραμεν, μέγα εἰ ἡμεῖς ὑμῶν τὰ σαρκικὰ
θερίσομεν;
Gr-East 11. Εἰ ἡμεῖς ὑμῖν τὰ πνευματικὰ ἐσπείραμεν, μέγα εἰ ἡμεῖς ὑμῶν τὰ σαρκικὰ
θερίσομεν;
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TKIS 11. Jos me olemme kylväneet teille hengellistä, onko paljon jos niitämme teidän
aineellistanne?
FiSTLK2017 11. Jos me olemme kylväneet teille hengellistä hyvää, onko paljon, jos me niitämme
teiltä aineellista?
Biblia1776 11. Jos me olemme teille hengellisiä kylväneet; paljoko se on, jos me teidän
ruumiillisianne niitämme?
CPR1642 11. Jos me teille hengellisiä kylwämme paljoco se on jos me teidän ruumillisia
nijtämme?
UT1548 11. Jos me teille He'gelisi kyluimme/ palio se on ios me teiden Rumilisi ylesnijtemme?
Jos me teille hengellisiä kylwimme/ paljon se on jos me teidän ruumiillisia ylös niitimme?

Ref2016NTSve 11. Om vi har sått åt er vad som är andligt, (är det då för) mycket om vi skördar av
ert jordiska goda?
12
TR Scriverer 12. εἰ ἄλλοι τῆς ἐξουσίας ὑμῶν μετέχουσιν, οὐ μᾶλλον ἡμεῖς; ἀλλ’ οὐκ

ἐχρησάμεθα τῇ ἐξουσίᾳ ταύτῃ, ἀλλὰ πάντα στέγομεν, ἵνα μή ἐγκοπὴν τινα δῶμεν τῷ
εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ.
Gr-East 12. εἰ ἄλλοι τῆς ἐξουσίας ὑμῶν μετέχουσιν, οὐ μᾶλλον ἡμεῖς; ἀλλ’ οὐκ

ἐχρησάμεθα τῇ ἐξουσίᾳ ταύτῃ, ἀλλὰ πάντα στέγομεν, ἵνα μὴ ἐγκοπήν τινα δῶμεν τῷ
εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ.
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TKIS 12. Jos muilla on tämä oikeus teihin, eikö pikemmin meillä? Mutta emme ole käyttäneet tätä
oikeutta, vaan kestämme kaiken, jottemme asettaisi mitään estettä Kristuksen ilosanomalle.
FiSTLK2017 12. Jos muilla on teihin tällainen oikeus, eikö paljoa enemmän meillä? Mutta emme
ole käyttäneet tätä oikeutta, vaan kestämme kaiken, ettemme panisi mitään estettä Kristuksen
evankeliumille.
Biblia1776 12. Jos muut ovat tässä vallassa osalliset teidän tykönänne, miksi emme siis paljoa
enemmin? mutta emmepä me ole sitä valtaa pitäneet, vaan me kärsimme kaikkinaisia, ettemme
Kristuksen evankeliumille mitään estettä tekisi.
CPR1642 12. Mutta jos muut owat täsä wallas osalliset teidän tykönän mixem me sijs paljo
enämmin? Mutta embä me ole sencaltaista walda pitänet waan me kärsimme caickinaisia etten
me Christuxen Evangeliumille mitän estettä tekis:
UT1548 12. Mutta ios mwdh ouat tesse wallas osaliset teiden tykenen/ Mixei me sis palio enemin?
Mutta eipe me ole sencaltaista walta * prucanet/ wan me caikinaisia kerssima ettei me miten
estette Christusen Euangeliumin tee?
Mutta jos muut owat tässä wallassa osalliseksi teidän tykönän/ Miksei me siis paljon enemmin?
Mutta eipä me ole sen kaltaista waltaa pruukanneet/ waan me kaikkinaisia kärsimme ettei me
mitään estettä Kristuksen ewankeliumiin tee?
Ref2016NTSve 12. Om andra har fått del i denna rättighet hos er, har inte vi det ännu mer? Men vi
har inte utnyttjat denna rättighet, utan vi står ut med allt för att vi inte ska lägga något hinder i
vägen för Kristi evangelium.

13
TR Scriverer 13. οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ τὰ ἱερὰ ἐργαζόμενοι ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἐσθίουσιν, οἱ τῷ
θυσιαστηρίῳ προσεδρεύοντες τῷ θυσιαστηρίῳ συμμερίζονται;
Gr-East 13. οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ τὰ ἱερὰ ἐργαζόμενοι ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἐσθίουσιν, οἱ τῷ
θυσιαστηρίῳ προσεδρεύοντες τῷ θυσιαστηρίῳ συμμερίζονται;
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TKIS 13. Ettekö tiedä, että ne, jotka hoitavat pyhiä toimia, syövät pyhäkön antimia, ja ne, jotka
*ahkeroivat uhrialttarin toimissa*, saavat osansa samalla kuin alttari?
FiSTLK2017 13. Ettekö tiedä, että ne, jotka hoitavat pyhäkön toimia, saavat ravintonsa pyhäköstä,
ja jotka ovat asetetut uhrialttarin palvelukseen, saavat osansa silloin kuin alttarikin?
Biblia1776 13. Ettekö te tiedä, että ne, jotka uhraavat, ne syövät uhrista, ja ne, jotka alttaria
valmistavat, ne alttarista osalliseksi tulevat?
CPR1642 13. Ettekö te tiedä että ne jotca uhrawat ne syöwät uhrista? Ja ne jotca Altarita
walmistawat ne Altarista hyötywät?
UT1548 13. Eikö te tiedä ette ne iotca wffrauat/ söuet wffrista? Ja ne iotca Altarita walmistauat/
ne Altarita nautitzeuat?
Eikö te teidän että ne jotka uhraawat/ syöwät uhrista? Ja ne jotka alttaria walmistawat/ ne alttaria
nautitsewat?
Ref2016NTSve 13. Vet ni inte att de som har hand om heliga ting lever (av det) som kommer från
templet, och att de som gör tjänst vid altaret får sin del av det som offras på altaret?
14
TR Scriverer 14. οὕτω καὶ ὁ Κύριος διέταξε τοῖς τὸ εὐαγγέλιον καταγγέλλουσιν ἐκ τοῦ
εὐαγγελίου ζῆν.
Gr-East 14. οὕτω καὶ ὁ Κύριος διέταξε τοῖς τὸ εὐαγγέλιον καταγγέλλουσιν ἐκ τοῦ
εὐαγγελίου ζῆν.
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TKIS 14. Samoin Herra myös on säätänyt niille, jotka ilosanomaa julistavat, että he saavat
elantonsa ilosanomasta.
FiSTLK2017 14. Samoin myös Herra on säätänyt, että evankeliumin julistajien tulee saada
evankeliumista elatuksensa.
Biblia1776 14. Niin on myös Herra säätänyt, että ne, jotka evankeliumia ilmoittavat, pitää
evankeliumista elatuksensa saaman.
CPR1642 14. Nijn on myös HERra säännyt että ne jotca Evangeliumita ilmoittawat pitä
Evangeliumista elatuxens saaman.
UT1548 14. Nin mös on HERRA sätenyt/ Ette ne iotca Euangelium ilmoittauat/ pite Euangeliumista
Elatoxens saaman.
Niin myös on HERRA säätänyt/ Että ne jotka ewankelium ilmoittawat/ pitää ewankeliumista
elatuksensa saaman.
Ref2016NTSve 14. Så har också Herren bestämt, att de som predikar evangeliet ska leva av
evangeliet.
15
TR Scriverer 15. ἐγὼ δὲ οὐδενὶ ἐχρησάμην τούτων• οὐκ ἔγραψα δὲ ταῦτα ἵνα οὕτω

γένηται ἐν ἐμοί, καλὸν γάρ μοι μᾶλλον ἀποθανεῖν, ἤ τὸ καύχημά μου ἵνα τις κενώσῃ.
Gr-East 15. ἐγὼ δὲ οὐδενὶ ἐχρησάμην τούτων. Οὐκ ἔγραψα δὲ ταῦτα ἵνα οὕτω γένηται
ἐν ἐμοί· καλὸν γάρ μοι μᾶλλον ἀποθανεῖν ἤ τὸ καύχημά μου ἵνα τις κενώσῃ.
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TKIS 15. Mutta minä en ole yhtään näistä oikeuksista käyttänyt hyväkseni. En ole kirjoittanutkaan
tätä, jotta minulle näin tapahtuisi. Sillä minun olisi parempi kuolla kuin että joku tekisi kerskaukseni
tyhjäksi.

FiSTLK2017 15. Mutta minä en ole käyttänyt hyväkseni ainoatakaan näistä oikeuksistani. Enkä
kirjoitakaan tätä siinä mielessä, että niitä sovitettaisiin minuun, sillä minun olisi parempi
mieluummin kuolla, kuin että joku tekisi tyhjäksi kerskaukseni.
Biblia1776 15. Mutta en minä ole kuitenkaan mitään näistä tehnyt. Vaan en minä sentähden sitä
kirjoita, että niin pitäis minun kanssani tapahtuman. Parempi olis minun kuolla kuin että joku minun
kerskaamiseni tyhjäksi tekis.
CPR1642 15. Mutta en minä ole cuitengan mitän mistäkän tehnyt.
UT1548 15. Mutta em mine ole quitengan miten neiste tehnyt.
Mutta en minä ole kuitenkaan mitään näistä tehnyt.
Ref2016NTSve 15. Men jag har inte utnyttjat detta, och jag skriver inte detta för att jag skulle få det
så. För (det vore) bättre för mig att dö, än att någon ska få ta min berömmelse ifrån mig.
16
TR Scriverer 16. ἐὰν γὰρ εὐαγγελίζωμαι, οὐκ ἔστι μοι καύχημα• ἀνάγκη γάρ μοι
ἐπίκειται• οὐαὶ δέ μοί ἐστιν, ἐὰν μὴ εὐαγγελίζωμαι.
Gr-East 16. ἐὰν γὰρ εὐαγγελίζωμαι, οὐκ ἔστι μοι καύχημα· ἀνάγκη γάρ μοι ἐπίκειται·
οὐαὶ δέ μοί ἐστιν ἐὰν μὴ εὐαγγελίζωμαι·
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TKIS 16. Kun näet julistan ilosanomaa, minulla ei ole kerskaamista. Sillä pakko painaa minua. Voi
minua, ellen ilosanomaa julista!
FiSTLK2017 16. Sillä jos julistan evankeliumia, minulla ei ole siitä kerskaamista, minun täytyy se
tehdä. Voi minua, ellen evankeliumia julista!
Biblia1776 16. Mutta että minä evankeliumia saarnaan, niin ei minun tarvitse siitä öykätä; sillä
minun tulee se tehdä. Voi minua, ellen minä evankeliumia ilmoita!
CPR1642 16. En minä myös sentähden sitä kirjoita että nijn pidäis minun cansani tapahtuman.
Parambi olis minun cuolla cuin että jocu minun kerscamiseni tyhjäxi tekis. Mutta että minä
Evangeliumi saarnan nijn ei minun tarwita sijtä öyckämän: sillä minun tule se tehdä. Woi minua
ellen minä Evangeliumi ilmoita.
UT1548 16. Em mine mös senteden sijtä kirioita/ ette nin pideis minun cansani tapachtuma'.
Parambi olis minun coolla quin iongu' pideis minu' kerskamisen tyhijexi tekeme'. Mutta ette mine
Eua'gelium sarna'/ ei minu' taruitze site euckemen/ sille minu' tule se tedexeni/ Ja we minulle/ ellei
mine Eua'gelium ilmoita.
En minä myös sentähden sitä kirjoita/ että niin pitäisi minun kanssani tapahtuman. Parempi olisi
minun kuolla kuin jonkun pitäisi minun kerskaamisen tyhjäksi tekemän. Mutta että minä
ewankelium saarnaan/ ei minun tarwitse sitä öykkäämän/ sillä minun tulee se tehdäkseni/ Ja woi
minulle/ ellei minä ewankelium ilmoita.

Ref2016NTSve 16. För om jag predikar evangelium, så är detta ingen berömmelse för mig,
eftersom jag måste göra det, och ve mig om jag inte predikar evangelium.
17
TR Scriverer 17. εἰ γὰρ ἑκὼν τοῦτο πράσσω, μισθὸν ἔχω• εἰ δὲ ἄκων, οἰκονομίαν
πεπίστευμαι.
Gr-East 17. εἰ γὰρ ἑκὼν τοῦτο πράσσω, μισθὸν ἔχω· εἰ δὲ ἄκων, οἰκονομίαν
πεπίστευμαι.
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TKIS 17. Jos näet julistan* sitä vapaaehtoisesti, minulla on palkka, mutta jos en julista
vapaaehtoisesti, niin minulle on uskottu taloudenhoito.
FiSTLK2017 17. Sillä jos teen sitä halusta, minulla on palkka. Mutta jos en tee sitä halusta, on
huoneenhaltijan virka kuitenkin minulle uskottu.
Biblia1776 17. Sillä jos minä sen mielelläni teen, niin minulla on palkka; mutta jos minä ylönmielin
sen teen, niin on se virka kuitenkin minulle uskottu.
CPR1642 17. Jos minä sen mielelläni teen nijn minun palckan maxetan. Mutta jos minä ylönmielen
sen teen nijn on se wirca cuitengin minulle uscottu.
UT1548 17. Jos mine sen teen mielelleni/ nin minun * palca' maxetan. Mutta ios mine ylenmieleni
sen teen/ nin ombi se wirca quitengi minun haltuni annettu.
Jos minä teen sen mielelläni/ niin minun palkka maksetaan. Mutta jos minä ylen mieleni sen teen/
niin ompi se wirka kuitenkin minun haltuuni annettu.
Ref2016NTSve 17. För gör jag det av fri vilja, så får jag lön. Men om jag gör det för att jag är
tvungen, så har det anförtrotts åt mig till att förvalta.
18
TR Scriverer 18. τίς οὖν μοί ἐστιν ὁ μισθός; ἵνα εὐαγγελιζόμενος ἀδάπανον θήσω τὸ

εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸ μὴ καταχρήσασθαι τῇ ἐξουσίᾳ μου ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.
Gr-East 18. Τίς οὖν μοί ἐστιν ὁ μισθός; ἵνα εὐαγγελιζόμενος ἀδάπανον θήσω τὸ

εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸ μὴ καταχρήσασθαι τῇ ἐξουσίᾳ μου ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.
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TKIS 18. Mikä siis on palkkani? Se että julistaessani ilosanomaa teen (Kristuksen) ilosanomasta
ilmaisen, niin etten käytä oikeuttani ilosanoman suhteen.
FiSTLK2017 18. Mikä siis on palkkani? Se, että kun julistan Kristuksen evankeliumia, teen sen
ilmaiseksi, niin etten käytä evankeliumin minulle antamaa oikeutta.
Biblia1776 18. Mitäs siis minun palkkani on? että minä Kristuksen evankeliumia saarnaan, ja teen
sen ilman vapauttani evankeliumissa.
CPR1642 18. Mikästä sijs minun palckan on että minä Christuxen Evangeliumi saarnan ja teen sen
ilman mitäkän? etten minä turmelis wapauttani Evangeliumis.
UT1548 18. Mikeste sis minun Palcan on? Nimitten/ ette mine saarnan Christusen Euangeliumi/ ia
teen sen ilman miteken/ senpäle/ ettei mine turhaisi minun waltani Euangeliumisa.
Mikä tästä siis minun palkkani on? Nimittäin/ että minä saarnaan Kristuksen ewankelium/ ja teen
sen ilman mitäkään/ sen päälle/ ettei minä turhentaisi minun waltaani ewankeliumissa.
Ref2016NTSve 18. Vad har jag då för lön? Jo, den att när jag predikar Kristi evangelium, så gör jag
det utan kostnad genom att avstå den rättighet som jag har i evangeliet.
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TR Scriverer 19. ἐλεύθερος γὰρ ὢν ἐκ πάντων, πᾶσιν ἐμαυτὸν ἐδούλωσα, ἵνα τοὺς
πλείονας κερδήσω.
Gr-East 19. Ἐλεύθερος γὰρ ὢν ἐκ πάντων πᾶσιν ἐμαυτὸν ἐδούλωσα, ἵνα τοὺς πλείονας
κερδήσω·

ἐλεύθερος γὰρ

ὢν

ἐκ

πάντων πᾶσιν ἐμαυτὸν ἐδούλωσα

ἵνα

eleutheros gar
ōn
ek
pantōn pasin emauton edoulōsa
hina
G1658
G1063 G5607 G1537 G3956 G3956 G1683
G1402
G2443
sillä vapaa
olen
kaikista kaikkien itseni
olen tehnyt palvelijaksi että

τοὺς

πλείονας κερδήσω

tous pleionas kerdēsō
G3588 G4119
G2770
useampia voittaisin
TKIS 19. Sillä ollessani riippumaton kaikista, olen tehnyt itseni kaikkien palvelijaksi voittaakseni
vielä useampia.

FiSTLK2017 19. Sillä vaikka olen riippumaton kaikista, olen tehnyt itseni kaikkien palvelijaksi
voittaakseni niin monta kuin suinkin.
Biblia1776 19. Sillä ehkä minä olen vapaa jokaisesta, niin minä olen kuitenkin minuni tehnyt
jokaisen palveliaksi, että minä sitä usiammat voittaisin.
CPR1642 19. Sillä ehkä minä olen wapa jocaidzesta nijn minä olen cuitengin minuni tehnyt
jocaidzen palweliaxi että minä sitä usiammat woittaisin.
UT1548 19. Sille echke mine olen wapah iocaitzelda/ nin mine olen quitengi minuni tehnyt
iocaitzen Palueliaxi/ senpäle ette mine site Usiamat nijste woitaisin.
Sillä ehkä minä olen wapaa jokaiselta/ niin minä olen kuitenkin minuni tehnyt jokaisen palwelijaksi/
senpäälle että minä sitä useammmat niistä woittaisin.
Ref2016NTSve 19. Därför, fastän jag är fri från alla, har jag ändå gjort mig till allas tjänare, så att
jag kan vinna desto flera.
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TR Scriverer 20. καὶ ἐγενόμην τοῖς Ἰουδαίοις ὡς Ἰουδαῖος, ἵνα Ἰουδαίους κερδήσω•
τοῖς ὑπὸ νόμον ὡς ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον κερδήσω•
Gr-East 20. καὶ ἐγενόμην τοῖς Ἰουδαίοις ὡς Ἰουδαῖος, ἵνα Ἰουδαίους κερδήσω· τοῖς
ὑπὸ νόμον ὡς ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον κερδήσω·

καὶ

ἐγενόμην τοῖς

Ἰουδαίοις ὡς

Ἰουδαῖος ἵνα

Ἰουδαίους κερδήσω· τοῖς

Ioudaiois hōs
Ioudaios hina
Ioudaious
kai
egenomēn tois
G2532 G1096
G3588 G2453
G5613 G2453
G2443 G2453
ja
olen ollut
juutalaisille niinkuin juutalainen että
juutalaiset

ὑπὸ

νόμον ὡς

ὑπὸ

νόμον ἵνα

τοὺς

ὑπὸ

kerdēsō tois
G2770
G3588
voittaisin

νόμον κερδήσω·

hypo nomon hōs
hypo nomon hina
tous
hypo nomon kerdēsō
G5259 G3551 G5613 G5259 G3551 G2443 G3588 G5259 G3551 G2770
voittaisin
alaisille lain
niinkuin alainen lain
että
alaiset lain
TKIS 20. Olen ollut juutalaisille ikään kuin juutalainen voittaakseni juutalaisia, lain alaisille ikään
kuin lain alainen [vaikka itse en ole lain alainen] voittaakseni lain alaisia,
FiSTLK2017 20. Olen ollut juutalaisille kuin juutalainen voittaakseni juutalaisia, lain alaisille kuin
lain alainen voittaakseni lain alaiset,
Biblia1776 20. Ja olen Juudalaisille tehty niinkuin Juudalainen, että minä Juudalaiset voittaisin;
niille jotka lain alla ovat, niinkuin lain alainen, että minä ne, jotka lain alla ovat, voittaisin;
CPR1642 20. Judalaisille olen minä tehty nijncuin Judalainen että minä Judalaiset woittaisin. Nijlle
cuin Lain alla owat olen minä tehty Lain alaisexi että minä nekin jotca Lain alla owat woittaisin.
UT1548 20. Nijlle Juttaille mine ole' techty nin quin yxi Judeus/ senpäle ette mine Juttat woitaisin.
Ninen quin Lain alla ouat/ mine olen techty ninquin Lain alla/ senpäle/ ette mine ne/ iotca Lain alla
ouat/ woitaisin.
Niille juuttaille minä olen tehty niinkuin yksi judeus/ sen päälle että minä juuttaat woittaisin. Niiden
kuin lain alla owat/ minä olen tehty niinkuin lain alla/ sen päälle/ että minä ne/ jotka lain alla owat/
woittaisin.
Ref2016NTSve 20. Och för judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar. För dem som står
under lagen (har jag) (blivit) som (den som står) under lagen, så att jag kan vinna dem som står

under lagen.
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TR Scriverer 21. τοῖς ἀνόμοις ὡς ἄνομος, μὴ ὢν ἄνομος θεῷ ἀλλ’ ἔννομος Χριστῷ, ἵνα

κερδήσω ἀνόμους
Gr-East 21. τοῖς ἀνόμοις ὡς ἄνομος, μὴ ὢν ἄνομος Θεῷ ἀλλ’ ἔννομος Χριστῷ, ἵνα
κερδήσω ἀνόμους·

τοῖς

ἀνόμοις

ὡς

ἄνομος

μὴ

ὢν

ἄνομος

θεῷ

ἀλλ’

tois
anomois
hōs
anomos
mē
ōn
anomos Theō
all
G3588 G459
G5613 G459
G3361 G5607 G459
G2316 G235
ole
ilman lakia oleville niinkuin ilman lakia oleva en
ilman lakia Jumalan vaan

ἔννομος Χριστῷ

ἵνα

κερδήσω ἀνόμους

ennomos Christō
hina
kerdēsō anomous
G1772
G5547
G2443 G2770
G459
laissa
Kristuksen että
voittaisin ilman lakia olevat
TKIS 21. ilman lakia oleville ikään kuin ilman lakia — vaikka en ole ilman Jumalan lakia, vaan olen
Kristuksen laissa — voittaakseni niitä, jotka ovat ilman lakia.
FiSTLK2017 21. ilman lakia oleville kuin olisin ilman lakia – vaikka en ole ilman Jumalan lakia, vaan
olen Kristuksen laissa – voittaakseni ne, jotka ovat ilman lakia.
Biblia1776 21. Niille jotka ilman lakia ovat, niinkuin minä ilman lakia olisin, (vaikka en minä ilman
lakia Jumalan edessä ole, vaan olen Kristuksen laissa,) että minä ne, jotka ilman lakia ovat,
voittaisin;
CPR1642 21. Nijlle cuin ilman Laita owat olen minä tehty nijncuin minä ilman Laita olisin ( waicka
en minä ilman Laita Jumalan edes ole waan olen Christuxen Lais ) että minä ne jotca ilman Laita
owat woittaisin.
UT1548 21. Ninen quin ilman Laita ouat/ mine olen techty ninquin mine ilman Laita olisin
Waicka em mine ilma' Laita ole Jumala' edese/ Waan olen Christusen Laissa
ette mine ne/ iotca ilman Laita ouat/ woitaisin.
Niiden kuin ilman lakia owat/ minä olen tehty niinkuin minä ilman lakia olisin
Waikka en minä ilman lakia ole Jumalan edessä/ Waan olen Kristuksen laissa
että minä ne/ jotka ilman lakia owat/ woittaisin
Ref2016NTSve 21. För dem som är utan lag (har jag blivit) som (vore jag) utan lag, för att jag skulle
kunna vinna dem som är utan lag – fastän jag inte är utan Guds lag, utan under Kristi lag.
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TR Scriverer 22. ἐγενόμην τοῖς ἀσθενέσιν ὡς ἀσθενής, ἵνα τοὺς ἀσθενεῖς κερδήσω τοῖς
πᾶσι γέγονα τὰ πάντα, ἵνα πάντως τινὰς σώσω.
Gr-East 22. ἐγενόμην τοῖς ἀσθενέσιν ὡς ἀσθενής, ἵνα τοὺς ἀσθενεῖς κερδήσω· τοῖς πᾶσι
γέγονα τὰ πάντα, ἵνα πάντως τινὰς σώσω.

ἐγενόμην τοῖς

ἀσθενέσιν ὡς

ἀσθενής ἵνα

τοὺς

ἀσθενεῖς κερδήσω τοῖς

egenomēn tois
asthenesin hōs
asthenēs hina
tous astheneis kerdēsō tois
G1096
G3588 G772
G5613 G772
G2443 G3588 G772
G2770
G3588
olen ollut
heikoille
niinkuin heikko
että
heikot
voittaisin

πᾶσι γέγονα τὰ

πάντα ἵνα

πάντως τινὰς

σώσω

pasi
gegona ta
panta hina
pantōs tinas
sōsō
G3956 G1096 G3588 G3956 G2443 G3843 G5100
G4982
kaikille olen ollut
kaikkea että
kaikista muutamia pelastaisin
TKIS 22. Heikoille olen ollut ikään kuin heikko voittaakseni heikkoja. Kaikille olen ollut kaikkea
pelastaakseni edes joitakin.
FiSTLK2017 22. Heikoille olen ollut heikko voittaakseni heikot. Kaikille olen ollut kaikkea
pelastaakseni edes muutamia.
Biblia1776 22. Heikoille olen minä tehty niinkuin heikko, että minä heikot voittaisin. Minä olen
kaikille tehty kaikiksi, että minä kaiketi muutamat autuaaksi saattaisin.
CPR1642 22. Heicoille olen minä tehty nijncuin heicko että minä heicot woittaisin. Minä olen
jocaidzelle tehty caickinaisexi että minä caiketi muutamat autuaxi tekisin.
UT1548 22. Ninen Heickodhen mine olen techty/ nin quin Heicko/ senpäle ette mine ne Heicot
woitaisin. Mine ole' iocaitzelle techty caikinaisexi/ senpäle ette mine caikeni mwtomat autuaxi
tekisin.
Niiden heikkouden minä olen tehty/ niinkuin heikko/ sen päälle että minä ne heikot woittaisin. Minä
olen jokaiselle tehty kaikkinaiseksi/ sen päälle että minä kaikkeni muutamat autuaaksi tekisin.
Ref2016NTSve 22. För de svaga har jag blivit som en svag så att jag kan vinna de svaga. Jag har
för alla blivit allt, för att jag i varje fall ska frälsa några.
23 TR Scriverer 23. τοῦτο δὲ ποιῶ διὰ τὸ εὐαγγέλιον, ἵνα συγκοινωνὸς αὐτοῦ γένωμαι.
Gr-East 23. Τοῦτο δὲ ποιῶ διὰ τὸ εὐαγγέλιον, ἵνα συγκοινωνὸς αὐτοῦ γένωμαι.

τοῦτο

δὲ

ποιῶ διὰ

τὸ

εὐαγγέλιον ἵνα

συγκοινωνὸς αὐτοῦ γένωμαι

touto
to
euangelion hina
de
poiō
dia
sygkoinōnos
G5124 G1161 G4160 G1223 G3588 G2098
G2443 G4791
teen
tähden
evankeliumin että
osalliseksi
ja tämän

autou genōmai
G846 G1096
siitä tulisin

TKIS 23. Mutta tämän* teen ilosanoman vuoksi, ollakseni siitä osallinen.
FiSTLK2017 23. Mutta kaiken teen evankeliumin tähden, että minäkin tulisin siitä osalliseksi.
Biblia1776 23. Mutta sen minä teen evankeliumin tähden, että minä siitä osalliseksi tulisin.
CPR1642 23. Mutta sencaltaista minä teen Evangeliumin tähden että minä sijtä osallisexi tulisin.
UT1548 23. Mutta sencaltaista mine teen Euangeliumin tedhen/ ette mine tulisin heneste osalisexi.
Mutta senkaltaista minä teen ewankeliumin tähden/ että minä tulisin hänestä osalliseksi.
Ref2016NTSve 23. Men detta gör jag för evangeliets skull, för att jag ska få del av det.
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TR Scriverer 24. οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἐν σταδίῳ τρέχοντες πάντες μὲν τρέχουσιν, εἷς δὲ
λαμβάνει τὸ βραβεῖον; οὕτω τρέχετε, ἵνα καταλάβητε.
Gr-East 24. οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἐν σταδίῳ τρέχοντες πάντες μὲν τρέχουσιν, εἷς δὲ
λαμβάνει τὸ βραβεῖον; οὕτω τρέχετε, ἵνα καταλάβητε.

οὐκ

οἴδατε ὅτι

οἱ

ἐν

σταδίῳ

τρέχοντες πάντες μὲν

τρέχουσιν

ouk
oidate hoti
oi
en
stadiō
trechontes pantes men trechousin
G3756 G1492 G3754 G3588 G1722 G4712
G5143
G3956 G3303 G5143
ettekö tiedä että
jotka
stadionilla juoksevat kaikki tosin juoksevat

εἷς

δὲ

λαμβάνει τὸ

βραβεῖον

οὕτω τρέχετε

ἵνα

καταλάβητε

de
lambanei to
brabeion
houtō trechete hina
katalabēte
heis
G1520
G1161 G2983
G3588 G1017
G3779 G5143
G2443 G2638
mutta yksi
saa
voittopalkinnon niin
te juoskaa että
sen saavuttaisitte
TKIS 24. Ettekö tiedä, että jotka kilparadalla juoksevat, ne kaikki juoksevat, mutta yksi saa
voittopalkinnon? Juoskaa niin, että sen saavuttaisitte.
FiSTLK2017 24. Ettekö tiedä, että ne, jotka stadionilla juoksevat, tosin kaikki juoksevat, mutta yksi
saa voittopalkinnon? Juoskaa niin kuin se, että sen saavuttaisitte.
Biblia1776 24. Ettekö te tiedä, että ne, jotka kiistassa juoksevat, kaikki tosin he juoksevat, vaan yksi
palkan ennättää? Juoskaat siis niin, että te käsittäisitte.
CPR1642 24. ETtekö te tiedä että ne jotca kijstasa juoxewat caicki tosin he juoxewat waan yxi
palcan ennättä? Juoscat sijs nijn että te käsitäisitte.
UT1548 24. Eikö te tiedhä/ ette ne/ iotca Kijstassa iooxeuat/ caiki tosin he iooxeuat/ waan yxi
Palcan ennettä? Jooskata nyt nin ette te käsiteisitte.
Eikö te tiedä/ että ne/ jotka kiistassa juoksewat/ kaikki tosin juoksewat/ waan yksi palkan
ennättää? Juoskaatte nyt niin että te käsittäisitte.
Ref2016NTSve 24. Vet ni inte att alla löparna på en tävlingsbana springer, men det är bara en som
får priset? Spring så att ni vinner (det).
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TR Scriverer 25. πᾶς δὲ ὁ ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται, ἐκεῖνοι μὲν οὖν ἵνα
φθαρτὸν στέφανον λάβωσιν, ἡμεῖς δὲ ἄφθαρτον.
Gr-East 25. πᾶς δὲ ὁ ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται, ἐκεῖνοι μὲν οὖν ἵνα φθαρτὸν
στέφανον λάβωσιν, ἡμεῖς δὲ ἄφθαρτον,

πᾶς

δὲ

ὁ

ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται ἐκεῖνοι μὲν

οὖν

pas
de
ho
agōnidzomenos panta
egkrateuetai
ekeinoi men oun
G3956
G1161 G3588 G75
G3956 G1467
G1565 G3303 G3767
ja jokainen
kilpailija
kaikessa hillitsee itseään nuo
nyt
niin

ἵνα

φθαρτὸν στέφανον λάβωσιν ἡμεῖς

hina
ftharton stefanon labōsin
G2443 G5349
G4735
G2983
että
katoavan seppeleen saisivat

δὲ

ἄφθαρτον

aftharton
hēmeis de
G2249
G1161 G862
mutta me
katoamattoman

TKIS 25. Mutta jokainen kilpailija hillitsee itseään kaikessa, he tosin saadakseen katoavan
seppeleen, mutta me katoamattoman.
FiSTLK2017 25. Mutta jokainen kilpailija noudattaa itsehillintää kaikessa, he saadakseen katoavan
seppeleen, mutta me katoamattoman.
Biblia1776 25. Mutta jokainen joka kilvoittelee, kaikista hän itsensä pitää pois. Ne tosin sitä varten,
että he katoovaisen kruunun saisivat; mutta me katoomattoman.
CPR1642 25. Mutta jocainen cuin kilwoittele caikista hän idzens wälttä. Ne tosin sitäwarten että he
catowaisen Cruunun saisit: Mutta me että me ijancaickisen saisimma.
UT1548 25. Mutta iocainen quin campale/ caikista he' itzens weltä. Ne tosin sitewarte'/ ette he
catouaisen Crunon saisit. Mutta me senteden ette me saisima sen ijancaikisen.
Mutta jokainen kuin kamppailee/ kaikistä hän itsensä wälttää. Ne tosin sitä warten/ että he
katowaisen kruunun saisit. Mutta me sen tähden etta me saisimme sen iankaikkisen.
Ref2016NTSve 25. För var och en som tävlar måste ha disciplin i allt. Nu gör de detta för att vinna
en förgänglig segerkrans, men vi en oförgänglig.
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TR Scriverer 26. ἐγὼ τοίνυν οὕτω τρέχω ὡς οὐκ ἀδήλως, οὕτω πυκτεύω ὡς οὐκ ἀέρα
δέρων•
Gr-East 26. ἐγὼ τοίνυν οὕτω τρέχω, ὡς οὐκ ἀδήλως, οὕτω πυκτεύω, ὡς οὐκ ἀέρα
δέρων,

ἐγὼ

τοίνυν οὕτω τρέχω ὡς

οὐκ

ἀδήλως

οὕτω πυκτεύω ὡς

οὐκ

egō
toinyn houtō trechō hōs
ouk
adēlōs
houtō pykteuō hōs
ouk
G1473 G5106 G3779 G5143 G5613 G3756 G84
G3779 G4438
G5613 G3756
tietämättömänä samoin nyrkkeilen kuin
en
minä nyt siis siten juoksen niinkuin en

ἀέρα δέρων·
aera derōn
G109 G1194
ilmaa huitoen
TKIS 26. Minä en siis juokse niin kuin umpimähkään, en nyrkkeile niin kuin ilmaan hosuva,
FiSTLK2017 26. Minä en siis juokse umpimähkään enkä nyrkkeile kuin ilmaan huitoen,
Biblia1776 26. Mutta en minä niin juokse kuin tietämättömän puoleen, ja minä kilvoittelen, ei
niinkuin tuulta pieksäin.
CPR1642 26. Mutta en minä nijn juoxe cuin tietämättömän puoleen: ja en minä nijn kilwoittele cuin
tuulda piexäin.
UT1548 26. Mutta em mine nin iooxe/ quin * wissittömen polen/ Ja em mine nin kiluoittele quin
Twlda piexeisin/
Mutta en minä niin juokse kuin wissittömien puoleen/ Ja en minä niin kilwoittele kuin tuulta
pieksisin/
Ref2016NTSve 26. Jag springer därför inte utan något mål, jag kämpar inte som en som slår i
tomma luften.
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TR Scriverer 27. ἀλλ’ ὑπωπιάζω μου τὸ σῶμα καὶ δουλαγωγῶ, μήπως, ἄλλοις κηρύξας
αὐτὸς ἀδόκιμος γένωμαι.
Gr-East 27. ἀλλ’ ὑπωπιάζω μου τὸ σῶμα καὶ δουλαγωγῶ, μήπως ἄλλοις κηρύξας αὐτὸς
ἀδόκιμος γένωμαι.

ἀλλ’ ὑπωπιάζω μου

τὸ

σῶμα

καὶ

δουλαγωγῶ μήπως

ἄλλοις κηρύξας

all
hypōpiadzō mou to
sōma
kai
doulagōgō mēpōs
allois kēryksas
G235 G5299
G3450 G3588 G4983
G2532 G1396
G3381
G243 G2784
vaan kuritan
minun
ruumistani ja
orjuutan sitä etten joka toisille saarnaan

αὐτὸς ἀδόκιμος γένωμαι
autos adokimos genōmai
G846 G96
G1096
hylätyksi tulisi
itse
TKIS 27. vaan kuritan ruumistani ja masennan sitä, etten minä, joka toisille saarnaan, itse ehkä
tulisi hylätyksi.
FiSTLK2017 27. vaan kuritan ruumistani ja orjuutan sitä, etten minä, joka muille saarnaan, itse ehkä
joutuisi hylätyksi.
Biblia1776 27. Vaan minä kuritan ruumistani ja painan sitä alas, etten minä, joka muille saarnaan,
itse hyljättäväksi tulisi.
CPR1642 27. Waan minä curitan ruumistani ja alaspainan sitä etten minä muille saarnais ja idze
hyljättäwäxi tulisin.
UT1548 27. Waan mine rangaitzen minun Rumihini/ ia alaspainan sen/ Senpäle ettei coska mine
muille sarnan/ madhaisi itze nuchtelinen olla.
Waan minä rankaisen minun ruumiihini/ ja alas painan sen/ Sen päälle ettei koska minä muille
saarnaan/ mahtaisi itse nuhteellinen olla.
Ref2016NTSve 27. Utan jag disciplinerar min kropp och tvingar den till lydnad, för att jag inte ska
predika för andra och själv inte hålla provet.

1 Korintto 10 (1 Corinthians 10)
1
TR Scriverer 1. Οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι οἱ πατέρες ἡμῶν πάντες ὑπὸ τὴν
νεφέλην ἦσαν, καὶ πάντες διὰ τῆς θαλάσσης διῆλθον,
Gr-East 1. Οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι οἱ πατέρες ἡμῶν πάντες ὑπὸ τὴν
νεφέλην ἦσαν, καὶ πάντες διὰ τῆς θαλάσσης διῆλθον,

οὐ

θέλω δὲ

ὑμᾶς ἀγνοεῖν

ἀδελφοί ὅτι

ou
thelō de
hymas agnoein
adelfoi
G3756 G2309 G1161 G5209 G50
G80
mutta en tahdo
teidän olevan tietämättömiä veljet

πάντες ὑπὸ

τὴν

νεφέλην ἦσαν καὶ

pantes hypo tēn
nefelēn
G3956 G5259 G3588 G3507
kaikki alla
pilven

πάντες διὰ

οἱ

πατέρες ἡμῶν

hoti
oi
pateres hēmōn
G3754 G3588 G3962 G2257
että
isämme meidän

τῆς

θαλάσσης διῆλθον

ēsan kai
pantes dia
tēs
thalassēs diēlthon
G2258 G2532 G3956 G1223 G3588 G2281
G1330
olivat ja
kaikki läpi
meren
kulkivat

TKIS 1. Mutta* en tahdo, veljet, teidän olevan tietämättömiä siitä, että isämme olivat kaikki pilven
alla ja kulkivat kaikki meren poikki
FiSTLK2017 1. En tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla
ja kulkivat kaikki meren halki,
Biblia1776 1. Mutta en minä tahdo sitä teiltä, rakkaat veljet, salata, että meidän isämme ovat kaikki
pilven alla olleet ja kaikki meren lävitse vaeltaneet,
CPR1642 1. EN minä tahdo sitä teildä rackat weljet salata että meidän Isäm owat caicki pilwen alla
ollet caicki owat he meren läpidze waeldanet.
UT1548 1. EM mine tadho Rackat Weliet/ site teilde salata/ Ette meiden Iset ouat caiki Piluen alla
olluet/ Caiki ouat Meren lepitze waeldaneet/
En minä tahdo rakkaat weljet/ sitä teiltä salata/ Että meidän isät owat kaikki pilwen alla olleet/
Kaikki owat meren läwitse waeltaneet/
Ref2016NTSve 1. Dessutom, bröder, vill jag inte att ni ska vara okunniga om att alla våra fäder var
under molnskyn och alla gick genom havet.
2
TR Scriverer 2. καὶ πάντες εἰς τὸν Μωσῆν ἐβαπτίσαντο ἐν τῇ νεφέλῃ καὶ ἐν τῇ θαλάσσῃ,
Gr-East 2. καὶ πάντες εἰς τὸν Μωϋσῆν ἐβαπτίσαντο ἐν τῇ νεφέλῃ καὶ ἐν τῇ θαλάσσῃ,

καὶ

πάντες εἰς

τὸν

Μωσῆν

ἐβαπτίσαντο ἐν

kai
pantes eis
ton
Mōsēn
ebaptisanto
G2532 G3956 G1519 G3588 G3475
G907
kaikki
Moosekseen kastettiin
ja

ἐν

τῇ

θαλάσσῃ

thalassē
en
tē
G1722 G3588 G2281
meressä

τῇ

νεφέλῃ καὶ

en
tē
nefelē kai
G1722 G3588 G3507 G2532
pilvessä ja

TKIS 2. ja kastettiin kaikki Moosekseen pilvessä ja meressä
FiSTLK2017 2. saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä,
Biblia1776 2. Ja kaikki Mosekseen kastetut pilvessä ja meressä.
CPR1642 2. Ja caicki Mosexelda castetut pilwesä ja meresä.
UT1548 2. Ja caiki ouat Moseselda castetudh Piluesse ia Meresse.
Ja kaikki owat Mosekselta kastetut pilwessä ja meressä.
Ref2016NTSve 2. Och alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose,
3 TR Scriverer 3. καὶ πάντες τὸ αὐτὸ βρῶμα πνευματικὸν ἔφαγον,
Gr-East 3. καὶ πάντες τὸ αὐτὸ βρῶμα πνευματικὸν ἔφαγον,

καὶ

πάντες τὸ

αὐτὸ βρῶμα πνευματικὸν ἔφαγον

kai
pantes to
auto brōma pneumatikon efagon
G2532 G3956 G3588 G846 G1033 G4152
G5315
ja
kaikki
samaa ruokaa hengellistä
söivät
TKIS 3. ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa
FiSTLK2017 3. söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa
Biblia1776 3. Ja ovat kaikki yhtäläistä hengellistä ruokaa syöneet,
CPR1642 3. Ja owat cacki yhtäläistä hengellistä ruoca syönet.
UT1548 3. Ja ouat caiki ychteleiste Hengeliste rooca söönet/
Ja owat kaikki yhtäläistä hengellistä ruokaa syöneet/
Ref2016NTSve 3. och alla åt samma andliga mat,
4
TR Scriverer 4. καὶ πάντες τὸ αὐτὸ πόμα πνευματικὸν ἔπιον• ἔπινον γὰρ ἐκ πνευματικῆς
ἀκολουθούσης πέτρας• ἡ δὲ πέτρα ἦν ὁ Χριστός.
Gr-East 4. καὶ πάντες τὸ αὐτὸ πόμα πνευματικὸν ἔπιον· ἔπινον γὰρ ἐκ πνευματικῆς
ἀκολουθούσης πέτρας, ἡ δὲ πέτρα ἦν ὁ Χριστός.

καὶ

πάντες τὸ

αὐτὸ πόμα πνευματικὸν ἔπιον· ἔπινον

γὰρ

ἐκ

kai
pantes to
auto poma pneumatikon epion epinon
gar
ek
G2532 G3956 G3588 G846 G4188 G4152
G4095 G4095
G1063 G1537
ja
kaikki
samaa juomaa hengellistä
joivat sillä he joivat

πνευματικῆς ἀκολουθούσης

πέτρας· ἡ

δὲ

πέτρα ἦν

ὁ

Χριστός

pneumatikēs akolouthousēs
petras hē
de
petra ēn
ho
Christos
G4152
G190
G4073 G3588 G1161 G4073 G2258 G3588 G5547
hengellisestä heitä seuranneesta kalliosta
ja
kallio oli
Kristus
TKIS 4. ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä
seurasi, ja se kallio oli Kristus.

FiSTLK2017 4. ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka
heitä seurasi, ja se kallio oli Kristus.
Biblia1776 4. Ja kaikki yhtäläistä hengellistä juomaa juoneet; sillä he joivat siitä hengellisestä
kalliosta, joka heitä seurasi; mutta se kallio oli Kristus.
CPR1642 4. Ja owat myös caicki yhtäläistä hengellistä juoma juonet. Sillä he joit sijtä hengellisestä
calliosta joca heitä seurais joca callio oli Christus.
UT1548 4. ia ouat mös caiki ychteleiste Hengeliste Jooma iooneet. Sille ette he iooit sijte
Hengelisesta Calliosta/ ioca heite seurasi/ ioca Callio oli Christus.
ja owat myös kaikki yhtäläistä hengellistä juomaa juoneet. Sillä että he joit siitä hengellisestä
kalliosta/ joka heitä seurasi/ joka kallio oli Kristus.
Ref2016NTSve 4. och alla drack samma andliga dryck. För de drack av den andliga Klippan som
följde dem och den Klippan var Kristus.
5
TR Scriverer 5. ἀλλ’ οὐκ ἐν τοῖς πλείοσιν αὐτῶν εὐδόκησεν ὁ Θεός• κατεστρώθησαν γὰρ
ἐν τῇ ἐρήμῳ.
Gr-East 5. ἀλλ’ οὐκ ἐν τοῖς πλείοσιν αὐτῶν εὐδόκησεν ὁ Θεός· κατεστρώθησαν γὰρ ἐν τῇ
ἐρήμῳ.

ἀλλ’ οὐκ

ἐν

τοῖς

πλείοσιν αὐτῶν εὐδόκησεν ὁ

Θεός·

ouk
pleiosin autōn eudokēsen ho
Theos
all
en
tois
G235 G3756 G1722 G3588 G4119
G846 G2106
G3588 G2316
mutta ei
useimpiin heistä mielistynyt
Jumala

κατεστρώθησαν

γὰρ

ἐν

τῇ

ἐρήμῳ

katestrōthēsan
gar
erēmō
en
tē
G2693
G1063 G1722 G3588 G2048
sillä he saivat surmansa
autiomaassa
TKIS 5. Useimpiin heistä Jumala ei kuitenkaan mielistynyt, sillä he saivat surmansa autiomaassa.
FiSTLK2017 5. Mutta useimpiin heistä Jumala ei mieltynyt, koska he saivat surmansa erämaassa.
Biblia1776 5. Mutta ei heistä monta olleet Jumalalle otolliset; sillä he maahan lyötiin korvessa.
CPR1642 5. Mutta ei heistä monda ollet Jumalalle otolliset: sillä he maahan lyötin corwesa.
UT1548 5. Mutta monda heiste eiuet olluet Jumalan otoliset/ Sille ette he mahanlötin Coruesa.
Mutta monta heistä eiwät olleet Jumalalle otolliset/ Sillä että he maahan lyötiin korwessa.
Ref2016NTSve 5. Men de flesta av dem fann inte Gud behag i, därför blev de kringspridda i öknen.
6
TR Scriverer 6. ταῦτα δὲ τύποι ἡμῶν ἐγενήθησαν, εἰς τὸ μὴ εἶναι ἡμᾶς ἐπιθυμητὰς
κακῶν, καθὼς κἀκεῖνοι ἐπεθύμησαν.
Gr-East 6. Ταῦτα δὲ τύποι ἡμῶν ἐγενήθησαν, εἰς τὸ μὴ εἶναι ἡμᾶς ἐπιθυμητὰς κακῶν,
καθὼς κἀκεῖνοι ἐπεθύμησαν.

ταῦτα δὲ

τύποι

ἡμῶν ἐγενήθησαν εἰς

τὸ

μὴ

εἶναι ἡμᾶς

tauta
typoi
hēmōn egenēthēsan eis
einai hēmas
de
to
mē
G5023 G1161 G5179
G2257 G1096
G1519 G3588 G3361 G1511 G2248
ja nämä
esikuviksi meille ovat tulleet
ettemme olisi
me

ἐπιθυμητὰς κακῶν καθὼς κἀκεῖνοι ἐπεθύμησαν
epithymētas kakōn kathōs kakeinoi epethymēsan
G1938
G2556 G2531 G2548
G1937
himoitsevia pahaa kuten he
himoitsivat
TKIS 6. Mutta nämä tapahtumat ovat tulleet meille esikuviksi, jottemme pahaa himoitsisi, niin kun
myös he himoitsivat.
FiSTLK2017 6. Tämä tapahtui varoittavaksi esimerkiksi meille, ettemme himoitsisi pahaa, kuten he
himoitsivat.
Biblia1776 6. Mutta nämä olivat meille esikuvaksi, ettemme pahaa himoitsisi, niinkuin he
himoitsivat.
CPR1642 6. MUtta tämä on meille esicuwaxi tapahtunut etten me paha himoidzis nijncuin he
himoidzit.
UT1548 6. Mutta teme ombi meille Esicuuaxi tapachtanut/ ettei me himoitzisi site Paha/ ninquin
he mös himoitzit.
Mutta tämä ompi meille esikuwaksi tapahtunut/ ettei me himoitsisi sitä pahaa/ niinkuin he myös
himoitsit.
Ref2016NTSve 6. Men detta har blivit till exempel för oss, för att inte vi liksom de ska ha begär till
det onda.
7
TR Scriverer 7. μηδὲ εἰδωλολάτραι γίνεσθε, καθώς τινες αὐτῶν• ὥς γέγραπται,
Ἐκάθισεν ὁ λαὸς φαγεῖν καὶ πιεῖν, καὶ ἀνέστησαν παίζειν.
Gr-East 7. μηδὲ εἰδωλολάτραι γίνεσθε, καθώς τινες αὐτῶν, ὡς γέγραπται· ἐκάθισεν ὁ
λαὸς φαγεῖν καὶ πιεῖν, καὶ ἀνέστησαν παίζειν.

μηδὲ

εἰδωλολάτραι

γίνεσθε καθώς τινες

αὐτῶν· ὥς

mēde eidōlolatrai
ginesthe kathōs tines
autōn
G3366 G1496
G1096 G2531 G5100
G846
älkää epäjumalanpalvelijoita olko
niinkuin muutamat heistä

ἐκάθισεν ὁ

λαὸς φαγεῖν καὶ

πιεῖν

καὶ

γέγραπται

hōs
gegraptai
G5613 G1125
niinkuin on kirjoitettu

ἀνέστησαν παίζειν

ekathisen ho
laos
fagein
kai
piein
kai
anestēsan
G2523
G3588 G2992 G5315 G2532 G4095 G2532 G450
istuutui
kansa syömään ja
juomaan ja
nousivat

paidzein
G3815
tanssimaan

TKIS 7. Älkää myöskään olko epäjumalanpalvelijoita niin kuin jotkut heistä — niin kuin on kirjoitettu:
"Kansa istuutui syömään ja juomaan, ja he nousivat iloa pitämään."
FiSTLK2017 7. Älkää myöskään olko epäjumalanpalvelijoita kuten muutamat heistä, kuten on
kirjoitettu: "Kansa istui syömään ja juomaan, ja he nousivat karkeloimaan."
Biblia1776 7. Älkäät siis olko epäjumalain palveliat, niinkuin muutamat heistä, niinkuin kirjoitettu
on: kansa istui syömään ja juomaan, ja nousi mässäämään.

CPR1642 7. Älkät olco epäjumalden palweliat nijncuin heistä muutamat olit nijncuin kirjoitettu on:
Canssa istui syömän ja juoman ja nousit mässämän.
UT1548 7. Elke mös olco Epeiumalden palueliat/ ninquin heiste monicadhat olit/ quin kirioitettu
on/ Canssa mahanistui söömen ia iooman ia ylesnousit leikitzemen.
Älkää myös olko epäjumalten palwelijat/ niinkuin heistä monikahdat olit/ kuin kirjoitettu on/ Kansa
maahan istui syömään ja juomaan ja ylös nousit leikitsemään.
Ref2016NTSve 7. Bli inte heller avgudadyrkare som några av dem blev, som det står skrivet: Folket
satte sig ner till att äta och dricka och steg upp för att leka.
8
TR Scriverer 8. μηδὲ πορνεύωμεν, καθώς τινες αὐτῶν ἐπόρνευσαν, καὶ ἔπεσον ἕν μιᾷ
ἡμέρᾳ εἴκοσιτρεῖς χιλιάδες.
Gr-East 8. μηδὲ πορνεύωμεν, καθώς τινες αὐτῶν ἐπόρνευσαν καὶ ἔπεσον ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ
εἰκοσιτρεῖς χιλιάδες.

μηδὲ

πορνεύωμεν

καθώς τινες

αὐτῶν ἐπόρνευσαν

καὶ

mēde
porneuōmen
kathōs tines
autōn eporneusan
kai
G3366
G4203
G2531 G5100
G846 G4203
G2532
älkäämme harjoittako haureutta niinkuin muutamat heistä haureutta harjoittivat ja

ἔπεσον

ἕν

μιᾷ

ἡμέρᾳ εἴκοσιτρεῖς

χιλιάδες

epeson
mia
hēmera eikositreis
chiliades
en
G4098
G5505
G1722 G3391 G2250 G1501
heistä kaatui
yhtenä päivänä kaksikymmentä kolme tuhatta
TKIS 8. Älkäämme myöskään harjoittako haureutta niin kuin jotkut heistä haureutta harjoittivat, ja
yhtenä päivänä kaatui kaksikymmentäkolme tuhatta.
FiSTLK2017 8. Älkäämme myöskään harjoittako haureutta, niin kuin muutamat heistä harjoittivat
haureutta, ja heitä kaatui yhtenä päivänä kaksikymmentä kolme tuhatta.
Biblia1776 8. Älkäämme huorin tehkö, niinkuin muutamat heistä itsensä huoruudella saastuttivat ja
lankesivat yhtenä päivänä kolmekolmattakymmentä tuhatta.
CPR1642 8. Älkämme huorintehkö nijncuin muutamat heistä idzens huorudella saastutit ja
lamgeisit yhtenä päiwänä colmecolmattakymmendä tuhatta.
UT1548 8. Elke' me mös Hooritechkö ninquin mwtomat heiste saastutit itzense Hoorudhella/ ia
ychtene Peiuene langesit colmet ia caxikymende tuhatta.
Älkäämme me myös huorintehkö niinkuin muutamat heistä saastutit itsensä huoruudella/ ja
yhtenä päiwänä lankesit kolmet ja kaksikymmentä tuhatta.
Ref2016NTSve 8. Låt oss inte heller begå otukt, som några av dem begick otukt, för 23 000 föll på
en dag.
9
TR Scriverer 9. μηδὲ ἐκπειράζωμεν τὸν Χριστόν, καθώς καὶ τινες αὐτῶν ἐπείρασαν, καὶ
ὑπὸ τῶν ὄφεων ἀπώλοντο.
Gr-East 9. μηδὲ ἐκπειράζωμεν τὸν Χριστόν, καθὼς καί τινες αὐτῶν ἐπείρασαν καὶ ὑπὸ
τῶν ὄφεων ἀπώλοντο.

μηδὲ

ἐκπειράζωμεν τὸν

Χριστόν καθώς καὶ

τινες

αὐτῶν ἐπείρασαν

mēde
ekpeiradzōmen ton
Christon kathōs kai
tines
autōn epeirasan
G3366
G1598
G3588 G5547
G2531 G2532 G5100
G846 G3985
älkäämme kiusatko
Kristusta niinkuin myös muutamat heistä kiusasivat

καὶ

ὑπὸ

τῶν

ὄφεων

ἀπώλοντο

hypo tōn
ofeōn
apōlonto
kai
G2532 G5259 G3588 G3789 G622
ja
käärmeet heidät tappoivat
TKIS 9. Älkäämme myöskään kiusatko Kristusta,* niin kuin myös jotkut heistä kiusasivat ja saivat
käärmeitten pistosta surmansa.
FiSTLK2017 9. Älkäämme myöskään kiusatko Kristusta, niin kuin muutamat heistä kiusasivat ja
saivat käärmeiltä surmansa.
Biblia1776 9. Älkäämme Kristusta kiusatko, niinkuin myös muutamat heistä kiusasivat ja
surmattiin kärmeiltä.
CPR1642 9. Älkämme Christusta kiusatco nijncuin muutamat heistä händä kiusaisit ja surmattin
kärmeildä.
UT1548 9. Elke' me mös Christusta kiusatko/ ninquin mwtomat heiste kiusasit hende/ ia
Kermehilde swrmattihin.
Älkäämme me myös Kristusta kiusatko/ niiinkuin muutamat heistä kiusasit häntä/ ja käärmehiltä
surmattihin.
Ref2016NTSve 9. Låt oss inte heller fresta Kristus, som också några av dem frestade (Gud). Därför
blev de dödade av ormar.
10
TR Scriverer 10. μηδὲ γογγύζετε, καθὼς καὶ τινὲς αὐτῶν ἐγόγγυσαν, καὶ ἀπώλοντο ὑπὸ
τοῦ ὀλοθρευτοῦ.
Gr-East 10. μηδὲ γογγύζετε, καθὼς καί τινες αὐτῶν ἐγόγγυσαν καὶ ἀπώλοντο ὑπὸ τοῦ
ὀλοθρευτοῦ.

μηδὲ

γογγύζετε καθὼς καὶ

τινὲς

αὐτῶν ἐγόγγυσαν καὶ

ἀπώλοντο

mēde gongydzete kathōs kai
tines
autōn egongysan kai
apōlonto
G3366 G1111
G2531 G2532 G5100
G846 G1111
G2532 G622
älkääkä napisko
niinkuin myös muutamat heistä napisivat
ja
saivat surmansa

ὑπὸ

τοῦ

ὀλοθρευτοῦ

hypo tou
olothreutou
G5259 G3588 G3644
tuhoajalta
TKIS 10. Älkääkä napisko, niin kuin (myös) jotkut heistä napisivat ja saivat tuhoojan kädestä*
surmansa.
FiSTLK2017 10. Älkääkä napisko, niin kuin muutamat heistä napisivat ja saivat surmansa
tuhoojalta.
Biblia1776 10. Älkäät napisko, niinkuin muutamat heistä napisivat ja hukattiin kadottajalta.

CPR1642 10. Älkät napisco nijncuin muutamat heistä napisit ja mestattin cadottajalda.
UT1548 10. Elket te mös Napisko/ ninquin mwtomat heiste Napisit/ Ja olit mestatudh
Cadhottaialda.
Älkäät te myös napisko/ niinkuin muutamat heistä napisit/ Ja olit mestatut kadottajalta.
Ref2016NTSve 10. Klaga inte heller, som också några av dem klagade. Därför blev de dödade av
fördärvaren.
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TR Scriverer 11. ταῦτα δὲ πάντα τύποι συνέβαινον ἐκείνοις, ἐγράφη δὲ πρὸς νουθεσίαν
ἡμῶν, εἰς οὓς τὰ τέλη τῶν αἰώνων κατήντησεν.
Gr-East 11. ταῦτα δὲ πάντα τύποι συνέβαινον ἐκείνοις, ἐγράφη δὲ πρὸς νουθεσίαν
ἡμῶν, εἰς οὓς τὰ τέλη τῶν αἰώνων κατήντησεν.

ταῦτα δὲ

πάντα τύποι

συνέβαινον ἐκείνοις ἐγράφη

δὲ

πρὸς

panta typoi
de
pros
tauta de
synebainon ekeinois egrafē
G5023 G1161 G3956 G5179
G4819
G1565 G1125
G1161 G4314
ja nämä
kaikki on esikuvallista joka tapahtui heille
ja kirjoitettu

νουθεσίαν

ἡμῶν εἰς

οὓς

τὰ

τέλη

τῶν

αἰώνων

κατήντησεν

nouthesian
hēmōn eis
hous ta
telē
tōn
aiōnōn
katēntēsen
G3559
G2257 G1519 G3739 G3588 G5056 G3588 G165
G2658
muistutukseksi meille
joille
päätös
aikakausien on tullut
TKIS 11. Mutta kaikki tämä tapahtui heille esikuvallisessa tarkoituksessa ja on kirjoitettu
varoitukseksi meille, joille maailmanaikojen loppukausi on tullut.
FiSTLK2017 11. Mutta kaikki nämä, mitä heille tapahtui, ovat esikuvia, ja ne on kirjoitettu
varoitukseksi meille, joille maailmanaikojen loppukausi on tullut.
Biblia1776 11. Mutta kaikki nämä tulivat heidän kohtaansa esikuvaksi; vaan se on kirjoitettu meille
karttamiseksi, joidenka päälle maailman loput tulleet ovat.
CPR1642 11. Caicki sencaltaiset tulit heidän cohtans esicuwaxi mutta se on kirjoitettu meille
carttamisexi joidenga päälle mailman loput tullet owat.
UT1548 11. Caiki sencaltaiset heiden cochtans tulit Esicuuaxi/ Mutta se on kirioitettu meille
Cartamisexi/ ioinenga päle Mailma' lopud tulluet ouat.
Kaikki senkaltaiset heidän kohtaansa tulit esikuwaksi/ Mutta se on kirjoitettu meille karttamiseksi/
joidenka päälle maailman loput tulleet owat.
Ref2016NTSve 11. Men allt detta hände dem som exempel och skrevs ner till varning för oss som
har tidens slut inpå oss.
12 TR Scriverer 12. ὥστε ὁ δοκῶν ἑστάναι, βλεπέτω μὴ πέσῃ.
Gr-East 12. ὥστε ὁ δοκῶν ἑστάναι βλεπέτω μὴ πέσῃ.

ὥστε

ὁ

δοκῶν ἑστάναι

βλεπέτω μὴ

πέσῃ

hōste
ho
dokōn hestanai blepetō
mē
pesē
G5620
G3588 G1380 G2476
G991
G3361 G4098
sentähden joka
arvelee seisovansa katsokoon ettei
lankea

TKIS 12. Joka siis luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea.
FiSTLK2017 12. Sen tähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei kaadu.
Biblia1776 12. Sentähden joka luulee seisovansa, katsokaan, ettei hän lankee.
CPR1642 12. Sentähden joca luule seisowans cadzocan ettei hän lange.
UT1548 12. Senteden ioca lulepi seisouansa/ Se catzocan ettei he' * lange.
Sentähden joka luuleepi seisowansa/ Se katsokaan ettei hän lankea.
Ref2016NTSve 12. Därför ska den som menar sig stå, se till att han inte faller.
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TR Scriverer 13. πειρασμὸς ὑμᾶς οὐκ εἴληφεν εἰ μὴ ἀνθρώπινος• πιστὸς δὲ ὁ Θεός, ὃς

οὐκ ἐάσει ὑμᾶς πειρασθῆναι ὑπὲρ ὃ δύνασθε, ἀλλὰ ποιήσει σὺν τῷ πειρασμῷ καὶ τὴν
ἔκβασιν, τοῦ δύνασθαι ὑμᾶς ὑπενεγκεῖν.
Gr-East 13. πειρασμὸς ὑμᾶς οὐκ εἴληφεν εἰ μὴ ἀνθρώπινος· πιστὸς δὲ ὁ Θεός, ὃς οὐκ

ἐάσει ὑμᾶς πειρασθῆναι ὑπὲρ ὃ δύνασθε, ἀλλὰ ποιήσει σὺν τῷ πειρασμῷ καὶ τὴν
ἔκβασιν τοῦ δύνασθαι ὑμᾶς ὑπενεγκεῖν.
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TKIS 13. Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus. Mutta Jumala on uskollinen. Hän ei
salli teitä kiusattavan yli sen, minkä siedätte, vaan kiusauksen yhteydessä Hän valmistaa
pääsynkin siitä, niin että voitte kestää.
FiSTLK2017 13. Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus. Mutta Jumala on uskollinen:
hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan kiusauksen ohella hän valmistaa myös pääsyn
siitä, että voitte sen kestää.
Biblia1776 13. Eipä yksikään kiusaus ole teitä käsittänyt, vaan inhimillinen; mutta Jumala on
uskollinen, joka ei salli teitä kiusattaa ylitse teidän voimanne; vaan hän tekee myös kiusauksesta
lopun, että te sen voisitte kärsiä.

CPR1642 13. Eipä yxikän kiusaus ole teitä käsittänyt waan inhimillinen. Mutta Jumala on waca joca
ei salli teitä kiusatta ylidze teidän woiman waan hän teke kiusauxest lopun että te sen woisitta
kärsiä.
UT1548 13. Eipe yxiken kiusaus teite ole käsittenyt/ waan Inhimillinen. Mutta Jumala ombi waca/
ioca ei salli teite kiusatta ylitze teiden woiman/ Waan hen tekepi mös ynne kiusauxen cansa
Lopun/ ette te sen woisitta kerssie.
Eipä yksikään kiusaus teitä ole käsittänyt/ waan inhimillinen. Mutta Jumala ompi wakaa/ joka ei
salli teitä kiusattaa ylitse teidän woiman/ Waan hän tekeepi myös ynnä kiusauksen kanssa lopun/
että te sen woisitte kärsiä.
Ref2016NTSve 13. Ingen annan frestelse har drabbat er än den som vanligen möter människan.
Men Gud (är) trofast, han ska inte låta er frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer ska
han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut.
14 TR Scriverer 14. Διόπερ, ἀγαπητοί μου, φεύγετε ἀπὸ τῆς εἰδωλολατρείας
Gr-East 14. Διόπερ, ἀγαπητοί μου, φεύγετε ἀπὸ τῆς εἰδωλολατρίας.
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TKIS 14. Sen vuoksi, rakkaani, paetkaa epäjumalanpalvelua.
FiSTLK2017 14. Sen tähden, rakkaani, paetkaa epäjumalanpalvelusta.
Biblia1776 14. Sentähden, minun rakkaani, paetkaat epäjumalain palvelusta!
CPR1642 14. Sentähden minun rackani paetcat epäjumalden palwelusta.
UT1548 14. Sen teden minun Rackani/ paetka Epeiumalden paluelusta.
Sentähden minun rakkaani/ paetkaa epäjumalten palwelusta.
Ref2016NTSve 14. Därför, mina älskade, fly bort från avgudadyrkan.
15 TR Scriverer 15. ὡς φρονίμοις λέγω, κρίνατε ὑμεῖς ὅ φημι.
Gr-East 15. ὡς φρονίμοις λέγω· κρίνατε ὑμεῖς ὅ φημι.
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TKIS 15. Puhun niin kuin ymmärtäväisille. Arvostelkaa te mitä sanon.
FiSTLK2017 15. Puhun kuin viisaille. Arvioikaa itse, mitä sanon.
Biblia1776 15. Minä puhun niinkuin toimellisille: tuomitkaat te, mitä minä sanon.
CPR1642 15. MInä puhun nijncuin wijsaille duomitcat te mitä minä sanon:
UT1548 15. Ninquin Wijsaille mine puhun/ domitka te mite mine sanon.

Niinkuin wiisaille minä puhut/ tuomitkaa te mitä minä sanon.
Ref2016NTSve 15. Jag talar som till förståndiga. Bedöm själva vad jag säger:
16
TR Scriverer 16. τὸ ποτήριον τῆς εὐλογίας ὃ εὐλογοῦμεν, οὐχὶ κοινωνία τοῦ αἵματος

τοῦ Χριστοῦ ἐστὶ; τὸν ἄρτον ὃν κλῶμεν, οὐχὶ κοινωνία τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ
ἐστιν;
Gr-East 16. τὸ ποτήριον τῆς εὐλογίας ὃ εὐλογοῦμεν, οὐχὶ κοινωνία τοῦ αἵματος τοῦ
Χριστοῦ ἐστι; τὸν ἄρτον ὃν κλῶμεν, οὐχὶ κοινωνία τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ ἐστιν;
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TKIS 16. Siunauksen malja, jonka siunaamme, eikö se ole Kristuksen veren osallisuus? Leipä, jonka
murramme, eikö se ole Kristuksen ruumiin osallisuus?
FiSTLK2017 16. Siunauksen malja, jonka siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen? Se
leipä, jonka murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen?
Biblia1776 16. Se siunattu kalkki, jota me siunaamme, eikö se ole Kristuksen veren osallisuus? Se
leipä, jonka me murramme, eikö se ole Kristuksen ruumiin osallisuus?
CPR1642 16. Se siunattu Calcki jonga me siunamma eikö se ole Christuxen weren osallisus?
UT1548 16. Se hywestisiugnattu Calki/ ionga me Hywestisiugnama/ eikö se ole Christusen Weren
Osaliseus?
Se hywästi siunattu kalkki/ jonka me hywästi siunaamme/ eikö se ole Kristuksen weren osallisuus?
Ref2016NTSve 16. Välsignelsens bägare, som vi välsignar, ger den oss inte del av Kristi blod? Det
bröd som vi bryter, ger det oss inte del av Kristi kropp?
17
TR Scriverer 17. ὅτι εἷς ἄρτος, ἓν σῶμα, οἱ πολλοί ἐσμεν• οἱ γὰρ πάντες ἐκ τοῦ ἑνὸς
ἄρτου μετέχομεν.
Gr-East 17. ὅτι εἷς ἄρτος, ἓν σῶμα οἱ πολλοί ἐσμεν· οἱ γὰρ πάντες ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου
μετέχομεν.
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TKIS 17. Koska on yksi leipä, niin me monet olemme yksi ruumis, sillä kaikki olemme osalliset
samasta leivästä.
FiSTLK2017 17. Koska leipä on yksi, me monet olemme yksi ruumis, sillä olemme kaikki yhdestä
leivästä osallisia.
Biblia1776 17. Sillä se on yksi leipä, niin mekin monta olemme yksi ruumis; sillä me kaikki yhdestä
leivästä olemme osalliset.
CPR1642 17. Se leipä jonga me murramme eikö se ole Christuxen Ruumin osallisus? Sillä se on yxi
leipä nijn mekin monda olemma yxi ruumis että me caicki yhdestä leiwästä olemma osalliset.
UT1548 17. Se Leipe/ ionga me murdhama/ eikö se ole Christusen Lihan Osaliseus? Sille ette se
on yxi Leipe/ nin me monda olema yxi Rumis/ senwoxi ette me caiki ydheste Leiueste Osaliset
olema.
Se leipä/ jonka me murramme/ eikö se ole Kristuksen lihan osallisuus? Sillä että se on yksi leipä/
niin me monta olemme yksi ruumis/ sen wuoksi että me kaikki yhdestä leiwästä osalliset olemme.
Ref2016NTSve 17. För vi är ett bröd (och) en kropp, fastän vi är många, eftersom vi alla får del av
detta enda bröd.
18
TR Scriverer 18. βλέπετε τὸν Ἰσραὴλ κατὰ σάρκα• οὐχί οἱ ἐσθίοντες τὰς θυσίας
κοινωνοὶ τοῦ θυσιαστηρίου εἰσί;
Gr-East 18. βλέπετε τὸν Ἰσραὴλ κατὰ σάρκα· οὐχὶ οἱ ἐσθίοντες τὰς θυσίας κοινωνοὶ
τοῦ θυσιαστηρίου εἰσί;
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TKIS 18. Katsokaa luonnollista Israelia. Eivätkö ne, jotka syövät uhreja, ole osallisia alttarista?
FiSTLK2017 18. Katsokaa Israelia lihan mukaan. Eivätkö ne, jotka syövät uhreja, ole uhrialttarista
osallisia?
Biblia1776 18. Katsokaat Israelia lihan jälkeen: eikö ne, jotka uhria syövät, ole alttarista osalliset?

CPR1642 18. Cadzocat Israeli lihan jälken eikö ne jotca uhria syöwät ole Altarista osalliset.
UT1548 18. Catzocat Israelin päle Lihan ielken/ Eikö ne iotca Wffrit sööuet/ ole Altarista Osaliset?
Katsokaat Israelin päälle lihan jälkeen/ Eikö ne jotka uhria söiwät/ ole alttarista osalliset?
Ref2016NTSve 18. Se på Israel efter köttet: Har inte de som äter av offren del i altaret?
19 TR Scriverer 19. τί οὖν φημι; ὅτι εἰδωλόν τί ἐστιν; ἢ ὅτι εἴδωλοθυτόν τί ἐστιν;
Gr-East 19. τί οὖν φημι; ὅτι εἰδωλόν τί ἐστιν; ἢ ὅτι εἴδωλόθυτόν τί ἐστιν;
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TKIS 19. Mitä siis sanon? Ettäkö epäjumala* on jotain tai että epäjumalille uhrattu on jotain?
FiSTLK2017 19. Mitä siis sanon? Niinkö, että epäjumala on jotakin, tai että epäjumalanuhri on
jotakin?
Biblia1776 19. Mitäs siis minä sanon, että epäjumalat jotakin ovat, eli jos epäjumalain uhri jotakin
on?
CPR1642 19. Mitästä minun pitä sanoman? Sanongo minä että epäjumalat jotakin owat? Eli jos
epäjumalden uhri jotakin on? Ei.
UT1548 19. Mite sis minun pite sanoman? Sanongo/ Ette Epeiumala iotain on? Eli ios Epeiumalden
Wffri iotain on? Ei.
Mitä siis minun pitää sanoman? Sanonko/ että epäjumala jotain on? Eli jos epäjumalten uhri jotain
on? Ei.
Ref2016NTSve 19. Vad vill jag då säga? Att en avgud är något, eller att det som offras åt avgudar
är något?
20
TR Scriverer 20. ἀλλ’ ὅτι ἃ θύει τά ἔθνη, δαιμονίοις θύει, καὶ οὐ Θεῷ• οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς
κοινωνοὺς τῶν δαιμονίων γίνεσθαι.
Gr-East 20. ἀλλ’ ὅτι ἃ θύει τὰ ἔθνη, δαιμονίοις θύει καὶ οὐ Θεῷ· οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς
κοινωνοὺς τῶν δαιμονίων γίνεσθε.
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TKIS 20. Ei vaan, että mitä pakanat uhraavat, sen he uhraavat riivaajille eivätkä Jumalalle. Mutta en
tahdo, että te tulette osallisiksi riivaajista.
FiSTLK2017 20. Ei, vaan että sen, mitä pakanat uhraavat, he uhraavat riivaajille eivätkä Jumalalle,
mutta minä en tahdo teidän olevan osallisia riivaajista.
Biblia1776 20. Mutta sen minä sanon: mitä pakanat uhraavat, sen he perkeleille uhraavat ja ei
Jumalalle. En minä tahdo, että teidän pitää oleman perkeleistä osalliset.
CPR1642 20. Mutta sen minä sanon: mitä pacanat uhrawat sen he Perkeleille uhrawat ja ei
Jumalalle. Nyt minä en tahdo että teidän pitä oleman Perkeleistä osalliset. Et te taida HERran
Calckia juoda ja Perkelen Calckia.
UT1548 20. Mutta sen mine sanon/ Ette mite Pacanat wffrauat/ sen he Perkeleille wffrauat ia ei
Jumalalle. Nyt em mine tadho/ ette teiden pite oleman Osaliset Perkelein cansa. Eipe te taidha
HERRAN Calki ioodha/ ia Perkelen caiki.
Mutta sen minä sanon/ Että mitä pakanat uhraawat/ sen he perkeleelle uhraawat ja ei Jumalalle.
Nyt en minä tahdo/ että teidän pitää oleman osalliset perkelein kanssa. Eipä te taida HERRAN
kalkkia juoda/ ja perkeleen kalkki.
Ref2016NTSve 20. Nej, utan vad hedningarna offrar, det offrar de åt onda andar och inte åt Gud,
och jag vill inte att ni ska ha någon gemenskap med de onda andarna.
21
TR Scriverer 21. οὐ δύνασθε ποτήριον Κυρίου πίνειν καὶ ποτήριον δαιμονίων• οὐ
δύνασθε τραπέζης Κυρίου μετέχειν καὶ τραπέζης δαιμονίων.
Gr-East 21. οὐ δύνασθε ποτήριον Κυρίου πίνειν καὶ ποτήριον δαιμονίων· οὐ δύνασθε
τραπέζης Κυρίου μετέχειν καὶ τραπέζης δαιμονίων.

οὐ

δύνασθε ποτήριον Κυρίου πίνειν καὶ

ou
dynasth
G3756 e
G1410
ette
voi

potērion
G4221
maljaa

τραπέζης Κυρίου μετέχειν
trapedzēs Kyriou
G5132
G2962
pöydästä Herran

Kyriou
G2962
Herran

καὶ

ποτήριον δαιμονίων· οὐ

potērion
pinein kai
G4095 G2532 G4221
juoda ja
maljaa

daimoniōn
G1140
riivaajien

δύνασθε

ou
dynasthe
G3756 G1410
ette
voi

τραπέζης δαιμονίων

metechein kai
trapedzēs daimoniōn
G3348
G2532 G5132
G1140
olla osalliset ja
pöydästä riivaajien

TKIS 21. Ette voi juoda Herran maljasta ja riivaajain maljasta, ette voi olla osalliset Herran pöydästä
ja riivaajain pöydästä.

FiSTLK2017 21. Ette voi juoda Herran maljasta ja riivaajien maljasta, ette voi olla osallisia Herran
pöydästä ja riivaajien pöydästä.
Biblia1776 21. Ette taida Herran kalkkia juoda ja perkeleiden kalkkia. Ette taida osalliset olla Herran
pöydästä ja perkeleiden pöydästä.
CPR1642 21. Et te taida osalliset olla HERran pöydästä ja Perkelen pöydästä.
UT1548 21. Eipe te taidha Osaliset olla HERRAN Peudheste/ ia Perkelen peudheste.
Eipä te taida osalliset olla HERRAN pöydästä/ ja perkeleen pöydästä:
Ref2016NTSve 21. Ni kan inte dricka Herrens bägare och de onda andarnas bägare. Ni kan inte ha
del i Herrens bord och i de onda andarnas bord.
22 TR Scriverer 22. ἢ παραζηλοῦμεν τὸν Κύριον; μὴ ἰσχυρότεροι αὐτοῦ ἐσμεν;
Gr-East 22. ἢ παραζηλοῦμεν τὸν Κύριον; μὴ ἰσχυρότεροι αὐτοῦ ἐσμεν;
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TKIS 22. Vai sytytämmekö Herran kiivauteen? Emme kai ole Häntä voimakkaammat?
FiSTLK2017 22. Vai tahdommeko herättää Herran kiivauden? Emme kaiketi ole häntä vahvempia?
Biblia1776 22. Eli tahdommeko me Herraa härsytellä? Olemmeko me häntä väkevämmät?
CPR1642 22. Eli tahdommaco me HERra härsytellä? Ollemmaco me händä wäkewämmät?
UT1548 22. Eli tadhomaco me HErra härssytella? Ollemaco me wäkeuemet quin hen?
Eli tahdommeko me HERRAN härsytellä? Olemmeko me wäkewämmät kuin hän?
Ref2016NTSve 22. Eller vill vi reta Herren till avund? Är vi starkare än han?
23
TR Scriverer 23. Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ’ οὐ πάντα συμφέρει. πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ’ οὐ
πάντα οἰκοδομεῖ.
Gr-East 23. Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ’ οὐ πάντα συμφέρει. πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ’ οὐ
πάντα οἰκοδομεῖ.
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TKIS 23. Kaikki on (minulle) luvallista mutta ei kaikki ole hyväksi, kaikki on (minulle) luvallista,
mutta kaikki ei rakenna.
FiSTLK2017 23. Kaikki on minulle luvallista, mutta ei kaikki ole hyödyksi. Kaikki on minulle
luvallista, mutta ei kaikki rakenna.
Biblia1776 23. Kaikki tosin ovat minulle luvalliset, vaan ei kaikki ole tarpeelliset. Kaikki ovat minulle
luvalliset, mutta ei kaikki tapahdu parannukseksi.
CPR1642 23. Caicki tosin owat minulle luwalliset waan ei caicki ole tarpelliset.
UT1548 23. Caiki tosin ouat minulle luualiset/ waan ei caiki ole hyuexi.
Kaikki tosin owat minulle luwalliset/ waan ei kaikki ole hywäksi.
Ref2016NTSve 23. Allt är tillåtet för mig, men inte allt är nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men allt
bygger inte upp.
24 TR Scriverer 24. μηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ ζητείτω, ἀλλὰ τὸ τοῦ ἑτέρου ἕκαστος.
Gr-East 24. μηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ ζητείτω, ἀλλὰ τὸ τοῦ ἑτέρου ἕκαστος.
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TKIS 24. Älköön kukaan etsikö omaa etuansa, vaan (kukin) toisen etua.
FiSTLK2017 24. Älköön kukaan etsikö omaansa, vaan toisen etua.
Biblia1776 24. Älkään kenkään omaa parastansa katsoko, vaan toisen.
CPR1642 24. Caicki owat minulle luwalliset mutta ei caicki tapahdu parannuxexi. Älkän kengän
oma parastans cadzoco waan toisen.
UT1548 24. Caiki ouat minulle luualiset/ Mutta ei caiki tule paranoxexi. Elken kengen omansa
etzikö/ waan iocainen mite toisen ombi.
Kaikki owat minulle luwalliset/ Mutta ei kaikki tule parannukseksi. Älkään kenkään omaansa
etsikö/ waan jokainen mitä toisen ompi.
Ref2016NTSve 24. Ingen ska söka sitt eget (bästa), utan var och en den andres.
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TR Scriverer 25. πᾶν τὸ ἐν μακέλλῳ πωλούμενον ἐσθίετε, μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τὴν
συνείδησιν•
Gr-East 25. Πᾶν τὸ ἐν μακέλλῳ πωλούμενον ἐσθίετε μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τὴν
συνείδησιν·
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TKIS 25. Syökää kaikkea mitä lihatorilla* myydään, mitään kyselemättä omantunnon vuoksi,
FiSTLK2017 25. Syökää kaikkea, mitä lihatorilla myydään, kyselemättä mitään omantunnon tähden,
Biblia1776 25. Kaikkea, mitä teurashuoneessa myydään, syökäät ja älkäät omantunnon tähden
kyselkö.
CPR1642 25. Caicki mitä teurashuonesa myydän nijn syökät ja älkät omantunnon tähden kyselkö:
UT1548 25. Caiki mite Teurashoonesa mydhen/ site sökette/ ia elket kyselkö/ ettei te Omatundona
turmelisi/
Kaikki mitä teurashuoneessa myydään/ sitä syökäätte/ ja älkäät kyselkö/ ettei te omatuntonne
turmelisi/
Ref2016NTSve 25. Ät allt som säljs i köttaffären utan att ställa några frågor för samvetets skull.
26 TR Scriverer 26. τοῦ γὰρ Κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς.
Gr-East 26. τοῦ γὰρ Κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς.
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TKIS 26. sillä "Herran on maa ja se, mikä sen täyttää."
FiSTLK2017 26. sillä: "Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on."
Biblia1776 26. Sillä maa on Herran, ja kaikki mitä siinä on.
CPR1642 26. Sillä maa on HERran ja caicki mitä sijnä on.
UT1548 26. Sille ette Maa ombi * Herran/ ia caiki mite henessa on.
Sillä että maa ompi Herran/ ja kaikki mitä hänessä on.
Ref2016NTSve 26. För jorden (är) Herrens och allt som finns på den.
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TR Scriverer 27. εἴ δὲ τις καλεῖ ὑμᾶς τῶν ἀπίστων, καὶ θέλετε πορεύεσθαι, πᾶν τὸ
παρατιθέμενον ὑμῖν ἐσθίετε, μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τὴν συνείδησιν.
Gr-East 27. εἰ δέ τις καλεῖ ὑμᾶς τῶν ἀπίστων καὶ θέλετε πορεύεσθαι, πᾶν τὸ
παρατιθέμενον ὑμῖν ἐσθίετε μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τὴν συνείδησιν.
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TKIS 27. (Mutta) jos joku uskomaton kutsuu teitä ja te tahdotte mennä, niin syökää kaikkea, mitä
eteenne pannaan, mitään kyselemättä omantunnon vuoksi. Jos kuitenkin joku sanoo teille:
FiSTLK2017 27. Jos joku uskosta osaton kutsuu teidät ja haluatte mennä, niin syökää kaikkea, mitä
eteenne pannaan, kyselemättä mitään omantunnon tähden.
Biblia1776 27. Mutta kuin joku uskomatoin teitä vieraaksi kutsuu ja te mennä tahdotte, niin syökäät
kaikkia, mitä teidän eteenne tuodaan ja älkäät omantunnon tähden kyselkö.
CPR1642 27. Mutta cosca jocu uscomatoin teitä wieraxi cudzu ja te mennä tahdotta nijn syökät
caickia mitä teidän eteenne tuodan ja älkät omantunnon tähden kyselkö.
UT1548 27. Mutta coska nyt iocu Uskomatoin teite Weraxi cutzu/ ia te tadhotta menne/ Nin
sökette caikia mite teiden eten toodhan/ ia elket Kyselkö/ ettei te Omatu'dona turmelisi.
Mutta koska nyt joku uskomaton teitä wieraaksi kutsuu/ ja te tahdotte mennä/ Niin syökäätte
kaikkia mitä teidän eteen tuodaan/ ja älkäät kyselkö/ ettei te omantuntonne turmelisi.
Ref2016NTSve 27. Om någon av dem som inte är troende bjuder er till sig, och ni vill gå till honom,
så ät av allt som sätts fram åt er, utan att ställa några frågor för samvetets skull.
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TR Scriverer 28. ἐὰν δέ τις ὑμῖν εἴπῃ, Τοῦτο εἰδωλόθυτόν ἐστι, μὴ ἐσθίετε δι’ ἐκεῖνον τὸν
μηνύσαντα καὶ τὴν συνείδησιν• τοῦ γὰρ Κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς.
Gr-East 28. ἐὰν δέ τις ὑμῖν εἴπῃ, τοῦτο εἰδωλόθυτόν ἐστι, μὴ ἐσθίετε δι’ ἐκεῖνον τὸν
μηνύσαντα καὶ τὴν συνείδησιν· τοῦ γὰρ Κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς.
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TKIS 28. ”Tämä on epäjumalille uhrattua", niin olkaa syömättä hänen tähtensä, joka sen ilmaisi, ja
omantunnon vuoksi (sillä "Herran on maa ja se, mikä sen täyttää")."

FiSTLK2017 28. Mutta jos joku sanoo teille: "Tämä on epäjumalanuhria", älkää syökö sitä hänen
tähtensä, joka sen ilmaisi, eikä omantunnon tähden. Maa on Herran ja kaikki, mitä siinä on.
Biblia1776 28. Mutta jos joku silloin teille sanois: tämä on epäjumalain uhri, niin älkäät syökö,
hänen tähtensä, joka sen ilmoitti, ja omantunnon tähden. Sillä maa on Herran ja kaikki mitä siinä
on.
CPR1642 28. Mutta jos jocu silloin teille sanois: tämä on epäjumalden uhri nijn älkät syökö hänen
tähtens joca sen ilmoitti ja omantunnon tähden ( Sillä maa on HERran ja caicki mitä sijnä on )
UT1548 28. Mutta ios iocu silloin teille sanois/ Teme on Epeiumalden wffri/ Nin elket söökö/ henen
tedhens ioca sen osotti/ ettei te Omatudona turmelisi
Sille ette Maa ombi HERRAN/ ia caikai mite henesse on
Mutta jos joku silloin teille sanoisi/ Tämä on epäjumalten uhri/ Niin älkäät syökö/ hänen tähtensä
joka sen osoitti/ ettei te omantuntoneen turmelisi
Sillä että maa ompi HERRAN/ ja kaikki mitä hänessä on
Ref2016NTSve 28. Men om någon säger till er: Detta är offrat åt avgudar, så ät inte för hans skull
som talade om det och för samvetets skull, för jorden är Herrens och allt som fyller den.
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TR Scriverer 29. συνείδησιν δὲ λέγω οὐχὶ, τὴν ἑαυτοῦ, ἀλλὰ τὴν τοῦ ἑτέρου• ἱνατί γὰρ ἡ
ἐλευθερία μου κρίνεται ὑπὸ ἄλλης συνειδήσεως;
Gr-East 29. συνείδησιν δὲ λέγω οὐχὶ τὴν ἑαυτοῦ, ἀλλὰ τὴν τοῦ ἑτέρου. ἱνατί γὰρ ἡ
ἐλευθερία μου κρίνεται ὑπὸ ἄλλης συνειδήσεως;
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TKIS 29. Sanon kuitenkin: ei sinun omantuntosi vuoksi, vaan tuon toisen omantunnon. Sillä miksi
minun vapauteni olisi* toisen omantunnon tuomittavana?
FiSTLK2017 29. En puhu sinun itsesi omastatunnosta, vaan tuon toisen, sillä miksi toisen
omatunto saisi tuomita minun vapauteni?
Biblia1776 29. Mutta minä sanon omastatunnosta: ei sinun, vaan toisen; sillä minkätähden minun
vapauteni tuomitaan toisen omaltatunnolta?
CPR1642 29. Mutta minä sanon omastatunnosta: ei sinun omastas waan toisen: sillä mingätähden
minun wapauden duomitan toisen omaldatunnolda.
UT1548 29. Mutta mine sanon Omastatunnosta/ ei sinun omastas/ waan sen toisen. Sille
mingetedhe' minu' wapaudhen * Domitaan toisen Omastatunnosta.
Mutta minä sanon omastatunnosta/ ei sinun omastasi/ waan sen toisen. Sillä minkä tähden minun
wapauteni tuomitaan toisen omastatunnosta.

Ref2016NTSve 29. Jag menar inte ditt eget samvete utan den andres. För varför ska min frihet
dömas av en annans samvete?
30 TR Scriverer 30. εἰ δὲ ἐγὼ χάριτι μετέχω, τί βλασφημοῦμαι ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εὐχαριστῶ;
Gr-East 30. εἰ ἐγὼ χάριτι μετέχω, τί βλασφημοῦμαι ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εὐχαριστῶ;
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TKIS 30. (Mutta) jos minä sen kiittäen nautin, miksi minua herjataan siitä, mistä kiitän?
FiSTLK2017 30. Jos minä nautin sen kiitoksella, miksi minua pilkataan siitä, mistä minä kiitän?
Biblia1776 30. Sillä koska minä sen kiitoksella nautitsen, miksis minua pilkataan sen edestä, josta
minä kiitän?
CPR1642 30. Sillä cosca minä sen kijtoxella nautidzen mixistä minua nuhdellan sen edestä cuin
minä kijtän.
UT1548 30. Sille ette coska mine sen nautitzen Kijtoxen cansa/ Mixi mine sis nudhellaan ionga
tedhen mine kijten?
Sillä että koska minä sen nautitsen kiitoksen kanssa/ Miksi minä siis nuhdellaan jonka tähden
minä kiitän?
Ref2016NTSve 30. För om jag äter med tacksägelse, varför ska jag då hånas för det som jag tackar
för?
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TR Scriverer 31. εἴτε οὖν ἐσθίετε, εἴτε πίνετε, εἴτε τι ποιεῖτε, πάντα εἰς δόξαν Θεοῦ
ποιεῖτε.
Gr-East 31. Εἴτε οὖν ἐσθίετε εἴτε πίνετε εἴτε τι ποιεῖτε, πάντα εἰς δόξαν Θεοῦ ποιεῖτε.
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TKIS 31. Syöttepä siis tai juotte tai teette mitä tahansa, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi.
FiSTLK2017 31. Söittepä siis tai joitte tai teitte mitä hyvänsä, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi.

Biblia1776 31. Jos te nyt syötte eli juotte, eli mitä te teette, niin tehkäät kaikki Jumalan kunniaksi.
CPR1642 31. Jos te nyt syötte eli juotte eli mitä te teette nijn tehkät caicki Jumalan cunniaxi.
UT1548 31. Jos te nyt söötte eli iootta/ eli mite te teette/ nin techkete caiki Jumalan Cunniaxi.
Jos te nyt syötte eli juotte/ eli mitä teette/ niin tehkäätte kaikki Jumalan kunniaksi.
Ref2016NTSve 31. Vare sig ni nu äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära.
32
TR Scriverer 32. ἀπρόσκοποι γίνεσθε καὶ Ἰουδαίοις καὶ Ἕλλησι καὶ τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ
Θεοῦ•
Gr-East 32. ἀπρόσκοποι γίνεσθε καὶ Ἰουδαίοις καὶ Ἕλλησι καὶ τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ,

ἀπρόσκοποι

γίνεσθε καὶ

Ἰουδαίοις καὶ

Ἕλλησι

καὶ

τῇ

aproskopoi
ginesthe kai
Ioudaiois kai
hellēsi
kai
tē
G677
G1096 G2532 G2453
G2532 G1672
G2532 G3588
sekä juutalaisille että kreikkalaisille ja
ilman pahennusta olkaa

ἐκκλησίᾳ

τοῦ

Θεοῦ·

ekklēsia
tou
Theou
G1577
G3588 G2316
seurakunnalle
Jumalan
TKIS 32. Älkää olko pahennukseksi juutalaisille, älkää kreikkalaisille älkääkä Jumalan
seurakunnalle,
FiSTLK2017 32. Älkää olko pahennukseksi juutalaisille, älkää kreikkalaisille älkääkä Jumalan
seurakunnalle,
Biblia1776 32. Olkaat ilman pahennusta sekä Juudalaisille että Grekiläisille ja Jumalan
seurakunnalle,
CPR1642 32. Olcat sencaltaiset ettet te ketän pahenna ei Judalaisia eikä Grekejä ei Jumalan
Seuracunda.
UT1548 32. Sencaltaiset olcata/ ettei te keten pahenna/ eikä Juttaita/ eikä Grekie/ eli Jumalan
Seurakunda.
Senkaltaiset olkaatte/ ettei te ketään pahenna/ eikä juuttaita/ eikä krekiä/ eli Jumalan
seurakuntaa.
Ref2016NTSve 32. Var inte till anstöt, varken för judar eller för greker eller för Guds församling.
33
TR Scriverer 33. καθὼς κἀγὼ πάντα πᾶσιν ἀρέσκω, μὴ ζητῶν τὸ ἐμαυτοῦ σύμφερον,
ἀλλὰ τὸ τῶν πολλῶν, ἵνα σωθῶσι.
Gr-East 33. καθὼς κἀγὼ πάντα πᾶσιν ἀρέσκω, μὴ ζητῶν τὸ ἐμαυτοῦ συμφέρον, ἀλλὰ τὸ
τῶν πολλῶν, ἵνα σωθῶσι.
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TKIS 33. niin kuin minäkin olen kaikille mieliksi kaikessa etsimättä omaa hyötyäni, vaan monien
hyötyä, jotta he pelastuisivat.
FiSTLK2017 33. kuten minäkin olen kaikille kaikessa mieliksi enkä etsi omaa hyötyäni, vaan
monien hyötyä, että he pelastuisivat.
Biblia1776 33. Niinkuin minä kaikissa kaikille kelpaan ja en etsi omaa parastani, vaan monen, että
he autuaaksi tulisivat.
CPR1642 33. Nijncuin minä caikisa caikille kelpan ja en edzi oma parastani waan monen että he
autuaxi tulisit.
UT1548 33. Ninquin mine mös caikisa Cappalesa Caikein kelpan/ Ja en etzi oma parastani/ waan
monen/ ette he autuaxi tulisit.
Niinkuin minä myös kaikissa kappaleissa kaiken kelpaan/ Ja en etsi omaa parastani/ waan
monen/ että he autuaaksi tulisit.
Ref2016NTSve 33. Såsom även jag i allt försöker gå alla till mötes, och söker inte mitt eget bästa
utan de mångas, för att de ska bli frälsta.

1 Korintto 11 (1 Corinthians 11)
1 TR Scriverer 1. μιμηταί μου γίνεσθε, καθὼς κἀγὼ Χριστοῦ.
Gr-East 1. Μιμηταί μου γίνεσθε, καθὼς κἀγὼ Χριστοῦ.
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TKIS 1. Olkaa minun seuraajiani niin kuin minäkin olen Kristuksen seuraaja.
FiSTLK2017 1. Olkaa minun seuraajiani, kuten minäkin olen Kristuksen seuraaja.
Biblia1776 1. Olkaat minun seuraajani, niinkuin minäkin Kristuksen.
CPR1642 1. Olcat minun seurajani nijncuin minäkin Christuxen.
UT1548 1. Olcotta minun Tauoittaijani/ ninquin mine Christusen.
Olkaatte minun tawoittajani/ niinkuin minä Kristuksen.
Ref2016NTSve 1. Var mina efterföljare, liksom också jag är det till Kristus.
2
TR Scriverer 2. Ἐπαινῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ὅτι πάντα μου μέμνησθε καὶ καθὼς
παρέδωκα ὑμῖν τὰς παραδόσεις κατέχετε.
Gr-East 2. Ἐπαινῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ὅτι πάντα μου μέμνησθε καὶ καθὼς παρέδωκα
ὑμῖν τὰς παραδόσεις κατέχετε.
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TKIS 2. Kiitänkin teitä, (veljet,) että olette minua kaikessa muistaneet ja seuraatte opetuksiani niin
kuin olen ne teille antanut.
FiSTLK2017 2. Kiitän teitä, että muistatte minua kaikessa ja pidätte kiinni opetuksistani sellaisina,
kuin olen ne teille antanut.
Biblia1776 2. Mutta minä kiitän teitä, rakkaat veljeni, että te minua kaikissa muistatte, ja että te
pidätte ne säädyt, jotka minä teille annoin.
CPR1642 2. MInä kijtän teitä rackat weljeni että te minua caikisa cappaleisa muistatta ja että te
pidätte ne säädyt jotca minä teille annoin.

UT1548 2. MIne kijte' teite Rackat Welieni/ ette te minu' päleni muistatta caikissa capaleisa/ ia ette
te pidhette sen Säädhyn ionga mine teille annoin.
Minä kiitän teitä rakkaat weljeni/ että te minun päälleni muistatte kaikissa kappaleissa/ ja että te
pidätte sen säädyn jonka minä teille annoin.
Ref2016NTSve 2. Vidare, bröder, berömmer jag er för att ni tänker på mig i allt och håller fast vid de
föreskrifter som jag överlämnade åt er.
3
TR Scriverer 3. θέλω δὲ ὑμᾶς εἰδέναι, ὅτι παντὸς ἀνδρὸς ἡ κεφαλὴ ὁ Χριστός ἐστι•
κεφαλὴ δὲ γυναικὸς ὁ ἀνήρ• κεφαλὴ δὲ Χριστοῦ ὁ Θεός.
Gr-East 3. θέλω δὲ ὑμᾶς εἰδέναι ὅτι παντὸς ἀνδρὸς ἡ κεφαλὴ ὁ Χριστός ἐστι, κεφαλὴ
δὲ γυναικὸς ὁ ἀνήρ, κεφαλὴ δὲ Χριστοῦ ὁ Θεός.
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TKIS 3. Haluan teidän kuitenkin tietävän, että Kristus on jokaisen miehen pää, mutta mies on
vaimon pää ja Jumala Kristuksen pää.
FiSTLK2017 3. Mutta tahdon teidän tietävän, että Kristus on jokaisen miehen pää ja että mies on
vaimon pää ja että Jumala on Kristuksen pää.
Biblia1776 3. Mutta minä tahdon, että teidän pitää tietämän, että Kristus on jokaisen miehen pää;
mutta mies on vaimon pää, ja Jumala on Kristuksen pää.
CPR1642 3. Mutta minä tahdon että teidän pitä tietämän että Christus on jocaidzen miehen pää:
mutta mies on waimon pää ja Jumala on Christuxen pää.
UT1548 3. Mutta mine tadho'/ ette teiden pite tietemen/ Ette Christus on iocaitzen Miehen Pää/
Mutta Mies o'bi Waimon pää/ Mutta Jumala on Christusen pää.
Mutta minä tahdon/ että teidän pitää tietämän/ Että Kristus on jokaisen miehen pää/ Mutta mies
ompi waimon pää/ Mutta Jumala on Kristuksen pää.
Ref2016NTSve 3. Men jag vill att ni ska veta att Kristus är var mans huvud, och att mannen (är)
kvinnans huvud och att Gud (är) Kristi huvud.
4
TR Scriverer 4. πᾶς ἀνὴρ προσευχόμενος ἢ προφητεύων, κατὰ κεφαλῆς ἔχων
καταισχύνει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ.
Gr-East 4. πᾶς ἀνὴρ προσευχόμενος ἢ προφητεύων κατὰ κεφαλῆς ἔχων καταισχύνει τὴν
κεφαλὴν αὐτοῦ.
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TKIS 4. Jokainen mies, joka rukoilee tai profetoi pitäen päässä jotain, häpäisee päänsä.
FiSTLK2017 4. Jokainen mies, joka rukoilee tai profetoi pää peitettynä, häpäisee päänsä.
Biblia1776 4. Jokainen mies, joka rukoilee eli propheteeraa, ja pitää jotakin päänsä päällä, se
häpäisee päänsä.
CPR1642 4. Jocainen mies cuin rucoile eli Prophetera ja pitä jotakin pääns päällä se häwäise
pääns.
UT1548 4. Jocaine' Mies quin rucoele eli Prophetera/ ia pitepi iotakin Pääns päle/ se häweise
Päänse.
Jokainen mies kuin rukoilee eli propheteeraa/ ja pitääpi jotakin päänsä päällä/ se häwäisee
päänsä.
Ref2016NTSve 4. Varje man som har något på huvudet när han ber eller profeterar vanärar sitt
huvud.
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TR Scriverer 5. πᾶσα δὲ γυνὴ προσευχομένη ἢ προφητεύουσα ἀκατακαλύπτῳ τῇ κεφαλῇ,
καταισχύνει τὴν κεφαλὴν ἑαυτῆς• ἓν γάρ ἐστι καὶ τὸ αὐτὸ τῇ ἐξυρημένῃ.
Gr-East 5. πᾶσα δὲ γυνὴ προσευχομένη ἢ προφητεύουσα ἀκατακαλύπτῳ τῇ κεφαλῇ
καταισχύνει τὴν κεφαλὴν ἑαυτῆς· ἓν γάρ ἐστι καὶ τὸ αὐτὸ τῇ ἐξυρημένῃ.
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TKIS 5. Mutta jokainen vaimo, joka rukoilee tai profetoi pää peittämätönnä, häpäisee päänsä, sillä
se on aivan sama kuin hän olisi kaljuksi ajettu.
FiSTLK2017 5. Mutta jokainen vaimo, joka rukoilee tai profetoi pää peittämättömänä, häpäisee
päänsä, sillä se on aivan sama, kuin jos hänen päänsä olisi ajettu paljaaksi.

Biblia1776 5. Mutta jokainen vaimo, joka rukoilee eli propheteeraa peittämättömällä päällä, se
häpäisee päänsä; sillä se on niinkuin se ajeltu olis.
CPR1642 5. Mutta jocainen waimo cuin rucoile eli Prophetera peittämättömällä päällä se häwäise
pääns: Sillä se on nijncuin se ajeldu olis.
UT1548 5. Mutta iocainen Waimo quin rucoele eli Prophetera/ peittämettomelle päälle/ se häueise
Päänse. Sille ette se on iwri ninquin olis aieldu.
Mutta jokainen waimo kuin rukoilee eli propheteeraa/ peittämättömällä päällä/ se häwäisee
päänsä. Sillä että se on juuri niinkuin olisi ajeltu.
Ref2016NTSve 5. Men var kvinna som ber eller profeterar utan något på huvudet vanärar sitt
huvud. För det är detsamma som om hon var rakad.
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TR Scriverer 6. εἰ γὰρ οὐ κατακαλύπτεται γυνή, καὶ κειράσθω• εἰ δὲ αἰσχρὸν γυναικὶ τὸ
κείρασθαι ἢ ξυρᾶσθαι, κατακαλυπτέσθω.
Gr-East 6. εἰ γὰρ οὐ κατακαλύπτεται γυνή, καὶ κειράσθω· εἰ δὲ αἰσχρὸν γυναικὶ τὸ
κείρασθαι ἢ ξυρᾶσθαι, κατακαλυπτέσθω.
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TKIS 6. Sillä jos vaimo ei verhoa itseään, leikkauttakoon myös hiuksensa. Mutta jos vaimolle on
häpeäksi leikkauttaa hiuksensa tai ajattaa itsensä kaljuksi, niin verhotkoon itsensä.
FiSTLK2017 6. Sillä jos vaimo ei verhoa päätään, leikatkoon hiuksensakin. Mutta koska on
häpeäksi vaimolle leikata tai ajaa hiuksensa, peittäköön päänsä.
Biblia1776 6. Sillä ellei vaimo anna itsiänsä peittää, niin kerittäkään myös hänen hiuksensa; vaan
että se on ruma, että vaimon pitäis keritty eli ajeltu oleman, niin peittäkään päänsä.
CPR1642 6. Ellei hän tahdo händäns peittä nijn keritkän hiuxens. Waan että se on ruma että
waimon pidäis pitämän kerityt eli leicatut hiuxet nijn peittäkän pääns.
UT1548 6. Ellei hen tachto he'nens peitte/ nin mös poiskeritkään Hiuxensa. Nyt ette se ombi ryme/
Ette Waimo pitä keritudh eli Leicatudh Hiuxet/ nin peitteken Päänse.
Ellei hän tahdo hänens peittää/ niin myös pois keritkään hiuksensa. Nyt että se ompi ruma/ Että
waimo pitää kerityt eli leikatut hiukset/ niin peittäkään päänsä.
Ref2016NTSve 6. För om en kvinna inte har något på sitt huvud, så kan hon lika väl klippa av sitt
hår, men eftersom det är en skam för en kvinna att klippa av håret eller raka av det, så ska hon ha

något på huvudet.
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TR Scriverer 7. ἀνὴρ μὲν γὰρ οὐκ ὀφείλει κατακαλύπτεσθαι τὴν κεφαλήν, εἰκὼν καὶ
δόξα Θεοῦ ὑπάρχων• γυνὴ δὲ δόξα ἀνδρός ἐστιν.
Gr-East 7. ἀνὴρ μὲν γὰρ οὐκ ὀφείλει κατακαλύπτεσθαι τὴν κεφαλήν, εἰκὼν καὶ δόξα
Θεοῦ ὑπάρχων· ἡ γυνὴ δὲ δόξα ἀνδρός ἐστιν.
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TKIS 7. Sillä miehen ei tule peittää päätään, koska hän on Jumalan kuva ja kunnia, mutta vaimo on
miehen kunnia.
FiSTLK2017 7. Miehen ei tule peittää päätään, koska hän on Jumalan kuva ja kunnia. Mutta vaimo
on miehen kunnia.
Biblia1776 7. Mutta ei miehen pidä päätänsä peittämän, sillä hän on Jumalan kuva ja kunnia; mutta
vaimo on miehen kunnia.
CPR1642 7. Mutta ei miehen pidä päätäns peittämän: sillä hän on Jumalan Cuwa ja Cunnia. Mutta
waimo on miehen cunnia.
UT1548 7. Mutta ei Miehen pidhe Päätens peittemen/ Sille hen on Jumalan Cuua ia Cunnia. Mutta
Waimo ombi Miehen Cunnia.
Mutta ei miehen pidä päätänsä peittämän/ Sillä hän on Jumalan kuwa ja kunnia. Mutta waimo
ompi miehen kunnia.
Ref2016NTSve 7. För en man ska ju inte ha något på huvudet, eftersom han är Guds avbild och ära.
Men kvinnan är mannens ära.
8 TR Scriverer 8. οὐ γάρ ἐστιν ἀνὴρ ἐκ γυναικός, ἀλλὰ γυνὴ ἐξ ἀνδρός•
Gr-East 8. οὐ γάρ ἐστιν ἀνὴρ ἐκ γυναικός, ἀλλὰ γυνὴ ἐξ ἀνδρός·
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TKIS 8. Mies ei näet ole alkuisin vaimosta, vaan vaimo miehestä.
FiSTLK2017 8. Sillä mies ei ole vaimosta, vaan vaimo miehestä,
Biblia1776 8. Sillä ei mies ole vaimosta, mutta vaimo on miehestä.

CPR1642 8. Sillä ei mies ole waimosta mutta waimo on miehestä.
UT1548 8. Sille ettei Mies ole waimosta/ Mutta waimo ombi mieheste.
Sillä ettei mies ole waimosta/ mutta waimo ompi miehestä.
Ref2016NTSve 8. För mannen är inte av kvinnan, utan kvinnan är av mannen.
9 TR Scriverer 9. καὶ γὰρ οὐκ ἐκτίσθη ἀνὴρ διὰ τὴν γυναῖκα, ἀλλὰ γυνὴ διὰ τὸν ἄνδρα•
Gr-East 9. καὶ γὰρ οὐκ ἐκτίσθη ἀνὴρ διὰ τὴν γυναῖκα, ἀλλὰ γυνὴ διὰ τὸν ἄνδρα.
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TKIS 9. Eikä miestä luotu vaimoa varten, vaan vaimo miestä varten.
FiSTLK2017 9. eikä miestä luotu vaimoa varten, vaan vaimo miestä varten.
Biblia1776 9. Ja ei mies ole luotu vaimon tähden, mutta vaimo on luotu miehen tähden.
CPR1642 9. Ja ei mies ole luotu waimon tähden mutta waimo on luotu miehen tähden.
UT1548 9. Ja ei ole Mies Lootu waimon tedhen/ Mutta waimo ombi Lootu miehen tedhen.
Ja ei ole mies luotu waimon tähden/ Mutta waimo ompi luotu miehen tähden.
Ref2016NTSve 9. Och inte heller skapades mannen för kvinnans skull utan kvinnan för mannens
skull.
10
TR Scriverer 10. διὰ τοῦτο ὀφείλει ἡ γυνὴ ἐξουσίαν ἔχειν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς διὰ τοὺς
ἀγγέλους.
Gr-East 10. διὰ τοῦτο ὀφείλει ἡ γυνὴ ἐξουσίαν ἔχειν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς διὰ τοὺς
ἀγγέλους.
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TKIS 10. Siksi vaimon tulee pitää päässään *vallan merkki* enkelten vuoksi.

FiSTLK2017 10. Sen tähden vaimon tulee pitää päässään vallan merkkiä enkelien tähden.
Biblia1776 10. Sentähden pitää vaimon pitämän voiman päänsä päällä enkelitten tähden;
CPR1642 10. Sentähden pitä waimon pitämän woiman pääns päällä Engelitten tähden.
UT1548 10. Senteden pite waimon pitemen * Woiman pänse päle/ Engelite' tedhe'.
Sentähden pitää waimon pitämän woiman päänsä päälle/ enkelien tähden.
Ref2016NTSve 10. Därför ska kvinnan ha en makt på huvudet för änglarnas skull.
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TR Scriverer 11. πλὴν οὔτε ἀνὴρ χωρὶς γυναικός, οὔτε γυνὴ χωρὶς ἀνδρός, ἐν Κυρίῳ.
Gr-East 11. πλὴν οὔτε ἀνὴρ χωρὶς γυναικὸς οὔτε γυνὴ χωρὶς ἀνδρὸς ἐν Κυρίῳ·
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TKIS 11. Herrassa ei kuitenkaan ole *miestä ilman vaimoa eikä vaimoa ilman miestä*.
FiSTLK2017 11. Herrassa ei ole kuitenkaan vaimoa ilman miestä eikä miestä ilman vaimoa.
Biblia1776 11. Muutoin ei ole mies paitsi vaimoa, eikä vaimo paitsi miestä, Herrassa,
CPR1642 11. Muutoin ei ole mies paidzi waimoa eikä waimo paidzi miestä HERrasa.
UT1548 11. Mwtoin ei ole Mies paitzi waimoa/ eikä waimo paitzi Mieste HErrassa/
Muutoin ei ole mies paitsi waimoa/ eikä waimo paitsi miestä Herrassa.
Ref2016NTSve 11. Men i Herren är varken mannen utan kvinnan, eller kvinnan utan mannen.
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TR Scriverer 12. ὥσπερ γὰρ ἡ γυνὴ ἐκ τοῦ ἀνδρός, οὕτω καὶ ὁ ἀνὴρ διὰ τῆς γυναικός,
τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ Θεοῦ.
Gr-East 12. ὥσπερ γὰρ ἡ γυνὴ ἐκ τοῦ ἀνδρός, οὕτω καὶ ὁ ἀνὴρ διὰ τῆς γυναικός, τὰ δὲ
πάντα ἐκ τοῦ Θεοῦ.
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TKIS 12. Sillä niin kuin vaimo on alkuisin miehestä, niin myös mies on *syntynyt vaimosta*, mutta
kaikki on lähtöisin Jumalasta.

FiSTLK2017 12. Sillä niin kuin vaimo on miehestä, samoin myös mies on vaimon kautta, mutta
kaikki on Jumalasta.
Biblia1776 12. Sillä niinkuin vaimo on miehestä, niin on myös mies vaimon kautta; mutta kaikki
Jumalasta.
CPR1642 12. Sillä nijncuin waimo on miehestä nijn on myös mies waimosta: mutta caicki cuitengin
owat Jumalasta.
UT1548 12. Sille ette ninquin Waimo on Mieheste tullut/ Nin mös mies tulepi Waimon cautta. Mutta
caiki ouat Jumalasta.
Sillä että niinkuin waimo on miehestä tullut/ Niin myös mies tuleepi waimon kautta. Mutta kaikki
owat Jumalasta.
Ref2016NTSve 12. För liksom kvinnan (är) av mannen, så (är) också mannen genom kvinnan, men
alltsammans är av Gud.
13
TR Scriverer 13. ἐν ὑμῖν αὐτοῖς κρίνατε• πρέπον ἐστὶ γυναῖκα ἀκατακάλυπτον τῷ Θεῷ
προσεύχεσθαι;
Gr-East 13. ἐν ὑμῖν αὐτοῖς κρίνατε· πρέπον ἐστὶ γυναῖκα ἀκατακάλυπτον τῷ Θεῷ
προσεύχεσθαι;
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Jumalaa rukoilla
TKIS 13. Päättäkää itse: sopiiko vaimon* rukoilla Jumalaa pää peittämätönnä?
FiSTLK2017 13. Päättäkää itse: sopiiko vaimon rukoilla Jumalaa pää peittämättömänä?
Biblia1776 13. Tuomitkaat itse keskenänne: onko se kaunis, että vaimo avopäin Jumalaa rukoilee?
CPR1642 13. Duomitcat idze keskenänne jos se on caunis että waimo awoipäin Jumalata rucoile.
UT1548 13. Domitka itze keskene'ne/ Jos se on caunis/ ette iocu Waimo auoipein Jumalata
rucoile.
Tuomitkaa itse keskenänne/ Jos se on kaunis/ että joku waimo awopäin Jumalata rukoilee.
Ref2016NTSve 13. Döm bland er själva: Passar det sig att en kvinna ber till Gud utan att ha något
på huvudet?
14
TR Scriverer 14. ἤ οὐδὲ αὐτὴ ἡ φύσις διδάσκει ὑμᾶς, ὅτι ἀνὴρ μὲν ἐὰν κομᾷ, ἀτιμία
αὐτῷ ἐστι;

Gr-East 14. ἢ οὐδὲ αὐτὴ ἡ φύσις διδάσκει ὑμᾶς ὅτι ἀνὴρ μὲν ἐὰν κομᾷ, ἀτιμία αὐτῷ
ἐστι,
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TKIS 14. (Vai) eikö itse luontokin opeta teille, että jos miehellä on pitkä tukka, se on hänelle
häpeäksi?
FiSTLK2017 14. Eikö itse luontokin opeta teille, että jos miehellä on pitkät hiukset, se on hänelle
häpeäksi,
Biblia1776 14. Eikö luontokin sitä teille opeta, että se on miehelle häpiäksi, jos hänellä on pitkät
hiukset?
CPR1642 14. Eikö luondocan sitä teille opeta että se on miehelle häpiäxi jos hänellä on pitkät
hiuxet.
UT1548 14. Taicka eikö mös Loondo site teille opeta/ ette se on Miehelle ilkie/ ios henelle ombi
pitket hiuxet
Taikka eikö myös luonto sitä teille opeta/ että sen on miehelle ilkeä/ jos hänellä ompi pitkät
hiukset.
Ref2016NTSve 14. Eller lär inte själva naturen er att det är en skam för en man om han har långt
hår?
15
TR Scriverer 15. γυνὴ δὲ ἐὰν κομᾷ, δόξα αὐτῇ ἐστιν. ὅτι ἡ κόμη ἀντὶ περιβολαίου
δέδοται αὐτῇ.
Gr-East 15. γυνὴ δὲ ἐὰν κομᾷ δόξα αὐτῇ ἐστιν; ὅτι ἡ κόμη ἀντὶ περιβολαίου δέδοται
αὐτῇ.
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TKIS 15. Mutta jos naisella on pitkä tukka, se on hänelle kunniaksi, sillä hiukset on annettu hänelle
hunnuksi.

FiSTLK2017 15. ja että jos vaimolla on pitkät hiukset, se on hänelle kunniaksi? Sillä ovathan hiukset
annetut hänelle hunnuksi.
Biblia1776 15. Mutta vaimolle on se kunniaksi, että hänellä on pitkät hiukset; sillä hiukset ovat
hänelle peitteeksi annetut.
CPR1642 15. Mutta waimon on se cunniaxi että hänellä on pitkät hiuxet? Hiuxet owat hänelle
peittexi annetut.
UT1548 15. Mutta waimon on se cunnia/ ette henelle on pitket hiuxet? Hiuxet ouat henelle peitoxi
annetudh.
Mutta waimon on se kunnia/ että hänellä on pitkät hiukset? Hiukset owat hänelle peitoksi annetut.
Ref2016NTSve 15. Men om en kvinna har långt hår så är det en ära för henne. Håret har hon fått till
att skyla sig med.
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TR Scriverer 16. εἰ δέ τις δοκεῖ φιλόνεικος εἶναι, ἡμεῖς τοιαύτην συνήθειαν οὐκ ἔχομεν,
οὐδὲ αἱ ἐκκλησίαι τοῦ Θεοῦ.
Gr-East 16. Εἰ δέ τις δοκεῖ φιλόνεικος εἶναι, ἡμεῖς τοιαύτην συνήθειαν οὐκ ἔχομεν,
οὐδὲ αἱ ἐκκλησίαι τοῦ Θεοῦ.
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TKIS 16. Jos kuitenkin joku aikoo esittää vastaväitteitä, niin meillä ei ole sellaista tapaa eikä
Jumalan seurakunnilla.
FiSTLK2017 16. Mutta jos joku haluaa kiistellä, niin meillä ei ole sellaista tapaa eikä Jumalan
seurakunnilla.
Biblia1776 16. Mutta jos joku näkyy riitainen olevan, ei meillä eikä Jumalan seurakunnilla se tapa
ole.
CPR1642 16. Jos jocu teidän seasan rijdainen on se tietkän ettei meillä eikä Jumalan
Seuracunnalla se tapa ole.
UT1548 16. Edespein ios iocu teiden seasan on/ ioca ridhainen on/ se tietken/ Ettei meille se tapa
ole eikä mös Jumalan Seurakunnalla.
Edespäin jos joku teidän seassan on/ joka riitainen on/ se tietkään/ Ettei meillä se tapa ole eikä
myös Jumalan seurakunnalla.
Ref2016NTSve 16. Men om någon vill strida om detta, (så) har vi inte en sådan sed, inte heller
Guds församlingar.

17
TR Scriverer 17. Τοῦτο δὲ παραγγέλλων οὐκ ἐπαινῶ, ὅτι οὐκ εἰς τὸ κρεῖττον ἀλλ’ εἰς τὸ
ἧττον συνέρχεσθε.
Gr-East 17. Τοῦτο δὲ παραγγέλλων οὐκ ἐπαινῶ, ὅτι οὐκ εἰς τὸ κρεῖττον, ἀλλ’ εἰς τὸ
ἧττον συνέρχεσθε.
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TKIS 17. Mutta tätä käskiessäni en kiitä, koska *kokoontuessanne ette tule* paremmiksi vaan
pahemmiksi.
FiSTLK2017 17. Mutta tätä käskiessäni en kiitä sitä, että kokoontumisenne ei tee teitä paremmiksi,
vaan pahemmiksi.
Biblia1776 17. Mutta kuin minä tätä teille ilmoitan, en minä teitä kiitä, ettette kokoon tule
parannukseksi, vaan pahennukseksi.
CPR1642 17. MUtta näitä tule minun käskeä: en minä taida kijttä ettet te cocon tule parannuxexi
waan pahennuxexi.
UT1548 17. Mutta neite tule minun keske. Em mine taidha kijtte/ Ettei te Paranoxeen waan
Pahannoxeen ychtentule.
Mutta näitä tulee minun käskeä. En minä taida kiittää/ Ettei te parannukseen waan pahennukseen
yhteentule.
Ref2016NTSve 17. När jag nu ger (er) följande föreskrifter kan jag inte berömma (er), eftersom era
sammankomster är mer till skada än till nytta.
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TR Scriverer 18. πρῶτον μὲν γὰρ συνερχομένων ὑμῶν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, ἀκούω σχίσματα
ἐν ὑμῖν ὑπάρχειν, καὶ μέρος τι πιστεύω.
Gr-East 18. πρῶτον μὲν γὰρ συνερχομένων ὑμῶν ἐν ἐκκλησίᾳ ἀκούω σχίσματα ἐν ὑμῖν
ὑπάρχειν καὶ μέρος τι πιστεύω·
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TKIS 18. Sillä ensiksikin kuulen, että keskellänne on riitaisuuksia, kun kokoonnutte
seurakunnankokoukseen, ja osittain sen uskonkin.
FiSTLK2017 18. Sillä ensiksikin olen kuullut, että kun kokoonnutte seurakunnassa, teillä on
eriseuroja keskuudessanne, ja osittain sen uskonkin.
Biblia1776 18. Sillä ensin, kuin te seurakuntaan tulette, niin minä kuulen eripuraisuudet olevan
seassanne; jonka minä myös puolittain uskon.
CPR1642 18. Ensin cosca te Seuracundan tuletta nijn minä cuulen eripuraisudet olewan teidän
seasan jonga minä myös puolittain uscon.
UT1548 18. Ensin/ coska te yctentuletta Seurakundaan/ mine cwlen/ Ette eripwraisudhet ouat
teiden seasan/ ionga mine mös politain Uskon.
Ensin/ koska te yhteentulette seurakuntaan/ minä kuulen/ Että eripuraisuudet owat teidän
seassan/ jonka minä myös puolittain uskon.
Ref2016NTSve 18. För det första så hör jag att det förekommer splittringar bland er när ni kommer
samman i församlingen, och delvis tror jag att det är så.
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TR Scriverer 19. δεῖ γὰρ καὶ αἱρέσεις ἐν ὑμῖν εἶναι, ἵνα οἱ δόκιμοι φανεροὶ γένωνται ἐν
ὑμῖν.
Gr-East 19. δεῖ γὰρ καὶ αἱρέσεις ἐν ὑμῖν εἶναι, ἵνα οἱ δόκιμοι φανεροὶ γένωνται ἐν ὑμῖν.
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TKIS 19. Täytyyhän keskellänne olla puolueitakin, jotta koetuksen kestävät tulisivat tunnetuiksi
joukossanne.
FiSTLK2017 19. Täytyyhän teidän keskuudessanne olla puolueitakin, että koetuksen kestävät
tulisivat ilmi.
Biblia1776 19. Sillä teidän seassanne pitää myös eriseurat oleman, että ne, jotka koetellut ovat,
teidän seassanne ilmoitettaisiin.
CPR1642 19. Sillä teidän seasan pitä myös eriseurat oleman että wagat teisä julistettaisin.
UT1548 19. Sille ette teiden seasan pite mös Lahckot oleman/ Senpäle ette ne toimeliset tulisit
teiden keskenen jwlkisexi.
Sillä että teidän seassan pitää myös lahkot oleman/ Senpäälle että ne toimelliset tulisit teidän
keskenän julkiseksi.
Ref2016NTSve 19. För partier måste ju finnas bland er, för att det ska visa sig vilka det är bland er
som består provet.

20
TR Scriverer 20. συνερχομένων οὖν ὑμῶν ἐπὶ τὸ αὐτὸ, οὐκ ἔστι Κυριακὸν δεῖπνον
φαγεῖν.
Gr-East 20. συνερχομένων οὖν ὑμῶν ἐπὶ τὸ αὐτὸ οὐκ ἔστι κυριακὸν δεῖπνον φαγεῖν·
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TKIS 20. Kun näin kokoonnutte yhteen, se ei ole Herran aterian nauttimista.
FiSTLK2017 20. Kun te näin kokoonnutte yhteen, se ei ole Herran illallisen nauttimista,
Biblia1776 20. Kuin te siis kokoon tulette yhteen, ei se ole Herran ehtoollista pitää.
CPR1642 20. COsca te cocon tuletta nijn ei HERran Ehtolista pidetä.
UT1548 20. Coska te nyt ychtentuletta/ nin ei pidhete HERran Echtolista.
Koska te nyt yhteentulette/ niin ei pidetä Herran ehtoollista.
Ref2016NTSve 20. När ni nu kommer tillsammans så är det inte för att äta Herrens måltid,
21
TR Scriverer 21. ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον δεῖπνον προλαμβάνει ἐν τῷ φαγεῖν, καὶ ὃς μὲν
πεινᾷ, ὃς δὲ μεθύει.
Gr-East 21. ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον δεῖπνον προσλαμβάνει ἐν τῷ φαγεῖν, καὶ ὃς μὲν
πεινᾷ, ὃς δὲ μεθύει.
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TKIS 21. Sillä syötäessä kukin *ottaa etukäteen* oman ateriansa, ja toinen on nälissään ja toinen
juovuksissa.
FiSTLK2017 21. sillä syömään ruvettaessa kukin rientää ottamaan eteensä oman illallisensa, ja niin
toinen on nälissään ja toinen juovuksissa.
Biblia1776 21. Sillä jokainen ennättää syödä oman ehtoollisensa, yksi isoo, toinen juovuksissa on.

CPR1642 21. Sillä jocainen ennättä syödä oman ehtolisens. Yxi iso ja toinen juoxis on.
UT1548 21. Sille ette iocainen oma' Echtolisens söödhe ennettepi. Ja se yxi jsoa/ ia se toinen o'bi
iouxisa.
Sillä että jokainen oman ehtoollisens syödä ennättääpi. Ja se yksi isoaa/ ja se toinen ompi
juowuksissa.
Ref2016NTSve 21. för vid måltiden tar var och en för sig av sin egen mat före de andra och så får
den ene hungra medan den andre är berusad.
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TR Scriverer 22. μὴ γὰρ οἰκίας οὐκ ἔχετε εἰς τὸ ἐσθίειν καὶ πίνειν; ἢ τῆς ἐκκλησίας τοῦ

Θεοῦ καταφρονεῖτε, καὶ καταισχύνετε τοὺς μὴ ἔχοντας; τί ὑμῖν εἴπω; ἐπαινέσω ὑμᾶς
ἐν τούτῳ; οὐκ ἐπαινῶ.
Gr-East 22. μὴ γὰρ οἰκίας οὐκ ἔχετε εἰς τὸ ἐσθίειν καὶ πίνειν; ἢ τῆς ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ
καταφρονεῖτε, καὶ καταισχύνετε τοὺς μὴ ἔχοντας; τί ὑμῖν εἴπω; ἐπαινέσω ὑμᾶς ἐν
τούτῳ; οὐκ ἐπαινῶ.
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TKIS 22. Eikö teillä siis ole huoneita aterioimista ja juomista varten? Vai halveksitteko Jumalan
seurakuntaa ja häpäisette niitä, joilla ei mitään ole? Mitä sanoisin teille? Kiittäisinkö teitä? Tässä en
kiitä.
FiSTLK2017 22. Eikö teillä sitten ole muita huoneita, niissä syödäksenne ja juodaksenne? Vai
halveksitteko Jumalan seurakuntaa ja tahdotteko häväistä niitä, joilla ei ole mitään? Mitä teille
sanoisin? Tulisiko minun teitä tästä kiittää? En kiitä.
Biblia1776 22. Vai eikö teillä huoneita ole, joissa te syödä ja juoda saatte? Taikka katsotteko te ylön
Jumalan seurakunnan ja häpäisette ne, joilla ei mitään ole? Mitä minun pitää teille sanoman?
Pitääkö minun teitä kiittämän? Tässä en minä kiitä.
CPR1642 22. Wai eikö teillä huoneita ole joisa te syödä ja juoda saatte? Taicka ylöncadzottaco te
Jumalan Seuracunnan ja häwäisettä ne joilla ei mitän ole? Mitä minun pitä teille sanoman? Pitäkö
minun teitä kijttämän? täsä en minä teitä kijtä.
UT1548 22. Wai eikö teille Honeita ole/ iossa te söödhe ia iodha mahdatte? Taicka yle'catzottako te
Jumala' Seurakunna'/ ia häueisette ne ioilla ei miten ole? mite minu' pite teille sanoma' Pitekö
minun teite kijttemen? Tesse em mine ychten teite kijte.
Wai eikö teillä huoneita ole/ jossa te syödä ja juoda mahdatte? Taikka ylenkatsotteko te Jumalan
seurakunnan/ ja häwäisette ne joilla ei mitään ole? minä minun pitää teille sanoman. Pitääkö

minun teitä kiittämän? Tässä en minä yhtään teitä kiitä.
Ref2016NTSve 22. Har ni då inte era hem där ni kan äta och dricka? Eller föraktar ni Guds
församling och vill ni få dem att skämmas som inget har? Vad ska jag säga till er? Ska jag
berömma er? I detta fall berömmer jag er inte.
23
TR Scriverer 23. ἐγὼ γὰρ παρέλαβον ἀπὸ τοῦ Κυρίου, ὃ καὶ παρέδωκα ὑμῖν, ὅτι ὁ
Κύριος Ἰησοῦς ἐν τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδοτο ἔλαβεν ἄρτον,
Gr-East 23. Ἐγὼ γὰρ παρέλαβον ἀπὸ τοῦ Κυρίου, ὃ καὶ παρέδωκα ὑμῖν, ὅτι ὁ Κύριος
Ἰησοῦς ἐν τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδοτο ἔλαβεν ἄρτον καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασε καὶ εἶπε·
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TKIS 23. Sillä olen saanut Herralta sen, jonka myös olen teille ilmoittanut, että Herra Jeesus sinä
yönä, jona Hänet kavallettiin, otti leivän
FiSTLK2017 23. Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että
Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän,
Biblia1776 23. Sillä minä olen sen Herralta saanut, jonka minä myös teille annoin. Sillä Herra Jesus,
sinä yönä, jona hän petettiin, otti leivän,
CPR1642 23. MInä olen sen HERralda saanut jonga minä teille annoin: Sillä HERra Jesus sinä yönä
jona hän petettin otti leiwän kijtti mursi ja sanoi.
UT1548 23. Mine olen sen Herralda saanut/ ionga mine teille annoin. Sille HErra Iesus/ sine Ööne
iona hen petettin/ otti hen Leiuen/ kijtti/ murssi sen ia sanoi.
Minä olen sen Herralta saanut/ jonka minä teille annoit. Sillä Herra Jesus/ sinä yönä jonä hän
petettiin/ otti hän leiwän/ kiitti/ mursi sen ja sanoi.
Ref2016NTSve 23. För jag har från Herren tagit emot vad jag också har meddelat er, att i den natt
då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd,
24
TR Scriverer 24. καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασε, καὶ εἶπε, Λάβετε, φαγετε, τοῦτό μού ἐστι τὸ
σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κλώμενον• τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν.
Gr-East 24. λάβετε, φάγετε· τοῦτό μού ἐστι τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κλώμενον· τοῦτο
ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν.
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TKIS 24. ja kiitettyään mursi ja sanoi: "(Ottakaa, syökää.) Tämä on minun ruumiini, joka teidän
puolestanne murretaan*. Tehkää tämä minun muistokseni."
FiSTLK2017 24. kiitti, mursi ja sanoi: "Tämä on minun ruumiini, teidän edestänne murrettu [2] .
Tehkää tämä minun muistokseni."
Biblia1776 24. Ja kiitti, mursi ja sanoi: ottakaat, syökäät! tämä on minun ruumiini, joka teidän
edestänne murretaan: se tehkäät minun muistokseni;
CPR1642 24. Ottacat syökät tämä on minun Ruumin joca teidän edestän muretan se tehkätte
minun muistoxeni.
UT1548 24. OTtacat/ söket/ Teme on minun Rumin/ ioca teiden edhesten muretahan/ Se techkette
minun Muistoxeni.
Ottakaat/ syökäät/ Tämä on minun ruumiin/ joka teidän edestän murretaan/ Se tehkäätte minun
muistokseni.
Ref2016NTSve 24. och när han hade tackat, bröt han (det) och sa: Tag, ät. Detta är min kropp som
är bruten för er. Gör detta till minne av mig.
25
TR Scriverer 25. ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον, μετὰ τὸ δειπνῆσαι, λέγων, Τοῦτο τὸ
ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐστὶν ἐν τῷ ἐμῷ αἵματι• τοῦτο ποιεῖτε, ὁσάκις ἂν πίνητε,
εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν.
Gr-East 25. ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι λέγων· τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ
καινὴ διαθήκη ἐστὶν ἐν τῷ ἐμῷ αἵματι· τοῦτο ποιεῖτε, ὁσάκις ἂν πίνητε, εἰς τὴν ἐμὴν
ἀνάμνησιν.
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TKIS 25. Samoin Hän aterian jälkeen otti myös maljan ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun
veressäni. Niin usein kuin juotte, tehkää se minun muistokseni."
FiSTLK2017 25. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto
minun veressäni. Niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni."
Biblia1776 25. Niin myös kalkin ehtoollisen jälkeen ja sanoi: tämä kalkki on se Uusi Testamentti
minun veressäni; se tehkäät, niin usein kuin te juotte, minun muistokseni.
CPR1642 25. Nijn myös Calkin Ehtolisen jälken ja sanoi: tämä Calcki on se usi Testamenti minun
weresäni se tehkät nijn usein cuin te juotta minun muistoxeni.
UT1548 25. Samalmoto mös Calkin Echtolisen ielkin/ ia sanoi/ Teme Calki on se Wsi Testamenti
minun Wereseni/ Se techkette ninwsein quin te iootta minun Muistoxeni.
Samalmuoto myös kalkin ehtoollisen jälkeen/ ja sanoi/ Tämä kalkki on se Uusi Testamentti minun
weressäni/ Se tehkäätte niin usein kuin te juotte minun muistokseni.
Ref2016NTSve 25. På samma sätt (tog han) också bägaren efter måltiden och sa: Denna bägare är
det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker (den), gör det till minne av mig.
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TR Scriverer 26. ὁσάκις γὰρ ἂν ἐσθίητε τὸν ἄρτον τοῦτον, καὶ τὸ ποτήριον τοῦτο
πίνητε, τὸν θάνατον τοῦ Κυρίου καταγγέλλετε ἄχρις οὗ ἂν ἔλθῃ.
Gr-East 26. ὁσάκις γὰρ ἂν ἐσθίητε τὸν ἄρτον τοῦτον καὶ τὸ ποτήριον τοῦτο πίνητε, τὸν
θάνατον τοῦ Κυρίου καταγγέλλετε, ἄχρις οὗ ἂν ἔλθῃ.
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TKIS 26. Sillä niin usein kuin syötte tämän leivän ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran
kuolemaa, kunnes Hän tulee.
FiSTLK2017 26. Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran
kuolemaa, siihen asti kuin hän tulee.
Biblia1776 26. Sillä niin usein kuin te syötte tästä leivästä ja juotte tästä kalkista, pitää teidän
Herran kuoleman julistaman, siihenasti kuin hän tulee.
CPR1642 26. Sillä nijn usein cuin te syötte tästä leiwästä ja juotta tästä Calkista pitä teidän HERran
cuoleman julistaman sijhenasti cuin hän tule.

UT1548 26. Sille ninwsein quin te söötte teste Leiueste/ ia iootta teste Calkista/ teiden pite HErran
Cooleman iulghistaman/ sihenasti quin hen tulepi.
Sillä niin usein kuin te syötte tästä leiwästä/ ja juotte tästä kalkista/ teidän pitää Herran kuoleman
julkistaman/ siihenasti kuin hän tuleepi.
Ref2016NTSve 26. För så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare, förkunnar ni Herrens
död till dess han kommer.
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TR Scriverer 27. ὥστε ὃς ἂν ἐσθίῃ τὸν ἄρτον τοῦτον ἢ πίνῃ τὸ ποτήριον τοῦ Κυρίου
ἀναξίως, ἔνοχος ἔσται τοῦ σώματος καὶ αἵματος τοῦ Κυρίου.
Gr-East 27. ὥστε ὃς ἂν ἐσθίῃ τὸν ἄρτον τοῦτον ἢ πίνῃ τὸ ποτήριον τοῦ Κυρίου
ἀναξίως, ἔνοχος ἔσται τοῦ σώματος καὶ τοῦ αἵματος τοῦ Κυρίου.
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TKIS 27. Joka siis kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljasta, on vikapää Herran
ruumiiseen ja vereen.
FiSTLK2017 27. Sen tähden se, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, on oleva
syyllinen Herran ruumiiseen ja vereen.
Biblia1776 27. Sentähden joka kelvottomasti syö tästä leivästä ja juo Herran kalkista, se on vikapää
Herran ruumiiseen ja vereen.
CPR1642 27. Mutta joca kelwottomast syö tästä leiwästä ja juo HERran Calkista se on wicapää
HERran ruumisen ja wereen.
UT1548 27. Mutta ioca keluottomasta sööpi teste Leiueste/ ia ioopi Herran Calkista/ se on
wicapää Herran Lihan ia Weren polesta.
Mutta joka kelwottomasti syöpi tästä leiwästä/ ja juopi Herran kalkista/ se on wikapää Herra lihan
ja weren puolesta.
Ref2016NTSve 27. Den som därför äter detta bröd eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt,
blir skyldig till Herrens kropp och blod.
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TR Scriverer 28. δοκιμαζέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτόν, καὶ οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω καὶ
ἐκ τοῦ ποτηρίου πινέτω•

Gr-East 28. δοκιμαζέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτόν, καὶ οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω καὶ ἐκ
τοῦ ποτηρίου πινέτω·
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TKIS 28. Mutta tutkikoon ihminen itseään ja niin syököön tästä leivästä ja juokoon tästä maljasta.
FiSTLK2017 28. Koetelkoon siis ihminen itsensä, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä
maljasta,
Biblia1776 28. Mutta koetelkaan ihminen itsiänsä, ja niin syökään tästä leivästä ja juokaan tästä
kalkista.
CPR1642 28. Nijn coetelcan ihminen idziäns ja sijtte syökän tästä leiwästä ja juocan tästä Calkista.
UT1548 28. Nin coetelcan Inhiminen itzense/ ia sijtte sööken teste Leiueste/ ia iookan teste
Calkista.
Niin koetelkaan ihminen itsensä/ ja sitten syökään tästä leiwästä/ ja juokaan tästä kalkista.
Ref2016NTSve 28. Men människan må pröva sig själv, och så äta av brödet och dricka av bägaren.
29
TR Scriverer 29. ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων ἀναξίως, κρίμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει, μὴ
διακρίνων τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου.
Gr-East 29. ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων ἀναξίως κρῖμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει, μὴ
διακρίνων τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου.
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TKIS 29. Sillä joka syö ja juo (kelvottomasti,) erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo
tuomioksensa.
FiSTLK2017 29. sillä joka syö ja juo kelvottomasti erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo
itselleen tuomion.
Biblia1776 29. Sillä joka syö taikka juo kelvottomasti, hän syö ja juo tuomion itsellensä, ettei hän
Herran ruumista eroita.

CPR1642 29. Sillä joca syö taicka juo kelwottomast hän syö ja juo duomion idzellens ettei hän
HERran ruumista eroita.
UT1548 29. Sille se ioca sööpi taicka ioopi keluottomasti/ hen sööpi ia ioopi domion itzellens/
senwoxi ettei hen eroita HErran Rumista.
Sillä se joka syöpi taikka juopi kelwottomasti/ hän syöpi ja juopi tuomion itsellens/ senwuoksi ettei
hän eroita Herran ruumista.
Ref2016NTSve 29. För den som äter och dricker på ett ovärdigt sätt, äter och dricker en dom över
sig, (då han) inte åtskiljer Herrens kropp.
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TR Scriverer 30. διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι, καὶ κοιμῶνται ἱκανοί.
Gr-East 30. διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι καὶ κοιμῶνται ἱκανοί.
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TKIS 30. Sen vuoksi on keskellänne paljon heikkoja ja sairaita, ja moni on nukkunut pois.
FiSTLK2017 30. Sen tähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita, ja monet ovat
nukkuneet [pois].
Biblia1776 30. Sentähden on myös monta heikkoa ja sairasta teidän seassanne, ja moni makaa.
CPR1642 30. Sentähden owat myös nijn monda heicko ja sairasta teidän seasan ja moni maca.
UT1548 30. Senteden ouat mös nin monda Heicko ia Sairasta teiden seasan/ ia swri poli macapi.
Sentähden owat myös niin monta heikkoa ja sairasta teidän seassan/ ja suuri puoli makaapi.
Ref2016NTSve 30. Därför (finns det) många svaga och sjuka bland er, och många är insomnade.
31 TR Scriverer 31. εἰ γὰρ ἑαυτοὺς διεκρίνομεν, οὐκ ἂν ἐκρινόμεθα•
Gr-East 31. εἰ γὰρ ἑαυτοὺς διεκρίνομεν, οὐκ ἂν ἐκρινόμεθα·
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TKIS 31. Jos kuitenkin oikein arvostelisimme itseämme, meitä ei tuomittaisi.
FiSTLK2017 31. Mutta jos tutkisimme itseämme, meitä ei tuomittaisi.
Biblia1776 31. Sillä jos me itsemme tuomitsisimme, niin emme ensinkään tuomittaisi.

CPR1642 31. Sillä jos me idzemme duomidzemme nijn en me ensingän duomitut olis.
UT1548 31. Sille ios me itze'ma domitzisima nin ei me ensingen domitud olisi.
Sillä jos me itsemme tuomitsisimme niin ei me ensinkään tuomitut olisi.
Ref2016NTSve 31. För om vi dömde oss själva, så skulle vi inte bli dömda.
32
TR Scriverer 32. κρινόμενοι δὲ, ὑπὸ Κυρίου παιδευόμεθα, ἵνα μὴ σὺν τῷ κόσμῳ
κατακριθῶμεν.
Gr-East 32. κρινόμενοι δὲ ὑπὸ τοῦ Κυρίου παιδευόμεθα, ἵνα μὴ σὺν τῷ κόσμῳ
κατακριθῶμεν.
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TKIS 32. Mutta kun meitä tuomitaan, niin Herra meitä kurittaa, jottei meitä maailman kanssa
kadotukseen tuomittaisi.
FiSTLK2017 32. Mutta kun meitä tuomitaan, se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman
kanssa kadotukseen tuomittaisi.
Biblia1776 32. Vaan kuin me tuomitaan, niin me Herralta kuritetaan, ettemme maailman kanssa
kadotettaisi.
CPR1642 32. Waan cosca me duomitan nijn me HERralda rangaistan ettei meidän pidäis mailman
cansa duomitut oleman.
UT1548 32. Waan coska me domitamma/ nin me Rangaista'ma Herralda/ Senpäle ettei meiden
pidheisi Mailman cansa domitud oleman.
Waan koska me tuomitamme/ niin me rangaistaamme Herralta/ Senpäälle ettei meidän pitäisi
maailman kanssa tuomitut oleman.
Ref2016NTSve 32. Men när vi blir dömda, fostras vi av Herren, för att vi inte ska bli fördömda
tillsammans med världen.
33
TR Scriverer 33. ὥστε, ἀδελφοί μου, συνερχόμενοι εἰς τὸ φαγεῖν, ἀλλήλους ἐκδέχεσθε.
Gr-East 33. Ὥστε, ἀδελφοί μου, συνερχόμενοι εἰς τὸ φαγεῖν ἀλλήλους ἐκδέχεσθε·
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TKIS 33. Kun siis, veljeni, kokoonnutte aterioimaan, odottakaa toisianne.
FiSTLK2017 33. Sen tähden, veljeni, kun kokoonnutte yhdessä aterioimaan, odottakaa toisianne.
Biblia1776 33. Sentähden, rakkaat veljeni! kuin te kokoon tulette syömään, niin odottakaat toinen
toistanne.
CPR1642 33. Sentähden rackat weljeni cosca te cocon tuletta syömän nijn odottacat toinen
toistan.
UT1548 33. Senteden/ Rackat Welieni/ coska te cokontuletta söömen/ nin odhottacan toinen
toistansa.
Sentähden/ Rakkaat weljet/ koska te kokoon tulette syömään/ niin odottakaan toinen toistansa.
Ref2016NTSve 33. Därför, mina bröder, när ni kommer tillsammans för att äta, så vänta på
varandra.
34
TR Scriverer 34. εἴ δέ τις πεινᾷ, ἐν οἴκῳ ἐσθιέτω• ἵνα μὴ εἰς κρίμα συνέρχησθε. τὰ δὲ
λοιπὰ, ὡς ἂν ἔλθω, διατάξομαι.
Gr-East 34. εἰ δέ τις πεινᾷ, ἐν οἴκῳ ἐσθιέτω, ἵνα μὴ εἰς κρῖμα συνέρχησθε. Τὰ δὲ λοιπὰ
ὡς ἂν ἔλθω διατάξομαι.
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kokoontuisi
TKIS 34. (Mutta) jos jonkun on nälkä, syököön kotonaan, jottette kokoontuisi tuomioksenne. Muista
asioista määrään, kunhan tulen.
FiSTLK2017 34. Jos jollakulla on nälkä, syököön kotonaan, jotta ette kokoontuisi tuomioksenne.
Muista seikoista säädän, kun tulen.
Biblia1776 34. Mutta jos joku isoo, hän syököön kotonansa, ettette kokoon tulisi kadotukseksi. Ne
muut minä tultuani tahdon toimittaa.
CPR1642 34. Mutta jos jocu isoa hän syökön cotonans ettet te cocon tulis cadotuxexi. Ne muut
minä tulduani toimitan.
UT1548 34. Mutta ios iocu jsua/ hen söken cotonans/ Se'päle/ ettei te cokontulisi cadhotoxexi. Ne
mudh mine tadhon toimitta coska mine tulen.
Mutta jos joku isoaa/ hän syököön kotonans/ Senpäälle/ ettei te kokoon tulisi kadotukseksi. Ne
muut minä tahdon toimittaa koska minä tulen.
Ref2016NTSve 34. Men om någon är hungrig ska han äta hemma, så att ni inte kommer
tillsammans till en dom. Och det övriga ska jag ge föreskrifter om när jag kommer.

1 Korintto 12 (1 Corinthians 12)
1 TR Scriverer 1. Περὶ δὲ τῶν πνευματικῶν, ἀδελφοί, οὐ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν.
Gr-East 1. Περὶ δὲ τῶν πνευματικῶν, ἀδελφοί, οὐ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν.
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TKIS 1. Mutta hengellisistä lahjoista en halua teidän, veljet, olevan tietämättömiä.
FiSTLK2017 1. Mutta hengellisistä lahjoista, veljet, en tahdo pitää teitä tietämättöminä.
Biblia1776 1. Mutta hengellisistä lahjoista, rakkaat veljet, en minä tahdo teiltä salata.
CPR1642 1. HEngellisistä lahjoista rackat weljet en minä tahdo teildä salata.
UT1548 1. NIste Hengelisiste Lahijoista/ Rackat Weliet em mine tadho teilde salata.
Niistä hengellisistä lahjoista/ Rakkaat weljet en minä tahdo teiltä salata.
Ref2016NTSve 1. Men om de andliga gåvorna, bröder, vill jag inte att ni ska vara okunniga.
2
TR Scriverer 2. οἴδατε ὅτι ἔθνη ἦτε πρὸς τὰ εἴδωλα τὰ ἄφωνα, ὡς ἂν ἤγεσθε
ἀπαγόμενοι.
Gr-East 2. οἴδατε ὅτι, ὅτε ἔθνη ἦτε, πρὸς τὰ εἴδωλα τὰ ἄφωνα ὡς ἂν ἤγεσθε
ἀπαγόμενοι.
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TKIS 2. Tiedätte, että *olitte pakanoita, joita* vietiin mykkien epäjumalain luo — niin kuin teitä
kuljetettiin.
FiSTLK2017 2. Te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä ikään kuin ajamalla vietiin mykkien
epäjumalien luo.
Biblia1776 2. Te tiedätte, että te olette pakanat olleet ja käyneet mykkäin epäjumalain tykö, niinkuin
te viedyt olitte.
CPR1642 2. Te tiedätte että te oletta pacanat ollet ja käynet myckäin epäjumalden tygö nijncuin te
wiedyt olitta.

UT1548 2. Te tiedhätte ette te oletta * Pacanat olleet/ ia kieuneet nine' Myckein Epeiumalden tyge/
ninquin te wiedhyt olitta.
Te tiedätte että te olette pakanat olleet/ ja käyneet niiden mykkäin epäjumalten tykö/ niinkuin te
wiedyt olitte.
Ref2016NTSve 2. Ni vet att ni har varit hedningar, och att ni lät er föras bort till de stumma
avgudarna, allt eftersom ni blev ledda.
3
TR Scriverer 3. διὸ γνωρίζω ὑμῖν, ὅτι οὐδεὶς ἐν Πνεύματι Θεοῦ λαλῶν λέγει, ἀνάθεμα
Ἰησοῦν, καὶ οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν, Κύριον Ἰησοῦν, εἰ μὴ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ.
Gr-East 3. διὸ γνωρίζω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς ἐν Πνεύματι Θεοῦ λαλῶν λέγει ἀνάθεμα
Ἰησοῦν, καὶ οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν Κύριον Ἰησοῦν εἰ μὴ ἐν Πνεύματι ἁγίῳ.
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TKIS 3. Sen vuoksi teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan Hengessä, *sano
Jeesusta kirotuksi*, eikä kukaan voi sanoa Jeesusta Herraksi paitsi Pyhässä Hengessä.
FiSTLK2017 3. Sen tähden teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan Hengessä,
sano: "Jeesus olkoon kirottu", ja ettei kukaan voi sanoa: "Jeesus on Herra", paitsi Pyhässä
Hengessä.
Biblia1776 3. Sentähden teen minä teille tiettäväksi, ettei yksikään, joka Jumalan Hengen kautta
puhuu, Jesusta kiroile: ja ei yksikään taida Jesusta kutsua Herraksi, vaan Pyhän Hengen kautta.
CPR1642 3. Sentähden teen minä teille tiettäwäxi ettei yxikän joca Jumalan Hengen cautta puhu
Jesusta kiroile. Ja ei yxikän taida Jesusta cudzua HERraxi waan Pyhän Hengen cautta.
UT1548 3. Senteden mine teen teille tietteuexi/ Ettei kengen ioca puhu Jumalan Hengen lepitze/
Iesusta kijrole. Ja eikengen taidha Iesusta Herraxi cutzua/ waan pyhen Hengen lepitze.
Sen tähden minä teen teille tiettäwäksi/ Ettei kenkään joka puhuu Jumalan Hengen läwitse/
Jesusta kiroile. Ja ei kenkään taida Jesusta Herraksi kutsua/ waan Pyhän Hengen läwitse.
Ref2016NTSve 3. Därför vill jag låta er få veta att ingen som talar i Guds Ande säger: Förbannad är
Jesus, och (att) ingen kan säga att Jesus är Herren utom genom den Helige Ande.
4 TR Scriverer 4. Διαιρέσεις δὲ χαρισμάτων εἰσί, τὸ δὲ αὐτὸ Πνεῦμα.
Gr-East 4. Διαιρέσεις δὲ χαρισμάτων εἰσί, τὸ δὲ αὐτὸ Πνεῦμα·
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TKIS 4. On erilaisia armolahjoja, mutta sama Henki.
FiSTLK2017 4. Armolahjat ovat erilaisia, mutta Henki on sama.
Biblia1776 4. Lahjat ovat moninaiset, mutta yksi on Henki;
CPR1642 4. LAhjat owat moninaiset mutta yxi on Hengi.
UT1548 4. Lahiat ouat * moninaiset/ Mutta yxi Hengi ombi.
Lahjat owat moninaiset/ Mutta yksi henki ompi.
Ref2016NTSve 4. Men det finns olika slags nådegåvor, men Anden är densamme.
5 TR Scriverer 5. καὶ διαιρέσεις διακονιῶν εἰσι, καὶ ὁ αὐτὸς Κύριος.
Gr-East 5. καὶ διαιρέσεις διακονιῶν εἰσι, καὶ ὁ αὐτὸς Κύριος·
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TKIS 5. On myös erilaisia virkoja, mutta sama Herra.
FiSTLK2017 5. Palvelusvirat ovat erilaisia, mutta Herra on sama.
Biblia1776 5. Ja virat ovat moninaiset, mutta yksi on Herra.
CPR1642 5. Ja wirgat owat moninaiset mutta yxi on HERra.
UT1548 5. Ja Wirghat ouat moninaiset/ Mutta yxi HERRA ombi.
Ja wirat owat moninaiset/ Mutta yksi HERRA ompi.
Ref2016NTSve 5. Och det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme.
6
TR Scriverer 6. καὶ διαιρέσεις ἐνεργημάτων εἰσίν, ὁ δὲ αὐτὸς ἐστι Θεός, ὁ ἐνεργῶν τὰ
πάντα ἐν πᾶσιν.
Gr-East 6. καὶ διαιρέσεις ἐνεργημάτων εἰσίν, ὁ δὲ αὐτός ἐστι Θεός, ὁ ἐνεργῶν τὰ πάντα
ἐν πᾶσιν.
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TKIS 6. Samoin on erilaisia voimavaikutuksia, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on
sama.
FiSTLK2017 6. Voimavaikutukset ovat erilaisia, mutta Jumala, joka kaiken kaikissa vaikuttaa, on
sama.
Biblia1776 6. Ja voimat ovat moninaiset, mutta yksi on Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa.
CPR1642 6. Ja woimat owat moninaiset mutta yxi on Jumala joca caikisa caickinaiset waicutta.
UT1548 6. Ja auwd ouat moninaiset/ Mutta yxi Jumala ombi/ ioca caikissa waickuttapi
caikinaiset.
Ja awut owat moninaiset/ Mutta yksi Jumala ompi/ joka kaikissa waikuttaapi kaikkinaiset.
Ref2016NTSve 6. Och det finns olika slags kraftgärningar, men det är samma Gud som verkar allt i
alla.
7 TR Scriverer 7. ἑκάστῳ δὲ δίδοται ἡ φανέρωσις τοῦ Πνεύματος πρὸς τὸ συμφέρον.
Gr-East 7. ἑκάστῳ δὲ δίδοται ἡ φανέρωσις τοῦ Πνεύματος πρὸς τὸ συμφέρον.
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TKIS 7. Mutta kullekin annetaan Hengen ilmaisu hyödyksi.
FiSTLK2017 7. Mutta kullekin annetaan Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi.
Biblia1776 7. Mutta jokaiselle annetaan Hengen ilmoitus hyödytykseksi.
CPR1642 7. Mutta Hengen lahjat osottawat heidäns jocaidzes yhteisexi tarpexi.
UT1548 7. Mutta iocahitzesa Hengen Lahiat osottauat heidens ychteitzexi tarpexi.
Mutta jokaisessa Hengen lahjat osoittawat heidäns yhteiseksi tarpeeksi.
Ref2016NTSve 7. Men åt var och en ges Andens uppenbarelse så att den blir till nytta.
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TR Scriverer 8. ᾧ μὲν γὰρ διὰ τοῦ Πνεύματος δίδοται λόγος σοφίας, ἄλλῳ δὲ λόγος
γνώσεως, κατὰ τὸ αὐτὸ Πνεῦμα•

Gr-East 8. ᾧ μὲν γὰρ διὰ τοῦ Πνεύματος δίδοται λόγος σοφίας, ἄλλῳ δὲ λόγος
γνώσεως κατὰ τὸ αὐτὸ Πνεῦμα,
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TKIS 8. Sillä yhdelle annetaan Hengen välityksellä viisauden sanat* ja toiselle tiedon sanat* saman
Hengen välityksellä,
FiSTLK2017 8. Niinpä toiselle annetaan Hengen kautta viisauden sanat, toiselle tiedon sanat
saman Hengen mukaan,
Biblia1776 8. Sillä yhdelle annetaan Hengen kautta puhua viisaudesta, toiselle puhua tiedosta, sen
yhden Hengen kautta:
CPR1642 8. Sillä yhdelle annetan Hengen cautta puhua wijsaudesta: toiselle annetan puhua
tiedosta sen yhden Hengen cautta: toiselle usco sijtä yhdestä Hengestä.
UT1548 8. Sille ydhelle annetan He'gen cautta puhuua Wijsaudhesta. Toiselle annetan puhua
Tiedosta/ saman Henge' cautta. Toiselle Usko samasta He'geste.
Sillä yhdelle annetaan Hengen kautta puhua wiisaudesta. Toiselle annetaan puhua tiedosta/ saman
hengen kautta. Toiselle usko samasta hengestä.
Ref2016NTSve 8. För åt den ene ges genom Anden ord av vishet, till en annan ord av kunskap
genom samme Ande,
9
TR Scriverer 9. ἑτέρῳ δὲ πίστις, ἐν τῷ αὐτῷ Πνεύματι• ἄλλῳ δὲ χαρίσματα ἰαμάτων ἐν
τῷ αὐτῷ πνεύματι•
Gr-East 9. ἑτέρῳ δὲ πίστις ἐν τῷ αὐτῷ Πνεύματι, ἄλλῳ δὲ χαρίσματα ἰαμάτων ἐν τῷ
αὐτῷ Πνεύματι,

ἑτέρῳ

δὲ

πίστις ἐν

τῷ

αὐτῷ

Πνεύματι· ἄλλῳ

δὲ

χαρίσματα

heterō
de
pistis en
tō
autō
Pneumati allō
de
charismata
G2087
G1161 G4102 G1722 G3588 G846
G4151
G243
G1161 G5486
usko
samassa Hengessä ja toiselle
armolahja
ja toiselle

ἰαμάτων

ἐν

τῷ

αὐτῷ

Πνεύματι·

iamatōn
en
tō
autō
Pneumati
G2386
G1722 G3588 G846
G4151
parantamisen
samassa Hengessä
TKIS 9. toiselle usko samassa Hengessä, toiselle taas terveeksi tekemisten armolahjat samassa
Hengessä,

FiSTLK2017 9. toiselle usko samassa Hengessä, toiselle taas terveeksi tekemisen armolahjoja
siinä yhdessä Hengessä,
Biblia1776 9. Mutta toiselle usko siitä yhdestä Hengestä: toiselle lahjat terveeksi tehdä siinä
yhdessä Hengessä:
CPR1642 9. Toiselle lahjat terwexi tehdä sijnä yhdes Henges: Toiselle ihmellisiä töitä tehdä.
UT1548 9. Toiselle ne Lahiat Teruexi tehdhä/ sijnä samas Henges.
Toiselle ne lahjat terweeksi tehdä/ siinä samas hengessä.
Ref2016NTSve 9. till en annan tro genom samme Ande, till en annan gåvor att bota sjuka av
samme Ande,
10
TR Scriverer 10. ἄλλῳ δὲ ἐνεργήματα δυνάμεων, ἄλλῳ δὲ προφητεία, ἄλλῳ δὲ

διακρίσεις πνευμάτων, ἑτέρῳ δὲ γένη γλωσσῶν, ἄλλῳ δὲ ἑρμηνεία γλωσσῶν•
Gr-East 10. ἄλλῳ δὲ ἐνεργήματα δυνάμεων, ἄλλῳ δὲ προφητεία, ἄλλῳ δὲ διακρίσεις
πνευμάτων, ἑτέρῳ δὲ γένη γλωσσῶν, ἄλλῳ δὲ ἑρμηνεία γλωσσῶν.
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TKIS 10. toiselle *voimalliset ihmeteot*, toiselle profetoimisen lahja, toiselle henkien erottamiset,
toiselle eri kielet, toiselle taas kielten selitys.
FiSTLK2017 10. toiselle voimateot, toiselle profetoiminen, toiselle henkien erottaminen, toiselle eri
kielillä puhuminen, toiselle taas kielien selittäminen.
Biblia1776 10. Toiselle voimallisia töitä tehdä, toiselle ennustus, toiselle henget eroittaa, toiselle
moninaiset kielet, toiselle moninaisten kielten selitys.
CPR1642 10. Toiselle Prophetia. Toiselle henget eroitta: Toiselle moninaiset kielet. Toiselle
moninaisten kielden selitys.
UT1548 10. Toiselle jhmelisi Töite tehdhä. Toiselle Prophetia. Toiselle He'get eroitta. Toiselle
moninaiset Kielet. Toiselle moninaisten Kielden wlostulkitus.
Toiselle ihmeellisiä toitä tehdä/ Toiselle prophetia. Toiselle henget eroittaa. Toiselle moninaiset
kielet. Toiselle moninaisten kielten ulostulkitus.
Ref2016NTSve 10. till en annan kraft att utföra mirakler, till en annan profetians gåva, till en annan
att skilja mellan andar, till en annan att tala olika slags tungotal, till en annan att uttyda tungotal.

11
TR Scriverer 11. πάντα δὲ ταῦτα ἐνεργεῖ τὸ ἓν καὶ τὸ αὐτὸ Πνεῦμα, διαιροῦν ἰδίᾳ
ἑκάστῳ καθὼς βούλεται.
Gr-East 11. πάντα δὲ ταῦτα ἐνεργεῖ τὸ ἓν καὶ τὸ αὐτὸ Πνεῦμα, διαιροῦν ἰδίᾳ ἑκάστῳ
καθὼς βούλεται.
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TKIS 11. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo.
FiSTLK2017 11. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niin
kuin tahtoo.
Biblia1776 11. Mutta nämät kaikki se yksi Henki vaikuttaa, jakaen kullekin omansa niinkuin hän
tahtoo.
CPR1642 11. Jotca caicki se yxi Hengi waicutta jacain cullengin omans nijncuin hän tahto.
UT1548 11. Mutta caiki neme se yxi ia sama Hengi waikutta/ iakain itzecullengi omanssa/ sen
ielken quin hen tacto.
Mutta kaikki nämä se yksi ja sama Henki waikuttaa/ jakain itse kullekin omansa/ sen jälkeen kuin
hän tahtoo.
Ref2016NTSve 11. Men allt detta verkar en och samme Ande, som fördelar åt var och en särskilt
efter sin vilja.
12
TR Scriverer 12. Καθάπερ γὰρ τὸ σῶμα ἕν ἐστι, καὶ μέλη ἔχει πολλὰ, πάντα δὲ τὰ μέλη
τοῦ σώματος τοῦ ἑνός, πολλὰ ὄντα, ἕν ἐστι σῶμα• οὕτω καὶ ὁ Χριστός•
Gr-East 12. Καθάπερ γὰρ τὸ σῶμα ἕν ἐστι καὶ μέλη ἔχει πολλά, πάντα δὲ τὰ μέλη τοῦ
σώματος τοῦ ἑνός, πολλὰ ὄντα, ἕν ἐστι σῶμα, οὕτω καὶ ὁ Χριστός·
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TKIS 12. Sillä niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki (saman) ruumiin
jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin.
FiSTLK2017 12. Sillä niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin
jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin.
Biblia1776 12. Sillä niinkuin ruumis on yksi, ja hänellä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin
jäsenet, ehkä heitä on usia, ovat kuitenkin yksi ruumis; niin on myös Kristus.
CPR1642 12. SIllä nijncuin ruumis on yxi ja hänellä on cuitengin monda jäsendä mutta caicki yhden
ruumin jäsenet ehkä heitä on usia owat cuitengin yxi ruumis: nijn myös Christus.
UT1548 12. Sille ninquin Rumis on yxi/ ia henelle ombi quitengi monda Jäsende/ Mutta caiki
iäsenet ydhest Rumista/ echke he ouat vsia/ ouat he quitengin yxi Rumis/ Samalmoto mös
Christus.
Sillä niinkuin ruumis on yksi/ ja hänellä ompi kuitenkin monta jäsentä/ Mutta kaikki jäsenet yhdestä
ruumiista/ ehkä he owat uusia/ owat he kuitenkin yksi ruumis/ Samalla muotoa myös Kristus.
Ref2016NTSve 12. För liksom kroppen är en och har många delar, och kroppens alla delar utgör en
kropp, (fast) de är många, så (är det) också (med) Kristus.
13
TR Scriverer 13. καὶ γὰρ ἐν ἑνὶ Πνεύματι ἡμεῖς πάντες εἰς ἓν σῶμα ἐβαπτίσθημεν, εἴτε
Ἰουδαῖοι εἴτε Ἕλληνες, εἴτε δοῦλοι εἴτε ἐλεύθεροι• καὶ πάντες εἰς ἓν Πνεῦμα
ἐποτίσθημεν.
Gr-East 13. καὶ γὰρ ἐν ἑνὶ Πνεύματι ἡμεῖς πάντες εἰς ἓν σῶμα ἐβαπτίσθημεν, εἴτε

Ἰουδαῖοι εἴτε Ἕλληνες, εἴτε δοῦλοι εἴτε ἐλεύθεροι, καὶ πάντες εἰς ἓν Πνεῦμα
ἐποτίσθημεν.
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TKIS 13. Kaikki olemme näet yhdessä Hengessä kastetut yhteen* ruumiiseen, olemmepa
juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme juotetut yhteen* Henkeen.

FiSTLK2017 13. Sillä me olemme kaikki kastetut yhdessä Hengessä yhdeksi ruumiiksi, olimmepa
juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä.
Biblia1776 13. Sillä me olemme myös yhdessä Hengessä kaikki yhdeksi ruumiiksi kastetut, sekä
Juudalaiset että Grekiläiset, sekä orjat että vapaat, ja kaikki me olemme yhteen Henkeen juotetut.
CPR1642 13. Sillä me olemma yhdes Henges caicki yhdexi ruumixi castetut waicka me olemma
Judalaiset eli Grekit orjat eli wapat ja caicki me olemma yhdestä Hengestä juotetut.
UT1548 13. Sille ette me olem ydhen Hengen cautta caiki ydhexi Rumixi castetudh/ waicka me
olema Juttat eli Grekit/ Orijat eli Wapat/ ia caiki me ydhen Hengen olema * iooneet.
Sillä että me olemme yhden hengen kautta kaikki yhdeksi ruumiiksi kastetut/ waikka me olemme
juuttaat eli krekit/ orjat eli wapaat/ ja kaikki me yhden hengen olemme juoneet.
Ref2016NTSve 13. För i en Ande har vi ju alla blivit döpta till en kropp, vare sig (vi är) judar eller
greker, vare sig slavar eller fria, och i en Ande har vi alla fått att dricka.
14 TR Scriverer 14. καὶ γὰρ τὸ σῶμα οὐκ ἔστιν ἓν μέλος ἀλλὰ πολλά.
Gr-East 14. καὶ γὰρ τὸ σῶμα οὐκ ἔστιν ἓν μέλος, ἀλλὰ πολλά.
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TKIS 14. Sillä ei ruumiskaan ole yksi jäsen, vaan monta.
FiSTLK2017 14. Sillä eihän ruumiskaan ole yksi jäsen, vaan monta.
Biblia1776 14. Sillä ei ruumis ole yksi jäsen, vaan usia.
CPR1642 14. Sillä ei ruumis ole yxi jäsen waan usia.
UT1548 14. Sille ette Rumis ei ole yxi Jäsen/ wan wsia.
Sillä että ruumis ei ole yksi jäsen/ waan uusia.
Ref2016NTSve 14. För kroppen består ju inte av en enda kroppsdel utan av många.
15
TR Scriverer 15. ἐὰν εἴπῃ ὁ πούς, Ὅτι οὐκ εἰμὶ χείρ, οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώματος• οὐ παρὰ
τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος•
Gr-East 15. ἐὰν εἴπῃ ὁ πούς, ὅτι οὐκ εἰμὶ χείρ, οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώματος, - οὐ παρὰ
τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος;

ἐὰν

εἴπῃ

ὁ

πούς ὅτι

οὐκ

εἰμὶ

χείρ

οὐκ

εἰμὶ

ἐκ

τοῦ

ean
eipē
pous hoti
ouk
eimi
cheir ouk
eimi
tou
ho
ek
G1437 G2036 G3588 G4228 G3754 G3756 G1510 G5495 G3756 G1510 G1537 G3588
jos
sanoisi
jalka koska en
ole
käsi
en
ole

σώματος· οὐ

παρὰ τοῦτο οὐκ

ἔστιν ἐκ

τοῦ

σώματος·

para touto ouk
estin ek
sōmatos ou
tou
sōmatos
G4983
G3756 G3844 G5124 G3756 G2076 G1537 G3588 G4983
ruumiista ei
vuoksi tämän ei
se ole ulkona
ruumiista
TKIS 15. Jos jalka sanoisi: "Koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen", *eikö se silti kuulu ruumiiseen?
*
FiSTLK2017 15. Jos jalka sanoisi: "Koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen", se ei silti olisi
ruumiiseen kuulumaton.
Biblia1776 15. Jos jalka sanois: en minä ole käsi, sentähden en minä ole ruumiista: eikö hän
senvuoksi ole ruumiista?
CPR1642 15. Jos jalca sano: en minä ole käsi sentähden en minä ole ruumin jäsen. Eikö hänen
senwuoxi pidäis oleman ruumin jäsenen?
UT1548 15. Jos nyt Jalca tachto sano/ Em mine ole Käsi/ senteden em mine ole Rumin Jäsen.
Pidheiskö henen senwoxi ei oleman Rumin Jäsene'?
Jos nyt jalka tahtoo sanoa/ En minä ole käsi/ sentähden en minä ole ruumin jäsen. Pitäiskö hänen
sen wuoksi ei olemaan ruumiin jäsenen?
Ref2016NTSve 15. Om foten skulle säga: Eftersom jag inte är hand hör jag inte till kroppen, skulle
den därför inte höra till kroppen?
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TR Scriverer 16. καὶ ἐὰν εἴπῃ τὸ οὖς, Ὅτι οὐκ εἰμὶ ὀφθαλμός, οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώματος•
οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος;
Gr-East 16. καὶ ἐὰν εἴπῃ τὸ οὖς, ὅτι οὐκ εἰμὶ ὀφθαλμός, οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώματος, - οὐ
παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος;
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TKIS 16. Ja jos korva sanoisi: "Koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen", *eikö se silti kuulu
ruumiiseen?*
FiSTLK2017 16. Jos korva sanoisi: "Koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen", se ei silti olisi
ruumiiseen kuulumaton.
Biblia1776 16. Ja jos korva sanois: en minä ole silmä, sentähden en minä ole ruumiista: eikö hän
senvuoksi ruumiista ole?

CPR1642 16. Ja jos corwa sanois: en minä ole silmä sentähden en minä ole ruumin jäsen. Eikö
hänen senwuoxi pidäis ruumin jäsenen oleman?
UT1548 16. Ja ios Corua tachtois sano/ Em mine ole Silme/ senteden em mine ole Rumin Jäsen.
Pidheiskö hene' senwoxi ei olema' Rumin Jäsene'?
Ja jos korwa tahtoisi sanoa/ En minä ole silmä/ sentähden en minä ole ruumiin jäsen. Pitäisikö
hänen sen wuoksi ei olemaan ruumiin jäsenen?
Ref2016NTSve 16. Och om örat skulle säga: Eftersom jag inte är öga hör jag inte till kroppen, skulle
det därför inte höra till kroppen?
17
TR Scriverer 17. εἰ ὅλον τὸ σῶμα ὀφθαλμός, ποῦ ἡ ἀκοή; εἰ ὅλον ἀκοή, ποῦ ἡ ὄσφρησις;
Gr-East 17. εἰ ὅλον τὸ σῶμα ὀφθαλμός, ποῦ ἡ ἀκοή; εἰ ὅλον ἀκοή, ποῦ ἡ ὄσφρησις;
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TKIS 17. Jos koko ruumis olisi silmänä, missä olisi kuulo? Jos kokonaan kuulona, missä haisti?
FiSTLK2017 17. Jos koko ruumis olisi silmänä, missä sitten olisi kuulo? Jos taas kokonaan
kuulona, missä silloin hajuaisti?
Biblia1776 17. Jos koko ruumis silmänä olis, kussas siis kuulo? Jos se kaikki kuulona, kussas siis
haisto?
CPR1642 17. Jos coco ruumis silmänä olis cusast sijs cuulo on? Jos se taas caicki cuulona on
cusast sijs haisto on?
UT1548 17. Jos coko Rumis Silme olis. Cussa sis cwlemus o'bi? Jos se taas on caiki cwlemus/
Cussa sis on Haistamus?
Jos koko ruumis silmä olisi. Kussa siis olemus ompi? Jos se taas on kaikki kuulemus/ Kussa siis
on haistamus?
Ref2016NTSve 17. Om hela kroppen (var) öga, vad blev det då av hörseln? Om allt (var) hörsel, vad
(blev det då av) luktsinnet?
18
TR Scriverer 18. νυνὶ δὲ ὁ Θεὸς ἔθετο τὰ μέλη, ἓν ἕκαστον αὐτῶν, ἐν τῷ σώματι, καθὼς
ἠθέλησεν.
Gr-East 18. νυνὶ δὲ ὁ Θεὸς ἔθετο τὰ μέλη ἓν ἕκαστον αὐτῶν ἐν τῷ σώματι καθὼς
ἠθέλησεν.
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TKIS 18. Mutta nyt Jumala on asettanut jäsenet, kunkin niistä, ruumiiseen niin kuin on tahtonut.
FiSTLK2017 18. Mutta nyt Jumala on asettanut jäsenet, jokaisen niistä, ruumiiseen, niin kuin on
tahtonut.
Biblia1776 18. Mutta nyt on Jumala pannut jäsenet erinänsä itsekunkin ruumiissa niinkuin hän on
tahtonut.
CPR1642 18. MUtta Jumala on pannut jäsenet erinäns idzecungin ruumihis nijncuin hän on
tahtonut.
UT1548 18. Mutta nyt on Jumala ne Jäsenet pa'nut itzellense cu'gi Rumihissa/ ninquin he' on
tachtonut.
Mutta nyt on Jumala ne jäsenet pannut itsellensä kunkin ruumiissa/ niinkuin hän on tahtonut.
Ref2016NTSve 18. Men nu har Gud satt samman delarna i kroppen, var och en av dem som han
har velat.
19 TR Scriverer 19. εἰ δὲ ἦν τὰ πάντα ἓν μέλος, ποῦ τὸ σῶμα;
Gr-East 19. εἰ δὲ ἦν τὰ πάντα ἓν μέλος, ποῦ τὸ σῶμα;
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TKIS 19. Jos kuitenkin kaikki olisivat yksi jäsen, missä olisi ruumis?
FiSTLK2017 19. Vaan jos ne kaikki olisivat yhtenä jäsenenä, missä sitten olisi ruumis?
Biblia1776 19. Vai jos kaikki olisivat yksi jäsen, kussa sitte ruumis olis?
CPR1642 19. Wai jos caicki jäsenet olisit yxi jäsen cusa sijtte ruumis olis?
UT1548 19. Wai ios nyt caiki Jäsenet yxi Jäsen olis/ Cussa sijtte Rumis olis?
Wai jos nyt kaikki jäsenet yksi jäsen olis/ Kussa sitten ruumis olis?
Ref2016NTSve 19. Och om de alla vore en kroppsdel, var (vore då) kroppen?
20 TR Scriverer 20. νῦν δὲ πολλὰ μὲν μέλη, ἓν δὲ σῶμα. GrEast 20. νῦν δὲ πολλὰ μὲν μέλη, ἓν δὲ σῶμα.
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TKIS 20. Mutta nyt onkin monta jäsentä ja yksi ruumis.
FiSTLK2017 20. Nytpä onkin monta jäsentä, mutta vain yksi ruumis.
Biblia1776 20. Mutta nyt on monta jäsentä, vaan yksi ruumis.
CPR1642 20. Mutta jäsendä on monda ja yxi ruumis. Ei silmä taida kädelle sano: en minä sinua
tarwidze.
UT1548 20. Mutta nyt ouat Jäsenet monda/ ia Rumis on yxi. Ei taidha Silme Kädhelle sano/ Em
mine sinua taruitze.
Mutta nyt owat jäsenet monta/ ja ruumis on yksi. Ei taida silmä kädelle sanoa/ En minä sinua
tarwitse.
Ref2016NTSve 20. Men nu (är det) många kroppsdelar men bara en kropp.
21
TR Scriverer 21. οὐ δύναται δὲ ὀφθαλμὸς εἰπεῖν τῇ χειρί, Χρείαν σου οὐκ ἔχω• ἢ πάλιν ἡ
κεφαλὴ τοῖς ποσί, Χρείαν ὑμῶν οὐκ ἔχω•
Gr-East 21. οὐ δύναται δὲ ὁ ὀφθαλμὸς εἰπεῖν τῇ χειρί· χρείαν σου οὐκ ἔχω· ἢ πάλιν ἡ
κεφαλὴ τοῖς ποσί· χρείαν ὑμῶν οὐκ ἔχω·
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TKIS 21. Silmä ei saata sanoa kädelle: "En tarvitse sinua", ei myöskään pää jaloille: "En tarvitse
teitä.”
FiSTLK2017 21. Silmä ei voi sanoa kädelle: "En tarvitse sinua", eikä myöskään pää jaloille: "En
tarvitse teitä."
Biblia1776 21. Mutta ei silmä taida kädelle sanoa: en minä sinua tarvitse, eli taas pää jaloille: en
minä teitä tarvitse.
CPR1642 21. Eli pää jalgoille en minä teitä tarwidze.
UT1548 21. Eli pää Jalgoille/ Em mine teite taruitze.
Eli pää jaloille/ En minä teitä tarwitse.
Ref2016NTSve 21. Och ögat kan inte säga till handen: Jag behöver dig inte, inte heller huvudet till
fötterna: Jag behöver er inte.

22
TR Scriverer 22. ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον τὰ δοκοῦντα μέλη τοῦ σώματος ἀσθενέστερα
ὑπάρχειν, ἀναγκαῖά ἐστι•
Gr-East 22. ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον τὰ δοκοῦντα μέλη τοῦ σώματος ἀσθενέστερα ὑπάρχειν
ἀναγκαῖά ἐστι,
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TKIS 22. Vaan paljoa ennemmin ne ruumiin jäsenet, jotka näyttävät olevan heikompia, ovat
välttämättömiä,
FiSTLK2017 22. Päinvastoin ne ruumiin jäsenet, jotka näyttävät olevan heikompia, ovat
välttämättömiä.
Biblia1776 22. Vaan paljoa enemmin ne ruumiin jäsenet, jotka heikommaksi näkyvät, ovat
tarpeelliset.
CPR1642 22. Mutta paljo parammin ne jäsenet jotca heicommaxi näkywät owat ruumille
tarpellisemmat:
UT1548 22. Waan palio paramin ne Rumin Jäsenet/ iotca Heikomat näkyuet/ ne ouat tarpelisemat/
Waan paljon paremmin ne ruumiin jäsenet/ jotka heikommat näkywät/ ne owat tarpeellisimmat/
Ref2016NTSve 22. Nej, snarare är de delar i kroppen nödvändiga som anses vara de svagaste.
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TR Scriverer 23. καὶ ἃ δοκοῦμεν ἀτιμότερα εἶναι τοῦ σώματος, τούτοις τιμὴν
περισσοτέραν περιτίθεμεν• καὶ τὰ ἀσχήμονα ἡμῶν εὐσχημοσύνην περισσοτέραν ἔχει•
Gr-East 23. καὶ ἃ δοκοῦμεν ἀτιμότερα εἶναι τοῦ σώματος, τούτοις τιμὴν περισσοτέραν
περιτίθεμεν, καὶ τὰ ἀσχήμονα ἡμῶν εὐσχημοσύνην περισσοτέραν ἔχει,
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ta
aschēmona
hēmōn euschēmosynēn
G4055
G4060
G2532 G3588 G809
G2257 G2157
sitä runsaammin peitämme
ja
hävettävämmät meidän häveliäisyys

περισσοτέραν ἔχει·
perissoteran
G4055
runsaampi

echei
G2192
niillä on

TKIS 23. ja joitten katsomme olevan ruumiin vähemmän kunniakkaita osia, *ne peitämme sitä
kunniallisemmin*. Niin meidän vähemmän arvostetuilla ruumiinosillamme on parempi kaunistus.
FiSTLK2017 23. Ne ruumiin jäsenet, jotka meistä ovat vähemmän kunniakkaita, verhoamme sitä
kunniallisemmin, ja niitä, joita häpeämme, sitä häveliäämmin peitämme,
Biblia1776 23. Ja jotka me luulemme häpiällisemmäksi ruumiissa, niiden päälle me enimmän
kunnian panemme; ja jotka häijymmäksi näkyvät, niillä on enin kaunistusta:
CPR1642 23. Ja jotca me luulemma häpiälisemmäxi ruumisa nijden päälle me enimmän cunnian
panemma. Ja jotca häjymmäxi näkywät nijtä me enimmän caunistamma.
UT1548 23. Ja iotca me lwlema häpielisemat oleuan Rumissa/ nine' päle me enime' Cunnian
pane'ma. Ja iotca heiumet ouat nähdhä/ nijte me enimen caunista'ma.
Ja jotka me luulemme häpeällisemmät olewan ruumiissa/ niiden päälle me enimmin kunnian
panemme. Ja jotka häjymmät owat nähdä/ niitä me enimmin kaunistamme.
Ref2016NTSve 23. Och de (delar) i kroppen som vi anser värda mindre heder, klär vi med så mycket
större heder, och dem som vi blygs för, skyler vi med så mycket större anständighet,
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TR Scriverer 24. τὰ δὲ εὐσχήμονα ἡμῶν οὐ χρείαν ἔχει• ἀλλ’ ὁ Θεὸς συνεκέρασε τὸ σῶμα,
τῷ ὑστερουντι περισσοτέραν δοὺς τιμήν,
Gr-East 24. τὰ δὲ εὐσχήμονα ἡμῶν οὐ χρείαν ἔχει. ἀλλ’ ὁ Θεὸς συνεκέρασε τὸ σῶμα, τῷ
ὑστεροῦντι περισσοτέραν δοὺς τιμήν,

τὰ

δὲ

εὐσχήμονα ἡμῶν οὐ

χρείαν ἔχει·

ἀλλ’ ὁ

Θεὸς

euschēmona hēmōn ou
chreian echei all
Theos
ta
de
ho
G5532
G2192
G235
G2158
G2257
G3588 G1161
G3756
G3588 G2316
mutta kunniallisia meidän ei
tarpeen ole
vaan
Jumala

συνεκέρασε

τὸ

σῶμα τῷ

ὑστερουντι

περισσοτέραν δοὺς τιμήν

synekerase
to
sōma tō
usterounti
perissoteran
G4786
G3588 G4983 G3588 G5302
G4055
on liittänyt yhteen
ruumiin
halvempiarvoiselle runsaamman

dous timēn
G1325 G5092
antaen kunnian

TKIS 24. Mutta meidän arvostetut jäsenemme eivät sitä tarvitse. Mutta Jumala on liittänyt ruumiin
yhteen antaen heikommalle* suuremman kunnian,
FiSTLK2017 24. mutta ne, joita emme häpeä, eivät sitä tarvitse. Mutta Jumala on liittänyt ruumiin
yhteen niin, että antoi halvempiarvoiselle suuremman kunnian,
Biblia1776 24. Sillä jotka meissä kauniit ovat, ei ne mitään tarvitse; mutta Jumala on ruumiin
kokoon liittänyt ja sille puuttuvaiselle enemmän kunnian antanut,
CPR1642 24. Sillä jotca caunit owat ei ne mitän tarwidze. Mutta Jumala on nijn ruuwin cocon
lijttänyt ja nijlle tarwittawille jäsenille enämmän cunniata andanut

UT1548 24. Sille iotca caunihit ouat/ eiuet he mite' taruitze. Mutta Jumala o'bi nin Rumin
coko'lijttenyt/ ia nijlle taruitzeuaisille Jäsenille eneme' Cu'nian a'danut/
Sillä jotka kauniit owat/ eiwät he mitään tarwitse. Mutta Jumala ompi niin ruumiin kokoonliittänyt/
ja niille tarwitsewaisille jäsenille enemmän kunnian antanut/
Ref2016NTSve 24. något som de anständiga (delarna) inte behöver. Men Gud har fogat samman
kroppen och gett så mycket större heder åt den (delen) som saknar (det),
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TR Scriverer 25. ἵνα μὴ ᾖ σχίσμα ἐν τῷ σώματι, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ὑπὲρ ἀλλήλων μεριμνῶσι
τὰ μέλη.
Gr-East 25. ἵνα μὴ ᾖ σχίσμα ἐν τῷ σώματι, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ὑπὲρ ἀλλήλων μεριμνῶσι τὰ
μέλη·

ἵνα μὴ ᾖ

σχίσμα ἐν

τῷ

σώματι ἀλλὰ τὸ

αὐτὸ

ὑπὲρ ἀλλήλων

hina mē ē
schisma en
tō
sōmati alla to
auto
hyper allēlōn
G3363 G5600 G4978 G1722 G3588 G4983
G235 G3588 G846
G5228 G240
että ei olisi
riitaa
ruumissa vaan
yhtäläisesti edestä toistensa

μεριμνῶσι

τὰ

μέλη

merimnōsi
melē
ta
G3309
G3588 G3196
pitäisivät huolta
jäsenet
TKIS 25. jottei ruumiissa olisi eripuraisuutta, vaan jäsenet pitäisivät yhtäläisesti huolta toisistaan.
FiSTLK2017 25. ettei ruumiissa olisi eripuraa, vaan että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta
toisistaan.
Biblia1776 25. Ettei eripuraisuutta ruumiissa olisi; vaan kaikki jäsenet pitää toinen toisestansa
surun pitämän.
CPR1642 25. Ettei eripuraisutta ruumijs olis waan caicki jäsenet pitä toinen toisestans surun
pitämän.
UT1548 25. Ettei Eripwrausta olisi rumissa/ waa' caiki ne Jäsenet pite toinen toisens edeste Suru'
pitemen.
Ettei eripurausta olisi ruumiissa/ waan kaikki ne jäsenet pitää toinen toisens edestä surun
pitämään.
Ref2016NTSve 25. för att ingen splittring skulle uppstå i kroppen, utan delarna skulle ha samma
omsorg om varandra.
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TR Scriverer 26. καὶ εἴτε πάσχει ἓν μέλος, συμπάσχει πάντα τὰ μέλη• εἴτε δοξάζεται ἓν
μέλος, συγχαίρει πάντα τὰ μέλη.
Gr-East 26. καὶ εἴτε πάσχει ἓν μέλος, συμπάσχει πάντα τὰ μέλη, εἴτε δοξάζεται ἓν
μέλος, συγχαίρει πάντα τὰ μέλη.

καὶ

εἴτε

πάσχει ἓν

μέλος συμπάσχει

πάντα τὰ

μέλη· εἴτε

kai
eite
paschei hen
melos sympaschei
panta ta
melē eite
G2532 G1535 G3958 G1520 G3196 G4841
G3956 G3588 G3196 G1535
niin
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kärsii
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jäsen kärsivät yhdessä kaikki
jäsenet jos

δοξάζεται ἓν

μέλος συγχαίρει

πάντα τὰ

μέλη

doksadzetai hen
melos sygchairei
panta ta
melē
G1392
G1520 G3196 G4796
G3956 G3588 G3196
saa kunnian yksi
jäsen iloitsevat yhdessä kaikki
jäsenet
TKIS 26. Ja jos yksi jäsen kärsii, kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa; tai jos yksi jäsen saa kunniaa,
kaikki jäsenet iloitsevat sen kanssa.
FiSTLK2017 26. Jos yksi jäsen kärsii, kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa, tai jos jollekulle jäsenelle
annetaan kunnia, kaikki jäsenet iloitsevat sen kanssa.
Biblia1776 26. Ja jos yksi jäsen kärsii jotakin, niin kaikki muut jäsenet kanssa kärsivät, ja jos yksi
jäsen kunniassa pidetään, niin kaikki jäsenet myös riemuitsevat.
CPR1642 26. Ja jos yxi jäsen kärsi jotakin nijn caicki muut jäsenet cansa kärsiwät: Ja jos yxi jäsen
cunniasa pidetän nijn caicki jäsenet myös riemuidzewat.
UT1548 26. Ja ios yxi Jäsen kerssi iotaki/ Nin mös caiki mudh Jäsenet ynne kerssiuet. Ja ios yxi
Jäsen cu'nialla pidhete'/ Nin caiki Jäsenet ynne riemuitzeuat.
Ja jos yksi jäsen kärsii jotakin/ Niin myös kaikki muut jäsenet ynnä kärsiwät. Ja jos yksi jäsen
kunnialla pidetään/ Niin kaikki jäsenet ynnä riemuitsewat.
Ref2016NTSve 26. Och om en kroppsdel lider, så lider alla delarna med den. Och om en kroppsdel
hedras, gläder sig alla delarna med (den).
27 TR Scriverer 27. ὑμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ, καὶ μέλη ἐκ μέρους.
Gr-East 27. Ὑμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ καὶ μέλη ἐκ μέρους.

ὑμεῖς δέ

ἐστε

σῶμα Χριστοῦ καὶ

μέλη

ἐκ

μέρους

hymeis de
este
sōma Christou kai
melē ek
merous
G5210 G1161 G2075 G4983 G5547
G2532 G3196 G1537 G3313
ja te
olette ruumis Kristuksen ja
jäseniä
osaltanne
TKIS 27. Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne jäseniä.
FiSTLK2017 27. Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniään.
Biblia1776 27. Mutta te olette Kristuksen ruumis ja jäsenet, jokainen osansa jälkeen.
CPR1642 27. MUtta te oletta Christuxen ruumis ja jäsenet jocainen osans jälken.
UT1548 27. Mutta te oletta Christusen Rumis ia Jäsenet/ iocainen osansa ielkin.
Mutta te olette Kristuksen ruumis ja jäsenet/ jokainen osansa jälkeen.
Ref2016NTSve 27. Men ni är Kristi kropp och var för sig delar av den.
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TR Scriverer 28. καὶ οὓς μὲν ἔθετο ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον

προφήτας, τρίτον διδασκάλους, ἔπειτα δυνάμεις, εἶτα χαρίσματα ἰαμάτων,
ἀντιλήψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσῶν.
Gr-East 28. Καὶ οὓς μὲν ἔθετο ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον

προφήτας, τρίτον διδασκάλους, ἔπειτα δυνάμεις, εἶτα χαρίσματα ἰαμάτων,
ἀντιλήψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσῶν.
καὶ

οὓς

μὲν

ἔθετο

ὁ

Θεὸς ἐν

τῇ

ἐκκλησίᾳ

πρῶτον

hous men etheto
Theos en
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kai
ho
tē
G4412
G2532 G3739 G3303 G5087
G3588 G2316 G1722 G3588 G1577
ja
toiset siis
on asettanut
Jumala
seurakunnassa ensin

ἀποστόλους δεύτερον προφήτας τρίτον
apostolous
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apostoleiksi

διδασκάλους ἔπειτα

deuteron profētas
triton
didaskalous
G1208
G4396
G5154
G1320
toiset
profeetoiksi kolmannet opettajiksi

χαρίσματα ἰαμάτων

ἀντιλήψεις κυβερνήσεις γένη

charismata iamatōn
antilēpseis kybernēseis
G5486
G2386
G484
G2941
armolahjat parantamisen avustamisen johtamisen

δυνάμεις εἶτα

epeita
dynameis eita
G1899
G1411
G1534
sen jälkeen voimateot sitten

γλωσσῶν

genē glōssōn
G1085 G1100
eri
kielet

TKIS 28. Jumala on asettanut nämä seurakuntaan: ensiksi apostoleja, toiseksi profeettoja,
kolmanneksi opettajia, sen jälkeen voimatekoja, sitten terveeksi tekemisten armolahjoja,
*avustamisen lahjoja, johtamisen kykyjä*, eri kieliä.
FiSTLK2017 28. Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi apostoleja, toiseksi profeettoja,
kolmanneksi opettajia, sitten voimatekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita ja
puhua kielillä.
Biblia1776 28. Ja Jumala on pannut seurakuntaan ensin apostolit, sitte prophetat, senjälkeen
opettajat, sitte voimalliset työt, jälleen parantamisen lahjat, avut, hallitukset, moninaiset kielet.
CPR1642 28. Ja Jumala on pannut Seuracundan ensin Apostolit sijtte Prophetat senjälken
opettajat sijtte ihmetten tekiät parandamisen lahjat auttajat haldiat moninaiset kielet.
UT1548 28. Ja Jumala on pa'nut Seuracunnasa/ Ensin Apostolit/ Site lehinne Prophetat/ Sen ielkin
Opetusiset/ Sijtte Ihmein tekiet/ Sen pereste terueexi tekemisen Lahiat/ Auttaiat/ haltiat/
Moninaiset kielet.
Ja Jumala on pannut seurakunnassa/ Ensin apostolit/ sitä lähinnä prophetat/ sen jälkeen
opetusisät/ Sitten ihmeintekijät/ Sen perästä terweeksi tekemisen lahjat/ Auttajat/ haltijat/
Moninaiset kielet.
Ref2016NTSve 28. Och Gud har satt dessa i församlingen: För det första apostlar, för det andra
profeter, för det tredje lärare, vidare kraft att utföra mirakler, sedan gåvor att bota sjuka, att hjälpa,
att styra (och) att tala olika slags tungotal.
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TR Scriverer 29. μὴ πάντες ἀπόστολοι; μὴ πάντες προφῆται; μὴ πάντες διδάσκαλοι; μὴ
πάντες δυνάμεις;

Gr-East 29. μὴ πάντες ἀπόστολοι; μὴ πάντες προφῆται; μὴ πάντες διδάσκαλοι; μὴ πάντες
δυνάμεις;

μὴ

πάντες ἀπόστολοι μὴ

πάντες προφῆται μὴ

πάντες διδάσκαλοι μὴ

mē
pantes apostoloi
mē
pantes profētai
mē
pantes didaskaloi
G3361 G3956 G652
G3361 G3956 G4396
G3361 G3956 G1320
eivät ole kaikki apostoleita eivät kaikki profeettoja eivät kaikki opettajia

mē
G3361
eivät

πάντες δυνάμεις
pantes dynameis
G3956 G1411
kaikki tee voimatekoja
TKIS 29. Eivät kaiketi kaikki ole apostoleja? Eiväthän kaikki ole profeettoja? Eiväthän kaikki
opettajia? Ei kaiketi kaikilla ole voimatekoja?
FiSTLK2017 29. Eivät suinkaan kaikki ole apostoleja? Eivät kaikki profeettoja? Eivät kaikki
opettajia? Eiväthän kaikki tee voimatekoja?
Biblia1776 29. Ovatko kaikki apostolit? Ovatko kaikki prophetat? Ovatko kaikki opettajat? Onko
kaikilla voimalliset työt?
CPR1642 29. Owatco he caicki Apostolit? Owatco he caicki Prophetat?
UT1548 29. Ouatko he caiki Apostolit? Ouatko he caiki Prophetat? Ouatko he caiki Opetusiset?
Ouatko he caiki Ihmein tekiet?
Owatko he kaikki apostolit? Owatko he kaikki prophetat? Owatko he kaikki opetusisät? Owatko he
kaikki ihmein tekijät?
Ref2016NTSve 29. Inte (är) väl alla apostlar? Inte (är) väl alla profeter? Inte (är) väl alla lärare? Inte
utför väl alla mirakler?
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TR Scriverer 30. μὴ πάντες χαρίσματα ἔχουσιν ἰαμάτων; μὴ πάντες γλώσσαις λαλοῦσι;
μὴ πάντες διερμηνεύουσι;
Gr-East 30. μὴ πάντες χαρίσματα ἔχουσιν ἰαμάτων; μὴ πάντες γλώσσαις λαλοῦσι; μὴ
πάντες διερμηνεύουσι;

μὴ

πάντες χαρίσματα ἔχουσιν ἰαμάτων

μὴ

πάντες γλώσσαις λαλοῦσι μὴ

mē
pantes charismata echousin iamatōn
mē
pantes glōssais
G3361 G3956 G5486
G2192
G2386
G3361 G3956 G1100
ei
kaikilla armolahjoja ole
parantamisen eivät kaikki kielillä

lalousi
G2980
puhu

mē
G3361
eivät

πάντες διερμηνεύουσι
pantes diermēneuousi
G3956 G1329
kaikki niitä selitä
TKIS 30. Eihän kaikilla ole terveeksi tekemisten armolahjoja? Eiväthän kaikki puhu kielillä? Eiväthän
kaikki selitä?
FiSTLK2017 30. Eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja? Eiväthän kaikki puhu kielillä?
Eiväthän kaikki niitä selitä?

Biblia1776 30. Onko kaikilla parantamisen lahjat? Puhuvatko kaikki moninaisilla kielillä? Taitavatko
kaikki selittää?
CPR1642 30. Owatco he caicki Opettajat? Owatco he caicki ihmetten tekiät? Ongo heillä caikilla
parandamisen lahjat? Puhuwatco he caicki moninaisilla kielillä? Taitawatco he caicki selittä.
UT1548 30. Ongo heille caikilla teruehexi tekemisen Lahiat? Puhuuatko he caiki moninaisilla
Kielille? Taitauatko he caiki wlostulkita?
Onko heillä kaikilla terweeksi tekemisen lahjat? Puhuwatko he kaikki moninaisilla kielillä?
Taitawatko he kaikki ulostulkita?
Ref2016NTSve 30. Inte har väl alla gåvor att bota sjuka? Inte talar väl alla i tungor? Inte kan väl alla
uttyda?
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TR Scriverer 31. ζηλοῦτε δὲ τὰ χαρίσματα τὰ κρείττονα. καὶ ἔτι καθ’ ὑπερβολὴν ὁδὸν
ὑμῖν δείκνυμι.
Gr-East 31. ζηλοῦτε δὲ τὰ χαρίσματα τὰ κρείτονα. καὶ ἔτι καθ’ ὑπερβολὴν ὁδὸν ὑμῖν
δείκνυμι.

ζηλοῦτε

δὲ

τὰ

χαρίσματα τὰ

κρείττονα καὶ

ἔτι

καθ’

de
ta
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G2206
G1161 G3588 G5486
G3588 G2909
G2532 G2089 G2596
armolahjoja
parhaimpia niin
vielä
mutta tavoitelkaa

ὑπερβολὴν ὁδὸν ὑμῖν

δείκνυμι

hyperbolēn hodon hymin deiknymi
G5236
G3598 G5213 G1166
ylivertaisen tien
teille osoitan
TKIS 31. Mutta pyrkikää innokkaasti saamaan parhaimpia armolahjoja, ja vielä minä osoitan teille
verrattoman tien.
FiSTLK2017 31. Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Vielä minä osoitan teille
suurenmoisen tien.
Biblia1776 31. Mutta noudattakaat te paraita lahjoja. Ja vielä minä teille korkiamman tien osoitan.
CPR1642 31. Mutta noudattacat te parahita lahjoja ja wielä minä teille corkiamman tien osotan.
UT1548 31. Mutta noudattaca te nite Parahita Lahioia/ Ja wiele mine nyt teille corkiaman Tien
osotan.
Mutta noudattakaa te niitä parhaita lahjoja/ Ja wielä minä nyt teillä korkeamman tien osoitan.
Ref2016NTSve 31. Men sök med iver efter de bästa nådegåvorna. Och nu ska jag visa er en ännu
mer dyrbar väg.

1 Korintto 13 (1 Corinthians 13)
1
TR Scriverer 1. Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ
μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.
Gr-East 1. Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ
ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον. Ἐàn taῖs glóssaιs tõn ἀnthrópon lalõ κaὶ
tõn ἀggélon, ἀgápin dè mì ἔcho, gégοna chalκὸs ἰchõn ἲ κúmbalοn ἀlaládzοn.

ἐὰν

ταῖς

γλώσσαις τῶν

glōssais
ean
tais
G1437 G3588 G1100
jos
kielillä

δὲ

μὴ

ἔχω

ἀνθρώπων λαλῶ
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ihmisten
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kai
tōn
angelōn agapēn
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puhuisin ja
enkelien mutta rakkautta

γέγονα χαλκὸς ἠχῶν
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κύμβαλον ἀλαλάζον

mē
echō
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ē
G1161 G3361 G2192
G1096 G5475 G2278
G2228 G2950
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ei
minulla olisi olisin
vaski
kumiseva tai
kymbaali helisevä
TKIS 1. Vaikka puhuisin ihmisten ja enkelten kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin
kajahtava vaski tai helisevä soitin*.
FiSTLK2017 1. Jos puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin
kumiseva vaski tai helisevä symbaali.
Biblia1776 1. Jos minä ihmisten ja enkelein kielillä puhuisin, ja ei minulla olisi rakkautta, niin minä
olisin kuin helisevä vaski tai kilisevä kulkuinen.
CPR1642 1. JOs minä ihmisten ja Engelein kielillä puhuisin ja ei minulla olis rackautta nijn minä
olisin cuin helisepä waski taicka kilisepä culcuinen.
UT1548 1. JOs mine Inhimisten ia Engelein Kielille puhuisin/ ia ei olisi minulla Rackautta/ nin mine
olisin quin helisepä Waski/ taicka yxi kilisepä Culcoinen.
Jos minä ihmisten ja enkelien kielillä puhuisin/ ja ei oli minulla rakkautta/ niin minä olisin kuin
helisewä waski/ taikka yksi kilisewä kulkunen.
Ref2016NTSve 1. Om jag talade med människors och änglars språk men inte hade kärlek, så vore
jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal.
2
TR Scriverer 2. καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν, καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν

γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω,
οὐδέν εἰμι.
Gr-East 2. καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν,
καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

καὶ

ἐὰν

ἔχω

προφητείαν καὶ
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ean
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profēteian
kai
eidō
ta
mystēria
panta kai
G2532 G1437 G2192
G4394
G2532 G1492 G3588 G3466
G3956 G2532
ja
jos
minulla olisi profetoiminen ja
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salaisuudet kaikki ja

πᾶσαν τὴν

γνῶσιν

καὶ

ἐὰν

ἔχω
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G3956 G3588 G1108
G2532 G1437 G2192
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minulla olisi kaikki
usko niin että vuoria

μεθιστάνειν ἀγάπην

δὲ
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ἔχω

οὐδέν

εἰμι

methistanein agapēn
de
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echō
ouden
eimi
G3179
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siirtäisin
mutta rakkautta
ei
minulla olisi en mitään olisi
TKIS 2. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja
vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että siirtäisin vuoria, mutta minulla ei olisi rakkautta, en olisi
mitään.
FiSTLK2017 2. Jos minulla olisi profetia ja tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja jos
minulla olisi kaikki usko, että voisin siirtää vuoria, mutta minulla ei olisi rakkautta, en olisi mikään.
Biblia1776 2. Ja jos minä propheteerata taitaisin, ja kaikki salaisuudet tietäisin ja kaiken tiedon, ja
minulla olis kaikki usko, niin että minä vuoret siirtäisin, ja ei olisi minulla rakkautta, niin en minä
mitään olisi.
CPR1642 2. Ja jos minä propheterata taidaisin ja caicki salaisudet tiedäisin ja caiken tiedon ja
minulla olis caicki usco nijn että minä wuoret sijrräisin ja ei olis minulla rackautta nijn en minä
mitän olis.
UT1548 2. Ja ios mine Propheterata taidhaisin/ ia caiki Salauxet tiedheisin/ ia caike' Tiedon/ Ja
minulla olis caiki * Usko/ nin ette mine woret sijrdheisin/ ia ei olis minulla Rackautta/ nin en mine
miteken olis.
Ja jos minä propheterata taitaisin/ ja kaikki salaukset tietäisin/ ja kaiken tiedon/ Ja minulla olisi
kaikki usko/ niin että minä wuoret siirtäisin/ ja ei olisi minulla rakkautta/ niin en minä mitäkään
olisi.
Ref2016NTSve 2. Och om jag kunde profetera och visste alla hemligheter och ägde all kunskap,
och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg, men inte hade kärlek, så vore jag ingenting.
3
TR Scriverer 3. καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά
μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.
Gr-East 3. καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα
καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.
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G5623
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TKIS 3. Ja vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni köyhille ravinnoksi ja vaikka antaisin ruumiini
poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, en siitä mitään hyötyisi.
FiSTLK2017 3. Jos jakelisin kaiken omaisuuteni, ja jos antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta
minulla ei olisi rakkautta, en siitä mitään hyötyisi.
Biblia1776 3. Ja jos minä kaiken tavarani kuluttaisin köyhäin ravinnoksi, ja jos minä antaisin
ruumiini poltettaa, ja ei olisi minulla rakkautta, niin ei se olisi minulle mitään hyödyllinen.
CPR1642 3. Ja jos minä caiken tawarani culutaisin köyhäin rawinnoxi: ja jos minä annaisin ruumini
poldetta ja ei olis minulla rackautta nijn ei se olis minulle mitän hyödyllinen.
UT1548 3. Ja ios mine caiken Tauarani culutaisin Kieuhein Rauinoxi/ Ja ios mine annaisin minun
Rumini poltetta/ ia ei olis minulla Rackautta/ Nin ei se olisi minulle ychten tarpelinen.
Ja jos minä kaiken tawarani kuluttaisin köyhäin rawinnoksi/ Ja jos minä antaisin minun ruumiini
poltettaa/ ja ei olisi minulla rakkautta/ Niin ei se olisi minulle yhtään tarpeellinen.
Ref2016NTSve 3. Och om jag gav bort allt jag äger och utlämnade min kropp till att brännas upp,
men inte hade kärlek, så hade jag ingenting vunnit.
4
TR Scriverer 4. ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται• ἡ ἀγάπη, οὐ ζηλοῖ• ἡ ἀγάπη οὐ
περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,
Gr-East 4. Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ
περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,
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ἀγάπη
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φυσιοῦται

ou
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TKIS 4. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei ole kateellinen, (rakkaus) ei
kerskaa, ei pöyhkeile,

FiSTLK2017 4. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei
pöyhkeile,
Biblia1776 4. Rakkaus on kärsivällinen ja laupias. Ei rakkaus kadehdi, ei rakkaus ole tyly, ei hän
paisu:
CPR1642 4. Rackaus on kärsiwäinen ja laupias. Ei rackaus cadehdi ei rackaus ole ylpiä ei hän
paisu:
UT1548 4. Rackaus on Kerssiueinen ia Laupias. Ei Rackaus cadhehdi/ ei Rackaus ole ylpie/ ei hen
ylespaisuta/
Rakkaus on kärsiwäinen ja laupias. Ei rakkaus kadehdi/ ei rakkaus ole ylpeä/ ei hän ylös paisuta/
Ref2016NTSve 4. Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, kärleken skryter inte, (den) är
inte uppblåst,
5
TR Scriverer 5. οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ
κακόν,
Gr-East 5. οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,
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TKIS 5. ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei *pidä mielessään* pahaa,
FiSTLK2017 5. ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei ärsyynny, ei muistele pahaa,
Biblia1776 5. Ei hän käytä itsiänsä sopimattomasti, ei omaansa etsi, ei hän vihaan syty, ei hän
pahaa ajattele,
CPR1642 5. Ei hän ole sickuri ei hän omans edzi ei hän anna idzens wihaan kehoitta ei hän
wahingota ajattele ei hän wäärydestä iloidze
UT1548 5. ei hen ole Sickuri/ ei hen omansa etzi/ ei hen anna itzens wihan kihoitta/ ei hen
wahingon ielken seiso/
ei hän ole sikkuri/ ei hän omaansa etsi/ ei hän anna itseänsä wihaan kiihota/ ei hän wahingon
jälkeen seiso/
Ref2016NTSve 5. (den) uppför sig inte illa, (den) söker inte sitt, (den) är inte lättretlig, (den) tänker
inte något ont.
6 TR Scriverer 6. οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ• GrEast 6. οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·
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TKIS 6. ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee totuuden kanssa.
FiSTLK2017 6. ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa.
Biblia1776 6. Ei hän vääryydestä iloitse, mutta hän iloitsee totuudesta:
CPR1642 6. Mutta hän iloidze totudesta.
UT1548 6. ei hen wärydhesta iloitze/ mutta hen iloitze Totudhesta.
ei hän wääryydestä iloitse/ mutta hän iloitsee totuudesta.
Ref2016NTSve 6. (Den) gläder sig inte över orättfärdigheten men gläder sig med sanningen.
7 TR Scriverer 7. πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.
Gr-East 7. πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

πάντα στέγει πάντα πιστεύει πάντα ἐλπίζει πάντα ὑπομένει
panta stegei panta pisteuei panta elpidzei panta hypomenei
G3956 G4722 G3956 G4100
G3956 G1679 G3956 G5278
kaikki peittää kaikki uskoo
kaikki toivoo kaiken kestää
TKIS 7. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii.
FiSTLK2017 7. Kaikki se kestää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii.
Biblia1776 7. Kaikki hän peittää, kaikki hän uskoo, kaikki hän toivoo, kaikki hän kärsii.
CPR1642 7. Caicki hän wedättä caicki hän usco caicki hän toiwo caicki hän kärsi.
UT1548 7. Caiki hen wedhettä/ caiki hen Usko/ caiki hen toiuo/ caiki hen kerssi.
Kaikki hän wedättää/ kaikki hän uskoo/ kaikki hän toiwoo/ kaikki hän kärsii.
Ref2016NTSve 7. (Den) fördrar allting, (den) tror allting, (den) hoppas allting, (den) uthärdar allting.
8
TR Scriverer 8. ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται• εἴτε
γλῶσσαι, παύσονται• εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.
Gr-East 8. Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε
γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.
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TKIS 8. Rakkaus ei koskaan lopu*. Mutta sekä profetoimiset katoavat että kielet lakkaavat ja tieto
katoaa.
FiSTLK2017 8. Rakkaus ei koskaan häviä. Mutta profetiat loppuvat, ja kielet lakkaavat, ja tieto
katoaa.
Biblia1776 8. Ei rakkaus koskaan väsy; vaikka prophetiat lakkaavat, ja kielet vaikenevat, ja tieto
katoo.
CPR1642 8. Ei rackaus coscan wäsy. Waicka Prophetiat lackawat ja kielet waickenisit ja tieto
catois.
UT1548 8. Ja rackaus ei coskan * wäsy. Waicka Prophetiat Lackauat/ ia Kielet waickenisit/ ia Tieto
mös poiskadhois.
Ja rakkaus ei koskaan wäsy. Waikka prophetiat lakkaawat/ ja kielet waikenisit/ ja tieto myös pois
katoisi.
Ref2016NTSve 8. Kärleken upphör aldrig. Men när det gäller profetior så ska de försvinna, eller
tungotal så ska de upphöra, eller kunskap så ska den försvinna.
9 TR Scriverer 9. ἐκ μέρους γὰρ γινώσκομεν, καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν•
Gr-East 9. ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

ἐκ

μέρους

γὰρ

γινώσκομεν καὶ

ἐκ

μέρους προφητεύομεν·

merous
ginōskomen kai
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ek
ek
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G1537 G3313
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tiedämme
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sillä osittain
osittain profetoimme
TKIS 9. Sillä tiedämme vajavaisesti ja profetoimme vajavaisesti.
FiSTLK2017 9. Sillä tietomme on osittaista, ja profetoimisemme on osittaista.
Biblia1776 9. Sillä me ymmärrämme puolittain, ja propheteeraamme puolittain.
CPR1642 9. Sillä me ymmärrämme puolittain ja propheteramma puolittain.
UT1548 9. Sille ette polittain me ymmerdheme/ ia * politain me Propheterama.
Sillä että puolittain me ymmärrämme/ ja puolittain me propheteeramme.
Ref2016NTSve 9. För vi förstår till en del och profeterar till en del.
10
TR Scriverer 10. ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.
Gr-East 10. ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.
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mutta kun
tulee
Täydellinen silloin
osittainen katoaa
TKIS 10. Mutta kun tulee se, mikä on täydellistä, (silloin) katoaa se, mikä on vajavaista.
FiSTLK2017 10. Mutta kun tulee se, mikä on täydellistä [3] , katoaa se, mikä on osittaista.
Biblia1776 10. Mutta kuin täydellinen tulee, sitte vajaa lakkaa.
CPR1642 10. Mutta cosca täydellinen tule sijtte waja lacka.
UT1548 10. Mutta coska se tule quin teudhelinen on/ sijtte se Lackapi quin waiaa on.
Mutta koska se tulee kuin täydellinen on/ Sitten se lakkaapi kuin wajaa on.
Ref2016NTSve 10. Men när det fullkomliga kommer, då ska det försvinna som är till en del.
11
TR Scriverer 11. ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος
ἐλογιζόμην• ὅτε δέ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.
Gr-East 11. ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος
ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.
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TKIS 11. Kun olin lapsi, puhuin kuin lapsi, ajattelin kuin lapsi, harkitsin kuin lapsi; (mutta) kun tulin
mieheksi, hylkäsin sen, mikä on lapsellista*.
FiSTLK2017 11. Kun olin lapsi, puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli, ja ajattelin kuin lapsi. Kun
tulin mieheksi, hylkäsin sen, mikä lapsen on.
Biblia1776 11. Kuin minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli ja ajattelin
kuin lapsi; mutta sitte kuin minä mieheksi tulin, niin minä hylkäsin lapselliset.
CPR1642 11. Cosca minä olin lapsi nijn minä puhuin cuin lapsi ja pidin lapselliset menot ja ajattelin
cuin lapsi. Mutta sijtte cuin minä miehexi tulin nijn minä hyljäisin lapselliset.
UT1548 11. Coska mine Lapsi olin/ nin mine puhuin quin Lapsi/ ia pidhin Lapseliset menot/ ia
aijattelin quin Lapsi. Mutta sitte quin mine Miehexi tulin/ nin mine poispanin ne Lapseliset.
Koska minä lapsi olin/ nin minä puhuin kuin lapsi/ ja pidin lapselliset menot/ ja ajattelin kuin lapsi.
Mutta sitten kuin minä mieheksi tulin/ niin minä poispanin ne lapselliset.
Ref2016NTSve 11. När jag var barn, talade jag som ett barn, hade sinne som ett barn och hade
barnsliga tankar. Men sedan jag blivit man har jag lagt bort det barnsliga.

12
TR Scriverer 12. βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι’ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς
πρόσωπον• ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.
Gr-East 12. βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι’ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς
πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.
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kathōs kai
epegnōsthēn
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TKIS 12. Sillä nyt näemme kuvastimesta arvoituksen omaisesti, mutta silloin kasvoista kasvoihin.
Nyt tunnen vajavaisesti, mutta silloin olen tunteva täydellisesti, niin kuin minutkin täydellisesti
tunnetaan.
FiSTLK2017 12. Sillä nyt näemme kuin kuvastimesta arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista
kasvoihin. Nyt minulla on osittainen tieto, mutta silloin minulla on oleva täydellinen tieto, kuten
minut itsenikin täysin tunnetaan.
Biblia1776 12. Sillä nyt me näemme niinkuin peilistä tapauksessa, mutta silloin kasvoista
kasvoihin: nyt minä tunnen puolittain, vaan silloin minä tunnen niiinkuin minä tuttu olen.
CPR1642 12. Sillä nyt me näemmä tapauxisa nijncuin Speilisä mutta silloin caswosta caswohon.
Nyt minä tunnen puolittain waan silloin minä tunnen nijncuin minä jo tuttu olen.
UT1548 12. Sille ette nyt me näeme tapauxisa/ ninquin Speilin lepitze/ Mutta silloin caswosta
caswoon. Nyt mine tunnen polittain/ waan silloin mine tunnen/ ninquin mine io tuttu olen.
Sillä että nyt me näemme tapauksissa/ niinkuin peilin läwitse/ Mutta silloin kaswosta kaswoon.
Nyt minä tunnen puolittain/ waan silloin minä tunnen/ niinkuin minä jo tuttu olen.
Ref2016NTSve 12. För nu ser vi såsom i en spegel på ett dunkelt sätt, men då ska vi se ansikte mot
ansikte. Nu förstår jag bara till en del men då ska jag förstå fullkomligt, så som också jag blivit
fullkomligt känd.
13
TR Scriverer 13. νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα• μείζων δὲ τούτων ἡ
ἀγάπη.
Gr-East 13. νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ
ἀγάπη.

νυνὶ

δὲ

μένει πίστις ἐλπίς ἀγάπη τὰ

τρία

ταῦτα·

μείζων

nyni
de
menei pistis elpis agapē ta
tria
tauta
meidzōn
G3570 G1161 G3306 G4102 G1680 G26
G3588 G5140 G5023
G3187
niin nyt
pysyvät usko toivo rakkaus
kolme nämä/ nämä kolme ja suurin

δὲ

τούτων ἡ

de
toutōn
G1161 G5130
niistä

ἀγάπη

hē
agapē
G3588 G26
on
rakkaus

TKIS 13. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme; mutta suurin niistä on rakkaus.
FiSTLK2017 13. Niin pysyvät nyt usko, toivo ja rakkaus, nämä kolme, mutta suurin niistä on
rakkaus.
Biblia1776 13. Mutta nyt pysyvät usko, toivo, rakkaus, nämät kolme; vaan rakkaus on suurin niistä.
CPR1642 13. Mutta nyt jääwät Usco Toiwo Rackaus nämät colme: waan rackaus on suurin nijstä.
UT1548 13. Mutta nyt iäuet Usko/ Toiuo/ Rackaus/ nämet colmet/ Waan rackaus se ombi * swrin
nijste.
Mutta nyt jääwät usko/ toiwo/ rakkaus/ nämät kolmet/ waan rakkaus se ompi suurin niistä.
Ref2016NTSve 13. Men nu består tron, hoppet (och) kärleken, dessa tre, men störst av dem (är)
kärleken.

1 Korintto 14 (1 Corinthians 14)
1
TR Scriverer 1. Διώκετε τὴν ἀγάπην• ζηλοῦτε δὲ τὰ πνευματικά, μᾶλλον δὲ ἵνα
προφητεύητε.
Gr-East 1. Διώκετε τὴν ἀγάπην· ζηλοῦτε δὲ τὰ πνευματικά, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε.

διώκετε

τὴν

ἀγάπην· ζηλοῦτε δὲ

τὰ

πνευματικά μᾶλλον

δὲ

diōkete
tēn
agapēn dzēloute de
ta
pneumatika mallon
de
G1377
G3588 G26
G2206
G1161 G3588 G4152
G3123
G1161
tavoitelkaa
rakkautta ja etsikää
hengellisiä mutta varsinkin

ἵνα

προφητεύητε

hina
profēteuēte
G2443 G4395
että
profetoisitte
TKIS 1. Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää innokkaasti saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin
*profetoimisen lahjaa*.
FiSTLK2017 1. Tavoitelkaa rakkautta ja olkaa innokkaita saamaan hengellisiä lahjoja, mutta etenkin
profetoimaan.
Biblia1776 1. Noudattakaat rakkautta, olkaat ahkerat hengellisten lahjain perään; mutta enemmin
propheteeraamaan.
CPR1642 1. NOudattacat rackautta olcat ahkerat hengellisten lahjain jälken mutta enimmän
Propheteraman.
UT1548 1. NOutaka Rackautta/ olcatta Achkerat Hengelistein Lahiain ielkijn/ Mutta enemin ette te
Propheteraisitta.
Noutakaa rakkautta/ olkaatte ahkerat hengellisten lahjain jälkeen/ Mutta enemmin että te
propheteeraisitte.
Ref2016NTSve 1. Sträva efter kärleken och sök med iver att få de andliga gåvorna, men framför allt
att profetera.
2
TR Scriverer 2. ὁ γὰρ λαλῶν γλώσσῃ οὐκ ἀνθρώποις λαλεῖ, ἀλλὰ τῶ Θεῷ• οὐδεὶς γὰρ
ἀκούει, πνεύματι δὲ λαλεῖ μυστήρια.
Gr-East 2. ὁ γὰρ λαλῶν γλώσσῃ οὐκ ἀνθρώποις λαλεῖ, ἀλλὰ τῷ Θεῷ· οὐδεὶς γὰρ
ἀκούει, πνεύματι δὲ λαλεῖ μυστήρια·

ὁ

γὰρ

λαλῶν γλώσσῃ οὐκ

gar
lalōn glōssē
ho
G3588 G1063 G2980 G1100
sillä joka
puhuu kielillä

οὐδεὶς

γὰρ

ἀκούει

ἀνθρώποις λαλεῖ ἀλλὰ τῶ

ouk
anthrōpois
G3756 G444
ei
ihmisille

πνεύματι

δὲ

Θεῷ·

lalei
alla tō
Theō
G2980 G235 G3588 G2316
puhu vaan
Jumalalle

λαλεῖ

μυστήρια

oudeis
gar
akouei
pneumati
lalei
mystēria
de
G3762
G1063 G191
G4151
G3466
G1161 G2980
mutta ei kukaan
häntä kuule sillä hengessä
hän puhuu salaisuuksia
TKIS 2. Sillä kielillä* puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Kukaan ei näet häntä ymmärrä, vaan
hän puhuu salaisuuksia hengessä.
FiSTLK2017 2. Sillä kielellä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Häntä näet ei kuuntele
kukaan, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä.
Biblia1776 2. Sillä joka kielillä puhuu, ei hän ihmisille puhu, vaan Jumalalle; sillä ei kenkään kuule,
vaan hän puhuu salaisuudet hengessä.
CPR1642 2. Sillä joca kielellä puhu ei hän ihmisille puhu waan Jumalalle.
UT1548 2. Sille ioca * Kielelle puhu/ ei hen Inhimisille puhu/ waan Jumalalle/
Sillä joka kielellä puhuu/ ei hän ihmisille puhu/ waan Jumalalle/
Ref2016NTSve 2. För den som talar i tungor talar inte för människor utan för Gud, för ingen förstår
(honom), utan han talar hemligheter i anden.
3
TR Scriverer 3. ὁ δὲ προφητεύων ἀνθρώποις λαλεῖ οἰκοδομὴν καὶ παράκλησιν καὶ
παραμυθίαν.
Gr-East 3. ὁ δὲ προφητεύων ἀνθρώποις λαλεῖ οἰκοδομὴν καὶ παράκλησιν καὶ
παραμυθίαν.

ὁ

δὲ

προφητεύων ἀνθρώποις λαλεῖ οἰκοδομὴν

ho
de
profēteuōn
G3588
G1161 G4395
mutta joka
profetoi

καὶ

anthrōpois
G444
ihmisille

καὶ

παράκλησιν

lalei
oikodomēn
kai
paraklēsin
G2980 G3619
G2532 G3874
puhuu rakennukseksi ja
kehoitukseksi

παραμυθίαν

paramythian
kai
G2532 G3889
ja
lohdutukseksi
TKIS 3. Mutta profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi ja kehoitukseksi ja lohdutukseksi.
FiSTLK2017 3. Mutta profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi, kehotukseksi ja lohdutukseksi.
Biblia1776 3. Mutta joka propheteeraa, se puhuu ihmisille parannukseksi ja neuvoksi ja
lohdutukseksi.
CPR1642 3. Jota ei kengän cuuldele waan hän puhu salaisudet Hengesä: mutta joca prophetera se
puhu ihmisille parannuxexi ja neuwoxi ja lohdutuxexi.

UT1548 3. Sille etteikengen site cwldele/ waan hen puhu Hengesse ne Salaisudhet/ Mutta ioca
Prophetera se puhupi Inhimisille paranoxexi ia manauxexi/ ia Lohutoxexi.
Sillä ettei kenkään sitä kuuntele/ waan hän puhuu Hengessä ne salaisuudet/ Mutta joka
propheteeraa se puhuupi ihmisille parannukseksi ja manaukseksi/ ja lohdutukseksi.
Ref2016NTSve 3. Men den som profeterar talar för människor till uppbyggelse och förmaning och
tröst för dem.
4
TR Scriverer 4. ὁ λαλῶν γλώσσῃ ἑαυτὸν οἰκοδομεῖ, ὁ δὲ προφητεύων ἐκκλησίαν
οἰκοδομεῖ.
Gr-East 4. ὁ λαλῶν γλώσσῃ ἑαυτὸν οἰκοδομεῖ, ὁ δὲ προφητεύων ἐκκλησίαν οἰκοδομεῖ.

ὁ

λαλῶν γλώσσῃ ἑαυτὸν οἰκοδομεῖ ὁ

ho
lalōn glōssē
G3588 G2980 G1100
joka
puhuu kielillä

δὲ

προφητεύων ἐκκλησίαν

de
heauton oikodomei ho
profēteuōn
G1438 G3618
G3588
G1161 G4395
profetoi
itseään rakentaa mutta joka

ekklēsian
G1577
seurakuntaa

οἰκοδομεῖ
oikodomei
G3618
rakentaa
TKIS 4. Kielillä* puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa.
FiSTLK2017 4. Kielellä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa.
Biblia1776 4. Joka kielillä puhuu, hän parantaa itsensä; mutta joka propheteeraa, hän seurakunnan
parantaa.
CPR1642 4. Joca kielillä puhu hän paranda idzens mutta joca Prophetera hän Seuracunnan
paranda.
UT1548 4. Se ioca Kielelle puhupi/ hen itzens para'da/ Mutta se ioca Prophetera/ hen Seurakunnan
paranda.
Se joka kielellä puhuupi/ hän itsensä parantaa/ Mutta se joka propheteeraa/ hän seurakunnan
parantaa.
Ref2016NTSve 4. Den som talar i tungor bygger upp sig själv, men den som profeterar bygger upp
församlingen.
5
TR Scriverer 5. θέλω δὲ πάντας ὑμᾶς λαλεῖν γλώσσαις, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε•

μείζων γὰρ ὁ προφητεύων ἢ ὁ λαλῶν γλώσσαις, ἐκτὸς εἰ μὴ διερμηνεύῃ, ἵνα ἡ
ἐκκλησία οἰκοδομὴν λάβῃ.
Gr-East 5. θέλω δὲ πάντας ὑμᾶς λαλεῖν γλώσσαις, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε· μείζων

γὰρ ὁ προφητεύων ἢ ὁ λαλῶν γλώσσαις, ἐκτὸς εἰ μὴ διερμηνεύῃ, ἵνα ἡ ἐκκλησία
οἰκοδομὴν λάβῃ.

θέλω

δὲ

πάντας ὑμᾶς λαλεῖν γλώσσαις μᾶλλον

thelō
de
pantas hymas lalein
glōssais
G2309
G1161 G3956 G5209 G2980 G1100
ja tahtoisin
kaikkien teidän puhuvan kielillä

προφητεύητε· μείζων
profēteuēte
G4395
profetoisitte

ἐκτὸς

γὰρ

ὁ

προφητεύων ἢ

ἡ

ἵνα

mallon
de
hina
G3123
G1161 G2443
mutta enemmän
että

gar
ho
profēteuōn
meidzōn
G3187
G1063 G3588 G4395
sillä suurempi on
joka
profetoi

εἰ μὴ διερμηνεύῃ ἵνα

δὲ

ὁ

λαλῶν γλώσσαις

ē
ho
lalōn glōssais
G2228 G3588 G2980 G1100
kuin
joka
puhuu kielillä

ἐκκλησία οἰκοδομὴν λάβῃ

ektos
ei mē diermēneuē hina
hē
ekklēsia
oikodomēn labē
G1622
G1508 G1329
G2443 G3588 G1577
G3619
G2983
lukuunottamatta ellei
selitä
että
seurakunta rakentumista saisi
TKIS 5. Tahtoisin teidän kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä mieluummin, että profetoisitte. Sillä
profetoiva on suurempi kuin kielillä puhuva, jollei tämä selitä, niin että seurakunta rakentuu.
FiSTLK2017 5. Soisin teidän kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä mieluummin soisin teidän
profetoivan. Sillä profetoiva on suurempi kuin kielillä puhuva, ellei tämä samalla selitä, niin että
seurakunta rakentuu.
Biblia1776 5. Mutta minä tahtoisin, että te kaikki kielillä puhuisitte, mutta paljoa enemmin, että te
propheteeraisitte; sillä se, joka propheteeraa, on suurempi kuin se, joka kielillä puhuu, paitsi sitä jos
hän sen selittää, että seurakunta sais siitä parannuksen.
CPR1642 5. Minä tahdoisin että te caicki taidaisitta kielillä puhua mutta paljo enämmin että te
propheteraisitta: sillä se joca prophetera on suurembi cuin se joca kielillä puhu ellei hän sitä selitä
että Seuracunda sais sijtä parannuxen.
UT1548 5. Mine tahdhoisin/ ette te caiki taidhaisitta puhua/ Mutta palio enemin/ ette te
Propheteraisitta. Sille se ioca Prophetera/ ombi swrembi quin se ioca Kielille puhupi/ Ellei hen site
mös wlostulkitze/ Senpäle ette Seurakunda sijte Paranoxen sais.
Minä tahdoisin/ että te kaikki taitaisitte puhua/ Mutta paljon enemmin/ että te propheteeraisitte.
Sillä se joka propheteeraa/ ompi suurempi kuin se joka kielillä puhuupi/ Ellei hän sitä myös ulos
tulkitse/ Sen päälle että seurakunta siitä parannuksen saisi.
Ref2016NTSve 5. Jag skulle önska att ni alla kunde tala i tungor, men mycket hellre att ni
profeterade. För den som profeterar är förmer än den som talar i tungor, om inte denne uttyder sitt
tal så att församlingen kan bli uppbyggd.
6
TR Scriverer 6. νυνὶ δέ, ἀδελφοί, ἐὰν ἔλθω πρὸς ὑμᾶς γλώσσαις λαλῶν, τί ὑμᾶς

ὠφελήσω, ἐὰν μὴ ὑμῖν λαλήσω ἢ ἐν ἀποκαλύψει, ἢ ἐν γνώσει, ἢ ἐν προφητείᾳ ἢ ἐν
διδαχῇ;
Gr-East 6. νυνὶ δέ, ἀδελφοί, ἐὰν ἔλθω πρὸς ὑμᾶς γλώσσαις λαλῶν, τί ὑμᾶς ὠφελήσω,
ἐὰν μὴ ὑμῖν λαλήσω ἢ ἐν ἀποκαλύψει ἢ ἐν γνώσει ἢ ἐν προφητείᾳ ἢ ἐν διδαχῇ;

νυνὶ

δέ

ἀδελφοί ἐὰν

nyni
de
adelfoi
G3570 G1161 G80
ja nyt
veljet

ἔλθω πρὸς

ὑμᾶς γλώσσαις λαλῶν τί

ean
elthō pros
hymas glōssais
G1437 G2064 G4314
G5209 G1100
jos
tulisin luoksenne teidän kielillä

ὠφελήσω ἐὰν μὴ ὑμῖν

λαλήσω ἢ

ἐν

ἀποκαλύψει ἢ

ὑμᾶς

lalōn ti
hymas
G2980 G5101 G5209
puhuen mitä teitä

ἐν

γνώσει

ōfelēsō
ean mē hymin lalēsō
ē
en
apokalypsei ē
en
gnōsei
G5623
G3362 G5213 G2980 G2228 G1722 G602
G2228 G1722 G1108
hyödyttäisin jos en teille puhuisi joko
ilmestyksessä tai
tiedossa

ἢ

ἐν

προφητείᾳ ἢ

ē
en
profēteia
G2228 G1722 G4394
tai
profetialla

ἐν

διδαχῇ

ē
en
didachē
G2228 G1722 G1322
tai
opetuksella

TKIS 6. Jos minä nyt, veljet, tulisin luoksenne kielillä puhuen, kuinka teitä hyödyttäisin, jollen
julistaisi teille joko ilmestystä tai tietoa tai profetiaa tai opetusta?
FiSTLK2017 6. Jos nyt, veljet, tulisin luoksenne kielillä puhuen, minkä hyödyn sillä toisin, ellen
puhuisi teille antaen ilmoituksen, tiedon, profetian tai opetuksen?
Biblia1776 6. Vaan nyt, rakkaat veljeni! jos minä tulen teidän tykönne kielillä puhuen, mitä minä
olisin teille hyödyllinen, ellen minä puhuisi teille eli ilmoituksen kautta, eli tiedon kautta, eli
prophetian kautta, taikka opin kautta?
CPR1642 6. Waan rackat weljeni jos minä tulen teidän tygönne kielillä puhuin mitä minä olisin teille
tarpellinen? Ellen minä puhuis teille ilmoituxen cautta eli tiedon cautta eli Prophetian cautta taicka
opin cautta?
UT1548 6. Waan nyt/ Rackat Welieni/ Jos mine tulen teiden tygen Kielille puhuen/ mite mine olisin
teille tarpelinen? Ellei mine puhuisi teille/ taicka Ilmoituxen cautta/ eli Tiedhon cautta/ taicka
Prophetian cautta/ eli Opin cautta?
Waan nyt/ Rakkaat weljet/ Jos minä tulen teidän tykön kielillä puhuen/ mitä minä olisin teille
tarpeellinen? Ellei minä puhuisi teille/ taikka ilmoituksen kautta/ eli tiedon kautta/ taikka
prophetian kautta/ eli opin kautta?
Ref2016NTSve 6. Bröder, om jag nu skulle komma till er och talade i tungor, till vilken nytta skulle
jag vara för er, om jag inte talade till er antingen genom uppenbarelse eller genom kunskap eller
genom profetia eller genom undervisning?
7
TR Scriverer 7. ὅμως τὰ ἄψυχα φωνὴν διδόντα, εἴτε αὐλὸς, εἴτε κιθάρα, ἐὰν διαστολὴν
τοῖς φθόγγοις μὴ δῷ, πῶς γνωσθήσεται τὸ αὐλούμενον ἢ τὸ κιθαριζόμενον;
Gr-East 7. ὅμως τὰ ἄψυχα φωνὴν διδόντα, εἴτε αὐλὸς εἴτε κιθάρα, ἐὰν διαστολὴν τοῖς
φθόγγοις μὴ διδῷ, πῶς γνωσθήσεται τὸ αὐλούμενον ἢ τὸ κιθαριζόμενον;

ὅμως τὰ

ἄψυχα

φωνὴν διδόντα

εἴτε

αὐλὸς εἴτε

κιθάρα ἐὰν

διαστολὴν

homōs ta
apsycha fōnēn didonta
eite
aulos eite
kithara ean
diastolēn
G3676 G3588 G895
G5456 G1325
G1535 G836 G1535 G2788 G3362 G1293
samoin
elottomia ääniä on antavien joko
huilun tai
kitaran jos
erottuvia

τοῖς

φθόγγοις μὴ

δῷ

πῶς

γνωσθήσεται τὸ

tois
fthongois mē
dō
pōs
gnōsthēsetai
G3588 G5353
G3361 G1325
G4459 G1097
säveli
eivät ne antaisi kuinka tiedettäisiin
ä

τὸ

αὐλούμενον

ἢ

to
auloumenon
ē
G3588 G832
G2228
huilua soitettavan tai

κιθαριζόμενον

kitharidzomenon
to
G3588 G2789
kitaraa soitettavan
TKIS 7. Vaikka elottomat soittimet, joko huilu tai kannel* antavatkin ääntä, kuinka tunnetaan, mitä
huilulla tai kanteleella soitetaan, jolleivät ne soi erottuvin sävelin?
FiSTLK2017 7. Niinhän on elottomien soittimienkin laita, huilujen tai sitrojen: kuinka tiedetään, mitä
huilulla tai sitralla soitetaan, elleivät ne soi toisistaan erottuvin sävelin?
Biblia1776 7. Kuitenkin ne hengettömät, jotka äänen antavat, joko se on huilu eli kantele, koska ei
ne anna eri ääntä itsestänsä, kuinka se tiedetään, mitä huilulla eli mitä kanteleella soitettu on?
CPR1642 7. Eikö se nijn ole? nijsä jotca helisewät ja ei cuitengan ole eläwät joco hän on huilu eli
candele cosca ei he anna eri ändä idzestäns cuinga jocu taita sen tietä mitä huilulla eli candelella
soitettu on?
UT1548 7. Eikö se sis nin ole/ nijse caluissa iotca Änen andauat/ ia ei quitengan ole eleuet/ ioco
hen on Huilu eli Candele/ coska eiuet he anna eritettu äände itzestens/ quinga iocu taita sen tietä/
mite Huilulla eli Candelella soitettu on?
Eikö se siis niin ole/ niissä kaluissa jotka äänen antawat/ ja ei kuitenkaan ole eläwät/ joko hän on
huilu eli kantele/ koska eiwät he anna eritettyä ääntä itsestänsä/ kuinka joku taitaa sen tietää/ mitä
huilulla eli kanteleella soitettu on?
Ref2016NTSve 7. På samma sätt (är det med) livlösa ting som ger ljud ifrån sig, vare sig det är flöjt
eller harpa, om det inte är någon skillnad på tonerna, hur ska man kunna uppfatta vad som spelas?
8
TR Scriverer 8. καὶ γὰρ ἐὰν ἄδηλον φωνὴν σάλπιγξ δῷ, τίς παρασκευάσεται εἰς
πόλεμον;
Gr-East 8. καὶ γὰρ ἐὰν ἄδηλον φωνὴν σάλπιγξ δῷ, τίς παρασκευάσεται εἰς πόλεμον;

καὶ

γὰρ

ἐὰν

ἄδηλον

φωνὴν σάλπιγξ δῷ

τίς

παρασκευάσεται εἰς

kai
ean
tis
gar
adēlon
fōnēn salpigks dō
paraskeuasetai
G2532
G1063 G1437 G82
G5456 G4536 G1325 G5101 G3903
sillä myös
jos
epäselvän äänen pasuuna antaisi kuka valmistautuisi

πόλεμον
polemon
G4171
taisteluun
TKIS 8. Sillä myös, jos pasuuna antaa epäselvän äänen, kuka valmistautuu taisteluun?

eis
G1519

FiSTLK2017 8. Niin ikään, jos torvi antaa epäselvän äänen, kuka valmistautuu taisteluun?
Biblia1776 8. Ja jos vaskitorvi antaa ymmärtämättömän äänen itsestänsä, kuka tietää sotaan
hankita?
CPR1642 8. Ja jos Basuna anda ymmärtämättömän änen idzestäns cuca tietä sotaan hangita?
UT1548 8. Ja ios Pasuna andapi pyteren hymyn itzestens/ Cuca itzens taita Sotan hangita?
Ja jos pasuuna antaapi pyteren
ymmärtämättömän
hymyn itsestään/ Kuka itsensä taitaa sotaan hankita?
Ref2016NTSve 8. Så därför, om en trumpet ger en otydlig signal, vem gör sig då redo till strid?
9
TR Scriverer 9. οὕτω καὶ ὑμεῖς διὰ τῆς γλώσσης ἐὰν μὴ εὔσημον λόγον δῶτε, πῶς
γνωσθήσεται τὸ λαλούμενον; ἔσεσθε γὰρ εἰς ἀέρα λαλοῦντες.
Gr-East 9. οὕτω καὶ ὑμεῖς διὰ τῆς γλώσσης ἐὰν μὴ εὔσημον λόγον δῶτε, πῶς
γνωσθήσεται τὸ λαλούμενον; ἔσεσθε γὰρ εἰς ἀέρα λαλοῦντες.

οὕτω καὶ

ὑμεῖς διὰ

τῆς

γλώσσης ἐὰν μὴ εὔσημον λόγον δῶτε πῶς

houtō kai
hymeis dia
tēs
glōssēs
ean mē eusēmon logon dōte pōs
G3779 G2532 G5210 G1223 G3588 G1100
G3362 G2154
G3056 G1325 G4459
samoin myös te
kielellänne jos ette selvää
puhetta anna kuinka

γνωσθήσεται τὸ

λαλούμενον ἔσεσθε

gnōsthēsetai to
laloumenon
G1097
G3588 G2980
ymmärretään mitä puhutte

γὰρ

εἰς

ἀέρα

λαλοῦντες

esesthe gar
eis
aera
lalountes
G2071
G1063 G1519 G109 G2980
sillä olette
tuuleen puhujia

TKIS 9. Samoin tekin: jollette kielellänne esitä selvää puhetta, kuinka puhuttu ymmärretään?
Puhutte näet tuuleen.
FiSTLK2017 9. Samoin tekin: jos ette kielellänne saa esiin selvää puhetta, kuinka sellainen puhe
tulee ymmärretyksi? Tehän puhutte tuuleen.
Biblia1776 9. Niin myös te, jos te kielillä puhutte ja ette puhu selkiästi; kuinka se ymmärretään, mitä
puhuttu on? Sillä te puhutte tuuleen.
CPR1642 9. Nijn myös te jos te kielillä puhutta ja ette puhu selkiäst cuinga se ymmärretän mitä
puhuttu on? Sillä te puhutta tuulehen.
UT1548 9. Nin mös te/ ios te puhutta Kielille/ ia ei selkieste wlospuhu/ Quinga se ymmertän/ mite
puhuttu on? Sille twlehen te puhutta.
Niin myös te/ jos te puhutte kielillä/ ja ei selkeästi ulos puhu/ Kuinka se ymmärretään/ mitä
puhuttu on? Sillä tuulehen te puhutte.
Ref2016NTSve 9. Så är det även med er. Om ni inte i ert språk talar begripliga ord, hur ska man då
kunna förstå vad som blir sagt? Ni talar då ut i tomma luften.
10
TR Scriverer 10. τοσαῦτα, εἰ τύχοι γένη φωνῶν ἐστιν ἐν κόσμῳ καὶ οὐδὲν ἄφωνον•

Gr-East 10. τοσαῦτα εἰ τύχοι γένη φωνῶν ἐστιν ἐν κόσμῳ, καὶ οὐδὲν αὐτῶν ἄφωνον·

τοσαῦτα εἰ

τύχοι

γένη

φωνῶν ἐστιν ἐν

κόσμῳ

καὶ

οὐδὲν

tosauta
ei
tychoi
genē fōnōn estin en
kosmō
kai
ouden
G5118
G1487 G5177
G1085 G5456 G2076 G1722 G2889
G2532 G3762
niin paljon kuin
kuka tietää eri
kieliä
on
maailmassa ja
ei mikään niistä

ἄφωνον·
afōnon
G880
ole merkityksetön
TKIS 10. Maailmassa on, jos niikseen tulee, niin paljon kieliä*, eikä mikään (niistä) ole äänetön.
FiSTLK2017 10. Maailmassa on monta eri kieltä, mutta mikään ei ole ilman merkitystä.
Biblia1776 10. Moninaiset tosin ovat äänet maailmassa, ja ei yhtään niistä ole äänetöintä;
CPR1642 10. Moninaiset tosin owat änet mailmas ja ei yhtän nijstä cuitengan ole änetöindä.
UT1548 10. Moninaiset tosin ouat änen caunat Mailmassa/ ia ei ychten nijste quitengan ole
merckitzematoinda.
Moninaiset tosin owat äänen kaunat maailmassa/ ja ei yhtään niistä kuitenkaan ole
merkitsemätöintä.
Ref2016NTSve 10. Det finns så många olika slags språk i världen och inget av dem (är) utan
mening.
11
TR Scriverer 11. ἐὰν οὖν μὴ εἰδῶ τὴν δύναμιν τῆς φωνῆς, ἔσομαι τῷ λαλοῦντι
βάρβαρος, καὶ ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ βάρβαρος.
Gr-East 11. ἐὰν οὖν μὴ εἰδῶ τὴν δύναμιν τῆς φωνῆς, ἔσομαι τῷ λαλοῦντι βάρβαρος καὶ
ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ βάρβαρος.

ἐὰν μὴ οὖν

εἰδῶ

τὴν

δύναμιν τῆς

φωνῆς ἔσομαι

τῷ

λαλοῦντι

ean mē oun
eidō
tēn
dynamin tēs
fōnēs esomai
tō
lalounti
G3362 G3767 G1492 G3588 G1411
G3588 G5456 G2071
G3588 G2980
jos en nyt
tiedä
merkitystä
kielen tulee minusta
puhujalle

βάρβαρος καὶ

ὁ

λαλῶν

ἐν

ἐμοὶ

βάρβαρος

barbaros
lalōn
emoi barbaros
kai
ho
en
G915
G2532 G3588 G2980
G1722 G1698 G915
muukalainen ja
puhujasta
minulle muukalainen
TKIS 11. Jos nyt en tunne kielen* merkitystä, olen puhujalle muukalainen ja puhuja on minulle
muukalainen.
FiSTLK2017 11. Mutta jos en tiedä sanojen merkitystä, olen puhujalle muukalainen, ja puhuja on
minulle muukalainen.
Biblia1776 11. Sentähden, ellen minä tiedä äänen tointa, niin minä olen puhujalle outo, ja se, joka
puhuu, on myös minulle outo.

CPR1642 11. Sentähden ellen minä tiedä änen toinda nijn minä olen puhujalle outo ja se joca puhu
on myös minulle outo.
UT1548 11. Senteden/ ellei mine nyt tiedhe änen toinda/ nin mine olen puhuialle Outo/ ia se ioca
puhupi/ ombi minu'lle outo.
Sentähden/ ellei minä nyt tiedä äänen tointa/ niin minä olen puhujalle outo/ ja se joka puhuupi/
ompi minulle outo.
Ref2016NTSve 11. Om jag nu inte vet vad ljuden betyder, så blir jag en främling för den som talar,
och den som talar (blir) en främling för mig.
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TR Scriverer 12. οὕτω καὶ ὑμεῖς, ἐπεὶ ζηλωταί ἐστε πνευμάτων, πρὸς τὴν οἰκοδομὴν τῆς
ἐκκλησίας ζητεῖτε ἵνα περισσεύητε.
Gr-East 12. οὕτω καὶ ὑμεῖς, ἐπεὶ ζηλωταί ἐστε πνευμάτων, πρὸς τὴν οἰκοδομὴν τῆς
ἐκκλησίας ζητεῖτε ἵνα περισσεύητε.

οὕτω καὶ ὑμεῖς ἐπεὶ

ζηλωταί

ἐστε

este
houtō kai
hymeis epei
dzēlōtai
G2075
G3779 G2532 G5210 G1893 G2207
samoin myös te
koska innokkaita tavoittelemaan olette

οἰκοδομὴν

τῆς

ἐκκλησίας ζητεῖτε ἵνα

πνευμάτων πρὸς τὴν
pneumatōn pros
tēn
G4151
G4314 G3588
hengellisiä

περισσεύητε

oikodomēn
tēs
ekklēsias
dzēteite hina
perisseuēte
G3619
G3588 G1577
G2212 G2443 G4052
rakennukseksi
seurakunnan pyytäkää että
olisi niitä runsaasti
TKIS 12. Samoin tekin, koska innokkaasti tavoittelette henkilahjoja, niin pyrkikää seurakunnan
rakennukseksi omistamaan niitä runsaasti.
FiSTLK2017 12. Samoin tekin, koska tavoittelette hengellisiä lahjoja, pyrkikää seurakunnan
rakennukseksi saamaan niitä runsaasti.
Biblia1776 12. Niin tekin, koska te ahkerasti hengellisiä lahjoja etsitte, niin ahkeroitkaaat
seurakunnan parannukseksi, että teillä kyllä olis.
CPR1642 12. Nijn tekin että te ahkerast hengellisiä lahjoja edzitte sijtte ahkeroitcat että te
Seuracunan parannaisitta että teillä kyllä olis.
UT1548 12. Samalmoto mös te/ senwoxi ette te etzitte ninen Hengelistein Lahijain ielken sitte
laskecat teiden achkerudhen sijhen/ ette te Seurakunnan paranaisitta/ nin ette teille caikissa kylle
olis.
Samalla muotoa myös te/ senwuoksi että te etsitte niiden hengellisten lahjain jälkeen sitten
laskekaat teidän ahkeruuden siihen/ että te seurakunnan parantaisitte/ niin että teillä kaikissä kyllä
olisi.
Ref2016NTSve 12. Så (är det) också (med) er. Eftersom ni är ivriga att få andliga gåvor, så sök att
bli rika på sådana till församlingens uppbyggelse.
13 TR Scriverer 13. διόπερ ὁ λαλῶν γλώσσῃ προσευχέσθω ἵνα διερμηνεύῃ. GrEast 13. Διόπερ ὁ λαλῶν γλώσσῃ προσευχέσθω ἵνα διερμηνεύῃ.

διόπερ

ὁ

λαλῶν γλώσσῃ προσευχέσθω ἵνα

dioper
ho
lalōn glōssē
G1355
G3588 G2980 G1100
sen tähden joka
puhuu kielillä

διερμηνεύῃ

proseuchesthō hina
diermēneuē
G4336
G2443 G1329
rukoilkoon
että
selittäisi

TKIS 13. Sen vuoksi rukoilkoon se, joka puhuu kielillä,* että hän voisi selittää.
FiSTLK2017 13. Sen tähden rukoilkoon se, joka puhuu kielellä, että hän osaisi selittää.
Biblia1776 13. Sentähden, joka kielillä puhuu, se rukoilkaan, että hän sen taitais myös selittää.
CPR1642 13. Sentähden joca kielillä puhu se rucoilcan että hän sen taidais myös selittä.
UT1548 13. Senteden/ ioca Kielille puhu/ se rucolcan/ ette hen mös sen taidhais wlostulkita.
Sentähden/ joka kielillä puhuu/ se rukoilkaan/ että hän myös sen taitaisi ulostulkita.
Ref2016NTSve 13. Därför ska den som talar i tungor be om att han ska kunna uttyda det.
14
TR Scriverer 14. ἐὰν γὰρ προσεύχωμαι γλώσσῃ, τὸ πνεῦμά μου προσεύχεται, ὁ δὲ νοῦς
μου ἄκαρπός ἐστι.
Gr-East 14. ἐὰν γὰρ προσεύχωμαι γλώσσῃ, τὸ πνεῦμά μου προσεύχεται, ὁ δὲ νοῦς μου
ἄκαρπός ἐστι.

ἐὰν

γὰρ

προσεύχωμαι γλώσσῃ τὸ

ean
gar
proseuchōmai glōssē
G1437 G1063 G4336
G1100
sillä jos
rukoilen
kielillä

νοῦς

μου

ἄκαρπός

πνεῦμά μου

προσεύχεται ὁ

δὲ

to
pneuma mou proseuchetai ho
de
G3588 G4151 G3450 G4336
G3588 G1161
mutta
henkeni minun rukoilee

ἐστι

nous
mou akarpos
esti
G3563
G3450 G175
G2076
ymmärrykseni minun hedelmätön on
TKIS 14. Sillä jos rukoilen kielillä*, niin henkeni rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön.
FiSTLK2017 14. Sillä jos rukoilen kielellä puhuen, henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on
hedelmätön.
Biblia1776 14. Sillä jos minä kielillä rukoilen, niin minun henkeni rukoilee, mutta minun mieleni on
hedelmätöin.
CPR1642 14. Cosca minä kielellä rucoilen nijn minun hengen rucoile mutta minun mielen ei saata
kellengän hedelmätä.
UT1548 14. Coska mine nyt rucolen Kielelle/ nin minu' Hengen rucole/ Mutta minun Mielen ei
kellengen hedhelmet saata.
Koska minä nyt rukoilen kielellä/ niin minun henkeni rukoilee/ Mutta minun mieleni ei kellenkään
hedelmät saata.
Ref2016NTSve 14. För om jag ber i tungor, så ber min ande, men mitt förstånd får ingen frukt av
det.

15
TR Scriverer 15. τί οὖν ἐστι; προσεύξομαι τῷ πνεύματι, προσεύξομαι δὲ καὶ τῷ νοΐ•
ψαλῶ τῷ πνεύματι, ψαλῶ δὲ καὶ τῷ νοΐ.
Gr-East 15. τί οὖν ἐστι; προσεύξομαι τῷ πνεύματι, προσεύξομαι δὲ καὶ τῷ νοΐ· ψαλῶ
τῷ πνεύματι, ψαλῶ δὲ καὶ τῷ νοΐ.

τί

οὖν

ἐστι

προσεύξομαι τῷ

πνεύματι προσεύξομαι δὲ

καὶ

τῷ

ti
oun
esti
proseuksomai tō
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kai
tō
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G3588 G4151
G4336
G1161 G2532 G3588
miten siis
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hengellä mutta rukoilen
myös

νοΐ·

ψαλῶ τῷ

πνεύματι ψαλῶ

δὲ

καὶ

τῷ

νοΐ

noi
psalō tō
pneumati psalō
de
kai
tō
noi
G3563
G5567 G3588 G4151
G5567
G1161 G2532 G3588 G3563
ymmärryksellä laulan
hengellä mutta laulan
myös
ymmärryksellä
TKIS 15. Miten siis on? Minun tulee rukoilla hengellä, mutta minun tulee rukoilla myös
ymmärryksellä. Minun tulee laulaa ylistystä hengellä, mutta minun tulee laulaa ylistystä myös
ymmärryksellä.
FiSTLK2017 15. Kuinka siis on? Minun on rukoiltava hengelläni, mutta minun on rukoiltava myös
ymmärrykselläni. Minun on veisattava kiitosta hengelläni, mutta minun on veisattava myös
ymmärrykselläni.
Biblia1776 15. Kuinkas se siis on? Minä rukoilen hengessä, ja rukoilen myös mielessäni: minä
veisaan hengessä, ja veisaan myös mielessäni.
CPR1642 15. Cuingasta sen sijs pitä oleman? Nimittäin näin: minä rucoilen hengesä ja rucoilen
myös mielesäni. Minä weisan hengesä ja weisan myös mielesäni.
UT1548 15. Quingasta sen sis pite oleman? Nimiten nein/ Mine rucolen Hengesse/ ia rucolen mös
Mielesseni. Mine Psalmit weisan Hengesse/ ia Psalmit weisan mös * Mielesseni.
Kuinkaste siis sen pitää oleman? Nimittäin näin/ Minä rukoilen Hengessä/ ja rukoilen myös
mielessäni. Minä psalmit weisaan Hengessä/ ja psalmit weisaan myös mielessäni.
Ref2016NTSve 15. Vad innebär då detta? (Jo), jag ska be med anden, men jag ska också be med
förståndet. Jag ska lovsjunga med anden, men jag ska också lovsjunga med förståndet.
16
TR Scriverer 16. ἐπεὶ ἐὰν εὐλογήσῃς τῷ πνεύματι, ὁ ἀναπληρῶν τὸν τόπον τοῦ ἰδιώτου
πῶς ἐρεῖ τὸ Ἀμήν ἐπὶ τῇ σῇ εὐχαριστίᾳ, ἐπειδὴ τί λέγεις οὐκ οἶδε;
Gr-East 16. ἐπεὶ ἐὰν εὐλογήσῃς τῷ πνεύματι, ὁ ἀναπληρῶν τὸν τόπον τοῦ ἰδιώτου πῶς
ἐρεῖ τὸ ἀμήν ἐπὶ τῇ σῇ εὐχαριστίᾳ; ἐπειδὴ τί λέγεις οὐκ οἶδε·

ἐπεὶ

ἐὰν

εὐλογήσῃς τῷ

epei
ean
eulogēsēs
G1893 G1437 G2127
sillä
jos
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G5101 G3004 G3756 G1492
mitä sanot ei
ymmärrä
TKIS 16. Sillä jos sinä ylistät hengessä, kuinka oppimattoman asemassa oleva sanoo "aamen”
kiitokseesi, koska hän ei ymmärrä mitä sanot?
FiSTLK2017 16. Sillä jos ylistät Jumalaa hengessä, kuinka oppimattoman paikalla istuva saattaa
sanoa "aamen" sinun kiitokseesi, koska hän ei tiedä, mitä sanot?
Biblia1776 16. Mutta koska sinä hengessä siunaat, kuinkas se, joka oppimattoman siassa on, pitää
sinun kiitoksees amen sanoman? sillä ei hän ymmärrä, mitäs sanot.
CPR1642 16. Mutta cosca sinä hengesä siunat cuingasta se joca oppemattoman sias on pitä sinun
kijtoxehes Amen wastaman: sillä ei hän ymmärrä mitäs sanot?
UT1548 16. Mutta coskas Hyuestisiugnat Hengesse/ Quingasta se ioca Oppemattoman sijasa
seisopi/ pite wastaman Amen sinun Kijtoxes päle/ Sille ettei hen ymmerdhä mite sine sanot?
Mutta koskas hywästi siunaat Hengessä/ Kuinkaste se joka oppimattoman sijassa seisoopi/ pitää
wastaaman Amen sinun kiitoksesi päälle/ Sillä ettei hän ymmärrä mitä sinä sanot?
Ref2016NTSve 16. För om du välsignar med anden, hur ska då han som sitter på de olärdas plats
kunna säga sitt amen till din tacksägelse? Han förstår ju inte vad du säger.
17 TR Scriverer 17. σὺ μὲν γὰρ καλῶς εὐχαριστεῖς, ἀλλ’ ὁ ἕτερος οὐκ οἰκοδομεῖται.
Gr-East 17. σὺ μὲν γὰρ καλῶς εὐχαριστεῖς, ἀλλ’ ὁ ἕτερος οὐκ οἰκοδομεῖται.

σὺ

μὲν

γὰρ

καλῶς εὐχαριστεῖς ἀλλ’ ὁ

ἕτερος οὐκ

οἰκοδομεῖται

sy
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sillä sinä tosin
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mutta se
toinen ei
siitä rakennu
TKIS 17. Sinä kyllä hyvin kiität, mutta toinen ei rakennu.
FiSTLK2017 17. Sinä tosin kiität hyvin, mutta toinen ei siitä rakennu.
Biblia1776 17. Sinä tosin hyvästi kiität, vaan ei se toinen siitä parane.
CPR1642 17. Sinä tosin hywästi kijtit waan ei se toinen sijtä parattu ole.
UT1548 17. Sine tosin hyuesti kijtit/ waan ei se toinen sijte parattu ole.
Sinä tosin hywästi kiitit/ waan ei se toinen siitä parattu ole.
Ref2016NTSve 17. För nog är din tacksägelse god, men den andre blir inte uppbyggd.

18 TR Scriverer 18. εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου, πάντων ὑμῶν μᾶλλον γλώσσαις λαλῶν•
Gr-East 18. εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου, πάντων ὑμῶν μᾶλλον γλώσσαις λαλῶν·

εὐχαριστῶ τῷ

Θεῷ

μου

πάντων

ὑμῶν

μᾶλλον γλώσσαις

eucharistō tō
Theō
mou pantōn
hymōn
mallon
glōssais
G2168
G3588 G2316
G3450 G3956
G5216
G3123
G1100
kiitän
Jumalaani minun että kaikista teistä/ teistä kaikista enemmän kielillä

λαλῶν·
lalōn
G2980
puhun
TKIS 18. Kiitän *Jumalaani puhuen kielillä* enemmän kuin te kaikki.
FiSTLK2017 18. Kiitän Jumalaa, että puhun kielillä enemmän kuin kukaan teistä.
Biblia1776 18. Minä kiitän minun Jumalaani, että minä taidan usiammalla kielellä puhua kuin te
kaikki.
CPR1642 18. Minä kijtän minun Jumalatani että minä taidan usiammalla kielellä puhua cuin teistä
yxikän.
UT1548 18. Mine kijten minu' Jumalani/ ette mine puhun Usiamalla Kielelle quin te caiki.
Minä kiitän minun Jumalaani/ että minä puhun useammalla kielellä kuin te kaikki.
Ref2016NTSve 18. Jag tackar min Gud, (att) jag talar mer i tungor än ni alla.
19
TR Scriverer 19. ἀλλ’ ἐν ἐκκλησίᾳ θέλω πέντε λόγους διὰ τοῦ νοός μου λαλῆσαι, ἵνα καὶ
ἄλλους κατηχήσω, ἢ μυρίους λόγους ἐν γλώσσῃ.
Gr-East 19. ἀλλ’ ἐν ἐκκλησίᾳ θέλω πέντε λόγους διὰ τοῦ νοός μου λαλῆσαι, ἵνα καὶ
ἄλλους κατηχήσω, ἢ μυρίους λόγους ἐν γλώσσῃ.
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katēchēsō ē
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kielillä

TKIS 19. Mutta seurakunnassa haluan mieluummin puhua viisi sanaa ymmärrykselläni
opettaakseni muitakin, kuin kymmenen tuhatta sanaa kielillä*.
FiSTLK2017 19. Mutta seurakunnassa tahdon mieluummin puhua viisi sanaa ymmärrykselläni
opettaakseni muitakin kuin kymmenentuhatta sanaa kielillä.
Biblia1776 19. Mutta seurakunnassa tahdon minä paremmin viisi sanaa puhua minun mielestäni,
muita neuvoakseni, ennen kuin kymmenentuhatta sanaa kielillä.

CPR1642 19. Mutta minä tahdon Seuracunnas parammin wijsi sana puhua minun mielestäni muita
neuwoxeni ennen cuin kymmenen tuhatta sana kielillä.
UT1548 19. Mutta mine tadhon Seuraku'nasa paramin wijsi sana puhua minu' * Mieleni cansa/
Senpäle ette mine mös muita neuuoisin/ ennenquin Kymenen Tuhatta sana Kielelle.
Mutta minä tahdon seurakunnassa paremmin wiisi sanaa puhua minun mieleni kanssa/ Senpäälle
että minä myös muita neuwoisin/ ennenkuin kymmenen tuhatta sanaa kielellä.
Ref2016NTSve 19. Men i församlingen vill jag hellre tala fem ord med mitt förstånd, så att jag
också kan undervisa andra, än en oräknelig mängd ord med tungor.
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TR Scriverer 20. Ἀδελφοί, μὴ παιδία γίνεσθε ταῖς φρεσίν, ἀλλὰ τῇ κακίᾳ νηπιάζετε, ταῖς
δὲ φρεσὶ τέλειοι γίνεσθε.
Gr-East 20. Ἀδελφοί, μὴ παιδία γίνεσθε ταῖς φρεσίν, ἀλλὰ τῇ κακίᾳ νηπιάζετε, ταῖς δὲ
φρεσὶ τέλειοι γίνεσθε.
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TKIS 20. Veljet, älkää olko lapsia ymmärrykseltä, vaan pahassa olkaa lapsia; mutta ymmärrykseltä
olkaa täysi-ikäisiä.
FiSTLK2017 20. Veljet, älkää olko lapsia ymmärrykseltänne, vaan pahuudessa olkaa lapsia, mutta
ymmärrykseltä olkaa täysi-ikäisiä.
Biblia1776 20. Rakkaat veljet, älkäät olko lapset taidossa; vaan olkaat lapset pahuudessa, mutta
olkaat taidossa täydelliset.
CPR1642 20. RAckat weljet älkät olco lapset taidosa waan olcat lapset pahudesa mutta olcat
taidosa täydelliset.
UT1548 20. Rackat Weliet/ Elkette Lapset olko taidhoisa/ waan pahudhesa Lapset olcata. Mutta
taidhossa olcata teudheliset.
Rakkaat weljet/ Älkäättä lapset olko taidossa/ waan pahuudessa lapset olkaatte. Mutta taidoissa
olkaatte täydelliset.
Ref2016NTSve 20. Bröder, var inte barn till förståndet, utan var barn i ondskan och fullvuxna till
förståndet.
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TR Scriverer 21. ἐν τῷ νόμῳ γέγραπται ὅτι Ἐν ἑτερογλώσσοις καὶ ἐν χείλεσιν ἑτέροις
λαλήσω τῷ λαῷ τούτῳ, καὶ οὐδ’ οὕτως εἰσακούσονταί μου, λέγει Κύριος.
Gr-East 21. ἐν τῷ νόμῳ γέγραπται ὅτι ἐν ἑτερογλώσσοις καὶ ἐν χείλεσιν ἑτέροις λαλήσω
τῷ λαῷ τούτῳ, καὶ οὐδ’ οὕτως εἰσακούσονταί μου λέγει Κύριος.
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TKIS 21. Laissa on kirjoitettuna: "Vierailla kielillä ja vierailla* huulilla olen puhuva tälle kansalle,
eivätkä he edes siten minua kuuntele, sanoo Herra."
FiSTLK2017 21. Laissa on kirjoitettuna: "Vieraskielisten kautta ja vieraiden huulilla olen puhuva
tälle kansalle, eivätkä he sittenkään minua kuuntele, sanoo Herra."
Biblia1776 21. Laissa on kirjoitettu: minä tahdon puhua tälle kansalle toisilla kielillä ja toisilla
huulilla, ja ei he sittekään minua kuule, sanoo Herra.
CPR1642 21. Laisa on kirjoitettu: Minä tahdon puhua tälle Canssalle toisilla kielillä ja toisilla huulilla
ja ei he sijttekän minua cuule sano HERra.
UT1548 21. Laissa on kirioitettu/ Mine tadhon puhua toisilla Kielillä ia toisilla Hwlilla temen
Canssan tyge/ ia eiuet he sijtteken wiele nin minua cwle/ ma HERRA sano.
Laissa on kirjoitettu/ Minä tahdon puhua toisilla kielillä ja toisillä huulilla tämän kansan tykö/ ja
eiwät he siitäkään wielä minua kuule/ ma mitä HERRA sanoo.
Ref2016NTSve 21. Det står skrivet i lagen: Genom främmande språk och genom främmande läppar
ska jag tala till detta folk, men inte ens på det sättet ska de lyssna på mig, säger Herren.
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TR Scriverer 22. ὥστε αἱ γλῶσσαι εἰς σημεῖόν εἰσιν, οὐ τοῖς πιστεύουσιν, ἀλλὰ τοῖς
ἀπίστοις• ἡ δὲ προφητεία, οὐ τοῖς ἀπίστοις, ἀλλὰ τοῖς πιστεύουσιν.
Gr-East 22. ὥστε αἱ γλῶσσαι εἰς σημεῖόν εἰσιν οὐ τοῖς πιστεύουσιν, ἀλλὰ τοῖς ἀπίστοις,
ἡ δὲ προφητεία οὐ τοῖς ἀπίστοις, ἀλλὰ τοῖς πιστεύουσιν.
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TKIS 22. Kielet eivät siis ole merkkinä uskoville vaan uskomattomille, mutta profetoiminen ei ole
uskomattomille vaan uskoville.
FiSTLK2017 22. Niinpä kielet eivät ole merkiksi uskoville, vaan uskosta osattomille, mutta profetia
ei ole merkiksi uskosta osattomille, vaan uskoville.
Biblia1776 22. Niin siis kielet ovat merkiksi, ei niille, jotka uskovat, vaan niille, jotka ei usko; mutta ei
prophetiat ole uskottomain, vaan uskovaisten tähden.
CPR1642 22. Nijn sijs kielet owat merkixi ei nijlle jotca uscowat waan nijlle jotca ei usco. Mutta ei
Prophetiat ole uscottomain waan uscollisten tähden.
UT1548 22. Nin ouat nyt Kielet ydhen * Merckin edeste/ ei ninen iotca vskouat/ waan ninen iotca ei
Usko. Mutta wastoinpein/ Prophetiat eiuet ole Uskottomain/ waan ninen vskolisten tedhen.
Niin owat nyt kielet yhden merkin edestä/ ei niiden jotka uskowat/ waan niiden jotka ei usko. Mutta
wastoin päin/ Prophetiat eiwät ole uskottomain/ waan niiden uskollisten tähden.
Ref2016NTSve 22. Alltså är tungotal ett tecken, inte för dem som tror utan för dem som inte tror,
men profetian är inte för dem som inte tror utan för dem som tror.
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TR Scriverer 23. ἐὰν οὖν συνέλθῃ ἡ ἐκκλησία ὅλη ἐπὶ τὸ αὐτὸ, καὶ πάντες γλώσσαις
λαλῶσιν, εἰσέλθωσι δὲ ἰδιῶται ἢ ἄπιστοι. οὐκ ἐροῦσιν ὅτι μαίνεσθε;
Gr-East 23. Ἐὰν οὖν συνέλθῃ ἡ ἐκκλησία ὅλη ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ πάντες γλώσσαις
λαλῶσιν, εἰσέλθωσι δὲ ἰδιῶται ἢ ἄπιστοι, οὐκ ἐροῦσιν ὅτι μαίνεσθε;
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TKIS 23. Jos nyt koko seurakunta kokoontuu yhteen ja kaikki puhuvat kielillä ja sisälle tulee
oppimattomia tai uskomattomia, eivätkö he sano, että olette järjiltänne?
FiSTLK2017 23. Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki puhuisivat kielillä ja sinne
tulisi opetuksesta tai uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne?
Biblia1776 23. Sentähden jos koko seurakunta yhteen paikkaan kokoontuis ja kaikki puhuisivat
kielillä ja sinne tulisivat oppimattomat taikka uskottomat; eikö he teitä mielipuoleksi sanoisi?

CPR1642 23. Cosca coco Seuracunda yhten paickan cocondu ja caicki puhuisit kielillä ja sinne tulis
jocu oppematoin taicka uscomatoin eikö hän teitä mielipuolixi sanois?
UT1548 23. Coska nyt coko Seurakunda ychten paickan cocontule/ ia caiki puhuisit Kielille/ ia
sinne tulis iocu oppematoin/ taicka Uskomatoin/ eikö he sanoisi Teite Mielipolexi?
Koska nyt koko seurakunta yhteen paikkaan kokoon tulee/ ja kaikki puhuisit kielillä/ ja sinne tulisi
joku oppimatoin/ taikka uskomatoin/ eikö he sanoisi teitä mielipuoleksi?
Ref2016NTSve 23. Om nu hela församlingen kommer tillsammans på en plats och alla talar i
tungor, och några som är olärda eller som inte tror kommer in, ska de då inte säga att ni har mist
förståndet?
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TR Scriverer 24. ἐὰν δὲ πάντες προφητεύωσιν, εἰσέλθῃ δέ τις ἄπιστος ἢ ἰδιώτης,
ἐλέγχεται ὑπὸ πάντων, ἀνακρίνεται ὑπὸ πάντων,
Gr-East 24. ἐὰν δὲ πάντες προφητεύωσιν, εἰσέλθῃ δέ τις ἄπιστος ἢ ἰδιώτης, ἐλέγχεται
ὑπὸ πάντων, ἀνακρίνεται ὑπὸ πάντων,
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TKIS 24. Mutta jos kaikki profetoivat ja joku uskomaton tai oppimaton tulee sisälle, niin kaikki
paljastavat hänet, kaikki lausuvat hänestä tuomion.
FiSTLK2017 24. Mutta jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta osaton tai oppimaton tulisi sisään,
kaikki nuhtelisivat häntä ja kaikki tutkisivat häntä,
Biblia1776 24. Mutta jos te kaikki propheteeraisitte, ja sinne tulis joku uskomatoin taikka
oppimatoin, ja hän nuhdeltaisiin kaikilta ja tuomittaisiin kaikilta,
CPR1642 24. Mutta jos te caicki propheteraisitta ja sinne tulis jocu uscomatoin taicka oppematoin
ja hän nuhdellaisin caikilda ja duomitaisin caikilda.
UT1548 24. Mutta ios te nyt caiki Propheteraisitta/ ia sinne siselletulis ioku Uskomatoin taicka
Oppematoin/ ia nuhdhellaisin caikilda/ ia domitaisijn caikilda/
Mutta jos te nyt kaikki propheteeraisitte/ ja sinne sisälle tulisi joka uskomatoin taikka oppimatoin/
ja nuhdeltaisiin kaikilta/ ja tuomittaisiin kaikilta/
Ref2016NTSve 24. Men om alla profeterar och någon som inte tror eller (är) olärd kommer in, blir
han överbevisad av alla (och) dömd av alla,
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TR Scriverer 25. καὶ ούτω τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ φανερὰ γίνεται• καὶ οὕτω

πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον προσκυνήσει τῷ Θεῷ, ἀπαγγέλλων ὅτι ὁ Θεὸς ὄντως ἐν ὑμῖν
ἐστι.

Gr-East 25. καὶ οὕτω τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ φανερὰ γίνεται· καὶ οὕτω πεσὼν ἐπὶ
πρόσωπον προσκυνήσει τῷ Θεῷ, ἀπαγγέλλων ὅτι ὁ Θεὸς ὄντως ἐν ὑμῖν ἐστι.
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TKIS 25. (Näin) hänen sydämensä salat tulevat ilmi, ja niin hän kasvoilleen heittäytyen kunnioittaa
Jumalaa julistaen, että Jumala totisesti on teissä.
FiSTLK2017 25. ja hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi, ja niin hän kasvoilleen langeten
rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä.
Biblia1776 25. Ja niin hänen sydämensä salaudet julki tulisivat, ja hän lankeais kasvoillensa ja
rukoilis Jumalaa, tunnustain että Jumala olis totisesti teissä.
CPR1642 25. Nijn hänen sydämens salaudet julki tulisit ja hän langeis caswoillens ja rucoilis
Jumalata tunnustain että Jumala olis totisest teisä.
UT1548 25. ia nin tulis henen Sydhemens Salaisudhet iulkisexi/ ia sillens hen Caswoillens langeis/
ia rucolis Jumalata/ ia tunnustais ette totisesta Jumala olis teisse.
ja niin tulisi hänen sydämensä salaisuudet julkiseksi/ ja silleens hän kaswoillensa lankeisi/ ja
rukoilisi Jumalata/ ja tunnustaisi että totisesti Jumala olisi teissä.
Ref2016NTSve 25. och därmed blir hemligheterna i hans hjärta uppenbarade och så ska han falla
ner på sitt ansikte, tillbe Gud och intyga, att Gud verkligen är i er.
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TR Scriverer 26. Τί οὖν ἐστιν, ἀδελφοί; ὅταν συνέρχησθε, ἕκαστος ὑμῶν ψαλμὸν ἔχει,

διδαχὴν ἔχει, γλῶσσαν ἔχει, ἀποκάλυψιν ἔχει, ἑρμηνείαν ἔχει. πάντα πρὸς οἰκοδομὴν
γενέσθω.
Gr-East 26. Τί οὖν ἐστιν, ἀδελφοί; ὅταν συνέρχησθε, ἕκαστος ὑμῶν ψαλμὸν ἔχει,
διδαχὴν ἔχει, γλῶσσαν ἔχει, ἀποκάλυψιν ἔχει, ἑρμηνείαν ἔχει· πάντα πρὸς οἰκοδομὴν
γινέσθω.
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TKIS 26. Miten siis on, veljet? Kun tulette yhteen jokaisella (teistä) on jotain; on virsi, on opetus, on
*kieli, on ilmestys*, on selitys. Kaikki tapahtukoon rakennukseksi.
FiSTLK2017 26. Kuinka siis on, veljet? Kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa: kenellä
on virsi, kenellä opetus, kenellä ilmoitus, kuka puhuu kielellä, kuka selittää. Kaikki tapahtukoon
rakennukseksi.
Biblia1776 26. Kuinkas se on, rakkaat veljet? Koska te kokoon tulette, niin kullakin teistä on psalmi,
hänellä on opetus, hänellä on kieli, hänellä on ilmoitus, hänellä on selitys: ne tapahtukoon kaikki
parannukseksi.
CPR1642 26. CUingasta se on rackat weljet? cosca te cocon tuletta nijn cullakin teistä on Psalmi
hänellä on opetus hänellä on kieli hänellä on ilmoitus hänellä on selitys: ne tapahtucon caicki
parannuxexi.
UT1548 26. Quingasta se sis on/ rackat Weliet? Coska te nyt cokontuletta nin itzecullakin teiste on
Psalmi/ henelle on Opetus/ henelle on Kieli/ henelle on Ilmoitus/ henelle on Wlostulkitus. Ne caiki
andacat tulla Paranoxexi.
Kuinkaste se siis on/ rakkaat weljet? Koska te nyt kokoon tulette niin itsekullakin teistä on psalmi/
hänellä on opetus/ hänellä on kieli/ hänellä on ilmoitus/ hänellä on ulostulkitus. Ne kaikki antakaat
tulla parannukseksi.
Ref2016NTSve 26. Hur är det då, bröder? När ni kommer tillsammans, så har var och en av er en
psalm, en har undervisning, en har tungotal, (en) har en uppenbarelse, en har uttydning. Låt allt
tjäna till uppbyggelse.
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TR Scriverer 27. εἴτε γλώσσῃ τις λαλεῖ, κατὰ δύο ἢ τὸ πλεῖστον τρεῖς, καὶ ἀνὰ μέρος,
καὶ εἷς διερμηνευέτω•
Gr-East 27. εἴτε γλώσσῃ τις λαλεῖ, κατὰ δύο ἢ τὸ πλεῖστον τρεῖς, καὶ ἀνὰ μέρος, καὶ εἷς
διερμηνευέτω·
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TKIS 27. Jos joku puhuu kielillä*, puhukoon kaksi tai enintään kolme ja vuoron mukaan, ja yksi
selittäköön.
FiSTLK2017 27. Jos joku puhuu kielellä, puhukoon kullakin kertaa vain kaksi tai enintään kolme, ja
yksi kerrallaan, ja yksi selittäköön.
Biblia1776 27. Jos joku kielillä puhuu, se puhukaan itse toisena, taikka ensinnäkin itse kolmantena,
ja vuorottain, ja yksi sen selittäkään.
CPR1642 27. Jos jocu kielellä puhu se puhucan idze toisna taicka eninnäkin idze colmandena
wuorottain ja yxi sen sijtte selittäkän.
UT1548 27. Jos iocu Kielelle puhu/ se puhucan itze toisna/ taicka eninäki itze colmandena/ ia site
woroittain/ nin yxi sen tulkitcaan.
Jos joku kielellä puhuu/ se puhukaan itse toisena/ taikka eninnäkin itse kolmantena/ ja sitä
wuorottain/ niin yksi sen tulkitkaan.
Ref2016NTSve 27. Om någon talar i tungor, så ska det vara två eller högst tre, och en i sänder och
någon ska uttyda det.
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TR Scriverer 28. ἐὰν δὲ μὴ ᾖ διερμηνευτής, σιγάτω ἐν ἐκκλησίᾳ• ἑαυτῷ δὲ λαλείτω καὶ τῷ
Θεῷ.
Gr-East 28. ἐὰν δὲ μὴ ᾖ διερμηνευτής, σιγάτω ἐν ἐκκλησίᾳ, ἑαυτῷ δὲ λαλείτω καὶ τῷ
Θεῷ.
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TKIS 28. Mutta jos ei ole selittäjää, olkoon vaiti seurakunnassa ja puhukoon itselleen ja Jumalalle.
FiSTLK2017 28. Mutta jos ei ole selittäjää, niin olkoon vaiti seurakunnassa ja puhukoon itselleen ja
Jumalalle.
Biblia1776 28. Ellei hän selittäjä ole, niin olkaan seurakunnassa ääneti ja puhukaan itsellensä ja
Jumalalle.

CPR1642 28. Ellei hän selittäjä ole nijn olcan Seuracunnasa äneti ja puhucan idzellens ja Jumalalle.
UT1548 28. Ellei hen Tulki ole/ nin olcan wait Seurakunnasa/ waan puhucan itzellens ia Jumalalle.
Ellei hän tulkki ole/ niin olkaan waiti seurakunnassa/ waan puhukaan itsellensä ja Jumalalle.
Ref2016NTSve 28. Men finns det ingen som uttyder, så ska de tiga i församlingen och tala för sig
själva och till Gud.
29 TR Scriverer 29. προφῆται δὲ δύο ἢ τρεῖς λαλείτωσαν, καὶ οἱ ἄλλοι διακρινέτωσαν.
Gr-East 29. προφῆται δὲ δύο ἢ τρεῖς λαλείτωσαν, καὶ οἱ ἄλλοι διακρινέτωσαν·
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TKIS 29. Profeetoista puhukoon kaksi tai kolme ja muut arvostelkoot.
FiSTLK2017 29. Profeetoista saakoon kaksi tai kolme puhua, ja muut arvioikoot.
Biblia1776 29. Mutta prophetat puhukaan itse toisena, eli itse kolmantena, ja ne muut tuomitkaan.
CPR1642 29. Mutta Prophetat puhucan idze toisna eli idze colmandena ja ne muut duomitcan.
UT1548 29. Mutta Prophetat puhucat itze toisna eli itze colmanna/ ia ne mwdh site domitkan.
Mutta prophetat puhukaat itse toisena eli itse kolmantena/ ja ne muut sitä tuomitkaan.
Ref2016NTSve 29. Men profeterna ska tala två eller tre, och de andra ska pröva det.
30 TR Scriverer 30. ἐὰν δὲ ἄλλῳ ἀποκαλυφθῇ καθημένῳ, ὁ πρῶτος σιγάτω.
Gr-East 30. ἐὰν δὲ ἄλλῳ ἀποκαλυφθῇ καθημένῳ, ὁ πρῶτος σιγάτω.
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TKIS 30. Mutta jos toinen siinä istuva saa ilmestyksen, vaietkoon ensimmäinen.
FiSTLK2017 30. Mutta jos joku toinen siinä istuva saa ilmoituksen, vaietkoon ensimmäinen.
Biblia1776 30. Ja jos jollekulle tykönä istuvalle ilmoitus tapahtuu, niin olkaan ensimäinen ääneti.

CPR1642 30. Ja jos jolleculle tykönä istuwalle ilmoitus tapahtu nijn olcan ensimäinen äneti.
UT1548 30. Mutta ios Ilmoitus tapachtu iollenculle/ quin tykene istu/ nin se ensimeinen wait olcan.
Mutta jos ilmoitus tapahtuu jollenkulle/ kuin tykönä istuu/ niin se ensimmäinen waiti olkaan.
Ref2016NTSve 30. Men om någon av dem som sitter där får en uppenbarelse, ska den förste tiga.
31
TR Scriverer 31. δύνασθε γὰρ καθ’ ἕνα πάντες προφητεύειν, ἵνα πάντες μανθάνωσι, καὶ
πάντες παρακαλῶνται•
Gr-East 31. δύνασθε γὰρ καθ’ ἕνα πάντες προφητεύειν, ἵνα πάντες μανθάνωσι καὶ
πάντες παρακαλῶνται·
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G3956 G3870
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TKIS 31. Te voitte näet kaikki profetoida vuoron mukaan, jotta kaikki oppisivat ja kaikki saisivat
kehoitusta.
FiSTLK2017 31. Sillä te voitte kaikki profetoida, toinen toisenne jälkeen, että kaikki saisivat
opetusta ja kaikki kehotusta.
Biblia1776 31. Sillä kyllä te kaikki propheteerata taidatte, yksi toisenne perään, että kaikki oppisivat
ja tulisivat neuvotuksi.
CPR1642 31. Sillä kyllä te caicki propheterata taidatte yxi toisenne perän että caicki oppisit ja tulisit
neuwotuxi.
UT1548 31. Sille kylle te taidhatta caiki Propheterata/ yxi toisen pereste/ Senpäle ette caiki oppisit/
ia caiki tulisit manatuxi.
Sillä kyllä te taidatte kaikki propheteerata/ yksi toisen perästä/ Senpäälle että kaikki oppisit/ ja
kaikki tulisit manatuksi.
Ref2016NTSve 31. För ni kan alla profetera, den ene efter den andre, så att alla blir undervisade
och alla blir förmanade.
32 TR Scriverer 32. καὶ πνεύματα προφητῶν προφήταις ὑποτάσσεται.
Gr-East 32. καὶ πνεύματα προφητῶν προφήταις ὑποτάσσεται·
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TKIS 32. Ja profeettain henget ovat profeetoille alamaiset.

FiSTLK2017 32. Profeettojen henget ovat profeetoille alistetut,
Biblia1776 32. Ja prophetain henget ovat prophetaille alamaiset.
CPR1642 32. Ja Prophetain Henget owat Prophetain alammaiset.
UT1548 32. Ja ne Prophetain Henget ouat Prophetain * alamaiset.
Ja ne prophetain henget owat prophetain alamaiset.
Ref2016NTSve 32. Och profeternas andar är underordnade profeterna,
33
TR Scriverer 33. οὐ γάρ ἐστιν ἀκαταστασίας ὁ Θεὸς, ἀλλ’ εἰρήνης, ὡς ἐν πάσαις ταῖς
ἐκκλησίαις τῶν ἁγίων,
Gr-East 33. οὐ γάρ ἐστιν ἀκαταστασίας ὁ Θεὸς, ἀλλὰ εἰρήνης.
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TKIS 33. Sillä Jumala* ei ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Niin kuin kaikissa pyhien
seurakunnissa,
FiSTLK2017 33. sillä Jumala ei ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Niin kuin kaikissa pyhien
seurakunnissa,
Biblia1776 33. Sillä ei Jumala ole sekaseuraisuuden, vaan rauhan Jumala, niinkuin kaikissa pyhäin
seurakunnissa.
CPR1642 33. Sillä ei Jumala ole secaseuraisuden waan rauhan Jumala nijncuin caikisa Pyhäin
Seuracunnisa.
UT1548 33. Sille ettei Jumala ole secaseuraudhen waan Rauhan Jumala/ ninquin caikissa Pyhein
Seurakunnissa.
Sillä ettei Jumala ole sekaseurauden waan Rauhan Jumala/ niinkuin kaikissa pyhäin
seurakunnissa.
Ref2016NTSve 33. för Gud är inte oordningens Gud, utan fridens, som i alla de heligas
församlingar.
34
TR Scriverer 34. Αἱ γυναῖκες ὑμῶν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις σιγάτωσαν• οὐ γὰρ ἐπιτέτραπται
αὐταῖς λαλεῖν, ἀλλ’ ὑποτάσσεσθαι, καθὼς καὶ ὁ νόμος λέγει.
Gr-East 34. Ὡς ἐν πάσαις ταῖς ἐκκλησίαις τῶν ἁγίων, αἱ γυναῖκες ὑμῶν ἐν ταῖς
ἐκκλησίαις σιγάτωσαν· οὐ γὰρ ἐπιτέτραπται αὐταῖς λαλεῖν, ἀλλ’ ὑποτάσεσθαι, καθὼς
καὶ ὁ νόμος λέγει.
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TKIS 34. olkoot vaimonne* vaiti teidänkin seurakunnankokouksissanne, sillä heidän ei ole lupa
puhua, vaan olkoot alamaisia niin kuin lakikin sanoo.
FiSTLK2017 34. naiset olkoot vaiti teidänkin seurakunnissanne, sillä heidän ei ole lupa puhua, vaan
olkoot alamaisia, kuten lakikin sanoo.
Biblia1776 34. Teidän vaimonne pitää seurakunnissa ääneti oleman; sillä ei heille ole sallittu puhua,
vaan että he ovat alamaiset, niinkuin myös laki sanoo.
CPR1642 34. TEidän waimon pitä Seuracunnisa äneti oleman: sillä ei heille ole sallittu puhua waan
että he owat alammaiset nijncuin Laki sano.
UT1548 34. Teiden waimon pite wait oleman Seurakunnissa/ Sille eipe heille sallittu ole puhua/
waan ette he ouat siuiet/ Ninquin Laki sano.
Teidän waimon pitää waiti oleman seurakunnissa/ Sillä eipä heillä sallittu ole puhua/ waan että he
owat siweät/ Niinkuin laki sanoo.
Ref2016NTSve 34. Era kvinnor ska tiga i era församlingar, för det är inte tillåtet för dem att tala,
utan de ska underordna sig, som också lagen säger.
35
TR Scriverer 35. εἰ δέ τι μαθεῖν θέλουσιν, ἐν οἴκῳ τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν•
αἰσχρὸν γάρ ἐστι γυναιξὶν ἐν ἐκκλησίᾳ λαλεῖν.
Gr-East 35. εἰ δέ τι μαθεῖν θέλουσιν, ἐν οἴκῳ τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν·
αἰσχρὸν γάρ ἐστι γυναιξὶν ἐν ἐκκλησίᾳ λαλεῖν.
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TKIS 35. Mutta jos he tahtovat oppia jotain, kysykööt kotona omilta miehiltään, sillä häpeällistä on
vaimojen* puhua seurakunnassa.
FiSTLK2017 35. Mutta jos he tahtovat oppia, kysykööt kotonaan omalta mieheltään, sillä
häpeällistä on naisten puhua seurakunnassa.
Biblia1776 35. Mutta jos he jotain oppia tahtovat, niin kysykööt miehiltänsä kotona; sillä häijysti se
vaimoille sopii, että he seurakunnassa puhuvat.

CPR1642 35. Mutta jos he jotain oppia tahtowat nijn kysykän miehildäns cotona.
UT1548 35. Mutta ios he iotain tachtouat oppe/ nin kysyken Miehildens Cotona/
Mutta jos he jotain tahtowat oppia/ niin kysykään miehiltänsä kotona/
Ref2016NTSve 35. Men vill de lära sig något, så ska de fråga sina män hemma. För det är en skam
för kvinnor att tala i församlingen.
36
TR Scriverer 36. ἢ ἀφ’ ὑμῶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἐξῆλθεν; ἢ εἰς ὑμᾶς μόνους κατήντησεν;
Gr-East 36. ἢ ἀφ’ ὑμῶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἐξῆλθεν, ἢ εἰς ὑμᾶς μόνους κατήντησεν;
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TKIS 36. Vai teistäkö Jumalan sana on lähtenyt? Vai ainoastaan teillekö se on tullut?
FiSTLK2017 36. Vai teistäkö Jumalan sana on lähtenyt? Vai ainoastaan teidänkö luoksenne se on
tullut?
Biblia1776 36. Eli onko Jumalan sana teistä tullut? Taikka onko se ainoasti teidän tykönne tullut?
CPR1642 36. Häjysti se waimoille sopi että he Seuracunnas puhuwat: eli ongo Jumalan sana teistä
tullut? Taicka ongo se ainoastans teidän tygönne tullut?
UT1548 36. Heijusti se Waimoille sopi/ ette he Seurakunnasa puhuuat. Eli ongo Jumala' Sana
teiste wlostullut? Taicka ongo se waan teiden tygen tullut?
Häijysti se waimoille sopii/ että he seurakunnassa puhuwat. Eli onko Jumalan sana teistä ulos
tullut? Taikka onko se waan teidän tykön tullut?
Ref2016NTSve 36. Eller är det från er som Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er?
37
TR Scriverer 37. Εἴ τις δοκεῖ προφήτης εἶναι ἢ πνευματικός, ἐπιγινωσκέτω ἃ γράφω
ὑμῖν, ὅτι τοῦ Κυρίου εἰσὶν ἐντολαί•
Gr-East 37. Εἴ τις δοκεῖ προφήτης εἶναι ἢ πνευματικός, ἐπιγινωσκέτω ἃ γράφω ὑμῖν,
ὅτι τοῦ Κυρίου εἰσὶν ἐντολαί·
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TKIS 37. Jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen, tietäköön, että mitä teille kirjoitan, *ne
ovat Herran käskyjä*.
FiSTLK2017 37. Jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen, tietäköön, että mitä kirjoitan
teille, se on Herran käsky.
Biblia1776 37. Jos joku luulee itsensä prophetaksi, eli hengelliseksi, se tutkikaan, mitä minä teille
kirjoitan, että ne ovat Herran käskyt.
CPR1642 37. Jos jocu luule hänens Prophetaxi eli Hengellisexi se tutkican mitä minä teille kirjoitan:
sillä ne owat HERran käskyt.
UT1548 37. Jos iocu nyt henens lwle Prophetaxi/ eli Hengelisexi/ se tutkan mite mine teille
kirioitan/ sille ette ne ouat HERRAN keskyt/
Jos joku nyt hänens luulee prophetaksi/ eli hengelliseksi/ se tutkaan mitä minä teille kirjoitan/ sillä
että ne owat HERRAN käskyt/
Ref2016NTSve 37. Om någon menar sig vara profet eller andlig, så ska han veta att vad jag skriver
till er är Herrens bud.
38 TR Scriverer 38. εἰ δέ τις ἀγνοεῖ, ἀγνοέιτω
Gr-East 38. εἰ δέ τις ἀγνοεῖ, ἀγνοείτω.
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TKIS 38. Mutta jos joku ei ymmärrä, olkoon ymmärtämättä.
FiSTLK2017 38. Mutta jos joku ei sitä ymmärrä, olkoon ymmärtämättä.
Biblia1776 38. Mutta jos joku on tietämätöin, se olkoon tietämätöin.
CPR1642 38. Mutta jos jocu on taitamatoin se olcon taitamatoin.
UT1548 38. Mutta ios iocu onbi Taitamatoin/ se olcon taitamatoin.
Mutta jos joku ompi taitamatoin/ se olkoon taitamatoin.
Ref2016NTSve 38. Men om någon är okunnig, så låt honom vara okunnig.

39
TR Scriverer 39. Ὥστε, ἀδελφοί, ζηλοῦτε τὸ προφητεύειν, καὶ τὸ λαλεῖν γλώσσαις μὴ
κωλύετε•
Gr-East 39. Ὥστε, ἀδελφοί, ζηλοῦτε τὸ προφητεύειν, καὶ τὸ λαλεῖν γλώσσαις μὴ
κωλύετε·
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TKIS 39. Siis veljeni, tavoitelkaa innokkaasti profetoimista älkääkä estäkö kielillä puhumasta.
FiSTLK2017 39. Sen tähden, veljeni, harrastakaa profetoimista älkääkä estäkö kielillä puhumista.
Biblia1776 39. Sentähden rakkaat veljet, ahkeroitkaat propheteerata ja älkäät kieltäkö kielillä
puhumasta.
CPR1642 39. Sentähden rackat weljet ahkeroitcat propheterata ja älkät kielkö kielillä puhumast.
UT1548 39. Senteden rackat Weliet/ sihen te pangata achkerudhenna/ ette te Propheteraisitta/ ia
elket kielkö puhumasta Kielille.
Sentähden rakkaat weljet/ siihen te pankaatte ahkeruutenne/ että te propheteeraisitte/ ja älkäät
kieltäkö puhumasta kielillä.
Ref2016NTSve 39. Därför, bröder, sträva ivrigt efter att profetera och hindra inte (någon) att tala i
tungor.
40 TR Scriverer 40. πάντα εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν γινέσθω.
Gr-East 40. πάντα εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν γινέσθω.
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TKIS 40. [Mutta] kaikki tapahtukoon kunniallisesti ja järjestyksessä.
FiSTLK2017 40. Mutta kaikki tapahtukoon säädyllisesti ja järjestyksessä.
Biblia1776 40. Kaikki tapahtukoon soveliaasti ja säädyllisesti.
CPR1642 40. Andacat caicki soweliast ja säädyllisest tapahtua.
UT1548 40. Andacat caiki soueliasta/ ia sädhylisesta tapachtua.
Antakaat kaikki soweliasta/ ja säädyllisesti tapahtua.
Ref2016NTSve 40. Låt allting ske värdigt och med ordning.

1 Korintto 15 (1 Corinthians 15)
1
TR Scriverer 1. Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον ὃ εὐηγγελισάμην ὑμῖν, ὃ καὶ
παρελάβετε, ἐν ᾧ καὶ ἑστήκατε,
Gr-East 1. Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον ὃ εὐηγγελισάμην ὑμῖν, ὃ καὶ
παρελάβετε, ἐν ᾧ καὶ ἑστήκατε,
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jonka myös olette ottaneet vastaan
jossa myös pysytte
TKIS 1. Veljet, minä teen teille tunnetuksi sen ilosanoman, jonka teille julistin, jonka te myös otitte
vastaan ja jossa pysytte.
FiSTLK2017 1. Veljet, ilmoitan teille sen evankeliumin, jonka teille julistin, jonka myös otitte vastaan
ja jossa myös pysytte
Biblia1776 1. Mutta minä teen teille tiettäväksi, rakkaat veljet, sen evankeliumin, jonka minä teille
ilmoitin, jonka te myös saaneet olette, jossa te myös seisotte,
CPR1642 1. MInä teen teille tiettäwäxi rackat weljet sen Evangeliumin cuin minä teille ilmoitin
jonga te ottanet oletta.
UT1548 1. MUtta mine teen teille tietteuexi/ rackat weliet/ sen Euangelium quin mine teille ilmoitin/
Jonga te mös ottaneet oletta/
Mutta minä teen teille tiettäwäksi/ rakkaat weljet/ sen ewankelium kuin minä teille ilmoitin/ Jonka
te myös ottaneet olette/
Ref2016NTSve 1. Men jag påminner er, bröder, (om) det evangelium som jag predikade för er, som
ni också tog emot och som ni också står fasta i,
2
TR Scriverer 2. δι’ οὗ καὶ σώζεσθε• τίνι λόγῳ εὐηγγελισάμην ὑμῖν, εἰ κατέχετε, ἐκτὸς εἰ
μὴ εἰκῇ ἐπιστεύσατε.
Gr-East 2. δι’ οὗ καὶ σῴζεσθε, τίνι λόγῳ εὐηγγελισάμην ὑμῖν εἰ κατέχετε, ἐκτὸς εἰ μὴ
εἰκῇ ἐπιστεύσατε.
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siitä pidätte kiinni paitsi ellette turhaan ole uskoneet
TKIS 2. Sen avulla te myös pelastutte, jos pidätte kiinni siitä sanasta, jonka teille ilosanomana
julistin, jollette turhaan uskoneet.
FiSTLK2017 2. ja jonka kautta myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni sen sanan mukaisena, jonka
minä teille julistin, ellette ole turhaan uskoneet.
Biblia1776 2. Jonka kautta te myös autuaaksi tulette, jos te sen pidätte, minkä minä teille olen
ilmoittanut, ellette hukkaan ole uskoneet.
CPR1642 2. Josa te myös pysytte jonga cautta te autuaxi tuletta cuinga minä sen teille olen
ilmoittanut jos te sen oletta pitänet ellei nijn ole että te huckan oletta usconet.
UT1548 2. iossa te mös seisotta/ ionga cautta te mös autuaxi tuletta/ Mille modholla mine sen
teille olen ilmoitanut/ ios te sen oletta piteneet/ Ellei nin ole ette te huckan oletta vskoneet.
jossa te myös seisotte/ jonka kautta te myös autuaaksi tulette/ Millä muodolla minä sen teille olen
ilmoittanut/ jos te sen olette pitäneet/ Ellei niin ole että te hukkaan olette uskoneet.
Ref2016NTSve 2. genom vilket ni också blir frälsta, om ni håller fast vid det ord som jag
förkunnade för er, annars kom ni till tro förgäves.
3
TR Scriverer 3. παρέδωκα γὰρ ὑμῖν ἐν πρώτοις, ὃ καὶ παρέλαβον, ὅτι Χριστὸς ἀπέθανεν
ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν κατὰ τὰς γραφάς•
Gr-East 3. παρέδωκα γὰρ ὑμῖν ἐν πρώτοις, ὃ καὶ παρέλαβον, ὅτι Χριστὸς ἀπέθανεν
ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν κατὰ τὰς γραφάς,
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syntiemme meidän mukaan
Kirjoitusten
TKIS 3. Sillä tein teille ennen kaikkea tiettäväksi sen, minkä itsekin olin saanut, että Kristus kuoli
syntiemme vuoksi Kirjoitusten mukaan
FiSTLK2017 3. Sillä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut: että Kristus on
kuollut meidän syntiemme tähden Kirjoitusten mukaan,
Biblia1776 3. Sillä minä olen sen ensin teille antanut, jonka minä myös saanut olen, että Kristus on
kuollut meidän synteimme tähden, Raamattuin jälkeen,

CPR1642 3. Sillä minä olen sen algusta teille andanut jonga minä myös saanut olen että Christus
on cuollut meidän syndeimme tähden Ramattuin jälken.
UT1548 3. Sille ette mine olen alghusta teille sen andanut/ ionga mine mös saanut olen/ Ette
Christus coollut ombi meiden Syndein tedhen/ Ramatuidhen ielken/
Sillä että minä olen alusta teille sen antanut/ jonka minä myös saanut olen/ Että Kristus kuollut
ompi meidän syntein tähden/ Raamatuiden jälkeen/
Ref2016NTSve 3. Först och främst har jag ju meddelat er vad jag själv tagit emot, att Kristus dog
för våra synder i enlighet med Skrifterna,
4 TR Scriverer 4. καὶ ὅτι ἐτάφη• καὶ ὅτι ἐγήγερται τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς γραφάς•
Gr-East 4. καὶ ὅτι ἐτάφη, καὶ ὅτι ἐγήγερται τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ κατὰ τὰς γραφάς,
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Kirjoitusten
TKIS 4. ja että Hänet haudattiin ja että Hän heräsi eloon kolmantena päivänä Kirjoitusten mukaan
FiSTLK2017 4. ja että hänet haudattiin ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä Kirjoitusten
mukaan,
Biblia1776 4. Ja että hän oli haudattu ja nousi ylös kolmantena päivänä Raamattuin jälkeen,
CPR1642 4. Ja että hän oli haudattu ja ylösnousi colmandena päiwänä Ramattuin jälken.
UT1548 4. Ja ette Hen Haudhattu oli/ ia ette hen ylesnousi colmanna peiuen/ Ramatuidhen ielkin.
Ja että hän haudattu oli/ ja että hän ylös nousi kolmantena päiwän/ Raamatuiden jälkeen.
Ref2016NTSve 4. och att han blev begravd och att han uppstod på tredje dagen i enlighet med
Skrifterna,
5 TR Scriverer 5. καὶ ὅτι ὤφθη Κηφᾷ, εἶτα τοῖς δώδεκα• GrEast 5. καὶ ὅτι ὤφθη Κηφᾷ, εἶτα τοῖς δώδεκα·
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TKIS 5. ja että Hän näyttäytyi Keefaalle, sitten niille kahdelletoista.
FiSTLK2017 5. ja että hän ilmestyi Keefaalle, sitten niille kahdelletoista.
Biblia1776 5. Ja että hän nähtiin Kephaalta ja sitte kahdeltatoistakymmeneltä.

CPR1642 5. Ja että hän nähtin Cephaxelda ja sijtte nijldä cahdeldatoistakymmeneldä:
UT1548 5. Ja ette hen nechtijn Cephaselda/ ia sijtte nijlde Cadheldatoistakymmenelda/
Ja että hän nähtiin Cephaselta/ ja sitten niiltä kahdeltatoista kymmeneltä/
Ref2016NTSve 5. och att han blev sedd av Kefas, sedan av de tolv.
6
TR Scriverer 6. ἔπειτα ὤφθη ἐπάνω πεντακοσίοις ἀδελφοῖς ἐφάπαξ, ἐξ ὧν οἱ πλείους
μένουσιν ἕως ἄρτι, τινὲς δὲ καὶ ἐκοιμήθησαν•
Gr-East 6. ἔπειτα ὤφθη ἐπάνω πεντακοσίοις ἀδελφοῖς ἐφάπαξ, ἐξ ὧν οἱ πλείους
μένουσιν ἕως ἄρτι, τινὲς δὲ καὶ ἐκοιμήθησαν·
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ovat nukkuneet pois
TKIS 6. Sen jälkeen Hän näyttäytyi yhdellä kertaa enemmälle kuin viidellesadalle veljelle, joista
useimmat yhä vielä ovat elossa, mutta muutamat ovat nukkuneet pois.
FiSTLK2017 6. Sen jälkeen hän ilmestyi yhdellä kertaa yli viidellesadalle veljelle, joista useimmat
vielä nytkin ovat elossa, mutta muutamat ovat nukkuneet pois.
Biblia1776 6. Senjälkeen hän nähtiin usiammalta kuin viideltäsadalta veljeltä yhdellä haavalla,
joista monta vielä elävät, mutta muutamat ovat nukkuneet.
CPR1642 6. Sen jälken hän nähtin usiammalda cuin wijdeldä sadalda weljeldä yhdellä haawalla
joista monda wielä eläwät mutta muutamat owat nuckunet.
UT1548 6. Senielkin he' nechtijn enemelde quin Widhelde sadhalda Welielde ydhelle Haualla/
Joista monda wiele nyt eleuet/ Mutta mutomat ouat poisnuckuneet.
Sen jälkeen hän nähtiin enemmälti kuin wiideltä sadalta weljeltä yhdellä haawalla/ Joista monta
wielä nyt eläwät/ Mutta muutamat owat pois nukkuneet.
Ref2016NTSve 6. Sedan blev han sedd av mer än femhundra bröder på en gång, av vilka de flesta
ännu lever, men några har avlidit.
7 TR Scriverer 7. ἔπειτα ὤφθη Ἰακώβῳ, εἶτα τοῖς ἀποστόλοις πᾶσιν•
Gr-East 7. ἔπειτα ὤφθη Ἰακώβῳ, εἶτα τοῖς ἀποστόλοις πᾶσιν·
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TKIS 7. Sen jälkeen Hän näyttäytyi Jaakobille, sitten kaikille apostoleille.
FiSTLK2017 7. Sen jälkeen hän ilmestyi Jaakobille, sitten kaikille apostoleille.
Biblia1776 7. Sitälähin nähtiin hän Jakobilta ja sen jälkeen kaikilta apostoleilta.
CPR1642 7. Sitälähin nähtin hän Jacobilda ja sen jälken caikilda Apostoleilda.
UT1548 7. Sitelehin hen nechtijn Jacobilda/ Ja senpereste caikilda Apostoleilda.
Siitälähin hän nähtiin Jakobilta/ Ja senperästä kaikilta apostoleilta.
Ref2016NTSve 7. Därefter blev han sedd av Jakob, sedan av alla apostlarna.
8 TR Scriverer 8. ἔσχατον δὲ πάντων ὡσπερεὶ τῷ ἐκτρώματι ὤφθη κἀμοί.
Gr-East 8. ἔσχατον δὲ πάντων ὡσπερεὶ τῷ ἐκτρώματι ὤφθη κἀμοί.
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TKIS 8. Mutta kaikkein viimeiseksi Hän näyttäytyi minullekin, joka olen ikään kuin kesken syntynyt.
FiSTLK2017 8. Mutta kaikkein viimeiseksi hän ilmestyi minullekin, joka olen kuin keskosena
syntynyt.
Biblia1776 8. Vaan kaikkein viimein on hän myös minulta nähty, niinkuin keskensyntyneeltä.
CPR1642 8. Wijmeiseldä caickein jälkin on hän minulda nähty nijncuin kesken syndyneldä.
UT1548 8. Wimeiselda caikein ielkinne/ ombi mös minulda nechty nin quin yhdelde
keskensyndynelde.
Wiimeiseltä kaikkein jälkiinne/ ompi myös minulta nähty niinkuin yhdeltä keskensyntyneeltä.
Ref2016NTSve 8. Allra sist blev han även sedd av mig, såsom av ett ofullgånget foster.
9
TR Scriverer 9. ἐγὼ γάρ εἰμι ὁ ἐλάχιστος τῶν ἀποστόλων, ὃς οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς καλεῖσθαι
ἀπόστολος, διότι ἐδίωξα τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ.
Gr-East 9. ἐγὼ γάρ εἰμι ὁ ἐλάχιστος τῶν ἀποστόλων, ὃς οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς καλεῖσθαι
ἀπόστολος, διότι ἐδίωξα τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ·
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TKIS 9. Sillä minä olen apostoleista vähäisin enkä ole sen arvoinen, että minua apostoliksi
kutsutaan, koska olen vainonnut Jumalan seurakuntaa.
FiSTLK2017 9. Sillä minä olen apostoleista vähäisin enkä ole sen arvoinen, että minua apostoliksi
kutsutaan, koska vainosin Jumalan seurakuntaa.
Biblia1776 9. Sillä minä olen kaikkein huonoin apostolitten seassa enkä ole kelvollinen apostoliksi
kutsuttaa, että minä olen Jumalan seurakuntaa vainonnut.
CPR1642 9. Sillä minä olen caickein huonoin Apostolitten seas engä ole kelwollinen Apostolixi
cudzutta että minä olen Seuracunda wainonnut.
UT1548 9. Sille mine olen caikein Hoonoin Apostolitten seassa/ ioca en ole keluolinen Apostolixi
cutzutta/ Senteden ette mine olen Seurakunda wainonut.
Sillä minä olen kaikkein huonoin apostolitten seassa/ joka en ole kelwollinen apostoliksi kutsuttaa/
Sentähden että minä olen seurakuntaa wainonnut.
Ref2016NTSve 9. För jag är den ringaste bland apostlarna, som inte är värd att kallas apostel,
eftersom jag har förföljt Guds församling.
10
TR Scriverer 10. χάριτι δὲ Θεοῦ εἰμι ὅ εἰμι, καὶ ἡ χάρις αὐτοῦ ἡ εἰς ἐμὲ οὐ κενὴ ἐγενήθη,
ἀλλὰ περισσότερον αὐτῶν πάντων ἐκοπίασα, οὐκ ἐγὼ δὲ ἀλλ’ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σὺν
ἐμοί.
Gr-East 10. χάριτι δὲ Θεοῦ εἰμι ὅ εἰμι· καὶ ἡ χάρις αὐτοῦ ἡ εἰς ἐμὲ οὐ κενὴ ἐγενήθη,
ἀλλὰ περισσότερον αὐτῶν πάντων ἐκοπίασα, οὐκ ἐγὼ δὲ, ἀλλ’ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ
σὺν ἐμοί.
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TKIS 10. Mutta Jumalan armon avulla olen, mikä olen, eikä Hänen armonsa minua kohtaan ole ollut
turha, vaan enemmän kuin he kaikki olen työtä tehnyt, en kuitenkaan minä vaan Jumalan armo,
joka on kanssani.
FiSTLK2017 10. Mutta Jumalan armosta olen se, mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan
ole ollut turha, vaan enemmän kuin he kaikki olen työtä tehnyt, en kuitenkaan minä, vaan Jumalan
armo, joka on kanssani.
Biblia1776 10. Mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä minä olen, ja hänen armonsa minun
kohtaani ei ole tyhjä ollut, vaan minä olen enemmän työtä tehnyt kuin muut kaikki; mutta en
kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo, joka minussa on.
CPR1642 10. Mutta Jumalan armosta minä olen se cuin minä olen ja hänen armons ei ole minun
cohtani tyhjä ollut waan minä olen enämmän tehnyt cuin muut caicki: mutta en cuitengan minä
waan Jumalan armo joca minusa on.
UT1548 10. Mutta Jumalan armosta mine olen/ se quin mine olen/ ia henen Armo'sa minun
cochtani/ ei ole tyhije ollut/ Waan mine olen enemen tehnyt/ quin he caiki/ Mutta en quitengan
mine/ waan Jumalan Armo ioca minussa ombi.
Mutta Jumalan armosta minä olen/ se kuin minä olen/ ja hänen armonsa minun kohtaani/ ei ole
tyhjä ollut/ Waan minä olen enemmin tehnyt/ kuin he kaikki/ Mutta en kuitenkaan minä/ waan
Jumalan armo joka minussa ompi.
Ref2016NTSve 10. Men genom Guds nåd är jag vad jag är och hans nåd mot mig har inte varit
förgäves, utan jag har arbetat mer än de alla, fast inte jag, utan Guds nåd som varit med mig.
11 TR Scriverer 11. εἴτε οὖν ἐγὼ, εἴτε ἐκεῖνοι, οὕτω κηρύσσομεν καὶ οὕτως ἐπιστεύσατε.
Gr-East 11. εἴτε οὖν ἐγὼ εἴτε ἐκεῖνοι, οὕτω κηρύσσομεν καὶ οὕτως ἐπιστεύσατε.
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olette tulleet uskoon
TKIS 11. Julistanpa siis minä tai he, näin me saarnaamme ja näin te olette tulleet uskoon.
FiSTLK2017 11. Olinpa siis minä tai olivatpa nuo: tällä tavalla saarnaamme, ja näin te olette
uskoneet.

Biblia1776 11. Olisin siis minä eli he, näin me saarnaamme ja näin te olette myös uskoneet.
CPR1642 11. Olisin sijs minä eli he näin me saarnamme ja näin te oletta myös usconet.
UT1548 11. Olis sis mine eli he/ nein me sarname/ Ja nein te oletta vskoneet.
Olisi siis minä eli he/ näin me saarnaamme/ Ja näin te olette uskoneet.
Ref2016NTSve 11. Därför, vare sig det är jag eller de andra, så predikar vi, och så trodde ni.
12
TR Scriverer 12. Εἰ δὲ Χριστὸς κηρύσσεται ὅτι ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται, πῶς λέγουσι τινες
ἐν ὑμῖν ὅτι ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν;
Gr-East 12. Εἰ δὲ Χριστὸς κηρύσσεται ὅτι ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται, πῶς λέγουσί τινες ἐν
ὑμῖν ὅτι ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν;
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TKIS 12. Mutta jos Kristuksesta saarnataan, että Hänet on herätetty kuolleista, kuinka muutamat
teistä sanovat, ettei ole kuolleitten ylösnousemusta?
FiSTLK2017 12. Mutta jos Kristuksesta saarnataan, että hän on noussut kuolleista, kuinka eräät
teistä sanovat, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole?
Biblia1776 12. Mutta jos Kristus saarnataan kuolleista nousseeksi ylös; miksi siis teidän
seassanne muutamat sanovat, ettei kuolleitten ylösnousemista ole?
CPR1642 12. MUtta jos Christus saarnatan cuolleista ylösnosnexi mixi sijs teidän seasan
muutamat sanowat? Ei cuolluitten ylösnousemista olewan?
UT1548 12. Mutta ios nyt Christus sarnatan Coolluista ylesnosneexi/ Mixi sis teiden keskenen
mwtomat sanouat? Ei ensingen Cooluten Ylesnousemista oleua'?
Mutta jos nyt Kristus saarnataan kuolleista ylösnousseeksi/ Miksi siis teidän keskenän muutamat
sanowat? Eli ensinkään kuolleitten ylösnousemista olewan?
Ref2016NTSve 12. Då det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland
er påstå att det inte finns någon uppståndelse från de döda?
13 TR Scriverer 13. εἰ δὲ ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται•
Gr-East 13. εἰ δὲ ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται·
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TKIS 13. Vaan jollei ole kuolleitten ylösnousemusta, ei Kristustakaan ole herätetty.
FiSTLK2017 13. Mutta jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta, Kristuskaan ei ole noussut ylös.
Biblia1776 13. Mutta ellei kuolleitten ylösnousemus ole, niin ei Kristuskaan noussut ylös.
CPR1642 13. Mutta ellei cuolluitten ylösnousemus ole nijn ei Christuscan ylösnosnut.
UT1548 13. Mutta ellei Coolluten ylesnousemus ole/ Nin ei mös Christus ylesnosnut.
Mutta ellei kuolleitten ylösnousemus ole/ Niin ei myös Kristus ylösnoussut.
Ref2016NTSve 13. Men om det inte finns någon uppståndelse från de döda, då har inte heller
Kristus uppstått.
14
TR Scriverer 14. εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, κενὸν ἄρα τὸ κήρυγμα ἡμῶν, κενὴ δὲ καὶ
ἡ πίστις ὑμῶν,
Gr-East 14. εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, κενὸν ἄρα τὸ κήρυγμα ἡμῶν, κενὴ δὲ καὶ ἡ
πίστις ὑμῶν.
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TKIS 14. Mutta jos Kristusta ei ole herätetty, turha on meidän saarnamme, turha myös teidän
uskonne.
FiSTLK2017 14. Mutta jos Kristus ei ole noussut ylös, turha on silloin meidän saarnamme, turha
myös teidän uskonne.
Biblia1776 14. Mutta jollei Kristus noussut ylös, niin on meidän saarnamme turha ja teidän
uskonne on myös turha,
CPR1642 14. Mutta jollei Christus ylösnosnut nijn on meidän saarnamme turha ja teidän uscon on
myös turha.
UT1548 14. Mutta iollei Christus ylesnosnut/ Nin on meiden sarnan tyhije/ Nin o'bi mös teiden
Uskona tyhije.
Mutta jollei Kristus ylösnoussut/ Niin on meidän saarnan tyhjä/ Niin ompi myös teidän uskonne
tyhjä.
Ref2016NTSve 14. Och om Kristus inte har uppstått, då (är) vår predikan meningslös och er tro (är)
också meningslös.
15
TR Scriverer 15. εὑρισκόμεθα δὲ καὶ ψευδομάρτυρες τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἐμαρτυρήσαμεν κατὰ
τοῦ Θεοῦ ὅτι ἤγειρε τὸν Χριστόν, ὃν οὐκ ἤγειρεν, εἴπερ ἄρα νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται.

Gr-East 15. εὑρισκόμεθα δὲ καὶ ψευδομάρτυρες τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἐμαρτυρήσαμεν κατὰ τοῦ
Θεοῦ ὅτι ἤγειρε τὸν Χριστόν, ὃν οὐκ ἤγειρεν, εἴπερ ἄρα νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται·
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TKIS 15. Ja meidät havaitaan myös vääriksi Jumalan todistajiksi, koska olemme todistaneet
Jumalasta, että Hän on herättänyt Kristuksen, jota Hän ei ole herättänyt, jos kerran kuolleita ei
herätetä.
FiSTLK2017 15. Silloin meidät myös havaitaan vääriksi Jumalan todistajiksi, koska olemme
todistaneet Jumalaa vastaan, että hän herätti Kristuksen, jota hän ei ole herättänyt, jos kerran
kuolleita ei herätetä.
Biblia1776 15. Ja me löydetään Jumalan vääriksi todistajiksi, että me Jumalaa vastaan todistaneet
olemme, että hän on herättänyt ylös Kristuksen, jota ei hän ole herättänyt ylös, ellei kuolleet nouse
ylös.
CPR1642 15. Ja me löytän Jumalan wääräxi todistajaxi että me Jumalata wastan todistanet
olemma että hän on ylösherättänyt Christuxen: jota ei hän ole ylösherättänyt ellei cuollet
ylösnouse.
UT1548 15. Ja me mös leuteen Jumalan Wärexi Todhistaiaxi/ ette me Jumalata wastan olema
todhistaneet/ Ette hen on ylesherettenyt Christusen/ iota hen ei ylesherettenyt/ ellei ne Coolluet
ylesnouse.
Ja me myös löydetään Jumalan wääräksi todistajaksi/ että me Jumalata wastaan olemme
todistaneet/ Että hän on ylös herättänyt Kristuksen/ jota hän ei ylösherättänyt/ ellei ne kuolleet ylös
nouse.
Ref2016NTSve 15. Då kommer vi också att stå där som falska Guds vittnen, eftersom vi har vittnat
om Gud att han har uppväckt Kristus, som han inte har uppväckt, om det är så att döda inte
uppstår.
16 TR Scriverer 16. εἰ γὰρ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται•
Gr-East 16. εἰ γὰρ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται.
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TKIS 16. Sillä jos kuolleita ei herätetä, ei Kristustakaan ole herätetty.
FiSTLK2017 16. Sillä jos kuolleita ei herätetä, ei Kristustakaan ole herätetty.
Biblia1776 16. Sillä jollei kuolleet nouse ylös, eipä Kristuskaan noussut ole.
CPR1642 16. Sillä jollei cuollet ylösnouse/eipä Christuscan ylösnosnut ole.
UT1548 16. Sille iollei ne Coolluet ylesnouse/ Eipe mös Christus ylesnosnut ole.
Sillä jollei ne kuolleet ylös nouse/ Eipä myös Kristus ylös noussut ole.
Ref2016NTSve 16. För om de döda inte uppstår, så har inte heller Kristus uppstått.
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TR Scriverer 17. εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, ματαία ἡ πίστις ὑμῶν• ἔτι ἐστὲ ἐν ταῖς
ἁμαρτίαις ὑμῶν.
Gr-East 17. εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, ματαία ἡ πίστις ὑμῶν· ἔτι ἐστὲ ἐν ταῖς
ἁμαρτίαις ὑμῶν.
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TKIS 17. Mutta jos Kristusta ei ole herätetty, turha on uskonne — olette yhä synneissänne.
FiSTLK2017 17. Mutta jos Kristusta ei ole herätetty, teidän uskonne on turha, ja te olette vielä
synneissänne.
Biblia1776 17. Mutta ellei Kristus ole noussut ylös, niin on teidän uskonne turha, ja te olette vielä
teidän synneissänne,
CPR1642 17. Mutta ellei Christus ole ylösnosnut nijn on teidän uscon turha.
UT1548 17. Mutta ellei Christus ole ylesnosnut/ Nin ombi teiden Uskona turha/
Mutta ellei Kristus ole ylös noussut/ Niin ompi teidän uskonne turha/
Ref2016NTSve 17. Men om Kristus inte har uppstått, då (är) er tro meningslös och ni är ännu kvar i
era synder.
18 TR Scriverer 18. ἄρα καὶ οἱ κοιμηθέντες ἐν Χριστῷ ἀπώλοντο.
Gr-East 18. ἄρα καὶ οἱ κοιμηθέντες ἐν Χριστῷ ἀπώλοντο.
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TKIS 18. Silloin myös Kristuksessa nukkuneet ovat joutuneet perikatoon.
FiSTLK2017 18. Silloinhan Kristuksessa nukkuneet olisivat kadotetut.
Biblia1776 18. Niin ovat myös ne, jotka Kristuksessa nukkuneet ovat, kadotetut.
CPR1642 18. Ja te oletta wielä teidän synneisän: Nijn owat myös ne jotca Christuxes nuckunet
owat cadotetut.
UT1548 18. Nin te oletta wiele nyt teiden synnisenna. Nin ouat mös ne iotca Christusesa
poisnuckuit/ cadhotetut.
Niin te olette wielä nyt teidän synneissäni. Niin owat myös ne jotka Kristuksessa pois nukuit/
kadotetut.
Ref2016NTSve 18. Då har också de gått förlorade som har insomnat i Kristus.
19
TR Scriverer 19. εἰ ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ ἠλπικότες ἐσμὲν ἐν Χριστῷ μόνον, ἐλεεινότεροι
πάντων ἀνθρώπων ἐσμέν.
Gr-East 19. εἰ ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ ἠλπικότες ἐσμὲν ἐν Χριστῷ μόνον, ἐλεεινότεροι πάντων
ἀνθρώπων ἐσμέν.
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TKIS 19. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, olemme
kaikista ihmisistä säälittävimmät.
FiSTLK2017 19. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tätä elämää koskien,
olemme kaikkia muita ihmisiä kurjemmat.
Biblia1776 19. Jos meillä ainoastaan tässä elämässä on toivo Kristuksen päälle, niin me olemme
viheliäisemmät kaikkia muita ihmisiä.
CPR1642 19. Jos meillä ainoastans täsä elämäs on toiwo Christuxen päälle nijn me olisimma
wiheljäisemmät caickia muita ihmisiä.
UT1548 19. Jos meille waiwoin tesse Elemes ombi toiuo Chriskusen päle/ Nin me olisima ne
wihileitzimet caikein Inhimisten seas.
Jos meille waiwoin tässä elämässä ompi toiwo Kristuksen päälle/ Niin me olisimme ne
wiheliäisimmät kaikkein ihmisten seassa.
Ref2016NTSve 19. Om vi endast i detta livet har haft vårt hopp till Kristus, så är vi de mest
ömkansvärda bland alla människor.

20
TR Scriverer 20. Νυνὶ δὲ Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων
ἐγένετο.
Gr-East 20. Νυνὶ δὲ Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο.
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TKIS 20. Mutta nytpä Kristus on herätetty kuolleista *ja Hänestä on tullut poisnukkuneitten
esikoinen*.
FiSTLK2017 20. Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, ensi hedelmänä kuoloon nukkuneista.
Biblia1776 20. Mutta nyt on Kristus kuolleista noussut ylös ja on tullut uutiseksi nukkuneiden
seassa.
CPR1642 20. Mutta Christus on cuolleista ylösnosnut ja on tullut utisexi nuckunuitten seasa.
UT1548 20. Mutta nyt on Christus Coolleista ylesnosnut/ Ja on tullut Wtisexi nijnen nuckunutten
keskene.
Mutta nyt on Kristus kuolleista ylös noussut/ Ja on tullut uutiseksi niiden nukkuneitten keskenä.
Ref2016NTSve 20. Men nu har Kristus uppstått från de döda (och) har blivit förstlingen av de som
somnat in.
21
TR Scriverer 21. ἐπειδὴ γὰρ δι’ ἀνθρώπου ὁ θάνατος, καὶ δι’ ἀνθρώπου ἀνάστασις
νεκρῶν.
Gr-East 21. ἐπειδὴ γὰρ δι’ ἀνθρώπου ὁ θάνατος, καὶ δι’ ἀνθρώπου ἀνάστασις νεκρῶν.
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TKIS 21. Sillä koska kuolema on ihmisen toimesta, on myös kuolleitten ylösnousemus ihmisen
toimesta.
FiSTLK2017 21. Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, on myös kuolleiden ylösnousemus
tullut ihmisen kautta.

Biblia1776 21. Sillä että ihmisen kautta kuolema on, niin on myös ihmisen kautta kuolleitten
ylösnousemus.
CPR1642 21. Ja että ihmisen cautta cuolema on nijn on myös ihmisen cautta cuolluitten
ylösnousemus.
UT1548 21. Sille senwoxi ette Inhimisen cautta Colema on/ Nin mös Inhimisen cautta Coolluten
ylsenousemus tule.
Sillä sen wuoksi että ihmisen kautta kuolema on/ Niin myös ihmisen kautta kuolleitten
ylösnousemus tulee.
Ref2016NTSve 21. För eftersom döden (kom) genom en människa, så (kom) också genom en
människa (de) dödas uppståndelse.
22
TR Scriverer 22. ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ Ἀδὰμ πάντες ἀποθνήσκουσιν, οὕτω καὶ ἐν τῷ Χριστῷ
πάντες ζωοποιηθήσονται.
Gr-East 22. ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ Ἀδὰμ πάντες ἀποθνήσκουσιν, οὕτω καὶ ἐν τῷ Χριστῷ
πάντες ζωοποιηθήσονται.
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TKIS 22. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa,
FiSTLK2017 22. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi
Kristuksessa,
Biblia1776 22. Sillä niinkuin kaikki Adamissa kuolevat, niin he myös kaikki pitää Kristuksessa
eläväksi tehtämän,
CPR1642 22. Sillä nijncuin caicki Adamis cuolewat: nijn he myös caicki pitä Christuxes eläwäxi
tehtämän.
UT1548 22. Sille ninquin caiki Adamissa coleuat Nin he mös Caiki Christusesa pite eleuexi
techtemen.
Sillä niinkuin kaikki Adamissa kuolewat. Niin he myös kaikki Kristuksessa pitää eläwäksi tehtämän.
Ref2016NTSve 22. För såsom alla dör i Adam, så ska också alla i Kristus göras levande.
23
TR Scriverer 23. ἕκαστος δὲ ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματι• ἀπαρχὴ Χριστός, ἔπειτα οἱ Χριστοῦ ἐν
τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ.
Gr-East 23. ἕκαστος δὲ ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματι· ἀπαρχὴ Χριστός, ἔπειτα οἱ Χριστοῦ ἐν τῇ
παρουσίᾳ αὐτοῦ·
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TKIS 23. mutta kukin vuorollaan: esikoisena Kristus, sen jälkeen Kristuksen omat Hänen
tulemuksessaan.
FiSTLK2017 23. mutta jokainen vuorollaan: ensi hedelmänä Kristus, sitten Kristuksen omat hänen
tulemuksessaan.
Biblia1776 23. Mutta kukin järjestyksessänsä: uutinen Kristus, sitte ne, jotka Kristuksen omat ovat,
hänen tulemisessansa.
CPR1642 23. Mutta cukin säädysäns utinen Christus sijtte ne jotca Christuxen omat owat cosca
hän tule.
UT1548 23. Mutta itzecukin säädhysens/ Ninen Wtinen Christus/ senielkin ne iotca Christusen
omat ouat/ coska hen tulepi.
Mutta itsekukin säädyssänsä/ Niiden uutinen Kristus/ senjälkeen ne jotka Kristuksessa omat
owat/ koska hän tuleepi.
Ref2016NTSve 23. Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen, sedan de som tillhör
Kristus vid hans återkomst.
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TR Scriverer 24. εἶτα τὸ τέλος, ὅταν παραδῷ τὴν βασιλείαν τῷ Θεῷ καὶ πατρί, ὅταν
καταργήσῃ πᾶσαν ἀρχὴν καὶ πᾶσαν ἐξουσίαν καὶ δύναμιν.
Gr-East 24. εἶτα τὸ τέλος, ὅταν παραδῷ τὴν βασιλείαν τῷ Θεῷ καὶ πατρί, ὅταν
καταργήσῃ πᾶσαν ἀρχὴν καὶ πᾶσαν ἐξουσίαν καὶ δύναμιν.
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TKIS 24. Sitten tulee loppu, kun Hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun kukistettuaan
kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman.
FiSTLK2017 24. Sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalalle ja Isälle kukistettuaan
kaiken hallituksen, kaiken vallan ja voiman.
Biblia1776 24. Sitte on loppu, koska hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, ja panee pois
kaiken herrauden ja kaiken vallan ja voiman.

CPR1642 24. Silloin on loppu cosca hän anda waldacunnan Jumalan ja Isän haldun ja pane pois
caiken herrauden ja caiken Esiwallan ja wäen.
UT1548 24. Sijtte on loppu/ Coska hen andapi Waldakunnan Jumalan ia Isen haltun/ ia poispane
caiki Herraudhet/ ia caiken Esiwallan ia Wäen.
Sitten on loppu/ Koska hän antaapi waltakunnan Jumalan ja Isän haltuun/ ja pois panee kaikki
herraudet/ ja kaiken esiwallan ja wäen.
Ref2016NTSve 24. Därefter (kommer) slutet, då han överlämnar riket åt Gud och Fadern, sedan han
gjort slut på varje välde och varje makt och kraft.
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TR Scriverer 25. δεῖ γὰρ αὐτὸν βασιλεύειν, ἄχρις οὗ ἄν θῇ πάντας τοὺς ἐχθροὺς ὑπὸ
τοὺς πόδας αὐτοῦ.
Gr-East 25. δεῖ γὰρ αὐτὸν βασιλεύειν ἄχρις οὗ ἂν θῇ πάντας τοὺς ἐχθροὺς ὑπὸ τοὺς
πόδας αὐτοῦ.
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TKIS 25. Sillä Hänen tulee hallita, "kunnes Hän on pannut kaikki viholliset Hänen jalkainsa alle*."
FiSTLK2017 25. Sillä hänen pitää hallita "siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset
jalkojensa alle."
Biblia1776 25. Sillä hänen tulee hallita, siihenasti kuin hän kaikki vihollisensa panee hänen
jalkainsa alle.
CPR1642 25. Sillä hänen tule hallita sijhenasti cuin hän caicki wihollisens pane jalcains ala.
UT1548 25. Sille henen tule Hallita/ sihenasti ette hen pane caiki wiholisens Jalcains ala.
Sillä hänen tulee hallita/ siihen asti että hän panee kaikki wihollisensa jalkainsa alle.
Ref2016NTSve 25. För han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter.
26 TR Scriverer 26. ἔσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται ὁ θάνατος.
Gr-East 26. ἔσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται ὁ θάνατος·
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TKIS 26. Viimeisenä vihollisena kukistetaan kuolema.

FiSTLK2017 26. Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema.
Biblia1776 26. Viimeinen vihollinen, joka pannaan pois, on kuolema.
CPR1642 26. Wijmeinen wihollinen joca poispannan on cuolema sillä hän on caicki hänen jalcains
ala heittänyt.
UT1548 26. Se wimeinen wiholinen/ ioca poispannan/ se ombi Colema/ sille hen on henelle caiki
henen Jalcains ala heittenyt.
Se wiimeinen wihollinen/ joka pois pannaan/ se ompi kuolema/ sillä hän on hänelle kaikki hänen
jalkainsa alle heittänyt.
Ref2016NTSve 26. Den sista fienden (som) ska bli tillintetgjord (är) döden.
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TR Scriverer 27. Πάντα γὰρ ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ. ὅταν δὲ εἴπῃ ὅτι Πάντα
ὑποτέτακται, δῆλον ὅτι ἐκτὸς τοῦ ὑποτάξαντος αὐτῷ τὰ πάντα.
Gr-East 27. πάντα γὰρ ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ. ὅταν δὲ εἴπῃ ὅτι πάντα
ὑποτέτακται, δῆλον ὅτι ἐκτὸς τοῦ ὑποτάξαντος αὐτῷ τὰ πάντα.
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TKIS 27. Sillä "kaikki Hän on alistanut Hänen jalkainsa alle". Mutta kun Hän sanoo, että kaikki on
alistettu, on ilmeistä, että lukuun ei oteta Häntä, joka on alistanut kaiken Hänen valtaansa.
FiSTLK2017 27. Sillä: "kaikki hän on alistanut hänen jalkojensa alle." Mutta kun hän sanoo: "kaikki
on alistettu", ei tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaiken hänen alleen.
Biblia1776 27. Sillä hän on kaikki hänen jalkainsa alle heittänyt. Mutta koska hän sanoo, että kaikki
hänen allensa heitetyt ovat, niin on julki, että se on eroitettu, joka hänelle kaikki heitti alle.
CPR1642 27. Cosca hän sano että caicki hänen alansheitetyt owat nijn on julki että se on eroitettu
joca hänelle caicki alaheitti.
UT1548 27. Costa he' nyt sano/ Ette caiki henen alansheitetudh ouat/ nin on iulki/ ette se on
eritetty/ ioca henelle caiki alaheitti.
Koska hän nyt sanoo/ Että kaikki hänen allensa heitetyt owat/ niin on julki/ että se on eritetty/ joka
hänelle kaikki alle heitti.
Ref2016NTSve 27. För allt har han lagt under hans fötter. Men när han säger att allt är lagt under
(honom), (är det) uppenbart att den är undantagen som har lagt allt under honom.

TR Scriverer 28. ὅταν δὲ ὑποταγῇ αὐτῷ τὰ πάντα, τότε καὶ αὐτὸς ὁ υἱὸς ὑποταγήσεται
τῷ ὑποτάξαντι αὐτῷ τὰ πάντα, ἵνα ᾖ ὁ Θεὸς τὰ πάντα ἐν πᾶσιν.
Gr-East 28. ὅταν δὲ ὑποταγῇ αὐτῷ τὰ πάντα, τότε καὶ αὐτὸς ὁ υἱὸς ὑποταγήσεται τῷ
ὑποτάξαντι αὐτῷ τὰ πάντα, ἵνα ᾖ ὁ Θεὸς τὰ πάντα ἐν πᾶσιν.
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TKIS 28. Mutta kun kaikki on alistettu Hänen valtaansa, silloin itse Poikakin on alistuva sen valtaan,
joka on alistanut kaiken Hänen valtaansa, jotta Jumala olisi kaikki kaikissa.
FiSTLK2017 28. Kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan,
joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa.
Biblia1776 28. Kuin nyt kaikki hänen allensa heitetyksi tulevat, silloin myös itse Poika hänen allensa
heitetään, joka kaikki hänen allensa heitti, että Jumala kaikki kaikessa olis.
CPR1642 28. Cosca nyt caicki hänen alansheitetyxi tulewat silloin myös idze Poicakin hänen
alansheitetän joca caicki hänen alansheitti että Jumala caicki caikisa olis.
UT1548 28. Coska nyt Caiki henen ala'sheitetyxi tuleuat/ silloin mös itze Poicaki henen
alansheiteten/ ioca caiki henen alansheitti/ Senpäle ette Jumala pite caikinaisi caikissa oleman.
Koska nyt kaikki hänen allensa heitetyksi tulewat/ sillon myös itse Poikakin hänen allensa
heitetään/ joka kaikki hänen allensa heitti/ Senpäälle että Jumala pitää kaikkinainen kaikissa
oleman.
Ref2016NTSve 28. Och när allt har blivit lagt under honom, då ska också Sonen själv underordna
sig den som har lagt allt under honom, för att Gud ska vara allt i alla.
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TR Scriverer 29. Ἐπεὶ τί ποιήσουσιν οἱ βαπτιζόμενοι ὑπὲρ τῶν νεκρῶν; εἰ ὅλως νεκροὶ
οὐκ ἐγείρονται, τί καὶ βαπτίζονται ὑπὲρ τῶν νεκρῶν;
Gr-East 29. Ἐπεὶ τί ποιήσουσιν οἱ βαπτιζόμενοι ὑπὲρ τῶν νεκρῶν, εἰ ὅλως νεκροὶ οὐκ
ἐγείρονται; τί καὶ βαπτίζονται ὑπὲρ τῶν νεκρῶν;
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TKIS 29. Mitä muuten tekevät ne, jotka kastattavat itsensä kuolleitten puolesta*, jos kuolleita ei
yleensä herätetä? Miksi nämä sitten kastattavat itsensä kuolleitten puolesta*?
FiSTLK2017 29. Mitä muuten ne, jotka kastattavat itsensä vainajien yläpuolella, sillä saavat aikaan?
Jos kuolleet eivät herää, miksi nämä sitten kastattavat itsensä heidän yläpuolellaan [4] ?
Biblia1776 29. Mitä ne muutoin tekevät, jotka itsensä kastaa antavat kuolleitten päälle, jollei
kuolleet nouse ylös? Miksi he siis antavat kuolleitten päälle itseänsä kastaa?
CPR1642 29. ELi mitä ne tekewät jotca heitäns casta andawat cuolluitten päälle jollei cuollet
ylösnouse? Mixi he sijs andawat cuolluitten päälle heitäns casta?
UT1548 29. Eli mite he tekeuet/ iotca heidens andauat Casta ninen * Cooluten päle/ Jollei
ensingen Coolluet ylesnouse? Mixi he sis andauat heidens Casta ninen Cooluten päle?
Eli mitä he tekewät/ jotka heidäns antawat kastaa niiden kuolleitten päälle/ Jollei ensinkään
kuolleet ylösnouse? Miksi he siis antawat heidäns kastaa niiden kuolleitten päälle?
Ref2016NTSve 29. Vad ska annars de göra som låter sig döpas för de döda, om de döda inte alls
uppstår? Varför låter de då döpa sig för de döda?
30 TR Scriverer 30. τί καὶ ἡμεῖς κινδυνεύομεν πᾶσαν ὥραν;
Gr-East 30. τί καὶ ἡμεῖς κινδυνεύομεν πᾶσαν ὥραν;
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TKIS 30. Ja miksi mekään olemme, joka hetki vaarassa?
FiSTLK2017 30. Miksi mekin olemme joka hetki vaarassa?
Biblia1776 30. Miksi myös me joka aika vaarassa olemme?
CPR1642 30. Ja mixi me aina waaras olemma?
UT1548 30. Ja mixi me aina seisoma Waarasa?
Ja miksi me aina seisomme waarassa?
Ref2016NTSve 30. Och varför utsätter vi oss varje stund för fara?

TR Scriverer 31. καθ’ ἡμέραν ἀποθνήσκω, νὴ τὴν ὑμετέραν καύχησιν, ἣν ἔχω ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν.
Gr-East 31. καθ’ ἡμέραν ἀποθνήσκω, νὴ τὴν ὑμετέραν καύχησιν ἣν ἔχω ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν.
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TKIS 31. [Veljet,] minä kuolen joka päivä, *niin totta kuin voin kerskata teistä* Kristuksessa
Jeesuksessa, Herrassamme.
FiSTLK2017 31. Joka päivä olen kuoleman vaarassa, niin totta kuin te, veljet, olette minun
kerskaukseni Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.
Biblia1776 31. Minä kuolen joka päivä meidän kerskaamisen puolesta, joka minulla on
Kristuksessa Jesuksessa meidän Herrassamme.
CPR1642 31. Meidän kerscamisemme puolesta cuin minulla on Christuxes Jesuxes meidän
HERrasam minä cuolen jocapäiwä.
UT1548 31. Meiden kerskamisen polesta/ ioca minulla ombi Christusesa Iesusesa meiden
Herrasa/ mine Coolen iocapeiue.
Meidän kerskaamisen puolesta/ joka minulla ompi Kristuksessa Jesuksessa meidän Herrassa/
minä kuolen jokapäiwä.
Ref2016NTSve 31. Jag försäkrar vid den berömmelse som jag har av er i Kristus Jesus vår Herre,
att jag dör varje dag.
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TR Scriverer 32. εἰ κατὰ ἄνθρωπον ἐθηριομάχησα ἐν Ἐφέσῳ, τί μοι τὸ ὄφελος, εἰ
νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, φάγωμεν καὶ πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθνήσκομεν.
Gr-East 32. εἰ κατὰ ἄνθρωπον ἐθηριομάχησα ἐν Ἐφέσῳ, τί μοι τὸ ὄφελος; εἰ νεκροὶ οὐκ
ἐγείρονται, φάγωμεν καὶ πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθνήσκομεν.
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TKIS 32. Jos ihmisen tavoin olen taistellut petojen kanssa Efesossa, mitä hyötyä minulla siitä on?
Jos kuolleita ei herätetä, niin "syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna kuolemme.”
FiSTLK2017 32. Jos ihmisten tavoin olen taistellut petojen kanssa Efesossa, mitä hyötyä minulle
siitä on? Jos kuolleita ei herätetä, niin: "syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna kuolemme."
Biblia1776 32. Jos minä olen ihmisten tavalla Ephesossa petoin kanssa sotinut, mitä se minua
auttaa, ellei kuolleet nouse ylös? Syökäämme ja juokaamme; sillä huomenna me kuolemme.
CPR1642 32. JOs minä olen ihmisten tawalla Ephesos petoin cansa sotinut? Mitä se minua autta
ellei cuollet ylösnouse? Syökäm ja juocam sillä huomena me cuolemma.
UT1548 32. Jos mine olen Inhimisten taualla Ephesos Petoin cansa sotinut? Mite se minun autta/
ellei ne Coolleet ylesnouse? Sökem ia iokam? Sille Homena me coolema.
Jos minä olen ihmisten tawalla Ephesossa petoin kanssa sotinut? Mitä se minun auttaa/ ellei ne
kuolleet ylös nouse? Syökäämme ja juokaamme? Sillä huomenna me kuolemme.
Ref2016NTSve 32. Om jag efter människors sätt kämpade mot vilddjuren i Efesus, vad hade jag
haft för nytta (av det), om (de) döda inte uppstår? Låt oss äta och dricka, för i morgon dör vi.
33 TR Scriverer 33. μὴ πλανᾶσθε• Φθείρουσιν ἤθη χρησθ’ ὁμιλίαι κακαί.
Gr-East 33. μὴ πλανᾶσθε· φθείρουσιν ἤθη χρηστὰ ὁμιλίαι κακαί.
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TKIS 33. Älkää eksykö. "Huono seura turmelee hyvät tavat."
FiSTLK2017 33. Älkää eksykö. "Huono seura hyvät tavat turmelee."
Biblia1776 33. Älkäät antako pettää teitänne: pahat jaaritukset turmelevat hyvät tavat.
CPR1642 33. Älkät andaco pettä teitän: pahat jaarituxet turmelewat hywät tawat.
UT1548 33. Elke a'dako petettä teiten. Pahat * ialitoxet turmeleuat Hyuet tauat.
Älkään antako petettää teitän. Pahat jaaritukset turmelewat hywät tawat.
Ref2016NTSve 33. Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda vanor.
34
TR Scriverer 34. ἐκνήψατε δικαίως καὶ μὴ ἁμαρτάνετε• ἀγνωσίαν γὰρ Θεοῦ τινες ἔχουσι•
πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λέγω.
Gr-East 34. ἐκνήψατε δικαίως καὶ μὴ ἁμαρτάνετε· ἀγνωσίαν γὰρ Θεοῦ τινες ἔχουσι·
πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λέγω.
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TKIS 34. Raitistukaa oikealla tavalla älkääkä syntiä tehkö, sillä eräät ovat tietämättömiä Jumalasta.
Puhun teille häpeäksi.
FiSTLK2017 34. Raitistukaa oikealla tavalla älkääkä syntiä tehkö, sillä niitä on, joilla ei ole tietoa
Jumalasta. Teidän häpeäksenne tämän sanon.
Biblia1776 34. Herätkäät ylös hurskaasti ja älkäät syntiä tehkö; sillä ei muutamat Jumalasta
mitään tiedä. Häpiäksi minä näitä teille sanon.
CPR1642 34. Ylösherätkät hurscast ja älkät syndiä tehkö: sillä ei muutamat Jumalasta mitän tiedä.
Häpiäxi minä näitä teille sanon.
UT1548 34. Ylesheretkä hurskaasta/ ia elke syndi techkö. Sille ette mutomat ei miten Jumalasta
tiedä. Häpiexi mine neitä teille sanon.
Ylös herätkää hurskaasta/ ja älkää syntiä tehkö. Sillä että muutamat ei mitään Jumalasta tiedä.
Häpeäksi minä näitä teille sanon.
Ref2016NTSve 34. Nyktra till på allvar och synda inte. För några av er vet ingenting om Gud. Till er
skam säger jag er (detta).
35 TR Scriverer 35. ἀλλ’ ἐρεῖ τις, Πῶς ἐγείρονται οἱ νεκροί; ποίῳ δὲ σώματι ἔρχονται;
Gr-East 35. Ἀλλ’ ἐρεῖ τις· πῶς ἐγείρονται οἱ νεκροί; ποίῳ δὲ σώματι ἔρχονται;
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TKIS 35. Mutta joku sanoo: "Miten kuolleet heräävät ja millaisessa ruumiissa he tulevat?"
FiSTLK2017 35. Mutta joku ehkä kysyy: "Millä tavoin kuolleet nousevat ylös, ja millaisessa
ruumiissa he tulevat?"
Biblia1776 35. Vaan joku taitais sanoa: kuinkas kuolleet nousevat? ja minkäkaltaisilla ruumiilla he
tulevat?
CPR1642 35. JOs jocu sano: cuingasta cuollet ylösnousewat? Ja mingäcaltaisilla ruumilla he
tulewat?

UT1548 35. Machta nyt iocu sano/ Quinga ne Coollet ylesnouseuat? Ja mingecaltaisella Rumilla he
tuleuat?
Mahtaa nyt joku sanoa/ Kuinka ne kuolleet ylös nousewat/ Ja minkäkaltaiselle ruumiilla he
tulewat?
Ref2016NTSve 35. Nu undrar någon: Hur uppstår de döda? Vad för slags kropp har de när de
kommer?
36 TR Scriverer 36. Ἄφρον, σὺ ὃ σπείρεις, οὐ ζωοποιεῖται ἐὰν μὴ ἀποθάνῃ•
Gr-East 36. ἄφρον, σὺ ὃ σπείρεις οὐ ζῳοποιεῖται, ἐὰν μὴ ἀποθάνῃ·

ἄφρον σὺ

ὃ

σπείρεις

οὐ

ζωοποιεῖται ἐὰν μὴ ἀποθάνῃ·

afron
speireis
dzōopoieitai ean mē apothanē
sy
ho
ou
G878
G3362 G599
G4771
G3739 G4687
G3756 G2227
mieletön sinä/ sinä mieletön se
jonka kylvät ei
tehdä eläväksi jos ei se kuole
TKIS 36. Tyhmyri! Se, minkä kylvät, ei tule eläväksi, jollei se kuole.
FiSTLK2017 36. Sinä typerä, se, minkä kylvät, ei virkoa eloon, ellei se kuole!
Biblia1776 36. Sinä tomppeli! Se, minkä sinä kylvät, ei tule eläväksi, ellei hän (ensin) kuole.
CPR1642 36. Sinä tompeli se cuins kylwät ei tule eläwäxi ellei hän ensin cuole.
UT1548 36. Sine Tompeli/ sen quin sine kyluet/ ei tule eleuexi/ ellei hen ennen coolisi.
Sinä tomppeli/ sen kuin sinä kylwät/ ei tule eläwäksi/ ellei hän ennen kuolisi.
Ref2016NTSve 36. Du oförståndige. Vad du sår får inte liv om det inte dör.
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TR Scriverer 37. καὶ ὃ σπείρεις, οὐ τὸ σῶμα τὸ γενησόμενον σπείρεις, ἀλλὰ γυμνὸν
κόκκον εἰ τύχοι, σίτου ἤ τινος τῶν λοιπῶν•
Gr-East 37. καὶ ὃ σπείρεις, οὐ τὸ σῶμα τὸ γενησόμενον σπείρεις, ἀλλὰ γυμνὸν κόκκον,
εἰ τύχοι σίτου ἤ τινος τῶν λοιπῶν·
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TKIS 37. ja minkä kylvät, et kylvä sitä kasvua*, joka on nouseva, vaan paljaan jyvän, ehkä vehnän tai
jonkin muun kasvin jyvän.
FiSTLK2017 37. Kun kylvät, et kylvä koko tulevaa ruumista [5] [kasvia], vaan pelkän jyvän, vehnän
jyvän tai muun minkä tahansa.

Biblia1776 37. Ja jonka sinä kylvät, ei se ole se ruumis, joka tuleva on, vaan paljas jyvä, nimittäin
nisun jyvä eli joku muu.
CPR1642 37. Ja jonga sinä kylwät ei se ole se ruumis joca tulewa on waan paljas jywä nimittäin
nisun jywä eli jocu muu sencaltainen.
UT1548 37. Ja iota sine kyluet/ eipe se ole se Rumis ioca tuleua on/ Waan yxi palias Jyue/
nimitten/ Nisun iyue eli mwta sencaltaista.
Ja jota sinä kylwät/ eipä se ole se ruumis joka tulewa on/ Waan yksi paljas jywä/ nimittäin/ Nisun
jywä eli muuta senkaltaista.
Ref2016NTSve 37. Och det du sår är ju inte den kropp som ska bli till, utan ett naket korn, kanske
av vete eller något annat (slag).
38
TR Scriverer 38. ὁ δὲ Θεὸς αὐτῷ δίδωσι σῶμα καθὼς ἠθέλησε, καὶ ἑκάστῳ τῶν
σπερμάτων τὸ ἴδιον σῶμα.
Gr-East 38. ὁ δὲ Θεὸς αὐτῷ δίδωσι σῶμα καθὼς ἠθέλησε, καὶ ἑκάστῳ τῶν σπερμάτων
τὸ ἴδιον σῶμα.
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TKIS 38. Mutta Jumala antaa sille kasvun,* niin kuin tahtoo ja kullekin siemenelle sen oman
kasvun*.
FiSTLK2017 38. Mutta Jumala antaa sille ruumiin [varren], sellaisen kuin tahtoo, ja kullekin
siemenelle sen oman ruumiin [varren].
Biblia1776 38. Mutta Jumala antaa hänelle ruumiin niinkuin hän tahtoi, ja kullekin siemenelle oman
ruumiinsa.
CPR1642 38. Mutta Jumala anda hänelle ruumin sencaltaisen cuin hän tahto ja cullengin
siemenelle oman ruumins.
UT1548 38. Mutta Jumala andapi henelle ydhen Rumin quin hen tachto/ ia itzekullengi Siemenelle/
oman Rumihin.
Mutta Jumala antaapi hänelle yhden ruumiin kuin hän tahtoo/ ja itsekullenkin siemenelle/ oman
ruumiin.
Ref2016NTSve 38. Men Gud ger det en kropp som han vill och åt varje frö dess särskilda kropp.
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TR Scriverer 39. οὐ πᾶσα σὰρξ ἡ αὐτὴ σάρξ• ἀλλὰ ἄλλη μὲν σὰρξ ἀνθρώπων, ἄλλη δὲ
σὰρξ κτηνῶν, ἄλλη δὲ ἰχθύων, ἄλλη δὲ πτηνῶν.

Gr-East 39. οὐ πᾶσα σὰρξ ἡ αὐτὴ σάρξ, ἀλλὰ ἄλλη μὲν ἀνθρώπων, ἄλλη δὲ σὰρξ
κτηνῶν, ἄλλη δὲ ἰχθύων, ἄλλη δὲ πετεινῶν.
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TKIS 39. Ei kaikki liha ole samaa lihaa, vaan toista on ihmisten (liha) ja toista karjan liha, toista taas
kalojen* [liha] ja toista lintujen.
FiSTLK2017 39. Ei kaikki liha ole samaa lihaa, vaan toista on ihmisten, toista taas karjan liha, toista
on lintujen liha, toista kalojen.
Biblia1776 39. Ei kaikki liha ole yhtäläinen liha; vaan toinen on ihmisten liha, toinen on karjan liha,
toinen on kalain, toinen on lintuin;
CPR1642 39. Ei caicki liha ole yhtäläinen waan toinen on ihmisen liha toinen on carjan toinen on
calain toinen on linduin.
UT1548 39. Ei caiki Liha ole ychteleine' liha/ wan toine' o'bi Inhimisen Liha/ toine' on Caria'/ toine'
on Calain/ toine' mös Linduin.
Ei kaikki liha ole yhtäläinen liha/ waan toinen ompi ihmisen liha/ toinen on karjan/ toinen on kalain/
toinen myös lintuin.
Ref2016NTSve 39. Inte (är) allt kött samma slags kött, utan människors kött (är) av ett (slag), ett
annat (slags) kött har boskap, ett annat har fiskar och ett annat har fåglar.
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TR Scriverer 40. καὶ σώματα ἐπουράνια, καὶ σώματα ἐπίγεια• ἀλλ’ ἑτέρα μὲν ἡ τῶν
ἐπουρανίων δόξα, ἑτέρα δὲ ἡ τῶν ἐπιγείων.
Gr-East 40. καὶ σώματα ἐπουράνια, καὶ σώματα ἐπίγεια· ἀλλ’ ἑτέρα μὲν ἡ τῶν
ἐπουρανίων δόξα, ἑτέρα δὲ ἡ τῶν ἐπιγείων.
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TKIS 40. Ja on taivaallisia ruumiita ja maallisia ruumiita, mutta toinen on taivaallisten kirkkaus ja
toinen maallisten.

FiSTLK2017 40. On taivaallisia ruumiita [taivaankappaleita] ja maallisia ruumiita. Mutta toinen on
taivaallisten kirkkaus, toinen taas maanpäällisten.
Biblia1776 40. Ja ovat taivaalliset ruumiit ja maalliset ruumiit; mutta toinen kirkkaus on taivaallisilla
ja toinen maallisilla.
CPR1642 40. Owat taiwalliset ruumit ja owat maaliset ruumit. Mutta toinen cunnia on taiwallisilla ja
toinen maalisilla.
UT1548 40. Ouat Taiualiset Rumijt ia ouat mös Maaliset Rumijt : Mutta toinen Cunnia on nijlle
Taiualisilla/ Ja toinen nijlle Maalisilla.
Owat taiwaallinen ruumiit ja owat myös maalliset ruumiit: Mutta toinen kunnia on niillä
taiwaallisilla/ Ja toinen niillä maallisilla.
Ref2016NTSve 40. Och (det finns) himmelska kroppar och jordiska kroppar. Men de himmelska
(har) en sorts härlighet, och de jordiska en annan.
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TR Scriverer 41. ἄλλη δόξα ἡλίου, καὶ ἄλλη δόξα σελήνης, καὶ ἄλλη δόξα ἀστέρων•
ἀστὴρ γὰρ ἀστέρος διαφέρει ἐν δόξῃ.
Gr-East 41. ἄλλη δόξα ἡλίου, καὶ ἄλλη δόξα σελήνης, καὶ ἄλλη δόξα ἀστέρων· ἀστὴρ
γὰρ ἀστέρος διαφέρει ἐν δόξῃ.
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TKIS 41. Toinen on auringon kirkkaus ja toinen kuun kirkkaus ja toinen tähtien kirkkaus; eroaapa
tähti tähdestä kirkkaudessa.
FiSTLK2017 41. Toinen on auringon kirkkaus, toinen kuun kirkkaus ja toinen tähtien kirkkaus, ja
toinen tähti eroaa toisesta kirkkaudessa.
Biblia1776 41. Toinen kirkkaus on auringolla ja toinen kirkkaus kuulla, ja toinen kirkkaus tähdillä;
sillä yksi tähti voittaa toisen kirkkaudessa.
CPR1642 41. Toinen kirckaus on Auringolla toinen kirckaus on Cuulla toinen kirckaus Tähdeillä:
Sillä yxi Tähti woitta toisen kirckaudes nijn myös cuolluitten ylösnousemus.
UT1548 41. Toinen kircaus ombi Auringoisella/ toinen kircaus ombi Cuulla/ toinen kircaus
Tehdheillä/ Sille ette yxi Tehcti ylitzekieupi sen toisen kircaudhesa/ Nin mös se Cooluten
ylesnousemus.
Toinen kirkkaus ompi aurinkoisella/ toinen kirkkaus ompi kuulla/ toinen kirkkaus tähdellä/ Sillä että
yksi tähti ylitsekäypi sen toisen kirkkaudessa/ Niin myös se kuolleitten ylösnousemus.
Ref2016NTSve 41. En härlighet (har) solen, en annan härlighet (har) månen och en annan härlighet
(har) stjärnorna, för (den ena) stjärnan skiljer sig från den (andra) stjärnan i härlighet.

TR Scriverer 42. οὕτω καὶ ἡ ἀνάστασις τῶν νεκρῶν. σπείρεται ἐν φθορᾷ, ἐγείρεται ἐν
ἀφθαρσίᾳ•
Gr-East 42. οὕτω καὶ ἡ ἀνάστασις τῶν νεκρῶν, σπείρεται ἐν φθορᾷ, ἐγείρεται ἐν
ἀφθαρσίᾳ·
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TKIS 42. Niin on myös kuolleitten ylösnousemus: kylvetään katoavaisuudessa, nousee
katoamattomuudessa;
FiSTLK2017 42. Samalla tavalla on myös kuolleiden ylösnousemus: kylvetään katoavaisuudessa,
nousee katoamattomuudessa;
Biblia1776 42. Niin myös kuolleitten ylösnousemus: se kylvetään turmeluksessa ja nousee ylös
turmelematoin,
CPR1642 42. Se kylwetän turmeluxes ja ylösnouse turmelematoin. Se kylwetän huonona ja
ylösnouse cunniasa.
UT1548 42. Se kylueten turmeluxesa/ ia ylesnousepi turmelematoin/ Se kylueten Hoonolisudhes/
Ja ylesnousepi Cunniasa.
Se kylwetään turmeluksessa/ ja ylös nouseepi turmelematoin/ Se kylwetään huonollisuudessa/ Ja
ylös nouseepi kunniassa.
Ref2016NTSve 42. På samma sätt (är) det också med de dödas uppståndelse. Det som sås i
förgänglighet, det uppstår i oförgänglighet.
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TR Scriverer 43. σπείρεται ἐν ἀτιμίᾳ, ἐγείρεται ἐν δόξῃ• σπείρεται ἐν ἀσθενείᾳ, ἐγείρεται
ἐν δυνάμει•
Gr-East 43. σπείρεται ἐν ἀτιμίᾳ, ἐγείρεται ἐν δόξῃ· σπείρεται ἐν ἀσθενείᾳ, ἐγείρεται ἐν
δυνάμει·
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TKIS. 43 kylvetään alhaisuudessa, nousee kirkkaudessa; kylvetään heikkoudessa,
nousee voimassa;
FiSTLK2017 43. kylvetään häpeässä, nousee kunniassa; kylvetään heikkoudessa, nousee
voimassa;
Biblia1776 43. Se kylvetään huonona ja nousee ylös kunniassa, se kylvetään heikkoudessa ja
nousee ylös väkevyydessä,
CPR1642 43. Se kylwetän heickoudesa ja ylösnouse wäkewydesä.
UT1548 43. Se kylueten Heickoudhesa/ Ja ylesnousepi wäkeyxesa.
Se kylwetään heikkoudessa/ Ja ylös nouseepi wäkewyydessä.
Ref2016NTSve 43. Det som sås i vanära uppstår i härlighet. Det som sås i svaghet uppstår i kraft.
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TR Scriverer 44. σπείρεται σῶμα ψυχικόν, ἐγείρεται σῶμα πνευματικόν. ἔστι σῶμα
ψυχικόν, καὶ ἔστι σῶμα πνευματικόν.
Gr-East 44. σπείρεται σῶμα ψυχικόν, ἐγείρεται σῶμα πνευματικόν. ἔστι σῶμα ψυχικόν,
καὶ ἔστι σῶμα πνευματικόν.
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TKIS 44. kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. [Jos] on sielullinen ruumis, on
myös hengellinen (ruumis).
FiSTLK2017 44. kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on sielullinen
ruumis, on myös hengellinen.
Biblia1776 44. Se kylvetään luonnollinen ruumis ja nousee hengellinen ruumis. Meillä on
luonnollinen ruumis, on myös hengellinen ruumis.
CPR1642 44. Se kylwetän luonnollinen ruumis ja ylösnouse hengellinen ruumis nijn meillä on myös
hengellinen ruumis. Että meillä on luonnollinen ruumis njin meillä on myös hengellinen ruumis.
UT1548 44. Se kylueten yxi Lonoilnen * Rumis/ Ja ylesnousepi yxi Hengelinen Rumis. Ette meille on
yxi Loonolinen Rumis/ Nin meille mös on yxi Hengelinen Rumis/
Se kylwetään yksi luonnollinen ruumis/ Ja ylös nouseepi yksi hengellinen ruumis. Että meillä on
yksi luonnollinen ruumis/ Niin meille myös on yksi hengellinen ruumis/
Ref2016NTSve 44. Det sås en jordisk kropp, det uppstår en andlig kropp. Det finns en jordisk kropp
och det finns en andlig kropp.
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TR Scriverer 45. οὕτω καὶ γέγραπται, Ἐγένετο ὁ πρῶτος ἄνθρωπος Ἀδὰμ εἰς ψυχὴν
ζωσαν. ὁ ἔσχατος Ἀδὰμ εἰς πνεῦμα ζωοποιοῦν.
Gr-East 45. οὕτω καὶ γέγραπται· ἐγένετο ὁ πρῶτος ἄνθρωπος Ἀδὰμ εἰς ψυχὴν ζῶσαν· ὁ
ἔσχατος Ἀδὰμ εἰς πνεῦμα ζωοποιοῦν·
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TKIS 45. Niin on myös kirjoitettu: "Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä sielu",
viimeisestä Aadamista tuli eläväksitekevä henki.
FiSTLK2017 45. Näinhän on myös kirjoitettu: "Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä
sielu", viimeisestä Aadamista eläväksi tekevä henki.
Biblia1776 45. Niinkuin myös kirjoitettu on: ensimäinen ihminen Adam on tehty eläväksi sieluksi, ja
viimeinen Adam eläväksi tekeväiseksi hengeksi.
CPR1642 45. Nijncuin kirjoitettu on: Ensimäinen ihminen Adam on tehty eläwäxi sieluxi: ja
wijmeinen Adam eläwäxi tekewäisexi Hengexi.
UT1548 45. Ninquin kirioitettu on/ Se ensimeine' Inhiminen Adam on techty Loonolises Elemes. Ja
se Wimeinen Adam He'gelises Elemes.
Niinkuin kirjoitettu on/ Se ensimmäinen ihminen Adam on tehty luonnollisessa elämässä. Ja se
wiimeinen Adam hengellisessä elämässä.
Ref2016NTSve 45. Så står det också skrivet: Den första människan, Adam, blev en levande själ.
Den siste Adam blev en livgivande ande.
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TR Scriverer 46. ἀλλ’ οὐ πρῶτον τὸ πνευματικὸν, ἀλλὰ τὸ ψυχικόν, ἔπειτα τὸ
πνευματικόν.
Gr-East 46. ἀλλ’ οὐ πρῶτον τὸ πνευματικὸν, ἀλλὰ τὸ ψυχικόν, ἔπειτα τὸ πνευματικόν.
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TKIS 46. Mutta hengellinen ei ollut ensin vaan sielullinen*, sitten hengellinen.

FiSTLK2017 46. Mutta mikä on hengellistä, se ei ole ensimmäinen, vaan se, mikä on sielullista,
on ensimmäinen. Sitten on se, mikä on hengellistä.
Biblia1776 46. Mutta hengellinen ei ole ensimäinen, vaan luonnollinen, senjälkeen hengellinen.
CPR1642 46. Mutta hengellinen ruumis ei ole se ensimäinen waan se luonnollinen senjälken se
hengellinen.
UT1548 46. Mutta se hengelinen Rumis ei ole se ensimeinen/ Waan se Loonolinen/ senielkin se
He'gelinen.
Mutta se hengellinen ruumis ei ole se ensimmäinen/ Waan se luonnollinen/ sen jälkeen se
hengellinen.
Ref2016NTSve 46. Men det andliga är inte det första, utan det jordiska. Därefter kommer det
andliga.
47
TR Scriverer 47. ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ἐκ γῆς χοϊκός ὁ δεύτερος ἄνθρωπος ὁ Κύριος ἐξ
οὐρανοῦ.
Gr-East 47. ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ἐκ γῆς χοϊκός, ὁ δεύτερος ἄνθρωπος ὁ Κύριος ἐξ
οὐρανοῦ.
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TKIS 47. Ensimmäinen ihminen oli maasta, maallinen; toinen ihminen on (Herra) taivaasta.
FiSTLK2017 47. Ensimmäinen ihminen oli maasta, maan tomusta, toinen ihminen, Herra, on
taivaasta.
Biblia1776 47. Ensimäinen ihminen on maasta ja maallinen, toinen ihminen on itse Herra taivaasta.
CPR1642 47. Ensimäinen ihminen on maasta ja maalinen toinen ihminen on idze HERra Taiwasta.
UT1548 47. Se ensimeinen Inhiminen ombi maasta ia maalinen/ Se toinen Inhiminen ombi itze
HERRA Taiuasta.
Se ensimmäinen ihminen ompi maasta ja maallinen/ Se toinen ihminen ompi itse HERRA
taiwaasta.
Ref2016NTSve 47. Den första människan (är) av jorden, jordisk, den andra människan är Herren
från himlen.
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TR Scriverer 48. οἷος ὁ χοϊκός• τοιοῦτοι καὶ οἱ χοϊκοί, καὶ οἷος ὁ ἐπουράνιος, τοιοῦτοι
καὶ οἱ ἐπουράνιοι•

Gr-East 48. οἷος ὁ χοϊκός, τοιοῦτοι καὶ οἱ χοϊκοί, καὶ οἷος ὁ ἐπουράνιος, τοιοῦτοι καὶ
οἱ ἐπουράνιοι.
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TKIS 48. Millainen maallinen oli, sellaisia ovat myös maalliset; ja millainen taivaallinen on, sellaisia
ovat myös taivaalliset.
FiSTLK2017 48. Millaista tomu on, sellaisia ovat myös ne, jotka ovat tomusta, ja millainen
taivaallinen on, sellaisia ovat myös taivaalliset.
Biblia1776 48. Minkäkaltainen maallinen on, senkaltaiset ovat myös maalliset, ja minkäkaltainen
taivaallinen on, senkaltaiset ovat myös taivaalliset.
CPR1642 48. Mingäcaltainen se maalinen on sencaltaiset owat myös maaliset ja mingäcaltainen
taiwallinen on sencaltaiset owat myös taiwalliset.
UT1548 48. Mingemotoinen se Maalinen on/ sencaltaiset ouat mös ne maaliset. Ja
mingemotoinen se Taiualinen on/ sencaltaiset ouat mös ne Taiualiset.
Minkä muotoinen se maallinen on/ senkaltaiset owat myös ne maallliset. Ja minkä muotoinen se
taiwaallinen on/ senkaltaiset owat myös ne taiwaalliset.
Ref2016NTSve 48. Som den jordiska (är), sådana (är) också de jordiska, och som den himmelska
(är), sådana (är) också de himmelska.
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TR Scriverer 49. καὶ καθὼς ἐφορέσαμεν τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ, φορέσομεν καὶ τὴν
εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου.
Gr-East 49. καὶ καθὼς ἐφορέσαμεν τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ, φορέσομεν καὶ τὴν εἰκόνα
τοῦ ἐπουρανίου.
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TKIS 49. Ja niin kuin meissä on ollut maallisen kuva, meissä on myös oleva taivaallisen kuva.
FiSTLK2017 49. Niin kuin olemme kantaneet itsessämme tomun kuvaa, tulemme myös kantamaan
itsessämme taivaallisen kuvaa.

Biblia1776 49. Ja niinkuin me olemme kantaneet maallisen kuvaa, niin pitää myös meidän
kantaman taivaallisen kuvaa.
CPR1642 49. Ja nijncuin me olemma candanet maalisen cuwa: nijn pitä myös meidän candaman
taiwallisen cuwa.
UT1548 49. Ja quin me olema candaneet sen Maalisen Cuuan/ Nin meiden pite mös candaman
sen Taiualisen Cuuan.
Ja kuin me olemme kantaneet sen maallisen kuwan/ Niin meidän pitää myös kantaman sen
taiwaallisen kuwan.
Ref2016NTSve 49. Och liksom vi har burit bilden av den jordiska, ska vi också bära bilden av den
himmelska.
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TR Scriverer 50. Τοῦτο δέ φημι, ἀδελφοί, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα βασιλείαν Θεοῦ
κληρονομῆσαι οὐ δύνανται, οὐδὲ ἡ φθορὰ τὴν ἀφθαρσίαν κληρονομεῖ.
Gr-East 50. Τοῦτο δέ φημι, ἀδελφοί, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα βασιλείαν Θεοῦ κληρονομῆσαι
οὐ δύνανται, οὐδὲ ἡ φθορὰ τὴν ἀφθαρσίαν κληρονομεῖ.
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TKIS 50. Mutta tämän sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä
katoavaisuus peri katoamattomuutta.
FiSTLK2017 50. Mutta tämän sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä
katoavaisuus peri katoamattomuutta.
Biblia1776 50. Mutta minä sanon, rakkaat veljet, ei liha ja veri taida Jumalan valtakuntaa periä, ja ei
turmeltu pidä turmelematointa perimän.
CPR1642 50. Mutta minä sanon: rackat weljet ei liha ja weri taida Jumalan waldacunda periä ja ei
turmeldu pidä turmelematoinda perimän.
UT1548 50. Mutta sijte mine sanon/ Rackat Weliet/ Ettei Liha ia Weri taidha Jumalan waldakunda
perie/ Ja ei se turmeltu pidhe site turmelematoinda perimen.
Mutta siitä minä sanon/ Rakkaat weljet/ Ettei liha ja weri taida Jumalan waltakuntaa periä/ Ja ei se
turmeltu pidä sitä turmelematointa perimän.
Ref2016NTSve 50. Men detta säger jag, bröder, att kött och blod inte kan ärva Guds rike. Inte heller
ska det förgängliga ärva oförgänglighet.
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TR Scriverer 51. ἰδοὺ, μυστήριον ὑμῖν λέγω• Πάντες μὲν οὐ κοιμηθησόμεθα, πάντες δὲ
ἀλλαγησόμεθα,
Gr-East 51. ἰδοὺ μυστήριον ὑμῖν λέγω· πάντες μὲν οὐ κοιμηθησόμεθα, πάντες δὲ
ἀλλαγησόμεθα,
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TKIS 51. Katso, sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki muutumme,
FiSTLK2017 51. Katso, sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki
muutumme,
Biblia1776 51. Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme tosin kaikki nuku, vaan kaikki me
muutetaan,
CPR1642 51. CAdzo minä sanon teille salaisuden: en me tosin caicki nucu waan caicki me ajan
rahdusa muutetan silmän räpäyxes wijmeisellä Basunalla:
UT1548 51. Catzo/ Mine sanon teille ydhen Salaudhen/ Eipe me tosin caiki poisnuku/ waan caiki
me mwtetama ydhen aijan rahdussa/ ydhes Silmenräpeyxes/ wimeisen Pasunan cansa/
Katso/ Minä sanon teille yhden salauden/ Eipä me tosin kaikki pois nuku/ waan kaikki me
muutetaamme yhden ajan rahdussa/ yhdessä silmänräpäyksessä/ wiimeisen pasuunan kanssa/
Ref2016NTSve 51. Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla
förvandlas,
52
TR Scriverer 52. ἐν ἀτόμῳ, ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ, ἐν τῇ ἐσχάτῃ σάλπιγγι• σαλπίσει γάρ, καὶ
οἱ νεκροὶ ἐγερθήσονται ἄφθαρτοι, καὶ ἡμεῖς ἀλλαγησόμεθα.
Gr-East 52. ἐν ἀτόμῳ, ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ, ἐν τῇ ἐσχάτῃ σάλπιγγι· σαλπίσει γάρ, καὶ οἱ
νεκροὶ ἐγερθήσονται ἄφθαρτοι, καὶ ἡμεῖς ἀλλαγησόμεθα.
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TKIS 52. yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasuunan äänen aikana. Sillä pasuuna soi ja
kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.
FiSTLK2017 52. yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen torven soidessa. Sillä torvi soi, ja kuolleet
nousevat katoamattomina, ja muutumme.
Biblia1776 52. Ajan rahdussa, silmänräpäyksessä, viimeisellä basunalla; sillä basuna soi, ja
kuolleet pitää turmelematoinna nouseman ylös ja me tulemme muutetuksi.
CPR1642 52. Sillä Basuna soi ja cuollet pitä turmelematoinna ylösnouseman ja me tulemma
muutetuxi.
UT1548 52. Sille ette Pasuna soipi/ ia ne Coolluet pite turmelematoinna ylesnouseman/ Ja me
tulema mwtetuxi.
Sillä että pasuuna soipi/ ja ne kuolleet pitää turmelematoinna ylösnouseman/ Ja me tulemme
muutetuksi.
Ref2016NTSve 52. i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunen. För basunen ska ljuda och de
döda ska uppstå oförgängliga och vi ska förvandlas.
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TR Scriverer 53. δεῖ γὰρ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν, καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο
ἐνδύσασθαι ἀθανασίαν.
Gr-East 53. δεῖ γὰρ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο
ἐνδύσασθαι ἀθανασίαν.
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TKIS 53. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutua katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pitää
pukeutua kuolemattomuuteen.
FiSTLK2017 53. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutua katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen
pitää pukeutua kuolemattomuuteen.
Biblia1776 53. Sillä tämä katoova pitää pukeman päällensä katoomattomuuden ja kuoleva pukee
päällensä kuolemattomuuden.
CPR1642 53. Sillä tämä catowa puke päällens catomattomuden ja cuolewa puke päällens
cuolemattomuden.
UT1548 53. Sille ette teme Catoua pite pälenspukeman sen catomattudhen/ Ja teme cooleuainen
pite pälenspukeman sen Coolemattudhen.
Sillä että tämä katoawa pitää päällensä pukeman sen katoamattomuuden/ Ja tämä kuolewainen
pitää päällensä pukeman sen kuolemattomuuden.

Ref2016NTSve 53. För detta förgängliga måste klä sig i oförgänglighet och detta dödliga (måste)
klä sig i odödlighet.
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TR Scriverer 54. ὅταν δὲ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀφθαρσίαν, καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο

ἐνδύσηται ἀθανασίαν, τότε γενήσεται ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος, Κατεπόθη ὁ θάνατος
εἰς νῖκος.
Gr-East 54. ὅταν δὲ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀφθαρσίαν καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο
ἐνδύσηται ἀθανασίαν, τότε γενήσεται ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος· κατεπόθη ὁ θάνατος εἰς
νῖκος.
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TKIS 54. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu
kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana joka on kirjoitettu: "Kuolema on nielty voitossa*."
FiSTLK2017 54. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen
pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: "Kuolema on nielty
voitossa."
Biblia1776 54. Mutta koska katoova pukee päällensä katoomattomuuden ja kuoleva pukee
päällensä kuolemattomuuden, silloin täytetään se sana, joka kirjoitettu on: kuolema on nielty
voitossa.
CPR1642 54. Mutta cosca catowa puke päällens catomattomuden ja cuolewa puke päällens
cuolemattomuden silloin täytetän se sana cuin kirjoitettu on: Cuolema on nieltty woitosa.
UT1548 54. Mutta coska teme catoua pälenspukepi sen catomattudhe'/ ia teme cooleuainen
pälenspukepi sen coolemattudhen/ Silloin teutetän se Sana quin kirioitettu on. Se Coolema ombi
ylesnielttu sijnä woitosa.
Mutta koska tämä katoawa päällensä pukeepi sen katoamattomuuden/ ja tämä kuolewainen
päällensä pukeepi sen kuolemattomuuden/ Silloin täytetään se sana kuin kirjoitettu on. Se kuolema
ompi ylösnielty siinä woitossa.
Ref2016NTSve 54. Men när detta förgängliga har klätt sig i oförgänglighet och detta dödliga har
klätt sig i odödlighet, då ska det ord fullbordas som står skrivet: Döden är uppslukad i seger.
55 TR Scriverer 55. Ποῦ σου, θάνατε, τὸ κέντρον; ποῦ σου, ᾅδη, τὸ νῖκος; GrEast 55. ποῦ σου, θάνατε, τὸ κέντρον; ποῦ σου, ᾅδη, τὸ νῖκος;
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TKIS 55. ”Kuolema, missä on *otasi? Tuonela, missä on voittosi?*"
FiSTLK2017 55. "Kuolema, missä on sinun piikkisi? Helvetti, missä on sinun voittosi?"
Biblia1776 55. Kuolema, kussa on sinun otas? Helvetti, kussa on sinun voittos?
CPR1642 55. Cuolema cusa on sinun otas? Helwetti cusa on sinun woittos?
UT1548 55. COLEMA/ cussa on sinun Otas? HELVETTI/ cussa on sinun woittos?
Kuolema/ kussa on sinun otas? Helwetti/ kussa on sinun woittosi?
Ref2016NTSve 55. Du död, var (är) din udd? Du grav, var (är) din seger?
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TR Scriverer 56. τὸ δὲ κέντρον τοῦ θανάτου ἡ ἁμαρτία• ἡ δὲ δύναμις τῆς ἁμαρτίας ὁ
νόμος•
Gr-East 56. τὸ δὲ κέντρον τοῦ θανάτου ἡ ἁμαρτία, ἡ δὲ δύναμις τῆς ἁμαρτίας ὁ νόμος.
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TKIS 56. Mutta kuoleman ota on synti, ja synnin voima on laki.
FiSTLK2017 56. Mutta kuoleman piikki on synti, ja synnin voima on laki.
Biblia1776 56. Mutta kuoleman ota on synti ja synnin voima on laki.
CPR1642 56. Mutta cuoleman ota on syndi ja synnin woima on Laki.
UT1548 56. Mutta Cooleman Ota on Syndi/ Ja synnin woima on Laki.
Mutta kuoleman ota on synti/ Ja synnin woima on laki.
Ref2016NTSve 56. Dödens udd (är) synden, och synden (har) sin kraft (i) lagen.
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TR Scriverer 57. τῷ δὲ Θεῷ χάρις τῷ διδόντι ἡμῖν τὸ νῖκος διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ.
Gr-East 57. τῷ δὲ Θεῷ χάρις τῷ διδόντι ἡμῖν τὸ νῖκος διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ.
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Herramme meidän Jeesuksen Kristuksen
TKIS 57. Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton Herramme Jeesuksen Kristuksen avulla!
FiSTLK2017 57. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme
Jeesuksen Kristuksen kautta!
Biblia1776 57. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka meille voiton antanut on meidän Herran Jesuksen
Kristuksen kautta!
CPR1642 57. Mutta kijtos olcon Jumalan joca meille woiton andanut on meidän HERran Jesuxen
Christuxen cautta.
UT1548 57. Mutta kijtos olcon JUMALAN/ Joca meille woiton andanut on meiden HERRAN
IesuSEN CHRISTUSEN cautta.
Mutta kiitos olkoon JUMALAN/ Joka meille woiton antanut on meidän HERRAN Jesuksen
KRISTUKSEN kautta.
Ref2016NTSve 57. Men Gud (vare) tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus.
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TR Scriverer 58. ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἑδραῖοι γίνεσθε, ἀμετακίνητοι,

περισσεύοντες ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ Κυρίου πάντοτε, εἰδότες ὅτι ὁ κόπος ὑμῶν οὐκ ἔστι
κενὸς ἐν Κυρίῳ.
Gr-East 58. Ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἑδραῖοι γίνεσθε, ἀμετακίνητοι,

περισσεύοντες ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ Κυρίου πάντοτε, εἰδότες ὅτι ὁ κόπος ὑμῶν οὐκ ἔστι
κενὸς ἐν Κυρίῳ.
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TKIS 58. Sen vuoksi, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina uurastaen Herran työssä
tietäen, ettei vaivannäkönne ole turha Herrassa.

FiSTLK2017 58. Sen tähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät ja aina innokkaat Herran
työssä tietäen, että vaivannäkönne ei ole turhaa Herrassa.
Biblia1776 58. Sentähden, minun rakkaat veljeni, olkaat vahvat, järkähtymättä ja aina yltäkylläiset
Herran töissä, tietäen, ettei teidän työnne ole turha Herrassa.
CPR1642 58. Sentähden minun rackat weljeni olcat wahwat järkähtymätä ja aina wiriät HERran
töisä että te tiedätte ettei teidän työn ole turha HERrasa.
UT1548 58. Senteden minun Rackat Welieni/ olcatta wahwat/ ierkechtymetä/ ia aina wiliaiset
HERRAN Töisse/ Senwoxi ette te tiedhette/ ettei teiden Töönnä ole tyhie Herrasa.
Sentähden minun rakkaat weljeni/ olkaatte wahwat/ järkähtymättä/ ja aina kuuliaiset HERRAN
töissä/ Sen wuoksi että te tiedätte/ ettei teidän työnne ole tyhjä Herrassa..
Ref2016NTSve 58. Därför, mina älskade bröder, var fasta, orubbliga, alltid överflödande i Herrens
verk. Ni vet ju att ert arbete i Herren inte är förgäves.

1 Korintto 16 (1 Corinthians 16)
1
TR Scriverer 1. Περὶ δὲ τῆς λογίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους, ὥσπερ διέταξα ταῖς ἐκκλησίαις
τῆς Γαλατίας, οὕτω καὶ ὑμεῖς ποιήσατε.
Gr-East 1. Περὶ δὲ τῆς λογείας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους, ὥσπερ διέταξα ταῖς ἐκκλησίαις τῆς
Γαλατίας, οὕτω καὶ ὑμεῖς ποιήσατε.
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TKIS 1. Mutta mitä tulee keräykseen pyhiä varten, tehkää tekin samoin kuin olen määrännyt
Galatian seurakunnille.
FiSTLK2017 1. Mitä tulee keräykseen pyhiä varten, tehkää tekin samalla tavoin, kuin määräsin
Galatian seurakunnille.
Biblia1776 1. Mutta avun hakemisessa pyhiä varten, niinkuin minä Galatin seurakunnille säätänyt
olen, niin te myös tehkäät.
CPR1642 1. MUtta awun hakemisest pyhiä warten cuin minä Galatian Seuracunnille säännyt olen:
nijn te myös tehkät.
UT1548 1. MUtta sijte awnhakemisesta nijte Pyhie warten Quin mine nijlle Seurakunnille Galatias
säätenyt olen/ Nin te mös techkette.
Mutta siitä awun hakemisesta niitä pyhiä warten kuin minä niille seurakunnille Galatiassa säätänyt
olen/ Niin te myös tehkäätte.
Ref2016NTSve 1. När det gäller insamlingen till de heliga, ska ni också följa de anvisningar som jag
har gett församlingarna i Galatien.
2
TR Scriverer 2. κατὰ μίαν σαββάτων ἕκαστος ὑμῶν παρ’ ἑαυτῷ τιθέτω θησαυρίζων ὅ τι
ἂν εὐοδῶται, ἵνα μὴ ὅταν ἔλθω, τότε λογίαι γίνωνται.
Gr-East 2. κατὰ μίαν σαββάτων ἕκαστος ὑμῶν παρ’ ἑαυτῷ τιθέτω θησαυρίζων ὅ,τι ἂν
εὐοδῶται, ἵνα μὴ ὅταν ἔλθω τότε λογεῖαι γίνωνται.
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TKIS 2. Kunkin viikon ensimmäisenä päivänä pankoon jokainen teistä kotonaan talteen, kooten sitä
mukaa kuin menestyy, jottei keräyksiä tapahtuisi tultuani.
FiSTLK2017 2. Viikon ensimmäisenä päivänä pankoon jokainen teistä kotonaan jotakin talteen
menestymisensä mukaan, ettei keräyksiä tehtäisi vasta sitten, kun tulen.
Biblia1776 2. Ensimäisenä sabbattina ottakaan jokainen teistä tykönsä jotakin ja kootkaan varansa
jälkeen, ettei äsken silloin, kuin minä tulen, niitä hakemaan ruveta.
CPR1642 2. Ensimäisnä Sabbathina ottacan jocainen tygöns jotakin ja cootcan oman mielens
jälken ettei äsken silloin cosca minä tulen nijtä hakeman ruweta.
UT1548 2. Ychtene Sabbathina panghan iocainen itze tygense iotakin/ ia cootkan mite henen
Mielens teke/ Se' päle ette coska mine tulen/ ei ensin silloin ne samat Awut pidheisi haettaman.
Yhtenä Sabbathina pankaan jokainen itsensä tykönsä jotakin/ ja kootkaan mitä hänen mielensä
tekee/ Sen päälle että koska minä tulen/ ei silloin ne samat awut pitäisi haettaman.
Ref2016NTSve 2. På första veckodagen lägger var och en undan hemma hos sig det han har
lyckats samla ihop, så att insamlingen inte sker först när jag kommer.
3
TR Scriverer 3. ὅταν δὲ παραγένωμαι, οὓς ἐὰν δοκιμάσητε, δι’ ἐπιστολῶν, τούτους
πέμψω ἀπενεγκεῖν τὴν χάριν ὑμῶν εἰς Ἰερουσαλήμ•
Gr-East 3. ὅταν δὲ παραγένωμαι, οὓς ἐὰν δοκιμάσητε, δι’ ἐπιστολῶν τούτους πέμψω
ἀπενεγκεῖν τὴν χάριν ὑμῶν εἰς Ἱερουσαλήμ·
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TKIS 3. Mutta saavuttuani luoksenne lähetän ne, jotka te vain katsotte sopiviksi, kirjeet mukanaan
viemään rakkaudenlahjaanne Jerusalemiin.
FiSTLK2017 3. Mutta kun olen saapunut, lähetän hyväksymänne henkilöt saatekirjeet mukanaan
viemään rakkaudenlahjanne Jerusalemiin,
Biblia1776 3. Mutta kuin minä tullut olen, jotka te kirjoilla valitsette, ne minä tahdon lähettää
viemään teidän lahjojanne Jerusalemiin.

CPR1642 3. Mutta cuin minä tullut olen jotca te sijtte kirjoillanne sijhen walidzetta nijn minä tahdon
lähettä wiemän heitä teidän lahjojan Jerusalemijn.
UT1548 3. Mutta quin mine olen tullut/ iotca te sijtte teiden Breiuin cansa/ sixi wloswalitzetta/ nin
mine tadhon lehette/ ette he edeswieuet teiden Lahian Jerusalemijn.
Mutta kuin minä olen tullut/ jotka te sitten teidän breiwin kanssa/ siksi ulos walitsette/ niin minä
tahdon lähettää/ että he edeswiewät teidän lahjan Jerusalemiin.
Ref2016NTSve 3. Och när jag kommer, ska jag sända dem som ni genom (ert) brev godkänt, till
Jerusalem för att överlämna er gåva.
4 TR Scriverer 4. ἐὰν δὲ ᾖ ἄξιον τοῦ κἀμὲ πορεύεσθαι, σὺν ἐμοὶ πορεύσονται.
Gr-East 4. ἐὰν δὲ ἄξιον ᾖ τοῦ κἀμὲ πορεύεσθαι, σὺν ἐμοὶ πορεύσονται.
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TKIS 4. Jos minunkin on asiallista lähteä, lähtekööt kanssani.
FiSTLK2017 4. ja jos asia on sen arvoinen, että minäkin lähden, heidän tulee lähteä kanssani.
Biblia1776 4. Jos taas niin on sovelias, että minä itse sinne vaellan, niin he saavat minun kanssani
vaeltaa.
CPR1642 4. Jos taas nijn tapahtu että minä idze sinne waellan nijn he saawat minun cansani
waelda.
UT1548 4. Jos se mwtoin sencaltainen on/ ette mine mös sinne waellaisin/ nin he minun cansani
waeldauat.
Jos se muuton sen kaltainen on/ että minä myös sinne waeltaisin/ niin he minun kanssani
waeltawat.
Ref2016NTSve 4. Och om det behövs att jag också reser, så kan de resa med mig.
5
TR Scriverer 5. ἐλεύσομαι δὲ πρὸς ὑμᾶς, ὅταν Μακεδονίαν διέλθω• Μακεδονίαν γὰρ
διέρχομαι•
Gr-East 5. Ἐλεύσομαι δὲ πρὸς ὑμᾶς ὅταν Μακεδονίαν διέλθω· Μακεδονίαν γὰρ
διέρχομαι·
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TKIS 5. Tulen nimittäin luoksenne kuljettuani läpi Makedonian, sillä kuljen Makedonian kautta.
FiSTLK2017 5. Tulen luoksenne kuljettuani läpi Makedonian, sillä kuljen Makedonian kautta.
Biblia1776 5. Mutta minä tahdon teidän tykönne tulla, kuin minä Makedonian kautta vaellan. (Sillä
minun pitää Makedonian lävitse vaeltaman.)
CPR1642 5. Mutta minä tahdon teidän tygönne tulla cosca minä Macedonian cautta waellan. Sillä
minun pitä Macedonian läpidze waeldaman.
UT1548 5. Mutta mine tadhon teille tulla/ coska mine Macedonian cautta waellan. Sille ette minun
pite Macedonian lepitze waeldaman.
Mutta minä tahdon teille tulla/ koska minä Makedonian kautta waellan. Sillä että minun pitää
Makedonian läwitse waeltaman.
Ref2016NTSve 5. Jag ska nu komma till er sedan jag har rest genom Makedonien, för jag reser
genom Makedonien.
6
TR Scriverer 6. πρὸς ὑμᾶς δὲ τυχὸν παραμενῶ, ἢ καὶ παραχειμάσω, ἵνα ὑμεῖς με
προπέμψητε οὗ ἐὰν πορεύωμαι.
Gr-East 6. πρὸς ὑμᾶς δὲ τυχὸν παραμενῶ ἢ καὶ παραχειμάσω, ἵνα ὑμεῖς με προπέμψητε
οὗ ἐὰν πορεύωμαι.
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TKIS 6. Mutta teidän luonanne viivyn ehkä jonkin aikaa tai vietän talvenkin, jotta auttaisitte minua
eteenpäin minne matkustankin.
FiSTLK2017 6. Mutta teidän luonanne viivyn ehkä jonkin aikaa tai vietän talvenkin, että te sitten
varustaisitte minut matkaan, minne matkustankin.
Biblia1776 6. Mutta teidän tyköänne minä mitämaks viivyn eli myös talvea pidän, että te minua
saattaisitte, kuhunka minä matkustan.

CPR1642 6. Mutta teidän tykönänne minä mitämax wijwyn eli talwe pidän että te awulliset olisitta
minua saattaman cuhunga minä matcustan. En minä nyt mennesäni tahdo teitä nähdä:
UT1548 6. Mutta teiden tykenen mine lehes mahdhan wipyä/ eli mös Taluepite. Senpäle ette te/
minun Awuliset olisitta saattaman cuhunga mine matkustan. Eipe mine nyt tahdo teite nähdhä/
minun edespeiten menneseni.
Mutta teidän tykönän minä lähes mahdan wiipyä/ eli myös talwea pitää. Sen päälle että te/ minun
awulliset olisitte saattaman kuhunka minä matkustan. Eipä minä nyt tahdo teitä nähdä/ minä
edespäiten mennessäni.
Ref2016NTSve 6. Men hos er kommer jag kanske att stanna, möjligen hela vintern, så att ni kan
hjälpa mig vidare, vart jag än reser.
7
TR Scriverer 7. οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς ἄρτι ἐν παρόδῳ ἰδεῖν• ἐλπίζω δὲ χρόνον τινὰ
ἐπιμεῖναι πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν ὁ Κύριος ἐπιτρέπῃ.
Gr-East 7. οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς ἄρτι ἐν παρόδῳ ἰδεῖν, ἐλπίζω δὲ χρόνον τινὰ ἐπιμεῖναι
πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν ὁ Κύριος ἐπιτρέψῃ.

οὐ

θέλω γὰρ

ὑμᾶς ἄρτι

ἐν

παρόδῳ

ἰδεῖν· ἐλπίζω

δὲ

thelō gar
hymas arti
parodō
idein elpidzō
ou
en
de
G1492 G1679
G3756 G2309 G1063 G5209 G737 G1722 G3938
G1161
sillä en tahdo
teitä
nyt vain
ohimennen nähdä vaan toivon saavani

χρόνον τινὰ

ἐπιμεῖναι πρὸς

ὑμᾶς ἐὰν

ὁ

Κύριος ἐπιτρέπῃ

epimeinai pros
hymas ean
ho
Kyrios
chronon tina
G5550 G5100
G1961
G4314 G5209 G1437 G3588 G2962
aikaa
jonkin/ jonkin aikaa viipyä
luonanne teidän jos
Herra

epitrepē
G2010
suo

TKIS 7. Sillä en tahdo nyt nähdä teitä vain ohimennen, vaan toivon saavani jonkin aikaa viipyä
luonanne, jos Herra sallii.
FiSTLK2017 7. Sillä en tahdo nyt vain ohimennen käydä teitä katsomassa, toivon näet saavani
viipyä luonanne jonkin aikaa, jos Herra sallii.
Biblia1776 7. Sillä en minä nyt mennessäni tahdo teitä nähdä; sillä minä toivon saavani jonkun ajan
viipyä teidän tykönänne, jos Herra sallii.
CPR1642 7. Sillä minä toiwon saapani jongun ajan wijpyä teidän tykönän jos HERra salli.
UT1548 7. Sille mine toiuo' iongun aijan sadhaxeni wipyä teiden tykene'ne/ ios HERra sen sallipi.
Sillä minä toiwon jonkun ajan saadakseni wiipyä teidän tykönänne/ jos Herra sen salliipi.
Ref2016NTSve 7. För jag önskar inte se er nu, på genomresa, utan jag hoppas kunna stanna kvar
hos er en tid, om Herren tillåter (det).
8 TR Scriverer 8. ἐπιμενῶ δὲ ἐν Ἐφέσῳ ἕως τῆς Πεντηκοστῆς• GrEast 8. ἐπιμενῶ δὲ ἐν Ἐφέσῳ ἕως τῆς πεντηκοστῆς·

ἐπιμενῶ

δὲ

ἐν

Ἐφέσῳ ἕως

τῆς

Πεντηκοστῆς·

epimenō
Efesō
eōs
tēs
Pentēkostēs
de
en
G1961
G1161 G1722 G2181 G2193 G3588 G4005
mutta viivyn
Efesossa saakka
Helluntaihin/ Helluntaihin saakka
TKIS 8. Mutta Efesossa viivyn helluntaihin asti,
FiSTLK2017 8. Mutta Efesossa viivyn helluntaihin asti,
Biblia1776 8. Mutta minä tahdon Ephesossa viipyä helluntaihin asti;
CPR1642 8. Mutta minä tahdon Ephesos wijpyä haman Helundain asti:
UT1548 8. Mutta mine tadhon Ephesos wipyä/ haman Heluntain asti/
Mutta minä tahdon Ephesos wiipyä/ hamaan Helluntaihin asti/
Ref2016NTSve 8. Men i Efesus stannar jag till pingst,
9 TR Scriverer 9. θύρα γάρ μοι ἀνέῳγε μεγάλη καὶ ἐνεργής, καὶ ἀντικείμενοι πολλοί.
Gr-East 9. θύρα γάρ μοι ἀνέῳγε μεγάλη καὶ ἐνεργής, καὶ ἀντικείμενοι πολλοί.

θύρα

γάρ
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ἀντικείμενοι πολλοί

kai
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sillä ovi
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on paljon
TKIS 9. sillä minulle on avautunut *ovi suureen ja voimalliseen työhön*, ja vastustajia on paljon.
FiSTLK2017 9. sillä minulle on avautunut ovi suureen ja hedelmälliseen työhön, ja vastustajia on
paljon.
Biblia1776 9. Sillä minulle on suuri ja väkevä ovi avattu, ja on monta vastaanseisojaa.
CPR1642 9. Sillä minulle on suuri ja wäkewä owi awattu ja siellä on monda wastanseisojata.
UT1548 9. Sille ette minulle on yxi swri ia wäkeue Oui auattu/ ia sielle monda wastanseisoiata
ouat.
Sillä että minulla on yksi suuri ja wäkewä owi awattu/ ja siellä monta wastaanseisojata owat.
Ref2016NTSve 9. eftersom en dörr till ett stort och omfattande (arbete) har öppnats för mig. Men
det finns många motståndare.
10
TR Scriverer 10. Ἐὰν δὲ ἔλθῃ Τιμόθεος, βλέπετε ἵνα ἀφόβως γένηται πρὸς ὑμᾶς• τὸ γὰρ
ἔργον Κυρίου ἐργάζεται ὡς καὶ ἐγώ.
Gr-East 10. Ἐὰν δὲ ἔλθῃ Τιμόθεος, βλέπετε ἵνα ἀφόβως γένηται πρὸς ὑμᾶς· τὸ γὰρ
ἔργον Κυρίου ἐργάζεται ὡς κἀγώ· μή τις οὖν αὐτὸν ἐξουθενήσῃ.

ἐὰν

δὲ

ἔλθῃ

Τιμόθεος βλέπετε ἵνα

ἀφόβως γένηται πρὸς

ean
de
elthē Timotheos blepete hina
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to
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sillä
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καὶ
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saa olla luonanne teidän
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kai
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G2038
G5613 G2532 G1473
hän tekee niinkuin
minäkin

TKIS 10. Mutta jos Timoteus saapuu, katsokaa, että hän pelotta voi olla luonanne, sillä Herran työtä
hän tekee niin kuin minäkin.
FiSTLK2017 10. Mutta jos Timoteus saapuu, katsokaa, että hän voi olla luonanne pelkäämättä, sillä
Herran työtä hän tekee kuten minäkin.
Biblia1776 10. Mutta jos Timoteus tulee, niin katsokaat, että hän pelkäämättä olis teidän
tykönänne; sillä hän tekee myös Herran työtä niinkuin minäkin.
CPR1642 10. JOs Timotheus tule nijn cadzocat että hän pelkämät olis teidän tykönän: sillä hän
teke myös HERran työtä nijncuin minäkin.
UT1548 10. Jos Timotheus tule/ nin catzocat ette hen olis pelkemete teiden tykenen/ Sille hen
mös teke HERRAN töte ninquin mineki.
Jos Timotheus tulee/ niin katsokaat että hän oli pelkäämättä teidän tykönän/ Sillä hän myös tekee
HERRAN töitä niinkuin minäkin.
Ref2016NTSve 10. Men om Timoteus kommer, så se till att han kan vara hos er utan att behöva
oroa sig. Det är ju Herrens verk han utför liksom jag.
11
TR Scriverer 11. μή τις οὖν αὐτὸν ἐξουθενήσῃ• προπέμψατε δὲ αὐτὸν ἐν εἰρήνῃ, ἵνα ἔλθῃ
πρός με• ἐκδέχομαι γὰρ αὐτὸν μετὰ τῶν ἀδελφῶν.
Gr-East 11. προπέμψατε δὲ αὐτὸν ἐν εἰρήνῃ, ἵνα ἔλθῃ πρός με· ἐκδέχομαι γὰρ αὐτὸν
μετὰ τῶν ἀδελφῶν.

μή
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mē
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oun
auton eksouthenēsē
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ἀδελφῶν

elthē
pros
me
ekdechomai gar
auton meta tōn
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että
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TKIS 11. Älköön siis kukaan häntä halveksiko, vaan auttakaa häntä eteenpäin rauhassa, jotta hän
tulisi luokseni, sillä minä odotan häntä veljien kanssa.
FiSTLK2017 11. Älköön siis kukaan häntä halveksiko, vaan varustakaa hänet rauhassa matkalle,
että hän tulisi luokseni, sillä odotan häntä veljien kanssa.
Biblia1776 11. Älkään häntä kenkään katsoko ylön, mutta saattakaat häntä rauhassa minun tyköni
tulemaan; sillä minä odotan häntä veljien kanssa.

CPR1642 11. Älkän händä kengän ylöncadzoco mutta saattacat rauhas minun tygöni tuleman: sillä
minä odotan händä weljein cansa.
UT1548 11. Elken nyt hende kenge ylencatzoco/ Mutta saattaca hende rauhan cansa/ ette hen tulis
minun tykeni/ Sille ette mine odhotan hende weliein cansa.
Älkään nyt häntä kenkään ylenkatsoko/ Mutta saattakaa häntä rauhan kanssa/ että hän tulis minun
tyköni/ Sillä että minä odotan häntä weljein kanssa.
Ref2016NTSve 11. Ingen får därför se ner på honom, utan hjälp honom att i frid resa vidare, så att
han kan komma till mig, för jag väntar på honom tillsammans med bröderna.
12
TR Scriverer 12. περὶ δὲ Ἀπολλῶ τοῦ ἀδελφοῦ, πολλὰ παρεκάλεσα αὐτὸν ἵνα ἔλθῃ πρὸς
ὑμᾶς μετὰ τῶν ἀδελφῶν• καὶ πάντως οὐκ ἦν θέλημα ἵνα νῦν ἔλθῃ, ἐλεύσεται δὲ ὅταν
εὐκαιρήσῃ.
Gr-East 12. Περὶ δὲ Ἀπολλῶ τοῦ ἀδελφοῦ πολλὰ παρεκάλεσα αὐτὸν ἵνα ἔλθῃ πρὸς
ὑμᾶς μετὰ τῶν ἀδελφῶν· καὶ πάντως οὐκ ἦν θέλημα ἵνα νῦν ἔλθῃ, ἐλεύσεται δὲ ὅταν
εὐκαιρήσῃ.
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TKIS 12. Mitä veli Apollokseen tulee, olen paljon kehoittanut häntä lähtemään veljien kanssa
luoksenne, mutta hän ei lainkaan halunnut lähteä nyt, vaan tulee kun hänelle sopii.
FiSTLK2017 12. Mitä veli Apolloon tulee, olen kovasti kehottanut häntä lähtemään veljien kanssa
luoksenne. Mutta hän ei ole ollenkaan halukas lähtemään nyt, vaan tulee, kun hänelle sopii.
Biblia1776 12. Mutta veljestä Apollosta tietäkäät, että minä olen häntä paljon neuvonut veljien
kanssa teidän tykönne tulemaan, mutta ei hän nyt tahtonut tulla; kuitenkin on hän tuleva, kuin
hänellä sovelias aika on.
CPR1642 12. APollosta meidän weljestämme tietkät että minä olen händä neuwonut weljein cansa
teidän tygönne tuleman mutta ei hän nyt tahtonut tulla cuitengin on hän tulewa cosca hänelle nijn
sopi.
UT1548 12. Edhespein Apollosta meiden Welieste/ tietke ette mine olen wsein henen mananut
tuleman teiden tygenne Welieden cansa/ Mutta ei henen tachtonsa suinga nyt ollut tulla/ Tuleua
hen quitengin on/ coska henen nin sopi.
Edespäin Apollosta meidän weljestä/ tietkää että minä olen usein hänen manannut tulemaan

teidän tykönne weljien kanssa/ Mutta ei hänen tahtonsa suinkaan nyt ollut tulla/ Tulewa hän
kuitenkin on/ koska hänen niin sopii.
Ref2016NTSve 12. Men när det gäller brodern Apollos, så har jag ofta uppmanat honom att komma
till er med bröderna. Men han var inte alls villig att komma nu, utan han kommer när han finner ett
lämpligt tillfälle.
13 TR Scriverer 13. Γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε.
Gr-East 13. Γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε.
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TKIS 13. Valvokaa, pysykää lujina uskossa, olkaa miehuulliset, olkaa voimalliset.
FiSTLK2017 13. Valvokaa, pysykää lujina uskossa, olkaa miehuulliset, olkaa vahvat.
Biblia1776 13. Valvokaat, pysykäät uskossa, olkaat urhoolliset, olkaat vahvat!
CPR1642 13. WAlwocat pysykät uscosa olcat urholliset olcat wahwat:
UT1548 13. Waluoca/ seisoca Uskossa/ prwcatka teitenne wrohollisesta/ olcat wachuat/
Walwokaa/ seisokaa uskossa/ pruukatkaa teitänne urhoollisesti/ olkaat wahwat/
Ref2016NTSve 13. Vaka, stå fasta i tron, uppträd som män, var starka.
14 TR Scriverer 14. πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γινέσθω.
Gr-East 14. πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γινέσθω.

πάντα ὑμῶν ἐν

ἀγάπῃ

γινέσθω

ginesthō
panta hymōn en
agapē
G3956 G5216 G1722 G26
G1096
kaikki teillä
rakkaudessa tapahtukoon
TKIS 14. Tapahtukoon teillä kaikki rakkaudessa.
FiSTLK2017 14. Kaikki, mitä teette, tapahtukoon rakkaudessa.
Biblia1776 14. Kaikki teidän menonne tapahtukoon rakkaudessa.
CPR1642 14. Caicki tapahtucon rackaudes.
UT1548 14. Caiki teiden asianna keutteke Rackaudes.
Kaikki teidän asianne käyttäkää rakkaudessa.
Ref2016NTSve 14. Låt allt hos er ske i kärlek.
15
TR Scriverer 15. Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί• οἴδατε τὴν οἰκίαν Στεφανᾶ, ὅτι ἐστὶν

ἀπαρχὴ τῆς Ἀχαΐας, καὶ εἰς διακονίαν τοῖς ἁγίοις ἔταξαν ἑαυτούς

Gr-East 15. Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί· οἴδατε τὴν οἰκίαν Στεφανᾶ, ὅτι ἐστὶν ἀπαρχὴ
τῆς Ἀχαΐας καὶ εἰς διακονίαν τοῖς ἁγίοις ἔταξαν ἑαυτούς·
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TKIS 15. Mutta kehoitan teitä, veljet: tiedätte Stefanaan perhekunnan — että se on Akaian esikoinen
ja että he ovat antautuneet pyhien palveluun.
FiSTLK2017 15. Mutta kehotan teitä, veljet: te tunnette Stefanaan perhekunnan ja tiedätte, että se
on Akaian ensi hedelmä ja että he ovat antautuneet pyhien palvelukseen.
Biblia1776 15. Mutta minä neuvon teitä, rakkaat veljet: te tunnette Stephanaan perheen, että he
ovat alkeet Akajassa ja ovat ruvenneet pyhiä palvelemaan:
CPR1642 15. Mutta minä neuwon teitä rackat weljet te tunnetta Stephanan perehen että he owat
alket Achajas ja owat ruwennet pyhiä palweleman.
UT1548 15. Mutta mine manan teite rackat weliet/ te tunnetta Stephanan Perehe'/ ette he ouat ne
Alkeet Achaias/ ia ouat itzense asettanet nite Pyhie palueleman/
Mutta minä manaan teitä rakkaat weljet/ te tunnette Stephanien perheen/ että he owat ne alkeet
Achaias/ ja owat itsensä asettaneet niitä pyhiä palweleman/
Ref2016NTSve 15. Men jag förmanar er, bröder. Ni vet att de som hör till Stefanus hus är Akajas
förstlingsfrukt och (att) de har ställt sig i de heligas tjänst.
16
TR Scriverer 16. ἵνα καὶ ὑμεῖς ὑποτάσσησθε τοῖς τοιούτοις, καὶ παντὶ τῷ συνεργοῦντι
καὶ κοπιῶντι.
Gr-East 16. ἵνα καὶ ὑμεῖς ὑποτάσσησθε τοῖς τοιούτοις καὶ παντὶ τῷ συνεργοῦντι καὶ
κοπιῶντι.
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TKIS 16. Olkaa tekin kuuliaiset sellaisille ja jokaiselle, joka on yhteistyössä ja näkee vaivaa.
FiSTLK2017 16. Olkaa tekin kuuliaisia heidän kaltaisilleen ja jokaiselle, joka tekee työtä ja näkee
vaivaa heidän kanssaan.

Biblia1776 16. Että te myös olisitte senkaltaisille alamaiset ja jokaiselle apulaiselle ja auttajalle.
CPR1642 16. Että te myös olisitta sencaltaisten alammaiset ja jocaidzen apulaisen ja auttajan.
UT1548 16. Senpäle ette te mös olisitta sen caltaiste' alamaiset/ ia iocaitzen ynnetekiein ia
auttaiain.
Sen päälle että te myös olisitte sen kaltaisten alamaiset/ ja jokaisen ynnä tekijäin ja auttajain.
Ref2016NTSve 16. Därför ska ni också underordna er sådana och alla dem som hjälper (oss) och
tar del i arbetet.
17
TR Scriverer 17. χαίρω δὲ ἐπὶ τῇ παρουσίᾳ Στεφανᾶ καὶ φουρτουνάτου καὶ Ἀχαϊκοῦ,
ὅτι τὸ ὑμῶν ὑστέρημα οὗτοι ἀνεπλήρωσαν.
Gr-East 17. χαίρω δὲ ἐπὶ τῇ παρουσίᾳ Στεφανᾶ καὶ Φορτουνάτου καὶ Ἀχαϊκοῦ, ὅτι τὸ
ὑμῶν ὑστέρημα οὗτοι ἀνεπλήρωσαν·
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TKIS 17. Mutta iloitsen Stefanaan ja Fortunatuksen ja Akaikuksen läsnäolosta*, koska he ovat
korvanneet teidän poissaolonne,
FiSTLK2017 17. Iloitsen Stefanaan, Fortunatoksen ja Akaikoksen tulosta tänne, koska he korvaavat
teidän poissaolonne.
Biblia1776 17. Mutta minä iloitsen Stephanaan, Fortunatuksen ja Akaikuksen tulemisesta; sillä he
ovat teidän puuttumisenne täyttäneet.
CPR1642 17. Mutta minä iloidzen Stephanan Fortunatuxen ja Achaicuxen tulemisesta: sillä mitä
teille puuttui minulda sen he täyttäwät.
UT1548 17. Mutta mine iloitze' Stephanin tulemista/ ia Fortunatusen/ ia Achaiusen/ Sille mite teille
puutui minulda/ sen he ylesteutteuet.
Mutta minä iloitsen Stephanin tulemista/ ja Fortunatusen/ ja Achaiusen/ Sillä mitä teille puuttui
minulta/ sen he ylös täyttäwät.
Ref2016NTSve 17. Nu gläder jag mig över att Stefanus och Fortunatus och Akaikus har kommit,
eftersom de har fyllt tomrummet efter er.
18
TR Scriverer 18. ἀνέπαυσαν γὰρ τὸ ἐμὸν πνεῦμα καὶ τὸ ὑμῶν. ἐπιγινώσκετε οὖν τοὺς
τοιούτους.
Gr-East 18. ἀνέπαυσαν γὰρ τὸ ἐμὸν πνεῦμα καὶ τὸ ὑμῶν. Ἐπιγινώσκετε οὖν τοὺς
τοιούτους.

ἀνέπαυσαν

γὰρ

τὸ

ἐμὸν

πνεῦμα καὶ

τὸ

ὑμῶν

anepausan
gar
emon pneuma kai
hymōn
to
to
G373
G1063 G3588 G1699 G4151 G2532 G3588 G5216
sillä he ovat virkistäneet
minun henkeäni ja
teidän

ἐπιγινώσκετε

οὖν

τοὺς

τοιούτους

epiginōskete
oun
tous
toioutous
G1921
G3767 G3588 G5108
antakaa täysi tunnustus siis
kaltaisilleen
TKIS 18. sillä he ovat virkistäneet minun henkeäni ja teidän. Antakaa siis tunnustus sellaisille.
FiSTLK2017 18. He ovat virkistäneet minun henkeäni niin kuin teidänkin. Antakaa siis sellaisille
tunnustusta.
Biblia1776 18. Sillä he virvoittivat minun henkeni ja teidän; sentähden tuntekaat senkaltaiset.
CPR1642 18. Ne wirwotit minun hengeni ja teidän sentähden tutcat sencaltaiset.
UT1548 18. Ne wirghotit minun Hengeni ia teiden. Senteden tutka ne iotca sencaltaiset ouat.
Ne wirwoitit minun henkeni ja teidän. Sentahden tuntekaa ne jotka senkaltaiset owat.
Ref2016NTSve 18. För de har upplivat min och er ande. Därför (ska ni) sätta värde på sådana.
19
TR Scriverer 19. Ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τῆς Ἀσίας• ἀσπάζονται ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ
πολλὰ Ἀκύλας καὶ Πρίσκιλλα, σὺν τῇ κατ’ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίᾳ.
Gr-East 19. Ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τῆς Ἀσίας. ἀσπάζονται ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ
πολλὰ Ἀκύλας καὶ Πρίσκιλλα σὺν τῇ κατ’ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίᾳ.
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TKIS 19. Aasian seurakunnat tervehtivät teitä. Akylas ja Priskilla* sekä heidän kotonaan
kokoontuva seurakunta lähettävät teille paljon terveisiä Herrassa.
FiSTLK2017 19. Aasian seurakunnat tervehtivät teitä. Monet tervehdykset Herrassa lähettävät teille
Akylas ja Priskilla sekä heidän kodissaan kokoontuva seurakunta.
Biblia1776 19. Teitä tervehtivät Asian seurakunnat. Teitä tervehtivät suuresti Akvila ja Priskilla
Herrassa, ja seurakunta, joka heidän huoneessansa on.
CPR1642 19. TEitä terwettä Asian Seuracunda. Teitä terwettäwät suurest Aquila ja Priscilla
HERrasa ja Seuracunda joca heidän huonesans on.
UT1548 19. Teite teruettä se Seurakunda Asiasa. Palio teruetteuet teite Aquila ia Priscilla Herrasa
sen Seuracunnan cansa ioca heiden Honesans ombi.

Teitä terwehtää se seurakunta Asiassa. Paljon terwehtäwät teitä Aquila ja Priscilla Herrassa sen
seurakunnan kanssa joka heidän huoneessansa ompi.
Ref2016NTSve 19. Församlingarna i Asien hälsar er. Akvila och Priscilla och den församling som
kommer tillsammans i deras hus hälsar hjärtligt till er i Herren.
20
TR Scriverer 20. ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀδελφοὶ πάντες. ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι
ἁγίῳ.
Gr-East 20. ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀδελφοὶ πάντες. ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι
ἁγίῳ.
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TKIS 20. Kaikki veljet tervehtivät teitä. Tervehtikää toisianne pyhällä suudelmalla.
FiSTLK2017 20. Kaikki veljet lähettävät teille tervehdyksen. Tervehtikää toisianne pyhällä
suudelmalla.
Biblia1776 20. Teitä tervehtivät kaikki veljet. Tervehtikäät toinen toistanne pyhällä suunantamisella.
CPR1642 20. Teitä terwettäwät caicki weljet. Terwettäkät toinen toistan pyhällä suunandamisella.
UT1548 20. Teruetteuet teite caiki Weliet. Teruetteke keskenen Pyhelle Suunandeilla.
Terwehtäwät teitä kaikki weljet. Terwehtäkää keskenään pyhällä suunannolla.
Ref2016NTSve 20. Alla bröderna hälsar till er. Hälsa varandra med en helig kyss.
21 TR Scriverer 21. Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου.
Gr-East 21. Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου.
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TKIS 21. Tervehdys minulta, Paavalilta, omakätisesti.
FiSTLK2017 21. Tervehdys minulta, Paavalilta, omakätisesti.
Biblia1776 21. Minä Paavali tervehdin teitä omalla kädelläni.
CPR1642 21. Minä Pawali terwetän teitä omalla kädelläni.

UT1548 21. Mine Pauali Terueten teite omalla Kädhelleni.
Minä Pawali terwehdän teitä omalla kädelläni.
Ref2016NTSve 21. Denna hälsning är från (mig), Paulus, med min egen hand.
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TR Scriverer 22. εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ἤτω ἀνάθεμα. Μαρὰν ἀθα.
Gr-East 22. εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ἤτω ἀνάθεμα. μαρὰν ἀθᾶ.
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TKIS 22. Jos joku ei rakasta Herraa (Jeesusta Kristusta), olkoon hän kirottu! *Maran ata*.
FiSTLK2017 22. Jos joku ei rakasta Herraa Kristusta, hän olkoon kirottu! Maran ata. [6]
Biblia1776 22. Joka ei Herraa Jesusta Kristusta rakasta, se olkoon anatema maranata.
CPR1642 22. Joca ei HErra Jesusta Christusta racasta se olcon Anathema Maranatha.
UT1548 22. Joca ei Herra Iesust Christusta racassa pidhe/ se olcon * Anathema Maharam motha.
Joka ei Herraa Jesusta Kristusta rakkaana pidä/ se olkoon Anathema Maharam motha.
Ref2016NTSve 22. Om någon inte har Herren Jesus Kristus kär, så vare han förbannad. Marana ta.
23 TR Scriverer 23. ἡ χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μεθ’ ὑμῶν.
Gr-East 23. Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μεθ’ ὑμῶν.
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TKIS 23. Herran Jeesuksen Kristuksen armo olkoon kanssanne.
FiSTLK2017 23. Herran Jeesuksen armo olkoon kanssanne.
Biblia1776 23. Herran Jesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne!
CPR1642 23. HERran Jesuxen Christuxen armo olcon teidän cansan.
UT1548 23. Se HERRAN IesuSEN CHRISTUSEN Armo olkon teiden cansan.
Se HERRAN Jesuksen KRISTUKSEN armo olkoon teidän kanssan.
Ref2016NTSve 23. Herren Jesu Kristi nåd (vare) med er.
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TR Scriverer 24. ἡ ἀγάπη μου μετὰ πάντων ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. ἀμήν. πρός

Κορινθίους πρώτη ἐγράφη ἀπό Φιλίππων διά Στεφανᾶ καί φουρτουνάτου καί
Ἀχαϊκοῦ καί Τιμοθέου

Gr-East 24. ἡ ἀγάπη μου μετὰ πάντων ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· ἀμήν.
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TKIS 24. Minun rakkauteni on teidän kaikkien kanssa Kristuksessa Jeesuksessa. (Aamen.)
FiSTLK2017 24. Rakkauteni on teidän kaikkien kanssa Kristuksessa Jeesuksessa.
Biblia1776 24. Minun rakkauteni olkoon kaikkein teidän kanssanne Kristuksessa Jesuksessa!
Amen!
CPR1642 24. Minun rackauden olcon caickein teidän cansan Christuxes Jesuxes Amen.
UT1548 24. Minun Rackauden olkon teiden caikein cansan Christusesa Iesusesa AMEN.
Minun rakkauden olkoon teidän kaikkein kanssan Kristuksessa Jesuksessa. AMEN.
Ref2016NTSve 24. Min kärlek (är) med er alla i Kristus Jesus. Amen.

