2 Korintto 1 (2 Corinthians 1)
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TR Scriverer 1. Παῦλος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ θελήματος Θεοῦ, καὶ Τιμόθεος ὁ

ἀδελφός, τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ, σὺν τοῖς ἁγίοις πᾶσι τοῖς οὖσιν
ἐν ὅλῃ τῇ Ἀχαΐᾳ•
Gr-East 1. Παῦλος, ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ θελήματος Θεοῦ, καὶ Τιμόθεος ὁ

ἀδελφός, τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ σὺν τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν ἐν
ὅλῃ τῇ Ἀχαΐᾳ.
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TKIS 1. Paavali, Jumalan tahdosta * Jeesuksen Kristuksen* apostoli, ja veli Timoteus Korintossa
olevalle Jumalan seurakunnalle ynnä kaikille pyhille koko Akaiassa.
FiSTLK2017 1. Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, ja veli Timoteus
Korinttossa olevalle Jumalan seurakunnalle sekä kaikille pyhille koko Akaiassa.
Biblia1776 1. Paavali, Jesuksen Kristuksen apostoli Jumalan tahdon kautta, ja Timoteus veli,
Jumalan seurakunnalle, joka on Korintossa, ja kaikille pyhille, jotka koko Akajassa ovat:
CPR1642 1. PAwali Jesuxen Christuxen Apostoli Jumalan tahdon cautta ja Timotheus weli. Sille
Seuracunnalle joca on Corinthos ja caikille Pyhille jotca coco Achajas owat.
UT1548 1. PAuali Iesusen Christusen Apostoli Jumalan tachdon cautta/ ia Timotheus Welij. Sille
Seuraku'nalle ioka on Corinthis/ ynne caikille Pyhille/ iotca Achaiassa ouat.
Pawali Jesuksen Kristuksen apostoli Jumalan tahdon kautta/ ja Timotheus weli. Sille
seurakunnalle joka Korintissa/ ynnä kaikille pyhille/ jotka Akaiassa owat.
Ref2016NTSve 1. Paulus, Jesu Kristi apostel genom Guds vilja, och brodern Timoteus till den Guds
församling som är i Korint (samt) med alla de heliga som är i hela Akaja.
J-P-Green 1. Paul, an apostle of Jesus Christ, through the will of God, and Timothy the brother, to
the assembly of God being in Corinth, with all the saints being in all Achaia,
KJV 1. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother, unto the church
of God which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia:
Luther2009 1. Paulus, ein Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes, und Timotheus, der Bruder,
an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, mit allen Heiligen, die in ganz Achaja sind:

Ostervald-Fr 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et Timothée, notre frère, à
l'Église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les Saints qui sont dans toute l'Achaïe.
RV'1862 1. PABLO, apóstol de Jesu Cristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la
iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están por toda la Acaya.
SVV1750 1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, en Timotheus, de
broeder, aan de Gemeente Gods, die te Korinthe is, met al de heiligen, die in geheel Achaje zijn:
PR1739 1. Paulus Jesusse Kristusse Apostel Jummala tahtmisse järrele, ja wend Timoteus,
Jummala koggodussele, mis Korintusse liñnas on, keige pühhadega, kes keige Ahkaja maal on.
RuSV1876 1 Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа, и Тимофейбрат, церкви Божией,
находящейся в Коринфе, со всеми святымипо всей Ахаии:
2
TR Scriverer 2. χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ
Χριστοῦ.
Gr-East 2. χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.
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TKIS 2. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta.
FiSTLK2017 2. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta
Kristukselta!
Biblia1776 2. Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän Isältämme ja Herralta Jesukselta
Kristukselta!
CPR1642 2. Armo olcon teille ja Rauha Jumalalda meidän Isäldäm ja HERralda Jesuxelda
Christuxelda.
UT1548 2. Armo olcoon teille ia Rauha Jumalalda meiden Iselden/ ia Herralda Iesuselda
Christuselda.
Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän Isältä/ ja Herralta Jesukselta Kristukselta.
Ref2016NTSve 2. Nåd (vare) med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. J-PGreen 2. Grace to you and peace from God our Father and (the) Lord Jesus Christ.
KJV 2. Grace be to you and peace from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.
Luther2009 2. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus
Christus!

Ostervald-Fr 2. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, et du Seigneur
Jésus-Christ!
RV'1862 2. Gracia a vosotros, y paz de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesu Cristo.
SVV1750 2 Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.
PR1739 2. Arm olgo teile ja rahho Jummalast meie Issast, ja Issandast Jesussest Kristussest.
RuSV1876 2 благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
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TR Scriverer 3. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ
πατὴρ τῶν οἰκτιρμῶν καὶ Θεὸς πάσης παρακλήσεως,
Gr-East 3. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ πατὴρ
τῶν οἰκτιρμῶν καὶ Θεὸς πάσης παρακλήσεως,
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TKIS 3. Ylistetty olkoon Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden* Isä ja kaiken
lohdutuksen Jumala,
FiSTLK2017 3. Kiitetty olkoon Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja
kaiken lohdutuksen Jumala,
Biblia1776 3. Kiitetty olkoon Jumala ja meidän Herran Jesuksen Kristuksen Isä, laupiuden Isä, ja
kaiken lohdutuksen Jumala!
CPR1642 3. KIjtetty olcon Jumala meidän HERran Jesuxen Christuxen Isä laupiuden Isä ja caiken
lohdutuxen Jumala
UT1548 3. Hyuestisiugnattu olcoon Jumala/ meiden HERRAN Iesusen Christusen Ise/ sen
Laupiude' Ise/ ia caiken Lohutoxen Jumala/
Hywästi siunattu olkoon Jumalan/ meidän HERRAN Jesuksen Kristuksen Isä/ sen laupeuden Isä/
ja kaiken lohdutuksen Jumala/
Ref2016NTSve 3. Välsignad (vare) vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader
och all trösts Gud,
J-P-Green 3. Blessed (be) the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassions
and God of all comfort,
KJV 3. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the
God of all comfort;
Luther2009 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der
Barmherzigkeit und Gott allen Trostes,

Ostervald-Fr 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le
Dieu de toute consolation,
RV'1862 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesu Cristo, el Padre de misericordias, y el
Dios de toda consolación.
SVV1750 3 Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der
barmhartigheden, en de God aller vertroosting;
PR1739 3. Kidetud olgo Jummal, ja meie Issanda Jesusse Kristusse Issa, se süddamelikko
hallastusse Issa, ja keige trööstimisse Jummal,
RuSV1876 3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог
всякого утешения,
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TR Scriverer 4. ὁ παρακαλῶν ἡμᾶς ἐπὶ πάσῃ τῇ θλίψει ἡμῶν, εἰς τὸ δύνασθαι ἡμᾶς

παρακαλεῖν τοὺς ἐν πάσῃ θλίψει, διὰ τῆς παρακλήσεως ἧς παρακαλούμεθα αὐτοὶ ὑπὸ
τοῦ Θεοῦ•
Gr-East 4. ὁ παρακαλῶν ἡμᾶς ἐν πάσῃ τῇ θλίψει ἡμῶν, εἰς τὸ δύνασθαι ἡμᾶς
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TKIS 4. joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, jotta me sillä lohdutuksella, jolla Jumala
meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa kaikenlaisessa ahdistuksessa olevia.
FiSTLK2017 4. joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että sillä lohdutuksella, jolla
Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikessa ahdistuksessa ovat.
Biblia1776 4. Joka meitä lohduttaa kaikessa meidän vaivassamme, että me taitaisimme lohduttaa
niitä, jotka kaikkinaisessa vaivassa ovat, sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä lohduttaa.
CPR1642 4. Joca meitä lohdutta caikesa meidän waiwasam että mekin taidaisimma lohdutta nijtä
jotca caickinaises waiwas owat sillä lohdutuxella jolla Jumala meitä lohdutta.
UT1548 4. ioca meite Lohuttapi caikesa meiden Waiwassa/ ette meki taidhaisima mös lohutta nijte
iotca caikinaises Waiwassa ouat/ sille lohutoxella iolla Jumala meite lohutta.
joka meitä lohduttaapi kaikessa meidän waiwassa/ että mekin taitaisimme myös lohduttaa niitä
jotka kaikkinaisessa waiwassa owat/ sillä lohdutuksella jolla Jumala meitä lohduttaa.

Ref2016NTSve 4. som tröstar oss i all vår nöd, för att vi med den tröst vi själva får av Gud ska
kunna trösta andra i all den nöd (som drabbar dem).
J-P-Green 4. the (One) comforting us on all our affliction, for us to be able to comfort those in every
affliction, through the comfort by which we ourselves are comforted by God.
KJV 4. Who comforteth us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in
any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God.
Luther2009 4. der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in
allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden.
Ostervald-Fr 4. Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous
sommes nous-mêmes consolés de Dieu, nous puissions consoler tous ceux qui sont dans quelque
affliction.
RV'1862 4. El que nos consuela en todas nuestras tribulaciones; para que podamos nosotros
consolar a los que están en cualquiera angustia, con la consolación con que nosotros mismos
somos consolados de Dios.
SVV1750 4 Die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degenen,
die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting, met welke wij zelven van God vertroost worden.
PR1739 4. Kes meid trööstib keige meie willetsusse sees, et meie woime trööstida neid, kes
keigesugguse willetsusse sees on, se trööstimissega, misga meid endid Jummalast trööstitakse.
RuSV1876 4 утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать
находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих!
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TR Scriverer 5. ὅτι καθὼς περισσεύει τὰ παθήματα τοῦ Χριστοῦ εἰς ἡμᾶς, οὕτω διὰ
Χριστοῦ περισσεύει καὶ ἡ παράκλησις ἡμῶν.
Gr-East 5. ὅτι καθὼς περισσεύει τὰ παθήματα τοῦ Χριστοῦ εἰς ἡμᾶς, οὕτω διὰ
Χριστοῦ περισσεύει καὶ ἡ παράκλησις ἡμῶν.
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TKIS 5. Sillä niin kuin Kristuksen kärsimykset ovat runsaina osanamme, samoin myös
lohdutuksemme on runsas Kristuksen ansiosta.
FiSTLK2017 5. Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset tulevat osaksemme runsaina, samoin on
myös lohdutuksemme runsas Kristuksen kautta.
Biblia1776 5. Sillä niinkuin Kristuksen kärsimys on paljo tullut meidän päällemme, niin myös meille
tulee paljo lohdutusta Kristuksen kautta.

CPR1642 5. Sillä nijncuin Christuxen kärsimisest on meille paljo: nijn myös meille tule paljo
lohdutust Christuxen cautta.
UT1548 5. Sille ette ninquin Christusen Kerssimiset ouat palio tulluet meiden ylitzen/ Nin tulepi
mös palio Lohutus meiden ylitzen Christusen cautta.
Sillä että niinkuin Kristuksen kärsimiset owat paljon tulleet meidän ylitsen/ Niin tuleepi myös paljon
lohdutus meidän ylitsen Kristuksen kautta.
Ref2016NTSve 5. För liksom vi har fått en riklig del av Kristi lidanden, får vi också riklig tröst genom
Kristus.
J-P-Green 5. Because even as the sufferings of Christ abound in us, so also our comfort abounds
through Christ.
KJV 5. For as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also aboundeth by Christ.
Luther2009 5. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich
getröstet durch Christus.
Ostervald-Fr 5. Car, comme les souffrances de Christ abondent en nous, ainsi notre consolation
abonde par Christ.
RV'1862 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda
también por Cristo nuestra consolación.
SVV1750 5 Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze
vertroosting overvloedig.
PR1739 5. Sest otsego meil Kristusse kannatamissi paljo on, nenda trööstitakse meid ka rohkeste
Kristusse läbbi.
RuSV1876 5 Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом
и утешение наше.
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TR Scriverer 6. εἴτε δὲ θλιβόμεθα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως καὶ σωτηρίας, τῆς
ἐνεργουμένης ἐν ὑπομονῇ τῶν αὐτῶν παθημάτων ὧν καὶ ἡμεῖς πάσχομεν• εἴτε
παρακαλούμεθα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως καὶ σωτηρίας•
Gr-East 6. εἴτε δὲ θλιβόμεθα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως καὶ σωτηρίας τῆς
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TKIS 6. Mutta joko olemme ahdistuksessa, teille lohdutukseksi ja pelastukseksi, *mikä saa aikaan
samojen kärsimysten kestämistä, joita mekin kärsimme,* tai saamme lohtua, teille lohdutukseksi
(ja pelastukseksi), niin toivomme teistä on vahva,
FiSTLK2017 6. Mutta jos olemme ahdistuksessa, se on teille lohdutukseksi ja pelastukseksi sekä
vaikuttaa, että kestätte samat kärsimykset, joita mekin kärsimme, ja toivomme teistä on vahva. Jos
taas saamme lohdutusta, tapahtuu sekin teille lohdutukseksi,
Biblia1776 6. Mutta jos meitä vaivataan, niin se tapahtuu teille lohdutukseksi ja autuudeksi, joka
vaikuttaa niiden vaivain kärsivällisyydessä, joita myös me kärsimme, eli jos meitä lohdutetaan, niin
se tulee teille lohdutukseksi ja autuudeksi; ja meidän toivomme on vahva teistä:
CPR1642 6. Mutta ehkä mikä meillä olis waiwa eli lohdutus nijn se tule teidän hywäxen: jos se on
waiwa nijn tapahtu teille lohdutuxexi ja autuudexi.
UT1548 6. Mutta mike meille on Waiwa eli Lohutus/ nin se tule teiden Hywexenne. Jos se on
Waiua/ nin se tapachtu teiden Lohutuxexi ia terweydhexi
Mutta mikä meille on waiwa eli lohdutus/ niin se tulee teidän hywäksenne. Jos se on waiwa/ niin
se tapahtuu teidän lohdutukseksi ja terweydeksi.
Ref2016NTSve 6. Men om vi lider nöd, (så är det) för er tröst och frälsning, som ger er kraft att
uthärda samma lidanden som också vi utstår. Eller om vi tröstas, (så är detta) för er tröst och
frälsning.
J-P-Green 6. But if we are troubled, (it is) for your comfort and salvation, being worked out in (the)
endurance of the same sufferings which we also suffer. If we are comforted, (it is) for your comfort
and salvation;
KJV 6. And whether we be afflicted, it is for your consolation and salvation, which is effectual in the
enduring of the same sufferings which we also suffer: or whether we be comforted, it is for your
consolation and salvation.
Luther2009 6. Wenn wir bedrängt werden, dann geschieht es euch zum Trost und Heil, das sich
wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld die gleichen Leiden ertragt, die auch wir leiden. Wenn wir
getröstet werden, dann geschieht auch das euch zum Trost und Heil.
Ostervald-Fr 6. Et, soit que nous soyons affligés, c'est pour votre consolation et votre salut, qui
s'opère dans la patience avec laquelle vous endurez les mêmes maux que nous souffrons aussi;
soit que nous soyons consolés, c'est pour votre consolation et votre salut;
RV'1862 6. Y si somos atribulados, es por vuestra consolación y salvación, la cual es eficiente en el
sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos; o si somos consolados, es por
vuestra consolación y salvación.
SVV1750 6 Doch hetzij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die
gewrocht wordt in de lijdzaamheid van hetzelfde lijden, hetwelk wij ook lijden; hetzij dat wij

vertroost worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid;
PR1739 6. Olgo meil nüüd willetust, siis sünnib se teie trööstimisseks ja önnistusseks, mis wäggew
on teie sees, kui teie kannatate needsammad kannatamissed, mis meiege kannatame: ehk kui
meid trööstitakse, siis sünnib se ka teie trööstimisse ja önnistusse pärrast.
RuSV1876 6 Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое
совершается перенесением тех жестраданий, какие и мы терпим.
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TR Scriverer 7. καὶ ἥ ἐλπίς ἡμῶν βεβαία ὑπὲρ ὑμῶν εἰδότες ὅτι ὥσπερ κοινωνοί ἐστε

τῶν παθημάτων οὕτω καὶ τῆς παρακλήσεως
Gr-East 7. εἰδότες ὅτι ὥσπερ κοινωνοί ἐστε τῶν παθημάτων, οὕτω καὶ τῆς
παρακλήσεως.
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TKIS 7. kun tiedämme, että samoin kuin olette osalliset kärsimyksistä, samoin olette myös
lohdutuksesta.
FiSTLK2017 7. koska tiedämme, että niin kuin olette osallisia kärsimyksistä, olette samoin osallisia
myös lohdutuksesta.
Biblia1776 7. Että me tiedämme, että niinkuin te olette kärsimisessä osalliset, niin te myös tulette
lohdutuksesta osalliseksi.
CPR1642 7. ( Joca idzens osotta jos te nijn kärsiwälisest kärsitte cuin me kärsimme ) Jos se on
lohdutus nijn se myös tule teille lohdutuxexi ja autuudexi. Meillä on myös wahwa Toiwo teistä että
me tiedämme että nijncuin te oletta kärsimisist osalliset nijn te myös tuletta lohdutuxest osallisexi.
UT1548 7.
Cuca terueys osottapi itzens/ ios te kerssitte sillemodholla kerssiuellisesta/ quin me kerssime
Jos se ombi Lohutos/ nin se mös tule teille Lohutuxexi ia terueydhexi. Ombi mös meiden Toiuo
wahua teiden edesten/ Senpolesta ette me tiedheme/ ette ninquin te oletta osaliset kerssimisistä/
nin te mös tuletta osalisexi Lohutuxesta.
Kuka terweys osoittaapi itsensä/ jos te kärsitte sillä muodolla kärsiwällisesti/ kuin me kärsimme
Jos se ompi lohdutus/ niin se myös tulee teille lohdutukseksi ja terweydeksi. Ompi myös meidän
toiwo wahwa teidän edestän/ Sen puolesta että me tiedämme/ että niinkuin te olette osalliset
kärsimisestä/ niin te myös tulette osalliseksi lohdutuksesta.
Ref2016NTSve 7. Och vårt hopp om er (är) fast. (Vi) vet att liksom ni är delaktiga i lidandet, så (är
ni) även (delaktiga) i trösten.

J-P-Green 7. and our hope for you (is) certain, knowing that even as you are sharers of the
sufferings, so also of the comfort.
KJV 7. And our hope of you is stedfast, knowing, that as ye are partakers of the sufferings, so shall
ye be also of the consolation.
Luther2009 7. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, dass, wie ihr Anteil an den
Leiden habt, so auch am Trost.
Ostervald-Fr 7. (Et l'espérance que nous avons de vous est ferme;) sachant que comme vous avez
part aux souffrances, vous aurez aussi part à la consolation.
RV'1862 7. Y nuestra esperanza de vosotros es firme, estando ciertos que como sois participantes
de las aflicciones, así también lo seréis de la consolación.
SVV1750 7 En onze hoop van u is vast, als die weten, dat, gelijk gij gemeenschap hebt aan het
lijden, gij ook alzo gemeenschap hebt aan de vertroosting.
PR1739 7. Ja meie lotus teie pärrast on kindel, sest et meie teame, et otsego teie ossa sate neist
kannatamistest, nenda ka sest trööstimissest.
RuSV1876 7 И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли, утешаемся для вашего утешения и
спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении.
8
TR Scriverer 8. οὐ γὰρ θέλομεν ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς θλίψεως ἡμῶν τῆς
γενομένης ἡμῖν ἐν τῇ Ἀσίᾳ, ὅτι καθ’ ὑπερβολὴν ἐβαρήθημεν ὑπὲρ δύναμιν, ὥστε
ἐξαπορηθῆναι ἡμᾶς καὶ τοῦ ζῆν.
Gr-East 8. Οὐ γὰρ θέλομεν ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς θλίψεως ἡμῶν τῆς
γενομένης ἡμῖν ἐν τῇ Ἀσίᾳ, ὅτι καθ’ ὑπερβολὴν ἐβαρήθημεν ὑπὲρ δύναμιν, ὥστε
ἐξαπορηθῆναι ἡμᾶς καὶ τοῦ ζῆν·
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TKIS 8. Emme näet tahdo, veljet, teidän olevan tietämättömiä ahdistuksesta, joka tuli osaksemme
Aasiassa. Sillä olimme ylen määrin, yli voimien rasittuneet, niin että jouduimme epätoivoon

hengestämmekin.
FiSTLK2017 8. Sillä emme tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä ahdistuksesta [1] , jossa
olimme Aasiassa, kuinka hyvin suuret, yli voimiemme käyvät, rasituksemme olivat, niin että olimme
jo epätoivoisia hengestämmekin,
Biblia1776 8. Sillä emme tahdo salata teiltä, rakkaat veljet, meidän vaivaamme, joka meille Asiassa
tapahtui: että me olimme sangen suuresti rasitetut ylitse meidän voimamme, niin että me jo
meidän hengestämme epäilimme.
CPR1642 8. SIllä en me tahdo salata teildä rackat weljet meidän waiwam cuin meille Asias
tapahdui: sillä me olimma sangen suurest rasitetut ylidze meidän woimam nijn että me jo meidän
hengestäm epäilimme:
UT1548 8. Sille/ eipe me tadho salata teilde/ Rackat Weliet/ meiden Waiuan/ quin meiden cochtan
Asias tuli/ Sille me olima raskatetudh ylitze mären/ ia ylitze woiman/ nijn ette me io epeilime
meiden hengestä/
Sillä/ eipä me tahdo salata teiltä/ Rakkaat weljet/ meidän waiwan/ kuin meidän kohtaan Aasiassa
tuli/ Sillä me olimme raskautetut ylitse määrän/ ja ylitse woiman/ niin että me jo epäilimme meidän
hengestä/
Ref2016NTSve 8. För vi vill inte, bröder, att ni ska vara okunniga om den nöd som vi fick utstå i
Asien. Vi blev så nedtyngda långt över (vår) förmåga, så att vi till och med misströstade om livet.
J-P-Green 8. For, brothers, we do not want you to be ignorant as to our affliction having happened
to us in Asia, that we were excessively burdened beyond (our) power, so as for us even to despair
of living.
KJV 8. For we would not, brethren, have you ignorant of our trouble which came to us in Asia, that
we were pressed out of measure, above strength, insomuch that we despaired even of life:
Luther2009 8. Denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen, in welche Bedrängnis wir in
Asien kamen, sodass wir über die Maßen beschwert waren, über unsere Kräfte, sodass wir sogar
am Leben verzweifelten,
Ostervald-Fr 8. Car, mes frères, nous ne voulons pas que vous ignoriez l'affliction qui nous est
survenue en Asie, c'est que nous avons été accablés excessivement, au-dessus de nos forces, en
sorte que nous désespérions même pour notre vie.
RV'1862 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos fué
hecha en Asia, que sobre manera fuimos cargados sobre nuestras fuerzas, de tal manera que aun
dudábamos de la vida.
SVV1750 8 Want wij willen niet, broeders, dat gij onwetende zijt van onze verdrukking, die ons in
Azie overkomen is, dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht, alzo dat wij
zeer in twijfel waren, ook van het leven.
PR1739 8. Sest meie ei tahha mitte, wennad, et teil peab teädmatta ollema meie willetsus, mis meil
Asia-maal on olnud, et meid üpris wägga waewati ülle meie rammo, nenda et meie kahhe wahhel
ollime ka omma ello pärrast:
RuSV1876 8 Ибо мы не хотим оставить вас, братия, в неведении о скорби нашей, бывшей с
нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись
остаться в живых.
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TR Scriverer 9. ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς τὸ ἀπόκριμα τοῦ θανάτου ἐσχήκαμεν, ἵνα μὴ
πεποιθότες ὦμεν ἐφ’ ἑαυτοῖς ἀλλ’ ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ ἐγείροντι τοὺς νεκρούς•
Gr-East 9. ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς τὸ ἀπόκριμα τοῦ θανάτου ἐσχήκαμεν, ἵνα μὴ
πεποιθότες ὦμεν ἐφ’ ἑαυτοῖς, ἀλλ’ ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ ἐγείροντι τοὺς νεκρούς·
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TKIS 9. Jopa meillä oli mielessämme kuolemantuomio, jottemme luottaisi itseemme, vaan
Jumalaan, joka kuolleet herättää.
FiSTLK2017 9. ja itse me jo luulimme olevamme kuolemaan tuomittuja, ettemme luottaisi
itseemme, vaan Jumalaan, joka kuolleet herättää.
Biblia1776 9. Mutta me itsellämme juuri niin päätimme, että meidän piti kuoleman, ettei meidän
pitäisi itse päällemme uskaltaman, vaan Jumalan päälle, joka kuolleetkin herättää,
CPR1642 9. Ja idzellämme juuri nijn päätimme että meidän piti cuoleman. Mutta se tapahdui ettei
meidän pidäis idze päällem uscaldaman waan Jumalan päälle joca cuolletkin herättä.
UT1548 9. ia itzelle'me iuri nin päätime ette meiden piti cooleman. Mutta se tapachtui senpolesta/
ettei meiden pideis panema' ychten vskallusta itze pälem/ wan Jumala' päle/ ioca ne Cooleet
ylesherettä.
ja itsellemme juuri niin päätimme että meidän piti kuoleman. Mutta se tapahtui sen puolesta/ ettei
meidän pitäisi paneman yhtään uskallusta itse päällemme/ waan Jumalan päälle/ joka ne kuolleet
ylös herättää.
Ref2016NTSve 9. Ja, vi hade inom oss själva fällt dödsdomen över oss, för att vi inte skulle
förtrösta på oss själva utan på Gud, som uppväcker de döda,
J-P-Green 9. But we ourselves have the sentence of death in ourselves, that we should not trust on
ourselves, but on God, the (One) raising the dead,
KJV 9. But we had the sentence of death in ourselves, that we should not trust in ourselves, but in
God which raiseth the dead:
Luther2009 9. ja, bei uns selbst das Urteil des Todes erhalten hatten, damit wir unser Vertrauen
nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt,
Ostervald-Fr 9. Et nous nous regardions nous-mêmes comme condamnés à mort, afin que nous
n'eussions point de confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts;

RV'1862 9. Mas nosotros tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no
confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que levanta los muertos:
SVV1750 9 Ja, wij hadden al zelven in onszelven het vonnis des doods, opdat wij niet op onszelven
vertrouwen zouden, maar op God, Die de doden verwekt;
PR1739 9. Waid meil olli meie enneste arwates surm kä, et meie ei piddand enneste peäle lootma,
waid Jummala peäle, kes surnud üllesärratab,
RuSV1876 9 Но сами в себе имели приговор к смерти,для того, чтобы надеяться не на самих
себя,но на Бога, воскрешающего мертвых,
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TR Scriverer 10. ὃς ἐκ τηλικούτου θανάτου ἐρρύσατο ἡμᾶς καὶ ῥύεται, εἰς ὃν ἠλπίκαμεν
ὅτι καὶ ἔτι ῥύσεται,
Gr-East 10. ὃς ἐκ τηλικούτου θανάτου ἐρρύσατο ἡμᾶς καὶ ῥύεται, εἰς ὃν ἠλπίκαμεν ὅτι
καὶ ἔτι ῥύσεται,
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TKIS 10. Hän pelasti meidät niin suuresta kuolemanvaarasta* ja yhä pelastaa, ja Häneen olemme
panneet toivomme, että Hän vielä vastakin pelastaa,
FiSTLK2017 10. Hän pelasti meidät niin suuresta kuolemanvaarasta, ja yhä pelastaa, ja häneen
olemme panneet toivomme, että hän vielä vastakin pelastaa,
Biblia1776 10. Joka meitä niin suuresta kuolemasta päästi ja päästää; ja me turvaamme hänen
päällensä, että hän tästedeskin meitä päästää,
CPR1642 10. Joca meitä sencaltaisesta päästi ja wielä jocapäiwä päästä ja me turwamma hänen
päällens että hän tästedeskin meitä aina päästä
UT1548 10. Joca meite sencaltaisesta Coolemasta pästi/ ia wiele nyt iocapeiue pästepi/ Ja me
toiuoma hene' päle's ette he' testedes aina pästepi/
Joka meitä senkaltaisesta kuolemasta päästi/ ja wielä nyt jokapäiwä päästääpi/ Ja me toiwomme
hänen päällensä että hän tästedes aina päästääpi.
Ref2016NTSve 10. han som har räddat och räddar oss ur en sådan dödsnöd. Till honom har vi det
hoppet, att han även i fortsättningen ska rädda (oss),
J-P-Green 10. who delivered us from so great a death, and does deliver; in whom we have hope that
He will still deliver (us),
KJV 10. Who delivered us from so great a death, and doth deliver: in whom we trust that he will yet
deliver us;

Luther2009 10. der uns aus solcher Todesnot errettet hat und noch errettet. Auf ihn hoffen wir, er
wird uns auch hinfort erretten,
Ostervald-Fr 10. Qui nous a délivrés et nous délivre d'une telle mort; et nous avons cette espérance
qu'il nous en délivrera encore;
RV'1862 10. El cual nos libró de tamaña muerte, y nos libra: en el cual esperamos que aun nos
librará;
SVV1750 10 Die ons uit zo groten dood verlost heeft, en nog verlost; op Welken wij hopen, dat Hij
ons ook nog verlossen zal.
PR1739 10. Kes meid ni surest surmast on peästnud, ja weelgi peästab; kelle peäle meie lodame,
et temma meid ka eddespiddi peästab,
RuSV1876 10 Который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на Которого
надеемся, что и еще избавит,
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TR Scriverer 11. συνυπουργούντων καὶ ὑμῶν ὑπὲρ ἡμῶν τῇ δεήσει, ἵνα ἐκ πολλῶν
προσώπων τὸ εἰς ἡμᾶς χάρισμα διὰ πολλῶν εὐχαριστηθῇ ὑπὲρ ἡμῶν.
Gr-East 11. συνυπουργούντων καὶ ὑμῶν ὑπὲρ ἡμῶν τῇ δεήσει, ἵνα ἐκ πολλῶν
προσώπων τὸ εἰς ἡμᾶς χάρισμα διὰ πολλῶν εὐχαριστηθῇ ὑπὲρ ἡμῶν.
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TKIS 11. kun tekin yhdessä autatte meitä rukouksella, jotta monet uskovaiset* kiittäisivät
puolestamme siitä armosta, joka meille monien rukousten avulla on tullut.
FiSTLK2017 11. kun tekin autatte meitä esirukouksillanne, että monien joukosta meidän tähtemme
lähtisi runsas kiitos siitä armolahjasta, joka on tullut osaksemme.
Biblia1776 11. Ynnä myös teidän rukoustenne avulla meidän edestämme, että meidän tähtemme,
siitä lahjasta, joka meille annettu on, pitäis monelta ihmiseltä kiitos tehtämän.
CPR1642 11. Teidän rucouxenne cautta meidän edestäm että meidän tähtemme sijtä lahjasta cuin
meille annettu on pidäis monelda ihmiseldä suuri kijtos tapahtuman.
UT1548 11. lepitze teiden Rucouxen meiden edeste'/ Se'päle ette meiden polesta'/ sijtä Lahiasta/
ioca meille annettu on/ piteis monelda Inhimiselda palio kijtos tapachtaman.

läwitse teidän rukouksen meidän edestän/ Sen päälle että meidän puolesta/ siitä lahjasta/ joka
meille annettu on/ pitäis monelta ihmiseltä paljon kiitos tapahtuman.
Ref2016NTSve 11. när också ni tillsammans hjälper till med er bön för oss, så att många
människor kan framföra tacksägelse för oss för den nådegåva vi har fått.
J-P-Green 11. you also laboring together for us in prayer, that the gracious gift by many persons be
(the cause of) thanksgiving through many for us.
KJV 11. Ye also helping together by prayer for us, that for the gift bestowed upon us by the means
of many persons thanks may be given by many on our behalf.
Luther2009 11. indem auch ihr mithelft durch eure Fürbitte für uns, damit unsertwegen für die
Gabe, die uns gegeben wurde, durch viele Personen viel gedankt wird.
Ostervald-Fr 11. Étant aussi aidés par vous et par vos prières pour nous, afin que, plusieurs
personnes nous ayant fait obtenir cette faveur, plusieurs aussi en rendent grâces pour nous.
RV'1862 11. Ayudándonos también vosotros con oración por nosotros, para que por el don
alcanzado para nosotros por medio de muchas personas, por muchas también sean dadas gracias
por nosotros.
SVV1750 11 Alzo gijlieden ook medearbeidt voor ons door het gebed, opdat over de gave, door vele
personen aan ons teweeggebracht ook voor ons dankzegging door velen gedaan worde.
PR1739 11. Kui ka teie ühtlase palwega meie eest appi tullete, et se armo-anni pärrast, mis meile
mitmest innimessest on sadetud, ka tänno peaks tehtama mitme läbbi meie eest.
RuSV1876 11 при содействии и вашей молитвы за нас, дабы за дарованное нам, по
ходатайству многих, многие возблагодарили за нас.
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TR Scriverer 12. Ἡ γὰρ καύχησις ἡμῶν αὕτη ἐστί, τὸ μαρτύριον τῆς συνειδήσεως ἡμῶν,
ὅτι ἐν ἁπλότητι καὶ εἰλικρινείᾳ Θεοῦ, οὐκ ἐν σοφίᾳ σαρκικῇ ἀλλ’ ἐν χάριτι Θεοῦ,
ἀνεστράφημεν ἐν τῷ κόσμῳ, περισσοτέρως δὲ πρὸς ὑμᾶς.
Gr-East 12. Ἡ γὰρ καύχησις ἡμῶν αὕτη ἐστί, τὸ μαρτύριον τῆς συνειδήσεως ἡμῶν, ὅτι
ἐν ἁπλότητι καὶ εἰλικρινείᾳ Θεοῦ, οὐκ ἐν σοφίᾳ σαρκικῇ, ἀλλ’ ἐν χάριτι Θεοῦ
ἀνεστράφημεν ἐν τῷ κόσμῳ, περισσοτέρως δὲ πρὸς ὑμᾶς.
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TKIS 12. kerskauksemme on tämä: omantuntomme todistus siitä, että me maailmassa ja varsinkin
teidän luonanne olemme vaeltaneet Jumalan hyvyydessä* ja puhtaudessa, emme lihallisessa
viisaudessa, vaan Jumalan armossa.
FiSTLK2017 12. Sillä kerskauksemme on tämä: omantuntomme todistus siitä, että maailmassa ja
varsinkin teidän luonanne olemme vaeltaneet rehellisesti ja Jumalan antamalla puhtaalla mielellä,
emme lihallisessa viisaudessa, vaan Jumalan armossa.
Biblia1776 12. Sillä se on meidän kerskauksemme, nimittäin meidän omantuntomme todistus, että
me yksinkertaisuudessa ja Jumalan vakuudessa, ei lihallisessa viisaudessa, vaan Jumalan
armossa olemme maailmassa vaeltaneet, mutta enimmästi teidän tykönänne.
CPR1642 12. Sillä se on meidän kerscauxem nimittäin meidän omantundom todistus että me
yxikertaisudes ja Jumalan wacuudes ei lihallises wijsaudes waan Jumalan Armos olemma
mailmas elänet mutta enimmäst teidän tykönän.
UT1548 12. Sille ette se on meiden Kerskaus/ nimitten/ meiden Omantundon todhistos/ Ette me
yxikerdhasudhes/ ia Jumalan puctaudhes/ ei Lihalises wijsaudhes/ waan Jumala' Armossa me
olema meiden kieutteneet Mailmasa/ mutta caikia enimen teiden tykenän.
Sillä että se on meidän kerskaus/ nimittäin/ meidän omantunnon todistus/ Että me
yksinkertaisuudessa/ ja Jumalan puhtaudessa/ ei lihallises wiisaudessa/ waan Jumalan armossa
me olemme meidän käyttäneet maailmassa/ mutta kaikkia enimmin teidän tykönän.
Ref2016NTSve 12. För detta är vår berömmelse, vårt samvetes vittnesbörd, att vi i enkelhet och
Guds renhet, inte i köttslig vishet, utan i Guds nåd har vandrat i världen, och särskilt hos er.
J-P-Green 12. For our glorying is this, the testimony of our conscience, that we had our conduct in
the world in simplicity and sincerity of God, not in fleshly wisdom, but in the grace of God, and more
abundantly toward you.
KJV 12. For our rejoicing is this, the testimony of our conscience, that in simplicity and godly
sincerity, not with fleshly wisdom, but by the grace of God, we have had our conversation in the
world, and more abundantly to you-ward.
Luther2009 12. Denn das ist unser Ruhm: das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und
göttlicher Lauterkeit, nicht in menschlicher Weisheit, sondern in der Gnade Gottes in der Welt
gelebt haben, besonders aber bei euch.
Ostervald-Fr 12. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous
nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec simplicité et sincérité devant
Dieu, non pas avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu.
RV'1862 12. Porque nuestra gloria es esta, es a saber, el testimonio de nuestra conciencia, que en
simplicidad y sinceridad de Dios, no en sabiduría carnal, mas en la gracia de Dios, hemos
conversado en el mundo, y más con vosotros.

SVV1750 12 Want onze roem is deze, namelijk de getuigenis van ons geweten, dat wij in
eenvoudigheid en oprechtheid Gods, niet in vleselijke wijsheid, maar in de genade Gods, in de
wereld verkeerd hebben, en allermeest bij ulieden.
PR1739 12. Sest meie kiitleminne on se, et meile meie südda tunnistust annab, et meie Jummala
waggadusses ja selges meles, ei mitte lihhalikkus tarkusses, waid Jummala armus ma-ilmas
olleme ellanud; agga keigeennamiste teie jures.
RuSV1876 12 Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и
богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией, жили в мире,
особенно же у вас.
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TR Scriverer 13. οὐ γὰρ ἄλλα γράφομεν ὑμῖν, ἀλλ’ ἢ ἃ ἀναγινώσκετε ἢ καὶ ἐπιγινώσκετε,
ἐλπίζω δὲ ὅτι καὶ ἕως τέλους ἐπιγνώσεσθε•
Gr-East 13. οὐ γὰρ ἄλλα γράφομεν ὑμῖν, ἀλλ’ ἢ ἃ ἀναγινώσκετε ἢ καὶ ἐπιγινώσκετε,
ἐλπίζω δὲ ὅτι καὶ ἕως τέλους ἐπιγνώσεσθε,
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TKIS 13. Sillä emme kirjoita teille muuta kuin minkä luette tai myös ymmärrätte ja toivon, että myös
loppuun asti ymmärrätte —
FiSTLK2017 13. Sillä eihän siinä, mitä teille kirjoitamme, ole muuta, kuin mikä siinä on luettavana ja
minkä te myös ymmärrätte, ja toivon teidän loppuun asti ymmärtävän
Biblia1776 13. Sillä emmepä me muuta teille kirjoita, vaan sitä, mitä te luette eli myös tiedätte;
mutta minä toivon, että te myös loppuun asti tiedätte.
CPR1642 13. Sillä embä me muuta teille kirjoita waan sitä cuin te luetta ja jo ennen tiesittä. Mutta
minä toiwon että te meidän nijn löydätte haman loppun asti nijncuin te puolittain meidän löynnetkin
oletta.
UT1548 13. Sille eipe me mwta teile kirioita/ waan site quin te Luetta/ ia io ennen tiedhette. Mutta
mine toiuon/ ette te mös nin leudhette meiden hama' loppun asti/ ninquin te mös meite polittain
leunet oletta.
Sillä eipä me muuta teille kirjoita/ waan sitä kuin te luette/ ja jo ennen tiedätte. Mutta minä toiwon/
että te myös niin löydätte meidän hamaan loppuun asti/ niinkuin te myös meitä puolittain löytäneet
olette.
Ref2016NTSve 13. För vi skriver inget annat till er än vad ni läser och även kan förstå. Och jag
hoppas att ni också ska förstå (det) ända till slutet,
J-P-Green 13. For we do not write other things to you than what you read or even recognize; and I
hope that you will recognize even to (the) end,

KJV 13. For we write none other things unto you, than what ye read or acknowledge; and I trust ye
shall acknowledge even to the end;
Luther2009 13. Denn wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr lest und auch erkennt. Ich
hoffe aber, dass ihr es bis ans Ende völlig erkennen werdet,
Ostervald-Fr 13. Car nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez, et que vous
reconnaissez, et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin.
RV'1862 13. Porque no os escribimos otras cosas de las que leeis, o también reconocéis; y espero
que aun hasta el fin las reconoceréis:
SVV1750 13 Want wij schrijven u geen andere dingen, dan die gij kent, of ook erkent; en ik hoop, dat
gij ze ook tot het einde toe erkennen zult;
PR1739 13. Sest meie ei kirjota teile muud middagi, kui agga sedda, mis teie loete, ehk ka tunnete;
agga ma lodan, et teie sedda ka otsani peate tundma.
RuSV1876 13 И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как
надеюсь, до конца уразумеете,
14
TR Scriverer 14. καθὼς καὶ ἐπέγνωτε ἡμᾶς ἀπὸ μέρους, ὅτι καύχημα ὑμῶν ἐσμεν
καθάπερ καὶ ὑμεῖς ἡμῶν, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.
Gr-East 14. καθὼς καὶ ἐπέγνωτε ἡμᾶς ἀπὸ μέρους, ὅτι καύχημα ὑμῶν ἐσμεν, καθάπερ
καὶ ὑμεῖς ἡμῶν, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.
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TKIS 14. niin kuin osaksi myös olette meitä ymmärtäneet — että me olemme teidän kerskauksenne
niin kuin tekin meidän Herran* Jeesuksen päivänä.
FiSTLK2017 14. – niin kuin olette osaksi myös oppineet meitä ymmärtämään – että olemme
teidän kerskauksenne, samoin kuin tekin meidän, Herramme Jeesuksen päivänä.
Biblia1776 14. Niinkuin te puolittain meidät tietäneet olette, että me olemme teidän
kerskaamisenne, niinkuin tekin meidän kerskauksemme Herran Jesuksen päivänä olette.
CPR1642 14. Sillä me olemma teidän kerscamisenne nijncuin tekin meidän kerscauxem HERran
Jesuxen päiwänä oletta.
UT1548 14. Sille me olema teide' Kerskamisen ninquin te mös oletta meiden Kerskaus HERRAN
Iesusen peiuenä.
Sillä me olemme teidän kerskaamisen niinkuin te myös olette meidän kerskaus HERRAN Jesuksen
päiwänä.

Ref2016NTSve 14. liksom ni också till viss del har förstått av oss att vi är er berömmelse, liksom
också ni (är) vår berömmelse på Herren Jesu dag.
J-P-Green 14. even as you also (in) part recognized us, that we are your glorying, even as also you
(are) ours in the day of the Lord Jesus.
KJV 14. As also ye have acknowledged us in part, that we are your rejoicing, even as ye also are
ours in the day of the Lord Jesus.
Luther2009 14. wie ihr uns schon zum Teil erkannt habt, sodass wir auf euch stolz sind wie auch
ihr auf uns stolz seid am Tag des Herrn Jesus.
Ostervald-Fr 14. Selon que vous avez aussi reconnu en partie que nous sommes votre gloire,
comme vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus.
RV'1862 14. Como también en parte nos habéis reconocido que somos vuestra gloria, como
también vosotros sois la nuestra, en el día del Señor Jesús.
SVV1750 14 Gelijkerwijs gij ook ten dele ons erkend hebt, dat wij uw roem zijn, gelijk gij ook de
onze zijt, in den dag van den Heere Jezus.
PR1739 14. Nenda kui teie meid ka wähha ollete tunnud; sest meie olleme teie kiitleminne, nenda
kui teie ka meie kiitleminne ollete Issanda Jesusse päwal.
RuSV1876 14 так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашею похвалою, равно и
вы нашею, в день Господа нашего Иисуса Христа.
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TR Scriverer 15. Καὶ ταύτῃ τῇ πεποιθήσει ἐβουλόμην πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν πρότερον, ἵνα
δευτέραν χάριν ἔχῆτε•
Gr-East 15. Καὶ ταύτῃ τῇ πεποιθήσει ἐβουλόμην πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν πρότερον, ἵνα
δευτέραν χάριν ἔχητε,
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TKIS 15. Tässä luottamuksessa aioin ensin tulla luoksenne, jotta saisitte toisen*
suosionosoituksen,
FiSTLK2017 15. Tässä luottamuksessa tahdoin ensin tulla teidän tykönne, että saisitte vielä
toisenkin armon suosiostani,
Biblia1776 15. Ja senkaltaisella uskalluksella tahdoin minä ennen tulla teidän tykönne, että te
toisen kerran olisitte saaneet minulta jonkun hyvän työn,
CPR1642 15. Ja sencaltaisella uscalluxella tahdoin minä ennen tulla teidän tygön että te toisengin
kerran saisitta minulda jongun hywän työn

UT1548 15. Ja sencaltaisen Uskaluxen polesta/ mine tahdhoin ennen tulla teiden tygen/ Senpäle/
ette te toisen kerdhan saisitta minulda iongun Hyuen teghon/
Ja senkaltaisen uskalluksen puolesta/ minä tahdon ennen tulla teidän tykön/ Senpäälle/ että te
toisen kerran saisitte minulta jonkun hywän teon/
Ref2016NTSve 15. Och i förlitan på detta ville jag först komma till er, för att (kunna vara) till nytta
för er ytterligare en gång.
J-P-Green 15. And in this confidence, I purposed to come to you before now, that you might have a
second benefit,
KJV 15. And in this confidence I was minded to come unto you before, that ye might have a second
benefit;
Luther2009 15. Und in diesem Vertrauen gedachte ich, zuerst zu euch zu kommen, damit ihr eine
zweite Wohltat empfangt,
Ostervald-Fr 15. Et dans cette confiance, je voulais premièrement aller vers vous, afin que vous
eussiez une seconde grâce;
RV'1862 15. Y en esta confianza quise primero venir a vosotros, porque tuviéseis otro segundo
beneficio:
SVV1750 15 En op dit betrouwen wilde ik te voren tot u komen, opdat gij een tweede genade zoudt
hebben;
PR1739 15. Ja nisugguse lotusse sees tahtsin minna enne teie jure tulla, et teie ühhe teise armoanni woiksite sada,
RuSV1876 15 И в этой уверенности я намеревался придти к вамранее, чтобы вы вторично
получили благодать,
16
TR Scriverer 16. καὶ δι’ ὑμῶν διελθεῖν εἰς Μακεδονίαν, καὶ πάλιν ἀπὸ Μακεδονίας
ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, καὶ ὑφ’ ὑμῶν προπεμφθῆναι εἰς τὴν Ἰουδαίαν.
Gr-East 16. καὶ δι’ ὑμῶν διελθεῖν εἰς Μακεδονίαν, καὶ πάλιν ἀπὸ Μακεδονίας ἐλθεῖν
πρὸς ὑμᾶς καὶ ὑφ’ ὑμῶν προπεμφθῆναι εἰς τὴν Ἰουδαίαν.
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TKIS 16. ja matkata kauttanne Makedoniaan ja taas Makedoniasta matkustaa luoksenne ja teidän
edelleen lähettämänänne Juudeaan.
FiSTLK2017 16. ja sitten teidän kauttanne matkustaa Makedoniaan, ja taas Makedoniasta palata
teidän tykönne ja lähteä matkalle Juudeaan teidän varustamananne.

Biblia1776 16. Ja minä olisin vaeltanut teidän kauttanne Makedoniaan, ja Makedoniasta teidän
tykönne takaperin tullut, ja niin teiltä Juudeaan johdatetuksi.
CPR1642 16. Ja minä waellaisin teidän cauttan Macedoniaan ja Macedoniast teidän tygön
tacaperin tulisin ja nijn teildä Judeaan johdatettaisin.
UT1548 16. ia mine teide' cautta Macedonian waellaisin/ ia tacaperin Macedoniast teidhen tygen
tulisin/ ia teilde wiedheisijn Judeahan.
ja minä teidän kautta Makedoniaan waeltaisin/ ja takaperin Makedoniasta teidän tykön tulisin/ ja
teiltä wietäisiin Judeaan.
Ref2016NTSve 16. Sedan ville jag via er resa till Makedonien och från Makedonien komma tillbaka
till er igen och bli hjälpt av er för resan till Judeen.
J-P-Green 16. and to go through you into Macedonia, and again from Macedonia to come to you
and to be set forward by you to Judea.
KJV 16. And to pass by you into Macedonia, and to come again out of Macedonia unto you, and of
you to be brought on my way toward Judaea.
Luther2009 16. und von euch aus nach Mazedonien zu reisen und wieder aus Mazedonien zu euch
zu kommen und von euch nach Judäa geleitet zu werden.
Ostervald-Fr 16. Et passer de chez vous en Macédoine; puis, de Macédoine revenir vers vous, et
être reconduit par vous en Judée.
RV'1862 16. Y pasar por vosotros a Macedonia; y de Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser
llevado por vosotros a Judea.
SVV1750 16 En door uw stad naar Macedonie gaan, en wederom van Macedonie tot u komen, en
van ulieden naar Judea geleid worden.
PR1739 16. Ja ma tahtsin teilt läbbi miñna Makedonia-male, ja jälle Makedonia-maalt teie jure tulla,
ja teitist ennast lasta sata Juda-male.
RuSV1876 16 и через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять придти к вам; а вы
проводили бы меня в Иудею.
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TR Scriverer 17. τοῦτο οὖν βουλευόμενος, μή τι ἄρα τῇ ἐλαφρίᾳ ἐχρησάμην; ἢ ἃ
βουλεύομαι, κατὰ σάρκα βουλεύομαι, ἵνα ᾖ παρ’ ἐμοὶ τὸ Ναὶ ναὶ καὶ τὸ Οὒ οὔ;
Gr-East 17. τοῦτο οὖν βουλόμενος μήτι ἄρα τῇ ἐλαφρίᾳ ἐχρησάμην; ἢ ἃ βουλεύομαι,
κατὰ σάρκα βουλεύομαι, ἵνα ᾖ παρ’ ἐμοὶ τὸ ναὶ ναὶ καὶ τὸ οὒ οὔ;
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TKIS 17. Kun siis päätin* näin, en kai menetellyt kevytmielisesti? Vai päätänkö lihan mukaan minkä
päätän, niin että minun kohdallani olisi sekä "kyllä, kyllä" että "ei, ei"?"
FiSTLK2017 17. Kun minulla siis oli tämä aikomus, enhän ole menetellyt kevytmielisesti? Vai
päätänkö lihan mukaan, minkä päätän, niin että päätökseni on sekä "on, on", että "ei, ei"?
Biblia1776 17. Koska minä tätä ajattelin, lienenkö minä sen tehnyt hempeydestä? Eli ovatko minun
aivoitukseni, joita minä aivon, lihalliset? että minun tykönäni olis niin, niin, ja ei, ei.
CPR1642 17. Cosca minä tätä ajattelin lienengö minä sen tehnyt hembeydestä? Eli owatco minun
aiwoituxeni lihalliset? Ei nijn waan minun tykönäni on Nijn Nijn: ja Ei on Ei.
UT1548 17. Coska sis mine täte aijattelin/ Lienengo mine sen tehnyt hembeydhestä? Eli ouatko
minun aiuotuxeni lihaliset? Ei nin/ Waan minun tykenen ombi Nin/ Nin/ ia Ei ombi Ei.
Koska siis minä tätä ajattelin/ Lienenkö minä sen tehnyt hempeydestä? Eli owatko minun
aiwoitukseni lihalliset? Ei niin/ Waan minun tykönän ompi niin/ Niin/ ja ei ompi ei.
Ref2016NTSve 17. När jag nu gjorde upp denna plan, gjorde jag (det på ett) lättsinnigt (sätt)? Eller
brukar jag planera och fatta mina beslut efter köttet, så att mitt ja, ja också (är ett) nej, nej?
J-P-Green 17. Then purposing this, did I indeed use lightness? Or what I purposed, did I purpose
according to flesh, that (it) may be with me yes, yes, and no, no?
KJV 17. When I therefore was thus minded, did I use lightness? or the things that I purpose, do I
purpose according to the flesh, that with me there should be yea yea, and nay nay?
Luther2009 17. Bin ich etwa leichtfertig gewesen, als ich das plante? Oder plane ich, was ich plane,
überhaupt nur menschlich, sodass bei mir das Ja Ja auch ein Nein Nein sein kann?
Ostervald-Fr 17. Or, projetant cela, ai-je usé de légèreté, ou ce que je projette, est-ce selon la chair
que je le projette, de sorte qu'il y ait eu en moi le oui, oui, et le non, non?
RV'1862 17. Así que pretendiendo esto, ¿usé quizá de liviandad? ¿o lo que pienso hacer, piénsolo
según la carne, para que haya en mí sí, sí, y no, no?
SVV1750 17 Als ik dan dit voorgenomen heb, heb ik ook lichtvaardigheid gebruikt? Of neem ik het
naar het vlees voor, hetgeen ik voorneem, opdat bij mij zou wezen, ja, ja, en neen, neen?
PR1739 17. Kui ma nüüd sedda nou piddasin, kas ma siis kawwalust prukinud? ehk kas minna
lihha polest nou pean, mis nou ma pean? et jah jah, ja ei mitte, ei mitte, peab üks ikka mo jures
ollema.
RuSV1876 17 Имея такое намерение, легкомысленно лия поступил? Или, что я
предпринимаю, по плоти предпринимаю, так что у меня то „да, да", то „нет, нет"?
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TR Scriverer 18. πιστὸς δὲ ὁ Θεὸς, ὅτι ὁ λόγος ἡμῶν ὁ πρὸς ὑμᾶς οὐκ ἐγένετο ναὶ καὶ
οὔ.
Gr-East 18. πιστὸς δὲ ὁ Θεὸς ὅτι ὁ λόγος ἡμῶν ὁ πρὸς ὑμᾶς οὐκ ἐγένετο ναὶ καὶ οὔ.
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TKIS 18. Mutta Jumala on uskollinen, niin että puheemme teille ei ole "kyllä" ja "ei.”
FiSTLK2017 18. Mutta Jumala on uskollinen, niin ettei puheemme teille ole "on" ja "ei."
Biblia1776 18. Mutta Jumala on vakaa, ettei meidän puheemme ole teille niin ja ei ollut.
CPR1642 18. Mutta Jumala on waca ettei meidän puhem ole teille Nijn ja Ei ollut.
UT1548 18. Mutta Jumala ombi waca/ ettei meiden Puhe ole teiden cochtan nin ia ei ollut.
Mutta Jumala ompi wakaa/ ettei meidän puhe ole teidän kohtaan niin ja ei ollut.
Ref2016NTSve 18. Men (så sant) Gud (är) trofast, var vårt ord till er inte ja och nej. J-PGreen 18. But God (is) faithful, that our word to you did not become yes and no. KJV
18. But as God is true, our word toward you was not yea and nay.
Luther2009 18. Gott aber ist treu, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein gewesen ist.
Ostervald-Fr 18. Dieu, qui est fidèle, m'est témoin que la parole que vous avez reçue de nous, n'a
point été oui et non.
RV'1862 18. Ántes como Dios es fiel, nuestra palabra para con vosotros no ha sido sí y no.
SVV1750 18 Doch God is getrouw, dat ons woord, hetwelk tot u is geschied, niet is geweest ja en
neen.
PR1739 18. Agga Jummal on ustaw, et meie sanna teie jures ei olle olnud jah, ja, ei mitte,
RuSV1876 18 Верен Бог, что слово наше к вам не было то „да", то „нет".
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TR Scriverer 19. ὁ γὰρ τοῦ Θεοῦ υἱὸς Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ ἐν ὑμῖν δι’ ἡμῶν κηρυχθείς, δι’

ἐμοῦ καὶ Σιλουανοῦ καὶ Τιμοθέου, οὐκ ἐγένετο ναὶ καὶ οὔ, ἀλλὰ ναὶ ἐν αὐτῷ γέγονεν.
Gr-East 19. ὁ γὰρ τοῦ Θεοῦ υἱὸς Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ ἐν ὑμῖν δι’ ἡμῶν κηρυχθείς, δι’ ἐμοῦ
καὶ Σιλουανοῦ καὶ Τιμοθέου, οὐκ ἐγένετο ναὶ καὶ οὔ, ἀλλὰ ναὶ ἐν αὐτῷ γέγονεν·
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TKIS 19. Sillä Jumalan Poika, *Jeesus Kristus*, jota me, minä ja Silvanus ja Timoteus, olemme
keskenänne saarnanneet, ei ollut "kyllä" ja "ei", vaan Hänessä oli "kyllä.”
FiSTLK2017 19. Sillä Jumalan Poika, Kristus Jeesus, jota me, minä, Silas ja Timoteus, olemme
keskellänne saarnanneet, ei tullut ollakseen "on" ja "ei", vaan hänessä tuli "on."
Biblia1776 19. Sillä Jumalan Poika, Jesus Kristus, joka teidän seassanne meiltä saarnattu on,
nimittäin minulta ja Silvanukselta ja Timoteukselta, ei ollut niin ja ei, vaan oli hänessä niin.
CPR1642 19. Sillä Jumalan Poica Jesus Christus joca teidän seasan meildä saarnattu on nimittäin
minulda ja Silwanuxelda ja Timotheuxelda ei ollut Nijn ja Ei waan oli hänesä Nijn.
UT1548 19. Sille se Jumalan Poica Iesus Christus/ ioca teiden seasan meiden cautta sarnattu on/
nimitten/ minulda ia Siluanuselda ia Timotheuselda/ se ei ollut nin ia ei/ waan se oli Henesse Nin.
Sillä se Jumalan Poika Jesus Kristus/ joka teidän seassan meidän kautta saarnattu on/ nimittäin/
minulta ja Silwanukselta ja Timotheukselta/ se ei ollut niin ja ei/ waan se oli hänessä niin.
Ref2016NTSve 19. För Guds Son, Jesus Kristus, som bland er har blivit predikad av oss, av mig och
Silvanus och Timoteus, han var inte ja och nej, utan ja har kommit genom honom.
J-P-Green 19. For Jesus Christ the Son of God, the (One) proclaimed among you by us, through me
and Silvanus and Timothy, did not become Yes and No, but has been Yes in Him.
KJV 19. For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, even by me and
Silvanus and Timotheus, was not yea and nay, but in him was yea.
Luther2009 19. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt wurde,
durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern es war Ja in ihm.
Ostervald-Fr 19. Car Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui vous a été prêché par nous, par moi, et Silvain,
et Timothée, n'a point été oui et non; mais il a été oui en lui.
RV'1862 19. Porque el Hijo de Dios, Jesu Cristo, que por nosotros ha sido entre vosotros predicado
por mí, y Silvano, y Timoteo, no ha sido sí y no; mas en él ha sido sí.
SVV1750 19 Want de Zoon van God, Jezus Christus, Die onder u door ons is gepredikt, namelijk
door mij, en Silvanus, en Timotheus, was niet ja en neen, maar is geweest ja in Hem.
PR1739 19. Sest Jummala Poeg Jesus Kristus, kes meie läbbi teie seas on kulutud minno ja
Silwanusse ja Timoteusse läbbi, ei olnud mitte jah, ja, ei mitte, waid jah olli temma sees,

RuSV1876 19 Ибо Сын Божий, Иисус Христос, проповеданный у васнами, мною и Силуаном
и Тимофеем, не был „да" и „нет"; но в Нем было „да", –
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TR Scriverer 20. ὅσαι γὰρ ἐπαγγελίαι Θεοῦ, ἐν αὐτῷ τὸ ναί, καὶ ἐν αὐτῷ τὸ ἀμὴν, τῷ
Θεῷ πρὸς δόξαν δι’ ἡμῶν.
Gr-East 20. ὅσαι γὰρ ἐπαγγελίαι Θεοῦ, ἐν αὐτῷ τὸ ναί καὶ ἐν αὐτῷ τὸ ἀμὴν, τῷ Θεῷ
πρὸς δόξαν δι’ ἡμῶν.
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TKIS 20. Sillä niin paljon kuin Jumalan lupauksia on, Hänessä on "kyllä", *ja Hänessä* on "aamen"
Jumalalle kunniaksi meidän välityksellämme.
FiSTLK2017 20. Sillä niin monta kuin on Jumalan lupausta, ne ovat hänessä kaikki "on". Sen tähden
tulee hänen kauttaan myös niiden "aamen", Jumalalle kunniaksi meidän kauttamme.
Biblia1776 20. Sillä kaikki Jumalan lupaukset ovat niin hänessä ja ovat amen hänessä, Jumalan
kunniaksi meidän kauttamme.
CPR1642 20. Sillä caicki Jumalan lupauxet owat Nijn hänesä ja owat Amen hänesä Jumalan
kijtoxexi meidän cauttam.
UT1548 20. Sille ette caicki Jumala' Lupauxet ouat nin henesse/ ia ouat Amen henesse/ Jumalan
kijtoxexi meiden cauttan.
Sillä että kaikki Jumalan lupaukset owat niin hänessä/ ja owat Amen hänessä/ Jumalan kiitokseksi
meidän kauttan
Ref2016NTSve 20. För alla Guds löften (har) i honom (fått sitt) ja och genom honom (sitt) amen,
Gud till ära genom oss.
J-P-Green 20. For as many promises as (are) of God, in Him (they are) yes, and in Him (are) Amen,
for glory to God through us.
KJV 20. For all the promises of God in him are yea, and in him Amen, unto the glory of God by us.
Luther2009 20. Denn alle Gottesverheißungen sind Ja in ihm und sind Amen in ihm, Gott zur Ehre
durch uns.
Ostervald-Fr 20. Car autant il y a de promesses en Dieu, toutes sont oui en lui, et Amen en lui, à la
gloire de Dieu par nous.
RV'1862 20. Porque todas las promesas de Dios son en él sí, y en él Amén para gloria de Dios por
nosotros.

SVV1750 20 Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot
heerlijkheid door ons.
PR1739 20. (Sest ni mitto Jum̃ ala tootust on, need on temma sees jah, ja temma sees amen,)
Jummala auuks meie läbbi.
RuSV1876 20 ибо все обетования Божии в Нем „да" и в Нем „аминь", – в славу Божию, через
нас.
21 TR Scriverer 21. ὁ δὲ βεβαιῶν ἡμᾶς σὺν ὑμῖν εἰς Χριστὸν, καὶ χρίσας ἡμᾶς, Θεός,
Gr-East 21. ὁ δὲ βεβαιῶν ἡμᾶς σὺν ὑμῖν εἰς Χριστὸν καὶ χρίσας ἡμᾶς Θεός,
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TKIS 21. Mutta se, joka lujittaa meitä yhdessä teidän kanssanne Kristukseen ja on voidellut meidät,
on Jumala,
FiSTLK2017 21. Mutta se, joka lujittaa meidät yhdessä teidän kanssanne Kristukseen ja joka on
voidellut meidät, on Jumala,
Biblia1776 21. Mutta Jumala on se, joka meitä teidän kanssanne Kristuksessa vahvistaa, ja on
meitä voidellut,
CPR1642 21. Mutta Jumala on se joca meitä teidän cansan Christuxes wahwista ja on meitä
woidellut.
UT1548 21. Mutta Jumala ombi se/ ioca meite wahwista Christusesa ynne teiden cansan/ ia on
woidhellut meite
Mutta Jumala ompi se/ joka meitä wahwistaa Kristuksessa ynnä teidän kanssan/ ja on woidellut
meitä.
Ref2016NTSve 21. Men han som befäster oss tillsammans med er i Kristus och som har smort
oss, (det) (är) Gud.
J-P-Green 21. But He confirming us and anointing us with you in Christ (is) God,
KJV 21. Now he which stablisheth us with you in Christ, and hath anointed us, is God;
Luther2009 21. Gott ist es aber, der uns mit euch in Christus befestigt und uns gesalbt
Ostervald-Fr 21. Or, celui qui nous affermit avec vous en Christ, et qui nous a oints, c'est Dieu,
RV'1862 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios:
SVV1750 21 Maar Die ons met u bevestigt in Christus, en Die ons gezalfd heeft, is God;
PR1739 21. Agga kes meid kinnitab teiega Kristusse sisse, ja kes meid on woidnud, se on Jummal,

RuSV1876 21 Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог,
22
TR Scriverer 22. ὁ καὶ σφραγισάμενος ἡμᾶς, καὶ δοὺς τὸν ἀρραβῶνα τοῦ Πνεύματος ἐν
ταῖς καρδίαις ἡμῶν.
Gr-East 22. ὁ καὶ σφραγισάμενος ἡμᾶς καὶ δοὺς τὸν ἀρραβῶνα τοῦ Πνεύματος ἐν ταῖς
καρδίαις ἡμῶν.
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TKIS 22. joka myös on painanut meihin sinetin ja antanut Hengen vakuuden* sydämiimme.
FiSTLK2017 22. joka myös on painanut meihin sinettinsä ja antanut Hengen vakuudeksi
sydämiimme.
Biblia1776 22. Joka myös on meitä lukinnut, ja antoi Hengen pantiksi meidän sydämiimme.
CPR1642 22. Ja lukinnut ja andoi Hengen pandixi meidän sydämihim.
UT1548 22. ia Insiglanut/ ia annoi Hengen Pantin meiden sydhemihin.
ja insiglanut/ ja antoi Hengen pantin meidän sydämihin.
Ref2016NTSve 22. Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss Andens pant i våra hjärtan.
J-P-Green 22. even He having sealed us, and having given the earnest of the Spirit in our hearts.
KJV 22. Who hath also sealed us, and given the earnest of the Spirit in our hearts.
Luther2009 22. und versiegelt hat und in unsere Herzen das Pfand des Geistes gegeben hat.
Ostervald-Fr 22. Qui nous a aussi marqués de son sceau, et nous a donné dans nos cœurs les
arrhes de son Esprit.
RV'1862 22. El cual también nos selló, y nos dió las arras del Espíritu en nuestros corazones.
SVV1750 22 Die ons ook heeft verzegeld, en het onderpand des Geestes in onze harten gegeven.
PR1739 22. Kes meid ka pitseriga on kinnitanud, ja annud Waimo panti meie süddamesse.
RuSV1876 22 Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши.
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TR Scriverer 23. Ἐγὼ δὲ μάρτυρα τὸν Θεὸν ἐπικαλοῦμαι ἐπὶ τὴν ἐμὴν ψυχήν, ὅτι
φειδόμενος ὑμῶν οὐκέτι ἦλθον εἰς Κόρινθον.

Gr-East 23. Ἐγὼ δὲ μάρτυρα τὸν Θεὸν ἐπικαλοῦμαι ἐπὶ τὴν ἐμὴν ψυχήν, ὅτι
φειδόμενος ὑμῶν οὐκέτι ἦλθον εἰς Κόρινθον.
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TKIS 23. Mutta kutsun Jumalan sieluni todistajaksi, että minä teitä säästääkseni en vielä tullut
Korinttoon.
FiSTLK2017 23. Mutta minä kutsun Jumalan sieluni todistajaksi, että teitä säästääkseni en vielä
tullut Korinttoon,
Biblia1776 23. Mutta minä rukoilen Jumalaa todistajaksi sieluni päälle, että minä olen säästänyt
teitä, etten minä vielä ole Korintoon tullut.
CPR1642 23. Mutta minä otan Jumalan todistajaxi sieluni päälle että minä olen säästänyt teitä
sijnä etten minä wielä ole Corinthijn tullut.
UT1548 23. MUtta mine Jumala' otan Todhistaiaxi/ Sieluni päle/ ette mine olen armainut teite/
sijnä/ ettei mine wiele ole Corinthijn tullut.
Mutta minä Jumalan otan todistajaksi/ sieluni päälle/ että minä olen armainnut teitä/ siinä/ ettei
minä wielä ole Korintiin tullut.
Ref2016NTSve 23. Men jag kallar Gud till vittne över min själ, att det är för att skona er som jag
ännu inte har kommit till Korint.
J-P-Green 23. And I call God (as) witness to my soul that to spare you I came no more to Corinth.
KJV 23. Moreover I call God for a record upon my soul, that to spare you I came not as yet unto
Corinth.
Luther2009 23. Ich rufe Gott an zum Zeugen über meine Seele, dass ich, um euch zu schonen, nicht
wieder nach Korinth gekommen bin.
Ostervald-Fr 23. Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme, que c'est pour vous épargner, que je ne
suis pas encore allé à Corinthe.
RV'1862 23. Mas yo llamo a Dios por testigo sobre mi alma, de que por perdonaros, no he venido
hasta ahora a Corinto:
SVV1750 23 Doch ik aanroepe God tot een Getuige over mijn ziel, dat ik, om u te sparen, nog te
Korinthe niet ben gekomen.
PR1739 23. Agga ma kutsun Jummalat tunnistajaks om̃ a hinge peäle, et ma teile ollen armo annud
ses, et minna weel mitte ei olle Korintussesse tulnud.
RuSV1876 23 Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя вас, я доселе не
приходил в Коринф,
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TR Scriverer 24. οὐχ ὅτι κυριεύομεν ὑμῶν τῆς πίστεως, ἀλλὰ συνεργοί ἐσμεν τῆς χαρᾶς
ὑμῶν• τῇ γὰρ πίστει ἑστήκατε.
Gr-East 24. οὐχ ὅτι κυριεύομεν ὑμῶν τῆς πίστεως, ἀλλὰ συνεργοί ἐσμεν τῆς χαρᾶς
ὑμῶν· τῇ γὰρ πίστει ἑστήκατε.
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TKIS 24. Ei niin, että vallitsemme uskoanne, vaan olemme *työtovereja iloksenne*, sillä uskon
avulla te kestätte.
FiSTLK2017 24. ei niin, että vallitsemme teidän uskoanne, vaan yhdessä edistämme teidän iloanne,
sillä uskossa olette lujat.
Biblia1776 24. Ei niin, että me hallitsisimme teidän uskoanne, vaan me olemme auttajat teidän
iloonne, sillä te seisotte uskossa.
CPR1642 24. Ei nijn että me hallidzisimma teidän uscoan waan me olemma auttajat teidän ilohon:
sillä te pysytte uscosa.
UT1548 24. Ei nin ette me Herrauttaisima teiden Usko'na ylitze/ waan me olema Auttaijat teiden
ilohon/ sille ette te Uskosa seisotta.
Ei niin että me herrauttaisimme teidän uskonne ylitse/ waan me olemme auttajat teidän ilohon/
sillä että te uskossa seisotte.
Ref2016NTSve 24. Inte så att vi är herrar över er tro, utan vi är medarbetare till er glädje, för i tron
står ni fasta.
J-P-Green 24. Not that we rule over your faith, but we are fellow-workers of your joy. For by faith you
stand.
KJV 24. Not for that we have dominion over your faith, but are helpers of your joy: for by faith ye
stand.
Luther2009 24. Nicht dass wir Herren über euren Glauben sind, sondern wir sind Gehilfen eurer
Freude; denn ihr steht im Glauben.
Ostervald-Fr 24. Non que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, puisque
c'est par la foi que vous demeurez fermes.
RV'1862 24. No que nos enseñoreamos de vuestra fé; ántes somos ayudadores de vuestro gozo,
porque por la fé estáis en pié.
SVV1750 24 Niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof, maar wij zijn medewerkers uwer
blijdschap; want gij staat door het geloof.

PR1739 24. Ei mitte, et meie olleme issandad teie usso ülle, waid meie olleme teie römo
abbimehhed: sest teie seisate uskus.
RuSV1876 24 не потому, будто мы берем власть над верою вашею; но мы споспешествуем
радости вашей: ибо верою вы тверды.

2 Korintto 2 (2 Corinthians 2)
1 TR Scriverer 1. ἔκρινα δὲ ἐμαυτῷ τοῦτο, τὸ μὴ πάλιν ἐλθειν ἐν λύπῃ πρὸς ὑμᾶς.
Gr-East 1. Ἔκρινα δὲ ἐμαυτῷ τοῦτο, τὸ μὴ πάλιν ἐν λύπῃ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς.
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TKIS 1. Olen nimittäin mielessäni päättänyt, etten taas tulisi luoksenne murhetta mukanani.
FiSTLK2017 1. Mutta olin päättänyt mielessäni, etten taas tulisi luoksenne murhe mukanani.
Biblia1776 1. Mutta sitä minä olen itselläni aikonut, etten minä taas murheella teidän tykönne tulisi.
CPR1642 1. Mutta sitä minä olen idzelläni aicoinut etten minä taas murhella teidän tygön tulis:
UT1548 1. Mutta sen mine ole itzelleni aiconut/ Ette' mine taas murehessa tulisi teiden tygen.
Mutta sen minä olen itselleni aikonut/ Etten minä taas murheessa tulisi teidän tykön.
Ref2016NTSve 1. Men jag hade beslutat mig för, att inte komma och göra er bedrövade igen. J-PGreen 1. But I decided this within myself, not to come to you again in grief.
KJV 1. But I determined this with myself, that I would not come again to you in heaviness.
Luther2009 1. Ich habe aber dies für mich beschlossen, nicht erneut in Traurigkeit zu euch zu
kommen.
Ostervald-Fr 1. J'avais donc résolu en moi-même de ne point retourner chez vous, dans la tristesse.
RV'1862 1. EMPERO esto he determinado entre mí, de no venir otra vez a vosotros con tristeza.
SVV1750 1 Maar ik heb dit bij mijzelven voorgenomen, dat ik niet wederom in droefheid tot u
komen zou.
PR1739 1. Agga minna ollen ennesele sedda nou wötnud, ei mitte kurbdusses jälle teie jure tulla.
RuSV1876 1 Итак я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением.
2
TR Scriverer 2. εἰ γὰρ ἐγὼ λυπῶ ὑμᾶς, καὶ τίς ἐστιν ὁ εὐφραίνων με, εἰ μὴ ὁ
λυπούμενος ἐξ ἐμοῦ;
Gr-East 2. εἰ γὰρ ἐγὼ λυπῶ ὑμᾶς, καὶ τίς ἐστιν ὁ εὐφραίνων με εἰ μὴ ὁ λυπούμενος ἐξ
ἐμοῦ;
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TKIS 2. Sillä jos saatan teidät murheellisiksi, niin kuka (on se joka) saa minut iloiseksi paitsi se,
jonka olen saattanut murheelliseksi.
FiSTLK2017 2. Sillä jos minä teen teidät murheellisiksi, minut voi tehdä iloiseksi vain se, jonka olen
murehduttanut.
Biblia1776 2. Sillä jos minä teidät murheeseen saatan, kukas minua ilahuttaa, vaan se, joka minulta
on murheelliseksi tehty?
CPR1642 2. Sillä jos minä teidän murhesen saatan cucasta minua ilahutta waan se joca minulda
on murhellisexi tehty.
UT1548 2. Sille ios mine teiden murehesen saatan/ Cuca sis ombi/ ioca minun ilahutta/ waan se
ioca minulda on murechta sattu?
Sillä jos minä teidän murheeseen saatan/ Kuka siis ompi/ joka minun ilahduttaa/ waan se joka
minulta on murhetta saanut?
Ref2016NTSve 2. För om jag bedrövar er, vem gör då mig glad, om inte den som jag har bedrövat?
J-P-Green 2. For if I grieve you, who yet will be making me glad, if not the (one) being grieved by
me?
KJV 2. For if I make you sorry, who is he then that maketh me glad, but the same which is made
sorry by me?
Luther2009 2. Denn wenn ich euch traurig mache, wer ist es dann, der mich fröhlich macht, wenn
nicht der, der von mir betrübt wird?
Ostervald-Fr 2. Car si je vous attriste, qui est-ce qui me réjouira, sinon celui que j'aurais moi-même
attristé?
RV'1862 2. Porque si yo os contristo, ¿quién será pues el que me alegrará, sino el mismo a quien yo
contristare?
SVV1750 2 Want indien ik ulieden bedroef, wie is het toch, die mij zal vrolijk maken, dan degene, die
van mij bedroefd is geworden?
PR1739 2. Sest kui minna teid kurwastan, kes on siis, kes mind römustab, kui agga se, kes minnust
on kurwastud.
RuSV1876 2 Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною?
3
TR Scriverer 3. καὶ ἔγραψα ὑμῖν τοῦτο αὐτὸ ἵνα μὴ ἐλθὼν λύπην ἔχω ἀφ’ ὧν ἔδει με
χαίρειν, πεποιθὼς ἐπὶ πάντας ὑμᾶς, ὅτι ἡ ἐμὴ χαρὰ πάντων ὑμῶν ἐστιν.

Gr-East 3. καὶ ἔγραψα ὑμῖν τοῦτο αὐτὸ, ἵνα μὴ ἐλθὼν λύπην ἔχω ἀφ’ ὧν ἔδει με χαίρειν,
πεποιθὼς ἐπὶ πάντας ὑμᾶς ὅτι ἡ ἐμὴ χαρὰ πάντων ὑμῶν ἐστιν.

καὶ

ἔγραψα ὑμῖν τοῦτο αὐτὸ ἵνα μὴ ἐλθὼν λύπην ἔχω
ἀφ’
kai
egrapsa hymin touto auto hina mē elthōn
lypēn
echō
af
G2532 G1125 G5213 G5124 G846 G3363 G2064
G3077 G2192
G575
ja
kirjoitin teille sen
juuri että ei tullessani murhetta minulla olisi
ἔδει

με

χαίρειν πεποιθὼς ἐπὶ

πάντας ὑμᾶς ὅτι

ἡ

ἐμὴ

ὧν
hōn
G3739
joista

χαρὰ

edei
me
chairein pepoithōs epi
pantas hymas hoti
hē
emē chara
G1163 G3165 G5463 G3982
G1909 G3956 G5209 G3754 G3588 G1699 G5479
piti
minun iloita
luottaen
kaikkiin teihin että
minun iloni

πάντων ὑμῶν ἐστιν
pantōn hymōn estin
G3956 G5216 G2076
kaikkien teidän on
TKIS 3. Ja juuri tämän olen teille kirjoittanut, jotten tullessani saisi murhetta niistä, joista minun
olisi pitänyt iloita, sillä luotan teihin kaikkiin, että minun iloni on kaikkien teidän ilonne.
FiSTLK2017 3. Juuri sen kirjoitin sitä varten, etten tullessani saisi murhetta niistä, joista minun piti
saada iloa, koska minulla on teihin kaikkiin se luottamus, että minun iloni on kaikkien teidän ilonne.
Biblia1776 3. Ja sen minä olen teille kirjoittanut, etten minä tultuani saisi niistä murhetta, joista
minun tulis ilo saada; sillä minulla on senkaltainen uskallus kaikkein teidän tykönne, että minun
iloni kaikkein teidän ilonne on.
CPR1642 3. Ja sen minä olen teille kirjoittanut etten minä tulduani sais nijstä murhetta joista
minun tulis ilo saada: sillä minulla on sencaltainen uscallus caickein teidän tygönne että minun ilon
caickein teidän ilon on.
UT1548 3. Ja sen sama' mine ole' teille kirioittanut/ ettei mine tulduani saisi nijste murechta/ ioista
minu' tulis ilo saadha/ Senwoxi ette minulla ombi sencaltainen Uskallus caikein teiden tygenne/
Ette minun Ilon/ caikein teiden ilona olis.
Ja sen saman minä olen teille kirjoittanut/ ettei minä tultuani saisi niistä murhetta/ joista minun
tulisi ilo saada/ Sen wuoksi että minulla ompi senkaltainen uskallus kaikkein teidän tykönne/ Että
minun iloni/ kaikkein teidän ilona olisi.
Ref2016NTSve 3. Och jag skrev till er just detta för att jag inte skulle bli bedrövad vid min ankomst
genom dem som borde glädja mig. I fråga om er alla är jag övertygad om att min glädje är allas er
(glädje).
J-P-Green 3. And I wrote this same thing to you, lest coming I might have grief from (those) of
whom I ought to rejoice, trusting in you all that my joy is (the joy) of all of you.
KJV 3. And I wrote this same unto you, lest, when I came, I should have sorrow from them of whom
I ought to rejoice; having confidence in you all, that my joy is the joy of you all.
Luther2009 3. Und eben dies habe ich euch geschrieben, damit ich nicht, wenn ich käme, über die
traurig sein müsste, über die ich mich freuen sollte, da ich zu euch allen das Vertrauen habe, dass
meine Freude euer aller Freude ist.
Ostervald-Fr 3. Et je vous ai écrit cela même, afin que quand je serai arrivé, je ne reçoive pas de la
tristesse de ceux qui devraient me donner de la joie; car j'ai cette confiance en vous tous, que vous
faites tous votre joie de la mienne.

RV'1862 3. Y esto mismo os escribí, porque cuando viniere no tuviese tristeza sobre tristeza de lo
que había de haber gozo: confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros.
SVV1750 3 En ditzelfde heb ik u geschreven, opdat ik, daar komende, niet zou droefheid hebben
van degenen, van welke ik moest verblijd worden; vertrouwende van u allen, dat mijn blijdschap uw
aller blijdschap is.
PR1739 3. Ja seddasamma ollen ma teile kirjotanud, et mulle, teie jure tulles, kurwastust ei sa
neist, kelle pärrast ma piddin römustama; sest et mul teist keikist se lotus on, et minno rööm teie
keikide rööm on.
RuSV1876 3 Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне
надлежало радоваться: ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость идля всех
вас.
4
TR Scriverer 4. ἐκ γὰρ πολλῆς θλίψεως καὶ συνοχῆς καρδίας ἔγραψα ὑμῖν διὰ πολλῶν

δακρύων, οὐχ ἵνα λυπηθῆτε, ἀλλὰ τὴν ἀγάπην ἵνα γνῶτε ἣν ἔχω περισσοτέρως εἰς
ὑμᾶς.
Gr-East 4. ἐκ γὰρ πολλῆς θλίψεως καὶ συνοχῆς καρδίας ἔγραψα ὑμῖν διὰ πολλῶν

δακρύων, οὐχ ἵνα λυπηθῆτε, ἀλλὰ τὴν ἀγάπην ἵνα γνῶτε ἣν ἔχω περισσοτέρως εἰς
ὑμᾶς.
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TKIS 4. Sillä suuressa sydämen ahdistuksessa ja hädässä kirjoitin teille monin kyynelin, en jotta
tulisitte murheellisiksi, vaan jotta tuntisitte sen ylenpalttisen rakkauden, joka minulla on teitä
kohtaan.
FiSTLK2017 4. Sillä suuressa sydämen ahdistuksessa ja hädässä kirjoitin teille monin kyynelin, en
sitä varten, että te tulisitte murheellisiksi, vaan että tuntisitte sen suuren rakkauden, joka minulla on
teihin.
Biblia1776 4. Sillä minä kirjoitin teille suuressa vaivassa ja sydämen kivussa, monilla kyyneleillä, ei,
että teidän pitäis murehtiman, vaan että te ymmärtäisitte sen erinomaisen rakkauden, joka minulla
on teidän kohtaanne.
CPR1642 4. Sillä minä kirjoitin teille suuresa waiwas ja sydämen kiwus ja monilla kyyneleillä ei että
teidän pidäis murhettiman waan että te ymmärräisitte sen erinomaisen rackauden cuin minulla on
teidän cohtanne.

UT1548 4. Sille mine kirioitin teille swresa waiwassa ia sydhemen kiussa/ ia monilla kynelille/ Ei
sitewarten ette teiden piteis murechtima' waan ette te ymmerdheisit sen Rackaudhen/ ioca minulla
ombi erinomaisesta teiden cochtan.
Sillä minä kirjoitin teille suuressa waiwassa ja sydämen kiwussa/ ja monilla kyyneleillä/ Ei sitä
warten että teidän pitäisi murehtiman waan että te ymmärtäisit sen rakkauden/ joka minulla ompi
erinomaisesti teidän kohtaan.
Ref2016NTSve 4. För jag skrev till er i stor nöd och med tungt hjärta, under många tårar, inte för att
ni skulle bli bedrövade, utan för att ni skulle förstå hur stor den kärlek är som jag har till er.
J-P-Green 4. For out of much trouble and agony of heart I wrote to you, through many tears, not
that you be grieved, but that you know the love which I have more abundantly toward you.
KJV 4. For out of much affliction and anguish of heart I wrote unto you with many tears; not that ye
should be grieved, but that ye might know the love which I have more abundantly unto you.
Luther2009 4. Denn ich schrieb euch aus viel Bedrängnis mit Angst im Herzen unter vielen Tränen;
nicht um euch zu betrüben, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich besonders zu euch habe.
Ostervald-Fr 4. Car je vous écrivis, dans une grande affliction et le cœur serré de douleur, avec
beaucoup de larmes; non pour vous attrister, mais pour vous faire connaître l'affection excessive
que j'ai pour vous.
RV'1862 4. Porque de en medio de mucha tribulación y angustia de corazón, os escribí con muchas
lágrimas: no para que fueseis contristados, mas para que conocieseis cuán abundante amor tengo
para con vosotros.
SVV1750 4 Want ik heb ulieden uit vele verdrukking en benauwdheid des harten, met vele tranen
geschreven, niet opdat gij zoudt bedroefd worden, maar opdat gij de liefde zoudt verstaan, die ik
overvloediglijk tot u heb.
PR1739 4. Sest minna ollen teile kirjotanud sure willetsusse ja süddame ahhastusse sees mitme
silma-pissaraga, ei mitte, et teie piddite kurwaks sama, waid et teie sedda armastust piddite
tundma, mis mul on wägga rohkeste teie wasto.
RuSV1876 4 От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не
для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам.
5
TR Scriverer 5. Εἰ δέ τις λελύπηκεν, οὐκ ἐμὲ λελύπηκεν, ἀλλ’ ἀπὸ μέρους• ἵνα μὴ
ἐπιβαρῶ πάντας ὑμᾶς.
Gr-East 5. Εἰ δέ τις λελύπηκεν, οὐκ ἐμὲ λελύπηκεν, ἀλλὰ ἀπὸ μέρους ἵνα μὴ ἐπιβαρῶ,
πάντας ὑμᾶς.
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TKIS 5. Mutta jos eräs on tuottanut murhetta, ei hän ole tuottanut murhetta minulle, vaan jossain
määrin teille kaikille, etten liikaa sanoisi.
FiSTLK2017 5. Mutta jos eräs on tuottanut murhetta, hän ei ole tuottanut murhetta minulle, vaan
teille kaikille, jossakin määrin, etten liioittelisi.
Biblia1776 5. Jos joku on murheen matkaan saattanut, ei hän ole minua murheelliseksi saattanut,
vaan puolittain, etten minä teitä kaikkia rasittaisi.
CPR1642 5. Jos jocu on murhen matcan saattanut ei hän ole minua murhellisexi saattanut waan
puolittain etten minä teitä caickia rasitais.
UT1548 5. Jos nyt iocu on Murehen matkan saattanut/ Ei hen ole * minua surettanut/ waan
polittain/ senpäle ettei mine teite caiki raskautaisi.
Jos nyt joku on murheen matkaan saattanut/ Ei hän ole minua surettanut/ waan puolittain/ sen
päälle ettei minä teitä kaikkia raskauttaisi.
Ref2016NTSve 5. Men om någon har orsakat sorg, så är det inte mig han har bedrövat, utan er alla i
viss mån – för att inte säga för mycket.
J-P-Green 5. But if anyone has grieved, he has not grieved me, but from (in) part, that I not overbear
all of you.
KJV 5. But if any have caused grief, he hath not grieved me, but in part: that I may not overcharge
you all.
Luther2009 5. Wenn aber jemand Betrübnis angerichtet hat, der hat nicht mich betrübt, sondern
zum Teil – damit ich nicht zu viel sage – euch alle.
Ostervald-Fr 5. Que si quelqu'un a causé de la tristesse, ce n'est pas moi seul qu'il a attristé, mais
c'est vous tous en quelque mesure, pour ne pas exagérer.
RV'1862 5. Que si alguno ha causado tristeza, no me contristó a mí sino en parte, por no cargar la
culpa sobre todos vosotros.
SVV1750 5 Doch indien iemand bedroefd heeft, die heeft niet mij bedroefd, maar ten dele (opdat ik
hem niet bezware) ulieden allen.
PR1739 5. Agga kui kegi on kurwastust saatnud, se ei olle mind kurwastanud, waid politi teid keik,
et minna tedda ennam ei waewa.
RuSV1876 5 Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, – чтобы не сказать много,
– и всех вас.
6 TR Scriverer 6. ἱκανὸν τῷ τοιούτῳ ἡ ἐπιτιμία αὕτη ἡ ὑπὸ τῶν πλειόνων•
Gr-East 6. ἱκανὸν τῷ τοιούτῳ ἡ ἐπιτιμία αὕτη ἡ ὑπὸ τῶν πλειόνων·
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TKIS 6. Sellaiselle riittää tämä useimpien antama rangaistus,
FiSTLK2017 6. Semmoiselle riittää se rangaistus, jonka hän on useimmilta saanut,

Biblia1776 6. Mutta kyllä siinä on, että se monelta niin rangaistu on:
CPR1642 6. Mutta kyllä sijnä on että se monelda nijn rangaistu on.
UT1548 6. Mutta * kylle sijnä on/ ette Se sama monelda nin rangaistu on/
Mutta kyllä siinä on/ että se sama monelta niin rangaistu on/
Ref2016NTSve 6. Den bestraffning han har fått från de flesta bland er är nu tillräcklig för honom.
J-P-Green 6. This censure by the majority (is) enough for such a one.
KJV 6. Sufficient to such a man is this punishment, which was inflicted of many.
Luther2009 6. Für einen solchen ist aber diese Strafe von den vielen genug,
Ostervald-Fr 6. Il suffit pour un tel homme, d'avoir été châtié par le plus grand nombre,
RV'1862 6. Bástale al tal esta reprensión que fué hecha por muchos:
SVV1750 6 Den zodanige is deze bestraffing genoeg, die van velen geschied is.
PR1739 6. Sellesuggusel on sest söitlussest kül, mis mitmest on sündinud,
RuSV1876 6 Для такого довольно сего наказания от многих,
7
TR Scriverer 7. ὥστε τοὐναντίον μᾶλλον ὑμᾶς χαρίσασθαι καὶ παρακαλέσαι, μή πως τῇ

περισσοτέρᾳ λύπῃ καταποθῇ ὁ τοιοῦτος
Gr-East 7. ὥστε τοὐναντίον μᾶλλον ὑμᾶς χαρίσασθαι καὶ παρακαλέσαι, μήπως τῇ
περισσοτέρᾳ λύπῃ καταποθῇ ὁ τοιοῦτος.

ὥστε

τοὐναντίον μᾶλλον

ὑμᾶς χαρίσασθαι

καὶ

παρακαλέσαι μήπως

hōste tounantion mallon
hymas charisasthai
kai
parakalesai
G5620 G5121
G3123
G5209 G5483
G2532 G3870
niin että päinvastoin ennemmin teidän tulee antaa anteeksi ja
lohduttaa

τῇ

περισσοτέρᾳ λύπῃ

tē
perissotera
G3588 G4055
liian suureen

καταποθῇ ὁ

mēpōs
G3381
ettei ehkä

τοιοῦτος

lypē
katapothē ho
toioutos
G3077
G2666
G3588 G5108
murheeseen menehtyisi
sellainen

TKIS 7. niin että teidän päinvastoin pikemmin tulee antaa anteeksi ja lohduttaa, jottei sellainen
ehkä menehtyisi liian suureen murheeseen.
FiSTLK2017 7. niin että teidän ennemmin tulee antaa anteeksi ja lohduttaa, ettei hän ehkä
menehtyisi suureen murheeseen.
Biblia1776 7. Että te tästedes sitä enemmän häntä armahtaisitte ja lohduttaisitte, ettei hän
uppoaisi ylönpalttisessa murheessa.
CPR1642 7. Että te tästedes sitä enämmän händä armahdaisitta ja lohdutaisitta ettei hän uppois
ylönpaldises murhes.
UT1548 7. Nin ette te testedes site enemen pite henen cansans ylitzecatzoman/ ia lohuttaman
hende/ Senpäle ettei he' ylesnielteisi ylelises Murehes.

Niin ette te tästedes sitä enemmin pidä hänen kanssansa ylitse katsoman/ ja lohduttamaan häntä/
Sen päälle ettei hän ylös nieltäisi ylellisessä murheessa.
Ref2016NTSve 7. Nu (bör) ni tvärtom i stället förlåta och trösta (honom), så att (han) inte går under
av alltför stor sorg.
J-P-Green 7. So that on the contrary, you should rather forgive and comfort such a one, that (he) not
be swallowed up (by) the overflowing grief.
KJV 7. So that contrariwise ye ought rather to forgive him, and comfort him, lest perhaps such a
one should be swallowed up with overmuch sorrow.
Luther2009 7. sodass ihr im Gegenteil desto mehr vergeben und trösten sollt, damit derselbe nicht
etwa in allzu große Traurigkeit versinke.
Ostervald-Fr 7. De sorte que vous devez plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit
accablé par une trop grande tristesse.
RV'1862 7. De manera que ahora al contrario vosotros debéis más bien perdonarle, y consolarle,
porque no sea el tal absorbido de demásiada tristeza.
SVV1750 7 Alzo dat gij daarentegen hem liever moet vergeven en vertroosten, opdat de zodanige
door al te overvloedige droefheid niet enigszins worde verslonden.
PR1739 7. Nenda et teie se wasto enneminne peate andeks sama, ja tedda trööstima, et
sähhärdust surema kurwastusse läbbi ärra ei neelta.
RuSV1876 7 так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен
чрезмерноюпечалью.
8 TR Scriverer 8. διὸ παρακαλῶ ὑμᾶς κυρῶσαι εἰς αὐτὸν ἀγάπην.
Gr-East 8. διὸ παρακαλῶ ὑμᾶς κυρῶσαι εἰς αὐτὸν ἀγάπην.

διὸ

παρακαλῶ ὑμᾶς κυρῶσαι

dio
parakalō
G1352
G3870
sen tähden kehoitan

εἰς

αὐτὸν ἀγάπην

hymas kyrōsai
eis
auton agapēn
G5209 G2964
G1519 G846 G26
teitä
osoittamaan
hänelle rakkautta

TKIS 8. Sen vuoksi kehoitan teitä osoittamaan rakkautta häntä kohtaan.
FiSTLK2017 8. Sen tähden kehotan teitä, että päätätte osoittaa häntä kohtaan rakkautta,
Biblia1776 8. Sentähden neuvon minä teitä, että te hänen kohtaansa rakkautta osoittaisitte;
CPR1642 8. Sentähden neuwon minä teitä että te hänen cohtans rackautta osotaisitta:
UT1548 8. Senteden mine manan teite/ ette te rackautta henen cochtans osotaisitta.
Sentähden minä manaan teitä/ että te rakkautta hänen kohtaansa osoittaisitte.
Ref2016NTSve 8. Därför uppmanar jag er att bemöta honom med kärlek.
J-P-Green 8. So I beseech you to confirm (your) love to him.
KJV 8. Wherefore I beseech you that ye would confirm your love toward him.

Luther2009 8. Darum ermahne ich euch, dass ihr Liebe an ihm beweist. OstervaldFr 8. C'est pourquoi je vous prie de manifester envers lui votre charité. RV'1862 8.
Por lo cual os ruego que confirméis vuestro amor para con él. SVV1750 8 Daarom
bid ik u, dat gij de liefde aan hem bevestigt.
PR1739 8. Sepärrast maenitsen minna teid, et teie temmale sedda armastust kinnitate.
RuSV1876 8 И потому прошу вас оказать ему любовь.
9
TR Scriverer 9. εἰς τοῦτο γὰρ καὶ ἔγραψα, ἵνα γνῶ τὴν δοκιμὴν ὑμῶν, εἰ εἰς πάντα
ὑπήκοοί ἐστε.
Gr-East 9. εἰς τοῦτο γὰρ καὶ ἔγραψα, ἵνα γνῶ τὴν δοκιμὴν ὑμῶν, εἰ εἰς πάντα ὑπήκοοί
ἐστε.

εἰς

τοῦτο

γὰρ

καὶ

ἔγραψα ἵνα

γνῶ

τὴν

δοκιμὴν

ὑμῶν

eis
touto
egrapsa hina
gar
kai
gnō
tēn
dokimēn
hymōn
G1519 G5124
G1063 G2532 G1125 G2443 G1097 G3588 G1382
G5216
tuntisin
koetellun mielenne teidän
vuoksi tämän
myös kirjoiti että
n

εἰ

εἰς

πάντα ὑπήκοοί ἐστε

eis
panta
hypēkooi este
ei
G1487 G1519 G3956 G5255
G2075
kaikessa kuuliaisia oletteko
TKIS 9. Sillä sitä varten kirjoitinkin, jotta tulisin tuntemaan luotettavuutenne, oletteko kaikessa
kuuliaiset.
FiSTLK2017 9. sillä sitä varten kirjoitinkin, että saisin tietää koetellun mielenne, oletteko kaikessa
kuuliaisia.
Biblia1776 9. Sillä sentähden minä myös olen kirjoittanut, koetellakseni teitä, jos te olette kaikkiin
kuuliaiset,
CPR1642 9. Sillä sentähden minä myös olen teidän tygönne kirjoittanut coetellaxen teitä jos te
oletta caickihin cuuliaiset.
UT1548 9. Sille senteden mine mös olen kirioittanut teiden tygen/ ette mine coettelisin teite/ ios te
oletta Caikihin cwliaiset.
Sillä sentähden minä myös olen kirjoittanut teidän tykön/ että minä koettelisin teitä/ jos te olette
kaikkihin kuuliaiset.
Ref2016NTSve 9. För det var också därför jag skrev, för att jag skulle få veta om ni består provet,
om ni är lydiga i allt.
J-P-Green 9. For to this end I also wrote, that I might know the proof of you, if you are obedient in all
things.
KJV 9. For to this end also did I write, that I might know the proof of you, whether ye be obedient in
all things.

Luther2009 9. Denn darum habe ich auch geschrieben, um eure Bewährung zu erkennen, ob ihr in
allen Stücken gehorsam seid.
Ostervald-Fr 9. Car c'est aussi pour cela que je vous ai écrit, afin de connaître, en vous mettant à
l'épreuve, si vous êtes obéissants en toutes choses.
RV'1862 9. Porque también por este fin os escribí a vosotros, para conocer la prueba de vosotros,
si sois obedientes en todo.
SVV1750 9 Want daartoe heb ik ook geschreven, opdat ik uw beproeving mocht verstaan, of gij in
alles gehoorzaam zijt.
PR1739 9. Sepärrast ollen ma teile ka kirjotanud, et ma teäda saaksin teie selget meelt, kas teie
keikipiddi sannakuuljad ollete.
RuSV1876 9 Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны.
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TR Scriverer 10. ᾧ δέ τι χαρίζεσθε, καὶ ἐγώ• καὶ γὰρ ἐγὼ εἴ τι κεχάρισμαι, ὧ
κεχάρισμαι, δι’ ὑμᾶς ἐν προσώπῳ Χριστοῦ,
Gr-East 10. ᾧ δέ τι χαρίζεσθε, καὶ ἐγώ· καὶ γὰρ ἐγὼ εἴ τι κεχάρισμαι ᾧ κεχάρισμαι, δι’
ὑμᾶς ἐν προσώπῳ Χριστοῦ,

ᾧ

δέ

τι

χαρίζεσθε

καὶ

ἐγώ·

καὶ

γὰρ

ἐγὼ

charidzesthe
egō
gar
egō
hō
de
ti
kai
kai
G1063 G1473
G3739 G1161 G5100 G5483
G2532 G1473 G2532
ja
kenelle jotain annatte anteeksi myös minä sillä myös
minä

εἴ τι

κεχάρισμαι

ὧ

κεχάρισμαι

δι’

ὑμᾶς ἐν

ei ti
kecharismai
hō
kecharismai
di
hymas en
G1536
G5483
G3739 G5483
G1223
G5209 G1722
mitä tahansa olen antanut anteeksi olen
anteeksi antanut vuoksenne teidän edessä

προσώπῳ Χριστοῦ
prosōpō
G4383
kasvoje
n

Christou
G5547
Kristuksen

TKIS 10. Mutta kenelle te jotain anteeksi annatte, sille minäkin. Sillä *jos minäkin olen jotain
anteeksi antanut, kenelle olen* anteeksi antanut, olen antanut teidän tähtenne Kristuksen kasvojen
edessä,
FiSTLK2017 10. Mutta kenelle annatte jotakin anteeksi, sille minäkin. Sillä mitä minä olen anteeksi
antanut – jos minulla on ollut jotakin anteeksiannettavaa – sen olen antanut anteeksi teidän
tähtenne Kristuksen kasvojen edessä,
Biblia1776 10. Mutta joille te jotain anteeksi annatte, sen minä myös anteeksi annan; sillä jolle
minä jotain anteeksi annoin, sen minä anteeksi annoin teidän tähtenne Kristuksen puolesta,
ettemme saatanalta voitetuksi tulisi;
CPR1642 10. Mutta joille te jotain andexi annatte sen minä myös andexi annan: sillä jolla taas minä
jotain andexi annan sen minä andexi annan teidän tähtenne Christuxen puolesta.

UT1548 10. Mutta ionga te annatta iotain andexi/ sen mine mös andexiannan. Sille iolla taas mine
iotain andexiannan/ sen mine andexiannan teidhen tedhe' Christusen polesta/
Mutta jonka te annatte jotain anteeksi/ sen minä myös anteeksi annan. Sillä jolle taas minä jotain
anteeksi annan/ sen minä anteeksi annan teidän tähden Kristuksen puolesta/
Ref2016NTSve 10. Men den som ni förlåter något, den (förlåter) också jag. För om också jag har
förlåtit något, så är det för er skull jag har förlåtit det inför Kristi ansikte,
J-P-Green 10. But to whom you forgive anything, I also (forgive). For also if I have forgiven anything,
of whom I have forgiven (it, it is) for you, in Christ's person,
KJV 10. To whom ye forgive any thing, I forgive also: for if I forgave any thing, to whom I forgave it,
for your sakes forgave I it in the person of Christ;
Luther2009 10. Wem aber ihr etwas vergebt, dem vergebe ich auch. Denn auch ich, wenn ich
jemandem etwas vergeben habe, dem habe ich vergeben um euretwillen vor dem Angesicht Christi,
Ostervald-Fr 10. Celui donc à qui vous pardonnez, je lui pardonne aussi; (car pour moi ce que j'ai
pardonné, si j'ai pardonné, c'est à cause de vous,) en la présence de Christ,
RV'1862 10. Al que vosotros perdonareis algo, también yo; porque también yo si algo he
perdonado, a quien lo he perdonado, por vuestra causa lo he hecho en la persona de Cristo;
SVV1750 10 Dien gij nu iets vergeeft, dien vergeef ik ook; want zo ik ook iets vergeven heb, dien ik
vergeven heb, heb ik het vergeven om uwentwil, voor het aangezicht van Christus, opdat de satan
over ons geen voordeel krijge;
PR1739 10. Agga kennele teie middagi andeks annate, sellele annan minna ka andeks; sest kui
minnagi kellelegi middagi andeks annud, ollen ma andeks annud teie pärrast Kristusse nähhes, et
meid sadanast ei pea pettetama.
RuSV1876 10 А кого вы в чем прощаете, того и я; ибо и я, если в чем простил кого, простил
для вас от лица Христова,
11
TR Scriverer 11. ἵνα μὴ πλεονεκτηθῶμεν ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ• οὐ γὰρ αὐτοῦ τὰ νοήματα
ἀγνοοῦμεν.
Gr-East 11. ἵνα μὴ πλεονεκτηθῶμεν ὑπὸ τοῦ σατανᾶ· οὐ γὰρ αὐτοῦ τὰ νοήματα
ἀγνοοῦμεν.

ἵνα μὴ πλεονεκτηθῶμεν

ὑπὸ

τοῦ

σατανᾶ· οὐ

γὰρ

αὐτοῦ τὰ

hina mē pleonektēthōmen
hypo tou
satana ou
gar
autou ta
G3363 G4122
G5259 G3588 G4567 G3756
G1063 G846 G3588
ettei
pääsisi meistä voitolle
saatana sillä eivät
hänen

νοήματα ἀγνοοῦμεν
noēmata agnooumen
G3540
G50
aikeensa meille ole tuntemattomat
TKIS 11. jottei saatana pääsisi meistä voitolle, sillä hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat.
FiSTLK2017 11. ettei saatana pääsisi meistä voitolle, sillä hänen juonensa eivät ole meille
tuntemattomia.

Biblia1776 11. Sillä eipä meiltä ole salattu, mitä hänen mielessänsä on.
CPR1642 11. Ettei Perkele sais tahtons täyttä meidän päällem: sillä eipä meildä ole salattu mitä
hänen mielesäns on.
UT1548 11. Senpäle ettei me pidhe Perkelelda omistettama'. Sille eipe meille ole se tietemätä/
mite hene' mielesens on.
Sen päälle ettei me pidä perkeleeltä omistettaman. Sillä eipä meille ole se tietämättä/ mitä hänen
mielessänsä on.
Ref2016NTSve 11. för att vi inte ska bli bedragna av Satan, för hans planer är vi inte okunniga om. JP-Green 11. so that we should not be overreached by Satan, for we are not ignorant of his
devices.
KJV 11. Lest Satan should get an advantage of us: for we are not ignorant of his devices.
Luther2009 11. damit wir nicht vom Satan überlistet werden; denn uns ist nicht unbekannt, was er
im Sinn hat.
Ostervald-Fr 11. Afin que Satan n'ait pas le dessus sur nous; car nous n'ignorons pas ses desseins.
RV'1862 11. Para que Satanás no nos gane alguna ventaja; porque no ignoramos sus
maquinaciones.
SVV1750 11 Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.
PR1739 11. Sest tem̃ a mötted ei olle meil teädmatta.
RuSV1876 11 чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибонам не безызвестны его умыслы.
12
TR Scriverer 12. Ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν Τρῳάδα εἰς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ, καὶ θύρας
μοι ἀνεῳγμένης ἐν Κυρίῳ,
Gr-East 12. Ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν Τρῳάδα εἰς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ, καὶ θύρας μοι
ἀνεῳγμένης ἐν Κυρίῳ,

ἐλθὼν

δὲ

εἰς

τὴν

Τρῳάδα

εἰς

τὸ

εὐαγγέλιον

elthōn
tēn
Trōada
euangelion
de
eis
eis
to
G2064
G1161 G1519 G3588 G5174
G1519 G3588 G2098
mutta tultuani
Trooaaseen
julistamaan evankeliumia

τοῦ

Χριστοῦ καὶ

θύρας μοι

ἀνεῳγμένης ἐν

Κυρίῳ

tou
Christou kai
thyras moi
aneōgmenēs en
Kyriō
G3588 G5547
G2532 G2374 G3427 G455
G1722 G2962
Kristuksen niin
ovi
minulle avautui
Herrassa
TKIS 12. Tultuani Trooaaseen Kristuksen ilosanoman vuoksi ja kun minulle oli avautunut ovi
Herrassa,
FiSTLK2017 12. Tultuani Trooaaseen julistamaan Kristuksen evankeliumia avautui minulle siihen
ovi Herrassa,
Biblia1776 12. Mutta kuin minä tulin Troadaan Kristuksen evankeliumia saarnaamaan, ja minulle
avattiin ovi Herrassa, niin ei minulla ollut yhtään lepoa hengessäni, etten minä Titusta minun

veljeäni löytänyt.
CPR1642 12. MUtta cuin minä tulin Troadaan Christuxen Evangeliumita saarnaman ja minulle
awattin owi HERrasa
UT1548 12. Mutta quin mine tulin Troadam/ Christusen Euangelium sarnaman ia minulle auaittijn
yxi Oui HErrassa/
Mutta kuin minä tuli Troadaan/ Kristuksen ewankelium saarnaaman ja minulle awattin yksi owi
Herrassa/
Ref2016NTSve 12. Men då jag kom till Troas för (att) (predika) Kristi evangelium och en dörr hade
öppnats för mig i Herren,
J-P-Green 12. And coming to Troas for the gospel of Christ, and a door having been opened to me
in (the) Lord,
KJV 12. Furthermore, when I came to Troas to preach Christ's gospel, and a door was opened unto
me of the Lord,
Luther2009 12. Als ich aber nach Troas kam, um das Evangelium Christi zu predigen, und mir eine
Tür geöffnet wurde im Herrn,
Ostervald-Fr 12. Or, quand je vins à Troas pour l'Évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y eût
ouvert une porte,
RV'1862 12. Mas cuando yo vine a Troas por predicar el evangelio de Cristo, y me fué abierta
puerta en el Señor,
SVV1750 12 Voorts, als ik te Troas kwam, om het Evangelie van Christus te prediken, en als mij een
deur geopend was in den Heere, zo heb ik geen rust gehad voor mijn geest, omdat ik Titus, mijn
broeder, niet vond;
PR1739 12. Agga kui ma Troaliñna tullin, Kristusse armo-öppetust kulutama, ja mulle olli uks lahti
tehtud Issanda sees, ei olnud mul rahho ommas waimus, sepärrast et minna omma wenda Titust ei
leidnud;
RuSV1876 12 Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была
дверь Господом,
13
TR Scriverer 13. οὐκ ἔσχηκα ἄνεσιν τῷ πνεύματί μου, τῷ μὴ εὑρεῖν με Τίτον τὸν
ἀδελφόν μου• ἀλλὰ ἀποταξάμενος αὐτοῖς ἐξῆλθον εἰς Μακεδονίαν.
Gr-East 13. οὐκ ἔσχηκα ἄνεσιν τῷ πνεύματί μου τοῦ μὴ εὑρεῖν με Τίτον τὸν ἀδελφόν
μου, ἀλλὰ ἀποταξάμενος αὐτοῖς ἐξῆλθον εἰς Μακεδονίαν.
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G3588 G80
veljeäni

ἀλλὰ ἀποταξάμενος

αὐτοῖς ἐξῆλθον εἰς

Μακεδονίαν

mou alla apotaksamenos autois eksēlthon eis
Makedonian
G3450 G235 G657
G846 G1831
G1519 G3109
minun vaan jättäen jäähyväiset heille lähdin
Makedoniaan

TKIS 13. minulla ei ollut lepoa hengessäni, kun en tavannut Tiitusta, veljeäni. Sanoin siis heille
hyvästit ja läksin Makedoniaan.
FiSTLK2017 13. mutta en saanut lepoa hengessäni, kun en tavannut Tiitusta, veljeäni. Sen tähden
hyvästelin heidät ja lähdin Makedoniaan.
Biblia1776 13. Mutta kuin minä olin heidän hyvästi jättänyt, menin minä sieltä Makedoniaan.
CPR1642 13. Nijn ei minulla ollut yhtän lepo hengesäni etten minä Titust minun weljeni löynnyt
sentähden minä eroitin sieldä idzeni ja menin Macedoniaan.
UT1548 13. nin ei ollut minulla ychte Lepo minun Hengesseni/ ettei mine Titum minun Welieni
leunyt/ waan soritin sielde itzeni/ ia menin Macedonian.
niin ei ollut minulla yhtään lepoa minun hengessäni/ ettei minä Titum minun weljeäni löytänyt/
waan suoritin sieltä itseni/ ja menin Makedoniaan.
Ref2016NTSve 13. hade jag ingen ro i min ande, eftersom jag inte fann min broder Titus (där).
Därför tog jag avsked av dem och for till Makedonien.
J-P-Green 13. I had no ease in my spirit at my not finding my brother Titus, but saying farewell to
them, I went out to Macedonia.
KJV 13. I had no rest in my spirit, because I found not Titus my brother: but taking my leave of
them, I went from thence into Macedonia.
Luther2009 13. hatte ich keine Ruhe in meinem Geist, weil ich Titus, meinen Bruder, nicht fand;
sondern ich nahm Abschied von ihnen und reiste nach Mazedonien ab.
Ostervald-Fr 13. Je n'eus point l'esprit en repos, parce que je n'y trouvai pas Tite, mon frère; c'est
pourquoi, ayant pris congé des frères, je vins en Macédoine.
RV'1862 13. No tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a Tito mi hermano; y así
despidíendome de ellos, me partí desde allí para Macedonia.
SVV1750 13 Maar, afscheid van hen genomen hebbende, vertrok ik naar Macedonie.
PR1739 13. Waid minna jätsin neid Jummalaga, ja läksin ärra Makedonia-male.
RuSV1876 13 я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита; но,
простившись с ними, я пошел в Македонию.
14
TR Scriverer 14. τῷ δὲ Θεῷ χάρις τῷ πάντοτε θριαμβεύοντι ἡμᾶς ἐν τῷ Χριστῷ, καὶ τὴν
ὀσμὴν τῆς γνώσεως αὐτοῦ φανεροῦντι δι’ ἡμῶν ἐν παντὶ τόπῳ.
Gr-East 14. Τῷ δὲ Θεῷ χάρις τῷ πάντοτε θριαμβεύοντι ἡμᾶς ἐν τῷ Χριστῷ καὶ τὴν
ὀσμὴν τῆς γνώσεως αὐτοῦ φανεροῦντι δι’ ἡμῶν ἐν παντὶ τόπῳ·
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TKIS 14. Mutta kiitos Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja
välityksellämme joka paikassa tuo ilmi tuntemisensa tuoksun.
FiSTLK2017 14. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa
Kristuksessa ja meidän kauttamme tuo joka paikassa ilmi hänen tuntemisensa tuoksun!
Biblia1776 14. Mutta kiitetty olkoon Jumala, joka aina antaa meille voiton Kristuksessa, ja julistaa
joka paikassa hänen tuntemisensa hajun meidän kauttamme!
CPR1642 14. Mutta kijtetty olcon Jumala joca aina anda meille woiton Christuxes ja julista
jocapaicas hänen tundemisens hajun meidän cauttam:
UT1548 14. Mutta kijtetty olcoon Jumala/ ioca aina andapi meille woitton Christusesa/ ia iulghista
henen Tundemisens Haijun meiden cauttan iocapaicas.
Mutta kiitetty olkoon Jumala/ joka aina antaapi meille woiton Kristuksessa/ ja julkistaa hänen
tuntemisensa hajun meidän kauttan joka paikassa.
Ref2016NTSve 14. Men Gud (vare) tack, som alltid låter oss triumfera i Kristus och som sprider sin
kunskaps doft genom oss överallt.
J-P-Green 14. But thanks (be) to God, the (One) always leading us in triumph in Christ, and (the
One) revealing through us the odor of the knowledge of Him in every place.
KJV 14. Now thanks be unto God, which always causeth us to triumph in Christ, and maketh
manifest the savour of his knowledge by us in every place.
Luther2009 14. Gott aber sei Dank, der uns allezeit den Sieg gibt in Christus und den Wohlgeruch
seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten offenbart!
Ostervald-Fr 14. Or, grâces soient rendues à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui
répand par nous l'odeur de sa connaissance en tous lieux.
RV'1862 14. Mas gracias a Dios, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús; y manifiesta
el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar;
SVV1750 14 En Gode zij dank, Die ons allen tijd doet triomferen in Christus, en den reuk Zijner
kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen.
PR1739 14. Agga tänno Jummalale, kes meile ikka woimust annab Kristusse sees, ja teeb omma
tundmisse haiso awwalikkuks meie läbbi keiges paikas.

RuSV1876 14 Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе и
благоухание познания о Себераспространяет нами во всяком месте.
15
TR Scriverer 15. ὅτι Χριστοῦ εὐωδία ἐσμὲν τῷ Θεῷ ἐν τοῖς σωζομένοις καὶ ἐν τοῖς
ἀπολλυμένοις•
Gr-East 15. ὅτι Χριστοῦ εὐωδία ἐσμὲν τῷ Θεῷ ἐν τοῖς σωζομένοις καὶ ἐν τοῖς
ἀπολλυμένοις,
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TKIS 15. Sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle sekä pelastuvien että hukkuvien joukossa,
FiSTLK2017 15. Sillä olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle sekä pelastuvien että kadotukseen
joutuvien joukossa:
Biblia1776 15. Sillä me olemme Jumalalle yksi hyvä haju Kristuksessa, sekä niiden seassa, jotka
autuaaksi tulevat, että myös niiden seassa, jotka hukkuvat;
CPR1642 15. Sillä me olemma Jumalalle yxi hywä haju Christuxes sekä nijden seas jotca autuaxi
tulewat että myös nijden seas jotca huckuwat.
UT1548 15. Sille ette me olema Jumalalle yxi Hyue haiju Christusesa/ seke ninen seas iotca
autuaxi tuleuat/ ette ninen seas iotca huckan tuleuat/
Sillä että me olemme Jumalalle yksi hywä haju Kristuksessa/ sekä niiden seassa jotka autuaaksi
tulewat/ että niiden seassa jotka hukkaan tulewat/
Ref2016NTSve 15. För vi är Kristi väldoft inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som
går förlorade,
J-P-Green 15. For we are a sweet smell to God because of Christ in those being saved, and in those
being lost;
KJV 15. For we are unto God a sweet savour of Christ, in them that are saved, and in them that
perish:
Luther2009 15. Denn wir sind Gott ein Wohlgeruch Christi unter denen, die gerettet werden, und
unter denen, die verloren gehen:
Ostervald-Fr 15. Car nous sommes la bonne odeur de Christ devant Dieu, pour ceux qui sont
sauvés et pour ceux qui périssent;
RV'1862 15. Porque somos para Dios suave olor de Cristo en los que son salvos, y en los que se
pierden:

SVV1750 15 Want wij zijn Gode een goede reuk van Christus, in degenen, die zalig worden, en in
degenen, die verloren gaan;
PR1739 15. Sest meie olleme Jum̃ alale üks hea Kristusse hais nende sees, kes önsaks sawad, ja
nende sees, kes hukka lähhäwad.
RuSV1876 15 Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и впогибающих:
16
TR Scriverer 16. οἷς μὲν ὀσμὴ θανάτου εἰς θάνατον, οἷς δὲ ὀσμὴ ζωῆς εἰς ζωήν. καὶ
πρὸς ταῦτα τίς ἱκανός;
Gr-East 16. οἷς μὲν ὀσμὴ θανάτου εἰς θάνατον, οἷς δὲ ὀσμὴ ζωῆς εἰς ζωήν. καὶ πρὸς
ταῦτα τίς ἱκανός;
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TKIS 16. näille tosin kuoleman haju kuolemaksi, mutta noille elämän tuoksu elämäksi. Ja kuka on
tähän kelvollinen?
FiSTLK2017 16. näille tosin kuoleman haju kuolemaksi, mutta noille elämän tuoksu elämäksi. Ja
kuka on tällaiseen kelvollinen?
Biblia1776 16. Näille tosin surman haju kuolemaksi, mutta toisille elämän haju elämäksi: ja kuka on
nyt tähän kelvollinen?
CPR1642 16. Näille yxi surman haju cuolemaxi mutta toisille elämän haju elämäxi.
UT1548 16. Neinen yxi surman haiju coolemahan/ Mutta nijlle toisille Elemen haiju elemexi.
Näiden yksi surman haju kuolemahan/ Mutta niille toisille elämän haju elämäksi.
Ref2016NTSve 16. för några visserligen en doft av död till död, men för andra en doft av liv till liv.
Och vem räcker till för detta?
J-P-Green 16. to the one, an odor of death unto death, and to the other, an odor of life unto life. And
who is sufficient for these things?
KJV 16. To the one we are the savour of death unto death; and to the other the savour of life unto
life. And who is sufficient for these things?
Luther2009 16. den einen ein Geruch des Todes zum Tod, jenen aber ein Geruch des Lebens zum
Leben. Und wer ist dazu fähig?
Ostervald-Fr 16. A ceux-ci, une odeur mortelle, donnant la mort; et à ceux-là, une odeur vivifiante,
donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses?
RV'1862 16. A estos olor de muerte para muerte; y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas
cosas ¿quién es suficiente?

SVV1750 16 Dezen wel een reuk des doods ten dode; maar genen een reuk des levens ten leven.
En wie is tot deze dingen bekwaam?
PR1739 16. Neilesinnatsile kül üks surma hais surmaks; agga teistele üks ello hais elluks: ja kes
kölbab seks?
RuSV1876 16 для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на
жизнь. И кто способен к сему?
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TR Scriverer 17. οὐ γάρ ἐσμεν ὡς οἱ πολλοὶ, καπηλεύοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ. ἀλλ’ ὡς
ἐξ εἰλικρινείας, ἀλλ’ ὡς ἐκ Θεοῦ κατενώπιον τοῦ Θεοῦ• ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν
Gr-East 17. οὐ γάρ ἐσμεν ὡς οἱ λοιποὶ καπηλεύοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ἀλλ’ ὡς ἐξ
εἰλικρινείας, ἀλλ’ ὡς ἐκ Θεοῦ κατενώπιον τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν.
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TKIS 17. Sillä me emme ole niin kuin nuo monet, jotka myyskentelevät Jumalan sanaa, vaan*
puhtaasta mielestä, niin kuin Jumalan vaikutuksesta, Jumalan edessä me Kristuksessa puhumme.
FiSTLK2017 17. Sillä me emme ole kuin nuo monet, jotka myyskentelevät Jumalan sanaa, vaan
puhtaasta mielestä, Jumalasta lähtevänä, Jumalan edessä, Kristuksessa puhumme.
Biblia1776 17. Sillä emmepä me ole senkaltaiset kuin muutamat, jotka Jumalan sanaa
myyskentelevät; vaan vakuudesta ja niinkuin Jumalasta me puhumme Jumalan kasvoin edessä,
Kristuksessa.
CPR1642 17. Ja cuca nyt tähän kelwollinen? Sillä embä me ole sencaltaiset cuin muutamat jotca
Jumalan sana myyskendelewät waan puhtaudesta ja nijncuin Jumalasta me puhumma Jumalan
caswon edes Christuxes.
UT1548 17. Ja Cuca on nyt tehen keluolinen? Sille eipe me ole sencaltaiset quin mutomat/ iotca
Jumala' sana caupiskeluat/ wan puchtaudhesta/ ia ninquin Jumalasta/ Jumala' casuon edes me
puhuma Christusesa.
Ja kuka on nyt tähän kelwollinen? Sillä eipä me ole senkaltaiset kuin muutamat/ jotka Jumalan
sanaa kaupiskelewat/ waan puhtaudesta/ ja niinkuin Jumalasta/ Jumalan kaswon edessä me
puhumme Kristuksessa.
Ref2016NTSve 17. För vi är inte som de flesta som för egen vinning förfalskar Guds ord. Nej, utan
vi predikar i Kristus med rent sinne inför Gud (det) som (kommer) från Gud.

J-P-Green 17. For we are not as the many, peddling the Word of God; but as of sincerity, but as of
God. We speak in Christ, in the sight of God.
KJV 17. For we are not as many, which corrupt the word of God: but as of sincerity, but as of God, in
the sight of God speak we in Christ.
Luther2009 17. Denn wir sind nicht wie die vielen, die das Wort Gottes verfälschen; sondern in
Lauterkeit, von Gott her reden wir vor Gott in Christus.
Ostervald-Fr 17. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme beaucoup le font; mais nous
parlons avec sincérité, comme de la part de Dieu, devant Dieu, en Christ.
RV'1862 17. Porque no somos, como muchos, adulteradores de la palabra de Dios; ántes como de
sinceridad, ántes como de Dios, delante de Dios, en Cristo hablamos.
SVV1750 17 Want wij dragen niet, gelijk velen, het Woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid,
maar als uit God, in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus.
PR1739 17. Sest meie ei olle mitte kui mitto, kes Jummala sanna seggawad, waid kui selgest
melest, ja kui Jummala seest, Jum̃ ala ees, rägime meie Kristusses.
RuSV1876 17 Ибо мы не повреждаем слова Божия, как многие, нопроповедуем искренно,
как от Бога, пред Богом, во Христе.

2 Korintto 3 (2 Corinthians 3)
1
TR Scriverer 1. Ἀρχόμεθα πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνειν; ἢ μὴ χρῄζομεν, ὥς τινες,
συστατικῶν ἐπιστολῶν πρὸς ὑμᾶς, ἤ ἐξ ὑμῶν συστατικῶν;
Gr-East 1. Ἀρχόμεθα πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνειν; εἰ μὴ χρῄζομεν ὥς τινες συστατικῶν
ἐπιστολῶν πρὸς ὑμᾶς ἢ ἐξ ὑμῶν συστατικῶν;
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TKIS 1. Alammeko taas suosittaa itseämme? Vai tarvitsemmeko niin kuin muutamat
suosituskirjeitä teille tai (suosituksia) teiltä?
FiSTLK2017 1. Alammeko taas suositella itseämme? Vai tarvitsemmeko, kuten muutamat,
suosituskirjeitä teille tai teiltä?
Biblia1776 1. Rupeemmeko me siis itsiämme taas kehumaan? eli tarvitsemmeko me, niinkuin
muutamat, kiitoskirjaa teidän tykönne, eli kiitoskirjaa teiltä?
CPR1642 1. RUpemmaco me sijs idziämme taas kehuman? Eli tarwidzemmaco me nijncuin
muutamat kijtoskirja teidän tygönne eli kijtoskirja teildä?
UT1548 1. RUpemaco me sis itzenne taas kehuman? Eli taruitzemeco me/ ninquin mutomat/
Kijtoskiria teiden tyghennä/ eli mös Kijtoskiria teildä?
Rupeammeko me siis itseämme taas kehumaan? Eli tarvitsemmeko me/ niinkuin muutamat/
Kiitoskirjaa teidän tykönnä/ eli myös kiitoskirjaa teiltä?
Ref2016NTSve 1. Börjar vi (nu) att rekommendera oss själva igen? Eller behöver vi som vissa
(andra) rekommendationsbrev till er eller (brev) med rekommendation från er?
J-P-Green 1. Do we begin again to commend ourselves? Or do we, as some, need commendatory
letters to you, or commendatory (ones) from you?
KJV 1. Do we begin again to commend ourselves? or need we, as some others, epistles of
commendation to you, or letters of commendation from you?
Luther2009 1. Fangen wir wieder an, uns selbst zu empfehlen? Oder brauchen wir, wie einige,
Empfehlungsbriefe an euch oder Empfehlungsbriefe von euch?
Ostervald-Fr 1. Commencerons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avonsnous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous, ou de
recommandations de votre part auprès des autres?
RV'1862 1. COMENZAMOS otra vez a ala- barnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad,
como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros para

otros?
SVV1750 1 Beginnen wij onszelven wederom u aan te prijzen? Of behoeven wij ook, gelijk
sommigen, brieven van voorschrijving aan u, of brieven van voorschrijving van u?
PR1739 1. Hakkame meie siis ta isseennast kiitma, woi kas meil kitusse ramatuid teie kätte tarwis
on, kui monnil, ehk kitusse ramatuid teie käest?
RuSV1876 1 Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для
некоторых, одобрительные письма к вам или от вас?
2
TR Scriverer 2. ἡ ἐπιστολὴ ἡμῶν ὑμεῖς ἐστε, ἐγγεγραμμένη ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν,
γινωσκομένη καὶ ἀναγινωσκομένη ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων•
Gr-East 2. ἡ ἐπιστολὴ ἡμῶν ὑμεῖς ἐστε, ἐγγεγραμμένη ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν,
γινωσκομένη καὶ ἀναγινωσκομένη ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων,
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TKIS 2. Te olette meidän kirjeemme, joka on sydämiimme kirjoitettu ja jonka kaikki ihmiset tuntevat
ja lukevat.
FiSTLK2017 2. Te itse olette kirjeemme, joka on sydämeemme kirjoitettu ja jonka kaikki ihmiset
tuntevat ja lukevat.
Biblia1776 2. Te olette meidän kirjamme, meidän sydämiimme kirjoitetut, joka kaikilta ihmisiltä
tunnetaan ja luetaan.
CPR1642 2. Te oletta meidän kirjam meidän sydämihimme kirjoitetut joca caikilda ihmisildä tutan
ja luetan:
UT1548 2. Te oletta meiden Kirian meiden Sydhemise kirioitetut/ ioca tutan ia Luetan caikilda
Inhimisilde/
Te olette meidän kirjan meidän sydämissä kirjoitetut/ joka tutaan ja luetaan kaikilta ihmisiltä.
Ref2016NTSve 2. Ni är vårt brev, inskrivet i våra hjärtan, känt och läst av alla människor.
J-P-Green 2. You are our letter, having been inscribed in our hearts, being known and being read by
all men,
KJV 2. Ye are our epistle written in our hearts, known and read of all men:
Luther2009 2. Ihr seid unser Brief, in unsere Herzen geschrieben, erkannt und gelesen von allen
Menschen;
Ostervald-Fr 2. Vous êtes vous-mêmes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue par tous
les hommes;

RV'1862 2. Nuestra carta sois vosotros mismos, escrita en nuestros corazones, sabida y leida de
todos los hombres;
SVV1750 2 Gijlieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen;
PR1739 2. Teie ollete meie ramat, meie süddamesse kirjotud, mis tunnukse ja loetakse keikist
innimestest;
RuSV1876 2 Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми
человеками;
3
TR Scriverer 3. φανερούμενοι ὅτι ἐστὲ ἐπιστολὴ Χριστοῦ διακονηθεῖσα ὑφ’ ἡμῶν,

ἐγγεγραμμένη οὐ μέλανι, ἀλλὰ Πνεύματι Θεοῦ ζωντος, οὐκ ἐν πλαξὶ λιθίναις, ἀλλ’ ἐν
πλαξὶ καρδίας σαρκίναις.
Gr-East 3. φανερούμενοι ὅτι ἐστὲ ἐπιστολὴ Χριστοῦ διακονηθεῖσα ὑφ’ ἡμῶν,

ἐγγεγραμμένη οὐ μέλανι, ἀλλὰ Πνεύματι Θεοῦ ζῶντος, οὐκ ἐν πλαξὶ λιθίναις, ἀλλὰ
ἐν πλαξὶ καρδίαις σαρκίναις.
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TKIS 3. On käynyt ilmeiseksi, että te olette Kristuksen kirje, meidän toimittamamme, ei musteella
kirjoitettu, vaan elävän Jumalan Hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydämen lihatauluihin.
FiSTLK2017 3. Sillä on selvää, että te olette Kristuksen kirje, palvelusvirkamme aikaansaama. Sitä
ei ole kirjoitettu musteella, vaan elävän Jumalan Hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydämen
lihatauluihin.
Biblia1776 3. Ja te olette ilmoitetut, että te Kristuksen lähetyskirja olette, meidän palveluksemme
kautta valmistettu, ei pläkillä kirjoitettu, vaan elävän Jumalan hengellä, ei kivisiin tauluihin, vaan
lihallisiin sydämen tauluihin.
CPR1642 3. Joille te oletta ilmoitetut että te Christuxen lähetyskirja oletta saarnawiran cautta
walmistettu ei Pläkillä kirjoitetut waan eläwän Jumalan Hengellä ei kiwisijn tauluihin waan lihallisijn
sydämen tauluihin.
UT1548 3. ioillen te oletta ilmoitetud/ ette te oletta Christusen Lehetuskiria/ Sarnawirghan cautta
walmistettu/ Ja ei Pleckille meille kirioitetud/ Waan eleuen Jumalan Hengelle/ ei Kiuisijn Tauluijn/
waan Lihasijn sydhemen Tauluin.
joillen te olette ilmoitetut/ että te olette Kristuksen lähetyskirja/ Saarnawiran kautta walmistettu/
Ja ei pläkillä meille kirjoitetut/ Waan eläwän Jumalan Hengellä/ ei kiwisiin tauluihin/ waan lihaisiin

sydämen tauluihin.
Ref2016NTSve 3. Det är uppenbart att ni är ett Kristi brev, genom vår tjänst, skrivet inte med bläck
utan med (den) levande Gudens Ande, inte på tavlor av sten utan på hjärtats tavlor av kött.
J-P-Green 3. (it) having been made plain that you are Christ's letter, served by us, not having been
inscribed by ink, but by (the) Spirit of (the) living God, not in tablets of stone, but in fleshly tablets of
(the) heart.
KJV 3. Forasmuch as ye are manifestly declared to be the epistle of Christ ministered by us, written
not with ink, but with the Spirit of the living God; not in tables of stone, but in fleshy tables of the
heart.
Luther2009 3. ihr habt euch als Brief Christi erwiesen, durch unseren Dienst zubereitet, geschrieben
nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern
in fleischerne Tafeln des Herzens.
Ostervald-Fr 3. Car il est évident que vous êtes une lettre de Christ, due à notre ministère, écrite non
avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant; non sur des tables de pierre, mais sur les tables
de chair, celles du cœur.
RV'1862 3. Por cuanto es manifiesto que vosotros sois la carta de Cristo ministrada por nosotros, y
escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo: no en tablas de piedra, sino en las tablas de
carne del corazón.
SVV1750 3 Als die openbaar zijt geworden, dat gij een brief van Christus zijt, en door onzen dienst
bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door den Geest des levenden Gods, niet in stenen
tafelen, maar in vlezen tafelen des harten.
PR1739 3. Kes teie ollete awwalikkuks sanud, et teie Kristusse ramat ollete, meie ammeti läbbi
walmistud, ja ei mitte ramato-mustaga, waid ellawa Jummala Waimoga kirjotud, ei mitte kiwwiste
lauakeste sisse, waid lihhalikkude süddame lauakeste sisse.
RuSV1876 3 вы показываете собою, что вы – письмоХристово, через служение наше
написанное не чернилами, но Духом Бога живаго, не на скрижалях каменных, но на
плотяныхскрижалях сердца.
4 TR Scriverer 4. πεποίθησιν δὲ τοιαύτην ἔχομεν διὰ τοῦ Χριστοῦ πρὸς τὸν Θεόν•
Gr-East 4. Πεποίθησιν δὲ τοιαύτην ἔχομεν διὰ τοῦ Χριστοῦ πρὸς τὸν Θεόν.
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TKIS 4. Tällainen luottamus meillä on Kristuksen ansiosta Jumalaan.
FiSTLK2017 4. Tämmöinen luottamus meillä on Kristuksen kautta Jumalaan,
Biblia1776 4. Mutta senkaltainen uskallus on meillä Kristuksen kautta Jumalan puoleen.
CPR1642 4. Mutta sencaltainen uscallus on meillä Christuxen cautta Jumalan puoleen:
UT1548 4. Mutta sencaltainen vskallus meille on Christusen cautta Jumalan polen/
Mutta senkaltainen uskallus meillä on Kristuksen kautta Jumalan puoleen/

Ref2016NTSve 4. Och en sådan tillit har vi till Gud genom Kristus,
J-P-Green 4. And we have such confidence through Christ toward God;
KJV 4. And such trust have we through Christ to God-ward:
Luther2009 4. Solches Vertrauen haben wir aber durch Christus zu Gott.
Ostervald-Fr 4. Or, c'est par Christ que nous avons une telle confiance devant Dieu.
RV'1862 4. Y la tal confianza tenemos por Cristo para con Dios.
SVV1750 4 En zodanig een vertrouwen hebben wij door Christus bij God.
PR1739 4. Agga nisuggune lotus on meil Kristusse läbbi Jummala pole.
RuSV1876 4 Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа,
5
TR Scriverer 5. οὐχ ὅτι ἱκανοί ἐσμεν ἀφ’ ἑαυτῶν λογίσασθαί τι ὡς ἐξ ἑαυτῶν, ἀλλ’ ἡ
ἱκανότης ἡμῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ•
Gr-East 5. οὐχ ὅτι ἱκανοί ἐσμεν ἀφ’ ἑαυτῶν λογίσασθαί τι ὡς ἐξ ἑαυτῶν, ἀλλ’ ἡ
ἱκανότης ἡμῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ,
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TKIS 5. Ei niin, että olemme itsessämme kykenevät ajattelemaan jotain, ikään kuin omaaloitteisesti, vaan kykymme on Jumalasta lähtöisin,
FiSTLK2017 5. ei niin, että meillä itsellämme olisi kykyä ajatella jotakin, ikään kuin se tulisi meistä
itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta,
Biblia1776 5. Ei niin, että me olemme itse meistämme soveliaat jotakin ajattelemaan, niinkuin itse
meistämme, vaan jos me olemme johonkuhun soveliaat, niin on se Jumalalta,
CPR1642 5. Ei nijn että me olemma idze meistäm soweliat jotakin ajatteleman nijncuin idze
meistäm waan jos me olemma johongun soweliat nijn on se Jumalalda.
UT1548 5. Ei nin ette me olema soueliahat meiste itzestem iotakin aiattelman ninquin itze
meisten/ Wan ios me olema iohongun soueliat/ nin se on Jumalalta/
Ei niin että me olemme soweliaat meistä itsestämme jotakin ajatteleman niinkuin itse meistän/
Waan jos me olemme johonkin soweliaat/ niin se on Jumalalta/
Ref2016NTSve 5. inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår
förmåga kommer från Gud.

J-P-Green 5. not that we are sufficient of ourselves to reason out anything as (being) out of
ourselves, but our sufficiency (is) of God,
KJV 5. Not that we are sufficient of ourselves to think any thing as of ourselves; but our sufficiency
is of God;
Luther2009 5. Nicht, dass wir aus uns selbst fähig sind, etwas zu erdenken außer aus uns selbst;
sondern unsere Befähigung kommt von Gott,
Ostervald-Fr 5. Non que nous soyons capables par nous-mêmes de penser quelque chose, comme
de nous-mêmes; mais notre capacité vient de Dieu,
RV'1862 5. No que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros
mismos; sino que nuestra suficiencia es de Dios:
SVV1750 5 Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven; maar onze
bekwaamheid is uit God;
PR1739 5. Ei mitte, et meie isseennestest kölbame middagi arwata kui isseennestest, waid meie
kölbdus tulleb Jummalast,
RuSV1876 5 не потому, чтобы мы сами способны были помыслить чтоот себя, как бы от
себя, но способность наша от Бога.
6
TR Scriverer 6. ὃς καὶ ἱκάνωσεν ἡμᾶς διακόνους καινῆς διαθήκης, οὐ γράμματος ἀλλὰ
πνεύματος• τὸ γὰρ γράμμα ἀποκτείνει, τὸ δὲ πνεῦμα ζωοποιεῖ.
Gr-East 6. ὃς καὶ ἱκάνωσεν ἡμᾶς διακόνους καινῆς διαθήκης, οὐ γράμματος, ἀλλὰ
πνεύματος· τὸ γὰρ γράμμα ἀποκτέννει, τὸ δὲ πνεῦμα ζῳοποιεῖ.
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TKIS 6. joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoina, ei kirjaimen vaan
Hengen, sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi.
FiSTLK2017 6. joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan Uuden liiton palvelijoita, ei
kirjaimen, vaan Hengen, sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi.
Biblia1776 6. Joka meitä soveliaiksi tehnyt on Uuden Testamentin virkaa pitämään, ei puustavin,
vaan Hengen; sillä puustavi kuolettaa, vaan Henki tekee eläväksi.

CPR1642 6. Joca meitä soweliaxi tehnyt on uden Testamendin wirca pitämän ei bookstawin waan
Hengen: sillä bookstawi cuoletta waan Hengi teke eläwäxi.
UT1548 6. ioca mös meite soueliaxi tehnyt on sen Wden Testamentin wirca pitemehen/ Ei *
Bockstauin/ wan Hengen. Sille ette Bockstaui coolettapi/ wan Hengi eleuexi tekepi.
joka myös meitä soweliaaksi tehnyt on sen Uuden Testamentin wirkaa pitelemähän/ Ei bokstawin/
waan Hengen. Sillä että bokstawi kuolettaapi/ waan Henki eläwäksi tekeepi.
Ref2016NTSve 6. Han som också gett oss förmågan att vara tjänare åt det nya förbundet, inte
bokstavens utan Andens. För bokstaven dödar, men Anden ger liv.
J-P-Green 6. who also made us able ministers of a new covenant, not of letter, but of Spirit. For the
letter kills, but the Spirit makes alive.
KJV 6. Who also hath made us able ministers of the new testament; not of the letter, but of the
spirit: for the letter killeth, but the spirit giveth life.
Luther2009 6. der uns auch befähigt hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens,
sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig.
Ostervald-Fr 6. Qui lui aussi nous a rendus capables d'être ministres de la nouvelle alliance, non de
la lettre, mais de l'Esprit; car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie.
RV'1862 6. El cual aun nos hizo ministros suficientes del nuevo testamento: no de la letra, sino del
espíritu; porque la letra mata, mas el espíritu vivifica.
SVV1750 6 Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments,
niet der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.
PR1739 6. Kes meid ka on teinud kölbawaks ue seädusse teenriks, ei mitte kirja-tähhe, waid Waimo
sullasiks; sest kirja-täht surretab, agga Waim teeb ellawaks.
RuSV1876 6 Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа,
потому что буква убивает, а дух животворит.
7
TR Scriverer 7. εἰ δὲ ἡ διακονία τοῦ θανάτου ἐν γράμμασιν, ἐντετυπωμένη ἐν λίθοις,

ἐγενήθη ἐν δόξῃ, ὥστε μὴ δύνασθαι ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ εἰς τὸ πρόσωπον
Μωσέως διὰ τὴν δόξαν τοῦ προσώπου αὐτοῦ, τὴν καταργουμένην,
Gr-East 7. Εἰ δὲ ἡ διακονία τοῦ θανάτου ἐν γράμμασιν ἐντετυπωμένη ἐν λίθοις ἐγενήθη

ἐν δόξῃ, ὥστε μὴ δύνασθαι ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ εἰς τὸ πρόσωπον Μωϋσέως
διὰ τὴν δόξαν τοῦ προσώπου αὐτοῦ τὴν καταργουμένην,
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TKIS 7. Mutta jos kuoleman virka, kirjaimin kiviin kaiverrettuna, esiintyi kirkkaudessa, niin etteivät
Israelin lapset sietäneet katsella Mooseksen kasvoja hänen kasvojensa kirkkauden vuoksi, joka oli
katoavaista,
FiSTLK2017 7. Mutta jos jo kuoleman virka, joka oli kaiverrettu kirjaimin kiviin, ilmeni kirkkaudessa,
niin etteivät Israelin lapset voineet katsella Mooseksen kasvoja hänen kasvojensa kirkkauden
tähden, joka oli katoavaista,
Biblia1776 7. Mutta jos sillä viralla, joka puustavin kautta kuolettaa ja kiviin kuvattu oli, oli
senkaltainen kirkkaus, niin ettei Israelin lapset taitaneet katsoa Moseksen kasvoihin, hänen
kasvoinsa kirkkauden tähden, joka kuitenkin katoo:
CPR1642 7. Mutta jos sillä wirgalla joca bookstawin cautta cuoletta ja kiwihin cuwattu oli oli
sencaltainen kirckaus nijn ettei Israelin lapset tainnet cadzoa Mosexen caswoihin hänen caswoins
kirckauden tähden joca cuitengin cato.
UT1548 7. Mutta ios sille Wirgalla ioca Bockstauin cautta coletapi ia oli Kiuihin cuuattu/ oli
sencaltainen Kirckaus/ nin ettei Israelin lapset maltanet catzoa Mosesen casuoin päle/ henen
casuoinsa Kircaudhen täden/ ioca quitengi catopi.
Mutta jos sillä wiralla joka bokstawin kautta kuolettaapi ja oli kiwihin kuwattu/ olis sen kaltainen
kirkkaus/ niin ettei Israelin lapset malttaneet katsoa Moseksen kaswoin päälle/ hänen kaswoinsa
kirkkauden tähden/ joka kuitenkin katoaapi.
Ref2016NTSve 7. Om nu dödens tjänst, som med bokstäver var inristat på stenar, hade sådan
härlighet att Israels barn inte kunde se på Moses ansikte för hans ansiktes härlighets skull, (men)
som snart försvann,
J-P-Green 7. But if the ministry of death having been engraved in letters in stone was with glory, so
as (that) the sons of Israel could not gaze into "the face of Moses" because of the glory of his face,
which was to cease,
KJV 7. But if the ministration of death, written and engraven in stones, was glorious, so that the
children of Israel could not stedfastly behold the face of Moses for the glory of his countenance;
which glory was to be done away:
Luther2009 7. Wenn aber schon der Dienst des Todes, mit Buchstaben in Stein eingegraben, solche
Herrlichkeit hatte, dass die Kinder Israel das Gesicht Moses nicht ansehen konnten wegen der
Herrlichkeit seines Gesichts, die doch aufhörte,
Ostervald-Fr 7. Or, si le ministère de mort, celui de la lettre, gravée sur des pierres, a été si glorieux
que les enfants d'Israël ne pouvaient fixer leurs regards sur le visage de Moïse, à cause de l'éclat
de son visage, bien que cet éclat dût s'évanouir;
RV'1862 7. Empero si el ministerio de muerte escrito y grabado en piedras, fué para gloria, tanto
que los hijos de Israel no pudiesen fijar los ojos en la cara de Moisés, a causa de la gloria de su
rostro, la cual se había de acabar:

SVV1750 7 En indien de bediening des doods in letteren bestaande, en in stenen ingedrukt, in
heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israels het aangezicht van Mozes niet konden sterk
aanzien, om de heerlijkheid zijns aangezichts, die te niet gedaan zou worden.
PR1739 7. Ja kui surma am̃ et kirja-tähtes, mis kiwwide sisse olli tikkitud, au sees olnud, nenda et
Israeli lapsed ei woinud mitte üksi silmi Mosesse pallesse wadata temma palle au pärrast, mis
siiski piddi ärralöpma:
RuSV1876 7 Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так
славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лице Моисеево по причине славы лица
его преходящей, –
8 TR Scriverer 8. πῶς οὐχὶ μᾶλλον ἡ διακονία τοῦ πνεύματος ἔσται ἐν δόξῃ;
Gr-East 8. πῶς οὐχὶ μᾶλλον ἡ διακονία τοῦ πνεύματος ἔσται ἐν δόξῃ;
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TKIS 8. kuinka onkaan Hengen virka vielä enemmän oleva kirkkaudessa!
FiSTLK2017 8. kuinka paljoa enemmän onkaan Hengen virka oleva kirkkaudessa!
Biblia1776 8. Miksi ei siis paljoa enemmin sillä viralla, joka hengen antaa, pitäisi kirkkaus oleman?
CPR1642 8. Mixei sijs paljo enämmin sillä wirgalla joca Hengen anda pidäis kirckaus oleman?
UT1548 8. Mixei sis palio enemin sille Wirghalla ioca Hengen andapi/ pidheis Kircaus oleman?
Miksei siis paljon enemmin sillä wiralla joka Hengen antaapi/ pitäis kirkkaus oleman?
Ref2016NTSve 8. hur mycket större härlighet ska då inte Andens tjänst ha?
J-P-Green 8. how much rather the ministry of the Spirit will be in glory!
KJV 8. How shall not the ministration of the spirit be rather glorious?
Luther2009 8. wie sollte nicht viel mehr der Dienst des Geistes Herrlichkeit sein!
Ostervald-Fr 8. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux?
RV'1862 8. ¿Cuánto más no será para gloria el ministerio del espíritu?
SVV1750 8 Hoe zal niet veel meer de bediening des Geestes in heerlijkheid zijn?
PR1739 8. Kuis ei peaks paljo ennam Waimo ammet au sees ollema?
RuSV1876 8 то не гораздо ли более должно быть славно служение духа?
9
TR Scriverer 9. εἰ γὰρ ἡ διακονίᾳ τῆς κατακρίσεως δόξα, πολλῷ μᾶλλον περισσεύει ἡ
διακονία τῆς δικαιοσύνης ἐν δόξῃ.

Gr-East 9. εἰ γὰρ ἡ διακονία τῆς κατακρίσεως δόξα, πολλῷ μᾶλλον περισσεύει ἡ
διακονία τῆς δικαιοσύνης ἐν δόξῃ.

εἰ

γὰρ

ἡ

διακονίᾳ

τῆς

κατακρίσεως

δόξα

πολλῷ μᾶλλον

ei
gar
hē
diakonia
tēs
katakriseōs
doksa
pollō mallon
G1487 G1063 G3588 G1248
G3588 G2633
G1391
G4183 G3123
sillä jos
palvelustoimi
kadotustuomion oli kirkkautta paljon enemmän

περισσεύει ἡ

διακονία

τῆς

δικαιοσύνης ἐν

δόξῃ

perisseuei hē
diakonia
tēs
dikaiosynēs
doksē
en
G3588 G1343
G4052
G3588 G1248
G1722 G1391
runsaammin on
palvelustoimi
vanhurskauden
kirkkaudessa
TKIS 9. Jos näet kadotustuomion virka oli kirkkautta, paljoa ennemmin vanhurskauden virka
tulvailee kirkkaudessa.
FiSTLK2017 9. Sillä jos kadotustuomion virka jo oli kirkkautta, niin on vanhurskauden virka vielä
paljon runsaammassa määrin kirkkautta.
Biblia1776 9. Sillä, jos viralla, joka kadotuksesta saarnaa, kirkkaus oli, paljoa enemmin sillä viralla,
joka vanhurskaudesta saarnaa, on ylönpalttinen kirkkaus;
CPR1642 9. Sillä jos wirgalla joca cadotuxest saarna kirckaus oli paljo enämmin sillä wirgalla joca
wanhurscaudest saarna on ylönpaldinen kirckaus.
UT1548 9. Sille ios sille Wirghalla ioca Cadhotuxen sarnapi/ Kircaus oli/ Palio enemin sille
Wrighalla/ ioca Wanhurskaudhen sarnapi/ ylenpaldinen Kircaus ombi.
SIllä jos sillä wiralla joka kadotuksen saarnaapi/ kirkkaus oli/ paljjon enemmin silla wiralla/ joka
wanhurskauden saarnaapi/ ylenpalttinen kirkkaus ompi.
Ref2016NTSve 9. För om den dömande tjänsten (har) en härlighet, så överflödar rättfärdighetens
tjänst mycket mer i härlighet.
J-P-Green 9. For if the ministry of condemnation (was) glory, much rather the ministry of
righteousness abounds in glory.
KJV 9. For if the ministration of condemnation be glory, much more doth the ministration of
righteousness exceed in glory.
Luther2009 9. Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit war, wie viel mehr übertrifft ihn
der Dienst der Gerechtigkeit an Herrlichkeit.
Ostervald-Fr 9. Car, si le ministère de condamnation a été glorieux, le ministère de la justice abonde
bien plus en gloire.
RV'1862 9. Porque si el ministerio de condenación fué gloria, mucho más abundará en gloria el
ministerio de justicia.
SVV1750 9 Want indien de bediening der verdoemenis heerlijkheid geweest is, veel meer is de
bediening der rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid.
PR1739 9. Sest kui hukkamoistmisse ammetil au olnud, paljo ennam on üpris surema au sees
öigusse ammet.
RuSV1876 9 Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение
оправдания.

10
TR Scriverer 10. καὶ γὰρ οὐδὲ δεδόξασται τὸ δεδοξασμένον ἐν τούτῳ τῷ μέρει, ἕνεκεν
τῆς ὑπερβαλλούσης δόξης.
Gr-East 10. καὶ γὰρ οὐδὲ δεδόξασται τὸ δεδοξασμένον ἐν τούτῳ τῷ μέρει ἕνεκεν τῆς
ὑπερβαλλούσης δόξης.

καὶ

γὰρ

οὐδὲ

δεδόξασται

τὸ

δεδοξασμένον ἐν

τούτῳ τῷ

kai
gar
oude
dedoksastai
to
dedoksasmenon en
toutō tō
G2532 G1063 G3761
G1392
G3588 G1392
G1722 G5129 G3588
sillä niin
ei myöskään mikä on kirkastettu
ole kirkastettu
tällä

μέρει ἕνεκεν

τῆς

ὑπερβαλλούσης δόξης

merei heneken tēs
hyperballousēs
G3313 G1752 G3588 G5235
osalla tähden
ylensuuren

doksēs
G1391
kirkkauden

TKIS 10. Sillä sekään, mikä oli kirkastettu, ei tällä kohtaa ole kirkastettu, tämän ylen suuren
kirkkauden vuoksi.
FiSTLK2017 10. Sillä se, millä ennen oli kirkkaus, on tämän rinnalla kirkkautta vailla, tämän
ylenpalttisen kirkkauden tähden.
Biblia1776 10. Sillä se toinen, joka kirkastettu oli, ei ole ensinkään kirkkaudeksi luettava, sen
ylönpalttisen kirkkauden suhteen.
CPR1642 10. Sillä se toinen joca kircastettu oli ei ole ensingän kirckaudexi luettapa sen
ylönpaldisen kirckauden suhten.
UT1548 10. Sille mös se toinen ioca oli kircastettu/ ei ole ensingen kircaudexi Luettapa/ Temen
ylenpaldisen Kircaudhen echtoon.
Sillä myös se toinen joka oli kirkastettu/ ei ole ensinkään kirkkaudeksi luettawa/ Tämän
ylenpalttisen kirkkauden ehtoon.
Ref2016NTSve 10. För även det som var förhärligat har i detta fall ingen härlighet, på grund av den
överväldigande härligheten.
J-P-Green 10. For even that which has been made glorious has not been made glorious in this
respect, because of the surpassing glory.
KJV 10. For even that which was made glorious had no glory in this respect, by reason of the glory
that excelleth.
Luther2009 10. Denn auch das, was verherrlicht war, ist nicht als Herrlichkeit zu bezeichnen
gegenüber der überschwänglichen Herrlichkeit.
Ostervald-Fr 10. Et, en effet, ce premier ministère, qui a été glorieux, ne l'a point été, à cause de la
gloire surabondante du second.
RV'1862 10. Porque lo que fué hecho tan glorioso, ni aun fué glorioso en esta parte, en
comparación de la gloria que sobresale.
SVV1750 10 Want ook het verheerlijkte is zelfs niet verheerlijkt in dezen dele, ten aanzien van deze
uitnemende heerlijkheid.

PR1739 10. Sest ka se, mis auustud olnud, ei olle mitte auuks arwata selle asja sees, selle üpris
sure au wasto, mis Waimo ammetil on.
RuSV1876 10 То прославленное даже не оказывается славным с сей стороны, по причине
преимущественной славы последующего .
11
TR Scriverer 11. εἰ γὰρ τὸ καταργούμενον, διὰ δόξης, πολλῷ μᾶλλον τὸ μένον, ἐν δόξῃ.
Gr-East 11. εἰ γὰρ τὸ καταργούμενον διὰ δόξης, πολλῷ μᾶλλον τὸ μένον ἐν δόξῃ.

εἰ

γὰρ

τὸ

καταργούμενον διὰ

gar
katargoumenon
ei
to
G1487 G1063 G3588 G2673
sillä jos
oli katoavainen

ἐν

δόξης

πολλῷ μᾶλλον

τὸ

μένον

dia
doksēs pollō mallon
menon
to
G1223 G1391
G4183 G3123
G3588 G3306
kirkkautta paljon enemmän
joka pysyy

δόξῃ

doksē
en
G1722 G1391
on
kirkkautta
TKIS 11. Jos näet katoavainen esiintyi kirkkaudessa, paljoa ennemmin pysyväinen on
kirkkaudessa.
FiSTLK2017 11. Jos sillä, mikä on katoavaa, oli kirkkautta, niin vielä paljoa enemmän on sillä, mikä
on pysyvää, oleva kirkkautta.
Biblia1776 11. Sillä jos sillä oli kirkkaus, joka katoo, paljoa enemmin on sillä kirkkaus, joka pysyy.
CPR1642 11. Sentähden jos sillä oli kirckaus joca cato paljo enämmin on sillä kirckaus joca pysy.
UT1548 11. Senteden ios sille oli Kircaus ioca catopi/ Palio enemin on sille Kircaus ioca kestäue
on.
Sentähden jos sillä oli kirkkaus joka katoaapi/ Paljon enemmin on sillä kirkkaus joka kestäwä on.
Ref2016NTSve 11. För om det som försvinner hade härlighet, hur mycket större härlighet har då
inte det som består.
J-P-Green 11. For if the thing done away was through glory, much rather the thing remaining (is) in
glory.
KJV 11. For if that which is done away was glorious, much more that which remaineth is glorious.
Luther2009 11. Denn wenn das, was aufhört, Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird das Herrlichkeit
haben, was bleibt.
Ostervald-Fr 11. Car, si ce qui devait prendre fin a été glorieux, ce qui est permanent est beaucoup
plus glorieux.
RV'1862 11. Porque si lo que se acaba fué para gloria, mucho más será para gloria lo que
permanece.
SVV1750 11 Want indien hetgeen te niet gedaan wordt, in heerlijkheid was, veel meer is, hetgeen
blijft, in heerlijkheid.
PR1739 11. Sest kui au sees olli se, mis piddi ärralöpma, paljo ennam on au sees se, mis jääb.)

RuSV1876 11 Ибо, если преходящее славно, тем более славно пребывающее.
12 TR Scriverer 12. Ἔχοντες οὖν τοιαύτην ἐλπίδα, πολλῇ παρρησίᾳ χρώμεθα•
Gr-East 12. Ἔχοντες οὖν τοιαύτην ἐλπίδα πολλῇ παρρησίᾳ χρώμεθα,

ἔχοντες

οὖν

τοιαύτην ἐλπίδα πολλῇ παρρησίᾳ χρώμεθα·

echontes
oun
toiautēn
G2192
G3767 G5108
koska meillä on
tällainen

elpida pollē
parrēsia
chrōmetha
G1680 G4183 G3954
G5530
toivo
suurella rohkeudella sitä käytämme

TKIS 12. Koska meillä siis on tällainen toivo, toimimme hyvin rohkeasti
FiSTLK2017 12. Koska meillä on siis tällainen toivo, olemme aivan rohkeat
Biblia1776 12. Että meillä siis senkaltainen toivo on, niin me puhumme rohkiasti,
CPR1642 12. Että meillä sencaltainen toiwo on nijn me puhumme rohkiast
UT1548 12. Ette nyt meille sencaltainen Toiuo on/ nin me prwkama swren Rochkiudhen/
Että nyt meillä senkaltainen toiwo on/ niin me pruukaamme suuren rohkeuden/
Ref2016NTSve 12. Eftersom vi nu har ett sådant hopp, är vi mycket frimodiga, J-PGreen 12. Then having such hope, we use much boldness.
KJV 12. Seeing then that we have such hope, we use great plainness of speech:
Luther2009 12. Weil wir nun solche Hoffnung haben, verfügen wir über große Freimütigkeit
Ostervald-Fr 12. Ayant donc une telle espérance, nous usons d'une grande liberté,
RV'1862 12. Así que teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza.
SVV1750 12 Dewijl wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij vele vrijmoedigheid in het
spreken;
PR1739 12. Et nüüd meil nisuggune lotus on, prugime meie suurt julgust räkides,
RuSV1876 12 Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением,
13
TR Scriverer 13. καὶ οὐ καθάπερ Μωσῆς ἐτίθει κάλυμμα ἐπὶ τὸ πρόσωπον ἑαυτοῦ, πρὸς
τὸ μὴ ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ εἰς τὸ τέλος τοῦ καταργουμένου•
Gr-East 13. καὶ οὐ καθάπερ Μωϋσῆς ἐτίθει κάλυμμα ἐπὶ τὸ πρόσωπον ἑαυτοῦ πρὸς τὸ
μὴ ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ εἰς τὸ τέλος τοῦ καταργουμένου.

καὶ

οὐ

καθάπερ Μωσῆς ἐτίθει

κάλυμμα ἐπὶ

τὸ

πρόσωπον ἑαυτοῦ

kai
ou
kathaper Mōsēs etithei kalymma epi
to
prosōpon heautou
G2532 G3756 G2509
G3475 G5087 G2571
G1909 G3588 G4383
G1438
mutta ei
niinkuin Mooses joka pani peitteen
kasvojensa

πρὸς τὸ

μὴ

ἀτενίσαι τοὺς

pros
to
mē
atenisai
G4314 G3588 G3361 G816
eteen
etteivät katsoisi

υἱοὺς Ἰσραὴλ εἰς

τὸ

τέλος τοῦ

tous hyious Israēl
eis
to
telos tou
G3588 G5207 G2474 G1519 G3588 G5056 G3588
lapset Israelin
sen
loppua

καταργουμένου·
katargoumenou
G2673
joka oli katoavaista
TKIS 13. emmekä niin kuin Mooses, joka pani peitteen kasvoilleen, jotteivät Israelin lapset katselisi
katoavaisen loppua.
FiSTLK2017 13. emmekä tee kuten Mooses, joka pani peitteen kasvoilleen, etteivät Israelin lapset
näkisi sen loppua, mikä on katoavaa.
Biblia1776 13. Ja emme tee niinkuin Moses, joka kasvoillensa peitteen pani, ettei Israelin lapset
taitaneet sen loppua katsoa, joka katoo.
CPR1642 13. Ja en me tee nijncuin Moses joca caswoillens peitten pani ettei Israelin lapset tainnet
sen loppua cadzo joca cato
UT1548 13. ia en me tee ninquin Moses/ ioca Casuoinsa eten * Peitten pani/ ettei Israelin Lapset
maltaneet sen lopun päle catzo ioca catopi/
ja en me tee niinkuin Moses/ joka kaswoinsa eteen peitteen pani/ ettei Israelin lapset malttaneet
sen lopun päälle katsoo joka katoopi/
Ref2016NTSve 13. och gör inte som Mose, som hängde ett täckelse för sitt ansikte, för att Israels
barn inte skulle se hur det som var på väg att försvinna tog slut.
J-P-Green 13. And not as "Moses, (who) put a veil over his face," for the sons of Israel not to gaze at
the end of the (thing) being done away.
KJV 13. And not as Moses, which put a vail over his face, that the children of Israel could not
stedfastly look to the end of that which is abolished:
Luther2009 13. und machen es nicht wie Mose, der eine Decke über sein Gesicht legte, weil die
Kinder Israel das Ende des Vergehenden nicht sehen sollten.
Ostervald-Fr 13. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, afin que
les enfants d'Israël ne vissent pas la fin de ce qui devait disparaître.
RV'1862 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no
pudiesen fijar los ojos en el fin de aquello que se había de acabar:
SVV1750 13 En doen niet gelijkerwijs Mozes, die een deksel op zijn aangezicht leide, opdat de
kinderen Israels niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen te niet gedaan wordt.
PR1739 13. Ja ei te mitte nenda, kui Moses, kes kattet omma palle peäle panni, et Israeli lapsed ei
woinud mitte üksi silmi wadata selle otsa peäle, mis piddi ärralöpma;

RuSV1876 13 а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лице свое, чтобы сыны
Израилевы не взирали на конец преходящего.
14
TR Scriverer 14. ἀλλ’ ἐπωρώθη τὰ νοήματα αὐτῶν• ἄχρι γὰρ τῆς σήμερον τὸ αὐτὸ

κάλυμμα ἐπὶ τῇ ἀναγνώσει τῆς παλαιᾶς διαθήκης μένει μὴ ἀνακαλυπτόμενον, ὅ τι ἐν
Χριστῷ καταργεῖται.
Gr-East 14. ἀλλ’ ἐπωρώθη τὰ νοήματα αὐτῶν. ἄχρι γὰρ τῆς σήμερον τὸ αὐτὸ κάλυμμα

ἐπὶ τῇ ἀναγνώσει τῆς παλαιᾶς διαθήκης μένει, μὴ ἀνακαλυπτόμενον, ὅτι ἐν Χριστῷ
καταργεῖται,
ἀλλ’ ἐπωρώθη τὰ

νοήματα αὐτῶν· ἄχρι

γὰρ

τῆς

σήμερον

τὸ

epōrōthē ta
noēmata autōn achri
gar
tēs
sēmeron
all
to
G235 G4456
G3588 G3540
G846 G891
G1063 G3588 G4594
G3588
vaan paatuivat
mielensä heidän sillä saakka
tähän päivään

αὐτὸ κάλυμμα ἐπὶ

τῇ

ἀναγνώσει τῆς

tē
auto kalymma epi
anagnōsei
G846 G2571
G1909 G3588 G320
sama peite
luettaessa

ἀνακαλυπτόμενον ὅ τι
anakalyptomenon
G343
ole poistettu

ἐν

παλαιᾶς διαθήκης

tēs
palaias
G3588 G3820
Vanhaa

Χριστῷ

μένει μὴ

diathēkēs
menei mē
G1242
G3306 G3361
Testamenttia pysyy eikä

καταργεῖται

Christō
katargeitai
ho ti
en
G3748 G1722 G5547
G2673
se joka
Kristuksessa katoaa

TKIS 14. Mutta heidän mielensä paatuivat, sillä vielä tänä päivänä pysyy Vanhaa Testamenttia*
luettaessa pois ottamatta sama peite, joka Kristuksessa katoaa.
FiSTLK2017 14. Mutta heidän mielensä paatuivat, sillä vielä tänäkin päivänä sama peite, Vanhan
liiton Kirjoituksia luettaessa, pysyy paikallaan, sillä vasta Kristuksessa se katoaa.
Biblia1776 14. Vaan heidän taitonsa olivat paatuneet. Sillä tähän päivään asti, kuin vanhaa
Testamenttia luetaan, pysyy se peite ottamatta pois, joka Kristuksessa lakkaa.
CPR1642 14. Waan heidän taitons oli paadutettu. Sillä haman tähän päiwän asti pysy se peite
ottamata cosca wanha Testamentiä luetan joca Christuxes lacka.
UT1548 14. Waan heiden taitonsa olit soghaistud. Sille ette haman tehen peiuen asti/ pysy se
sama Peitto poisottamata ylitze sen wanhan Testamentin/ coska he site lukeuat/ ioca Christusesa
poislackapi.
Waan heidän taitonsa olit sokaistut. Sillä että hamaan tähän päiwään asti/ pysyy se sama peitto
pois ottamatta ylitse sen Wanhan Testamentin/ koska he sitä lukewat/ joka Kristuksessa pois
lakkaapi.
Ref2016NTSve 14. Men deras sinnen blev förhärdade. För ända till denna dag hänger samma
täckelse kvar när de läser från Gamla testamentet, (först) i Kristus försvinner det.
J-P-Green 14. But their thoughts were hardened, for until the present (time) the same veil remains
on the reading of the Old Covenant, not being unveiled, that it is being done away in Christ.
KJV 14. But their minds were blinded: for until this day remaineth the same vail untaken away in the
reading of the old testament; which vail is done away in Christ.

Luther2009 14. Aber ihre Sinne wurden verstockt. Denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe
Decke über der Vorlesung des Alten Testaments unaufgedeckt, die in Christus abgetan wird.
Ostervald-Fr 14. Mais leurs esprits ont été endurcis jusqu'à présent. Car encore aujourd'hui ce
même voile demeure sur la lecture de l'Ancien Testament, sans être levé, parce qu'il n'est ôté que
par Christ.
RV'1862 14. Mas los entendimientos de ellos se embotaron; porque hasta el día de hoy les queda
el mismo velo no descorrido en la lectura del viejo testamento, cuyo velo en Cristo es quitado:
SVV1750 14 Maar hun zinnen zijn verhard geworden; want tot op den dag van heden blijft hetzelfde
deksel in het lezen des Ouden Testaments, zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus te niet
gedaan wordt.
PR1739 14. Waid nende meled on kowwaks sanud; sest tännapäwani jääb sesamma katte wanna
seädusse luggemisse jure, ja sedda kattet ei woeta mitte peält ärra, mis wast Kristusse sees
ärralöppeb.
RuSV1876 14 Но умы их ослеплены: ибо то же самое покрывало доныне остается неснятым
при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом.
15
TR Scriverer 15. ἀλλ’ ἕως σήμερον, ἡνίκα ἀναγινώσκεται Μωσῆς, κάλυμμα ἐπὶ τὴν
καρδίαν αὐτῶν κεῖται.
Gr-East 15. ἀλλ’ ἕως σήμερον ἡνίκα ἂν ἀναγινώσκεται Μωϋσῆς, κάλυμμα ἐπὶ τὴν
καρδίαν αὐτῶν κεῖται·

ἀλλ’ ἕως

σήμερον

ἡνίκα

ἀναγινώσκεται Μωσῆς κάλυμμα ἐπὶ

eōs
sēmeron
anaginōsketai
all
hēnika
G235 G2193 G4594
G2259
G314
mutta saakka tähän päivään silloin kun luetaan

καρδίαν

τὴν

Mōsēs
kalymma epi
tēn
G3475
G2571
G1909 G3588
Moosesta peite
päällä

αὐτῶν κεῖται

kardian
autōn keitai
G2588
G846 G2749
sydäntensä heidän on pantuna
TKIS 15. Vielä tänäkin päivänä, kun Moosesta luetaan, on peite heidän sydämensä päällä.
FiSTLK2017 15. Vielä tänäkin päivänä, kun Moosesta luetaan, on peite heidän sydämensä päällä,
Biblia1776 15. Mutta tähän päivään asti, kuin Mosesta luetaan, riippuu se peite heidän sydämensä
edessä.
CPR1642 15. Mutta haman tähän päiwän asti cosca Mosest luetan rippu se peite heidän sydämens
edesä.
UT1548 15. Mutta hama' tehen peiuen asti/ coska Moses luetan/ rippupi se Peitto heiden
Sydhemens edesse.
Mutta hamaan tähän päiwään asti/ koska Moses luetaan/ riippuupi se peitto heidän sydämensä
edessä.
Ref2016NTSve 15. Ja, än i dag ligger ett täckelse över deras hjärtan när Mose blir läst.

J-P-Green 15. But until today, when Moses is being read, a veil lies on their heart.
KJV 15. But even unto this day, when Moses is read, the vail is upon their heart.
Luther2009 15. Und bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, liegt die Decke auf ihrem
Herzen.
Ostervald-Fr 15. Encore aujourd'hui, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur.
RV'1862 15. Ántes hasta el día de hoy, cuando Moisés es leido, el velo está sobre el corazón de
ellos.
SVV1750 15 Maar tot den huidigen dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun
hart.
PR1739 15. Sest tännapäwani, kui Mosest loetakse, siis seisab se katte nende süddame peäl; agga
RuSV1876 15 Доныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их;
16 TR Scriverer 16. ἡνίκα δ’ ἄν ἐπιστρέψῃ πρὸς κύριον, περιαιρεῖται τὸ κάλυμμα.
Gr-East 16. ἡνίκα δ’ ἂν ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον, περιαιρεῖται τὸ κάλυμμα.

ἡνίκα

δ’

ἄν

ἐπιστρέψῃ πρὸς

Κύριον περιαιρεῖται τὸ

hēnika
d
an
epistrepsē pros
Kyrion
G2259
G1161 G302 G1994
G4314 G2962
mutta silloin kun
kääntyy
puoleen Herran

κάλυμμα
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TKIS 16. Mutta kun sydän* kääntyy Herran puoleen, peite otetaan pois.
FiSTLK2017 16. mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran luo, otetaan peite pois.
Biblia1776 16. Mutta kuin he palajavat Herran puoleen, niin peite otetaan pois.
CPR1642 16. Mutta cosca he palajawat HERran puoleen nijn peite poisotetan:
UT1548 16. Mutta coska he palaijauat HERRAN pole'/ nin se Peitto poisotetaan/
Mutta koska he palajawat HERRAN puoleen/ niin se peitto pois otetaan/
Ref2016NTSve 16. Men när de omvänder sig till Herren, tas täckelset bort. J-PGreen 16. But whenever it turns to (the) Lord, the veil is taken away.
KJV 16. Nevertheless when it shall turn to the Lord, the vail shall be taken away.
Luther2009 16. Wenn sie sich aber zum Herrn bekehren, dann wird die Decke weggenommen.
Ostervald-Fr 16. Mais quand ils se convertiront au Seigneur, le voile sera ôté.
RV'1862 16. Empero cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará.
SVV1750 16 Doch zo wanneer het tot den Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel
weggenomen.
PR1739 16. Kui nem̃ ad sawad Issanda pole pöörnud, siis woetakse se katte ümbert ärra.
RuSV1876 16 но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается.

17
TR Scriverer 17. ὁ δὲ Κύριος τὸ Πνεῦμά ἐστιν• οὗ δὲ τὸ Πνεῦμα Κυρίου, ἐκεῖ ἐλευθερία.
Gr-East 17. ὁ δὲ Κύριος τὸ Πνεῦμά ἐστιν· οὗ δὲ τὸ Πνεῦμα Κυρίου, ἐκεῖ ἐλευθερία.
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TKIS 17. Sillä Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siinä on vapaus.
FiSTLK2017 17. Sillä Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siinä on vapaus.
Biblia1776 17. Sillä Herra on Henki; mutta kussa Herran Henki on, siinä on vapaus.
CPR1642 17. Sillä HERra on Hengi.
UT1548 17. Sille ette HERRA on Hengi.
Sillä että HERRA on Henki.
Ref2016NTSve 17. Och Herren är Anden och där Herrens Ande (är), där (är) frihet.
J-P-Green 17. And the Lord (is) the Spirit; and where the Spirit of (the) Lord (is), there (is) freedom.
KJV 17. Now the Lord is that Spirit: and where the Spirit of the Lord is, there is liberty.
Luther2009 17. Denn der Herr ist der Geist; und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.
Ostervald-Fr 17. Or, le Seigneur est l'Esprit; et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.
RV'1862 17. Y el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
SVV1750 17 De Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid.
PR1739 17. Agga Issand on se Waim, kus nüüd Issanda Waim on, seäl on wabbadus.
RuSV1876 17 Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода.
18
TR Scriverer 18. ἡμεῖς δὲ, πάντες ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ τὴν δόξαν Κυρίου

κατοπτριζόμενοι, τὴν αὐτὴν εἰκόνα μεταμορφούμεθα ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν, καθάπερ
ἀπὸ Κυρίου Πνεύματος.
Gr-East 18. ἡμεῖς δὲ πάντες ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ τὴν δόξαν Κυρίου

κατοπτριζόμενοι τὴν αὐτὴν εἰκόνα μεταμορφούμεθα ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν, καθάπερ
ἀπὸ Κυρίου Πνεύματος.
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TKIS 18. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin
kuvastimesta, muutumme *saman kuvan kaltaisiksi* kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin Herran
Henki vaikuttaa.
FiSTLK2017 18. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin
kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa
Herra, joka on Henki.
Biblia1776 18. Mutta me kaikki avoimilla kasvoilla Herran kirkkautta katselemme, niinkuin peilissä,
ja me muutetaan siihen kuvaan kirkkaudesta niin kirkkauteen niinkuin Herran Hengestä.
CPR1642 18. Mutta cusa HERran Hengi on sijnä on wapaus. Mutta me cadzelemma HERran
kirckautta nijncuin Speilisä awoimella caswolla ja me muutetan siehen cuwaan kirckaudesta nijn
kirckauten nijncuin HERran Hengestä.
UT1548 18. Mutta cussa se HERRan Hengi on/ sijnä on wapaus. Mutta nyt HERRAN Kircaus osotta
henens meisse caikissa/ ninquin Speilisse/ auatulla Casuolla/ ia me kircastetan sijnä samassa
Cuuassa/ kircaudhesta nin kircautehen/ ninquin HERRAN HEngeste.
Mutta kussa se HERRAN Henki on/ siinä on wapaus. Mutta nyt HERRAN kirkkaus osoittaa hänens
meissä kaikissa/ niinkuin peilissä/ awatulla kaswolla/ ja me kirkastetaan siinä samassa kuwassa/
kirkkaudesta niin kirkkautehen/ niinkuin HERRAN Hengestä.
Ref2016NTSve 18. Men alla vi som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel,
blir förvandlade av Herrens Ande till samma avbild, från härlighet till härlighet.
J-P-Green 18. But we all with (our) face having been unveiled, having beheld the glory of (the) Lord
in a mirror, are being changed (into) the same image from glory to glory, as from (the) Lord Spirit.
KJV 18. But we all, with open face beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into
the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord.
Luther2009 18. Wir alle aber sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in
einem Spiegel und werden in dasselbe Bild verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, ganz so wie
der Geist des Herrn wirkt.
Ostervald-Fr 18. Ainsi nous tous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la
gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit
du Seigneur.
RV'1862 18. Empero nosotros todos, con cara descubierta, mirando como en un espejo en la gloria
del Señor, somos transformados en la misma semejanza de gloria en gloria, como por el Espíritu

del Señor.
SVV1750 18 En wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel
aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot
heerlijkheid, als van des Heeren Geest.
PR1739 18. Agga meid keik, kes meie Issanda au katmatta pallega otsego peeglis näme,
mudetakse sellesam̃ a kuiuks, ühhest auust teise, otsego Issanda Waimust.
RuSV1876 18 Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню,
преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа.

2 Korintto 4 (2 Corinthians 4)
1
TR Scriverer 1. Διὰ τοῦτο ἔχοντες τὴν διακονίαν ταύτην, καθὼς ἠλεήθημεν, οὐκ
ἐκκακοῦμεν•
Gr-East 1. Διὰ τοῦτο, ἔχοντες τὴν διακονίαν ταύτην καθὼς ἠλεήθημεν, οὐκ ἐκκακοῦμεν,
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TKIS 1. Koska meillä siis on tämä virka sen mukaan kuin olemme armon saaneet, me emme
lannistu,
FiSTLK2017 1. Sen tähden, kun meillä on tämä virka saamamme laupeuden mukaan, emme
lannistu,
Biblia1776 1. Sentähden, että meillä senkaltainen virka on, sen jälkeen kuin armo meidän
kohtaamme tapahtunut on, niin emme suutu,
CPR1642 1. Että sijs meillä sencaltainen wirca on sen jälken cuin Armo meidän cohtam tapahtunut
on nijn en me wäsy
UT1548 1. SEnteden/ ette meille sencaltainen Wirca on/ senpereste quin Armo meide' cochtan
tullut on/ nin eipe me wäsy/
Sentähden/ että meillä senkaltainen wirka on/ sen perästä kuin armo meidän kohtaan tullut on/
niin eipä me wäsy/
Ref2016NTSve 1. Därför, då vi har denna tjänst efter den barmhärtighet som vi har fått, så tappar vi
inte modet,
J-P-Green 1. Therefore, having this ministry, even as we obtained mercy, we do not faint.
KJV 1. Therefore seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not;
Luther2009 1. Darum, weil wir diesen Dienst haben, wie uns auch Barmherzigkeit widerfahren ist,
werden wir nicht müde,
Ostervald-Fr 1. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne
perdons pas courage;
RV'1862 1. POR lo cual teniendo nosotros este ministerio, según hemos alcanzado la misericordia,
no desmayamos;
SVV1750 1 Daarom dewijl wij deze bediening hebben, naar de barmhartigheid, die ons geschied is,
zo vertragen wij niet;

PR1739 1. Sepärrast et meil nisuggune ammet on, nenda kui meie peäle on armo heidetud, ei tüddi
meie mitte ärra;
RuSV1876 1 Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем;
2
TR Scriverer 2. ἀλλ’ ἀπειπάμεθα τὰ κρυπτὰ τῆς αἰσχύνης, μὴ περιπατοῦντες ἐν

πανουργίᾳ μηδὲ δολοῦντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τῇ φανερώσει τῆς ἀληθείας
συνιστώντες ἑαυτοὺς πρὸς πᾶσαν συνείδησιν ἀνθρώπων ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.
Gr-East 2. ἀλλ’ ἀπειπάμεθα τὰ κρυπτὰ τῆς αἰσχύνης, μὴ περιπατοῦντες ἐν πανουργίᾳ

μηδὲ δολοῦντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τῇ φανερώσει τῆς ἀληθείας συνιστῶντες
ἑαυτοὺς πρὸς πᾶσαν συνείδησιν ἀνθρώπων ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.
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TKIS 2. vaan olemme hylänneet kaikki salaiset häpeän toimet, niin ettemme vaella kavalasti
emmekä väärennä Jumalan sanaa, vaan esittämällä julkisesti totuuden suositamme itseämme
jokaisen ihmisen omalletunnolle Jumalan edessä.
FiSTLK2017 2. vaan olemme hylänneet häpeälliset salatiet, niin ettemme vaella kavaluudessa
emmekä väärennä Jumalan sanaa, vaan tuomalla julki totuuden suositamme itseämme jokaisen
ihmisen omalletunnolle Jumalan edessä.
Biblia1776 2. Vaan vältämme salaiset häpiät ja emme vaella kavaluudella, emmekä petoksella
Jumalan sanaa turmele, vaan me ilmoitamme totuuden ja meitämme julkisesti kaikkein ihmisten
omaatuntoa kohtaan Jumalan edessä osoitamme.
CPR1642 2. Waan wäldämme ne salaisetkin häpiät ja emme waella cawaludella engä petoxella
Jumalan sana pitele waan me ilmoitamme totuden ja meitäm julkisest caickein ihmisten
omatundo cohtan Jumalan edes osotamme.
UT1548 2. waan weltem mös ne * salaiset Häpiet/ ia eipe me waella caualuxen cansa/ eikä mös
petoxella Jumalan sana pitele/ waan me ilmoitam totudhen/ ia hyuesti osotam meiten caikein
Inhimisten Omantunnon cochtan Jumalan edes.
waan wältämme myös ne salaiset häpeät/ ja eipä me waella kawaluksen kanssa/ eikä myös
petoksella Jumalan sanaa pitele/ waan me ilmoitamme totuuden/ ja hywästi osoitamme meitän

kaikkein ihmisten omantunnon kohtaan Jumalan edessä.
Ref2016NTSve 2. utan vi har avsagt oss allt skamligt hemlighetsmakeri och går inte listigt tillväga.
Inte heller förfalskar vi Guds ord, utan lägger öppet fram sanningen och överlämnar oss själva inför
Guds åsyn åt varje människas samvete.
J-P-Green 2. But we have renounced the hidden things of shame, not walking in craftiness, nor
corrupting the Word of God, but (by) the revelation of the truth commending ourselves to every
conscience of men before God.
KJV 2. But have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling
the word of God deceitfully; but by manifestation of the truth commending ourselves to every man's
conscience in the sight of God.
Luther2009 2. sondern wir haben den beschämenden Heimlichkeiten abgesagt und haben keine
unlauteren Absichten, verfälschen auch nicht Gottes Wort, sondern empfehlen uns durch
Offenbarung der Wahrheit dem Gewissen aller Menschen vor Gott.
Ostervald-Fr 2. Mais nous avons rejeté les choses honteuses qu'on cache, ne nous conduisant
point avec artifice, et ne falsifiant point la parole de Dieu, mais nous recommandant nous-mêmes
auprès de toute conscience d'homme devant Dieu, par la manifestation de la vérité.
RV'1862 2. Ántes hemos renunciado las cosas encubiertas de vergüenza, no andando con astucia,
ni adulterando la palabra de Dios; mas por manifestación de la verdad encomendándonos a
nosotros mismos a la conciencia de todo hombre delante de Dios.
SVV1750 2 Maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in
arglistigheid, noch het Woord Gods vervalsende, maar door openbaring der waarheid onszelven
aangenaam makende bij alle gewetens der mensen, in de tegenwoordigheid Gods.
PR1739 2. Waid meie olleme ärraheitnud sallajad häbbi asjad, ja meie ei ella mitte tiggeda
kawwalusse sees, ei meie segga ka mitte Jummala sanna ärra, waid töe teäda-andmissega
näitame meie ennast wälja keige innimeste süddame-tunnistusse wasto Jummala ees.
RuSV1876 2 но, отвергнув скрытные постыдные дела , не прибегая к хитрости и не искажая
слова Божия, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом.
3
TR Scriverer 3. εἰ δὲ καὶ ἔστι κεκαλυμμένον τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν, ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις
ἐστὶ κεκαλυμμένον•
Gr-East 3. εἰ δὲ καὶ ἔστι κεκαλυμμένον τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν, ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις ἐστὶ
κεκαλυμμένον,
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TKIS 3. Mutta jos ilosanomamme onkin kätkettynä, se on kätkettynä niiltä, jotka kadotukseen
joutuvat,
FiSTLK2017 3. Mutta jos meidän evankeliumimme on peitettynä, niin se on peitettynä kadotukseen
menevissä,
Biblia1776 3. Jos nyt meidän evankeliumimme on peitetty, niin se on niille peitetty, jotka
kadotetaan,
CPR1642 3. Jos nyt meidän Evangeliumim on peitetty nijn se on nijlle peitetty jotca cadotetan
UT1548 3. Jos nyt meiden Euangelium on peitetty/ nin se on heisse peitetty iotca cadhotetaan/
Jos nyt meidän ewankelium on peitetty/ niin se on heissä peitetty jotka kadotetaan/
Ref2016NTSve 3. Men även om vårt evangelium är dolt, så är det för dem som går förlorade (som
det är) dolt,
J-P-Green 3. But also if our gospel is being hidden, it has been hidden in those being lost,
KJV 3. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost:
Luther2009 3. Ist nun aber unser Evangelium verhüllt, so ist es bei denen verhüllt, die verloren
gehen;
Ostervald-Fr 3. Que si notre Évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent,
RV'1862 3. Que si nuestro evangelio es encubierto, para los que se pierden es encubierto:
SVV1750 3 Doch indien ook ons Evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen, die verloren gaan;
PR1739 3. Kui nüüd ka meie armo-öppetus on kinnikaetud, siis on se nende sees kinnikaetud, kes
hukka sawad,
RuSV1876 3 Если же и закрыто благовествование наше, то закрытодля погибающих,
4
TR Scriverer 4. ἐν οἷς ὁ Θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου ἐτύφλωσε τὰ νοήματα τῶν ἀπίστων,

εἰς τὸ μὴ αὐγάσαι αὐτοῖς τὸν φωτισμὸν τοῦ εὐαγγελίου τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, ὅς
ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ.
Gr-East 4. ἐν οἷς ὁ θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου ἐτύφλωσε τὰ νοήματα τῶν ἀπίστων εἰς τὸ

μὴ αὐγάσαι αὐτοῖς τὸν φωτισμὸν τοῦ εὐαγγελίου τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, ὅς ἐστιν
εἰκὼν τοῦ Θεοῦ.
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Kristuksen/ valo Kristuksen evankeliumin kirkkauden joka
on
TKIS 4. niiltä, joitten keskellä tämän maailmanajan jumala on sokaissut uskomattomien mielet, niin
ettei heille loista Kristuksen kirkkauden ilosanoman valo, Hänen, joka on Jumalan kuva.
FiSTLK2017 4. niissä epäuskoisissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei
heille loista valo Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva.
Biblia1776 4. Joissa tämän maailman jumala on uskottomain taidot soaissut, ettei evenkeliumin
paiste heille pitäisi Kristuksen kirkkaudesta valistaman, joka on Jumalan kuva.
CPR1642 4. Joisa tämän mailman Jumala on uscomattomitten taidot sowaisnut ettei
Evangeliumin paiste heille pidäis Christuxen kirckaudesta walgistaman joca on Jumalan cuwa.
UT1548 4. Joissa temen Maliman Jumala ombi ninen wskomattodhen taidhot soghaisnut/ ettei
Euangeliumin paiste heille pidheis walghistaman Christusen kircaudhesta/ Joca ombi Jumalan
Cuua.
Joissa tämän maailman jumala ompi niiden uskomattomien taidot sokaissut/ ettei ewankeliumin
paiste heille pitäisi walkistaman Kristuksen kirkkaudesta/ Joka ompi Jumalan kuwa.
Ref2016NTSve 4. bland vilka denna världens gud har förblindat sinnena hos dem som inte tror, så
att inte ljuset kan lysa för dem från Kristi härlighets evangelium, han som är Guds avbild.
J-P-Green 4. in whom the god of this age has blinded the thoughts of the unbelieving, (so that) the
brightness of the gospel of the glory of Christ who is the image of God, (should) not dawn on them.
KJV 4. In whom the god of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the
light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them.
Luther2009 4. bei denen der Gott dieser Welt das Denken der Ungläubigen verblendet hat, damit
ihnen nicht das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi aufscheint, der das
Ebenbild Gottes ist.
Ostervald-Fr 4. Pour les incrédules, dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit, afin qu'ils ne soient
pas éclairés par la lumière du glorieux Évangile de Christ, qui est l'image de Dieu.
RV'1862 4. En los cuales el dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que
no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imágen de Dios.
SVV1750 4 In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat
hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods
is.
PR1739 4. Kelle sees sellesinnatse ma-ilma jummal nende uskmatta rahwa meled söggedaks
teinud, et neile ei pea paistma armo-öppetusse walgus Kristusse auust, kes on Jummala kuio.
RuSV1876 4 для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не
воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого.

5
TR Scriverer 5. οὐ γὰρ ἑαυτοὺς κηρύσσομεν, ἀλλὰ Χριστὸν Ἰησοῦν Κύριον• ἑαυτοὺς δὲ
δούλους ὑμῶν διὰ Ἰησοῦν.
Gr-East 5. οὐ γὰρ ἑαυτοὺς κηρύσσομεν, ἀλλὰ Χριστὸν Ἰησοῦν Κύριον, ἑαυτοὺς δὲ
δούλους ὑμῶν διὰ Ἰησοῦν.
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palvelijoina teidän tähden Jeesuksen
TKIS 5. Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta Herrana ja itseämme teidän
palvelijoinanne Jeesuksen vuoksi.
FiSTLK2017 5. Sillä emme saarnaa itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra, mutta
me itse olemme teidän palvelijoitanne Jeesuksen tähden.
Biblia1776 5. Sillä emme itse meistämme saarnaa, vaan Kristuksesta Jesuksesta, että hän on
Herra; mutta me olemme teidän palvelianne Jesuksen tähden.
CPR1642 5. Sillä en me idze meistämme saarna waan Christuxest Jesuxest että hän on HERra:
mutta teidän palwelianna olemma me Jesuxen tähden:
UT1548 5. Sille eipe me itze meiten sarna/ waan Christust Jestust/ Ette hen on HERRA/ Mutta me
teiden Paueliat Iesusen teden.
Sillä eipä me itse meitän saarnaa/ waan Kristusta Jesusta/ Että hän on HERRA/ Mutta me teidän
palwelijat Jesuksen tähden.
Ref2016NTSve 5. För vi predikar inte oss själva, utan Kristus Jesus, Herren, och oss som era
tjänare för Jesu skull.
J-P-Green 5. For we do not proclaim ourselves, but Christ Jesus as Lord, and ourselves your slaves
for the sake of Jesus.
KJV 5. For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord; and ourselves your servants for
Jesus' sake.
Luther2009 5. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als den Herrn, uns aber
als eure Knechte um Jesu willen.
Ostervald-Fr 5. Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ le
Seigneur; et pour nous, nous sommes vos serviteurs, à cause de Jésus.
RV'1862 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesu Cristo, el Señor; y nosotros
siervos vuestros por amor de Jesús.
SVV1750 5 Want wij prediken niet onszelven, maar Christus Jezus, den Heere; en onszelven, dat wij
uw dienaars zijn om Jezus' wil.

PR1739 5. Sest meie ei kuluta mitte isseennast, waid Kristust Jesust Issanda ollewad, agga meid
ennast teie sullased Jesusse pärrast.
RuSV1876 5 Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы – рабы ваши для
Иисуса,
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TR Scriverer 6. ὅτι ὁ Θεὸς ὁ εἰπών, ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς

καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἐν προσώπῳ Ἰησοῦ
Χριστοῦ.
Gr-East 6. ὅτι ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις

ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἐν προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
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TKIS 6. Sillä Jumala, joka *käski valon loistaa pimeästä*, on se, joka loisti sydämiimme
levittääkseen Jumalan kirkkauden tuntemisen valoa, joka loistaa (Jeesuksen) Kristuksen
kasvoissa.
FiSTLK2017 6. Sillä Jumala, joka käski valon loistaa pimeydestä, on se, joka loisti sydämiimme,
että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi
valoaan.
Biblia1776 6. Että Jumala, joka käski valkeuden pimeydestä paistaa, se paisti tunnon valkeuden
meidän sydämissämme Jumalan kirkkaudesta Jesuksen Kristuksen kasvoissa.
CPR1642 6. Sillä Jumala joca käski walkiuden pimeydestä paista on kirckan walkeuden meidän
sydämihim andanut että meidän cauttam se walkeus paistais cuin Jumalan kirckauden
tundemisesta tule Jesuxen Christuxen caswoisa.
UT1548 6. Sille ette Jumala/ ioca keski walkiudhen wlos pimeydhesta paista/ se ombi ydhen
kircan walkiudhen meiden sydhemihin andanut/ ette meiden cauttan * paistais se walkeus/ quin
Jumalan kircaudhen tundemisesta tule/ Iesusen Christusen Casuoisa.
Sillä että Jumala/ joka käski walkeuden ulos pimeydestä paistaa/ se ompi yhden kirkkaan
walkeuden meidän sydämihin antanut/ että meidän kauttan paistaisi se walkeus/ kuin Jumalan
kirkkauden tuntemisesta tulee/ Jesuksen Kristuksen kaswoissa.
Ref2016NTSve 6. För Gud som befallde ljus att lysa fram ur mörkret, han har lyst upp våra hjärtan,
för att kunskapen om Guds härlighet i Jesu Kristi ansikte ska stråla fram.

J-P-Green 6. Because (it is) God who said, "Out of darkness Light shall shine," who shone in our
hearts to (give the) brightness of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ.
KJV 6. For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts, to
give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ.
Luther2009 6. Denn Gott, der das Licht aus der Finsternis hervorleuchten ließ, der hat einen hellen
Schein in unsere Herzen gegeben, um uns zu erleuchten mit Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im
Angesicht Jesu Christi.
Ostervald-Fr 6. Car le Dieu qui a dit que la lumière resplendisse au milieu des ténèbres, est celui qui
a resplendi dans nos cœurs, pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en
la personne de Jésus-Christ.
RV'1862 6. Porque Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció
en nuestros corazones, para dar la iluminación de la ciencia de la gloria de Dios en el rostro de
Jesu Cristo.
SVV1750 6 Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene, Die
in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het
aangezicht van Jezus Christus.
PR1739 6. Sest Jummal, kes käskis walgust pimmedusse seest wäljapaista , on Se, kes meie
süddame ¤ sees paistnud, et meie woiksime teisi Jummala au-tundmissega Jesusse Kristusse
palle sees walgustada.
RuSV1876 6 потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету,озарил наши сердца, дабы
просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа.
7
TR Scriverer 7. Ἔχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν, ἵνα ἡ
ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως ᾖ τοῦ Θεοῦ, καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν•
Gr-East 7. Ἔχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν, ἵνα ἡ ὑπερβολὴ
τῆς δυνάμεως ᾖ τοῦ Θεοῦ καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν,
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TKIS 7. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta tuo suunnaton voima olisi Jumalan eikä
ikään kuin meistä lähtöisin.
FiSTLK2017 7. Mutta tämä aarre meillä on saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi
Jumalan eikä olisi lähtöisin meistä.
Biblia1776 7. Mutta meillä on tämä tavara savisissa astioissa, että se ylönpalttinen voima pitää
oleman Jumalalta ja ei meistä.

CPR1642 7. Mutta meillä on sencaltainen tawara sawisis astiois että se ylönpaldinen woima pitä
Jumalalda ja ei meistä oleman.
UT1548 7. Mutta meille ombi sencaltainen Tauara sauisis Astioissa/ senpäle/ ette se ylenpaldinen
woima pite olema' Jumalalda/ ia ei meiste.
Mutta meille ompi senkaltainen tawara sawisissa astioissa/ sen päälle/ että se ylenpalttinen
woima pitää oleman Jumalalta/ ja ei meistä.
Ref2016NTSve 7. Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den överväldigande kraften ska vara från
Gud och inte från oss.
J-P-Green 7. But we have this treasure in earthen vessels, so that the excellence of the power may
be of God, and not from us;
KJV 7. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of
God, and not of us.
Luther2009 7. Wir haben diesen Schatz allerdings in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft
von Gott kommt und nicht aus uns.
Ostervald-Fr 7. Or, nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence de la
puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous.
RV'1862 7. Tenemos empero este tesoro en vasijas de barro, a fin que la excelencia del poder sea
de Dios, y no de nosotros.
SVV1750 7 Maar wij hebben dezen schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij
van God, en niet uit ons;
PR1739 7. Agga meil on sesinnane warra soue-riistade sees , et se üpris suur wäggi Jummala
pärralt olleks ¤, ja ei mitte meist.
RuSV1876 7 Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобыпреизбыточная сила
была приписываема Богу, а не нам.
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TR Scriverer 8. ἐν παντὶ θλιβόμενοι, ἀλλ’ οὐ στενοχωρούμενοι• ἀπορούμενοι ἀλλ’ οὐκ
ἐξαπορούμενοι•
Gr-East 8. ἐν παντὶ θλιβόμενοι ἀλλ’ οὐ στενοχωρούμενοι, ἀπορούμενοι ἀλλ’ οὐκ
ἐξαπορούμενοι,
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TKIS 8. Olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa, neuvottomia, mutta emme
toivottomia,

FiSTLK2017 8. Olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa, neuvottomia, mutta
emme toivottomia,
Biblia1776 8. Meillä on joka paikassa ahdistus, mutta emme sitä sure: meillä on pakko, mutta
emme epäile.
CPR1642 8. Meillä on jocapaicas ahdistus mutta en me sitä sure: meillä on packo mutta en me
epäile.
UT1548 8. Meille ombi iocapaicas ahdistos/ Mutta eipe me ikeuöitze. Meille ombi packo/ Mutta
eipe me wäsy.
Meillä ompi joka paikassa ahdistus/ Mutta eipä me ikäwöitse. Meillä ompi pakko/ Mutta eipä me
wäsy.
Ref2016NTSve 8. (Vi är) trängda på alla sidor men inte utan utväg, rådvilla men inte rådlösa,
J-P-Green 8. in every (way) being troubled, not being hemmed in; being perplexed, but not utterly at
a loss;
KJV 8. We are troubled on every side, yet not distressed; we are perplexed, but not in despair;
Luther2009 8. Wir werden ständig bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht; uns ist bange, aber wir
verzagen nicht;
Ostervald-Fr 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité; en
perplexité, mais non sans espérance;
RV'1862 8. Por todo lado somos atribulados, mas no estrechados: perplejos, mas no
desesperados;
SVV1750 8 Als die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd; twijfelmoedig, doch niet
mismoedig;
PR1739 8. Meid waewatakse keikipiddi, agga meie ei ahhasta ennast mitte: meie olleme kui ilma
nouta, agga meie ei olle mitte koggoniste ilma nouta.
RuSV1876 8 Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах,
но не отчаиваемся;
9
TR Scriverer 9. διωκόμενοι, ἀλλ’ οὐκ ἐγκαταλειπόμενοι, καταβαλλόμενοι ἀλλ’ οὐκ
ἀπολλύμενοι•
Gr-East 9. διωκόμενοι ἀλλ’ οὐκ ἐγκαταλειπόμενοι, καταβαλλόμενοι ἀλλ’ οὐκ
ἀπολλύμενοι,
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TKIS 9. vainottuja, mutta emme hylättyjä, maahan kukistettuja, mutta emme tuhottuja,
FiSTLK2017 9. vainottuja, mutta emme hylättyjä, maahan lyötyjä, mutta emme tuhottuja.
Biblia1776 9. Me kärsimme vainoa, mutta ei meitä anneta ylön; me painetaan alas, mutta emme
huku.
CPR1642 9. Me kärsimme waino mutta ei meitä ylönannetta: me alaspainetan mutta en me hucu.
UT1548 9. Me kerssime waino/ Mutta eipe me ylenanneta. Me alaspaineta'/ Mutta eipe me
poishucu.
Me kärsimme wainoa/ Mutta eipä me ylenanneta. Me alas painetaan/ Mutta eipä me pois huku.
Ref2016NTSve 9. förföljda men inte övergivna, nedslagna men inte förlorade.
J-P-Green 9. being persecuted, but not being forsaken; being thrown down, but not having been
destroyed;
KJV 9. Persecuted, but not forsaken; cast down, but not destroyed;
Luther2009 9. wir leiden Verfolgung, aber wir sind nicht verlassen; wir werden niedergeworfen, aber
wir kommen nicht um;
Ostervald-Fr 9. Persécutés, mais non abandonnés; abattus, mais non entièrement perdus;
RV'1862 9. Perseguidos, mas no desamparados: abatidos, mas no destruidos:
SVV1750 9 Vervolgd, doch niet daarin verlaten; nedergeworpen, doch niet verdorven;
PR1739 9. Meid kiusatakse takka, agga meid ei jäeta mahha: meid wissatakse mahha, agga meie
ei sa hukka.
RuSV1876 9 мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем.
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TR Scriverer 10. πάντοτε τὴν νέκρωσιν τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι περιφέροντες,
ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν φανερωθῇ.
Gr-East 10. πάντοτε τὴν νέκρωσιν τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι περιφέροντες, ἵνα
καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν φανερωθῇ.
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TKIS 10. ja kannamme aina (Herran) Jeesuksen kuolontilaa* ruumiissamme, jotta Jeesuksen
elämäkin tulisi ruumiissamme näkyviin.
FiSTLK2017 10. Kannamme aina Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin
tulisi ruumiissamme näkyviin.
Biblia1776 10. Me viemme ympäri aina Herran Jesuksen kuoleman meidän ruumiissamme, että
Herran Jesuksen elämäkin meidän ruumiissamme ilmoitettaisiin.
CPR1642 10. Me ymbärinswiemmä aina HERran Jesuxen cuoleman meidän ruumisam että HERran
Jesuxen elämäkin meidän ruumisam ilmoitettaisin.
UT1548 10. Me ymberinswienme aina HERRAN Iesusen Coolema meiden Rumisan/ Senpäle ette
mös se Herran Iesusen Eleme meiden Rumisan pite ilmoitettaman.
Me ympärinsä wiemme aina HERRAN Jesuksen kuolemaa meidän ruumiissan/ Sen päälle että
myös se Herran Jesuksen elämä meidän ruumiissan pitää ilmoitettaman.
Ref2016NTSve 10. Vi bär alltid Herren Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv ska uppenbaras i
vår kropp.
J-P-Green 10. always bearing about the dying of the Lord Jesus in the body, that also the life of
Jesus may be revealed in our body.
KJV 10. Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus
might be made manifest in our body.
Luther2009 10. wir erleben zu jeder Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib, damit auch das
Leben Jesu an unserem Leib sichtbar wird.
Ostervald-Fr 10. Nous portons toujours, en notre corps, la mort du Seigneur Jésus, afin que la vie
de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps.
RV'1862 10. Llevando siempre por todas partes en el cuerpo la muerte del Señor Jesús , para que
también la vida de Jesús sea manifestada en nuestro cuerpo.
SVV1750 10 Altijd de doding van den Heere Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven
van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden.
PR1739 10. Meie kañame ikka ennesega Issanda Jesusse surretamist ommas ihhus, et ka
Jesusse ello meie ihhus woiks awwalikkuks sada.)
RuSV1876 10 Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобыи жизнь Иисусова
открылась в теле нашем.
11
TR Scriverer 11. ἀεὶ γὰρ ἡμεῖς οἱ ζῶντες εἰς θάνατον παραδιδόμεθα διὰ Ἰησοῦν, ἵνα καὶ
ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ φανερωθῇ ἐν τῇ θνητῇ σαρκὶ ἡμῶν.
Gr-East 11. ἀεὶ γὰρ ἡμεῖς οἱ ζῶντες εἰς θάνατον παραδιδόμεθα διὰ Ἰησοῦν, ἵνα καὶ ἡ
ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ φανερωθῇ ἐν τῇ θνητῇ σαρκὶ ἡμῶν.
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TKIS 11. Sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen vuoksi, jotta
Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin.
FiSTLK2017 11. Sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että
Jeesuksen elämäkin tulisi ilmi kuolevaisessa lihassamme.
Biblia1776 11. Sillä me, jotka elämme, annetaan ylön aina kuolemaan Jesuksen tähden, että
Jesuksen elämäkin meidän kuolevaisessa lihassamme ilmoitettaisiin.
CPR1642 11. Sillä me jotca elämme ylönannetan aina cuolemaan Jesuxen tähden että Jesuxengin
elämä meidän cuolewaises lihasam ilmoitettaisin.
UT1548 11. Sille ette me/ iotca eleme/ aina ylenannetaan Coolemahan Iesusen tedhen/ Senpäle
ette mös Iesusen Eleme pite ilmoitettaman meiden Cooleuaisen Lihan päle.
Sillä että me/ jotka elämme/ aina ylenannetaan kuolemahan Jesuksen tähden/ Sen päälle että
myös Jesuksen elämä pitää ilmoitettaman meidän kuolewaisen lihan päälle.
Ref2016NTSve 11. För vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesu skull, för att också Jesu liv
ska uppenbaras i vår dödliga kropp.
J-P-Green 11. For we who live are always being delivered up to death on account of Jesus, that also
the life of Jesus may be revealed in our mortal flesh;
KJV 11. For we which live are alway delivered unto death for Jesus' sake, that the life also of Jesus
might be made manifest in our mortal flesh.
Luther2009 11. Denn wir, die wir leben, werden ständig in den Tod gegeben um Jesu willen, damit
auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Leib sichtbar wird.
Ostervald-Fr 11. Car, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus,
afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle,
RV'1862 11. Porque siempre nosotros que vivimos, somos entregados a la muerte a causa de
Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal.
SVV1750 11 Want wij, die leven, worden altijd in den dood overgegeven om Jezus' wil; opdat ook
het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden.
PR1739 11. Sest meid, kes meie ellame, antakse ikka surma Jesusse pärrast, et ka Jesusse ello
meie surrelikko lihha sees woiks awwalikkuks sada.

RuSV1876 11 Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь
Иисусова открылась в смертной плоти нашей,
12 TR Scriverer 12. ὥστε ὁ μὲν θάνατος ἐν ἡμῖν ἐνεργεῖται, ἡ δὲ ζωὴ ἐν ὑμῖν.
Gr-East 12. ὥστε ὁ μὲν θάνατος ἐν ἡμῖν ἐνεργεῖται, ἡ δὲ ζωὴ ἐν ὑμῖν.
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TKIS 12. Niinpä siis kuolema tekee työtä meissä, mutta elämä teissä.
FiSTLK2017 12. Niinpä siis kuolema tekee työtään meissä, mutta elämä teissä.
Biblia1776 12. Sentähden on kuolema meissä voimallinen, mutta teissä elämä.
CPR1642 12. Sentähden on cuolema meisä woimallinen mutta teisä elämä.
UT1548 12. Senteden/ nin on nyt se Coolema woimalinen meisse/ Mutta Eleme teisse.
Sentähden/ niin on nyt se kuolema woimallinen meissä/ mutta elämä teissä.
Ref2016NTSve 12. Så är nu döden verksam i oss, men livet i er. JP-Green 12. so that death indeed works in us, and life in you. KJV
12. So then death worketh in us, but life in you.
Luther2009 12. So ist nun der Tod wirksam in uns, aber das Leben in euch. OstervaldFr 12. De sorte que la mort agit en nous, et la vie en vous.
RV'1862 12. De manera que la muerte obra en nosotros, mas en vosotros la vida.
SVV1750 12 Zo dan, de dood werkt wel in ons, maar het leven in ulieden.
PR1739 12. Nenda on kül risti-surm wäggew meie sees, agga ello teie sees.
RuSV1876 12 так что смерть действует в нас, а жизнь в вас.
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TR Scriverer 13. ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς πίστεως, κατὰ τὸ γεγραμμένον,
Ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα• καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν, διὸ καὶ λαλοῦμεν•
Gr-East 13. ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς πίστεως κατὰ τὸ γεγραμμένον, ἐπίστευσα,
διὸ ἐλάλησα, καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν, διὸ καὶ λαλοῦμεν,
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TKIS 13. Mutta koska meillä on sama uskon henki, niin kuin on kirjoitettu: "Minä uskon, sen vuoksi
puhun", niin mekin uskomme ja sen vuoksi puhumme,
FiSTLK2017 13. Mutta koska meillä on sama uskon Henki, niin kuin kirjoitettu on: "Uskon, sen
tähden puhun", niin mekin uskomme, ja sen tähden myös puhumme,
Biblia1776 13. Mutta että meillä on yksi uskon henki, niinkuin kirjoitettu on: minä uskoin, sentähden
minä puhuin; niin me myös uskomme, ja sentähden me myös puhumme,
CPR1642 13. Mutta että meillä on yxi uscon Hengi ( nijncuin kirjoitettu on: Minä uscon sentähden
minä puhun. ) Nijn me myös uscomma ja sentähden myös puhumma
UT1548 13. Mutta senwoxi ette meille ombi saman Uskon Hengi/ sen ielken quin kiriotettu on Mine
Uskon/ senteden mine puhun. Nin me mös vskoma/ senteden me mös puhuma/
Mutta sen wuoksi että meillä ompi saman uskon Henki/ sen jälkeen kuin kirjoitettu on Minä uskon/
sentähden minä puhun. Niin me myös uskomme/ sentähden me myös puhumme/
Ref2016NTSve 13. Men då vi har samma trons ande, som det står skrivet: Jag trodde och därför
talade jag, så tror också vi, och därför talar vi.
J-P-Green 13. But having the same spirit of faith, according to what has been written, "I believed,
therefore I spoke," we also believe, therefore we also speak,
KJV 13. We having the same spirit of faith, according as it is written, I believed, and therefore have I
spoken; we also believe, and therefore speak;
Luther2009 13. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, nach dem, was geschrieben
steht: Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben wir auch, darum reden wir auch;
Ostervald-Fr 13. Mais ayant le même esprit de foi, selon qu'il est écrit: J'ai cru, c'est pourquoi j'ai
parlé; nous aussi nous croyons, et c' est pourquoi nous parlons,
RV'1862 13. Teniendo, pues, el mismo espíritu de fé, conforme a lo que está escrito: Creí, y por lo
tanto hablé: nosotros también creemos, y por lo tanto hablamos:
SVV1750 13 Dewijl wij nu denzelfden Geest des geloofs hebben, gelijk er geschreven is: Ik heb
geloofd, daarom heb ik gesproken; zo geloven wij ook, daarom spreken wij ook;
PR1739 13. Agga et meil sesamma usso Waim on, sedda möda, kui kirjotud on: Minna ollen
usknud, sepärrast ollen ma räkinud, ja meiegi ussume, sepärrast räkime meie ka:

RuSV1876 13 Но, имея тот же дух веры, как написано: я веровал и потому говорил, и мы
веруем, потому и говорим,
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TR Scriverer 14. εἰδότες ὅτι ὁ ἐγείρας τὸν Κύριον Ἰησοῦν καὶ ἡμᾶς διὰ Ἰησοῦ ἐγερεῖ,
καὶ παραστήσει σὺν ὑμῖν.
Gr-East 14. εἰδότες ὅτι ὁ ἐγείρας τὸν Κύριον Ἰησοῦν καὶ ἡμᾶς διὰ Ἰησοῦ ἐγερεῖ καὶ
παραστήσει σὺν ὑμῖν.
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TKIS 14. tietäen, että Hän, joka herätti Herran Jeesuksen, on herättävä meidätkin Jeesuksen
ansiosta* ja asettava esiin teidän kanssanne.
FiSTLK2017 14. tietäen, että hän, joka herätti Herran Jeesuksen, on herättävä meidätkin Jeesuksen
kanssa ja asettava esiin yhdessä teidän kanssanne.
Biblia1776 14. Ja tiedämme sen, että joka Herran Jesuksen herätti, hän meidätkin Jesuksen kautta
herättää ja asettaa meitä teidän kanssanne.
CPR1642 14. Ja tiedämme sen joca HERran Jesuxen herätti että hän meidängin Jesuxen cautta
herättä ja asetta meitä teidän secaan.
UT1548 14. ia tiedhem sen ioca HERRAN IesuSEN ylesheretti/ hen mös meite ylesherettepi
Iesusen cautta/ ia asettapi meite ynne teiden secan.
ja tiedämme sen joka HERRAN Jesuksen ylös herätti/ hän myös meitä ylös herättääpi Jesuksen
kautta/ ja asettaapi meitä ynnä teidän sekaan.
Ref2016NTSve 14. (Vi) vet att han som har uppväckt Herren Jesus, han ska också uppväcka oss
genom Jesus och ställa fram (oss) tillsammans med er.
J-P-Green 14. knowing that He who raised up the Lord Jesus will also raise us up through Jesus,
and will present (us) with you.
KJV 14. Knowing that he which raised up the Lord Jesus shall raise up us also by Jesus, and shall
present us with you.
Luther2009 14. denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch
Jesus auferwecken wird und uns mit euch vor sich stellen wird.
Ostervald-Fr 14. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi par
Jésus, et nous fera comparaître avec vous.
RV'1862 14. Estando ciertos que el que levantó al Señor Jesús, a nosotros también nos levantará
por Jesús; y nos presentará con vosotros.

SVV1750 14 Wetende, dat Hij, Die den Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal
opwekken, en met ulieden daar zal stellen.
PR1739 14. Ja meie teame, et se, kes Issandat Jesust on üllesärratanud, wöttab meid ka Jesusse
läbbi üllesärratada, ja teiega ennese ette seäda.
RuSV1876 14 зная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и
поставит перед Собою с вами.
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TR Scriverer 15. τὰ γὰρ πάντα δι’ ὑμᾶς, ἵνα ἡ χάρις πλεονάσασα διὰ τῶν πλειόνων τὴν
εὐχαριστίαν περισσεύσῃ εἰς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ.
Gr-East 15. τὰ γὰρ πάντα δι’ ὑμᾶς, ἵνα ἡ χάρις πλεονάσασα διὰ τῶν πλειόνων τὴν
εὐχαριστίαν περισσεύσῃ εἰς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ.

τὰ

γὰρ

πάντα δι

ὑμᾶς ἵνα

ἡ

χάρις πλεονάσασα διὰ

ta
gar
panta ’ di
hymas hina
hē
charis pleonasasa
G3588 G1063 G3956 G1223 G5209 G2443 G3588 G5485 G4121
sillä
kaikki tähtenne teidän että
armo enenevä

πλειόνων τὴν

εὐχαριστίαν περισσεύσῃ εἰς

τὴν

δόξαν

τοῦ

τῶν

dia
tōn
G1223 G3588
kautta

Θεοῦ

eucharistian perisseusē eis
tēn
doksan tou
Theou
pleionōn tēn
G4119
G3588 G2169
G4052
G1519 G3588 G1391
G3588 G2316
useampien
kiitoksesta
olisi runsas
kunniaksi
Jumalan
TKIS 15. Sillä kaikki on teidän tähtenne, jotta lisääntyvä armo vielä useampien suusta* saisi
kiitoksen tulvailemaan Jumalan kunniaksi.
FiSTLK2017 15. Sillä kaikki tapahtuu teidän tähtenne, että aina enenevä armo yhä useampien
kautta saisi aikaan yhä runsaampaa kiitosta Jumalan kunniaksi.
Biblia1776 15. Sillä kaikki teidän tähtenne tapahtuu, että se ylönpalttinen armo monen kiitoksen
kautta runsaasti Jumalan ylistykseksi tulis.
CPR1642 15. Sillä caicki teidän tähtenne tapahtu että se ylönpaldinen Armo monein kijtoxen cautta
runsast Jumalan ylistyxexi tulis.
UT1548 15. Sille ette caiki tapachtu teiden techten/ Senpäle ette se ylenpaltinen Armo/ monein
Kijtoxen cautta/ pite runsasta tuleman Jumalan ylistoxexi.
Sillä että kaikki tapahtuu teidän tähden/ Senpäälle että se ylenpalttinen armo/ monien kiitoksen
kautta/ pitää runsaasti tuleman Jumalan ylistykseksi.
Ref2016NTSve 15. För allt (sker) för er skull, för att nåden genom att komma allt fler till del ska få
tacksägelsen att flöda över till Guds ära.
J-P-Green 15. For all things (are) for you, that the grace may superabound through the greater
number, (and) may cause the thanksgiving to abound to the glory of God.
KJV 15. For all things are for your sakes, that the abundant grace might through the thanksgiving of
many redound to the glory of God.
Luther2009 15. Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die überschwängliche Gnade durch
die Danksagung der vielen umso reicher wird zu Gottes Ehre.

Ostervald-Fr 15. Car toutes ces choses sont pour vous, afin que cette grâce se multipliant, abonde
en actions de grâces d'un grand nombre pour la gloire de Dieu.
RV'1862 15. Porque todas las cosas son por vuestra causa, para que la abundante gracia por la
acción de gracias de muchos, redunde a gloria de Dios.
SVV1750 15 Want al deze dingen zijn om uwentwil, opdat de vermenigvuldigde genade, door de
dankzegging van velen, overvloedig worde ter heerlijkheid Gods.
PR1739 15. Sest se keik sünnib teie pärrast, et se üpris rohke arm mitme innimesse tännamisse
läbbi peaks rohke ollema Jummala auuks.
RuSV1876 15 Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело
благодарность во славу Божию.
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TR Scriverer 16. Διὸ οὐκ ἐκκακοῦμεν, ἀλλ’ εἰ καὶ ὁ ἔξω ἡμῶν ἄνθρωπος διαφθείρεται,
ἀλλ’ ὁ ἔσωθεν ἀνακαινοῦται ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ.
Gr-East 16. Διὸ οὐκ ἐκκακοῦμεν, ἀλλ’ εἰ καὶ ὁ ἔξω ἡμῶν ἄνθρωπος διαφθείρεται, ἀλλ’ ὁ
ἔσωθεν ἀνακαινοῦται ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ.
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TKIS 16. Sen vuoksi emme lannistu, vaan vaikka ulkonainen ihmisemme rappeutuukin, niin sisäinen
kuitenkin päivä päivältä uudistuu.
FiSTLK2017 16. Sen tähden emme lannistu, vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin,
sisäinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu.
Biblia1776 16. Sentähden emme väsy; sillä vaikka meidän ulkonainen ihminen turmellaan, niin
sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistetaan;
CPR1642 16. Embä me sijs wäsy waicka meidän ulconainen ihminen turmellan nijn sisällinen
cuitengin päiwä päiwäldä udistetan:
UT1548 16. Senteden eipe me wäsy/ waicka ehcke meiden wlcoinen Inhiminen turmellaan/ Nin se
siselinen quitengi peiue peiuelde wdhistetan.
Sentähden eipä me wäsy/ waikka ehkä meidän ulkoinen ihminen turmellaan/ Niin se sisällinen
kuitenkin päiwä päiwältä uudistetaan.
Ref2016NTSve 16. Därför tröttnar vi inte. Och även om vår yttre människa bryts ner, (så) förnyas
likväl den inre dag för dag.
J-P-Green 16. Because of this, we do not faint, but if indeed our outward man is being decayed, yet
the inward (man) is being renewed day by day.

KJV 16. For which cause we faint not; but though our outward man perish, yet the inward man is
renewed day by day.
Luther2009 16. Darum werden wir nicht müde; sondern, wenn auch unser äußerer Mensch verdirbt,
wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert.
Ostervald-Fr 16. C'est pourquoi nous ne perdons point courage, et si notre homme extérieur se
détruit, l'intérieur se renouvelle de jour en jour;
RV'1862 16. Por tanto no desmayamos; ántes aunque este nuestro hombre exterior se destruya, el
interior empero se renueva de día en día.
SVV1750 16 Daarom vertragen wij niet; maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo
wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag.
PR1739 16. Sepärrast ei wässi meie mitte ärra, waid et kül meie wäljaspiddine innimenne
ärrarikkutakse, ommeti uendakse se seestpiddine innimenne pääw päwalt.
RuSV1876 16 Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний
со дня на день обновляется.
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TR Scriverer 17. τὸ γὰρ παραυτίκα ἐλαφρὸν τῆς θλίψεως ἡμῶν καθ’ ὑπερβολὴν εἰς
ὑπερβολὴν αἰώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ἡμῖν,
Gr-East 17. τὸ γὰρ παραυτίκα ἐλαφρὸν τῆς θλίψεως ἡμῶν καθ’ ὑπερβολὴν εἰς
ὑπερβολὴν αἰώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ἡμῖν,
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TKIS 17. Sillä nykyinen* kevyt ahdistuksemme tuottaa meille määrättömän yltäkylläisesti runsaan
iäisen kirkkauden,
FiSTLK2017 17. Sillä tämä hetken kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja
määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti,
Biblia1776 17. Sillä meidän vaivamme, joka ajallinen ja keviä on, saattaa meille ijankaikkisen ja
määrättömän kunnian:
CPR1642 17. Sillä meidän waiwam ( joca ajallinen ja kewiä on ) saatta ijancaickisen ja
määrättömän cunnian:
UT1548 17. Sille meiden Waiuan/ quin on aijalinen ia keuie saattapi ydhen ijancaikisen ia ilman
märettomen waitzeuan Cunnian/
Sillä meidän waiwan/ kuin on ajallinen ja keweä saattaapi yhden iankaikkisen ja ilman
määrättömän wallitsewan kunnian/

Ref2016NTSve 17. För vår bedrövelse som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss en evig
härlighet, som uppväger den i rikaste mått.
J-P-Green 17. For the lightness of our present affliction works out for us an eternal weight of glory,
surpassing (moment) by surpassing (moment);
KJV 17. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and
eternal weight of glory;
Luther2009 17. Denn die vorübergehende Leichtigkeit unserer Bedrängnis bewirkt in überreichem
Maß eine ewige Fülle von Herrlichkeit für uns,
Ostervald-Fr 17. Car notre légère affliction du temps présent produit en nous le poids éternel d'une
gloire souverainement excellente;
RV'1862 17. Porque nuestra leve tribulación, que no es sino por un momento, obra por nosotros un
peso de gloria inconmensurablemente grande y eterno:
SVV1750 17 Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer
uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid;
PR1739 17. Sest meie willetsus, mis on silma-pilkmisse aiaks ja kerge, sadab meile iggawest ja
üpris wägga suurt au;
RuSV1876 17 Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном
преизбытке вечную славу,
18
TR Scriverer 18. μὴ σκοπούντων ἡμῶν τὰ βλεπόμενα, ἀλλὰ τὰ μὴ βλεπόμενα• τὰ γὰρ
βλεπόμενα πρόσκαιρα• τὰ δὲ μὴ βλεπόμενα αἰώνια.
Gr-East 18. μὴ σκοπούντων ἡμῶν τὰ βλεπόμενα, ἀλλὰ τὰ μὴ βλεπόμενα· τὰ γὰρ
βλεπόμενα πρόσκαιρα, τὰ δὲ μὴ βλεπόμενα αἰώνια.
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TKIS 18. kun emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä, sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta
näkymättömät iäisiä.
FiSTLK2017 18. meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä, sillä näkyvät ovat
ohimeneviä, mutta näkymättömät iankaikkisia.
Biblia1776 18. Jotka emme näkyväisiä katso, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat ajalliset,
mutta näkymättömät ijankaikkiset.
CPR1642 18. Meille jotca emme näkywäisiä cadzo waan näkymättömiä: sillä näkywäiset owat
ajalliset mutta näkymättömät ijancaickiset.

UT1548 18. meille iotca ei catzo ninen näkyueisten päle/ waan ninen nakymettomein. Sille iotca
näkyueiset ouat ne aijaliset ouat/ Mutta iotca näkymäte ouat/ ne ijancaikiset ouat.
meille jotka ei katso niiden näkywäisten päälle/ waan niiden näkymättömäin. Sillä jotka näkywäiset
owat ne ajalliset owat/ Mutta jotka näkymättä owat/ ne iankaikkiset owat.
Ref2016NTSve 18. Vi ser inte efter det som syns, utan efter det som inte syns. För det synliga (är)
förgängligt, men det osynliga (är) evigt.
J-P-Green 18. we not considering the things seen, but the things not being seen; for the things
being seen (are) not lasting, but the things not being seen (are) everlasting.
KJV 18. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen: for the
things which are seen are temporal; but the things which are not seen are eternal.
Luther2009 18. die wir nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was
sichtbar ist, das ist vergänglich; aber was unsichtbar ist, das ist ewig.
Ostervald-Fr 18. Puisque nous ne regardons point aux choses visibles, mais aux invisibles; car les
choses visibles sont pour un temps, mais les invisibles sont éternelles.
RV'1862 18. No mirando nosotros a lo que se ve, sino a lo que no se ve; porque lo que se ve, es
temporal; mas lo que no se ve, es eterno.
SVV1750 18 Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet;
want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig.
PR1739 18. Sest et meie mitte tähhele ei panne sedda, mis nähtaw, waid mis näggematta on; sest
nähtawad asjad on aialikkud, agga näggematta asjad on iggawessed.
RuSV1876 18 когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а
невидимое вечно.

2 Korintto 5 (2 Corinthians 5)
1
TR Scriverer 1. Οἴδαμεν γὰρ ὅτι ἐὰν ἡ ἐπίγειος ἡμῶν οἰκία τοῦ σκήνους καταλυθῇ,
οἰκοδομὴν, ἐκ Θεοῦ ἔχομεν, οἰκίαν ἀχειροποίητον, αἰώνιον ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
Gr-East 1. Οἴδαμεν γὰρ ὅτι ἐὰν ἡ ἐπίγειος ἡμῶν οἰκία τοῦ σκήνους καταλυθῇ,
οἰκοδομὴν ἐκ Θεοῦ ἔχομεν, οἰκίαν ἀχειροποίητον αἰώνιον ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
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TKIS 1. Sillä tiedämme, että vaikka maallinen telttamajamme hajoitetaan, meillä on asumus
Jumalalta, iäinen maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty.
FiSTLK2017 1. Sillä tiedämme, että vaikka tämä maallinen majamme tuhotaankin, meillä on
asumus Jumalalta, iankaikkinen maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty.
Biblia1776 1. Sillä me tiedämme, että jos tämän majan meidän maallinen huone puretaan, meillä
olevan rakennuksen Jumalalta, huoneen, ei käsillä tehdyn, joka on ijankaikkinen taivaissa;
CPR1642 1. MUtta me tiedämme että jos tämän majan mailmallinen huone purjetan meillem
olewan rakennuxen Jumalalda raketun huonen ei käsillä tehdyn joca on ijancaickinen Taiwahisa.
UT1548 1. MUtta me tiedheme/ ette ios temen Maian meidhen mailmainen Hoone
mahanserieteen/ ette meille ombi yxi Rakenos Jumalalda ylesrakettu/ yxi Hoone/ ei käsille techty/
ioca ijancaikine' on Taiuahisa.
Mutta me tiedämme/ että jos tämän majan meidän maailmainen huone maahan särjetään/ että
meillä ompi yksi rakennus Jumalalta ylös rakettu/ yksi huone/ ei käsillä tehty/ joka iankaikkinen on
taiwahissa.
Ref2016NTSve 1. Men vi vet att om det tält (som är) vår jordiska boning bryts ner, så har vi en
byggnad från Gud, ett hus som inte är gjort med händer, evigt i himlarna.
J-P-Green 1. For we know that if our earthly house of (this) tabernacle is taken down, we have a
building from God, a house not made with hands, eternal in Heaven.
KJV 1. For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building
of God, an house not made with hands, eternal in the heavens.
Luther2009 1. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Zelthaus abgebrochen wird, haben wir einen
Bau von Gott, ein Haus, nicht von Menschenhand gemacht, das ewig ist im Himmel.

Ostervald-Fr 1. Nous savons, en effet, que si cette tente, notre demeure terrestre, est détruite, nous
avons dans les cieux un édifice qui est de Dieu, une maison éternelle, qui n'est point faite de main
d'homme.
RV'1862 1. PORQUE sabemos, que si la casa terrestre de éste nuestro tabernáculo se deshiciere,
tenemos de Dios edificio, casa no hecha de manos, eterna en los cielos.
SVV1750 1 Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een
gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen.
PR1739 1. Sest meie teame, kui meie maia mullane hone mahhakistakse, et meil üks ello-asse on
Jummala käest, üks hone, mis ei olle kättega tehtud, ja on iggawenne taewas.
RuSV1876 1 Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от
Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный.
2
TR Scriverer 2. καὶ γὰρ ἐν τούτῳ στενάζομεν, τὸ οἰκητήριον ἡμῶν τὸ ἐξ οὐρανοῦ
ἐπενδύσασθαι ἐπιποθοῦντες•
Gr-East 2. καὶ γὰρ ἐν τούτῳ στενάζομεν, τὸ οἰκητήριον ἡμῶν τὸ ἐξ οὐρανοῦ
ἐπενδύσασθαι ἐπιποθοῦντες,
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TKIS 2. Näin ollen huokaammekin siis ja ikävöimme pukeutua taivaiseen majaamme.
FiSTLK2017 2. Sen tähden huokaamme ja ikävöimme pukeutua taivaalliseen majaamme,
Biblia1776 2. Jota me myös huokaamme, ikävöiden, että me meidän majallamme, joka taivaasta
on, puetetuksi tulisimme,
CPR1642 2. Jota me myös huocamma meidän majam joca Taiwasta on ja ikäwöidzemmä että me
sillä puetuxi tulisimma:
UT1548 2. Ja sen saman pereste me mös hookama/ ielken meiden Maian ioca Taiuahasta ombi/
ia me ikewöitzeme/ ette me sen cansa ylitzepughetetuxi tulisima/
Ja sen saman perästä me myös huokaamme/ jälkeen meidän majan joka taiwahasta ompi/ ja me
ikäwöitsemme/ että me sen kanssa ylös puetetuksi tulisimme.
Ref2016NTSve 2. För i denna suckar vi också (och) längtar att få bli överklädda med vår boning
som är från himlen,
J-P-Green 2. For also in this we groan, greatly desiring to be clothed with our dwelling place out of
Heaven,

KJV 2. For in this we groan, earnestly desiring to be clothed upon with our house which is from
heaven:
Luther2009 2. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, mit unserer himmlischen
Behausung überkleidet zu werden;
Ostervald-Fr 2. Car nous gémissons dans cette tente, désirant avec ardeur d'être revêtus de notre
domicile du ciel;
RV'1862 2. Y por esto también gemimos, deseando vehementamente ser sobrevestidos de aquella
nuestra habitación que es del cielo:
SVV1750 2 Want ook in dezen zuchten wij, verlangende met onze woonstede, die uit den hemel is,
overkleed te worden.
PR1739 2. Sest ka selle maia sees öhkame meie, ja iggatseme omma ello-asseme järrele, mis
taewast on, et saaksime sellega kaetud.
RuSV1876 2 От того мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище;
3 TR Scriverer 3. εἴ γε καὶ ἐνδυσάμενοι οὐ γυμνοὶ εὑρεθησόμεθα.
Gr-East 3. εἴ γε καὶ ἐνδυσάμενοι οὐ γυμνοὶ εὑρεθησόμεθα.
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TKIS 3. Kun näet olemme pukeutuneet, ei meitä havaita alastomiksi.
FiSTLK2017 3. sillä kun olemme siihen pukeutuneet, meitä ei havaita alastomiksi.
Biblia1776 3. Jos me muutoin puetettuna, ja ei alasti löydettäisiin.
CPR1642 3. Jos me muutoin puetettuna ja ei alasti löyttäisi.
UT1548 3. Jos me mwtoin pughietetudh/ ia ei alasti leuteisi.
Jos me muutoin puetetut/ ja ei alasti löydettäisi.
Ref2016NTSve 3. för när vi väl är klädda (i den) ska vi inte bli funna nakna. J-PGreen 3. if indeed (in) being clothed, we shall not be found naked.
KJV 3. If so be that being clothed we shall not be found naked.
Luther2009 3. da wir ja, nachdem wir bekleidet wurden, nicht nackt erfunden werden. OstervaldFr 3. Si toutefois nous sommes trouvés vêtus, et non pas nus.
RV'1862 3. Si es que fuéremos hallados vestidos, y no desnudos.
SVV1750 3 Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden.
PR1739 3. Kui meie agga olleme ehhitud, ei pea meid allasti leitama.
RuSV1876 3 только бы нам и одетым не оказаться нагими.

4
TR Scriverer 4. καὶ γὰρ οἱ ὄντες ἐν τῷ σκήνει στενάζομεν βαρούμενοι• ἐφ’ ᾧ οὐ θέλομεν
ἐκδύσασθαι, ἀλλ’ ἐπενδύσασθαι, ἵνα καταποθῇ τὸ θνητὸν ὑπὸ τῆς ζωῆς.
Gr-East 4. καὶ γὰρ οἱ ὄντες ἐν τῷ σκήνει στενάζομεν, βαρούμενοι ἐφ’ ᾧ οὐ θέλομεν
ἐκδύσασθαι, ἀλλ’ ἐπενδύσασθαι, ἵνα καταποθῇ τὸ θνητὸν ὑπὸ τῆς ζωῆς.
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TKIS 4. Sillä me, jotka olemme tässä majassa, huokaamme raskautettuina, koska emme halua
riisuutua, vaan pukeutua, jotta elämä nielisi kuolevaisen.
FiSTLK2017 4. Sillä me, jotka olemme tässä telttamajassa, huokaamme raskautettuina, koska
emme tahdo riisuutua, vaan pukeutua, että elämä nielisi sen, mikä on kuolevaista.
Biblia1776 4. Sillä me, jotka tässä majassa olemme, huokaamme, että me rasitetut olemme, jossa
emme tahdo riisuttuna, vaan puetettuna olla, että se kuolevainen elämältä nieltäisiin.
CPR1642 4. Sentähden nijncauwan cuin me täsä ajallises majas olemma nijn me huocamma ja
olemma rasitetut etten me tahdo rijsuttuna waan puetettuna olla että se cuolewainen elämästä
nieltäisin.
UT1548 4. Senteden nincauuan quin me olema tesse aijalises Maiasa/ nin me hookanma ia olema
raskautetudh/ Sen woxi ettei me tadho poisrisutta/ waan ylitzepughetetta/ Se'päle ette se
Cooleuainen mahdais ylesnielttä Hengeste.
Sentähden niin kauan kuin me olemme tässä ajallisessa majassa/ niin me huokaamme ja olemme
raskautetut/ Sen wuoksi ettei me tahdo pois riisuttaa/ waan ylitse puetettaa/ Senpäälle että se
kuolewainen mahtaisi ylös nieltää.
Ref2016NTSve 4. För vi som är i (detta) tält suckar och är nedtyngda, inte för att vi vill bli avklädda
utan överklädda, så att det dödliga kan bli uppslukat av livet.
J-P-Green 4. For indeed, being in the tabernacle, we groan, having been weighted down, inasmuch
as we do not wish to be unclothed, but to be clothed, so that the mortal may be swallowed up by
the life.
KJV 4. For we that are in this tabernacle do groan, being burdened: not for that we would be
unclothed, but clothed upon, that mortality might be swallowed up of life.
Luther2009 4. Denn wir, die wir in dem Zelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir nicht
entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen wird vom Leben.

Ostervald-Fr 4. Car nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons sous le poids, parce que
nous souhaitons, non d'être dépouillés, mais d'être revêtus, afin que ce qui est mortel soit absorbé
par la vie.
RV'1862 4. Porque los que estamos en este tabernáculo, gemimos estando sobre cargados;
porque no querríamos ser desnudados, ántes sobrevestidos, para que lo que es mortal sea
absorbido por la vida.
SVV1750 4 Want ook wij, die in dezen tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde; nademaal wij niet
willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worde.
PR1739 4. Sest meiege, kes siin maias olleme, öhkame, ja olleme waewatud, sest et meie ei tahha
riette peästmist, waid katmist, et se, mis surrelik on, saaks ärraneeldud ellust.
RuSV1876 4 Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не
хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью.
5
TR Scriverer 5. ὁ δὲ κατεργασάμενος ἡμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο Θεός, ὁ καὶ δοὺς ἡμῖν τὸν
ἀρραβῶνα τοῦ Πνεύματος.
Gr-East 5. ὁ δὲ κατεργασάμενος ἡμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο Θεός, ὁ καὶ δοὺς ἡμῖν τὸν
ἀρραβῶνα τοῦ Πνεύματος.
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TKIS 5. Mutta se, joka on valmistanut meidät juuri tähän, on Jumala, joka myös on antanut meille
Hengen vakuuden*.
FiSTLK2017 5. Mutta se, joka on valmistanut meidät juuri tähän, on Jumala, joka on antanut meille
Hengen vakuudeksi.
Biblia1776 5. Mutta joka meitä siihen valmistaa, se on Jumala, joka myös Hengen on meille
pantiksi antanut.
CPR1642 5. Mutta joca meitä sijhen walmista se on Jumala joca hengen on meille pandixi
andanut.
UT1548 5. Mutta ioca meite sitewarten walmista/ se on Jumala/ ioca Hengen on Pantixi meille
andanut.
Mutta joka meitä sitä warten walmistaa/ se on Jumala/ joka Hengen on pantiksi meille antanut.
Ref2016NTSve 5. Men han som berett oss till detta (är) Gud, som pant har han också gett oss
Anden.
J-P-Green 5. And the (One) having worked in us for this same thing (is) God, who also (is) giving us
the earnest of the Spirit.

KJV 5. Now he that hath wrought us for the selfsame thing is God, who also hath given unto us the
earnest of the Spirit.
Luther2009 5. Der uns aber eben dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns auch das Pfand des
Geistes gegeben hat.
Ostervald-Fr 5. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a aussi donné les arrhes de
son Esprit.
RV'1862 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, el cual asimismo nos ha dado las arras
del espíritu.
SVV1750 5 Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, Die ons ook het onderpand des Geestes
gegeven heeft.
PR1739 5. Agga kes meid señna tarwis walmistab, se on Jummal, kes ka meile Waimo panti on
annud.
RuSV1876 5 На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа.
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TR Scriverer 6. θαρροῦντες οὖν πάντοτε, καὶ εἰδότες ὅτι ἐνδημοῦντες ἐν τῷ σώματι
ἐκδημοῦμεν ἀπὸ τοῦ Κυρίου,
Gr-East 6. Θαρροῦντες οὖν πάντοτε καὶ εἰδότες ὅτι ἐνδημοῦντες ἐν τῷ σώματι
ἐκδημοῦμεν ἀπὸ τοῦ Κυρίου·
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πάντοτε καὶ

εἰδότες ὅτι

ἐνδημοῦντες

pantote kai
tharrountes
oun
eidotes hoti
endēmountes
G2292
G3767 G3842 G2532 G1492 G3754 G1736
sen tähden olemme turvallisella mielellä
aina
myös tietäen että
asuessamme

ἐν

τῷ

σώματι ἐκδημοῦμεν ἀπὸ τοῦ

Κυρίου

sōmati
ekdēmoumen apo tou
Kyriou
en
tō
G1553
G575 G3588 G2962
G1722 G3588 G4983
ruumiissa olemme pois
Herrasta
TKIS 6. Sen vuoksi olemme aina turvallisella mielellä ja tiedämme, että ollessamme kotona
ruumiissa, olemme poissa Herrasta.
FiSTLK2017 6. Sen tähden olemme aina turvallisella mielellä ja tiedämme, että, niin kauan kuin
olemme kotona tässä ruumiissamme, olemme poissa kotoa Herran luota,
Biblia1776 6. Niin me olemme sentähden aina hyvässä turvassa ja tiedämme, että niinkauvan kuin
me ruumiissa asumme, niin me olemme kaukana Herrasta.
CPR1642 6. Nijn me olemma sentähden aina hywäs turwas ja tiedämme että nijncauwan cuin me
ruumisa asumma nijn me olemma oudot HERrasa:
UT1548 6. Nin me olema senteden aina hyuesse turuassa/ ia tiedhe'me/ ette nincauua' quin me
Rumisa asuma/ nin me olema culgulla HErrasta/
Niin me olemme sentähden aina hywässa turwassa/ ja tiedämme/ että niinkauan kuin me
ruumiissa asumme/ niin me olemme kulkulla oudot Herrasta/

Ref2016NTSve 6. Därför (är vi) alltid vid gott mod och vet att så länge vi är hemma i kroppen, så är
vi borta från Herren.
J-P-Green 6. Then always being fully assured, and knowing that being at home in the body we are
away from home from the Lord
KJV 6. Therefore we are always confident, knowing that, whilst we are at home in the body, we are
absent from the Lord:
Luther2009 6. So sind wir denn immer getrost und wissen, dass, solange wir im Leib leben, wir fern
vom Herrn sind;
Ostervald-Fr 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons que pendant que
nous habitons dans ce corps, nous sommes éloignés du Seigneur.
RV'1862 6. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo, que entre tanto que estamos en el
cuerpo, ausentes estamos del Señor:
SVV1750 6 Wij hebben dan altijd goeden moed, en weten, dat wij, inwonende in het lichaam,
uitwonen van den Heere;
PR1739 6. Sepärrast olleme meie julged iggal aial, ja teame, et kunni meie koddo olleme ihhus, siis
olleme meie Issanda jurest ärra;
RuSV1876 6 Итак мы всегда благодушествуем; и как знаем, что, водворяясь в теле, мы
устранены от Господа, –
7 TR Scriverer 7. διὰ πίστεως γὰρ περιπατοῦμεν, οὐ διὰ εἴδους
Gr-East 7. διὰ πίστεως γὰρ περιπατοῦμεν, οὐ διὰ εἴδους·

διὰ

πίστεως

γὰρ

περιπατοῦμεν οὐ

dia
pisteōs
peripatoumen
gar
G1223 G4102
G1063 G4043
sillä uskossa
vaellamme

διὰ

εἴδους

eidous
ou
dia
G3756 G1223 G1491
emme
näkemisessä

TKIS 7. Sillä vaellamme uskossa, emme näkemisessä.
FiSTLK2017 7. sillä vaellamme uskossa emmekä näkemisessä.
Biblia1776 7. (Sillä me vaellamme uskossa ja emme katsomisessa.)
CPR1642 7. Sillä me waellamma uscosa ja en cadzomises.
UT1548 7. Sille ette me waelanma Uskossa/ ia eipe me hende näghe.
Sillä että me waellamme uskossa/ ja eipä me häntä näe.
Ref2016NTSve 7. För vi vandrar i tro, utan att se. JP-Green 7. (for we walk by faith, not by sight), KJV
7. For we walk by faith, not by sight:)
Luther2009 7. denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen.

Ostervald-Fr 7. (Car nous marchons par la foi, et non par la vue.)
RV'1862 7. (Porque por fé andamos, no por vista:)
SVV1750 7 (Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen.)
PR1739 7. Sest meie ellame usso sees, ei mitte näggemisse sees.
RuSV1876 7 ибо мы ходим верою, а не видением, –
8
TR Scriverer 8. θαρροῦμεν δὲ, καὶ εὐδοκοῦμεν μᾶλλον ἐκδημῆσαι ἐκ τοῦ σώματος, καὶ
ἐνδημῆσαι πρὸς τὸν Κύριον.
Gr-East 8. θαρροῦμεν δὲ καὶ εὐδοκοῦμεν μᾶλλον ἐκδημῆσαι ἐκ τοῦ σώματος καὶ
ἐνδημῆσαι πρὸς τὸν Κύριον.

θαρροῦμεν

δὲ

καὶ

εὐδοκοῦμεν μᾶλλον

ἐκδημῆσαι ἐκ

de
kai
eudokoumen mallon
ekdēmēsai ek
tharroumen
G2292
G1161 G2532 G2106
G3123
G1553
G1537
mutta olemme turvallisella mielellä
ja
haluamme
mieluummin olla pois

τοῦ

σώματος καὶ

ἐνδημῆσαι πρὸς τὸν

Κύριον

Kyrion
tou
sōmatos kai
endēmēsai pros
ton
G3588 G4983
G2532 G1736
G4314 G3588 G2962
ruumiista ja
olla kotona luona
Herran
TKIS 8. Mutta olemme turvallisella mielellä ja haluamme mieluummin olla poissa ruumiista ja olla
kotona Herran luona.
FiSTLK2017 8. Mutta olemme turvallisella mielellä ja haluamme mieluummin muuttaa pois
ruumiista ja tulla kotiin Herran luo.
Biblia1776 8. Mutta meillä on turva, ja paljo halaamme enemmin olla kaukana pois ruumiista ja
mennä asumaan Herran tykö.
CPR1642 8. Mutta meillä on turwa ja paljo halamma enämmin olla pois ruumista ja olla cotona
HERran tykönä.
UT1548 8. Mutta meille on turua/ ia palio enemin halanma pois olla Rumihista/ ia Cotona olla
HERRAN tykene.
Mutta meille on turwa/ ja paljon enemmin halaamme pois olla ruumiista/ ja kotona olla HERRAN
tykönä.
Ref2016NTSve 8. Men vi är vid gott mod och vill helst flytta bort från kroppen och vara hemma hos
Herren.
J-P-Green 8. even we are fully assured, and think it good rather to go away from home out of the
body, and to come home to the Lord.
KJV 8. We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body, and to be present with
the Lord.
Luther2009 8. Wir sind aber getrost und haben umso mehr Lust, aus dem Leib auszuziehen und
daheim zu sein beim Herrn.

Ostervald-Fr 8. Mais nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps, et
demeurer auprès du Seigneur.
RV'1862 8. Estamos confiados, digo, y querríamos más bien peregrinar del cuerpo, y estar
presentes con el Señor.
SVV1750 8 Maar wij hebben goeden moed, en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te
wonen, en bij den Heere in te wonen.
PR1739 8. Agga meie olleme julged, ja tahhaksime enneminne ihhust ärra olla, ja koddo olla
Issanda jures.
RuSV1876 8 то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у
Господа.
9
TR Scriverer 9. διὸ καὶ φιλοτιμούμεθα, εἴτε ἐνδημοῦντες, εἴτε ἐκδημοῦντες, εὐάρεστοι
αὐτῷ εἶναι.
Gr-East 9. διὸ καὶ φιλοτιμούμεθα, εἴτε ἐνδημοῦντες εἴτε ἐκδημοῦντες, εὐάρεστοι αὐτῷ
εἶναι.

διὸ

καὶ

φιλοτιμούμεθα

εἴτε

ἐνδημοῦντες εἴτε

ἐκδημοῦντες

dio
filotimoumetha
eite
endēmountes eite
ekdēmountes
kai
G1352
G1535 G1736
G1535 G1553
G2532 G5389
sentähden
katsommekin kunniaksemme joko
olemme kotona tai
olemme poissa

εὐάρεστοι αὐτῷ εἶναι
euarestoi
G2101
mieluisia

autō
einai
G846 G1511
Hänelle olla

TKIS 9. Sen vuoksi me, olemmepa kotona tai olemmepa poissa, *katsommekin kunniaksemme*
olla Hänelle mieliksi.
FiSTLK2017 9. Sen tähden olimmepa kotona tai poissa, ahkeroimme olla hänelle mieliksi.
Biblia1776 9. Sentähden, joko me kotona olemme eli ulkona vaellamme, niin me ahkeroitsemme
siitä, että me hänelle kelpaisimme.
CPR1642 9. Sentähden waicka me cotona olemma eli ulcona waellamma nijn me ahkeroidzemma
että me hänelle kelpaisim.
UT1548 9. Sentede' waicka me Cotona olema/ eli wlcona waellanma/ nin me achkeroitzemma/
ette me henen mahdaisima Keluata.
Sentähden waikka me kotona olemme/ ja ulkona waellamme/ niin me ahkeroitsemme/ että me
hänen mahtaisimme kelwata.
Ref2016NTSve 9. Därför gör vi vårt bästa för att vara honom till behag, vare sig vi är hemma eller
borta.
J-P-Green 9. Because of this, we also are striving to be pleasing to Him, whether being at home, or
being away from home.
KJV 9. Wherefore we labour, that, whether present or absent, we may be accepted of him.

Luther2009 9. Darum setzen wir auch unsere Ehre dafür ein, ihm zu gefallen, ob wir daheim sind
oder in der Fremde.
Ostervald-Fr 9. C'est pourquoi, nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions
dans ce corps, soit que nous délogions.
RV'1862 9. Y por tanto procuramos, que o ausentes, o presentes, le seamos aceptos.
SVV1750 9 Daarom zijn wij ook zeer begerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om Hem
welbehagelijk te zijn.
PR1739 9. Sepärrast püame meie ka wägga temma mele pärrast olla, ehk meie olleme koddo, ehk
olleme wäljas.
RuSV1876 9 И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными;
10
TR Scriverer 10. τοὺς γὰρ πάντας ἡμᾶς φανερωθῆναι δεῖ ἔμπροσθεν τοῦ βήματος τοῦ

Χριστοῦ, ἵνα κομίσηται ἕκαστος τὰ διὰ τοῦ σώματος, πρὸς ἃ ἔπραξεν, εἴτε ἀγαθὸν
εἴτε κακόν.
Gr-East 10. τοὺς γὰρ πάντας ἡμᾶς φανερωθῆναι δεῖ ἔμπροσθεν τοῦ βήματος τοῦ

Χριστοῦ, ἵνα κομίσηται ἕκαστος τὰ διὰ τοῦ σώματος πρὸς ἃ ἔπραξεν, εἴτε ἀγαθὸν
εἴτε κακὸν.
τοὺς

γὰρ

πάντας ἡμᾶς

φανερωθῆναι δεῖ

pantas hēmas fanerōthēnai
tous gar
G3588 G1063 G3956 G2248 G5319
sillä
kaikkien meidän ilmestyä

τοῦ

Χριστοῦ ἵνα

κομίσηται

ἔμπροσθεν τοῦ

βήματος

dei
emprosthen tou
bēmatos
G1163 G1715
G3588 G968
täytyy eteen
tuomioistuimen

ἕκαστος τὰ

διὰ

τοῦ

σώματος

πρὸς

tou
Christou hina
komisētai
hekastos ta
dia
tou
sōmatos
pros
G3588 G5547
G2443 G2865
G1538
G4314
G3588 G1223 G3588 G4983
Kristuksen että
saisi palkkansa jokainen
ruumiissaan

ἃ

ἔπραξεν εἴτε

ἀγαθὸν εἴτε

κακόν

epraksen eite
agathon eite
kakon
ha
G1535 G18
G1535 G2556
G3739 G4238
mitä teki
joko
pahaa
hyvää
tai
TKIS 10. Sillä kaikkien meidän on ilmestyttävä Kristuksen tuomioistuimen eteen, jotta kukin saisi
sen mukaan, mitä hän *ruumiissa ollessaan* on tehnyt, joko hyvää tai pahaa.
FiSTLK2017 10. Sillä kaikkien meidän pitää ilmestyä Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin
saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa.
Biblia1776 10. Sillä meidän kaikkein pitää ilmestymän Kristuksen tuomio-istuimen eteen, että
jokainen sais senjälkeen mitä hän ruumiissansa tehnyt on, olkoon se hyvä eli paha.
CPR1642 10. Sillä meidän caickein pitä tuleman Christuxen Duomioistuimen eteen että jocainen
sais sen jälken cuin hän eläisäns tehnyt on olcon se hywä eli paha.
UT1548 10. Sille ette me caiki pite iulghistuman Christusen Domiostolin edesse/ Senpäle ette
iocaitzen pite saaman senielkin quin hen Eleisens elenyt on/ se olcon hyue eli paha.

Sillä että me kaikki pitää julkistuman Kristuksen tuomioistuimen edessä/ Sen päälle että jokaisen
pitää saaman sen jälkeen kuin hän eläissäns elänyt on/ se olkoon hywä eli paha.
Ref2016NTSve 10. För vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en ska få igen
vad han har (gjort) under (sitt) jordiska liv, vare sig (det är) gott eller ont.
J-P-Green 10. For we all must appear before the judgment seat of Christ, so that each one may
receive the things (done) through the body, according to what he did, whether good or bad.
KJV 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ; that every one may receive the
things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad.
Luther2009 10. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden damit ein jeder
empfange, je nachdem wie er gehandelt hat im Leib, sei es gut oder böse.
Ostervald-Fr 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun
reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant en son corps.
RV'1862 10. Porque es menester que todos nosotros comparezcamos delante del tribunal de
Cristo; para que cada uno reciba las cosas hechas en su cuerpo, según lo que hubiere hecho, sea
bueno, o sea malo.
SVV1750 10 Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat
een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed,
hetzij kwaad.
PR1739 10. Sest meie peame keik awwalikkuks sama Kristusse kohto-järre ees, et iggaüks peab
sedda möda sama, kui temma ihhus on teinud, olgo hea ehk kurri.
RuSV1876 10 ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому
получить соответственно тому , что он делал, живя в теле, доброе или худое.
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TR Scriverer 11. Εἰδότες οὖν τὸν φόβον τοῦ Κυρίου ἀνθρώπους πείθομεν, Θεῷ δὲ
πεφανερώμεθα• ἐλπίζω δὲ καὶ ἐν ταῖς συνειδήσεσιν ὑμῶν πεφανερῶσθαι.
Gr-East 11. Εἰδότες οὖν τὸν φόβον τοῦ Κυρίου ἀνθρώπους πείθομεν, Θεῷ δὲ
πεφανερώμεθα, ἐλπίζω δὲ καὶ ἐν ταῖς συνειδήσεσιν ὑμῶν πεφανερῶσθαι.

εἰδότες οὖν

τὸν

φόβον τοῦ

Κυρίου

ἀνθρώπους

eidotes oun
ton
fobon tou
Kyriou
anthrōpous
G1492 G3767 G3588 G5401 G3588 G2962
G444
tuntien siis
pelon
Herran/ Herran pelon ihmisiä

πείθομεν

Θεῷ

δὲ

πεφανερώμεθα· ἐλπίζω δὲ

peithomen
Theō
de
pefanerōmetha
G3982
G2316
G1161 G5319
koetamme saada uskomaan mutta Jumala
meidät tuntee

ἐν

ταῖς

συνειδήσεσιν

ὑμῶν πεφανερῶσθαι

tais
syneidēsesin
hymōn pefanerōsthai
en
G5216 G5319
G1722 G3588 G4893
omissatunnoissanne teidän meidät tunnette

καὶ

elpidzō de
kai
G1679 G1161 G2532
ja toivon
myös

TKIS 11. Kun siis tunnemme Herran pelon, suostuttelemme ihmisiä uskomaan, mutta Jumala
meidät tuntee, ja toivon että tekin omissatunnoissanne meidät tunnette.
FiSTLK2017 11. Kun siis tiedämme, mitä Herran pelko on, koetamme saada ihmisiä uskomaan,
mutta Jumala kyllä meidät tuntee, ja toivon, että tekin omissatunnoissanne meidät tunnette.
Biblia1776 11. Että me siis tiedämme, että Herraa pitää peljättämän, niin me neuvomme ihmisiä,
mutta Jumalalle olemme me julkiset: kuitenkin minä toivon, että me olemme myös julki teidänkin
omassatunnossanne.
CPR1642 11. ETtä me sijs tiedämme että HERra pitä peljättämän nijn me olemma siwiät ihmisten
cansa mutta Jumalalle olemma me julkiset. Cuitengin minä toiwon että me olemma myös julki
teidängin omasatunnosan.
UT1548 11. Ette me sis tiedheme sen HERran pelghon/ nin me hilian meneme Inhimistein cansa/
mutta Jumalan me olema iulkiset. Mutta mine toiuon/ ette me olema mös iulki teiden
Omassatunnossan.
Että me siis tiedämme sen HERRAN pelon/ niin me hiljaa menemme ihmisten kanssa/ mutta
Jumalan me olemme julkiset. Mutta minä toiwon/ että me olemme myös julki teidän
omassatunnossan.
Ref2016NTSve 11. Eftersom vi vet vad det är att frukta Herren, försöker vi övertyga människor, men
för Gud är det uppenbart hurdana vi är och jag hoppas att det också är uppenbart för era
samveten.
J-P-Green 11. Then, knowing the fear of the Lord, we persuade men, and we have been known to
God; and I also hope to have been known in your consciences.
KJV 11. Knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men; but we are made manifest unto
God; and I trust also are made manifest in your consciences.
Luther2009 11. Weil wir nun die Furcht des Herrn kennen, überzeugen wir die Menschen; und Gott
sind wir offenbar. Ich hoffe aber, dass wir auch in euren Gewissen offenbar sind.
Ostervald-Fr 11. Sachant donc la crainte qu'on doit au Seigneur, nous persuadons les hommes; et
Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences vous nous connaissez aussi,
RV'1862 11. Así que conociendo el terror del Señor, persuadimos a los hombres, mas a Dios somos
hechos manifiestos; y espero que también en vuestras conciencias somos hechos manifiestos.
SVV1750 11 Wij dan, wetende den schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof, en zijn
Gode openbaar geworden; doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn.
PR1739 11. Et meie nüüd Issanda hirmo teame, siis melitame meie innimessi, agga Jummalale
olleme meie awwalikkuks sanud; agga ma lodan, et meie ka teie süddame-tunnistusses
awwalikkud olleme.
RuSV1876 11 Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей, Богу же мы открыты;
надеюсь, что открыты и вашим совестям.
12
TR Scriverer 12. οὐ γὰρ πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνομεν ὑμῖν, ἀλλὰ ἀφορμὴν διδόντες ὑμῖν

καυχήματος ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα ἔχητε πρὸς τοὺς ἐν προσώπῳ καυχωμένους καὶ οὐ
καρδίᾳ.

Gr-East 12. οὐ γὰρ πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνομεν ὑμῖν, ἀλλὰ ἀφορμὴν διδόντες ὑμῖν

καυχήματος ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα ἔχητε πρὸς τοὺς ἐν προσώπῳ καυχωμένους καὶ οὐ
καρδίᾳ.
οὐ

γὰρ

πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνομεν ὑμῖν

ἀλλὰ ἀφορμὴν διδόντες ὑμῖν

ou
gar
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hymin alla aformēn
G5213 G235 G874
teille vaan aiheen
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τοὺς
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didontes hymin
G1325
G5213
annamme teille

προσώπῳ

kauchēmatos hyper
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prosōpō
en
G2745
G5228
G2257 G2443 G2192
G4314 G3588 G1722 G4383
kerskaamiseen vuoksemme meidän että
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καυχωμένους καὶ

οὐ

καρδίᾳ

kauchōmenous kai
kardia
ou
G2744
G2532 G3756 G2588
eikä
kerskaileville
sydämestä
TKIS 12. Emme (toki) taas suosita itseämme teille, vaan annamme teille aiheen kerskata meistä,
jotta teillä olisi vastaus niille, jotka kerskaavat ulkomuodon eikä sydämen perusteella.
FiSTLK2017 12. Emme nyt taas suosittele itseämme teille, vaan tahdomme antaa teille tilaisuuden
kerskata meistä, että teillä olisi mitä vastata niille, jotka kerskuvat siitä, mikä näkyy silmään, eivätkä
siitä, mikä on sydämessä.
Biblia1776 12. Emme taas kerskaa itsiämme teidän edessänne; vaan me annamme teille tilan
kerskataksenne meistä, että teilläkin olis kerskaamista niitä vastaan, jotka itsiänsä kasvoin jälkeen
kerskaavat ja ei sydämen jälkeen.
CPR1642 12. En me taas kersca idziäm teidän edesän waan me annamme teille tilan kerscataxen
meistä että teilläkin olis kerscamist nijtä wastan jotca idziäns caswoin jälken kerscawat ja ei
sydämen jälken.
UT1548 12. Eipe me taas kerska itzen teiden edesse/ waan me annama teille tilan kerskaman
meiste/ Senpäle/ ette teille iotaki olis kerskamista nijte wastan/ iotca itzens Casuoin ielkin
kerskauat/ ia ei sydhemen ielkin.
Eipä me taas kerskaa itseän teidän edessä/ waan me annamme teille tilan kerskaaman meistä/
Sen päälle/ että teillä jotakin olisi kerskaamista niitä wastaan/ jotka itsensä kaswoin jälkeen
kerskaawat/ ja ei sydämen jälkeen.
Ref2016NTSve 12. För vi rekommenderar inte på nytt oss själva inför er, men vi ger er tillfälle att
berömma er av oss, så att ni har något att (svara) dem som berömmer sig av yttre ting och inte av
det som finns i hjärtat.
J-P-Green 12. For we do not again commend ourselves to you, but are giving you occasion of
glorying on our behalf, that you may have (it) toward those boasting in appearance and not in heart.
KJV 12. For we commend not ourselves again unto you, but give you occasion to glory on our
behalf, that ye may have somewhat to answer them which glory in appearance, and not in heart.
Luther2009 12. Denn wir empfehlen uns nicht nochmals bei euch, sondern geben euch
Gelegenheit, euch unseretwegen zu rühmen, damit ihr denen antworten könnt, die sich nach dem
Ansehen rühmen und nicht nach dem Herzen.

Ostervald-Fr 12. Car nous ne nous recommandons pas de nouveau auprès de vous, mais nous
vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui
se glorifient du dehors, et non du cœur.
RV'1862 12. No nos encomendamos otra vez a vosotros; ántes os damos ocasión de gloriaros de
nosotros, para que tengáis que responder a los que se glorían en las apariencias, y no en el
corazón.
SVV1750 12 Want wij prijzen onszelven u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem
over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degenen, die in het aangezicht roemen en niet in het
hart.
PR1739 12. Sest meie ei kida ennast mitte jälle teie ees, waid meie anname teile sedda asjaks, et
teie meist woiksite kitelda, et teil woiks olla middagi nende wasto, kes silma-näo polest kiitlewad,
ja ei mitte süddame polest.
RuSV1876 12 Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы
имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицем, а не сердцем.
13 TR Scriverer 13. εἴτε γὰρ ἐξέστημεν, Θεῷ• εἴτε σωφρονοῦμεν, ὑμῖν. GrEast 13. εἴτε γὰρ ἐξέστημεν, Θεῷ, εἴτε σωφρονοῦμεν, ὑμῖν.
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TKIS 13. Sillä jos olemme olleet suunniltamme, olemme olleet Jumalan vuoksi; jos taas olemme
maltillisia, olemme teidän tähtenne.
FiSTLK2017 13. Sillä jos olemme olleet suunniltamme, olemme olleet Jumalan tähden. Jos taas
maltamme mielemme, teemme sen teidän tähtenne.
Biblia1776 13. Sillä jos me tyhmistyneet olemme, niin me sen Jumalalle olemme, eli jos me
taidossa olemme, niin me teille taidossa olemme.
CPR1642 13. Sillä jos me ylönangarat olemma nijn me sen Jumalasa teemme: eli jos me olemma
siwiät nijn me olemma teille siwiät.
UT1548 13. Sille ios me * ylenangarat olema/ nin me sen Jumalasa teemme/ Eli ios me olema
cochtoliset/ nin me teille olema cochtoliset.
Sillä jos me ylen ankarat olemme/ niin me sen Jumalassa teemme/ Eli jos me olemme
kohtuulliset/ niin me teille olemme kohtuulliset.
Ref2016NTSve 13. För om vi har varit från förståndet, så (var det) för Gud, eller om vi är sansade,
så (är vi det) för er skull.
J-P-Green 13. For if we are insane, (it is) to God; or (if) we are clear-minded, (it is) for you.
KJV 13. For whether we be beside ourselves, it is to God: or whether we be sober, it is for your
cause.
Luther2009 13. Denn wenn wir außer uns waren, so waren wir es für Gott; sind wir vernünftig, so
sind wir es für euch.

Ostervald-Fr 13. Car, soit que nous soyons hors de nous-mêmes, c'est pour Dieu, soit que nous
soyons de sens rassis, c'est pour vous.
RV'1862 13. Porque si loqueamos, es para Dios, y si estamos en seso, es por vuestra causa.
SVV1750 13 Want hetzij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het Gode; hetzij dat wij gematigd van zinnen
zijn, wij zijn het ulieden.
PR1739 13. Sest ehk meie olleksime otsego melest ärra, se olleme meie Jummalale, ehk olleme
targa melega, se olleme teile.
RuSV1876 13 Если мы выходим из себя, то для Бога; если же скромны, то для вас.
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TR Scriverer 14. ἡ γὰρ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ συνέχει ἡμᾶς, κρίναντας τοῦτο, ὅτι εἰ εἷς
ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν, ἄρα οἱ πάντες ἀπέθανον•
Gr-East 14. ἡ γὰρ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ συνέχει ἡμᾶς,
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TKIS 14. Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme päätelleet näin: (jos) yksi on kuollut
kaikkien puolesta, niin* kaikki ovat kuolleet.
FiSTLK2017 14. Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen, että
yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet,
Biblia1776 14. Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä,
CPR1642 14. Sillä Christuxen rackaus waati meitä sen pitämän että jos yxi on cuollut caickein
edestä nijn he caicki owat cuollet.
UT1548 14. Sille ette Christusen rackaus meite nin waati/ Ette me sen pidhemme/ ette ios yxi on
coollut caikein edhestä/ nin he caiki ouat coollehet/
Sillä että Kristuksen rakkaus meitä niin waatii/ Että me sen pidämme/ että jos yksi on kuollut
kaikkein edestä/ niin he kaikki owat kuolleet/
Ref2016NTSve 14. För Kristi kärlek tvingar oss, eftersom vi är övertygade om, att om en har dött
för alla, så har alla dött.
J-P-Green 14. For the love of Christ constrains us, having judged this, that if One died for all, then all
died;
KJV 14. For the love of Christ constraineth us; because we thus judge, that if one died for all, then
were all dead:
Luther2009 14. Denn die Liebe Christi drängt uns, weil wir überzeugt sind, dass, wenn einer für alle
gestorben ist, dann sind sie alle gestorben.

Ostervald-Fr 14. Car la charité de Christ nous presse, étant persuadés que si un seul est mort pour
tous, tous donc sont morts;
RV'1862 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe: juzgando esto: Que si uno murió por todos,
luego todos estaban muertos:
SVV1750 14 Want de liefde van Christus dringt ons;
PR1739 14. Sest Kristusse armastus aiab meie peäle.
RuSV1876 14 Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так:если один умер за
всех, то все умерли.
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TR Scriverer 15. καὶ ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν ἵνα οἱ ζῶντες μηκέτι ἑαυτοῖς ζῶσιν, ἀλλὰ
τῷ ὑπὲρ αὐτῶν ἀποθανόντι καὶ ἐγερθέντι.
Gr-East 15. κρίναντας τοῦτο, ὅτι εἰ εἷς ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν, ἄρα οἱ πάντες
ἀπέθανον· καὶ ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν, ἵνα οἱ ζῶντες μηκέτι ἑαυτοῖς ζῶσιν, ἀλλὰ τῷ
ὑπὲρ αὐτῶν ἀποθανόντι καὶ ἐγερθέντι.
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TKIS 15. Ja Hän on kuollut kaikkien puolesta, jotta ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan
Hänelle, joka heidän puolestaan on kuollut ja herätetty*.
FiSTLK2017 15. ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen,
vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut.
Biblia1776 15. Että me sen niin pidämme, että jos yksi on kuollut kaikkein edestä, niin he kaikki
ovat kuolleet, ja hän on sentähden kaikkein edestä kuollut, että ne, jotka elävät, ei nyt enään eläisi
itsellensä, vaan hänelle, joka heidän edestänsä kuollut ja noussut on ylös.
CPR1642 15. Ja hän on sentähden caickein edestä cuollut että ne jotca eläwät ei eläis idzellens
waan hänelle joca heidän edestäns cuollut ja ylösnosnut on.
UT1548 15. Ja hen on senteden caikein edeste coollut/ Senpäle ette ne iotca eleuet/ eiuet pidhe
nyt itzellens elemen/ waan Henelle ioca heide' edestens coollut ia ylesnosnut on.
Ja hän on sentähden kaikkein edestä kuollut/ Senpäälle että ne jotka eläwät/ eiwät pidä nyt
itsellensä elämän/ waan hänelle joka heidän edestänsä kuollut ja ylös noussut on.
Ref2016NTSve 15. Och han har dött för alla, för att de som lever inte mer ska leva för sig själva,
utan för honom som har dött för dem och uppstått.
J-P-Green 15. and He died for all, that the living ones may live no more to themselves, but to the
(One) having died for them and having been raised.

KJV 15. And that he died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves,
but unto him which died for them, and rose again.
Luther2009 15. Und er ist darum für alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr sich selbst
leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist.
Ostervald-Fr 15. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent, ne vivent plus pour eux-mêmes,
mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux.
RV'1862 15. Y que murió por todos, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que
por ellos murió y resucitó.
SVV1750 15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn.
En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, maar
Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is.
PR1739 15. Ja meie arwame sedda, et kui üks keikide eest on ärrasurnud, siis on keik ärrasurnud,
ja temma on keikide eest ärrasurnud, et need, kes ellawad, ei pea ennam ennestele ellama, waid
sellele, kes nende eest on ärrasurnud ja üllesärratud.
RuSV1876 15 А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для
умершего за них ивоскресшего.
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TR Scriverer 16. ὥστε ἡμεῖς ἀπὸ τοῦ νῦν οὐδένα οἴδαμεν κατὰ σάρκα• εἰ δὲ καὶ
ἐγνώκαμεν κατὰ σάρκα Χριστόν, ἀλλὰ νῦν οὐκέτι γινώσκομεν.
Gr-East 16. Ὥστε ἡμεῖς ἀπὸ τοῦ νῦν οὐδένα οἴδαμεν κατὰ σάρκα· εἰ δὲ καὶ ἐγνώκαμεν
κατὰ σάρκα Χριστόν, ἀλλὰ νῦν οὐκέτι γινώσκομεν.
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TKIS 16. Emme siis tunne tästä lähin ketään lihan mukaan. Jos olemmekin tunteneet Kristuksen
lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne.
FiSTLK2017 16. Sen tähden me emme tästä lähtien tunne ketään lihan mukaan. Jos olemmekin
tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne.
Biblia1776 16. Sentähden emme tästedes lihan puolesta ketään tunne. Ja jos me olemme
Kristuksen lihan puolesta tunteneet, niin emme kuitenkaan silleen tunne.
CPR1642 16. Sentähden embä me tästedes lihan puolesta ketän tunne. Ja ehkä me olisimma
Christuxengin lihan puolesta tundenet nijn en me cuitengan händä sillen tunne.
UT1548 16. Senteden/ ielken temen aijan/ eipe me ketän tunne Lihan cautta. Ja echke me olisima
mös Christusen tundenuet Lihan ielkin/ nin eipe me enembi hende sillen tunne.

Sentähden/ jälkeen tämän ajan/ eipä me ketään tunne lihan kautta. Ja ehkä me olisimme myös
Kristuksen tunteneet lihan jälkeen/ niin eipä me enempi häntä silleen tunne.
Ref2016NTSve 16. Därför känner vi nu inte längre någon efter köttet. Och om vi har känt Kristus
efter köttet, så känner vi (honom) inte längre så.
J-P-Green 16. So as we now know no one according to flesh, but even if we have known Christ
according to flesh, yet now we no longer know (Him so).
KJV 16. Wherefore henceforth know we no man after the flesh: yea, though we have known Christ
after the flesh, yet now henceforth know we him no more.
Luther2009 16. Darum beurteilen wir von nun an niemanden nach menschlichen Maßstäben; und
wenn wir auch Christus nach menschlichen Maßstäben beurteilt haben, so beurteilen wir ihn doch
jetzt nicht mehr so.
Ostervald-Fr 16. C'est pourquoi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair; si
même nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi.
RV'1862 16. De manera que nosotros de aquí adelante a nadie conocemos según la carne; y si aun
a Cristo conocimos según la carne, ahora empero ya no le conocemos más.
SVV1750 16 Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar
het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees.
PR1739 16. Sepärrast ei tunne meie sest aiast keddagi lihha polest, ja ehk meie ka Kristust lihha
polest olleme tunnud, siis ei tunne meie tedda nüüd mitte ennam lihha polest.
RuSV1876 16 Потому отныне мы никого не знаем по плоти; если же и знали Христа по
плоти, то ныне уже не знаем.
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TR Scriverer 17. ὥστε εἴ τις ἐν Χριστῷ, καινὴ κτίσις• τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδοὺ γέγονε

καινά τὰ πάντα
Gr-East 17. ὥστε εἴ τις ἐν Χριστῷ καινὴ κτίσις· τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδοὺ γέγονε καινὰ
τὰ πάντα.

ὥστε

εἴ τις ἐν

Χριστῷ

καινὴ κτίσις· τὰ

ἀρχαῖα παρῆλθεν ἰδοὺ

hōste ei tis
en
Christō
kainē ktisis ta
archaia parēlthen
idou
G5620 G1536 G1722 G5547
G2537 G2937 G3588 G744
G3928
G2400
niin että jos joku on
Kristuksessa on uusi luomus
vanha on kadonnut katso

γέγονε καινά τὰ

πάντα

gegone kaina ta
panta
G1096 G2537 G3588 G3956
on tullut uudeksi
kaikki
TKIS 17. Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus; vanha on kadonnut, katso, *kaikki on
tullut uudeksi*.
FiSTLK2017 17. Siis, jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on
kadonnut, katso, kaikki on uudeksi tullut.

Biblia1776 17. Sentähden jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luontokappale; sillä vanhat
ovat kadonneet, katso, kaikki ovat uudeksi tulleet.
CPR1642 17. Sentähden jos jocu on Christuxes nijn hän on usi luondocappale: sillä wanha on
cadonnut ja cadzo caicki owat udexi tullet.
UT1548 17. Senteden ios iocu ombi Christusesa/nin hen on yxi Wsi Loondocappale. Sille se Wa'ha
on catonut/ catzo/ caiki cappalet ouat wdhexi tulluet.
Sentähden jos joku ompi Kristuksessa/ hän on yksi uusi luontokappale. Sillä se wanha on
kadonnut/ katso/ kaikki kappaleet owat uudeksi tulleet.
Ref2016NTSve 17. Därför, om någon (är) i Kristus (så är han) en ny skapelse. Det gamla är förbi, se,
allt har blivit nytt.
J-P-Green 17. So that if anyone (is) in Christ, (he) is a new creation; the old things have passed
away; behold, all things have become new!
KJV 17. Therefore if any man be in Christ, he is a new creature: old things are passed away; behold,
all things are become new.
Luther2009 17. Darum: Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung; das Alte ist
vergangen, siehe, es ist alles neu geworden!
Ostervald-Fr 17. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature; les choses vieilles
sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
RV'1862 17. De manera que si alguno es en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo se pasó ya: he aquí
todo es hecho nuevo.
SVV1750 17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is
voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.
PR1739 17. Sepärrast kui kegi KRISTUSSE sees on, siis on ta uus loom ; wannad asjad on möda
läinud, wata, keik on ueks ¤ sanud.
RuSV1876 17 Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое.
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TR Scriverer 18. τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ Θεοῦ, τοῦ καταλλάξαντος ἡμᾶς ἑαυτῷ διὰ Ἰησοῦ
Χριστοῦ, καὶ δόντος ἡμῖν τὴν διακονίαν τῆς καταλλαγῆς•
Gr-East 18. τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ Θεοῦ τοῦ καταλλάξαντος ἡμᾶς ἑαυτῷ διὰ Ἰησοῦ
Χριστοῦ καὶ δόντος ἡμῖν τὴν διακονίαν τῆς καταλλαγῆς,
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TKIS 18. Mutta kaikki on Jumalasta lähtöisin, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa
(Jeesuksen) Kristuksen ansiosta ja antanut meille sovituksen viran.
FiSTLK2017 18. Mutta kaikki on Jumalasta, joka sovitti meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja
antoi meille sovituksen viran.
Biblia1776 18. Mutta ne kaikki ovat Jumalasta, joka meitä on itse kanssansa sovittanut Jesuksen
Kristuksen kautta, ja antoi meille viran sovinnosta saarnata.
CPR1642 18. Mutta ne caicki owat Jumalasta joca meitä on idze cansans sowittanut Jesuxen
Christuxen cautta ja andoi wirgan sowinnosta saarnata.
UT1548 18. Mutta ne caiki ouat Jumalasta/ ioca meite on itzens ca'sa souittanut Iesusen
Christusen cautta/ ia meille Wirgan annoi sijte samasta Souinnosta sarnata.
Mutta ne kaikki owat Jumalasta/ joka meitä on itsensä kanssa sowittanut Jesuksen Kristuksen
kautta/ ja meille wiran antoi siitä samasta sowinnosta saarnata.
Ref2016NTSve 18. Men allt (är) från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Jesus Kristus
och gett oss försoningens tjänst.
J-P-Green 18. And all things (are) from God, the (One) having reconciled us to Himself through
Jesus Christ, and having given to us the ministry of reconciliation,
KJV 18. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath
given to us the ministry of reconciliation;
Luther2009 18. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus
und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat.
Ostervald-Fr 18. Or, toutes ces choses viennent de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par JésusChrist, et qui nous a confié le ministère de la réconciliation.
RV'1862 18. Y todas las cosas son de Dios, el cual nos reconcilió consigo por Jesu Cristo, y nos ha
dado el ministerio de la reconciliación.
SVV1750 18 En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelven verzoend heeft door Jezus
Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft.
PR1739 18. Agga se on keik Jummalast, kes meid on isseennesega ärraleppitanud Jesusse
Kristusse läbbi, ja on meile ärraleppitamisse ammetit annud.
RuSV1876 18 Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам
служение примирения,
19
TR Scriverer 19. ὡς ὅτι Θεὸς ἦν ἐν Χριστῷ κόσμον καταλλάσσων ἑαυτῷ, μὴ

λογιζόμενος αὐτοῖς τὰ παραπτώματα αὐτῶν, καὶ θέμενος ἐν ἡμῖν τὸν λόγον τῆς
καταλλαγῆς.

Gr-East 19. ὡς ὅτι Θεὸς ἦν ἐν Χριστῷ κόσμον καταλλάσσων ἑαυτῷ, μὴ λογιζόμενος
αὐτοῖς τὰ παραπτώματα αὐτῶν, καὶ θέμενος ἐν ἡμῖν τὸν λόγον τῆς καταλλαγῆς.
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TKIS 19. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän
rikkomuksiaan, ja Hän uskoi meille sovituksen sanan.
FiSTLK2017 19. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille
heidän rikkomisiaan, ja hän asetti keskuuteemme sovituksen sanan.
Biblia1776 19. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itse kanssansa, ja ei lukenut heille
heidän syntiänsä, ja on meissä sovintosaarnan säätänyt.
CPR1642 19. Sillä Jumala oli Christuxes ja sowitti mailman idze cansans ja ei soimannut heille
heidän syndiäns ja on meidän seasam sowindosaarnan säännyt.
UT1548 19. Sille ette Jumala oli Christusesa/ ia souitti Mailma' itzens cansa/ ia ei soimanut heiden
syndiens heille/ Ja ombi meiden seasa sen Sarnan sijte Souinnosta sätenyt.
Sillä että Jumala oli Kristuksessa/ ja sowitti maaiman itsensä kanssa/ ja ei soimannut heidän
syntiänsä heille/ Ja ompi meidän seassa sen saarnan siitä sowinnosta säätänyt.
Ref2016NTSve 19. För Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv, och tillräknade dem
inte deras synder, och han har anförtrott åt oss försoningens ord.
J-P-Green 19. as, that God was in Christ reconciling (the) world to Himself, not charging their
deviations to them, and having put the Word of reconciliation in us.
KJV 19. To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their
trespasses unto them; and hath committed unto us the word of reconciliation.
Luther2009 19. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete
ihnen ihre Übertretungen nicht an und hat unter uns das Wort der Versöhnung aufgerichtet.
Ostervald-Fr 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec soi, en ne leur imputant point
leurs péchés; et il a mis en nous la parole de la réconciliation.
RV'1862 19. Es a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo, no
imputándoles sus pecados, y ha entregado a nosotros la palabra de la reconciliación.
SVV1750 19 Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun
niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd.

PR1739 19. Sest et Jummal olli Kristusse sees, ja leppitas ma-ilma isseennesega ärra, ja ei
arwanud neile mitte nende ülleastmissed süüks, ja temma on meie sisse pannud ärraleppitamisse
sanna:
RuSV1876 19 потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям
преступлений их, и дал нам словопримирения.
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TR Scriverer 20. ὑπὲρ Χριστοῦ οὖν πρεσβεύομεν, ὡς τοῦ Θεοῦ παρακαλοῦντος δι’ ἡμῶν•
δεόμεθα ὑπὲρ Χριστοῦ, καταλλάγητε τῷ Θεῷ.
Gr-East 20. Ὑπὲρ Χριστοῦ οὖν πρεσβεύομεν ὡς τοῦ Θεοῦ παρακαλοῦντος δι’ ἡμῶν·
δεόμεθα ὑπὲρ Χριστοῦ, καταλλάγητε τῷ Θεῷ·
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TKIS 20. Kristuksen puolesta olemme siis lähettiläinä, *niin että Jumala kehoittaa*
välityksellämme. Pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa.
FiSTLK2017 20. Kristuksen puolesta olemme siis lähettiläinä, ja Jumala kehottaa meidän
kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta: ottakaa vastaan tämä sovinto Jumalan kanssa.
Biblia1776 20. Niin olemme me Kristuksen puolesta käskyläiset; sillä Jumala neuvoo meidän
kauttamme. Niin me rukoilemme siis Kristuksen puolesta, että te Jumalan kanssa sovitte.
CPR1642 20. Nijn olemma me Christuxen puolesta käskyläiset:
UT1548 20. Nin olema me nyt Christusen polesta Keskyleiset/
Niin olemme me nyt Kristuksen puolesta käskyläiset/
Ref2016NTSve 20. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å
Kristi vägnar: Låt försona er med Gud.
J-P-Green 20. Then on behalf of Christ, we are ambassadors, as God (is) exhorting through us, we
beseech on behalf of Christ, Be reconciled to God.
KJV 20. Now then we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us: we pray
you in Christ's stead, be ye reconciled to God.
Luther2009 20. So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott ermahnt durch uns;
deswegen bitten wir an Christi statt: Lasst euch mit Gott versöhnen!

Ostervald-Fr 20. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu
exhortait par nous; et nous vous supplions au nom de Christ: Soyez réconciliés avec Dieu!
RV'1862 20. Así que embajadores somos de Cristo, como si Dios os rogase por nosotros: os
suplicamos de parte de Cristo, que os reconcilieis con Dios.
SVV1750 20 Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van
Christus wege: laat u met God verzoenen.
PR1739 20. Sepärrast olleme meie nüüd Kässud Kristusse assemel, otsego maenitseks Jummal
meie läbbi, siis pallume meie nüüd Kristusse assemel: Andke ennast Jummalaga ärraleppitada.
RuSV1876 20 Итак мы – посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через
нас; от имени Христова просим: примиритесь с Богом.
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TR Scriverer 21. τὸν γὰρ μὴ γνόντα ἁμαρτίαν ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτίαν ἐποίησεν, ἵνα ἡμεῖς
γινώμεθα δικαιοσύνη Θεοῦ ἐν αὐτῷ.
Gr-East 21. τὸν γὰρ μὴ γνόντα ἁμαρτίαν ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτίαν ἐποίησεν, ἵνα ἡμεῖς
γενώμεθα δικαιοσύνη Θεοῦ ἐν αὐτῷ.
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TKIS 21. (Sillä) sen, joka ei synnistä tiennyt, Hän tähtemme teki synniksi, jotta me Hänessä
tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.
FiSTLK2017 21. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä
tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.
Biblia1776 21. Sillä hän on sen, joka ei mitään synnistä tietänyt, meidän edestämme synniksi
tehnyt, että me hänessä tulisimme siksi vanhurskaudeksi, joka Jumalan edessä kelpaa.
CPR1642 21. Sillä Jumala neuwo meidän cauttam. Nijn me rucoilemma sijs Christuxen puolesta
että te Jumalan cansa sowitta. Sillä hän on sen joca ei mitän synnistä tienyt meidän edestäm
synnixi tehnyt että me hänes tulisimma sixi wanhurscaudexi joca Jumalan edes kelpa.
UT1548 21. Sille ette Jumala he' manapi meiden cauttame Nin me rucolema sis Christusen polesta
ette te * souitta Jumalan cansa. Sille ette he' ombi SEN/ ioca ei miten synniste tienyt/ Meiden
tedhen Synnixi tehnyt/ Senpäle ette me tulisim Henesse sixi Wanhurskaudhexi ioca Jumalan
edesse kelpa.
Sillä että Jumala hän manaapi meidän kauttamme. Niin me rukoilemme siis Kristuksen puolesta
että te sowitte Jumalan kanssa. Sillä että hän ompi sen/ joka ei mitään synnistä tiennyt/ Meidän
tähden synniksi tehnyt/ Sen päälle että me tulisimme hänessä siksi wanhurskaudeksi joka
Jumalan edessä kelpaa.

Ref2016NTSve 21. För han som inte visste av någon synd har han gjort till synd för vår skull, för att
vi skulle bli gjorda till Guds rättfärdighet i honom.
J-P-Green 21. For He made the (One) who knew no sin (to be) sin for us, that we might become
(the) righteousness of God in Him.
KJV 21. For he hath made him to be sin for us, who knew no sin; that we might be made the
righteousness of God in him.
Luther2009 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit
wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden.
Ostervald-Fr 21. Car Celui qui n'a point connu le péché, il l'a traité en pécheur pour nous, afin que
nous, nous devenions justes de la justice de Dieu en lui.
RV'1862 21. Porque a él que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros
fuésemos hechos justicia de Dios en él.
SVV1750 21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij
zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.
PR1739 21. Sest temma on tedda, kes ühhestki pattust ei teädnud , meie eest patto-ohwriks teinud,
et meie piddime Jummala öigusseks ¤ sama temma sees.
RuSV1876 21 Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвоюза грех, чтобы мы в Нем
сделались праведными пред Богом.

2 Korintto 6 (2 Corinthians 6)
1
TR Scriverer 1. συνεργοῦντες δὲ καὶ παρακαλοῦμεν μὴ εἰς κενὸν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ

δέξασθαι ὑμᾶς
Gr-East 1. Συνεργοῦντες δὲ καὶ παρακαλοῦμεν μὴ εἰς κενὸν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ
δέξασθαι ὑμᾶς·
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Jumalan sen vastaanottamaan teidät
TKIS 1. Mutta yhdessä Hänen kanssaan* työtä tehden me myös kehoitamme teitä: älkää turhaan
ottako vastaan Jumalan armoa.
FiSTLK2017 1. Hänen työtovereinaan myös kehotamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon
niin, ettei se jää turhaksi.
Biblia1776 1. Mutta me niinkuin apulaiset neuvomme teitä, ettette Jumalan armoa hukkaan ottaisi.
CPR1642 1. JA me neuwomme teitä nijncuin apulaisia ettet te Jumalan Armo huckan ottais:
UT1548 1. NIn me nyt teite maname quin Cansa auttaiat ettei te Jumalan Armo huckan otaisi/
Niin me nyt teitä manaamme kuin kanssa-auttajat ettei te Jumalan armo hukkaan ottaisi/
Ref2016NTSve 1. Men (som hans) medarbetare förmanar vi också (er) att ni inte så tar emot Guds
nåd att den blir till ingen nytta.
J-P-Green 1. But working together, we also call on you not to receive the grace of God in vain.
KJV 1. We then, as workers together with him, beseech you also that ye receive not the grace of
God in vain.
Luther2009 1. Wir ermahnen euch aber auch als Mitarbeiter, dass ihr nicht vergeblich die Gnade
Gottes empfangt.
Ostervald-Fr 1. Puisque donc que nous travaillons avec Dieu, nous vous conjurons que ce ne soit
pas en vain que vous ayez reçu la grâce de Dieu.
RV'1862 1. POR lo cual nosotros, como colaboradores juntamente con él, os exhortamos también
que no hayais recibido en vano la gracia de Dios;
SVV1750 1 En wij, als medearbeidende, bidden u ook, dat gij de genade Gods niet tevergeefs
moogt ontvangen hebben.
PR1739 1. Agga meie kui abbimehhed maenitseme teid ka, et teie Jummala armo ei pea asjata
wastowötma.

RuSV1876 1 Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была
принята вами.
2
TR Scriverer 2. λέγει γάρ, Καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά σου, καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας
ἐβοήθησά σοι• ἰδοὺ, νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας
Gr-East 2. - λέγει γάρ· καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά σου καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά σοι·
ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας -
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TKIS 2. Sillä Hän sanoo: "Otollisella ajalla olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut."
Katso, nyt on otollinen aika; katso, nyt on pelastuksen päivä.
FiSTLK2017 2. Sillä hän sanoo: "Otollisella ajalla olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua
auttanut." Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä.
Biblia1776 2. Sillä hän sanoo: minä olen otollisella ajalla sinua kuullut ja olen sinua autuuden
päivänä auttanut. Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on autuuden päivä.
CPR1642 2. Sillä hän sano: Minä olen otollisella ajalla sinua cuullut ja olen sinua autuuden päiwänä
auttanut. Cadzo nyt on otollinen aica cadzo nyt on autuuden päiwä.
UT1548 2. Sille ette hen sanopi/ Mine olen otolisella aiala sinua cuullut/ ia olen sinua Terueydhen
päiuene auttanut. Catzo/ Nyt on se otolinen aica/ Catzo nyt on Terueydhen Päiue.
Sillä että hän sanoopi/ Minä olen otollisella ajalla sinua kuullut/ ja olen sinua terweyden päiwänä
auttanut. Katso/ Nyt on se otollinen aika/ Katso nyt on terweyden päiwä.
Ref2016NTSve 2. För han säger: Jag har bönhört dig i behaglig tid och jag har hjälpt dig på
frälsningens dag. Se, nu (är) den behagliga tiden. Se, nu (är) frälsningens dag.
J-P-Green 2. For He says, "In an acceptable time I heard you, and in a day of salvation I helped you."
Behold, now (is) the acceptable time! Behold, now (is) the day of salvation! [6]
KJV 2. For he saith, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I
succoured thee: behold, now is the accepted time; behold, now is the day of salvation.)
Luther2009 2. Denn er sagt: Ich habe dich zur angenehmen Zeit erhört und habe dir am Tag des
Heils geholfen. Sieh, jetzt ist die angenehme Zeit! Sieh, jetzt ist der Tag des Heils!
Ostervald-Fr 2. Car il dit: Je t'ai exaucé au temps favorable, et je t'ai secouru au jour du salut. Voici
maintenant le temps favorable; voici maintenant le jour du salut.
RV'1862 2. (Porque dice: En tiempo acepto te he oido, y en día de salud te he socorrido: he aquí,
ahora el tiempo acepto, he aquí, ahora el día de la salud:)

SVV1750 2 Want Hij zegt: In den aangenamen tijd heb Ik u verhoord, en in den dag der zaligheid
heb Ik u geholpen. Ziet, nu is het de welaangename tijd, ziet, nu is het de dag der zaligheid!
PR1739 2. Sest temma ütleb: Minna ollen sind armsal aial kuulnud, ja ollen sind önnistusse päwal
aitnud. Wata, nüüd on se öige armas aeg, wata, nüüd on se önnistusse pääw.
RuSV1876 2 Ибо сказано: во время благоприятное Я услышал тебя ив день спасения помог
тебе. Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения.
3 TR Scriverer 3. μηδεμίαν ἐν μηδενὶ διδόντες προσκοπήν, ἵνα μὴ μωμηθῇ ἡ διακονία•
Gr-East 3. μηδεμίαν ἐν μηδενὶ διδόντες προσκοπήν, ἵνα μὴ μωμηθῇ ἡ διακονία,
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TKIS 3. Emme missään anna mitään pahennuksen aihetta, jottei virkaamme moitittaisi,
FiSTLK2017 3. Missään kohden emme aiheuta pahennusta, ettei palvelusvirkaa moitittaisi,
Biblia1776 3. Älkäämme kellenkään jossakussa pahennusta antako, ettei meidän virkaamme
laitettaisi;
CPR1642 3. Älkäm kellengän josacusa pahennusta andaco ettei meidän wircam laitetais:
UT1548 3. Elkem me kenengen ioskussa Pahenosta andaco/ Senpäle ettei meiden Wirca pidheisi
laitettaman/
Älkäämme me kenenkään jossa kussa pahennusta antako/ Sen päälle ettei meidän wirka pitäisi
laitettaman/
Ref2016NTSve 3. Vi vill inte på något sätt vara någon till anstöt, så att vår tjänst inte blir smädad,
J-P-Green 3. (We are) not giving a cause of stumbling, in nothing, that the ministry may not be
blamed,
KJV 3. Giving no offence in any thing, that the ministry be not blamed:
Luther2009 3. Und wir geben niemandem irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert
wird;
Ostervald-Fr 3. Nous ne donnons aucun scandale en quoi que ce soit, afin que notre ministère ne
soit point blâmé.
RV'1862 3. No dando a nadie motivo de ofensa, porque el ministerio no sea vituperado:
SVV1750 3 Wij geven geen aanstoot in enig ding, opdat de bediening niet gelasterd worde.
PR1739 3. Meie ei anna ühhegi asja sees ei ühtegi pahhandust, et meie ammet ei sa ärranaertud;

RuSV1876 3 Мы никому ни в чем не полагаем претыкания, чтобы не было порицаемо
служение,
4
TR Scriverer 4. ἀλλ’ ἐν παντὶ συνιστώντες ἑαυτοὺς ὡς Θεοῦ διάκονοι, ἐν ὑπομονῇ
πολλῇ, ἐν θλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν στενοχωρίαις,
Gr-East 4. ἀλλ’ ἐν παντὶ συνιστῶντες ἑαυτοὺς ὡς Θεοῦ διάκονοι, ἐν ὑπομονῇ πολλῇ, ἐν
θλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν στενοχωρίαις,
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TKIS 4. vaan kaikessa osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi: suuressa kärsivällisyydessä,
vaivoissa, hädissä, ahdistuksissa,
FiSTLK2017 4. vaan kaikessa suosittelemme itseämme Jumalan palvelijoina: suuressa
kärsivällisyydessä, ahdistuksissa, hädissä, ahdingoissa,
Biblia1776 4. Vaan osoittakaamme meitämme kaikissa asioissa niinkuin Jumalan palveliat:
suuressa kärsivällisyydessä, vaivoissa, hädissä, suruissa,
CPR1642 4. Waan osottacam meitäm caikisa asioisa nijncuin Jumalan palweliat.
UT1548 4. Wan osottacam meite caikissa asioissa ninquin Jumalan Palueliat.
Waan osoittakaamme meitä kaikissa asioissa niinkuin Jumalan palwelijat.
Ref2016NTSve 4. utan i allt vill vi bevisa oss som Guds tjänare, med stor uthållighet, under
lidanden, i nöd, i svårigheter,
J-P-Green 4. but in everything commending ourselves as God's servants, in much patience, in
afflictions, in emergencies, in difficulties,
KJV 4. But in all things approving ourselves as the ministers of God, in much patience, in
afflictions, in necessities, in distresses,
Luther2009 4. sondern in allen Dingen erweisen wir uns als Diener Gottes: in großer Geduld, in
Bedrängnissen, Nöten, Ängsten und
Ostervald-Fr 4. Mais nous nous rendons recommandables en toutes choses, comme des ministres
de Dieu, dans une grande patience, dans les afflictions, dans les tourments, dans les angoisses,
RV'1862 4. Ántes habiéndonos en todas cosas como ministros de Dios, en mucha paciencia, en
tribulaciones, en necesidades, en angustias,
SVV1750 4 Maar wij, als dienaars van God, maken onszelven in alles aangenaam, in vele
verdraagzaamheid, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden,

PR1739 4. Waid keikis näitame meie ennast wälja kui Jummala teenrid, sures kannatusses,
mitmes willetsusses, mitmes häddas, mitmes ahhastusses,
RuSV1876 4 но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в
бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах,
5
TR Scriverer 5. ἐν πληγαῖς, ἐν φυλακαῖς, ἐν ἀκαταστασίαις, ἐν κόποις, ἐν ἀγρυπνίαις,
ἐν νηστείαις,
Gr-East 5. ἐν πληγαῖς, ἐν φυλακαῖς, ἐν ἀκαταστασίαις, ἐν κόποις, ἐν ἀγρυπνίαις, ἐν
νηστείαις,

ἐν

πληγαῖς

ἐν

φυλακαῖς ἐν

ἀκαταστασίαις ἐν

en
plēgais
en
fylakais
en
akatastasiais
G1722 G4127
G1722 G5438
G1722 G181
ruoskittaessa
vankiloissa
mellakoissa

ἀγρυπνίαις ἐν

κόποις

ἐν

en
kopois
en
G1722 G2873
G1722
vaivannäössä

νηστείαις

agrypniais en
nēsteiais
G70
G1722 G3521
valvomisissa
paastoissa
TKIS 5. ruoskittaessa, vankiloissa, meteleissä, vaivannäöissä, valvomisissa, paastoissa,
FiSTLK2017 5. ruoskittaessa, vankeudessa, meteleissä, vaivannäöissä, valvomisissa, paastoissa,
Biblia1776 5. Haavoissa, vankiuksissa, kapinoissa, töissä, valvomisissa, paastoissa,
CPR1642 5. Suuresa kärsimisesä waiwoisa hädisä suruisa
UT1548 5. Swressa kerssimises/ Waiuoissa/ Hädhissa/ Suruissa/
Suuressa kärsimisessä/ waiwoissa/ hädissa/ suruissa/
Ref2016NTSve 5. under slag, under fångenskap, under upplopp, under hårt arbete, i nattvak, i
fastor,
J-P-Green 5. in stripes, in imprisonments, in riots, in labors, in watchings, in fastings,
KJV 5. In stripes, in imprisonments, in tumults, in labours, in watchings, in fastings;
Luther2009 5. unter Schlägen, in Gefängnissen, Aufruhren, Mühen, Wachen und Fasten,
Ostervald-Fr 5. Dans les blessures, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les
veilles, dans les jeûnes,
RV'1862 5. En azotes, en cárceles, en alborotos, en trabajos, en vigilias, en ayunos,
SVV1750 5 In slagen, in gevangenissen, in beroerten, in arbeid, in waken, in vasten,
PR1739 5. Hawus, wangis, mässamistes, mitmes töös, mitmes walwamisses, mitmes
paastmisses,
RuSV1876 5 под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, вбдениях, в постах,

6
TR Scriverer 6. ἐν ἁγνότητι, ἐν γνώσει, ἐν μακροθυμίᾳ, ἐν χρηστότητι, ἐν Πνεύματι
Ἁγίῳ, ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ,
Gr-East 6. ἐν ἁγνότητι, ἐν γνώσει, ἐν μακροθυμίᾳ, ἐν χρηστότητι, ἐν Πνεύματι ἁγίῳ, ἐν
ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ,

ἐν

ἁγνότητι

ἐν

γνώσει

ἐν

μακροθυμίᾳ

ἐν

χρηστότητι

hagnotēti
gnōsei
makrothymia
chrēstotēti
en
en
en
en
G1722 G54
G1722 G1108
G1722 G3115
G1722 G5544
puhtaudessa
tuntemisessa
pitkämielisyydessä
ystävällisyydessä

ἐν

Πνεύματι Ἀγίῳ

ἐν

ἀγάπῃ

ἀνυποκρίτῳ

Pneumati Hagiō en
anypokritō
en
agapē
G1722 G4151
G40
G1722 G26
G505
Hengessä Pyhässä
rakkaudessa vilpittömässä
TKIS 6. puhtaudessa, tiedossa, pitkämielisyydessä, ystävällisyydessä*, Pyhässä Hengessä,
vilpittömässä rakkaudessa,
FiSTLK2017 6. puhtaudessa, tiedossa, pitkämielisyydessä, ystävällisyydessä, Pyhässä Hengessä,
vilpittömässä rakkaudessa,
Biblia1776 6. Puhtaassa elämässä, taidossa, pitkämielisyydessä, suloisuudessa, Pyhässä
Hengessä, vilpittömässä rakkaudessa.
CPR1642 6. Hosumisesa fangiuxisa capinoisa töisä walwomisisa paastoisa puhtas elämäs
taidosa pitkämielisydesä suloisudes Pyhäsä Hengesä wilpittömäsä rackaudesa
UT1548 6. Hosumisis/ Fangiuxisa/ Capinoissa/ Töisse/ Waluomisis/ Paastoisa/ Puchtas Elemes/
Taidhossa/ Pitkemielisudhes/ Suloisudhes/ Pyhesse Hengesse wilpittomes Rackaudhesa/
hosumisissa/ wankeuksissa/ kapinoissa/ töissä/ walwomisissa/ paastoissa/ puhtaassa
elämässä/ taidossa/ pitkämielisyydessä/ suloisuudessa/ Pyhässä Hengessä wilpittömässä
rakkaudessa/
Ref2016NTSve 6. i renhet, i kunskap, i tålamod, i mildhet, i den Helige Ande, i uppriktig kärlek,
J-P-Green 6. in pureness, in knowledge, in long-suffering, in kindness, in the Holy Spirit, in unfeigned
love,
KJV 6. By pureness, by knowledge, by longsuffering, by kindness, by the Holy Ghost, by love
unfeigned,
Luther2009 6. in Reinheit, Erkenntnis, Langmut und Freundlichkeit, im Heiligen Geist und
ungeheuchelter Liebe,
Ostervald-Fr 6. Dans la pureté, dans la connaissance, dans la longanimité, dans la douceur, dans le
Saint-Esprit, dans une charité sincère,
RV'1862 6. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor no
fingido,
SVV1750 6 In reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in goedertierenheid, in den Heiligen Geest, in
ongeveinsde liefde.

PR1739 6. Puhhastusses, tundmisses, pitkas meles, heldusses, pühhas Waimus, armastusses, mis
ep olle sallalik,
RuSV1876 6 в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в
нелицемерной любви,
7
TR Scriverer 7. ἐν λόγῳ ἀληθείας, ἐν δυνάμει Θεοῦ• διὰ τῶν ὅπλων τῆς δικαιοσύνης
τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν,
Gr-East 7. ἐν λόγῳ ἀληθείας, ἐν δυνάμει Θεοῦ, διὰ τῶν ὅπλων τῆς δικαιοσύνης τῶν
δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν,

ἐν

λόγῳ

ἀληθείας ἐν

δυνάμει Θεοῦ·

διὰ

τῶν

ὅπλων τῆς

en
logō
alētheias en
dynamei Theou dia
tōn
hoplōn tēs
G1722 G3056 G225
G1722 G1411
G2316 G1223 G3588 G3696 G3588
sanassa totuuden
voimassa Jumalan
aseet

δικαιοσύνης τῶν

δεξιῶν καὶ

ἀριστερῶν

dikaiosynēs
tōn
deksiōn kai
aristerōn
G1343
G3588 G1188 G2532 G710
vanhurskauden
oikeassa ja
vasemmassa kädessä
TKIS 7. totuuden sanassa, Jumalan voimassa — apuna vanhurskauden sota-aseet oikeassa
kädessä ja vasemmassa —
FiSTLK2017 7. totuuden sanassa, Jumalan voimassa, vanhurskauden aseet oikeassa ja
vasemmassa kädessä,
Biblia1776 7. Totuuden sanassa, Jumalan väessä vanhurskauden sota-aseiden kautta oikialla ja
vasemmalla puolella,
CPR1642 7. Totuuden sanoisa Jumalan wäesä wanhurscauden sotaasetten cautta oikialla kädellä
ja wasemalla
UT1548 7. Totudhe' sanoisa/ Jumalan wäesse/ Wanhurskaudhen sotaaseten cautta/ oikealla
kädhelle ia wasemalla/
Totuuden sanoissa/ Jumalan wäessä/ Wanhurskauden sota-aseittein kautta/ oikealla kädellä ja
wasemmalla/
Ref2016NTSve 7. med sanningens ord, i Guds kraft, genom rättfärdighetens vapen i den högra
handen och i den vänstra,
J-P-Green 7. in (the) Word of truth, in (the) power of God, through the weapons of righteousness on
the right (hand) and on the left,
KJV 7. By the word of truth, by the power of God, by the armour of righteousness on the right hand
and on the left,
Luther2009 7. im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit zur
Rechten und zur Linken,
Ostervald-Fr 7. Dans la parole de vérité, dans la puissance de Dieu, dans les armes de la justice,
que l'on tient de la droite et de la gauche,

RV'1862 7. En palabra de verdad, en potencia de Dios, en armas de justicia a diestro y a siniestro:
SVV1750 7 In het woord der waarheid, in de kracht van God, door de wapenen der gerechtigheid
aan de rechter zijde en aan de linker zijde;
PR1739 7. Töe sannas, Jummala wäes, öigusse söa-riistade läbbi parremal ja pahhemal polel,
RuSV1876 7 в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке,
8
TR Scriverer 8. διὰ δόξης καὶ ἀτιμίας, διὰ δυσφημίας καὶ εὐφημίας• ὡς πλάνοι καὶ
ἀληθεῖς•
Gr-East 8. διὰ δόξης καὶ ἀτιμίας, διὰ δυσφημίας καὶ εὐφημίας, ὡς πλάνοι καὶ ἀληθεῖς,

διὰ

δόξης

καὶ

ἀτιμίας διὰ

δυσφημίας

καὶ

εὐφημίας·

dia
doksēs
atimias dia
dysfēmias
eufēmias
kai
kai
G1223 G1391
G1223 G1426
G2532 G819
G2532 G2162
kunniassa ja
häpeässä
huonossa maineessa ja
hyvässä maineessa

ὡς

πλάνοι

καὶ

ἀληθεῖς·

hōs
planoi
alētheis
kai
G5613 G4108
G2532 G227
niinkuin eksyttäjinä mutta totuudenmukaisina
TKIS 8. kunniassa ja häpeässä, pahassa ja hyvässä maineessa, villitsijöinä ja kuitenkin totuullisina,
FiSTLK2017 8. kunniassa ja häpeässä, pahassa maineessa ja hyvässä, eksyttäjinä ja kuitenkin
totta puhuvina,
Biblia1776 8. Kunnian kautta ja pilkan, panetuksen ja kiitoksen kautta, niinkuin vietteliät ja kuitenkin
vakaat,
CPR1642 8. Cunnian cautta ja pilcan panetuxen ja kijtoxen cautta.
UT1548 8. Cunnian lepitze ia pilca'. Panetoxen ia kijtoxen cautta.
Kunnian läwitse ja pilkan. Panetuksen ja kiitoksen kautta.
Ref2016NTSve 8. under ära och vanära, under ont rykte och gott rykte, som villolärare fast (vi talar)
sanning,
J-P-Green 8. through glory and dishonor, through evil report and good report; as deceivers, and (yet)
true;
KJV 8. By honour and dishonour, by evil report and good report: as deceivers, and yet true;
Luther2009 8. durch Ehre und Schande, durch böse Nachrede und gute Nachrede; als Verführer und
doch wahrhaftig;
Ostervald-Fr 8. A travers l'honneur et l'ignominie, à travers la mauvaise et la bonne réputation;
RV'1862 8. Por honra y por deshonra: por infamia, y por buena fama: como engañadores, y sin
embargo veraces:
SVV1750 8 Door eer en oneer, door kwaad gerucht en goed gerucht; als verleiders, en nochtans
waarachtigen;

PR1739 8. Au ja häbbi läbbi, kurja könne ja hea könne läbbi, kui eksitajad, ja siiski tössised:
RuSV1876 8 в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах: нас почитают обманщиками,
но мы верны;
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TR Scriverer 9. ὡς ἀγνοούμενοι, καὶ ἐπιγινωσκόμενοι• ὡς ἀποθνῄσκοντες, καὶ ἰδοὺ,
ζῶμεν• ὡς παιδευόμενοι, καὶ μὴ θανατούμενοι•
Gr-East 9. ὡς ἀγνοούμενοι καὶ ἐπιγινωσκόμενοι, ὡς ἀποθνήσκοντες καὶ ἰδοὺ ζῶμεν, ὡς
παιδευόμενοι καὶ μὴ θανατούμενοι,

ὡς

ἀγνοούμενοι καὶ

ἐπιγινωσκόμενοι· ὡς

ἀποθνῄσκοντες καὶ

ἰδοὺ

hōs
agnooumenoi kai
epiginōskomenoi
G5613 G50
G2532 G1921
niinkuin tuntemattomina mutta tunnettuina

hōs
apothnēskontes kai
idou
G5613 G599
G2532 G2400
niinkuin kuolevina
mutta katso

ζῶμεν·

θανατούμενοι·

ὡς

παιδευόμενοι καὶ

μὴ

hōs
paideuomenoi kai
mē
thanatoumenoi
dzōmen
G2198
G5613 G3811
G2532 G3361 G2289
me elämme niinkuin kuritettuina
mutta emme tapettuina
TKIS 9. tuntemattomina ja kuitenkin hyvin tunnettuina, kuolemaisillamme ja katso, me elämme,
kuritettuina, mutta emme tapettuina,
FiSTLK2017 9. tuntemattomina ja kuitenkin hyvin tunnettuina, kuolemaisillamme, ja katso, [me]
elämme, kuritettuina emmekä kuitenkaan tapettuina,
Biblia1776 9. Niinkuin tuntemattomat ja kuitenkin tutut, niinkuin kuolevaiset ja katso, me elämme,
niinkuin rangaistut ja ei kuitenkaan tapetut,
CPR1642 9. Nijncuin wietteliät ja cuitengin wagat: nijncuin tundemattomat ja cuitengin tutut:
Nijncuin cuolewaiset ja cadzo me elämme.
UT1548 9. Ninquin wietteliet/ ia quitengin Waghat. Ninquin tuttomattomat/ ia quitengi tutud.
Ninquin cooleuaiset/ ia catzo/ me eleme.
Niinkuin wiettelijät/ ja kuitenkin wakaat. Niinkuin tuntemattomat/ ja kuitenkin tutut. Niinkuin
kuolewaiset./ ja katso/ me elämme.
Ref2016NTSve 9. som okända men ändå kända, som döende, men se, vi lever, som tuktade men
inte dödade,
J-P-Green 9. as unknown, and (yet) well known, as dying, and (yet), look, we live; as flogged, and
(yet) not put to death;
KJV 9. As unknown, and yet well known; as dying, and, behold, we live; as chastened, and not killed;
Luther2009 9. als Unbekannte und doch wohlbekannt; als Sterbende, und doch leben wir; als
Misshandelte, und doch nicht getötet;
Ostervald-Fr 9. Étant regardés comme des séducteurs, quoique véridiques; comme des inconnus,
quoique connus; comme mourants, et voici nous vivons; comme châtiés, et non mis à mort;
RV'1862 9. Como desconocidos, y sin embargo bien conocidos: como muriendo, y, he aquí,
vivimos: como castigados, mas no muertos:

SVV1750 9 Als onbekenden, en nochtans bekend; als stervenden, en ziet, wij leven; als getuchtigd,
en niet gedood;
PR1739 9. Kui tundmatta, ja ommeti kül tutwad, kui need, kes surrewad, ja wata, meie ellame: kui
need, kedda karristakse, ja kedda ommeti ei surmata.
RuSV1876 9 мы неизвестны, но нас узнают; нас почитают умершими, новот, мы живы; нас
наказывают, но мы не умираем;
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TR Scriverer 10. ὡς λυπούμενοι, ἀεὶ δὲ χαίροντες• ὡς πτωχοὶ, πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες•
ὡς μηδὲν ἔχοντες, καὶ πάντα κατέχοντες.
Gr-East 10. ὡς λυπούμενοι ἀεὶ δὲ χαίροντες, ὡς πτωχοὶ, πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες, ὡς
μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες.

ὡς

λυπούμενοι ἀεὶ

δὲ

χαίροντες· ὡς

πτωχοὶ πολλοὺς

δὲ

hōs
lypoumenoi aei
de
chairontes hōs
ptōchoi pollous
de
G5613 G3076
G104 G1161 G5463
G5613 G4434 G4183
G1161
niinkuin murheellisina aina
iloisina
niinkuin köyhinä mutta monia

πλουτίζοντες·

ὡς

μηδὲν

ἔχοντες καὶ

πάντα κατέχοντες

hōs
echontes kai
panta katechontes
ploutidzontes
mēden
G4148
G5613 G3367
G2192
G2532 G3956 G2722
rikkaaksi tekevinä niinkuin emme mitään omistaen mutta kaiken pitäen omanamme
TKIS 10. murheellisina, mutta aina iloitsevina, köyhinä, mutta monia rikkaiksi tekevinä, mitään
omistamatta, mutta omistaen kuitenkin kaiken.
FiSTLK2017 10. murheellisina, mutta aina iloisina, köyhinä, mutta kuitenkin monia rikkaiksi
tekevinä, mitään omistamatta, mutta kuitenkin omistaen kaiken.
Biblia1776 10. Niinkuin murheelliset ja kuitenkin aina iloiset, niinkuin köyhät, mutta kuitenkin monta
rikkaaksi tekeväiset, niinkuin ne, joilla ei mitään ole ja joiden kuitenkin kaikki omat ovat.
CPR1642 10. Nijncuin rangaistut ja ei cuitengan tapetut: nijncuin murhelliset ja cuitengin aina
iloiset: nijncuin köyhät mutta cuitengin monda hyödyttäwäiset: nijncuin ne joilla ei mitän ole ja
joiden cuitengin caicki omat owat.
UT1548 10. Ninquin rangaistud/ ia ei quitengan tapetud. Ninquin mureheliset/ aina quitengi iloiset.
Ninquin kieuhet/ mutta quitengi mo'da Höödhytteueiset. Nin quin ne ioilla ei miteken ole/ ia
quitengi caiki cappalet omat ouat.
Niinkuin rangaistut/ ja ei kuitenkaan tapetut. Niinkuin murheelliset/ aina kuitenkin iloiset. Niinkuin
köyhät/ mutta kuitenkin monta hyödyttäwäiset. Niinkuin ne joilla ei mitäkään ole/ ja kuitenkin
kaikki kappaleet omat owat.
Ref2016NTSve 10. som bedrövade men ändå alltid glada, som fattiga men ändå gör vi många rika,
som de som inte har någonting men (ändå) äger allt.
J-P-Green 10. as grieved, yet always rejoicing; as poor, yet enriching many; as having nothing, yet
possessing all things.
KJV 10. As sorrowful, yet alway rejoicing; as poor, yet making many rich; as having nothing, and yet
possessing all things.

Luther2009 10. als Betrübte, aber allezeit fröhlich; als Arme, die aber viele reich machen; als solche,
die nichts haben und doch alles besitzen.
Ostervald-Fr 10. Comme affligés, mais toujours joyeux; comme pauvres, mais enrichissant
plusieurs; comme n'ayant rien, quoique possédant toutes choses.
RV'1862 10. Como dolorosos, mas siempre gozosos: como pobres, mas que enriquecen a muchos:
como los que no tienen nada, y sin embargo lo poseen todo.
SVV1750 10 Als droevig zijnde, doch altijd blijde; als arm, doch velen rijk makende; als niets
hebbende, en nochtans alles bezittende.
PR1739 10. Kui kurwastud, agga ikka röömsad: kui waesed, agga kes paljo rikkaks teggewad; kui
need, kennel middagi ei olle, ja kelle kä ommeti keik on.
RuSV1876 10 нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, но многих обогащаем; мы
ничего не имеем, но всем обладаем.
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TR Scriverer 11. Τὸ στόμα ἡμῶν ἀνέῳγε πρὸς ὑμᾶς, Κορίνθιοι, ἡ καρδία ἡμῶν
πεπλάτυνται.
Gr-East 11. Τὸ στόμα ἡμῶν ἀνέῳγε πρὸς ὑμᾶς, Κορίνθιοι, ἡ καρδία ἡμῶν πεπλάτυνται·

τὸ

στόμα

ἡμῶν ἀνέῳγε

πρὸς ὑμᾶς Κορίνθιοι ἡ

καρδία

ἡμῶν

stoma hēmōn aneōge
pros
hymas Korinthioi
kardia
hēmōn
to
hē
G4750
G2257
G455
G4314
G5209
G2881
G2588
G2257
G3588
G3588
suumme meidän on avautunut
teille korinttolaiset
sydämemme meidän

πεπλάτυνται
peplatyntai
G4115
on avartunut
TKIS 11. Suumme on auennut puhumaan teille, korinttolaiset, sydämemme on avartunut.
FiSTLK2017 11. Suumme on auennut puhumaan teille, korinttolaiset, sydämemme on avartunut.
Biblia1776 11. Te Korintilaiset! meidän suumme on hänensä avannut teidän kohtaanne, meidän
sydämemme on levinnyt.
CPR1642 11. TE Corintherit meidän suum on hänens awannut teidän cohtanne meidän sydämem
on turwasa.
UT1548 11. O te Corintherit/ meiden Suun ombi henens auanudh teiden cochtan/ meide' Sydheme'
ombi turuassa.
Oi te korinterit/ meidän suun ompi hänens awannut teidän kohtaan/ meidän sydämen ompi
turwassa.
Ref2016NTSve 11. Vi har talat helt öppet till er, korintier. Våra hjärtan är vidöppna.
J-P-Green 11. Our mouth is opened to you, Corinthians, our heart has been made larger.
KJV 11. O ye Corinthians, our mouth is open unto you, our heart is enlarged.

Luther2009 11. Ihr Korinther, unser Mund hat sich euch gegenüber geöffnet; unser Herz ist weit
geworden.
Ostervald-Fr 11. Notre bouche s'est ouverte pour vous, ô Corinthiens! Notre cœur s'est élargi.
RV'1862 11. Nuestra boca está abierta para vosotros, oh Corintios, nuestro corazón es
ensanchado.
SVV1750 11 Onze mond is opengedaan tegen u, o Korinthiers, ons hart is uitgebreid.
PR1739 11. Oh Korintusse rahwas! meie su on teie wasto lahti tehtud, meie südda on wäljalautud.
RuSV1876 11 Уста наши отверсты к вам, Коринфяне, сердце нашерасширено.
12
TR Scriverer 12. οὐ στενοχωρεῖσθε ἐν ἡμῖν, στενοχωρεῖσθε δὲ ἐν τοῖς σπλάγχνοις ὑμῶν.
Gr-East 12. οὐ στενοχωρεῖσθε ἐν ἡμῖν, στενοχωρεῖσθε δὲ ἐν τοῖς σπλάγχνοις ὑμῶν·
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TKIS 12. Ette ole ahtaalla *meidän sydämessämme,* vaan olette ahtaalla omassa sydämessänne.
FiSTLK2017 12. Teillä ei ole ahdasta meidän sydämessämme, vaan ahdasta on teidän omassa
sydämessänne.
Biblia1776 12. Ette ole ahtaalla meissä; mutta itse teissänne te ahtaalla olette.
CPR1642 12. Ei tarwita että teitä meidän tähtem ahdistetan. Mutta että teitä ahdistetan sen te
teettä sydämelisestä tahdosta.
UT1548 12. Ei teide' taruitze meide' polesta' * caruahasmieles olema'. Mutta ette te
caruahillamielin oletta/ sen te teette sydemellisest tadhosta.
Ei teidän tarwitse meidän puolesta karwahassa mielessä oleman. Mutta että te karwaalla mielellä
olette/ sen te teette sydämellisestä tahdosta.
Ref2016NTSve 12. Hos oss har ni det inte trångt, men i era hjärtan är det trångt.
J-P-Green 12. You are not restrained in us, but you are restrained in your (own) affections.
KJV 12. Ye are not straitened in us, but ye are straitened in your own bowels.
Luther2009 12. Nicht ihr habt engen Raum in uns; sondern eng ist es in euren Herzen.
Ostervald-Fr 12. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous; mais vos entrailles à vous se sont
rétrécies.

RV'1862 12. No estáis estrechados en nosotros; mas estáis estrechados en vuestras propias
entrañas:
SVV1750 12 Gij zijt niet nauw in ons, maar gij zijt nauw in uw ingewanden.
PR1739 12. Teil ei olle kitsast meie sees, waid teil on kitsas ommas süddames.
RuSV1876 12 Вам не тесно в нас; но в сердцах ваших тесно.
13 TR Scriverer 13. τὴν δὲ αὐτὴν ἀντιμισθίαν, ὡς τέκνοις λέγω, πλατύνθητε καὶ ὑμεῖς.
Gr-East 13. τὴν δὲ αὐτὴν ἀντιμισθίαν, ὡς τέκνοις λέγω, πλατύνθητε καὶ ὑμεῖς.
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TKIS 13. Mutta — puhun kuin lapsille — avartukaa tekin vastaamaan samalla tavalla*.
FiSTLK2017 13. Maksakaa samalla mitalla – puhun kuin lapsille – avartukaa tekin.
Biblia1776 13. Minä sanon niinkuin lapsilleni, että te myös minua vastaan teitänne niin asettaisitte,
ja levittäkäät teitänne.
CPR1642 13. Minä puhuttelen teitä nijncuin omia lapsiani että te myös minua wastan teitänne nijn
asetaisitta ja olcat tekin turwasa.
UT1548 13. Mine puhuttelen teite/ ninquin omi Lapsiani/ ette te mös nin teiten minua wastan
asetatt ia olcat tekin mös turuassa.
Minä puhuttelen teitä/ niinkuin omia lapsiani/ että te myös niin teitän minua wastaan asetatte ja
olkaat tekin myös turwassa.
Ref2016NTSve 13. Ge oss då lika för lika, jag talar som till barn. Vidga också ni era (hjärtan). J-PGreen 13. But for the same reward, I speak as to children, you also be made larger.
KJV 13. Now for a recompence in the same, (I speak as unto my children,) be ye also enlarged.
Luther2009 13. So vergeltet uns doch Gleiches – ich rede wie mit Kindern – und werdet auch ihr
frei und macht auch eure Herzen weit.
Ostervald-Fr 13. Or, pour nous rendre la pareille (je vous parle comme à mes enfants), élargissezvous aussi.
RV'1862 13. Pues por recompensa de lo mismo, (como a mis hijos hablo,) ensancháos también
vosotros.
SVV1750 13 Nu, om dezelfde vergelding te doen, (ik spreek als tot mijn kinderen) zo wordt gij ook
uitgebreid.
PR1739 13. Agga minna ütlen teile kui omma lastele sest wasta-tassumissest, lautage teie ennast
ka meie wasto wälja!
RuSV1876 13 В равное возмездие, – говорю, как детям, - распространитесь и вы.
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TR Scriverer 14. Μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις• τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ
ἀνομίᾳ; τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος;
Gr-East 14. Μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις· τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ
ἀνομίᾳ; τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος;
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TKIS 14. Älkää kantako vierasta iestä yhdessä uskomattomain kanssa, sillä mitä yhteyttä on
vanhurskaudella ja vääryydellä, ja mitä osaa valolla on pimeään?
FiSTLK2017 14. Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä epäuskoisten kanssa, sillä
mitä yhteistä on vanhurskaudella ja laittomuudella? Tai mitä yhteyttä on valolla ja pimeydellä?
Biblia1776 14. Älkäät vetäkö ijestä epäuskoisten kanssa; sillä mitä oikeuden on vääryyden kanssa
tekemistä? eli mitä osallisuutta on valkeudella pimeyden kanssa?
CPR1642 14. Älkät wetäkö ijestä epäuscoisten cansa: sillä mitä oikeuden on wääryden cansa
tekemist? Eli mitä osallisutta on walkeudella pimeyden cansa?
UT1548 14. Elket wetekö Iieste vskottomain cansa. Sille mite Oikiudhe' ombi wärydhen cansa
tekemiste? Eli mite Osalisusta walkiudhelle ombi Pimeydhen cansa?
Älkäät wetäkö iestä uskottomain kanssa. Sillä mitä oikeuden ompi wääryyden kanssa tekemistä?
Eli mitä osallisuutta walkeudella ompi pimeyden kanssa?
Ref2016NTSve 14. Gå inte i främmande ok tillsammans med dem som inte tror. För vad har
rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Och vilken gemenskap har ljus med mörker?
J-P-Green 14. Do not be unequally yoked (with) unbelievers. For what partnership does
righteousness (have) with lawlessness? And what fellowship does light (have) with darkness?
KJV 14. Be ye not unequally yoked together with unbelievers: for what fellowship hath
righteousness with unrighteousness? and what communion hath light with darkness?
Luther2009 14. Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat die Gerechtigkeit
mit der Gesetzlosigkeit zu schaffen? Welche Gemeinschaft hat das Licht mit der Finsternis?
Ostervald-Fr 14. Ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles; car qu'y a-t-il de
commun entre la justice et l'iniquité? et quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres?
RV'1862 14. No os juntéis desigualmente en yugo con los que no creen; porque ¿qué compañía
tiene la justicia con la injusticia? ¿y qué comunión la luz con las tinieblas?
SVV1750 14 Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; want wat mededeel heeft de
gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis?

PR1739 14. Ärge weddage mitte woöras ikkes uskmatta rahwaga ; sest mis on öigussel teggemist
üllekohtoga? mis on walgussel teggemist pimmedussega?
RuSV1876 14 Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение
праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою?
15
TR Scriverer 15. τίς δὲ συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελιάλ; ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ
ἀπίστου;
Gr-East 15. τίς δὲ συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαλ; ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου;
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TKIS 15. Mitä yhtäläistä on Kristuksella ja belialilla* tai mitä osaa uskovaisella uskomattoman
kanssa?
FiSTLK2017 15. Miten sopivat yhteen Kristus ja Belial [2] ? Tai mitä yhteistä osaa uskovalla on
epäuskoisen kanssa?
Biblia1776 15. Ja mikä sovinto on Kristuksella belialin kanssa? taikka mikä osa on uskovaisella
uskottoman kanssa?
CPR1642 15. Eli mikä sowindo on Christuxella Belialin cansa? Taicka mitä osa on uscollisella
uscomattoman cansa?
UT1548 15. 15 Eli mikä souindo Christusella ombi Belialin cansa? Taicka mite osa Uskolisella ombi
wskomattoman cansa?
Eli mikä sowinto Kristuksella ompi Belialin kanssa? Taikka mitä osaa uskollisella ompi uskottoman
kanssa?
Ref2016NTSve 15. Eller hur kan Kristus och Belial komma överens? Eller vilken delaktighet har den
troende med den som inte tror?
J-P-Green 15. And what agreement does Christ (have) with Belial? Or what part does a believer
(have) with an unbeliever?
KJV 15. And what concord hath Christ with Belial? or what part hath he that believeth with an
infidel?
Luther2009 15. Und wie stimmt Christus mit Beliar überein? Oder was hat der Gläubige mit dem
Ungläubigen gemeinsam?
Ostervald-Fr 15. Quel accord entre Christ et Bélial? ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle?
RV'1862 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿o qué parte el que cree con el incrédulo?

SVV1750 15 En wat samenstemming heeft Christus met Belial, of wat deel heeft de gelovige met
den ongelovige?
PR1739 15. Kuida sünnib Kristus ja pahharet ühte? ehk mis ossa on usklikkul ühhe uskmatta
innimessega?
RuSV1876 15 Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с
неверным?
16
TR Scriverer 16. τίς δὲ συγκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων; ὑμεῖς γὰρ ναὸς Θεοῦ
ἐστε ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι Ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐμπεριπατήσω• καὶ
ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός.
Gr-East 16. τίς δὲ συγκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων; ὑμεῖς γὰρ ναὸς Θεοῦ ἐστε

ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι
αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός.
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TKIS 16. Mitä samanlaisuutta on Jumalan temppelillä ja epäjumalilla? Sillä *te olette* elävän
Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän
keskellään ja olen oleva heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani."
FiSTLK2017 16. Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä te olette elävän
Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut: "[Minä] olen heissä asuva ja vaeltava heidän
keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani."
Biblia1776 16. Eli kuinka Jumalan templi sopii epäjumalain kanssa? Sillä te olette elävän Jumalan
templi, niinkuin Jumala sanoo: minä tahdon heissä asua ja heissä vaeltaa, ja minä tahdon olla
heidän Jumalansa, ja heidän pitää oleman minun kansani.
CPR1642 16. Eli cuinga Jumalan Templi sopi epäjumalden cansa? Sillä te oletta eläwän Jumalan
Templit nijncuin Jumala sano: Minä tahdon heisä asua ja heisä waelda ja minä tahdon olla heidän
Jumalans ja heidän pitä oleman minun Canssan.

UT1548 16. 16 Taicka quinga Jumalan Templi sopi Epeiumalden cansa? Sille ette Te oletta eleuen
Jumalan Templit/ Ninquin Jumala sano/ Mine tadhon heisse asuua/ ia heisse waelda/ ia mine
tadhon olla heiden Jumalans/ ia heiden pite olema' minun Canssan.
Taikka kuinka Jumalan templi sopii epäjumalten kanssa? Sillä että te olette eläwän Jumalan
templit/ Niinkuin Jumala sanoo/ Minä tahdon heissä asua/ ja heissä waeltaa/ ja minä tahdon olla
heidän Jumalansa/ ja heidän pitää oleman minun kanssani.
Ref2016NTSve 16. Eller hur kan man förena Guds tempel och avgudar? För ni är den levande
Gudens tempel, som Gud har sagt: Jag ska bo i dem och vandra ibland (dem), och jag ska vara
deras Gud och de ska vara mitt folk.
J-P-Green 16. And what agreement does a temple of God (have) with idols? For you are a temple of
(the) living God, even as God said, "I will" dwell in them and "walk among (them), and I will betheir
God, and they shall be My people." [7]
KJV 16. And what agreement hath the temple of God with idols? for ye are the temple of the living
God; as God hath said, I will dwell in them, and walk in them; and I will be their God, and they shall
be my people.
Luther2009 16. Welchen Zusammenhang hat der Tempel Gottes mit den Götzen? Denn ihr seid der
Tempel des lebendigen Gottes; wie Gott sagt: »Ich will unter ihnen wohnen und unter ihnen leben
und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein.
Ostervald-Fr 16. Et quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du
Dieu vivant, comme Dieu l'a dit: J'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai; je serai leur Dieu, et ils
seront mon peuple.
RV'1862 16. ¿Y qué avenencia el templo de Dios con ídolos? porque vosotros sois el templo del
Dios viviente, como Dios ha dicho: Yo habitaré en ellos, y andaré en ellos; y yo seré el Dios de ellos,
y ellos serán mi pueblo.
SVV1750 16 Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel
des levenden Gods; gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen
wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een Volk zijn.
PR1739 16. Kuida sünnib Jummala tempel ühte woöraste jum̃ alattega? sest teie ollete ellawa
Jummala tempel , nenda kui Jummal on üttelnud: Ma tahhan nende sees ellada, ja nende sees
käia, ja tahhan nende Jummal olla ¤, ja nemmad peawad mulle ühheks rahwaks ollema.
RuSV1876 16 Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живаго, как
сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них ; и буду их Богом, и они будут Моим народом.
17
TR Scriverer 17. διὸ Ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ
ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε• κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς,
Gr-East 17. διὸ ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου
μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς,
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saastaiseen älkää koskeko niin minä otan omakseni teidät
TKIS 17. Sen vuoksi: "Lähtekää pois heidän keskeltään ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä
saastaiseen koskeko, niin minä otan teidät huostaani
FiSTLK2017 17. Sen tähden: "Lähtekää pois heidän keskeltään ja erotkaa heistä, sanoo Herra,
älkääkä koskeko saastaiseen, niin minä otan teidät omikseni
Biblia1776 17. Sentähden paetkaat heidän seastansa ja eroittakaat teitänne, sanoo Herra: ja älkäät
saastaiseen ruvetko, ja niin minä korjaan teitä,
CPR1642 17. Sentähden paetcat heidän seastans ja eroittacat teitän heistä sano HERra ja älkät
saastaisehen ruwetco ja nijn minä corjan teitä
UT1548 17. Senteden poismengete heiden seastans/ ia eritteke teiten heiste/ sanopi HErra/ ia
elkette saastaha' ruuetko/ ia nin mine corian teite/
Sentähden pois menkäätte heidän seastansa/ ja erittäkää teitän heistä/ sanoopi Herra/ ja älkäätte
saastahan ruwetko/ ja niin minä korjaan teitä/
Ref2016NTSve 17. Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid
(något) orent, och jag ska ta emot er.
J-P-Green 17. Because of this, "come out from among them" "and be separated," says (the) Lord,
"and do not touch (the) unclean thing," and I will receive you.
KJV 17. Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not
the unclean thing; and I will receive you,
Luther2009 17. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, sagt der Herr, und rührt
nichts Unreines an, dann will ich euch annehmen
Ostervald-Fr 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et vous séparez, dit le Seigneur, et ne
touchez point à ce qui est impur, et je vous recevrai;
RV'1862 17. Por lo cual salíd de en medio de ellos, y apartáos, dice el Señor; y no toquéis cosa
inmunda, y yo os recibiré.
SVV1750 17 Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan
hetgeen onrein is, en Ik zal ulieden aannemen.
PR1739 17. Sepärrast minge nende seast ärra, ja lahhutage eñast, ütleb Issand, ja ärge putuge
mitte rojase külge, siis tahhan minna teid sissewötta.
RuSV1876 17 И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не
прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас.

18
TR Scriverer 18. καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ
θυγατέρας, λέγει Κύριος παντοκράτωρ.
Gr-East 18. καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας,
λέγει Κύριος παντοκράτωρ.
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TKIS 18. ja olen teidän Isänne, ja te olette minun poikiani ja tyttäriäni, sanoo Herra, Kaikkivaltias."
FiSTLK2017 18. ja olen teidän Isänne, ja te olette minun poikiani ja tyttäriäni, sanoo Herra,
Kaikkivaltias."
Biblia1776 18. Ja olen teidän Isänne, ja teidän pitää oleman minun poikani ja tyttäreni, sanoo
kaikkivaltias Herra.
CPR1642 18. Ja olen teidän Isän ja teidän pitä oleman minun poicani ja tyttäreni sano
Caickiwaldias HERra.
UT1548 18. ia olen teille Isen sijassa/ ia teiden pite oleman minun Poicani ia Tytterni/ sanopi se
Caikiwaldias HERRA.
ja olen teille Isän sijassa/ ja teidän pitää oleman minun poikani ja tyttäreni/ sanoopi se
Kaikkiwaltias HERRA.
Ref2016NTSve 18. Och jag ska vara en Fader för er, och ni ska vara mina söner och döttrar, säger
Herren, den Allsmäktige.
J-P-Green 18. "And I will be a Father to you, and you will be sons" and daughters to Me, says (the)
Lord Almighty.
KJV 18. And will be a Father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord
Almighty.
Luther2009 18. und euer Vater sein, und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein«, sagt der Herr, der
Allmächtige.
Ostervald-Fr 18. Et je serai votre Père, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur toutpuissant.
RV'1862 18. Y seré a vosotros Padre, y vosotros me seréis a mi hijos e hijas: dice el Señor
Todopoderoso.
SVV1750 18 En Ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere,
de Almachtige.

PR1739 18. Ja ma tahhan teile Issaks olla, ja teie peate mulle poegeks ja tütriks ollema, ütleb
keigewäggewam Issand.
RuSV1876 18 И буду вам Отцем, и вы будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь
Вседержитель.

2 Korintto 7 (2 Corinthians 7)
1
TR Scriverer 1. ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς

ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ
Θεοῦ.
Gr-East 1. Ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ
παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ.
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TKIS 1. Koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja
hengen saastutuksesta saattaen pyhyytemme täytäntöön Jumalan pelossa.
FiSTLK2017 1. Koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, puhdistautukaamme kaikesta lihan
ja hengen saastaisuudesta vieden pyhityksemme päätökseen Jumalan pelossa.
Biblia1776 1. Että meillä nyt senkaltaiset lupaukset ovat, minun rakkaani, puhdistakaamme siis
itsemme kaikesta lihan ja hengen saastaisuudesta, täyttäin pyhyyttä Jumalan pelvossa.
CPR1642 1. ETtä meillä nyt sencaltaiset lupauxet owat minun rackani puhdistacam sijs idzem
caikesta Lihan ja Hengen saastaisudesta täyttäin pyhyttä Jumalan pelgosa.
UT1548 1. ETte meille nyt sencaltaiset Lupauxet ouat/ Minun Rackahani/ sijtte pudistacam me
itzemme caikista Lihan ia Hengen saastasta/ Pyhyden teuttein Jumalan pelkemises.
Että meille nyt senkaltaiset lupaukset owat/ Minun rakkaani/ siitä puhdistakaamme me itsemme
kaikista lihan ja hengen saastasta/ pyhyyden täyttäin Jumalan pelkäämisessä.
Ref2016NTSve 1. Eftersom vi nu har dessa löften, älskade, så låt oss rena oss från all besmittelse
från kött och ande, och i gudsfruktan fullborda helgelsen.
J-P-Green 1. Then having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all defilements of
flesh and of spirit, perfecting holiness in (the) fear of God.
KJV 1. Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness
of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God.
Luther2009 1. Weil wir nun solche Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns von aller
Befleckung des Leibes und des Geistes reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes.

Ostervald-Fr 1. Ayant donc, bien-aimés, de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la
chair et de l'esprit, achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu.
RV'1862 1. ASÍ que, amados míos, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda
inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
SVV1750 1 Dewijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelven reinigen van alle
besmetting des vleses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods.
PR1739 1. Et meil nüüd nisuggused tootussed on, minno armad, siis tehkem ennast keigest lihha ja
waimo rojussest puhtaks, ja löppetagem sedda pühhitsemist Jummala kartusse sees.
RuSV1876 1 Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны
плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием.
2
TR Scriverer 2. Χωρήσατε ἡμᾶς• οὐδένα ἠδικήσαμεν, οὐδένα ἐφθείραμεν, οὐδένα
ἐπλεονεκτήσαμεν.
Gr-East 2. Χωρήσατε ἡμᾶς· οὐδένα ἠδικήσαμεν, οὐδένα ἐφθείραμεν, οὐδένα
ἐπλεονεκτήσαμεν.
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TKIS 2. Antakaa meille tilaa sydämessänne. Emme ole tehneet kenellekään väärin, emme ole
kenellekään olleet turmioksi, emme ole kenellekään vahinkoa tuottaneet.
FiSTLK2017 2. Antakaa meille tilaa sydämessänne. Emme ole tehneet kenellekään vääryyttä,
emme ole olleet kenellekään turmioksi emmekä ole tuottaneet kenellekään vahinkoa.
Biblia1776 2. Ottakaat meitä vastaan: emme kellenkään vääryyttä tehneet, emme ketään
turmelleet, emme keneltäkään mitään vaatineet.
CPR1642 2. Seuratcat meitä en me ketän wastan rickonet en me kellengän lijca tehnet en me ketän
wietellet.
UT1548 2. Tauoittaca meite/ eipe me kenengen wastanrikconet/ eipe me keten wietellet/ eipe me
kenenge lijcatechnet.
Tawoittakaa meitä/ eipä me kenenkään wastaan rikkoneet/ eip me ketään wietelleet/ eipä me
kenenkään liikaa tehneet.
Ref2016NTSve 2. Ge rum för oss. Vi har inte gjort orätt mot någon, inte skadat någon, inte bedragit
någon.
J-P-Green 2. Make room for us. We wronged no one, we corrupted no one, we overreached no one.

KJV 2. Receive us; we have wronged no man, we have corrupted no man, we have defrauded no
man.
Luther2009 2. Gebt uns Raum in euren Herzen; wir haben niemandem Unrecht getan, wir haben
niemanden zugrunde gerichtet, wir haben niemanden übervorteilt.
Ostervald-Fr 2. Recevez-nous, nous n'avons fait tort à personne; nous n'avons nui à personne; nous
n'avons trompé personne.
RV'1862 2. Admitídnos: a nadie hemos injuriado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos
defraudado.
SVV1750 2 Geeft ons plaats; wij hebben niemand verongelijkt, wij hebben niemand verdorven, wij
hebben bij niemand ons voordeel gezocht.
PR1739 2. Wötke meid wasto; meie ei olle ühhelegi üllekohto teinud, meie ei olle keddagi
ärrarikkunud, meie ei olle keddagi petnud.
RuSV1876 2 Вместите нас. Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не
искали корысти.
3
TR Scriverer 3. οὐ πρὸς κατάκρισιν λέγω• προείρηκα γὰρ, ὅτι ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν
ἐστε εἰς τὸ συναποθανεῖν καὶ συζῆν.
Gr-East 3. οὐ πρὸς κατάκρισιν λέγω· προείρηκα γὰρ ὅτι ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν ἐστε εἰς
τὸ συναποθανεῖν καὶ συζῆν.
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TKIS 3. En puhu tuomitakseni*, sillä olen ennen sanonut, että olette sydämissämme, yhdessä
kuollaksemme ja yhdessä elääksemme.
FiSTLK2017 3. En sano tätä tuomitakseni teitä, sillä olenhan jo aikaisemmin sanonut, että olette
meidän sydämessämme yhdessä kuollaksemme ja yhdessä elääksemme.
Biblia1776 3. Senkaltaista en sano minä teille kadotukseksi; sillä minä olen ennen sanonut, että te
olette meidän sydämessämme ynnä kuolla ja ynnä elää.
CPR1642 3. Sencaltaista en sano minä teille cadotuxexi: Sillä minä olen teille tästä jo ennengin
sanonut että te oletta meidän sydämisäm ynnä cuolla ja elä.

UT1548 3. Sencaltaista em mine sano teille cadotuxexi/ Sille ette mine olen teille io ennen
sanonut/ Ette te oletta meiden Sydemesem elä ia coolta teiden cansanne.
Senkaltaista en minä sano teille kadotukseksi/ Sillä että minä olen teille jo ennen sanonut/ Että te
olette meidän sydämessämme elää ja kuolla teidän kanssanne.
Ref2016NTSve 3. Jag säger inte (detta) för att fördöma (er), för jag har redan sagt att ni är i våra
hjärtan, för att (vi ska) dö och leva tillsammans.
J-P-Green 3. I do not speak to condemnation, for I have said before that you are in our hearts, for
(us) to die together and to live together.
KJV 3. I speak not this to condemn you: for I have said before, that ye are in our hearts to die and
live with you.
Luther2009 3. Das sage ich nicht, um euch zu verurteilen; denn ich habe bereits gesagt, dass ihr in
unseren Herzen seid, um mit euch zu sterben und mit euch zu leben.
Ostervald-Fr 3. Je ne dis pas cela pour vous condamner; car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos
cœurs, pour mourir ensemble et pour vivre ensemble.
RV'1862 3. No para condenaros lo digo; que ya he dicho ántes, que estáis en nuestros corazones
para morir, y para vivir con vosotros.
SVV1750 3 Ik zeg dit niet tot uw veroordeling; want ik heb te voren gezegd, dat gij in onze harten
zijt, om samen te sterven en samen te leven.
PR1739 3. Sedda ei ütle minna mitte teie hukkamoistmisseks; sest minna ollen enne üttelnud, et se
nou on meie süddames, teiega surra ja ellada.
RuSV1876 3 Не в осуждение говорю; ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так
чтобы вместе и умереть и жить.
4
TR Scriverer 4. πολλή μοι παρρησία πρὸς ὑμᾶς, πολλή μοι καύχησις ὑπὲρ ὑμῶν•

πεπλήρωμαι τῇ παρακλήσει, ὑπερπερισσεύομαι τῇ χαρᾷ ἐπὶ πάσῃ τῇ θλίψει ἡμῶν.
Gr-East 4. πολλή μοι παρρησία πρὸς ὑμᾶς, πολλή μοι καύχησις ὑπὲρ ὑμῶν·
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TKIS 4. Paljon minulla on luottamusta teihin, paljon minulla on kerskaamista teistä. Olen täynnä
lohtua, minulla on ylen suuri ilo kaikessa ahdistuksessamme.
FiSTLK2017 4. Paljon minulla on luottamusta teihin, paljon minulla on kerskattavaa teistä. Olen
täynnä lohdutusta, minulla on ylenpalttinen ilo kaikessa ahdingossamme.
Biblia1776 4. Minä puhun teille suurella rohkeudella, minä kerskaan paljon teistä, minä olen
lohdutuksella täytetty, minä olen ylönpalttisessa ilossa kaikessa meidän vaivassamme.
CPR1642 4. Minä puhun teille suurella rohkeudella. Minä kerscan paljo idziäni teistä: minä olen
lohdatuxella täytetty: minä olen ylönpaldises ilos caikesa meidän waiwasam.
UT1548 4. Mine puhun swrella rochkiudella teiden tygenne. Mine kerskan itzeni palio teiste. Mine
olen Lohutoxella teutetty. Mine olen ylenpalttises Ilosa caikissa meiden waiuassa.
Minä puhun suurella rohkeudella teidän tykönne. Minä kerskaan itseni paljon teistä. Minä olen
lohdutuksella täytetty. Minä olen ylenpalttisessa ilossa kaikissa meidän waiwassa.
Ref2016NTSve 4. Jag har stor tillit till er och berömmer mig mycket av er. Jag har blivit fullkomligt
tröstad, min glädje flödar över mitt i all vår nöd.
J-P-Green 4. My boldness toward you (is) great. My boasting on your behalf (is) much. I have been
filled with comfort; I overflow with joy on all our trouble.
KJV 4. Great is my boldness of speech toward you, great is my glorying of you: I am filled with
comfort, I am exceeding joyful in all our tribulation.
Luther2009 4. Ich habe große Freimütigkeit euch gegenüber; ich rühme viel von euch; ich bin mit
Trost erfüllt; ich habe überschwängliche Freude in all unserer Bedrängnis.
Ostervald-Fr 4. J'ai une grande assurance avec vous; j'ai grand sujet de me glorifier de vous; je suis
rempli de consolation; je suis comblé de joie dans toutes nos afflictions.
RV'1862 4. Mucho atrevimiento tengo para con vosotros, mucha gloria tengo de vosotros: lleno
estoy de consolación: sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones.
SVV1750 4 Ik heb vele vrijmoedigheid in het spreken tegen u, ik heb veel roems over u; ik ben
vervuld met vertroosting; ik ben zeer overvloedig van blijdschap in al onze verdrukking.
PR1739 4. Mul on suur julgus räkides teie wasto, mul on paljo kiitlemist teie pärrast, ma ollen römo
täis: minnul on wägga rohke rööm keiges meie willetsusses.
RuSV1876 4 Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами; я исполнен утешением,
преизобилую радостью, при всей скорби нашей.
5
TR Scriverer 5. Καὶ γὰρ ἐλθόντων ἡμῶν εἰς Μακεδονίαν οὐδεμίαν ἔσχηκεν ἄνεσιν ἡ
σὰρξ ἡμῶν, ἀλλ’ ἐν παντὶ θλιβόμενοι• ἔξωθεν μάχαι, ἔσωθεν φόβοι.
Gr-East 5. καὶ γὰρ ἐλθόντων ἡμῶν εἰς Μακεδονίαν οὐδεμίαν ἔσχηκεν ἄνεσιν ἡ σὰρξ
ἡμῶν, ἀλλ’ ἐν παντὶ θλιβόμενοι· ἔξωθεν μάχαι, ἔσωθεν φόβοι.
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TKIS 5. Sillä ei Makedoniaan tultuammekaan lihallamme ollut mitään huojennusta, vaan olimme
kaikin tavoin ahdingossa: ulkoa taisteluja, sisältä pelkoja.
FiSTLK2017 5. Sillä Makedoniaan tultuammekaan lihamme ei saanut mitään lepoa, vaan olimme
kaikin tavoin ahdistetut: ulkoapäin taisteluita, sisältäpäin pelkoa.
Biblia1776 5. Sillä kuin me Makedoniaan tulimme, ei meidän lihallamme ollut yhtään lepoa, vaan
kaikissa paikoissa olimme me vaivatut, ulkona sota, sisällä pelko.
CPR1642 5. Sillä cosca me Macedoniaan tulimma ei meidän lihallem ollut yhtän helpo waan
caikisa paicoisa olimma me waiwasa ulcoisest sota sisällisest pelco.
UT1548 5. Sille coska me tulima Macedoniahan/ ei ollut meiden Lihalla ychte helppo/ wan caikissa
paicoissa me olima waiuassa/ Ulcoisesta sodhat/ sisellisesta pelgot.
Sillä koska me tulimme Makedoniaan/ ei ollut meidän lihalla yhtään helppoa/ waan kaikissa
paikoissa me olimme waiwassa/ ulkoisesti sodat/ sisällisesti pelot.
Ref2016NTSve 5. För när vi kom till Makedonien, hade vårt kött ingen ro utan vi var på alla sätt
trängda, utifrån (av) strider (och) inifrån (av) oro.
J-P-Green 5. For, indeed, we coming into Macedonia, (in) our flesh no one had rest, but being
troubled in every way, (with) fightings (on the) outside and fears (on the) inside.
KJV 5. For, when we were come into Macedonia, our flesh had no rest, but we were troubled on
every side; without were fightings, within were fears.
Luther2009 5. Denn als wir nach Mazedonien kamen, fanden wir keine Ruhe; sondern in allem
waren wir bedrängt: von außen Kämpfe, von innen Ängste.
Ostervald-Fr 5. Car, lorsque nous sommes arrivés en Macédoine, notre chair n'a eu aucun repos, au
contraire, nous avons été affligés en toutes manières, par des combats au-dehors, et des craintes
au-dedans.
RV'1862 5. Porque cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestra carne; ántes en todo
fuimos atribulados: de fuera había contiendas, de dentro temores.
SVV1750 5 Want ook, als wij in Macedonie gekomen zijn, zo heeft ons vlees geen rust gehad; maar
wij waren in alles verdrukt; van buiten was strijd, van binnen vrees.
PR1739 5. Sest kui meie ka Makedonia-male saime, ei olnud meie lihhal ühtegi hingamist, waid
keikipiddi waewati meid, wäljaspiddi olli paljo taplust, seestpiddi paljo kartmist.

RuSV1876 5 Ибо, когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но
мы были стеснены отовсюду: отвне – нападения, внутри – страхи.
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TR Scriverer 6. ἀλλ’ ὁ παρακαλῶν τοὺς ταπεινοὺς παρεκάλεσεν ἡμᾶς, ὁ Θεὸς, ἐν τῇ
παρουσίᾳ Τίτου•
Gr-East 6. ἀλλ’ ὁ παρακαλῶν τοὺς ταπεινοὺς παρεκάλεσεν ἡμᾶς ὁ Θεὸς ἐν τῇ παρουσίᾳ
Τίτου·

ἀλλ’ ὁ

παρακαλῶν τοὺς

ταπεινοὺς

παρεκάλεσεν ἡμᾶς

all
ho
parakalōn
tous tapeinous
parekalesen
G235 G3588 G3870
G3588 G5011
G3870
mutta Hän
joka lohduttaa
masentuneita lohdutti

τῇ

ὁ

Θεὸς ἐν

hēmas ho
Theos en
G2248 G3588 G2316 G1722
meitä
Jumala

παρουσίᾳ Τίτου·

tē
parousia
G3588 G3952
tulolla

Titou
G5103
Tiituksen

TKIS 6. Mutta Jumala, joka masentuneita *rohkaisee, rohkaisi* meitä Tiituksen tulolla,
FiSTLK2017 6. Mutta Jumala, joka masentuneita lohduttaa, lohdutti meitä Tiituksen tulolla,
Biblia1776 6. Mutta Jumala, joka nöyriä lohduttaa, hän lohdutti meitä Tituksen tulemisella,
CPR1642 6. Mutta Jumala joca nöyriä lohdutta hän lohdutti myös meitä Tituxen tulemisella.
UT1548 6. Mutta Jumala ioca ne murehelliset lohuttapi/ se lohutti mös meite Titusen tulemisen
cautta/
Mutta Jumala joka ne murheelliset lohduttaapi/ se lohdutti myös meitä Tituksen tulemisen kautta/
Ref2016NTSve 6. Men Gud som tröstar de nedslagna, han tröstade oss genom Titus ankomst,
J-P-Green 6. But the (One) comforting the lowly comforted us by the coming of Titus.
KJV 6. Nevertheless God, that comforteth those that are cast down, comforted us by the coming of
Titus;
Luther2009 6. Aber Gott, der die Geringen tröstet, der tröstete uns durch die Ankunft des Titus;
Ostervald-Fr 6. Mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite;
RV'1862 6. Mas Dios que consuela a los que están abatidos, nos consoló con la venida de Tito.
SVV1750 6 Doch God, Die de nederigen vertroost, heeft ons getroost door de komst van Titus.
PR1739 6. Agga Jummal, kes allandlikkud trööstib, on meid trööstinud Titusse tullemisse läbbi.
RuSV1876 6 Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита,
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TR Scriverer 7. οὐ μόνον δὲ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ παρακλήσει ᾗ
παρεκλήθη ἐφ’ ὑμῖν, ἀναγγέλλων ἡμῖν τὴν ὑμῶν ἐπιπόθησιν, τὸν ὑμῶν ὀδυρμόν, τὸν
ὑμῶν ζῆλον ὑπὲρ ἐμοῦ, ὥστε με μᾶλλον χαρῆναι.

Gr-East 7. οὐ μόνον δὲ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ παρακλήσει ᾗ παρεκλήθη
ἐφ’ ὑμῖν, ἀναγγέλλων ἡμῖν τὴν ὑμῶν ἐπιπόθησιν, τὸν ὑμῶν ὀδυρμόν, τὸν ὑμῶν ζῆλον
ὑπὲρ ἐμοῦ, ὥστε με μᾶλλον χαρῆναι,
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niin että minä vielä enemmän iloitsin
TKIS 7. eikä ainoastaan hänen tulollaan, vaan myös sillä rohkaisulla,* jolla hän oli rohkaistunut
teistä. Hän kertoi meille ikävöimisestänne, valittelustanne ja innostanne hyväkseni, niin että iloitsin
vielä enemmän.
FiSTLK2017 7. eikä ainoastaan hänen tulollaan, vaan myös sillä lohdutuksella, jonka hän oli saanut
teistä, sillä hän on kertonut meille teidän ikävöinnistänne, valittelustanne ja innostanne minun
hyväkseni, niin että iloitsin vielä enemmän.
Biblia1776 7. Vaan ei ainoastaan hänen tulemisellansa, mutta myös sillä lohdutuksella, jonka hän
teiltä saanut oli, ja ilmoitti meille teidän halunne, teidän itkunne ja teidän kiivautenne minusta, niin
että minä vielä enemmin ihastuin.
CPR1642 7. Ei ainoastans hänen tulemisellans waan myös sillä lohdutuxella jonga hän teildä
saanut oli ja ilmoitti meille teidän halun teidän itcun ja teidän ahkerudenne minusta nijn että minä
wielä enämmin ihastuin.
UT1548 7. Mutta ei ainostansa henen tulemisens cautta/ waan mös sen Lohutoxen cautta ionga
hen teilte saanut oli/ ia ilmoitti meille teiden halunna/ teiden itkonna/ ia teiden achkeruenne
minusta/ Nin ette mine wiele enemin ihastuin.
Mutta ei ainoastansa hänen tulemisensa kautta/ waan myös sen lohdutuksen kautta jonka hän
teiltä saanut oli/ ja ilmoitti meille teidän halunne/ teidän itkunne/ ja teidän ahkeruutenne minusta/
Niin että minä wielä enemmin ihastuin.
Ref2016NTSve 7. och inte bara genom hans ankomst, utan också genom den tröst som han hade
fått av er. Han berättade för oss om er längtan, er sorg och er iver ifråga om mig, så att jag gladde
mig ännu mer.
J-P-Green 7. And not only by his coming, but also by the comfort with which he was comforted over
you, relating to us your longing, your mourning, your zeal on my behalf, so as for me to rejoice
more.

KJV 7. And not by his coming only, but by the consolation wherewith he was comforted in you,
when he told us your earnest desire, your mourning, your fervent mind toward me; so that I rejoiced
the more.
Luther2009 7. aber nicht nur durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, mit dem er bei
euch getröstet wurde, indem er uns von eurem Verlangen, eurer Traurigkeit und eurem Eifer um
mich berichtete, sodass ich mich noch mehr freute.
Ostervald-Fr 7. Et non seulement par son arrivée, mais aussi par la consolation qu'il a reçue de
vous, nous ayant raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi; en sorte que ma joie
en a été augmentée.
RV'1862 7. Y no solo con su venida, mas también con la consolación con que él fué consolado de
vosotros, haciéndonos saber vuestro deseo grande, vuestro lloro, vuestro zelo por mí, así que me
regocijé tanto más.
SVV1750 7 En niet alleen door zijn komst, maar ook door de vertroosting, met welke hij over u
vertroost is geweest, als hij ons verhaalde uw verlangen, uw kermen, uw ijver voor mij; alzo dat ik te
meer verblijd ben geweest.
PR1739 7. Agga ei mitte ükspäinis temma tullemisse läbbi, waid ka se trööstimisse läbbi, misga
temma teie pärrast olli trööstitud, kui ta meile kulutas teie iggatsemist, teie ullumist, teie suurt
hoolt minno pärrast, nenda et minna weel ennam röömsaks sain.
RuSV1876 7 и не только прибытием его, но и утешением, которым онутешался о вас,
пересказывая нам о вашем усердии, о вашемплаче, о вашей ревности по мне, так что я еще
более обрадовался.
8
TR Scriverer 8. ὅτι εἰ καὶ ἐλύπησα ὑμᾶς ἐν τῇ ἐπιστολῇ, οὐ μεταμέλομαι, εἰ καὶ
μετεμελόμην• βλέπω γὰρ ὅτι ἡ ἐπιστολὴ ἐκείνη, εἰ καὶ πρὸς ὥραν, ἐλύπησεν ὑμᾶς.
Gr-East 8. ὅτι εἰ καὶ ἐλύπησα ὑμᾶς ἐν τῇ ἐπιστολῇ, οὐ μεταμέλομαι, εἰ καὶ μετεμελόμην·
βλέπω γὰρ ὅτι ἡ ἐπιστολὴ ἐκείνη, εἰ καὶ πρὸς ὥραν, ἐλύπησεν ὑμᾶς.
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TKIS 8. Sillä vaikka murehutinkin teitä kirjeelläni, en kadu, ja jos kadun — näen nimittäin, että tuo
kirje murehutti teitä, vaikka vähäksi aikaa —
FiSTLK2017 8. Sillä vaikka murehdutinkin teitä kirjeelläni, en sitä kadu, ja jos kaduinkin, niin – kun
näen, että tuo kirje, vaikka vain vähäksi aikaa, on murehduttanut teitä –

Biblia1776 8. Sillä jos minä lähetyskirjallani saatinkin teitä murheesen, enpä minä sitä kadu, ehkä
minä olisin katunut; sillä minä näen sen lähetyskirjan teitä hetken aikaa murheessa pitäneen.
CPR1642 8. Sillä se cuin minä teitä minun lähetyskirjallani murhesen saatin embä minä sitä cadu ja
ehkä minä caduisin cuitengin että minä näen sen lähetyskirjan teitä hetken aica murhesa pitänen
UT1548 8. Sille sen quin mine teite murehesen saatoin/ minun Lehetöskiriani cansa/ eipe mine site
cadhu/ Ja echke mine site caduisin/ quitengi ette mine näen ette se Lähetuskiria o'bi teite lehes
hetke' aica surettanut/
Sillä sen kuin minä teitä murheeseen saatoin/ minun lähetyskirjani kanssa/ eipä minä sitä kadu/ Ja
ehkä minä sitä katuisin/ kuintenkin että minä näen että se lähetyskirja ompi teitä lähes hetken
aikaa surettanut/
Ref2016NTSve 8. För även om jag bedrövade er med mitt brev, så ångrar jag det inte nu. Och även
om jag ångrade mig, för jag ser att detta brev har gjort er bedrövade, om än bara för en tid,
J-P-Green 8. For even if I grieved you in the letter, I do not regret, if indeed I did regret, for I see that
letter grieved you for an hour.
KJV 8. For though I made you sorry with a letter, I do not repent, though I did repent: for I perceive
that the same epistle hath made you sorry, though it were but for a season.
Luther2009 8. Denn wenn ich euch auch durch den Brief traurig gemacht habe, reut es mich nicht.
Und wenn es mich reute – denn ich sehe, dass euch jener Brief, wenn auch nur für eine Weile,
betrübt hat –,
Ostervald-Fr 8. Car, bien que je vous aie attristés par ma lettre, je ne m'en repens pas, si même je
m'en suis repenti, parce que je vois que cette lettre vous a attristés, bien que pour un peu de temps.
RV'1862 8. Porque aunque os contristé por la carta, no me arrepiento: aunque me arrepentí, porque
veo que aquella carta, aunque por poco tiempo, os contristó.
SVV1750 8 Want hoewel ik u in den zendbrief bedroefd heb, het berouwt mij niet, hoewel het mij
berouwd heeft; want ik zie, dat dezelve zendbrief, hoewel voor een kleinen tijd, u bedroefd heeft.
PR1739 8. Sepärrast, ehk minna teid kül ramatoga ollen kurwaks teinud, ei kahhetse ma sedda
mitte, ehk minna ka olleksin kahhetsenud; sest ma nään, et se ramat teid agga ürrikesseks aiaks on
kurwastanud.
RuSV1876 8 Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было; ибо
вижу, что послание то опечалило вас, впрочем на время.
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TR Scriverer 9. νῦν χαίρω, οὐχ ὅτι ἐλυπήθητε, ἀλλ’ ὅτι ἐλυπήθητε εἰς μετάνοιαν•
ἐλυπήθητε γὰρ κατὰ Θεόν, ἵνα ἐν μηδενὶ ζημιωθῆτε ἐξ ἡμῶν.
Gr-East 9. νῦν χαίρω, οὐχ ὅτι ἐλυπήθητε, ἀλλ’ ὅτι ἐλυπήθητε εἰς μετάνοιαν· ἐλυπήθητε
γὰρ κατὰ Θεόν, ἵνα ἐν μηδενὶ ζημιωθῆτε ἐξ ἡμῶν.
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TKIS 9. niin minä nyt iloitsen, en siitä, että tulitte murheellisiksi, vaan että tulitte murheellisiksi, *niin
että muutitte mielenne*. Tulitte näet murheellisiksi Jumalan tahdon mukaan, jottette missään
kärsisi vahinkoa meidän tähtemme.
FiSTLK2017 9. nyt iloitsen, en siitä, että tulitte murheellisiksi, vaan siitä, että murheenne oli teille
mielenmuutokseksi. Sillä tulitte murheellisiksi Jumalan mielen mukaan, ettei teillä olisi mitään
vahinkoa meistä.
Biblia1776 9. Nyt minä iloitsen, en siitä, että te murheissa olitte, vaan että te olitte murheissa
parannukseksi; sillä te olitte murheelliset Jumalan mielen jälkeen, ettei teillä meistä missään
vahinkoa olis.
CPR1642 9. Nijn minä cuitengin sijtä iloidzen en sijtä että te murehisa olitta waan että te olitta
murehisa parannuxexi. Sillä te oletta murhelliset ollet Jumalan mielen jälken nijn ettei teille pidäis
meistä joscus wahingota oleman.
UT1548 9. sijte mine nyt quite'gi iloitze'/ Ei sijte ette te olitta murehissa/ wan senuoxi ette te olitta
murehisa Paranoxexi. Sille te oletta murehelliset olleet Jumala' miele' ielkin/ nin ettei teille pidheis
meiste ioskus wahingota oleman.
Siitä minä nyt kuitenkin iloitsen/ Ei siitä että te olitte murheessa/ waan sen wuoksi että te olitte
murheessa parannukseksi. Sillä te olette murheelliset olleet Jumalan mielen jälkeen/ niin ettei teille
pitäisi meistä joskus wahinkoa oleman.
Ref2016NTSve 9. så gläder jag mig nu, inte därför att ni blev bedrövade, utan därför att er sorg
ledde till att ni ångrade er. För det var ju efter Guds sinne som ni blev bedrövade, och därför har ni
inte lidit någon skada genom oss.
J-P-Green 9. Now I rejoice, not that you were grieved, but that you were grieved to repentance. For
you were grieved according to God, that you might suffer loss in nothing by us.
KJV 9. Now I rejoice, not that ye were made sorry, but that ye sorrowed to repentance: for ye were
made sorry after a godly manner, that ye might receive damage by us in nothing.
Luther2009 9. so freue ich mich nun, nicht darüber, dass ihr betrübt worden seid, sondern dass ihr
betrübt worden seid zur Buße. Denn ihr seid nach Gottes Willen betrübt worden, sodass ihr durch
uns in keinerlei Weise einen Schaden erlittet.
Ostervald-Fr 9. Maintenant je me réjouis, non de ce que vous avez été attristés, mais de ce que
votre tristesse vous a portés à la repentance; car vous avez été attristés selon Dieu, en sorte que
vous n'avez reçu aucun dommage de notre part.

RV'1862 9. Ahora me huelgo: no porque hayais sido contristados, mas porque hayais sido
contristados para arrepentimiento; porque habéis sido contristados según Dios, de manera que
ninguna pérdida hayais padecido por nosotros.
SVV1750 9 Nu verblijde ik mij, niet omdat gij bedroefd zijt geweest, maar omdat gij bedroefd zijt
geweest tot bekering; want gij zijt bedroefd geweest naar God, zodat gij in geen ding schade van
ons geleden hebt.
PR1739 9. Nüüd ollen minna römus, ei mitte sepärrast, et teie ollete kurwaks sanud, waid et teie
ollete kurwaks sanud mele-parrandamisseks; sest teie ollete Jummala pärrast kurwastud, et teie
ühheski asjas kahjo meist ei olle sanud.
RuSV1876 9 Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к
покаянию; ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда.
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TR Scriverer 10. ἡ γὰρ κατὰ θεὸν λύπη μετάνοιαν εἰς σωτηρίαν ἀμεταμέλητον
κατἐργάζεται• ἡ δὲ τοῦ κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται.
Gr-East 10. ἡ γὰρ κατὰ Θεὸν λύπη μετάνοιαν εἰς σωτηρίαν ἀμεταμέλητον κατεργάζεται·
ἡ δὲ τοῦ κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται.
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TKIS 10. Sillä Jumalan tahdon mukainen murhe saa aikaan mielenmuutoksen pelastukseksi,
muutoksen, jossa ei ole katumista. Mutta maailman murhe saa aikaan kuoleman.
FiSTLK2017 10. Sillä Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan mielenmuutoksen, joka koituu
pelastukseksi ja jota ei kukaan kadu, mutta maailman murhe tuottaa kuoleman.
Biblia1776 10. Sillä se murhe, joka Jumalan mielen jälkeen tapahtuu, saattaa katumisen
autuudeksi, jota ei yksikään kadu; mutta maailman murhe saattaa kuoleman.
CPR1642 10. Sillä se murhe joca Jumalan mielen jälken tapahtu saatta catumisen autuudexi jota ei
yxikän cadu. Mutta mailman murhe saatta cuoleman.
UT1548 10. Sille se mureh ioca Jumalan miellen pereste on/ hen matkan saatta ydhen Catumisen
Autuahudhexi/ iota eikengen cadhu. Mutta Mailman mureh/ se Cooleman matkan saatta.
Sillä se murhe joka Jumalan mielen perästä on/ hän matkaan saattaa yhden katumisen
autuudeksi/ jota ei kenkään kadu. Mutta maailman murhe/ se kuoleman matkaan saattaa.

Ref2016NTSve 10. För den sorg som är efter Guds sinne för med sig omvändelse som leder till
frälsning som man inte ångrar. Men världens sorg leder till död.
J-P-Green 10. For the grief according to God works repentance to salvation, not to be regretted. But
the grief of the world works death.
KJV 10. For godly sorrow worketh repentance to salvation not to be repented of: but the sorrow of
the world worketh death.
Luther2009 10. Denn die Traurigkeit nach Gottes Willen bewirkt eine Buße zur Rettung, die
niemanden reut; die Traurigkeit der Welt aber bewirkt den Tod.
Ostervald-Fr 10. Car la tristesse qui est selon Dieu, produit une repentance à salut, et dont on ne se
repent jamais; au lieu que la tristesse du monde produit la mort.
RV'1862 10. Porque la pesadumbre que es según Dios, obra arrepentimiento para la salud, de la
cual nadie se arrepiente; mas la pesadumbre del mundo obra la muerte.
SVV1750 10 Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid; maar de
droefheid der wereld werkt den dood.
PR1739 10. Sest se kurwastus Jummala pärrast sadab mele-parrandamist önnistusseks, mis ei
kahhetseta, agga ma-ilma kurwastus sadab surma.
RuSV1876 10 Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а
печаль мирская производит смерть.
11
TR Scriverer 11. ἰδοὺ γὰρ, αὐτὸ τοῦτο, τὸ κατὰ Θεὸν λυπηθῆναι ὑμᾶς, πόσην

κατειργάσατο ὑμῖν σπουδήν, ἀλλὰ, ἀπολογίαν, ἀλλὰ ἀγανάκτησιν, ἀλλὰ φόβον, ἀλλὰ
ἐπιπόθησιν, ἀλλὰ ζῆλον, ἀλλ’ ἐκδίκησιν. ἐν παντὶ συνεστήσατε ἑαυτοὺς ἁγνοὺς εἶναι
ἐν τῷ πράγματι.
Gr-East 11. ἰδοὺ γὰρ αὐτὸ τοῦτο, τὸ κατὰ Θεὸν λυπηθῆναι ὑμᾶς, πόσην κατειργάσατο

ὑμῖν σπουδήν, ἀλλὰ ἀπολογίαν, ἀλλὰ ἀγανάκτησιν, ἀλλὰ φόβον, ἀλλὰ ἐπιπόθησιν,
ἀλλὰ ζῆλον, ἀλλὰ ἐκδίκησιν! ἐν παντὶ συνεστήσατε ἑαυτοὺς ἁγνοὺς εἶναι τῷ
πράγματι.
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TKIS 11. Sillä katso, kuinka suurta intoa juuri tuo Jumalan tahdon mukainen murehtimisenne on
saanut teissä aikaan, ei ainoastaan puolustusta, vaan myös paheksuntaa ja pelkoa ja ikävöimistä
ja kiivautta ja rankaisemista! Olette joka suhteessa osoittaneet olevanne puhtaat tässä asiassa.
FiSTLK2017 11. Sillä katsokaa, kuinka suurta intoa juuri tuo Jumalan mielen mukainen
murehtimisenne on saanut teissä aikaan, mitä puolustautumista, mitä paheksumista, mitä pelkoa,
ikävöintiä, kiivautta, mitä kurittamista! Olette kaikin tavoin osoittaneet olevanne puhtaita tässä
asiassa.
Biblia1776 11. Sillä katso, että te olitte Jumalan mielen jälkeen murheelliset, kuinka suuren
ahkeruuden se on teissä vaikuttanut! Ja tosin edesvastauksen, närkästyksen, pelvon,
ikävöitsemisen, kiivauden ja koston. Te olette kaikissa teitänne puhtaiksi osoittaneet tässä
asiassa.
CPR1642 11. Cadzocat että te olitta Jumalan mielen jälken murhelliset cuinga suuren ahkeruden
se on teisä waicuttanut. Ja tosin wastamisen närkästyxen pelgon halamisen kijwauxen ja coston.
Te oletta caikisa teidänne puhtaxi osottanet työsä.
UT1548 11. Catzoca/ Se sama ette te olitta Jumalan mielen ielkijn mureliset/ quinga swren
achkerudhen se ombi teisse waickuttanut Ja tosin mös Luchtamisen/ närckestyxen/ pelgon/
Halamisen/ Kiuauxen/ coston. Te oletta caikissa cappaleissa teiten osottaneet/ ette te puchtat
oletta sijnä Töösse.
Katsokaa/ Se sama että te olitte Jumalan mielen jälkeen murheelliset/ kuinka suuren ahkeruuden
se ompi teissä waikuttanut ja tosin myös luhtamisen/ närkästyksen/ pelon/ halaamisen/
kiiwauksen/ koston. Te olette kaikissa kappaleissa teitän osoittaneet/ että te puhtaat olette siinä
työssä.
Ref2016NTSve 11. För se, just detta att ni blev bedrövade efter Guds sinne, vilken stor iver har det
inte framkallat hos er, ja, (vilka) ursäkter, (vilken) upprördhet, (vilken) fruktan, (vilken) längtan,
(vilken) nit, ja, (vilken) bestraffning! På allt sätt har ni bevisat att ni är rena i den här saken.
J-P-Green 11. For behold this same thing, you being grieved according to God, how much it fully
worked earnestness in you, but (also) defense, but (also) indignation, but (also) fear, but (also)
desire, but (also) zeal, but (also) vengeance! In everything you commended yourselves to be clear
in the matter.
KJV 11. For behold this selfsame thing, that ye sorrowed after a godly sort, what carefulness it
wrought in you, yea, what clearing of yourselves, yea, what indignation, yea, what fear, yea, what
vehement desire, yea, what zeal, yea, what revenge! In all things ye have approved yourselves to be
clear in this matter.
Luther2009 11. Denn seht, genau das, dass ihr nach Gottes Willen betrübt worden seid, wie viel
Hingabe hat das in euch bewirkt, außerdem Verantwortung, Entrüstung, Furcht, Verlangen, Eifer und
Vergeltungsbereitschaft! Ihr habt in allen Stücken bewiesen, dass ihr in der Sache unschuldig seid.

Ostervald-Fr 11. Car voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas
produit en vous! Quelles excuses, quelle indignation, quelle crainte, quels désirs, quel zèle, quelle
punition! Vous avez montré à tous égards que vous êtes purs dans cette affaire.
RV'1862 11. Porque he aquí esto mismo, que según Dios fuisteis contristados, ¡qué solicitud ha
obrado en vosotros! y aun, ¡qué cuidado en purificaros! y aun, ¡qué indignación! y aun, ¡qué temor! y
aun, ¡qué vehemente deseo! y aun, ¡qué zelo! y aun, ¡qué venganza! En todo os habéis mostrado
limpios en este negocio.
SVV1750 11 Want ziet, ditzelfde dat gij naar God zijt bedroefd geworden, hoe grote naarstigheid
heeft het in u gewrocht? Ja, verantwoording, ja, onlust, ja, vrees, ja, verlangen, ja, ijver, ja, wraak; in
alles hebt gij uzelven bewezen rein te zijn in deze zaak.
PR1739 11. Sest wata, sesamma, et teie Jum̃ ala pärrast ollete kurwaks sanud, mis suurt hoolt on
se teile saatnud? missuggust wastamist, ja mele-pahhandust, ja kartust, ja iggatsemist, ja öiget
wihha, ja kättemaksmist? teie ollete keikipiddi wälja näitnud, eñast puhtad ollewad sest tööst.
RuSV1876 11 Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас
усердие, какие извинения, какое негодование на виновного , какойстрах, какое желание,
какую ревность, какое взыскание! По всему вы показали себя чистыми в этом деле.
12
TR Scriverer 12. ἄρα εἰ καὶ ἔγραψα ὑμῖν, οὐχ εἵνεκεν τοῦ ἀδικήσαντος, οὐδὲ εἵνεκεν τοῦ
ἀδικηθέντος, ἀλλ’ εἵνεκεν τοῦ φανερωθῆναι τὴν σπουδὴν ἡμῶν τὴν ὑπὲρ ὑμῶν πρὸς
ὑμᾶς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.
Gr-East 12. ἄρα εἰ καὶ ἔγραψα ὑμῖν, οὐχ εἵνεκεν τοῦ ἀδικήσαντος, οὐδὲ εἵνεκεν τοῦ
ἀδικηθέντος, ἀλλ’ εἵνεκεν τοῦ φανερωθῆναι τὴν σπουδὴν ὑμῶν τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς
ὑμᾶς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.
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Jumalan
TKIS 12. Vaikka siis kirjoitinkin teille, en kirjoittanut vääryyttä tehneen vuoksi enkä vääryyttä
kärsineen vuoksi, vaan sen vuoksi, että *meidän intomme teidän hyväksenne* tulisi keskellänne
julki Jumalan edessä.
FiSTLK2017 12. Vaikka siis kirjoitinkin teille, en kirjoittanut vääryyttä tehneen enkä vääryyttä
kärsineen vuoksi, vaan sen tähden, että intonne hyväksemme tulisi julki keskuudessanne Jumalan
edessä.
Biblia1776 12. Sentähden vaikka minä teille kirjoitin, niin ei se ole kuitenkaan sen tähden
tapahtunut, joka rikkonut oli, eikä sen tähden, jolle vääryys tehtiin, mutta sentähden, että teidän

ahkeruutenne meidän kohtaamme Jumalan edessä julkiseksi tulis.
CPR1642 12. Sentähden waicka minä teille kirjoitin nijn ei se ole cuitengan sen tähden tapahtunut
joca rickonut oli eikä sen tähden jolle wäärys tehtin mutta sentähden että teidän ahkeruden meidän
cohtam Jumalan edes julkisexi tulis.
UT1548 12. Senteden waicka mine kirioitin teille/ nin eipe se ole quitengan henen techtens
tapachtanut ioca rickonut oli/ eike mös henen techtens iolle wäryys techtijn/ Mutta sen syyn
tedhen/ ette teidhen achkerudhe' meiden cochtan iulkisexi tulis teide' tykenä Jumalan edes.
Sentähden waikka minä kirjoitan teille/ niin eipä se ole kuitenkaan hänen tähtensä tapahtunut joka
rikkonut oli/ eikä myös hänen tähtensä jolle wääryys tehtiin/ Mutte sen syyn tähden/ että teidän
ahkeruuden meidän kohtaan julkiseksi tulisi teidän tykönä Jumalan edessä.
Ref2016NTSve 12. Därför, fastän jag skrev till er, (så gjorde jag det) inte för hans skull som hade
gjort orätt, inte heller för hans skull som hade lidit orätt, utan för att vår omsorg för er skulle bli
uppenbar hos er inför Gud.
J-P-Green 12. Then even if I wrote to you, (it was) not for the sake of the (one) doing wrong, nor for
the sake of the (one) being wronged, but for the sake of revealing our earnestness on your behalf,
for you before God.
KJV 12. Wherefore, though I wrote unto you, I did it not for his cause that had done the wrong, nor
for his cause that suffered wrong, but that our care for you in the sight of God might appear unto
you.
Luther2009 12. Darum, wenn ich euch auch geschrieben habe, so ist es nicht um dessentwillen
geschehen, der beleidigt hat, auch nicht um dessentwillen, der beleidigt worden ist, sondern damit
eure Hingabe für uns offenbar wird bei euch vor Gott.
Ostervald-Fr 12. Ainsi, lorsque je vous ai écrit, ce n'a pas été à cause de celui qui a fait l'injure, ni à
cause de celui à qui elle a été faite, mais pour vous faire connaître notre zèle pour vous devant
Dieu.
RV'1862 12. Así que aunque os escribí, no fué tan solo por causa del que hizo la injuria, ni por
causa del que la padeció, sino también para que os fuese manifiesta nuestra solicitud que
tenemos por vosotros delante de Dios.
SVV1750 12 Hoewel ik dan aan u geschreven heb, dat is niet om diens wil, die onrecht gedaan had,
noch om diens wil, die onrecht gedaan was; maar opdat onze vlijtigheid voor u bij u openbaar zou
worden, in de tegenwoordigheid Gods.
PR1739 12. Sepärrast ehk minna teile kül ollen kirjotanud, siis ei olle se mitte sündinud selle
pärrast, kes kurja teinud, egga selle pärrast, kellele kurja on tehtud, waid sepärrast, et meie hool
teie pärrast awwalikkuks piddi sama teie jures, Jummala ees.
RuSV1876 12 Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но
чтобы вам открылось попечение наше о вас пред Богом.
13
TR Scriverer 13. διὰ τοῦτο παρακεκλήμεθα. ἐπὶ τῇ παρακλήσει ὑμῶν περισσοτέρως δὲ

μᾶλλον ἐχάρημεν ἐπὶ τῇ χαρᾷ Τίτου, ὅτι ἀναπέπαυται τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἀπὸ πάντων
ὑμῶν•
Gr-East 13. Διὰ τοῦτο παρεκεκλήμεθα. ἐπὶ δὲ τῇ παρακλήσει ὑμῶν περισσοτέρως
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ὑμῶν·
διὰ

τοῦτο παρακεκλήμεθα ἐπὶ

τῇ

παρακλήσει

ὑμῶν περισσοτέρως

dia
touto parakeklēmetha
paraklēsei
hymōn perissoterōs
epi
tē
G1223
G5124 G3870
G5216 G4056
G1909 G3588 G3874
sentähden tästä olemme lohdutetut
lohdutuksestanne teidän ja ylenpalttisesti

δὲ

μᾶλλον

ἐχάρημεν ἐπὶ

τῇ

χαρᾷ Τίτου

ὅτι

ἀναπέπαυται

mallon
echarēmen epi
chara Titou
hoti
anapepautai
de
tē
G5463
G1161 G3123
G1909 G3588 G5479 G5103 G3754 G373
vielä enemmän iloitsimme
ilosta Tiituksen sillä
on virkistynyt

τὸ

πνεῦμα αὐτοῦ ἀπὸ πάντων ὑμῶν·

to
pneuma autou apo pantōn hymōn
G3588 G4151
G846 G575 G3956 G5216
henkensä hänen
kaikista teistä
TKIS 13. Sen vuoksi olemme saaneet *rohkaisua teidän rohkaisustanne*. Mutta vielä paljoa
enemmän on meitä ilahuttanut Tiituksen ilo, sillä hänen henkensä on saanut virvoitusta teiltä
kaikilta.
FiSTLK2017 13. Sen tähden olemme nyt lohdutetut. Mutta tämän lohdutuksemme lisäksi on meitä
vielä paljoa enemmän ilahduttanut Tiituksen ilo, sillä hänen henkensä on saanut virvoitusta teiltä
kaikilta.
Biblia1776 13. Sentähden me olemme saaneet lohdutuksen, että tekin olette lohdutetut. Mutta
vielä enemmin iloitsimme me Tituksen ilosta; sillä hänen henkensä oli teiltä kaikilta virvoitettu.
CPR1642 13. Sentähden me olemma saanet lohdutuxen että tekin oletta lohdutetut. Mutta wielä
enämmin iloidzisimma me Tituxen ilosta: Sillä hänen Hengens on teildä caikilda wirwotettu.
UT1548 13. Senteden me olema Lohutoxen saaneet/ ette te lohutetudh oletta. Mutta wiele
ylenpaltisesta enemin me iloitzinma Titusen ilon tedhen. Sille ette henen Hengens oli wirghotettu
teildä caikilda.
Sentähden me olemme lohdutuksen saaneet/ että te lohdutetut olette. Mutta wielä ylenpalttisesti
enemmin me iloitsimme Tituksen ilon tähden. SIllä että hänen henkensä oli wirwoitettu teiltä
kaikilta.
Ref2016NTSve 13. Därför har vi fått tröst, eftersom ni har blivit tröstade. Och ännu mycket mer har
vi glatt oss över Titus glädje, för hans ande blev styrkt av er alla.
J-P-Green 13. For this reason we have been comforted over your comfort, and we rather rejoice
more abundantly over the joy of Titus, because his spirit has been refreshed by all of you.
KJV 13. Therefore we were comforted in your comfort: yea, and exceedingly the more joyed we for
the joy of Titus, because his spirit was refreshed by you all.
Luther2009 13. Deshalb sind wir getröstet worden, damit ihr getröstet seid. Überschwänglicher
aber haben wir uns noch gefreut über die Freude des Titus; denn sein Geist ist erquickt worden von
euch allen.
Ostervald-Fr 13. C'est pourquoi votre consolation nous a consolés; mais nous avons été encore
plus réjouis par la joie de Tite, car son esprit a été restauré par vous tous;
RV'1862 13. Por tanto tomamos consolación de vuestra consolación: empero mucho más nos
gozamos por el gozo de Tito, porque fué recreado su espíritu por todos vosotros.

SVV1750 13 Daarom zijn wij vertroost geworden over uw vertroosting; en zijn nog overvloediger
verblijd geworden over de blijdschap van Titus, omdat zijn geest van u allen verkwikt is geworden.
PR1739 13. Sepärrast olleme meie trööstitud, teie trööstimisse pärrast, agga meie olleme paljo
ennam römustud Titusse römo pärrast, et temma waim teist keikist on jahhutud.
RuSV1876 13 Посему мы утешились утешением вашим; а еще более обрадованы мы
радостью Тита, что вы все успокоили дух его.
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TR Scriverer 14. ὅτι εἴ τι αὐτῷ ὑπὲρ ὑμῶν κεκαύχημαι οὐ κατῃσχύνθην• ἀλλ’ ὡς πάντα

ἐν ἀληθείᾳ ἐλαλήσαμεν ὑμῖν, οὕτω καὶ ἡ καύχησις ἡμῶν ἡ ἐπὶ Τίτου ἀλήθεια ἐγενήθη.
Gr-East 14. ὅτι εἴ τι αὐτῷ ὑπὲρ ὑμῶν κεκαύχημαι, οὐ κατῃσχύνθην, ἀλλ’ ὡς πάντα ἐν
ἀληθείᾳ ἐλαλήσαμεν ὑμῖν, οὕτω καὶ ἡ καύχησις ἡμῶν ἡ ἐπὶ Τίτου ἀλήθεια ἐγενήθη.
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Tiitukselle totuudeksi osoittautui
TKIS 14. Sillä jos olen hänelle kerskannut jotain teihin nähden, en ole joutunut häpeään, vaan niin
kuin olemme kaiken teille totuuden mukaan puhuneet, niin on myös kerskauksemme Tiituksen
edessä osoittautunut todeksi.
FiSTLK2017 14. Sillä jos olenkin jossakin kohden teitä hänelle kehunut, en ole joutunut häpeään,
vaan niin kuin kaikki, mitä olemme teille puhuneet, on totta, niin on myös se, mistä olemme teitä
Tiitukselle kehuneet, osoittautunut todeksi.
Biblia1776 14. Ja mitä minä hänen edessänsä teistä kerskannut olen, en minä sitä häpee; vaan
niinkuin kaikki ovat todet, mitkä minä teille puhunut olen, niin on myös meidän kerskauksemme
Tituksen edessä todeksi tullut.
CPR1642 14. Ja mitä minä hänen edesäns teistä kerscannut olen embä minä sitä häpe waan
nijncuin caicki owat todet cuin minä teille puhunut olen: nijn on myös meidän kerscauxem Tituxen
edesä todexi tullut.
UT1548 14. Sille mite mine henen edesens teiste olen kerskannut/ eipe mine site Häpie/ Waan
ninquin caiki todhet ouat iotca mine olen teiden cansan puhunut/ Nin ombi mös meiden
Kerskauxen Titusen edhessä todhexi tullut.
Sillä mitä minä hänen edessänsä teistä olen kerskannut/ eipä minä sitä häpeä/ Waan niinkuin
kaikki todet owat jotka minä olen teidän kanssan puhunut/ Niin ompi myös meidän kerskauksen
Tituksen edessä todeksi tullut.

Ref2016NTSve 14. För om jag har sagt något berömmande om er till honom, så har jag inte behövt
skämmas för det, utan såsom vi i allt har talat sanning för er, så har också vårt beröm (över er)
inför Titus visat sig vara sant.
J-P-Green 14. Because if I have boasted anything to him about you, I was not ashamed. But as we
spoke all things in truth to you, so also our boasting as to Titus became truth.
KJV 14. For if I have boasted any thing to him of you, I am not ashamed; but as we spake all things
to you in truth, even so our boasting, which I made before Titus, is found a truth.
Luther2009 14. Denn wenn ich vor ihm etwas von euch gerühmt habe, dann bin ich darin nicht
beschämt worden; sondern, wie alles wahr ist, was wir mit euch geredet haben, so ist auch unser
Rühmen vor Titus wahr geworden.
Ostervald-Fr 14. Et si je me suis glorifié de vous devant lui en quelque chose, je n'en ai point eu de
confusion; mais comme nous avons dit toutes choses avec vérité, ainsi ce dont nous nous
sommes glorifiés auprès de Tite, s'est trouvé la vérité.
RV'1862 14. Que si en algo me he gloriado con él de vosotros, no he sido avergonzado; ántes como
todo lo que habíamos dicho a vosotros era con verdad, así también nuestra gloria con Tito fué
hallada ser verdad.
SVV1750 14 Want indien ik iets bij hem over u geroemd heb, zo ben ik niet beschaamd geworden;
maar gelijk wij alles met waarheid tot u gesproken hebben, alzo is ook onze roem, dien ik bij Titus
geroemd heb, waarheid geworden.
PR1739 14. Sest kui minna temma wasto teitest middagi ollen kiitlenud, siis ei olle mul sest häbbi
olnud, waid otsego meie teile keik töes olleme räkinud, nenda on ka meie kiitleminne Titusse wasto
töeks sanud.
RuSV1876 14 Итак я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился перед ним, но как
вам мы говорили все истину, так и перед Титом похвала наша оказалась истинною;
15
TR Scriverer 15. καὶ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ περισσοτέρως εἰς ὑμᾶς ἐστιν,

ἀναμιμνησκομένου τὴν πάντων ὑμῶν ὑπακοήν, ὡς μετὰ φόβου καὶ τρόμου ἐδέξασθε
αὐτόν.
Gr-East 15. καὶ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ περισσοτέρως εἰς ὑμᾶς ἐστιν ἀναμιμνησκομένου
τὴν πάντων ὑμῶν ὑπακοήν, ὡς μετὰ φόβου καὶ τρόμου ἐδέξασθε αὐτόν.

καὶ

τὰ

σπλάγχνα

αὐτοῦ περισσοτέρως εἰς

kai
ta
splagchna
autou perissoterōs
G2532 G3588 G4698
G846 G4056
ja
sisimmässään kiintynyt hän
yhä enemmän

ἀναμιμνησκομένου τὴν

πάντων ὑμῶν ὑπακοήν

ὑμᾶς ἐστιν

eis
hymas estin
G1519 G5209 G2076
kohtaan teitä
on

ὡς

μετὰ

φόβου καὶ

anamimnēskomenou tēn
pantōn hymōn hypakoēn
hōs
meta fobou kai
G363
G3588 G3956 G5216 G5218
G5613 G3326 G5401 G2532
muistellessaan
kaikkien teidän kuuliaisuutta kuinka
pelolla ja

τρόμου

ἐδέξασθε

αὐτόν

tromou
edeksasthe auton
G846
G5156
G1209
vavistuksella otitte vastaan hänet

TKIS 15. Hänen sydämensä kiintyy yhä enemmän teihin, kun hän muistelee kaikkien teidän
kuuliaisuuttanne, kuinka te pelolla ja vavistuksella otitte hänet vastaan.
FiSTLK2017 15. Hänen sydämensä heltyy yhä enemmän teitä kohtaan, kun hän muistelee kaikkien
teidän kuuliaisuuttanne, kuinka pelolla ja vavisten otitte hänet vastaan.
Biblia1776 15. Ja hänellä on sangen suuri sydämellinen halu teidän puoleenne, kuin hän kaikkein
teidän kuuliaisuutenne muistaa, kuinka te pelvolla ja vavistuksella häntä otitte vastaan.
CPR1642 15. Ja hänellä on sangen suuri sydämelinen halu teidän puoleen cosca hän caickein
teidän cuuliaisuttan muista cuinga te pelgolla ja wapistuxella händä wastan rupeisitta.
UT1548 15. Ja henelle ombi sa'gen swri sydhemelinen lembi teiden polehen/ coska hen muista
caikein teiden cwliaisudhen päle/ quinga te pelghon/ ia wapistuxen cansa hende wastanrupesitta.
Ja hänelle ompi sangen suuri sydämellinen lempi teidän puoleen/ koska hän muistaa kaikkein
teidän kuuliaisuuden päälle/ kuinka te pelon/ ja wapistuksen kanssa häntä wastaan rupesitte.
Ref2016NTSve 15. Och hans innerliga kärlek till er blir ännu större när han kommer ihåg hur lydiga
ni alla var, hur ni tog emot honom med fruktan och bävan.
J-P-Green 15. And his tender feelings are abundant toward you, remembering the obedience of all
of you, as you received him with fear and trembling.
KJV 15. And his inward affection is more abundant toward you, whilst he remembereth the
obedience of you all, how with fear and trembling ye received him.
Luther2009 15. Und er ist überaus herzlich gegen euch gesinnt, wenn er an euer aller Gehorsam
denkt, wie ihr ihn mit Furcht und Zittern aufgenommen habt.
Ostervald-Fr 15. Aussi quand il se souvient de l'obéissance de vous tous, et comment vous l'avez
reçu avec crainte et tremblement, son affection pour vous en devient plus grande.
RV'1862 15. Y su entrañable afecto es más abundante para con vosotros, cuando se acuerda de la
obediencia de todos vosotros; y de como le recibisteis con temor y temblor.
SVV1750 15 En zijn innerlijke bewegingen zijn te overvloediger jegens u, als hij u aller
gehoorzaamheid overdenkt, hoe gij hem met vreze en beven hebt ontvangen.
PR1739 15. Ja temmal on üpris wägga halle südda teie wasto, kui ta mötleb teie keikide
sannakuulmisse peäle, kuitao teie tedda kartusse ja wärristussega ollete wastowotnud.
RuSV1876 15 и сердце его весьма расположено к вам, при воспоминании о послушании
всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом.
16 TR Scriverer 16. χαίρω οὖν ὅτι ἐν παντὶ θαρρῶ ἐν ὑμῖν.
Gr-East 16. χαίρω ὅτι ἐν παντὶ θαρρῶ ἐν ὑμῖν.
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TKIS 16. Iloitsen siis koska kaikessa luotan teihin.
FiSTLK2017 16. Minä iloitsen, että kaikessa voin olla teistä turvallisella mielellä.

Biblia1776 16. Minä siis iloitsen, että minä kaikissa asioissa teihin taidan luottaa.
CPR1642 16. Minä iloidzen että minä caikisa asioisa teihin saan turwata.
UT1548 16. Mine iloitzen/ ette mine caikissa asijoissa vskallan teiden tyghen.
Minä iloitsen/ että minä kaikissa asioissa uskallan teidän tykön.
Ref2016NTSve 16. Därför gläder jag mig, att jag i allt kan lita på er.
J-P-Green 16. Therefore, I rejoice, that in everything I am fully assured in you.
KJV 16. I rejoice therefore that I have confidence in you in all things.
Luther2009 16. Ich freue mich, dass ich euch in allem vertrauen darf.
Ostervald-Fr 16. Je me réjouis donc de ce qu'en toutes choses j'ai confiance en vous.
RV'1862 16. Así que me regocijo de que en todo tengo confianza de vosotros.
SVV1750 16 Ik verblijde mij dan, dat ik in alles van u vertrouwen mag hebben.
PR1739 16. Sepärrast ollen ma römus, et minna keikis teie peäle woin lota.
RuSV1876 16 Итак радуюсь, что во всем могу положиться на вас.

2 Korintto 8 (2 Corinthians 8)
1
TR Scriverer 1. Γνωρίζομεν δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ τὴν δεδομένην ἐν ταῖς
ἐκκλησίαις τῆς Μακεδονίας•
Gr-East 1. Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ τὴν δεδομένην ἐν ταῖς
ἐκκλησίαις τῆς Μακεδονίας,
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TKIS 1. Mutta saatamme tietoonne, veljet, Jumalan armon, joka on suotu Makedonian
seurakunnille,
FiSTLK2017 1. Mutta saatamme tietoonne, veljet, sen Jumalan armon, jonka hän on suonut
Makedonian seurakunnissa:
Biblia1776 1. Mutta minä teen teille tiettäväksi, rakkaat veljet, Jumalan armon, joka Makedonian
seurakuntiin annettu on;
CPR1642 1. MInä teen teille tiettäwäxi rackat weljet Jumalan Armon joca Macedonian
Seuracundijn annettu on:
UT1548 1. Mine teen teille tietteuexi/ rackat Weliet sijte Jumalan Armosta ioca nijsse
Seurakunnissa Macedonias annettu on/
Minä teen teille tiettäwäksi/ rakkaat weljet siitä Jumalan armosta joka niissä seurakunnissa
Makedoniassa annettu on/
Ref2016NTSve 1. Dessutom, bröder, vill vi att ni ska känna till den Guds nåd som har getts åt
församlingarna i Makedonien,
J-P-Green 1. But, brothers, we make known to you the grace of God which has been given among
the assemblies of Macedonia,
KJV 1. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of
Macedonia;
Luther2009 1. Wir berichten euch aber, Brüder, von der Gnade Gottes, die den Gemeinden
Mazedoniens erwiesen worden ist.
Ostervald-Fr 1. Or, nous vous faisons connaître, frères, la grâce que Dieu a faite aux Églises de
Macédoine;
RV'1862 1. ASIMISMO, hermanos, os hace- mos saber la gracia de Dios, que ha sido dada a las
iglesias de Macedonia:

SVV1750 1 Voorts maken wij u bekend, broeders, de genade van God, die in de Gemeenten van
Macedonie gegeven is.
PR1739 1. Agga meie anname teile teäda, wennad, Jummala armo, mis Makedonia-ma
koggodustele on antud,
RuSV1876 1 Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам Македонским,
2
TR Scriverer 2. ὅτι ἐν πολλῇ δοκιμῇ θλίψεως ἡ περισσεία τῆς χαρᾶς αὐτῶν καὶ ἡ κατὰ
βάθους πτωχεία αὐτῶν ἐπερίσσευσεν εἰς τὸν πλοῦτον τῆς ἁπλότητος αὐτῶν.
Gr-East 2. ὅτι ἐν πολλῇ δοκιμῇ θλίψεως ἡ περισσεία τῆς χαρᾶς αὐτῶν καὶ ἡ κατὰ
βάθους πτωχεία αὐτῶν ἐπερίσσευσεν εἰς τὸ πλοῦτος τῆς ἁπλότητος αὐτῶν·
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TKIS 2. niin että monissa ahdistuksen koetuksissa heidän ylitsevuotava ilonsa ja heidän suuri
köyhyytensä tulvaili heidän runsaassa anteliaisuudessaan.
FiSTLK2017 2. että, vaikka he olivat monessa ahdistuksen koetuksessa ja syvässä köyhyydessä,
heidän ilonsa ylenpalttisuus vaikutti, että he antoivat alttiisti runsaita lahjoja.
Biblia1776 2. Sillä heidän ilonsa oli ylönpalttinen, kuin heitä monen vaivan kautta koeteltiin, ja
vaikka he sangen köyhät olivat, ovat he kuitenkin runsaasti kaikessa yksinkertaisuudessa antaneet.
CPR1642 2. Sillä heidän ilons oli ylönpaldinen cosca heitä monen waiwan cautta coeteldin ja
waicka he sangen köyhät olit owat he cuitengin runsast caikes yxikertaisudes andanet.
UT1548 2. Sille heiden ilo'sa oli ylenpaltinen/ coska he monen Waiuan cautta coetellut olit/ Ja
waicka he sangen Kieuhet olit/ ouat he quite'gi ru'sahasta andaneet caikessa yxikerdhasudhessa.
Sillä heidän ilonsa oli ylenpalttinen/ koska he monen waiwan kautta koetellut olit/ Ja waikka he
sangen köyhät olit/ owat he kuitenkin runsahasti antaneet kaikessa yksinkertaisuudessa.
Ref2016NTSve 2. fastän de har varit prövade av stor nöd, så har deras överflödande glädje mitt
under djup fattigdom så flödat över, att de med uppriktigt hjärta har gett rikligen.
J-P-Green 2. that in much testing of trouble, the overflowing of their joy and the depth of their
poverty abounded to the riches of their generosity.
KJV 2. How that in a great trial of affliction the abundance of their joy and their deep poverty
abounded unto the riches of their liberality.

Luther2009 2. Denn weil sie durch viel Bedrängnis bewährt wurden, haben sie aus ihrer
überschwänglichen Freude, obwohl sie sehr arm sind, doch in aller Einfalt reichlich gegeben.
Ostervald-Fr 2. C'est qu'ayant été éprouvés par plusieurs afflictions, ils ont été remplis de joie, et
dans leur profonde pauvreté, ils ont répandu avec abondance les richesses de leur libéralité.
RV'1862 2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza
abundaron para las riquezas de su simplicidad.
SVV1750 2 Dat in vele beproeving der verdrukking de overvloed hunner blijdschap, en hun zeer
diepe armoede overvloedig geweest is tot den rijkdom hunner goeddadigheid.
PR1739 2. Et kui neid mitme willetsusse läbbi kiusati, olli nende rööm üpris suur, ja ehk nemmad
koggone waesed ollid, on nemmad kummatagi wagga süddamega rohkeste annud,
RuSV1876 2 ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью; и
глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия.
3 TR Scriverer 3. ὅτι κατὰ δύναμιν, μαρτυρῶ, καὶ ὑπὲρ δύναμιν, αὐθαίρετοι,
Gr-East 3. ὅτι κατὰ δύναμιν, μαρτυρῶ, καὶ ὑπὲρ δύναμιν, αὐθαίρετοι.
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TKIS 3. Sillä voimiensa mukaan, sen todistan, jopa yli voimiensa he vapaaehtoisesti
FiSTLK2017 3. Sillä voimiensa mukaan, sen todistan, jopa yli voimiensakin he antoivat omasta
halustaan,
Biblia1776 3. Sillä he olivat kaikesta voimastansa (sen minä todistan) ja ylitsekin voimansa
hyväntahtoiset,
CPR1642 3. Sillä he olit caikesta woimastans ja ylidzekin woimans ( Sen minä todistan ) walmit
UT1548 3. Sille he olit caiken woimans pereste/ ia ylitze woimans
Sillä he olit kaiken woimansa perästä/ ja ylitse woimansa.
Ref2016NTSve 3. Efter (sin) förmåga, det intygar jag, ja, över (sin) förmåga (har de gett, och helt)
frivilligt.
J-P-Green 3. For I testify (that) according to (their) ability and beyond (their) ability, (they) willingly
(gave),
KJV 3. For to their power, I bear record, yea, and beyond their power they were willing of
themselves;
Luther2009 3. Denn nach Vermögen, das bezeuge ich, und über Vermögen waren sie willig
Ostervald-Fr 3. Car, je l'atteste, ils ont donné de leur propre mouvement, selon leur pouvoir, et même
au-delà de leur pouvoir;
RV'1862 3. Porque conforme a sus fuerzas, (yo soy testigo,) y aun sobre sus fuerzas han sido
voluntarios;

SVV1750 3 Want zij zijn naar vermogen (ik betuig het), ja, boven vermogen gewillig geweest;
PR1739 3. Sest (ma tunnistan sedda) nemmad ollid keige jou polest ja ülle jou walmis andma,
RuSV1876 3 Ибо они доброхотны по силам и сверх сил – я свидетель:
4
TR Scriverer 4. μετὰ πολλῆς παρακλήσεως δεόμενοι ἡμῶν, τὴν χάριν καὶ τὴν κοινωνίαν
τῆς διακονίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους δέξασθαι ἡμᾶς•
Gr-East 4. μετὰ πολλῆς παρακλήσεως δεόμενοι ἡμῶν τὴν χάριν καὶ τὴν κοινωνίαν τῆς
διακονίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους,
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TKIS 4. monin pyynnöin anoivat meiltä *suosiota saadakseen osallistua* pyhien avustamiseen
(meidän hyväksymänämme),
FiSTLK2017 4. paljolla pyytämisellä anoen meiltä sitä suosiota, että heidät otettaisiin mukaan
pyhien avustamiseen,
Biblia1776 4. Ja meitä suurella ahkeruudella rukoilivat, että me ottaisimme vastaan sen hyvän työn
ja sen palveluksen osallisuuden, joka pyhäin varaksi koottu oli.
CPR1642 4. ja meitä suurella ahkerudella rucoilit että me ottaisimma wastan sen hywän työn ja
sen palweluxen osallisuden cuin Pyhäin waraxi coottu oli.
UT1548 4.
sen mine todhistan
itze walmihit/ ia rucolit meite swren achkerudhe' cansa/ ette me wastanottaisinma sen
Hyuenteghon/ ia sen palueluxen Osalisudhen/ ioca coottu oli ninen Pyhein waraxi.
sen minä todistan
itse walmiit/ ja rukoilit meitä suuren ahkeruuden kanssa/ että me wastaan ottaisimme se hywän
teon/ ja sen palweluksen osallisuuden/ joka kootu on niiden pyhäin waraksi.
Ref2016NTSve 4. Mycket enträget bad de oss att vi skulle ta emot denna gåva och deras
deltagande i hjälpen till de heliga.
J-P-Green 4. with much entreating, begging us (to) receive of us the grace and the fellowship of the
ministry to the saints.
KJV 4. Praying us with much intreaty that we would receive the gift, and take upon us the
fellowship of the ministering to the saints.

Luther2009 4. und baten uns mit vielem Zureden, die Liebesgabe und die Gemeinschaft am Dienst
für die Heiligen anzunehmen;
Ostervald-Fr 4. Nous priant très instamment de recevoir cette aumône et leur contribution pour
l'assistance des saints.
RV'1862 4. Rogándonos con muchos ruegos, que recibiésemos el don, y nos encargásemos de la
comunicación del servicio que se hace para los santos.
SVV1750 4 Ons met vele vermaning biddende, dat wij wilden aannemen de gave en de
gemeenschap dezer bediening, die voor de heiligen geschiedt.
PR1739 4. Ja pallusid meid mitme maenitsussega, et meie piddime sedda andi ja jaggamisse
toimetamist ende kätte wotma, ja pühhadele wima.
RuSV1876 4 они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении
святым;
5
TR Scriverer 5. καὶ οὐ καθὼς ἠλπίσαμεν, ἀλλ’ ἑαυτοὺς ἔδωκαν πρῶτον τῷ Κυρίῳ, καὶ
ἡμῖν διὰ θελήματος Θεοῦ.
Gr-East 5. καὶ οὐ καθὼς ἠλπίσαμεν, ἀλλ’ ἑαυτοὺς ἔδωκαν πρῶτον τῷ Κυρίῳ καὶ ἡμῖν
διὰ θελήματος Θεοῦ,
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TKIS 5. eikä vain, niin kuin olimme toivoneet, vaan antoivat itsensä ennen kaikkea Herralle, sitten
meille, Jumalan tahdosta,
FiSTLK2017 5. eivätkä he vain tehneet, kuten olimme toivoneet, vaan antoivat itsensäkin, ensiksi
Herralle ja sitten meille Jumalan tahdosta,
Biblia1776 5. Ja ei niinkuin me toivoimme, vaan he antoivat itsensä ensisti Herralle ja (sitte) meille
Jumalan tahdon kautta.
CPR1642 5. Ja ei nijn cuin me toiwomma waan he annoit idzens ensist HERralle ja sijtte meillen
Jumalan tahdon cautta
UT1548 5. Ja ei nin/ quin me toiuoimma/ waan he annoit itzens ensin HErrale/ ia sitelehin meillen/
Jumalan tahdhon lepitze/
Ja ei niin/ kuin me toiwomme/ wan he annoit itsensä ensin Herralle/ ja siitä lähin meillen/ Jumalan
tahdon läwitse/
Ref2016NTSve 5. Och de gav inte endast vad vi hade hoppats, utan sig själva gav de först åt
Herren och (sedan) åt oss genom Guds vilja.

J-P-Green 5. And not as we hoped, but (they) first gave themselves to the Lord and to us through
(the) will of God,
KJV 5. And this they did, not as we hoped, but first gave their own selves to the Lord, and unto us
by the will of God.
Luther2009 5. und gaben nicht nur, wie wir hofften, sondern sie stellten sich selbst zur Verfügung,
zuerst dem Herrn und danach uns, durch den Willen Gottes,
Ostervald-Fr 5. Et ils n'ont pas seulement fait comme nous l'avions espéré, mais ils se sont donnés
premièrement eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu;
RV'1862 5. Y esto hicieron, no como lo esperábamos, mas a sí mismos dieron primeramente al
Señor, y a nosotros por la voluntad de Dios.
SVV1750 5 En zij deden niet alleen, gelijk wij gehoopt hadden, maar gaven zichzelven eerst aan den
Heere en daarna aan ons, door den wil van God.
PR1739 5. Ja nemmad ei teinud mitte ükspäinis nenda, kui meie lootsime, waid nemmad andsid
isseennast essiti Issandale, pärrast meile, Jummala tahtmisse läbbi:
RuSV1876 5 и не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых,
Господу, потом и нам по воле Божией;
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TR Scriverer 6. εἰς τὸ παρακαλέσαι ἡμᾶς Τίτον, ἵνα καθὼς προενήρξατο, οὕτω καὶ
ἐπιτελέσῃ εἰς ὑμᾶς καὶ τὴν χάριν ταύτην.
Gr-East 6. εἰς τὸ παρακαλέσαι ἡμᾶς Τίτον, ἵνα καθὼς προενήρξατο οὕτω καὶ ἐπιτελέσῃ
εἰς ὑμᾶς καὶ τὴν χάριν ταύτην.
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TKIS 6. niin että kehoitimme Tiitusta niin kuin hän aikaisemmin oli alkanut, niin myös saattamaan
keskellänne päätökseen tämänkin rakkaudentyön.
FiSTLK2017 6. niin että me kehotimme Tiitusta, niin kuin hän oli jo alkanut, saattamaan
keskuudessanne päätökseen tämänkin rakkaudentyön.
Biblia1776 6. Että meidän pitäis Titusta neuvoman, että, niinkuin hän oli ennen ruvennut, hänen
pitäis senkaltaisen hyvän työn niin teidän seassanne päättämän;
CPR1642 6. Että meidän pidäis Titusta neuwoman että nijncuin hän oli ennen ruwennut hänen
pidäis sencaltaisen hywän työn nijn teidän seasan päättämän.
UT1548 6. Ette meiden pidheis Titum manaman/ ette quin hen oli ennen ruuennut/ nin henen mös
pidheis sencaltaisen Hyuenteghon teiden seasan päättemen.

Että meidän pitäist Tituksen manaaman/ että kuin hän oli ennen ruwennut/ niin hänen myös pitäis
senkaltaisen hywän teon teidän seassan päättämän.
Ref2016NTSve 6. Därför bad vi Titus att också slutföra den kärleksgärning som han redan hade
påbörjat hos er.
J-P-Green 6. for us to call on Titus, that even as he began before, so also he might complete this
grace to you also.
KJV 6. Insomuch that we desired Titus, that as he had begun, so he would also finish in you the
same grace also.
Luther2009 6. sodass wir Titus zugeredet haben, dass er, wie er zuvor angefangen hatte, auch
unter euch diese Liebesgabe abschließe.
Ostervald-Fr 6. De sorte que nous avons prié Tite, comme il avait commencé cette œuvre de
charité, de l'achever aussi auprès de vous.
RV'1862 6. De tal manera que exhortamos a Tito, que como había comenzado ya, así también
acabase en vosotros la misma gracia también.
SVV1750 6 Alzo dat wij Titus vermaanden, dat, gelijk hij te voren begonnen had, hij ook alzo nog
deze gave bij u voleinden zou.
PR1739 6. Et meie piddime Titust maenitsema, et temma nenda, kui ta enne olli hakkanud, ka
sedda andi teie jures piddi löppetama.
RuSV1876 6 поэтому мы просили Тита, чтобы он, как начал, так и окончил у вас и это доброе
дело.
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TR Scriverer 7. ἀλλ’ ὥσπερ ἐν παντὶ περισσεύετε, πίστει καὶ λόγῳ, καὶ γνώσει, καὶ πάσῃ
σπουδῇ, καὶ τῇ ἐξ ὑμῶν ἐν ἡμῖν ἀγάπῃ, ἵνα καὶ ἐν ταύτῃ τῇ χάριτι περισσεύητε.
Gr-East 7. ἀλλ’ ὥσπερ ἐν παντὶ περισσεύετε, πίστει καὶ λόγῳ καὶ γνώσει καὶ πάσῃ
σπουδῇ καὶ τῇ ἐξ ὑμῶν ἐν ἡμῖν ἀγάπῃ, ἵνα καὶ ἐν ταύτῃ τῇ χάριτι περισσεύητε.
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TKIS 7. Mutta niin kuin teillä on ylen runsaasti kaikkea: uskoa, sanaa, tietoa, kaikkea intoa ja
*rakkautta meitä kohtaan*, niin olkaa ylen runsaskätiset tässäkin rakkaudentyössä.

FiSTLK2017 7. Mutta niin kuin teillä on ylenpalttisesti kaikkea: uskoa, sanaa, tietoa, kaikkinaista
intoa ja meistä teihin tullutta rakkautta, olkaa ylenpalttiset tässäkin rakkaudentyössä.
Biblia1776 7. Mutta niinkuin te olette kaikissa rikkaat, uskossa ja sanassa, ja taidossa ja
kaikkinaisessa ahkeruudessa, ja teidän rakkaudessanne meidän kohtaamme, (niin sovittakaat siis),
että te myös tässä armossa rikkaat olisitte.
CPR1642 7. Mutta nijncuin te oletta caikisa rickat uscosa sanasa ja taidosa ja caickinaises
ahkerudes ja teidän rackaudesan meidän tygö nijn sowittacat sijs että te myös täsä hywäs tegos
rickat olisitta.
UT1548 7. Mutta ninquin te oletta caikissa rickaat/ vskossa ia sanassa ia taidosa/ ia caikinaises
achkerudhes/ ia teiden Rackauxesan meiden tyge/ Nin souittacat sis/ ette te mös tesse
Hyuesteghos rickat olisitta.
Mutta niinkuin te olette kaikissa rikkaat/ uskossa ja sanassa ja taidossa/ ja kaikkinaisessa
ahkeruudessa/ ja teidän rakkaudessan meidän tykö/ Niin sowittakaat siis/ että te myös tässä
hywässä teossa rikkaat olisitte.
Ref2016NTSve 7. Men liksom ni har överflöd på allt, i tro och i tal och i kunskap och i all iver och i
er kärlek till oss, (så ska ni nu) också (se till) att överflöda i denna kärleksgärning.
J-P-Green 7. But even as you abound in everything, in faith, and in word, and in knowledge, and in all
earnestness, and in your love in us, that you also should abound in this grace.
KJV 7. Therefore, as ye abound in every thing, in faith, and utterance, and knowledge, and in all
diligence, and in your love to us, see that ye abound in this grace also.
Luther2009 7. Aber genauso wie ihr in allen Stücken reich seid, im Glauben, im Wort, in der
Erkenntnis, in aller Hingabe und in eurer Liebe zu uns, so sollt ihr auch bei dieser Liebesgabe reich
sein.
Ostervald-Fr 7. C'est pourquoi, comme vous abondez en toutes choses, en foi, en parole, en
connaissance, en zèle de toute sorte, et en amour pour nous, abondez aussi dans cette œuvre de
charité.
RV'1862 7. Por tanto como en todo abundáis, en fé, y en palabra, y en ciencia, y en toda diligencia, y
en vuestro amor con nosotros, mirád que abundéis en esta gracia también.
SVV1750 7 Zo dan, gelijk gij in alles overvloedig zijt, in geloof, en in woord, en in kennis, en in alle
naarstigheid, en in uw liefde tot ons, ziet, dat gij ook in deze gave overvloedig zijt.
PR1739 7. Agga otsego teie keikis rikkad ollete, uskus ja sannas, ja tundmisses, ja keigesugguses
ussinusses, ja ommas armastusses meie wasto, nenda tehke, et teie ka sellesinnatse anni sees
rikkad ollete.
RuSV1876 7 А как вы изобилуете всем: верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и
любовью вашею к нам, – так изобилуйте и сею добродетелью.
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TR Scriverer 8. οὐ κατ’ ἐπιταγὴν λέγω, ἀλλὰ διὰ τῆς ἑτέρων σπουδῆς καὶ τὸ τῆς
ὑμετέρας ἀγάπης γνήσιον δοκιμάζων.
Gr-East 8. Οὐ κατ’ ἐπιταγὴν λέγω, ἀλλὰ διὰ τῆς ἑτέρων σπουδῆς καὶ τὸ τῆς ὑμετέρας
ἀγάπης γνήσιον δοκιμάζων·
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TKIS 8. En puhu käskien, vaan muitten innon perusteella *teidänkin rakkautenne* aitoutta koetellen.
FiSTLK2017 8. En sano tätä käskynä, vaan viittaamalla muiden intoon koettelen teidänkin
rakkautenne vilpittömyyttä.
Biblia1776 8. Enpä minä vaatimisesta sitä sano, vaan muiden ahkeruudesta koettelen minä myös
teidän rakkautenne vakuutta.
CPR1642 8. Embä minä sitä sano että minä waadin teitä sijhen waan että muut nijn ahkerat owat
kiusan minä myös teitä rackauteen jos se waca olis.
UT1548 8. Eipe mine site sano/ ette mine sijhen teite waadhin/ Waan ette mud nin achkerat ouat/
kiusan mine mös teiden Rackaudhen/ ios hen selkie ombi.
Eipä minä sitä sano/ että minä siihen teitä waadin/ waan että muut niin ahkerat owat/ kiusaan
minä myös teidän rakkauden/ jos hän selkeä ompi.
Ref2016NTSve 8. Jag säger inte (detta) som en befallning, utan för att genom andras iver även
pröva äktheten i er kärlek.
J-P-Green 8. I do not speak according to command, but through the earnestness of others and
testing the trueness of your love.
KJV 8. I speak not by commandment, but by occasion of the forwardness of others, and to prove
the sincerity of your love.
Luther2009 8. Das sage ich nicht als Gebot; sondern weil andere so fleißig sind, prüfe ich auch die
Echtheit eurer Liebe.
Ostervald-Fr 8. Je ne le dis point par commandement, mais pour éprouver, par l'empressement des
autres, la sincérité de votre amour.
RV'1862 8. No hablo como quien manda; sino por motivo de la prontitud de los otros, y para probar
la sinceridad de vuestro amor.
SVV1750 8 Ik zeg dit niet als gebiedende, maar als door de naarstigheid van anderen ook de
oprechtheid uwer liefde beproevende.
PR1739 8. Minna ei ütle sedda mitte kui käskides, waid teiste ussinusse läbbi kiusan minna ka teie
armastust, kas se tössine on.
RuSV1876 8 Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и
вашей любви.
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TR Scriverer 9. γινώσκετε γὰρ τὴν χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅτι δι’ ὑμᾶς
ἐπτώχευσε, πλούσιος ὤν, ἵνα ὑμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσητε.

Gr-East 9. γινώσκετε γὰρ τὴν χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅτι δι’ ὑμᾶς
ἐπτώχευσε πλούσιος ὤν, ἵνα ὑμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσητε.
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TKIS 9. Sillä tunnette Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että vaikka Hän oli rikas, Hän tuli
tähtenne köyhäksi, jotta te Hänen köyhyydestään rikastuisitte.
FiSTLK2017 9. Sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että hän, vaikka
oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte.
Biblia1776 9. Sillä te tiedätte meidän Herran Jesuksen Kristuksen armon, että hän rikkaana
ollessansa tuli kuitenkin teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyytensä kautta rikkaaksi
tulisitte.
CPR1642 9. Sillä te tiedätte meidän HERran Jesuxen Christuxen Armon että hän ricasna ollesans
tuli cuitengin teidän tähten köyhäxi että te hänen köyhydens cautta rickaxi tulisitta.
UT1548 9. Sille te tiedhet meiden HERRAN IesuSEN Christusen Armon/ ette waicka hen kylle Ricas
oli/ tuli hen quitengin Kieuhexi teiden tedhen/ Senpäle ette te henen Kieuhydhens cautta Rickaxi
tulisitta.
Sillä te tiedät meidän HERRAN Jesuksen Kristuksen armon/ että waikka hän kyllä rikas oli/ tuli hän
kuitenkin köyhäksi teidän tähden/ Sen päälle että te hänen köyhyytensä kautta rikkaaksi tulisitte.
Ref2016NTSve 9. För ni känner vår Herre, Jesu Kristi, nåd, att fastän han var rik blev han likväl
fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika.
J-P-Green 9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that being rich, He became poor for
your sake, so that you might become rich by the poverty of that One.
KJV 9. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that, though he was rich, yet for your sakes
he became poor, that ye through his poverty might be rich.
Luther2009 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war,
um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet.
Ostervald-Fr 9. Car vous connaissez la charité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, étant riche, s'est
fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté vous fussiez rendus riches.
RV'1862 9. Porque ya sabéis la gracia del Señor nuestro Jesu Cristo, que por amor de vosotros se
hizo pobre, siendo rico; para que vosotros por su pobreza fueseis ricos.

SVV1750 9 Want gij weet de genade van onzen Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm
geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden.
PR1739 9. Sest teie teate meie Issanda Jesusse Kristusse armo, et temma teie pärrast on waeseks
sanud, kui ta rikkas olli, et teie temma waesusse läbbi piddite rikkaks sama.
RuSV1876 9 Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат,
обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою.
10
TR Scriverer 10. καὶ γνώμην ἐν τούτῳ δίδωμι• τοῦτο γὰρ ὑμῖν συμφέρει, οἵτινες οὐ
μόνον τὸ ποιῆσαι ἀλλὰ καὶ τὸ θέλειν προενήρξασθε ἀπὸ πέρυσι•
Gr-East 10. καὶ γνώμην ἐν τούτῳ δίδωμι· τοῦτο γὰρ ὑμῖν συμφέρει, οἵτινες οὐ μόνον τὸ
ποιῆσαι, ἀλλὰ καὶ τὸ θέλειν προενήρξασθε ἀπὸ πέρυσι·
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TKIS 10. Annan sen vuoksi neuvon, sillä siitä on hyötyä teille, jotka viime vuodesta lähtien olette
olleet ensimmäiset ette ainoastaan tekemässä, vaan myös tahtomassa.
FiSTLK2017 10. Annan vain neuvon tässä asiassa, sillä se on hyödyksi teille, jotka jo viime vuonna
olitte ensimmäiset, ette ainoastaan tekemässä, vaan myös tahtomassa.
Biblia1776 10. Minun neuvoni minä tästä annan; sillä se on teille hyödyllinen, että te olette ennen
ruvenneet ei ainoasti sitä tekemään, vaan jo menneenä vuonna tahdoitte sitä.
CPR1642 10. MInun neuwoni minä tästä annan: sillä se on teille tarpellinen että te jo oletta
ajastaica ennen ruwennet ei ainoastans sitä tekemän waan jo tahdoittakin sitä.
UT1548 10. Minun neuuoni mine tehen annan/ Sille se on teille tarpelinen/ ette te io oletta
aijastaica ennen ruueneet/ ei ainostans site tekemen/ waan mös site tadhoita.
Minun neuwoni minä tähän annan/ Sillä se on teille tarpeellinen/ että te jo olette ajastaikaa ennen
ruwenneet/ ei ainoastansa sitä tekemään/ waan myös sitä tahdoitte.
Ref2016NTSve 10. Och i detta ger jag (mitt) råd, för det är till ert eget bästa, ni som redan för ett år
sedan inte bara påbörjade arbetet utan också var villiga till det.
J-P-Green 10. And I give judgment in this, for this is profitable for you, who began before not only to
do, but also to be willing from last year.

KJV 10. And herein I give my advice: for this is expedient for you, who have begun before, not only
to do, but also to be forward a year ago.
Luther2009 10. Und hierin sage ich meine Meinung; denn das ist euch nützlich, die ihr seit vorigem
Jahr nicht allein das Tun begonnen habt, sondern auch das Wollen.
Ostervald-Fr 10. Et en cela je vous donne un conseil, car cela vous convient, à vous qui non
seulement avez commencé de le faire, mais qui en aviez eu le dessein dès l'année passée.
RV'1862 10. Y en esto doy mi consejo; porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis
ántes no solo a hacerlo, sino también a quererlo hacer el año pasado:
SVV1750 10 En ik zeg in dezen mijn mening; want dit is u oorbaar, als die niet alleen het doen, maar
ook het willen van over een jaar te voren hebt begonnen.
PR1739 10. Ja ses annan minna omma nou, sest se tulleb teile kassuks, kes teie jo mullo ollete
enne hakkanud, mitte ükspäinis sedda teggema, waid ka sedda tahtma.
RuSV1876 10 Я даю на это совет: ибо это полезно вам, которые не только начали делать
сие, но и желали того еще с прошедшего года.
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TR Scriverer 11. νυνὶ δὲ καὶ τὸ ποιῆσαι ἐπιτελέσατε, ὅπως, καθάπερ ἡ προθυμία τοῦ
θέλειν, οὕτω καὶ τὸ ἐπιτελέσαι ἐκ τοῦ ἔχειν.
Gr-East 11. νυνὶ δὲ καὶ τὸ ποιῆσαι ἐπιτελέσατε, ὅπως καθάπερ ἡ προθυμία τοῦ θέλειν,
οὕτω καὶ τὸ ἐπιτελέσαι ἐκ τοῦ ἔχειν.
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TKIS 11. Täyttäkää nyt siis myös tekeminen, jotta niin kuin on tahtomisen alttiutta, niin olisi myös
täyttäminen sen mukaan, mitä teillä on.
FiSTLK2017 11. Saattakaa nyt siis tekonne päätökseen, niin että, yhtä alttiisti kuin olitte sitä
halunneet, myös veisitte sen loppuun asti varojenne mukaan.
Biblia1776 11. Täyttäkäät siis nyt se työ, jonka te rupesitte, että niinkuin tahto valmis oli, te myös
sen voimanne perästä täyttäisitte.
CPR1642 11. Täyttäkät sijs se työ cuin te rupeisitta että nijncuin tahto walmis oli te myös sen
woimanna perästä täytäisitte.
UT1548 11. Teutteke sis nyt se Teco quin rupesitta/ Ette quin tachto walmis oli/ nin te mös site
teuttäke taghanna pereste/
Täyttäkää siis nyt se teko kuin rupesitte/ Että kuin tahto walmista oli/ niin te myös sitä täyttäkään
taakanne perästä/

Ref2016NTSve 11. Så fullfölj nu också arbetet ni började, för att såsom (det fanns) en iver att vilja
(detta), så (ska ni) också fullfölja det efter er förmåga.
J-P-Green 11. But now also finish the doing (of it), so that even as (there was) the eagerness (in)
the willing, so also the finishing, (giving) out of (what) you have.
KJV 11. Now therefore perform the doing of it; that as there was a readiness to will, so there may
be a performance also out of that which ye have.
Luther2009 11. Nun aber vollbringt auch die Ausführung, damit, genauso wie die Bereitschaft zum
Wollen, auch das Vollbringen da sei je nach dem, was ihr habt.
Ostervald-Fr 11. Achevez donc maintenant de le faire, afin que comme il y a eu la promptitude de la
volonté, il y ait aussi l'accomplissement selon vos moyens.
RV'1862 11. Ahora pues acabád de hacerlo; para que como fué pronto el ánimo en el querer, así
también lo sea en el cumplirlo de lo que tenéis.
SVV1750 11 Maar nu voleindigt ook het doen; opdat, gelijk als er geweest is de volvaardigheid des
gemoeds om te willen, er ook alzo zij het voleindigen uit hetgeen gij hebt.
PR1739 11. Agga nüüd löppetage ka sedda teggemist, et nenda kui hea meel on, et teie tahhate,
nenda olgo ka hea meel, et teie löppetate sest, mis teil kä on.
RuSV1876 11 Совершите же теперь самое дело, дабы, чего усердножелали, то и исполнено
было по достатку.
12
TR Scriverer 12. εἰ γὰρ ἡ προθυμία πρόκειται, καθὸ ἐὰν ἔχῃ, τις εὐπρόσδεκτος, οὐ καθὸ
οὐκ ἔχει.
Gr-East 12. εἰ γὰρ ἡ προθυμία πρόκειται, καθὸ ἐὰν ἔχῃ τις εὐπρόσδεκτος, οὐ καθὸ οὐκ
ἔχει.
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TKIS 12. Sillä jos on alttiutta, se on otollista sen mukaan kuin jollakin on, eikä sen mukaan kuin
hänellä ei ole.
FiSTLK2017 12. Sillä jos on alttiutta, se on otollista sen mukaan, kuin on varoja, ei sen mukaan,
kuin niitä ei ole.
Biblia1776 12. Sillä jos joku edellä mielellinen on, niin hän on otollinen varansa jälkeen, ja ei sen
jälkeen, joka ei hänellä ole.
CPR1642 12. Sillä jos jocu mielellinen on nijn hän on otollinen hänen warans jälken ja ei sen jälken
jota ei hänellä ole.

UT1548 12. Sille ios iocu mielelinen on/ nin he' on otolinen/ waranssa ielkin/ ia ei sen pereste iota
ei henelle ole.
Sillä jos joku mielellinen on/ niin hän on otollinen/ waransa jälkeen/ ja ei sen perästä jota ei hänellä
ole.
Ref2016NTSve 12. För om den goda viljan finns, så är han välkommen med vad han har (och) inte
med vad han inte har.
J-P-Green 12. For if the eagerness is present, (it is) acceptable according to (what) one has, not
according to (what) one does not have.
KJV 12. For if there be first a willing mind, it is accepted according to that a man hath, and not
according to that he hath not.
Luther2009 12. Denn wenn die Bereitschaft da ist, so ist einer angenehm, je nach dem, was er hat,
nicht nach dem, was er nicht hat.
Ostervald-Fr 12. Car, si la promptitude de la volonté existe, on est agréable à Dieu, selon ce qu'on a,
et non selon ce qu'on n'a pas.
RV'1862 12. Porque si primero hay voluntad pronta, será acepta según lo que alguno tiene, y no
según lo que no tiene.
SVV1750 12 Want indien te voren de volvaardigheid des gemoeds daar is, zo is iemand aangenaam
naar hetgeen hij heeft, niet naar hetgeen hij niet heeft.
PR1739 12. Sest kui kellelgi enne hea meel on, siis on temma öiete armas sedda möda, kui temmal
on, ei mitte sedda möda, kui temmal ei olle.
RuSV1876 12 Ибо если есть усердие, то оно принимается смотря по тому, кто что имеет, а не
по тому, чего не имеет.
13 TR Scriverer 13. οὐ γὰρ ἵνα ἄλλοις ἄνεσις, ὑμῖν δὲ θλῖψις•
Gr-East 13. οὐ γὰρ ἵνα ἄλλοις ἄνεσις, ὑμῖν δὲ θλῖψις, ἀλλ’ ἐξ ἰσότητος ἐν τῷ νῦν καιρῷ
τὸ ὑμῶν περίσσευμα εἰς τὸ ἐκείνων ὑστέρημα,
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TKIS 13. Ei näet niin, että muilla olisi huojennus, (mutta) teillä ahdinko, vaan tasauksen vuoksi
tulkoon nykyisenä aikana teidän yltäkylläisyytenne heidän puutteensa hyväksi,
FiSTLK2017 13. Sillä ei ole tarkoitus, että muilla olisi huojennus, teillä rasitus, vaan tasauksen
vuoksi tulkoon tätä nykyä teidän yltäkylläisyytenne heidän puutteensa hyväksi,
Biblia1776 13. Ei niin luullen, että muilla pitää oleman huojennus ja teillä ahdistus, vaan että se
tasan olis, niin palvelkaan teidän rikkautenne heidän köyhyyttänsä tällä ajalla,
CPR1642 13. Ei nijn luullen että muilla pitä oleman huojistus ja teillä ahdistus waan että se tasan
olis nijn palwelcan teidän rickauden heidän köyhyttäns tällä cowalla ajalla
UT1548 13. Ei nin lwlten/ ette muilla pite oleman hooistus ia teille adhistus/ waan ette se tasainen
olis/ Nin paluelkaan teiden Rickaudhen heiden Kieuhyttens telle Coualla aialla/

Ei niin luulten/ että muilla pitää oleman huojennus ja teillä ahdistus/ waan että se tasainen olisi/
Niin palwelkaan teidän rikkauden heidän köyhyyttänsä tällä kowalla ajalla/
Ref2016NTSve 13. För (meningen är) inte att andra ska ha det lätt och ni lida nöd, utan att alla ska
få det lika.
J-P-Green 13. For (it is) not that (there may be) ease to others, but trouble (to) you;
KJV 13. For I mean not that other men be eased, and ye burdened:
Luther2009 13. Nicht, dass andere Erleichterung haben sollen, ihr aber Bedrängnis, sondern es soll
ein Ausgleich stattfinden.
Ostervald-Fr 13. En effet, pour que les autres soient soulagés, il ne faut pas que vous soyez
surchargés; au contraire, qu'il y ait égalité,
RV'1862 13. No en verdad que para otros haya relajación, y para vosotros apretura:
SVV1750 13 Want dit zeg ik niet, opdat anderen zouden verlichting hebben, en gij verdrukking;
PR1739 13. Sest sedda ütlen ma, ei mitte, et teistel peab hölpo ja teil willetsus ollema; waid
ühhesugguse arro pärrast aidago selsinnatsel aial teie rikkus nende pudo,
RuSV1876 13 Не требуется , чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была
равномерность.
14
TR Scriverer 14. ἀλλ’ ἐξ ἰσότητος, ἕν τῷ νῦν καιρῷ τό ὑμῶν περίσσευμα εἴς τό ἐκείνων

ὑστέρημά, ἵνα καὶ τὸ ἐκείνων περίσσευμα γένηται εἰς τὸ ὑμῶν ὑστέρημα ὅπως
γένηται ἰσότης
Gr-East 14. ἵνα καὶ τὸ ἐκείνων περίσσευμα γένηται εἰς τὸ ὑμῶν ὑστέρημα, ὅπως
γένηται ἰσότης,
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TKIS 14. jotta heidänkin yltäkylläisyytensä tulisi teidän puutteenne hyväksi, niin että syntyisi tasaus,
FiSTLK2017 14. että heidänkin yltäkylläisyytensä tulisi teidän puutteenne hyväksi, että syntyisi
tasaus,
Biblia1776 14. Että myös heidän rikkautensa teidän puuttumistanne palvelis, että tasan tapahtuis,

CPR1642 14. Että heidän rickaudens tästedes teidän puuttumistan palwelis että tasan tapahduis:
UT1548 14. Ette mös heiden yldekyllydhens testedes paluelis teiden puttumistan/ senpäle ette
tasaisus pidheis tapachtuma'/
Että myös heidän yltäkyllyytensä tästedes palwelis teidän puuttumistan/ sen päälle että tasaisuus
pitäisi tapahtuman/
Ref2016NTSve 14. Just nu kommer ert överflöd (att avhjälpa) deras brist, för att också deras
överflöd ska avhjälpa er brist. Så blir det lika för alla,
J-P-Green 14. but by equality in the present time, your abundance for their need; but also that their
abundance may be for your need, that there may be equality;
KJV 14. But by an equality, that now at this time your abundance may be a supply for their want,
that their abundance also may be a supply for your want: that there may be equality:
Luther2009 14. So helfe euer Überfluss in dieser Zeit ihrem Mangel ab, damit auch ihr Überfluss
danach eurem Mangel abhilft und so ein Ausgleich geschieht,
Ostervald-Fr 14. Que votre abondance supplée maintenant à leur indigence; afin que leur
abondance supplée aussi à votre indigence, en sorte qu'il y ait égalité,
RV'1862 14. Sino a la iguala, para que ahora en este tiempo, vuestra abundancia supla la falta de
los otros; para que también la abundancia de ellos supla vuestra falta, de manera que haya
igualdad:
SVV1750 14 Maar opdat uit gelijkheid, in dezen tegenwoordigen tijd, uw overvloed zij om hun
gebrek te vervullen; opdat ook hun overvloed zij om uw gebrek te vervullen, opdat er gelijkheid
worde.
PR1739 14. Et ka nende rikkus woiks teie pudo aidata, et ühhesuggune arro woiks olla:
RuSV1876 14 Ныне ваш избыток в восполнение их недостатка; а после их избыток в
восполнение вашего недостатка, чтобы была равномерность,
15
TR Scriverer 15. καθὼς γέγραπται, Ὁ τὸ πολὺ, οὐκ ἐπλεόνασε• καὶ ὁ τὸ ὀλίγον, οὐκ
ἠλαττόνησε.
Gr-East 15. καθὼς γέγραπται· ὁ τὸ πολὺ οὐκ ἐπλεόνασε, καὶ ὁ τὸ ὀλίγον οὐκ
ἠλαττόνησε.
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TKIS 15. niin kuin on kirjoitettu: "Joka paljon oli koonnut, sillä ei ollut liikaa, ja joka vähän oli
koonnut, siltä ei puuttunut."

FiSTLK2017 15. kuten on kirjoitettu: "Sille, jolla oli paljon, ei jäänyt liikaa, ja siltä, jolla oli vähän, ei
puuttunut mitään."
Biblia1776 15. Niinkuin kirjoitettu on: joka paljon kokosi, ei hänellä ollut liiaksi, ja joka vähän kokosi,
ei häneltä mitään puuttunut.
CPR1642 15. Nijncuin kirjoitettu on: Joca paljo cocois ei hänellä ollut lijaxi ja joca wähän cocois ei
häneldä mitän puuttunut.
UT1548 15. ninquin kirioitettu on/ Joca palio cocosi/ ei henelle ollut lijaxi/ Ja ioca wähen cocosi/
ei henelle miteken pwttunut.
niinkuin kirjoitettu on/ Joka paljon kokosi/ ei hänellä ollut liiaksi/ Ja joka wähän kokosi/ ei hänellä
mitään puuttunut.
Ref2016NTSve 15. som det står skrivet: Den som (samlade) mycket fick ingenting över, och den
som (samlade) lite saknade ingenting.
J-P-Green 15. even as it has been written, "He (gathering) much, he had nothing left over, and he
(gathering) little had no less."
KJV 15. As it is written, He that had gathered much had nothing over; and he that had gathered
little had no lack.
Luther2009 15. wie geschrieben steht: Wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss, und wer wenig
sammelte, hatte keinen Mangel.
Ostervald-Fr 15. Selon qu'il est écrit: Celui qui recueillait beaucoup, n'en avait pas plus, et celui qui
recueillait peu, n'en avait pas moins.
RV'1862 15. Como está escrito: El que recogió mucho, no tuvo más; y el que poco, no tuvo ménos.
SVV1750 15 Gelijk geschreven is: Die veel verzameld had, had niet over; en die weinig verzameld
had, had niet te weinig.
PR1739 15. Nenda kui kirjotud on: Kes paljo koggunud, sel ei olnud liaks, ja kes pissut koggunud,
sel ei olle wähhem olnud.
RuSV1876 15 как написано: кто собрал много, не имел лишнего; и кто мало, не имел
недостатка.
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TR Scriverer 16. Χάρις δὲ τῷ Θεῷ τῷ διδόντι τὴν αὐτὴν σπουδὴν ὑπὲρ ὑμῶν ἐν τῇ
καρδίᾳ Τίτου,
Gr-East 16. Χάρις δὲ τῷ Θεῷ τῷ διδόντι τὴν αὐτὴν σπουδὴν ὑπὲρ ὑμῶν ἐν τῇ καρδίᾳ
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TKIS 16. Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa Tiituksen sydämeen saman innon teidän hyväksenne.
FiSTLK2017 16. Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa Tiituksen sydämeen saman innon teidän
hyväksenne!
Biblia1776 16. Mutta Jumalan olkoon kiitos, joka senkaltaisen ahkeruuden antoi Tituksen
sydämeen teidän tähtenne!
CPR1642 16. Mutta Jumalan olcon kijtos joca sencaltaisen ahkeruden annoi Tituxen sydämeen
teidän tähten.
UT1548 16. Mutta Jumalan olcoon Kijtos/ ioca sencaltaisen achkerudhen annoi Titusen
Sydhemeen teidhen tedhe'.
Mutta Jumalan olkoon kiitos/ joka sen kaltaisen ahkeruuden antoi Tituksen sydämeen teidän
tähden.
Ref2016NTSve 16. Men Gud vare tack, som lägger samma ivriga omsorg för er i Titus hjärta,
J-P-Green 16. But thanks (be) to God, who gives the same earnestness for you in the heart of Titus.
KJV 16. But thanks be to God, which put the same earnest care into the heart of Titus for you.
Luther2009 16. Gott aber sei Dank, der denselben Eifer für euch ins Herz des Titus gegeben hat.
Ostervald-Fr 16. Or, grâces soient rendues à Dieu qui a mis le même zèle pour vous dans le cœur
de Tite;
RV'1862 16. Empero gracias a Dios que puso la misma solicitud por vosotros en el corazón de Tito.
SVV1750 16 Doch Gode zij dank, Die dezelfde naarstigheid voor u in het hart van Titus gegeven
heeft;
PR1739 16. Agga tänno olgo Jum̃ alale, kes nisuggust hoolt teie pärrast Titusse süddamesse on
annud,
RuSV1876 16 Благодарение Богу, вложившему в сердце Титово такое усердие к вам.
17
TR Scriverer 17. ὅτι τὴν μὲν παράκλησιν ἐδέξατο, σπουδαιότερος δὲ ὑπάρχων,
αὐθαίρετος ἐξῆλθε πρὸς ὑμᾶς.
Gr-East 17. ὅτι τὴν μὲν παράκλησιν ἐδέξατο, σπουδαιότερος δὲ ὑπάρχων αὐθαίρετος
ἐξῆλθε πρὸς ὑμᾶς.
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TKIS 17. Sillä hän otti vaarin kehoituksesta, ja kun oli kovin innokas, hän lähti oma-aloitteisesti
luoksenne.
FiSTLK2017 17. Sillä hän otti vastaan kehotukseni innostuen lähtemään omasta halustaan
luoksenne.
Biblia1776 17. Sillä hän otti sen neuvon hyväksi, ja tosin oli sitä ahkerampi, että hän läksi
mielellänsä teidän tykönne.
CPR1642 17. Sillä hän otti sen neuwon ja tosin hän oli nijn ahkera että hän läxi mielelläns teidän
tygönne.
UT1548 17. Sille he' otti sen manauxen pälens/ ia tosin/ ette he' oli nin ylenachkera/ lexi hen itze
mielellens teiden tygen menemen.
Sillä hän otti sen manauksen päällensä/ ja tosin/ että hän oli niin ylen ahkera/ läksi hän itse
mielellänsä teidän tykön menemän.
Ref2016NTSve 17. för han tog verkligen emot (vår) uppmaning, och han var så ivrig att han
självmant reste till er.
J-P-Green 17. For truly he received the entreating, but being more earnest, he went out to you of his
own accord.
KJV 17. For indeed he accepted the exhortation; but being more forward, of his own accord he
went unto you.
Luther2009 17. Denn er nahm zwar die Ermahnung an, aber weil er noch eifriger war, ist er von
selber zu euch gereist.
Ostervald-Fr 17. Car il s'est rendu à mon exhortation, et il est parti, avec un plus grand
empressement et de son bon gré, pour vous voir.
RV'1862 17. Porque en verdad admitió la exhortación; mas estando él muy solícito, de su prop
voluntad se partió para vosotros.
SVV1750 17 Dat hij de vermaning heeft aangenomen, en zeer naarstig zijnde, gewillig tot u gereisd
is.
PR1739 17. Sest temma wottis kül sedda maenitsust wasto: agga et ta ussinam olli, siis on temma
isse hea melega teie jure läinud.
RuSV1876 17 Ибо, хотя и я просил его, впрочем он, будучи очень усерден, пошел к вам
добровольно.

18
TR Scriverer 18. συνεπέμψαμεν δὲ μετ’ αὐτοῦ τὸν ἀδελφὸν, οὗ ὁ ἔπαινος ἐν τῷ
εὐαγγελίῳ διὰ πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν•
Gr-East 18. συνεπέμψαμεν δὲ μετ’ αὐτοῦ τὸν ἀδελφὸν οὗ ὁ ἔπαινος ἐν τῷ εὐαγγελίῳ διὰ
πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν· -
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TKIS 18. Lähetimme hänen kanssaan veljen, jota ilosanoman työn vuoksi kiitetään kaikissa
seurakunnissa,
FiSTLK2017 18. Ja me lähetämme hänen kanssaan veljen, jota kiitetään evankeliumista kaikissa
seurakunnissa
Biblia1776 18. Mutta me olemme hänen kanssansa lähettäneet veljen, jota evankeliumissa
kiitetään kaikissa seurakunnissa.
CPR1642 18. Mutta me olemma yhden weljen hänen cansans lähettänet jota Evangeliumis kijtetän
caikisa Seuracunnisa.
UT1548 18. Mutta me olema ydhe' Welien henen cansans lehettenyet/ Joca kijteten Euangeliumis/
caikissa Seurakunnissa.
Mutta me olemme yhden weljen hänen kanssansa lähettäneet/ Joka kiitetään ewankeliumissa/
kaikissa seurakunnissa.
Ref2016NTSve 18. Men tillsammans med honom har vi sänt en broder, vars beröm (är) i evangeliet
i alla församlingarna.
J-P-Green 18. But we sent with him the brother whose praise (is) in the gospel throughout all the
assemblies,
KJV 18. And we have sent with him the brother, whose praise is in the gospel throughout all the
churches;
Luther2009 18. Wir haben aber den Bruder mit ihm gesandt, den alle Gemeinden für seinen Einsatz
für das Evangelium loben.
Ostervald-Fr 18. Nous avons aussi envoyé avec lui le frère dont la louange est répandue dans
toutes les Églises en ce qui concerne l'Évangile;
RV'1862 18. Y enviámos con él al hermano, cuya alabanza en el evangelio es notoria en todas las
iglesias.
SVV1750 18 En wij hebben ook met hem gezonden den broeder, die lof heeft in het Evangelie door
al de Gemeenten;

PR1739 18. Agga meie olleme ühhe wenna ühtlase temmaga läkkitanud, kedda kidetakse armoöppetusse pärrast keikist koggodustest.
RuSV1876 18 С ним послали мы также брата, во всех церквах похваляемого за
благовествование,
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TR Scriverer 19. οὐ μόνον δὲ, ἀλλὰ καὶ χειροτονηθεὶς ὑπὸ τῶν ἐκκλησιῶν συνέκδημος
ἡμῶν σὺν τῇ χάριτι ταύτῃ τῇ διακονουμένῃ ὑφ’ ἡμῶν πρὸς τὴν αὐτοῦ τοῦ Κυρίου
δόξαν καὶ προθυμίαν ὑμῶν•
Gr-East 19. οὐ μόνον δὲ, ἀλλὰ καὶ χειροτονηθεὶς ὑπὸ τῶν ἐκκλησιῶν συνέκδημος ἡμῶν
σὺν τῇ χάριτι ταύτῃ τῇ διακονουμένῃ ὑφ’ ἡμῶν πρὸς τὴν αὐτοῦ τοῦ Κυρίου δόξαν καὶ
προθυμίαν ἡμῶν· -
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TKIS 19. eikä ainoastaan niin, vaan hän on myös seurakuntien valitsema matkatoverimme tässä
rakkaudentyössä, joka on meidän toimitettavanamme itse Herran kunniaksi ja *teidän alttiutenne*
osoitukseksi.
FiSTLK2017 19. ja jonka seurakunnat vielä sen lisäksi ovat myös valinneet matkatoveriksemme
viemään tätä rakkauden lahjaa, joka on meidän toimitettavanamme itse Herran kunniaksi ja teidän
alttiutenne osoitukseksi.
Biblia1776 19. (Mutta ei se ainoasti, vaan hän on myös säätty seurakunnilta meidän
matkakumppaniksemme tämän armon kanssa, joka meidän kauttamme Herran kunniaksi
toimitetaan, ja teidän hyvän tahtonne koettelemiseksi,)
CPR1642 19. Mutta ei ainoastans sitä waan hän on myös säätty Seuracunnilda oleman meidän
matcacumpaninam täsä hywäsä tegosa joca meidän cauttam HERran cunniaxi toimitetan ja teidän
hywän mielen walmistuxen ylistyxexi.
UT1548 19. Mutta ei ainostans site/ waan hen ombi mös säätty Seurakunnilda oleman meiden
Matka Cumpanina tesse Hyuesseteghossa/ ioca meiden cautta wlostoimitetaan HERRan cunniaxi/
ia teiden Hyuen mielen walmistoxen ylistoxexi.

Mutta ei ainoastansa sitä/ waan hän ompi myös säädetty seurakunnilta oleman meidän
matkakumppanina tässä hywässä teossa/ joka meidän kautta ulos toimitetaan Herran kunniaksi/
ja teidän hywän mielen walmistuksen ylistykseksi.
Ref2016NTSve 19. Och inte bara (det), utan han är också vald av församlingarna till att följa med
oss på resan med denna gåva, som ordnas av oss till ära för Herren själv och (för att visa) er goda
vilja.
J-P-Green 19. and not only (so), but also he having been chosen by the assemblies (as) a traveling
companion to us with this gift being ministered by us to the glory of the Lord Himself, and your
eagerness,
KJV 19. And not that only, but who was also chosen of the churches to travel with us with this
grace, which is administered by us to the glory of the same Lord, and declaration of your ready
mind:
Luther2009 19. Nicht allein aber das, sondern er ist auch von den Gemeinden zu unserem
Reisegefährten mit dieser Liebesgabe verordnet, die durch uns zur Ehre des Herrn selbst und zum
Erweis eurer Bereitwilligkeit ausgerichtet wird.
Ostervald-Fr 19. Et non seulement cela; mais il a été choisi aussi, par les Églises, pour nous
accompagner dans le voyage, et pour porter les aumônes, que nous administrons à la gloire du
Seigneur même, et selon l'ardeur de votre zèle.
RV'1862 19. Y no solo esto, sino que también fué escogido por las iglesias para acompañarnos en
nuestro viaje con este beneficio, que es administrado por nosotros para gloria del mismo Señor, y
declaración de vuestro ánimo pronto:
SVV1750 19 En dat niet alleen, maar hij is ook van de Gemeenten verkoren, om met ons te reizen
met deze gave, die van ons bediend wordt tot de heerlijkheid des Heeren Zelven, en de
volvaardigheid uws gemoeds;
PR1739 19. Agga ei mitte ükspäinis se, waid tem̃ a on ka neist koggodustest meie teeseltsimehheks wallitsetud sellesinnatse anniga, mis meist toimetatakse Issanda ennese auuks, ja
teie hea mele tähheks.
RuSV1876 19 и притом избранного от церквей сопутствовать нам для сего благотворения,
которому мы служим во славу Самого Господа и в соответствие вашему усердию,
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TR Scriverer 20. στελλόμενοι τοῦτο, μή τις ἡμᾶς μωμήσηται ἐν τῇ ἁδρότητι ταύτῃ τῇ
διακονουμένῃ ὑφ’ ἡμῶν•
Gr-East 20. στελλόμενοι τοῦτο, μή τις ἡμᾶς μωμήσηται ἐν τῇ ἁδρότητι ταύτῃ τῇ
διακονουμένῃ ὑφ’ ἡμῶν,
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TKIS 20. Koetamme varoa, ettei kukaan moittisi meitä tämän runsaan avustuksen vuoksi, joka on
toimitettavanamme.
FiSTLK2017 20. Näin vältämme, ettei kukaan pääse moittimaan meitä mistään, mikä koskee tätä
runsasta avustusta, joka on meillä toimitettavana.
Biblia1776 20. Karttain sitä, ettei kenkään meitä panettelisi senkaltaisen rikkaan avun puolesta,
joka meidän kauttamme toimitetaan.
CPR1642 20. Ja cawahtacat ettei kengän meitä panettelis sencaltaisen rickan awun puolesta jota
meidän cauttam toimitetan.
UT1548 20. Ja cauattacat site/ ettei kengen meite mahdhaisi panetella sencaltaisen rickan Auun
polesta/ ioca meiden cauttan toimitetaan.
Ja kawahtakaat sitä/ ettei kenkään meitä mahtaisi panetella senkaltaisen rikkaan awun puolesta/
joka meidän kauttan toimitetaan.
Ref2016NTSve 20. Så undviker vi att man talar illa om oss på grund av denna frikostiga gåva, som
vi tar hand om.
J-P-Green 20. avoiding this, lest anyone should blame us in this bounty being ministered by us;
KJV 20. Avoiding this, that no man should blame us in this abundance which is administered by us:
Luther2009 20. So verhindern wir, dass uns jemand übel nachredet wegen dieser reichen Gabe, die
durch uns übermittelt wird;
Ostervald-Fr 20. Nous avons pris cette précaution, afin que personne ne pût nous blâmer dans
l'administration de ces aumônes abondantes;
RV'1862 20. Evitando esto, que nadie nos vitupere en esta abundancia que ministramos:
SVV1750 20 Dit verhoedende, dat ons niemand moge lasteren in dezen overvloed, die van ons
wordt bediend;
PR1739 20. Ja meie hoiame ennast se eest, et ükski meid ei pea laitma se rohke anni pärrast, mis
meist toimetakse,
RuSV1876 20 остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при таком обилии
приношений, вверяемых нашему служению;
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TR Scriverer 21. προνοοῦμενοι καλὰ οὐ μόνον ἐνώπιον Κυρίου ἀλλὰ καὶ ἐνώπιον
ἀνθρώπων.
Gr-East 21. προνοούμενοι καλὰ οὐ μόνον ἐνώπιον Κυρίου, ἀλλὰ καὶ ἐνώπιον
ἀνθρώπων.
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TKIS 21. [Sillä] ahkeroimme hyvää, emme ainoastaan Herran edessä, vaan myös ihmisten edessä.
FiSTLK2017 21. Sillä ahkeroimme sitä, mikä on hyvää, ei ainoastaan Herran, vaan myös ihmisten
edessä.
Biblia1776 21. Sillä me ahkeroitsemme sitä, mikä kunniallinen on, ei ainoasti Herran edessä, vaan
myös ihmisten edessä.
CPR1642 21. Ja cadzocat että se wagasti tapahduis ei ainoastans HERran edes waan ihmisten
edes.
UT1548 21. Ja catzocat site/ ette se waghasti edeskeuis/ Ei ainostans HERRAN edhes/ waan mös
Inhimisten edhesse.
Ja katsokaat sitä/ että se wakaasti edeskäwisi/ Ei ainoastansa HERRAN edes/ waan myös
ihmisten edessä.
Ref2016NTSve 21. Det är angeläget att det går rätt till, inte bara inför Herren utan också inför
människor.
J-P-Green 21. providing right things not only before (the) Lord, but also before men.
KJV 21. Providing for honest things, not only in the sight of the Lord, but also in the sight of men.
Luther2009 21. denn wir sind auf das Gute bedacht, nicht nur vor dem Herrn, sondern auch vor den
Menschen.
Ostervald-Fr 21. Ayant soin de faire ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi
devant les hommes.
RV'1862 21. Cuidando de las cosas honestas, no solo delante del Señor, sino también delante de
los hombres.
SVV1750 21 Als die bezorgen, hetgeen eerlijk is, niet alleen voor den Heere, maar ook voor de
mensen.
PR1739 21. Ja nouame head, ei mitte ükspäinis Issanda ees, waid ka innimeste ees.
RuSV1876 21 ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми.
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TR Scriverer 22. συνεπέμψαμεν δὲ αὐτοῖς τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν, ὃν ἐδοκιμάσαμεν ἐν

πολλοῖς πολλάκις σπουδαῖον, ὄντα, νυνὶ δὲ πολὺ σπουδαιότερον πεποιθήσει πολλῇ
τῇ εἰς ὑμᾶς.

Gr-East 22. συνεπέμψαμεν δὲ αὐτοῖς τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν, ὃν ἐδοκιμάσαμεν ἐν πολλοῖς

πολλάκις σπουδαῖον ὄντα, νυνὶ δὲ πολὺ σπουδαιότερον πεποιθήσει πολλῇ τῇ εἰς
ὑμᾶς.
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TKIS 22. Mutta lähetimme heidän kanssaan veljemme, jonka usein monessa asiassa koettelemalla
olemme havainneet olevan innokas ja nyt paljon innokkaampi suuren luottamuksen vuoksi, joka
hänellä* on teitä kohtaan.
FiSTLK2017 22. Näiden kanssa lähetämme vielä erään veljemme, jonka intoa usein ja monessa
asiassa olemme koetelleet ja joka nyt on entistä paljon innokkaampi, koska hänellä on suuri
luottamus teihin.
Biblia1776 22. Ja me olemme heidän kanssansa lähettäneet meidän veljemme, jonka me monessa
olemme usiasti koetelleet, että hän ahkera on, ja vielä nyt paljoa ahkerampi, suurella uskalluksella,
joka on teidän tykönne,
CPR1642 22. JA me olemma hänen cansans lähettänet meidän weljem jonga me monesa olemma
kiusannet että hän ahkera on ja wielä nyt paljo ahkerambi.
UT1548 22. Ja me olema henen cansans lehettenyet meiden Welien/ ionga me monessa olema
wsein kiusaneet/ ette hen achkera on/ Ja wiele nyt palio achkerambi.
Ja me olemme hänen kanssansa lähettäneet meidän weljen/ jonka me monessa olemme usein
kiusanneet/ että hän ahkera on/ Ja wielä nyt paljon ahkerampi.
Ref2016NTSve 22. Och tillsammans med dem har vi sänt vår broder, som redan vid många tillfällen
och på många sätt gett oss bevis på sin iver, och nu är han ännu ivrigare på grund av sitt stora
förtroende för er.
J-P-Green 22. And we sent with them our brother whom we often proved in many things to be
earnest, and now much more earnest by the great assurance which (I have) toward you.
KJV 22. And we have sent with them our brother, whom we have oftentimes proved diligent in
many things, but now much more diligent, upon the great confidence which I have in you.
Luther2009 22. Auch haben wir unseren Bruder mit ihnen gesandt, den wir oft in vielen Stücken
erprobt haben, dass er fleißig ist, nun aber noch viel fleißiger durch das große Vertrauen zu euch.
Ostervald-Fr 22. Nous avons aussi envoyé avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé
le zèle en plusieurs rencontres, et qui en aura plus encore en celle-ci, à cause de la grande
confiance qu'il a en vous.

RV'1862 22. Y enviámos con ellos a nuestro hermano, al cual muchas veces hemos experimentado
ser diligente en muchas cosas; mas ahora mucho más diligente con la mucha confianza que
tenemos en vosotros.
SVV1750 22 Wij hebben ook met hen gezonden onzen broeder, welken wij in vele dingen dikmaals
beproefd hebben, dat hij naarstig is; en nu veel naarstiger, door het groot vertrouwen, dat hij heeft
tot ulieden.
PR1739 22. Agga meie olleme nendega läkkitanud omma wenda, kedda meie mitmes asjas olleme
saggedaste tunnud ussina ollewad, agga nüüd paljo ussinama selle sure lotusse pärrast, mis
temmal teie peäle on.
RuSV1876 22 Мы послали с ними и брата нашего, которого усердие многораз испытали во
многом и который ныне еще усерднее по великой уверенности в вас.
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TR Scriverer 23. εἴτε ὑπὲρ Τίτου, κοινωνὸς ἐμὸς καὶ εἰς ὑμᾶς συνεργός• εἴτε ἀδελφοὶ
ἡμῶν, ἀπόστολοι ἐκκλησιῶν, δόξα Χριστοῦ.
Gr-East 23. εἴτε ὑπὲρ Τίτου, κοινωνὸς ἐμὸς καὶ εἰς ὑμᾶς συνεργός· εἴτε ἀδελφοὶ ἡμῶν,
ἀπόστολοι ἐκκλησιῶν, δόξα Χριστοῦ.
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TKIS 23. Mitä tulee Tiitukseen, hän on seuralaiseni ja työtoverini teitä varten, mitä taas tulee
veljiimme, he ovat seurakuntien lähettiläitä, Kristuksen kunnia.
FiSTLK2017 23. Jos siis on puhe Tiituksesta, niin hän on minun toverini ja työkumppanini teidän
hyväksenne. Veljemme taas ovat seurakuntien lähettiläitä ja Kristuksen kunnia.
Biblia1776 23. Sekä Tituksen puolesta, joka minun kumppanini on ja apulaiseni teidän seassanne,
että myös meidän veljeimme tähden, jotka ovat seurakuntain apostolit, Kristuksen kunnia.
CPR1642 23. Ja sen me olemma tehnet sen suuren uscalluxen tähden cuin meillä teidän tygön on
sekä Tituxen puolesta ( joca minun cumpanin on ja apulaisen teidän seasan ) ja nijn myös meidän
weljeimme tähden ( jotca owat Seuracundain Apostolit ja Christuxen cunnia )
UT1548 23. Ja sen me olema tehnyet sen swren wskalluxen tedhen/ quin meille ombi
teiden tyghen/ seke Titusen polesta ioca minun Cumpanin on/ ia Canssaauttaijan teiden
seasa ia nin mös meiden Welijein tedhen otca ouat Seurakundain Apostolit/ ia Christusen
cunniai
Ja sen me olemme tehneet sen suuren uskalluksen tähden/ kuin meillä ompi teidän tykön/ sekä
Tituksen puolesta joka minun kumppanin on/ ja kanssa-auttajan teidän seassa
ja niin myös meidän weljein tähden jotka owat seurakunnan apostolit/ ja Kristuksen kunnia

Ref2016NTSve 23. När det gäller Titus, (så är han) min vän och medarbetare hos er, eller våra
bröder, (så är de) församlingarnas sändebud (och) Kristi ära.
J-P-Green 23. If (any asks) about Titus, (he is) my partner and a fellow worker for you; or (about)
our brothers, (they are) messengers of the assemblies, (the) glory of Christ.
KJV 23. Whether any do enquire of Titus, he is my partner and fellowhelper concerning you: or our
brethren be enquired of, they are the messengers of the churches, and the glory of Christ.
Luther2009 23. Sei es nun Titus, der mein Gefährte und Mitarbeiter unter euch ist, oder seien es
unsere Brüder, die Gesandte der Gemeinden sind und eine Ehre Christi:
Ostervald-Fr 23. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est mon compagnon, et il travaille avec moi pour
vous; et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des Églises, et la gloire de Christ.
RV'1862 23. Tocante a Tito, si alguno preguntare, él es mi compañero y coadjutor para con
vosotros; o en cuanto a nuestros hermanos, son los mensajeros de las iglesias, y la gloria de
Cristo.
SVV1750 23 Hetzij dan Titus, hij is mijn metgezel en medearbeider bij u; hetzij onze broeders, zij
zijn afgezanten der Gemeenten, en een eer van Christus.
PR1739 23. Olgo se Titus, kes minno seltsimees ja abbimees on teie jures, ehk meie wennad, kes
on koggoduste Apostlid ja Kristusse au.
RuSV1876 23 Что касается до Тита, это – мой товарищ и сотрудник у вас; а что до братьев
наших, это – посланники церквей, слава Христова.
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TR Scriverer 24. τὴν οὖν ἔνδειξιν τῆς ἀγάπης ὑμῶν καὶ ἡμῶν καυχήσεως ὑπὲρ ὑμῶν, εἰς
αὐτοὺς ἐνδειξασθε καὶ εἰς πρόσωπον τῶν ἐκκλησιῶν.
Gr-East 24. Τὴν οὖν ἔνδειξιν τῆς ἀγάπης ὑμῶν καὶ ἡμῶν καυχήσεως ὑπὲρ ὑμῶν εἰς
αὐτοὺς ἐνδείξασθε εἰς πρόσωπον τῶν ἐκκλησιῶν.
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TKIS 24. Antakaa siis heille (myös) seurakuntien edessä todistus rakkaudestanne ja meidän
kerskauksestamme teihin nähden.
FiSTLK2017 24. Osoittakaa siis heille myös seurakuntien edessä todistus rakkaudestanne ja
kerskauksestamme teihin nähden.

Biblia1776 24. Osoittakaat siis teidän rakkautenne merkki ja meidän kerskaamisemme teistänne
niitä kohtaan, julkisesti seurakunnankin edessä.
CPR1642 24. Osottacat sijs teidän rackauden mercki ja meidän kerscamisen teistänne nijden
cohtan ja julkisest Seuracunnangin edes.
UT1548 24. Osottacat sis nyt teiden Rackaudhen tunnusmercki ia meiden Kerskamisen teistenne/
neinen cochtan/ ia mös iulkisesta Seurakunnan edes.
Osoittakaat siis nyt teidän rakkauden tunnusmerkki ja meidän kerskaamisen teistänne/ näitä
kohtaan/ ja myös julkisesti seurakunnan edessä.
Ref2016NTSve 24. Därför, visa för dem och för församlingarna bevis på er kärlek och (att vi hade
rätt när) vi berömde er inför dem.
J-P-Green 24. Then show them a proof of your love and of our boastings on your behalf, even in the
sight of the assemblies.
KJV 24. Wherefore shew ye to them, and before the churches, the proof of your love, and of our
boasting on your behalf.
Luther2009 24. Erbringt nun den Beweis eurer Liebe und unseres Rühmens über euch an ihnen
auch öffentlich vor den Gemeinden!
Ostervald-Fr 24. Donnez-leur donc, en présence des Églises, des preuves de votre charité, et du
sujet que nous avons de nous glorifier de vous.
RV'1862 24. Mostrád pues para con ellos, y a la faz de las iglesias, la prueba de vuestro amor, y de
nuestra gloria de vosotros.
SVV1750 24 Bewijst dan aan hen de bewijzing uwer liefde, en van onzen roem van u, ook voor het
aangezicht der Gemeenten.
PR1739 24. Sepärrast näitke ülles, omma armastust ja meie kiitlemist teitest tössi ollewad, nende
ees ja koggoduste ees.
RuSV1876 24 Итак перед лицем церквей дайте им доказательство любвивашей и того, что
мы справедливо хвалимся вами.

2 Korintto 9 (2 Corinthians 9)
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TR Scriverer 1. Περὶ μὲν γὰρ τῆς διακονίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους περισσόν μοί ἐστι τὸ
γράφειν ὑμῖν•
Gr-East 1. Περὶ μὲν γὰρ τῆς διακονίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους περισσόν μοί ἐστι τὸ
γράφειν ὑμῖν·
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TKIS 1. Pyhien avustamisesta minun tosin on tarpeetonta kirjoittaa teille,
FiSTLK2017 1. Pyhien avustamisesta minun on tosin tarpeetonta kirjoittaa teille.
Biblia1776 1. Sillä siitä avusta, joka pyhille annetaan, ei tarvitse minun teille kirjoittaa.
CPR1642 1. JA sijtä awusta cuin pyhille annetan ei tarwita minun teille kirjoittaman:
UT1548 1. SIlle sencaltaisesta Auusta/ ioca pyhille tapachtupi/ ei taruitze minun teille kirioittaman/
Sille senkaltaisesta awusta/ joka pyhille tapahtuupi/ ei tarwitse minun teille kirjoittaman/
Ref2016NTSve 1. När det gäller hjälpen till de heliga är det egentligen onödigt att jag skriver till er, JP-Green 1. For indeed concerning the ministry to the saints, it is superfluous for me to write to
you.
KJV 1. For as touching the ministering to the saints, it is superfluous for me to write to you:
Luther2009 1. Denn vom Dienst, der den Heiligen geschieht, brauche ich euch nicht zu schreiben.
Ostervald-Fr 1. Il serait superflu de vous écrire, au sujet de l'assistance qu'on destine aux Saints.
RV'1862 1. PORQUE en cuanto al servicio que se hace para los santos, por demás me es escribiros.
SVV1750 1 Want van de bediening, die voor de heiligen geschiedt, is mij onnodig aan u te schrijven.
PR1739 1. Sest se abbi pärrast, mis pühhadele peab sama, ei olle mul tarwis teile kirjotada.
RuSV1876 1 Для меня впрочем излишне писать вам о вспоможении святым,
2
TR Scriverer 2. οἶδα γὰρ τὴν προθυμίαν ὑμῶν, ἣν ὑπὲρ ὑμῶν καυχῶμαι Μακεδόσιν, ὅτι
Ἀχαΐα παρεσκεύασται ἀπὸ πέρυσι• καὶ ὁ ἐξ ὑμῶν ζῆλος ἠρέθισε τοὺς πλείονας.

Gr-East 2. οἶδα γὰρ τὴν προθυμίαν ὑμῶν ἣν ὑπὲρ ὑμῶν καυχῶμαι Μακεδόσιν, ὅτι
Ἀχαΐα παρεσκεύασται ἀπὸ πέρυσι· καὶ ὁ ἐξ ὑμῶν ζῆλος ἠρέθισε τοὺς πλείονας.
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TKIS 2. sillä tunnen alttiutenne, josta kehun teitä makedonialaisille, että Akaia on ollut valmiina
viime vuodesta lähtien, ja intonne on kannustanut monia.
FiSTLK2017 2. Tunnenhan alttiutenne, ja siitä kehun teitä makedonialaisille, että näet Akaia on ollut
valmiina viime vuodesta saakka, ja teidän intonne on saanut monia innostumaan.
Biblia1776 2. Sillä minä tiedän teidän hyvä tahtonne, jota minä teidän tähtenne kehun
Makedonialaisille, että Akaja on ollut jo ajastajan valmis ja että te olette monta siihen
kiivaudellanne kehoittaneet.
CPR1642 2. Sillä minä tiedän teidän hywän tahtonna josta minä kehun Macedonialaistengin seas ja
sanon: Ahaja on ollut jo ajastajan walmis ja te oletta monda sijhen kijwaudellanne kehoittanet.
UT1548 2. Sille ette mine tiedhen teidhen hyuen miele'ne notkiudhen/ iosta mine mös kehun ninen
seas Macedoniassa
ia sanon
Achaia on ollut io aijastaijan walmis. Ja teiden Esicuuan on monda kehuttanut.
Sillä että minä tiedän teidän hywän mielenne notkeuden/ josta minä myös kehun niiden seassa
Makedoniassa
ja sanon
Achaia on ollut jo ajastajan walmis. Ja teidän esikuwan on monta kehottanut.
Ref2016NTSve 2. för jag känner er goda vilja, som jag också inför makedonierna berömmer er för,
att Akaja ända sedan förra året har varit redo och att er iver har sporrat de flesta.
J-P-Green 2. For I know your eagerness, of which I boast to Macedonia on your behalf, that Achaia
has made ready from last year, and your zeal arouses the greater number.
KJV 2. For I know the forwardness of your mind, for which I boast of you to them of Macedonia,
that Achaia was ready a year ago; and your zeal hath provoked very many.
Luther2009 2. Ich kenne ja eure Bereitwilligkeit, die ich an euch rühme bei den Mazedoniern, dass
Achaja seit vorigem Jahr bereit gewesen ist; und euer Eifer hat viele angereizt.

Ostervald-Fr 2. Car je connais votre bonne volonté; au sujet de laquelle je me glorifie de vous
auprès des Macédoniens, leur disant que l'Achaïe est prête depuis l'année passée; et votre zèle a
excité celui du plus grand nombre.
RV'1862 2. Porque conozco la prontitud de vuestro ánimo, por cuyo motivo me jacto de vosotros
entre los de Macedonia, que Acaya está apercibida desde el año pasado; y vuestro zelo ha
provocado a muchos.
SVV1750 2 Want ik weet de volvaardigheid uws gemoeds, van welke ik roem over u bij de
Macedoniers, dat Achaje van over een jaar bereid is geweest; en de ijver, van u begonnen, heeft er
velen verwekt.
PR1739 2. Sest ma tean teie head meelt, mis ma teitest kidan Makedonia-rahwale, et Ahkaja-ma
mullo jo on walmis olnud, ja et teie suur hool on mitto kihhutanud.
RuSV1876 2 ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед Македонянами, что Ахаия
приготовлена еще с прошедшего года; и ревность ваша поощрила многих.
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TR Scriverer 3. ἔπεμψα δὲ τοὺς ἀδελφούς, ἵνα μὴ τὸ καύχημα ἡμῶν τὸ ὑπὲρ ὑμῶν
κενωθῇ ἐν τῷ μέρει τούτῳ• ἵνα, καθὼς ἔλεγον, παρεσκευασμένοι ἦτε•
Gr-East 3. ἔπεμψα δὲ τοὺς ἀδελφούς, ἵνα μὴ τὸ καύχημα ἡμῶν τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κενωθῇ ἐν
τῷ μέρει τούτῳ, ἵνα, καθὼς ἔλεγον, παρεσκευασμένοι ἦτε,
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TKIS 3. Lähetin kuitenkin veljet, jottei kerskaamisemme teistä tässä suhteessa kävisi tyhjäksi, vaan
että olisitte valmiit, niin kuin olen sanonut,
FiSTLK2017 3. Lähetän nyt kuitenkin nämä veljet, ettei kerskaamisemme teistä tässä kohden
näyttäisi olevan turhaa, vaan olisitte valmiita, kuten olen sanonut teidän olevan.
Biblia1776 3. Kuitenkin minä olen tämän veljen sentähden lähettänyt, ettei meidän
kerskaamisemme teistä tässä asiassa tyhjäksi tulisi, että (niinkuin minä sanoin) te valmiit olisitte,
CPR1642 3. Cuitengin minä olen tämän weljen sentähden lähettänyt ettei meidän kerscamisen
täsä asias tyhjäxi tulis ja että te walmit olisitta nijncuin me teistä sanonetkin olemma
UT1548 3. Quitengin mine olen temen Welien senteden lehettenyt/ senpolest/ ettei meiden
kerskamus tyhijexi tulisi tesse asiasa/ Ja ette te olisitta walmihit/ ninquin me teiste sanonuet
olema/

Kuitenkin minä olen tämän weljen sen tähden lähettänyt/ sen puolesta/ ettei meidän kerskaamus
tyhjäksi tulisi tässä asiassa/ Ja että te olisitte walmiit/ niinkuin me teistä sanoneet olemme/
Ref2016NTSve 3. Men jag har sänt dessa bröder, för att vårt beröm av er i denna sak inte ska vara
tomt prat och för att ni ska vara förberedda, såsom jag sagt.
J-P-Green 3. But I sent the brothers that our boasting which (is) on your behalf should not be in vain
in this respect, that as I said, you were ready;
KJV 3. Yet have I sent the brethren, lest our boasting of you should be in vain in this behalf; that, as
I said, ye may be ready:
Luther2009 3. Ich habe aber die Brüder gesandt, damit unser Rühmen über euch in dieser Sache
nicht zunichte würde, und damit ihr bereit seid, wie ich von euch gesagt habe;
Ostervald-Fr 3. Toutefois j'ai envoyé nos frères, afin que nous ne nous soyons pas glorifiés de vous
en vain à cet égard, et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit;
RV'1862 3. Sin embargo he enviado a los hermanos, porque nuestra jactancia de vosotros no sea
vana en esta parte; para que, como lo he dicho, estéis apercibidos;
SVV1750 3 Maar ik heb deze broeders gezonden, opdat onze roem, dien wij over u hebben, niet zou
ijdel gemaakt worden in dezen dele; opdat (gelijk ik gezegd heb) gij bereid moogt zijn;
PR1739 3. Agga ma ollen need wennad läkkitanud, et meie kiitleminne teie pärrast ses asja ei pea
tühjaks minnema, et teie nenda, kui minna ollen räkinud, walmis olleksite,
RuSV1876 3 Братьев же послал я для того, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетною в
сем случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены,
4
TR Scriverer 4. μή πως, ἐὰν ἔλθωσι σὺν ἐμοὶ Μακεδόνες καὶ εὕρωσιν ὑμᾶς

ἀπαρασκευάστους, καταισχυνθῶμεν ἡμεῖς ἵνα μὴ λέγωμεν ὑμεῖς ἐν τῇ ὑποστάσει
ταύτῃ τῆς καυχήσεως.
Gr-East 4. μήπως ἐὰν ἔλθωσι σὺν ἐμοὶ Μακεδόνες καὶ εὕρωσιν ὑμᾶς ἀπαρασκευάστους
καταισχυνθῶμεν ἡμεῖς, ἵνα μὴ λέγωμεν ὑμεῖς, ἐν τῇ ὑποστάσει ταύτῃ τῆς καυχήσεως.
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TKIS 4. jottemme — jos makedonialaisia tulee kanssani ja he tapaavat teidät valmistumattomina —
me, etten sanoisi te, ehkä joutuisi häpeään tässä (kerskaavassa) luottamuksessamme.

FiSTLK2017 4. Muuten, jos makedonialaisia tulee kanssani ja he havaitsevat teidän olevan
valmistautumattomia, me – ettemme sanoisi te – joutuisimme häpeään tässä luottamuksessa,
kun teistä kerskaamme.
Biblia1776 4. Ettemme, jos Makedonialaiset minun kanssani tulevat, ja ei löydä teitä valmiina, me
silloin (en minä sano: te) senkaltaisesta kerskauksesta häpiään tulisi.
CPR1642 4. Että cosca Macedonialaiset minun cansani tulewat ja ei löydä teitä walmisna etten me
silloin ( en minä sano te ) sencaltaisest kerscamisest häpiään tulis.
UT1548 4. Senpäle coska ne Macedoniasta tuleuat minun cansani/ ia ei leudhe teite walmissa/
ettei silloin me em mine sano te häpiehen tulisi sencaltaisest kerskamisesta.
/ Sen päälle koska ne Makedoniasta tulewan minun kanssani ja ei löydä teitä walmiina/ ettei
silloin me en minä sano te häpeähän tulisi senkaltaisesta kerskaamisesta.
Ref2016NTSve 4. Annars, om några makedonier kommer med mig och inte finner er vara redo, får
vi, för att inte säga ni, stå där med skam med vår tillit (och) beröm i denna sak.
J-P-Green 4. lest if Macedonians come with me and find you not ready, that we (we do not say you)
should be ashamed in this assurance of boasting.
KJV 4. Lest haply if they of Macedonia come with me, and find you unprepared, we (that we say
not, ye) should be ashamed in this same confident boasting.
Luther2009 4. damit nicht, wenn die aus Mazedonien mit mir kommen und euch nicht bereit finden,
wir – um nicht zu sagen: ihr – beschämt werdet in dieser Zuversicht des Rühmens.
Ostervald-Fr 4. De peur que, si les Macédoniens venaient avec moi, et ne vous trouvaient pas prêts,
cela ne tournât à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre, sur ce sujet dont nous nous sommes
glorifiés.
RV'1862 4. Porque no sea que si vinieren conmigo los Macedonios, os hallen desapercibidos, y nos
avergoncemos nosotros, (por no decir vosotros,) de este atrevimiento de jactancia.
SVV1750 4 En dat niet mogelijk, zo de Macedoniers met mij kwamen, en u onbereid vonden, wij
(opdat wij niet zeggen, gij) beschaamd worden in dezen vasten grond der roeming.
PR1739 4. Et, kui need Makedonia-mehhed minnoga tullewad, ja teid ei leia walmis ollemast, meile
(ei ütle minna, teile) häbbi ei sa sestsinnatsest tössisest kiitlemissest.
RuSV1876 4 и чтобы, когда придут со мною Македоняне и найдут вас неготовыми, не
остались в стыде мы, – не говорю „вы", – похвалившись с такою уверенностью.
5
TR Scriverer 5. ἀναγκαῖον οὖν ἡγησάμην παρακαλέσαι τοὺς ἀδελφούς, ἵνα προέλθωσιν

εἰς ὑμᾶς, καὶ προκαταρτίσωσι τὴν προκατηγγελμένην εὐλογίαν ὑμῶν, ταύτην ἑτοίμην
εἶναι, οὕτως ὡς εὐλογίαν καὶ μὴ ὡσπερ πλεονεξίαν.

Gr-East 5. ἀναγκαῖον οὖν ἡγησάμην παρακαλέσαι τοὺς ἀδελφοὺς ἵνα προέλθωσιν εἰς

ὑμᾶς καὶ προκαταρτίσωσι τὴν προκατηγγελμένην εὐλογίαν ὑμῶν, ταύτην ἑτοίμην
εἶναι, οὕτως ὡς εὐλογίαν καὶ μὴ ὡς πλεονεξίαν.
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TKIS 5. Olen siis katsonut tarpeelliseksi kehoittaa veljiä edeltäpäin lähtemään luoksenne ja ennalta
toimittamaan valmiiksi tämän ennen ilmoittamamme* lahjan, jotta se siten olisi valmis runsaana
eikä kitsaana.
FiSTLK2017 5. Olen siis katsonut välttämättömäksi kehottaa veljiä lähtemään edeltä luoksenne ja
toimittamaan valmiiksi ennen lupaamanne kiitoslahjan, että se olisi valmis runsaana eikä kitsaana.
Biblia1776 5. Sentähden näin minä tarpeelliseksi veljiä neuvoa, että he ensin menevät teidän
tykönne ja edellä valmistavat teidän ennen luvatun hyvän lahjanne, että se valmis olis, niinkuin hyvä
teko ja ei niinkuin vaatimus.
CPR1642 5. Mutta se näky minulle tarpellisexi weljiä neuwo että he ensin menewät teille
walmistaman tätä luwattua siunausta että se walmis olis nijn että se olis siunaus ja ei ahneus.
UT1548 5. Mutta se näky minulle tarpelisexi/ nijte Welije manamaha' ette he ensin teille menisit
walmistamaha' täte enne' wlosluuattua Siugnausta/ ette se walmissa olis/ Nin ette se olis yxi
Siugnaus/ ia ei Ahnaus.
Mutta se näkyy minulle tarpeelliseksi/ niitä weljiä manaamaan että he ensin teille menisit
walmistamaan tätä ennen ulos luwattua siunausta/ että se walmiina olisi/ Niin että se olis yksi
siunaus/ ja ei ahneus
Ref2016NTSve 5. Jag har därför ansett det vara nödvändigt att uppmana bröderna att i förväg resa
till er och bereda den rikliga gåva som ni redan har utlovat, så att den kan ligga färdig som en
frikostig gåva och inte som en snålt tilltagen.
J-P-Green 5. Therefore, I thought (it) necessary to exhort the brothers, that they go forward to you
and arrange beforehand your promised blessing, this to be ready, thus as a blessing and not as by
greediness.
KJV 5. Therefore I thought it necessary to exhort the brethren, that they would go before unto you,
and make up beforehand your bounty, whereof ye had notice before, that the same might be ready,
as a matter of bounty, and not as of covetousness.
Luther2009 5. So habe ich es nun für nötig gehalten, die Brüder zu ermahnen, zu euch
vorauszureisen und die von euch zuvor verheißene Segensgabe abzuschließen, damit diese bereit
ist, sodass es eine Segensgabe ist und nicht eine Gabe des Geizes.

Ostervald-Fr 5. J'ai donc estimé nécessaire de prier les frères d'aller d'avance chez vous, et
d'achever de préparer la libéralité que vous avez déjà promise, afin qu'elle soit prête comme une
libéralité, et non comme le fruit de l'avarice.
RV'1862 5. Por tanto tuve por cosa necesaria exhortar a los hermanos que viniesen primero a
vosotros, y aparejasen primero vuestra bendición ántes prometida, para que esté aparejada como
cosa de bendición, y no como de avaricia.
SVV1750 5 Ik heb dan nodig geacht deze broeders te vermanen, dat zij eerst tot u zouden komen,
en voorbereiden uw te voren aangedienden zegen; opdat die gereed zij, alzo als een zegen, en niet
als een vrekheid.
PR1739 5. Siis ollen minna arwanud tarwis ollewad need wennad maenitseda, et nemmad ele teie
jure peawad minnema, ja enne walmis teggema teie enne tootud rohke anni, et se woiks walmis
olla nenda kui rohke and, ja ei mitte kui sitkus.
RuSV1876 5 Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и
предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово, как
благословение, а не как побор.
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TR Scriverer 6. Τοῦτο δέ, ὁ σπείρων φειδομένως, φειδομένως καὶ θερίσει• καὶ ὁ σπείρων
ἐπ’ εὐλογίαις, ἐπ’ εὐλογίαις καὶ θερίσει.
Gr-East 6. Τοῦτο δέ, ὁ σπείρων φειδομένως φειδομένως καὶ θερίσει, καὶ ὁ σπείρων ἐπ’
εὐλογίαις ἐπ’ εὐλογίαις καὶ θερίσει.
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TKIS 6. Mutta tämän sanon: joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää,
se myös runsaasti niittää.
FiSTLK2017 6. Mutta se, joka niukasti kylvää, myös niukasti niittää, ja se, joka runsaasti kylvää,
myös runsaasti niittää.
Biblia1776 6. Mutta sen minä sanon: joka tiiviisti kylvää, sen pitää myös tiiviisti niittämän, joka
siunauksessa kylvää, sen pitää myös siunauksessa niittämän,
CPR1642 6. Mutta sen minä sanon: joca tiwist kylwä se myös tiwist nijttä ja joca siunauxes kylwä
hän myös siunauxes nijttä.
UT1548 6. Mutta sen mine sanon/ Joca tiuihistä Kylue/ se mös tiuihistä ylesleicka/ Ja ioca kyluepi
Siugnauxes/ hen mös ylesleickapi Siugnauxesa.
Mutta sen minä sanon/ Joka tiiwiisti kylwää/ se myös tiiwiisti ylös leikkaa/ Ja joka kylwää
siunauksessa/ hän myös ylösleikkaapi siunauksessa.

Ref2016NTSve 6. Men det (säger jag): Den som sår sparsamt, han ska också skörda sparsamt, och
den som sår rikligt ska också skörda rikligt.
J-P-Green 6. And this: the (one) sowing sparingly will also reap sparingly, and the (one) sowing on
(hope of) blessings will also reap on blessings.
KJV 6. But this I say, He which soweth sparingly shall reap also sparingly; and he which soweth
bountifully shall reap also bountifully.
Luther2009 6. Ich meine aber das: Wer kärglich sät, wird auch kärglich ernten; und wer im Segen
sät, wird auch im Segen ernten.
Ostervald-Fr 6. Au reste: Celui qui sème chichement moissonnera chichement, et celui qui sème
abondamment moissonnera aussi abondamment.
RV'1862 6. Esto empero digo: El que siembra con escasez, con escasez también segará; y el que
siembra con abundancia, con abundancia también segará.
SVV1750 6 En dit zeg ik: Die spaarzamelijk zaait, zal ook spaarzamelijk maaien; en die in
zegeningen zaait, zal ook in zegeningen maaien.
PR1739 6. Agga sedda ütlen minna: Kes kassinaste külwab, se peab ka kassinaste leikama, ja kes
rohkeste külwab, se peab ka rohkeste leikama.
RuSV1876 6 При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро
и пожнет.
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TR Scriverer 7. ἕκαστος καθὼς προαιρεῖται τῇ καρδίᾳ• μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης• ἱλαρὸν
γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός.
Gr-East 7. ἕκαστος καθὼς προαιρεῖται τῇ καρδίᾳ, μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ
δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός.
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TKIS 7. Antakoon kukin niin kuin sydämessään päättää*, ei surkeillen eikä pakosta, sillä iloista
antajaa Jumala rakastaa.
FiSTLK2017 7. Antakoon kukin, niin kuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pakosta, sillä
iloista antajaa Jumala rakastaa.
Biblia1776 7. Kukin sydämensä ehdon jälkeen, ei ylönmielin eli vaatein; sillä iloista antajaa Jumala
rakastaa.
CPR1642 7. Cukin sydämens ehdon jälken ei ylönmielden eli waatein: Sillä että iloista andajata
Jumala racasta.

UT1548 7. Itzecuki henen sydhemens Ehdhon ielkeen/ ei itarudhesta eli waatimisesta. Sille ette
Ilolista andaijata Jumala racasta.
Itsekukin hänen sydämensä ehdon jälkeen/ ei itaruudesta eli waatimisesta. Sillä että iloista
antajata Jumalan rakastaa.
Ref2016NTSve 7. Var och en (ska ge) som han bestämmer sig för i sitt hjärta, inte med olust eller
av tvång. För Gud älskar en glad givare.
J-P-Green 7. Each one as he purposes in his heart, not out of grief or out of necessity, for God loves
a cheerful giver.
KJV 7. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give; not grudgingly, or of
necessity: for God loveth a cheerful giver.
Luther2009 7. Jeder gebe, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus
Zwang; denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb.
Ostervald-Fr 7. Que chacun donne selon qu'il l'a résolu en son cœur, non à regret, ni par contrainte;
car Dieu aime celui qui donne avec joie.
RV'1862 7. Cada uno como propuso en su corazón, así dé, no con tristeza, o por necesidad; porque
Dios ama el dador alegre.
SVV1750 7 Een iegelijk doe, gelijk hij in zijn hart, voorneemt; niet uit droefheid, of uit nooddwang;
want God heeft een blijmoedigen gever lief.
PR1739 7. Iggaüks nenda kui temma ommas süddames ettewöttab, ei mitte kurwa melega, egga
hädda pärrast; sest Jummal armastab ühhe röömsa andia.
RuSV1876 7 Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с
принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог.
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TR Scriverer 8. δυνατὸς δὲ ὁ Θεὸς πᾶσαν χάριν περισσεῦσαι εἰς ὑμᾶς, ἵνα ἐν παντὶ
πάντοτε πᾶσαν αὐτάρκειαν ἔχοντες περισσεύητε εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν•
Gr-East 8. δυνατὸς δὲ ὁ Θεὸς πᾶσαν χάριν περισσεῦσαι εἰς ὑμᾶς, ἵνα ἐν παντὶ πάντοτε
πᾶσαν αὐτάρκειαν ἔχοντες περισσεύητε εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν,
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TKIS 8. Mutta Jumala on voimallinen antamaan teille yltäkylläisesti kaikkea armoa, jotta teillä
kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi ollaksenne ylen runsaskätiset kaikessa hyvässä työssä,
FiSTLK2017 8. Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä
kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkea hyvää,
Biblia1776 8. Mutta Jumala on väkevä niin sovittamaan, että kaikkinainen armo teidän seassanne
ylönpalttiseksi tulis, että teillä kaikissa aina yltäkyllä olis, ja olisitte rikkaat kaikkiin hyviin töihin;
CPR1642 8. Mutta Jumala on wäkewä nijn sowittaman että caickinaiset Armot teidän seasan
rickast owat että teillä caikista yldäkyllä olis ja olisitta rickat caickinaisisa hywisä töisä.
UT1548 8. Mutta Jumala wäkeue on nin souittamaan/ ette caikinaiset Armot teiden seasan
rickasta olisit/ ette teille caikissa cappaleissa yldekylle olis/ ia rickat olisitta caikinaisis Hyuisse
töisse.
Mutta Jumala wäkewä on niin sowittaman/ että kaikkinaiset armot teidän seassan rikkaasti olisit/
että teille kaikissa kappaleissa yltäkyllä olisi/ ja rikkaat olisitte kaikkinaisissa hywissä töissä.
Ref2016NTSve 8. Och Gud (är) mäktig att låta all nåd överflöda till er, så att ni alltid och i allt har
nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk.
J-P-Green 8. And God (is) able to make all grace to abound toward you, that in everything, always
having all self sufficiency, you may abound to every good work;
KJV 8. And God is able to make all grace abound toward you; that ye, always having all sufficiency
in all things, may abound to every good work:
Luther2009 8. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch so reichlich sei, dass ihr selbst
in allen Dingen allezeit volle Genüge habt und außerdem reich seid zu jedem guten Werk;
Ostervald-Fr 8. Et Dieu est puissant pour vous combler de toutes sortes de grâces, afin qu'ayant
toujours tout ce qui vous est nécessaire, vous abondiez en toutes sortes de bonnes œuvres,
RV'1862 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, para que teniendo
siempre en todo, todo lo que habéis menester, abundéis para toda obra buena:
SVV1750 8 En God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u; opdat gij in alles te allen
tijd, alle genoegzaamheid hebbende, tot alle goed werk overvloedig moogt zijn.
PR1739 8. Agga Jummal on wäggew keik armo rohkeste teile andma, et teie ikka keikis keigega
woite rahhul ja rohked olla keige hea töle.
RuSV1876 8 Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем
имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело,
9
TR Scriverer 9. καθὼς γέγραπται, Ἐσκόρπισεν, ἔδωκε τοῖς πένησιν• ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ
μένει εἰς τὸν αἰῶνα.
Gr-East 9. καθὼς γέγραπται· ἐσκόρπισεν, ἔδωκε τοῖς πένησιν, ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει
εἰς τὸν αἰῶνα.
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TKIS 9. niin kuin on kirjoitettu: "Hän sirottelee, Hän antaa köyhille. Hänen vanhurskautensa pysyy
iäti*."
FiSTLK2017 9. niin kuin on kirjoitettu: "Hän sirottelee, hän antaa köyhille, hänen vanhurskautensa
pysyy iankaikkisesti."
Biblia1776 9. (Niinkuin kirjoitettu on: hän on hajoittanut ja antanut köyhille: hänen vanhurskautensa
pysyy ijankaikkisesti.
CPR1642 9. Nijncuin kirjoitettu on: Hän on hajottanut ja andanut köyhille hänen wanhurscaudens
pysy ijancaickisest.
UT1548 9. Nin quin kirioitettu o'bi/ Hen on wloshaiottanut ia andanut Keuhein/ Hene'
Wanhurskaudhens pysypi ijancaikisutehe'
Niin kuin kirjoitettu ompi/ Hän on ulos hajoittanut ja antanut köyhäin/ Hänen wanhurskautensa
pysyypi iankaikkisuuteen.
Ref2016NTSve 9. Såsom det står skrivet: Han har strött ut, han har gett åt de fattiga, hans
rättfärdighet varar i evighet.
J-P-Green 9. even as it has been written, "He scattered, he gave to the poor, his righteousness
abides forever."
KJV 9. As it is written, He hath dispersed abroad; he hath given to the poor: his righteousness
remaineth for ever.
Luther2009 9. wie geschrieben steht: Er hat ausgestreut; er hat den Armen gegeben; seine
Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit.
Ostervald-Fr 9. Selon qu'il est écrit: Il a répandu, il a donné aux pauvres; sa justice demeure
éternellement.
RV'1862 9. Como está escrito: Derramó; dió a los pobres; su justicia permanece para siempre.
SVV1750 9 Gelijk er geschreven is: Hij heeft gestrooid, hij heeft den armen gegeven; Zijn
gerechtigheid blijft in der eeuwigheid.
PR1739 9. (Nenda kui kirjotud on: temma on külwand; ta on waestele annud, temma öigus kestab
iggaweste.
RuSV1876 9 как написано: расточил, раздал нищим; правда его пребывает в век.
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TR Scriverer 10. ὁ δὲ ἐπιχορηγῶν σπέρμα τῷ σπείροντι, καὶ ἄρτον εἰς βρῶσιν

χορηγήσαι, καὶ πληθυναῖ τὸν σπόρον ὑμῶν, καὶ αὐξήσαι τὰ γεννήματα τῆς
δικαιοσύνης ὑμῶν•

Gr-East 10. Ὁ δὲ ἐπιχορηγῶν σπέρμα τῷ σπείροντι καὶ ἄρτον εἰς βρῶσιν χορηγήσαι
καὶ πληθύναι τὸν σπόρον ὑμῶν καὶ αὐξήσαι τὰ γενήματα τῆς δικαιοσύνης ὑμῶν·
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TKIS 10. Mutta Hän, joka antaa kylväjälle siemenen ja leivän ruuaksi, * antakoon teille ja
enentäköön kylvönne ja kasvattakoon* vanhurskautenne hedelmät,
FiSTLK2017 10. Ja hän, joka antaa siemenen kylväjälle ja leivän ruuaksi, on enentävä kylvönne ja
kasvattava vanhurskautenne hedelmät,
Biblia1776 10. Mutta joka siemenen kylväjälle antaa, hän teillekin antaa leivän syödäksenne, ja
lisää teidän siemenenne, ja kasvattaa teidän vanhurskautenne hedelmän,)
CPR1642 10. ( Mutta joca siemenen kylwäjälle anda hän teillekin anda leiwän syödäxenne ja lisä
teidän siemenen ja caswatta teidän wanhurscaudenne hedelmän )
UT1548 10.
Mutta se ioca Siemenen Kylueijelle oijenda/ Hen mös oijenda teille Leiuen södhexenne/ ia Lisepi
teiden Siemenen/ ia casuattapi sen teiden Wanhurskaudhen tulon
Mutta se joka siemenen kylwäjälle ojantaa/ Hän myös ojentaa teille leiwän syödäksenne/ ja lisääpi
teidän siemenen/ ja kaswattaapi sen teidän wanhurskauden tulon
Ref2016NTSve 10. Men må han, som ger säd till såningsmannen och bröd till att äta, göra så att
ert utsäde förökas och er rättfärdighets frukt växer till,
J-P-Green 10. Now He that supplies seed to the sower and bread for eating, may He supply and
multiply your seed and increase the fruits of your righteousness,
KJV 10. Now he that ministereth seed to the sower both minister bread for your food, and multiply
your seed sown, and increase the fruits of your righteousness;)
Luther2009 10. Der aber dem Sämann Samen und Brot zur Speise gibt, der wird eure Saat besorgen
und vermehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen,
Ostervald-Fr 10. Or, Celui qui fournit la semence au semeur, et du pain pour sa nourriture, vous
donnera et multipliera votre semence et augmentera les fruits de votre justice;
RV'1862 10. Y el que da la simiente al que siembra, también dará pan para comer; y multiplicará
vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia;

SVV1750 10 Doch Die het zaad den zaaier verleent, Die verlene ook brood tot spijze, en
vermenigvuldige uw gezaaisel, en vermeerdere de vruchten uwer gerechtigheid;
PR1739 10. Agga kes semet annab külwjale, se andko ka leiba toidusseks, ja tehko teie semet
paljuks, ja kaswatago teie öigusse wilja.)
RuSV1876 10 Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и
умножит плоды правды вашей,
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TR Scriverer 11. ἐν παντὶ πλουτιζόμενοι εἰς πᾶσαν ἁπλότητα, ἥτις κατεργάζεται δι’

ἡμῶν εὐχαριστίαν τῷ Θεῷ
Gr-East 11. ἐν παντὶ πλουτιζόμενοι εἰς πᾶσαν ἁπλότητα, ἥτις κατεργάζεται δι’ ἡμῶν
εὐχαριστίαν τῷ Θεῷ·
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TKIS 11. niin että kaikessa rikastutte harjoittamaan kaikkinaista anteliaisuutta, joka
välityksellämme saa aikaan kiitosta Jumalalle.
FiSTLK2017 11. niin että kaikessa rikastuisitte kaikella vilpittömyydellä, joka meidän kauttamme
saa aikaan kiitosta Jumalalle.
Biblia1776 11. Että te kaikissa rikkaaksi tulisitte, kaikella yksinkertaisuudella, joka meidän
kauttamme Jumalalle kiitoksen vaikuttaa.
CPR1642 11. Että te caikisa rickaxi tulisitta caikella yxikertaisudella joca meidän cauttam
Jumalalle kijtoxen waicutta.
UT1548 11. ette te rickaxi tulisitta caikissa cappaleisa/ caiken yxikerdhasudhen cansa/ ioca
meiden cauttan waickutapi Jumalalle kijttoxen.
että te rikkaaksi tulisitte kaikissa kappaleissa/ kaiken yksinkertaisuuden kanssa/ joka meidän
kauttan waikuttaapi Jumalalle kiitoksen.
Ref2016NTSve 11. (så att ni) i allt blir rika till all uppriktig givmildhet, som genom oss verkar
tacksägelse till Gud.
J-P-Green 11. in everything (you) being enriched to all sincerity, which works out thanksgiving to
God through us.
KJV 11. Being enriched in every thing to all bountifulness, which causeth through us thanksgiving
to God.
Luther2009 11. damit ihr in allen Dingen reich werdet an Freimütigkeit, die durch uns Dankbarkeit
gegenüber Gott bewirkt.

Ostervald-Fr 11. Afin que vous soyez enrichis en toute manière, pour accomplir toutes sortes de
libéralités, qui fassent rendre à Dieu par nous des actions de grâces.
RV'1862 11. Para que enriquecidos en todo, abundéis en toda liberalidad, la cual obra por medio de
nosotros acción de gracias a Dios.
SVV1750 11 Dat gij in alles rijk wordt tot alle goeddadigheid, welke door ons werkt dankzegging tot
God.
PR1739 11. Et teie keikis rikkaks lähhäte keik head waggast süddamest teggema, mis meie läbbi
Jummalale tänno sadab.
RuSV1876 11 так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас
производит благодарение Богу.
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TR Scriverer 12. ὅτι ἡ διακονία τῆς λειτουργίας ταύτης οὐ μόνον ἐστὶ

προσαναπληροῦσα τὰ ὑστερήματα τῶν ἁγίων, ἀλλὰ καὶ περισσεύουσα διὰ πολλῶν
εὐχαριστιῶν τῷ Θεῷ•
Gr-East 12. ὅτι ἡ διακονία τῆς λειτουργίας ταύτης οὐ μόνον ἐστὶ προσαναπληροῦσα τὰ
ὑστερήματα τῶν ἁγίων, ἀλλὰ καὶ περισσεύουσα διὰ πολλῶν εὐχαριστιῶν τῷ Θεῷ·
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TKIS 12. Sillä tämän palveluksen toimittaminen ei ainoastaan poista pyhien puutteita, vaan käy
vielä hedelmällisemmäksi Jumalalle annettujen monien kiitosten nojalla,
FiSTLK2017 12. Sillä tämä avustamispalvelus ei ainoastaan poista pyhien puutteita, vaan tulee
vieläkin runsaammaksi Jumalalle annettujen monien kiitosten kautta.
Biblia1776 12. Sillä tämän viran palvelus ei ainoastaan täytä sitä, mikä pyhiltä puuttuu, vaan on
siihen yltäkylläinen, että moni kiittää Jumalaa,
CPR1642 12. Sillä tämä apu cuin Pyhille tehdän/ei ainoastans täytä sitä cuin Pyhildä puuttu waan
on sijhen yldäkylläinen
UT1548 12. Sille teme Apu ioca Pyhille tehdhen/ ei se ainostans ylesteutä site quin Pyhilde pwttu/
Waan sijhen se mös ylenpaltine' on/
Sillä tämä apu joka pyhille tehdään/ ei se ainoastansa ylös täytä sitä kuin pyhiltä puuttuu/ Waan
siihen se myös ylenpalttinen on/

Ref2016NTSve 12. För den tjänst ni utför med denna insamling uppfyller inte endast den brist som
de heliga har, utan överflödar också i många tacksägelser till Gud.
J-P-Green 12. Because the ministry of this service is not only making up the things lacking of the
saints, but also multiplying through many thanksgivings to God,
KJV 12. For the administration of this service not only supplieth the want of the saints, but is
abundant also by many thanksgivings unto God;
Luther2009 12. Denn der Dienst dieser Gabe füllt nicht allein den Mangel der Heiligen aus, sondern
ist auch überschwänglich darin, dass viele Gott danken,
Ostervald-Fr 12. Car l'administration de cette offrande non seulement pourvoit aux besoins des
Saints, mais encore elle abonde en actions de grâces que plusieurs rendront à Dieu.
RV'1862 12. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta,
mas también abunda en muchas acciones de gracias a Dios;
SVV1750 12 Want de bediening van dezen dienst vervult niet alleen het gebrek der heiligen, maar is
ook overvloedig door vele dankzeggingen tot God;
PR1739 12. Sest sellesinnatse anni toimetaminne ei täida mitte ükspäinis pühha rahwa pudo, waid
saab ka se läbbi suremaks, et paljo Jummalat tännawad.
RuSV1876 12 Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и
производит во многих обильные благодарения Богу;
13
TR Scriverer 13. διὰ τῆς δοκιμῆς τῆς διακονίας ταύτης δοξάζοντες τὸν Θεὸν ἐπὶ τῇ

ὑποταγῇ τῆς ὁμολογίας ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἁπλότητι τῆς
κοινωνίας εἰς αὐτοὺς καὶ εἰς πάντας•
Gr-East 13. διὰ τῆς δοκιμῆς τῆς διακονίας ταύτης δοξάζοντες τὸν Θεὸν ἐπὶ τῇ ὑποταγῇ

τῆς ὁμολογίας ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ καὶ ἁπλότητι τῆς κοινωνίας εἰς
αὐτοὺς καὶ εἰς πάντας,
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TKIS 13. kun he tämän palveluksen antaman todistuksen vuoksi ylistävät Jumalaa alistuvasta
tunnustautumisestanne Kristuksen ilosanomaan ja yhteisestä anteliaisuudestanne heitä ja kaikkia
kohtaan.
FiSTLK2017 13. Tämä teidän koeteltu mielenne ja palveluksenne osoittaa teidän ylistävän
Jumalaa, kun alistuvasti tunnustaudutte Kristuksen evankeliumiin ja olette vilpittömästi ruvenneet
yhteyteen heidän kanssaan ja kaikkien kanssa.
Biblia1776 13. (Tämän palveluksen koettelemuksen kautta ylistäin Jumalaa teidän nöyrän
tunnustuksenne tähden Kristuksen evankeliumissa, ja myös teidän yksinkertaisen tasajaon tähden,
heidän ja kaikkein kohtaan,)
CPR1642 13. Että moni kijttä Jumalata tämän meidän wagan palweluxemme tähden ja ylistä
Jumalata teidän nöyrän tunnustuxenne tähden Christuxen Evangeliumis ja myös teidän
yxikertaisen tasajagon tähden heidän ja caickein cohtan
UT1548 13. ette moni kijttä Jumalata temen meiden waghan Palueluxen tedhen/ ia ylisteuet
Jumalata/ teiden neuren Tunnustoxen tedhen Christusen Euangeliumis/ ia mös teiden
yxikerdhaisen Tasaiaghon polesta heiden ia caikein cochtan/
että moni kiittää Jumalata tämän meidän wakaan palweluksen tähden/ ja ylistäwät Jumalata/
teidän nöyrän tunnustuksen tähden Kristuksen ewankeliumissa/ ja myös teidän yksinkertaisen
tasajaon puolesta heidän ja kaikkein kohtaan/
Ref2016NTSve 13. Genom att ni består provet med denna insamling, kommer de att prisa Gud för
att ni lydigt bekänner er till Kristi evangelium och med uppriktig givmildhet delar med er till dem
och till alla.
J-P-Green 13. through the proof of this service, (they) glorifying God by your freely expressed
submission to the gospel of Christ, and the sincerity of the fellowship toward them and toward all;
KJV 13. Whiles by the experiment of this ministration they glorify God for your professed
subjection unto the gospel of Christ, and for your liberal distribution unto them, and unto all men;
Luther2009 13. indem sie für die Bewährung dieses Dienstes Gott preisen über dem Gehorsam
eures Bekenntnisses zum Evangelium Christi und über der Lauterkeit der Gemeinschaft mit ihnen
und mit allen.
Ostervald-Fr 13. Ils glorifient Dieu pour l'épreuve qu'ils font, dans cette assistance, de la soumission
que vous faites profession d'avoir pour l'Évangile de Christ, et de la libéralité sincère dont vous
usez envers eux, et envers tous;
RV'1862 13. Mientras ellos, por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por vuestra
sujeción que profesais al evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra repartición para con
ellos, y para con todos;
SVV1750 13 Dewijl zij door de beproeving dezer bediening God verheerlijken over de onderwerping
uwer belijdenis onder het Evangelie van Christus, en over de goeddadigheid der mededeling aan
hen en aan allen;
PR1739 13. (Et nemmad sellesinnatse ausa toimetamisse läbbi Jummalat kiitwad sepärrast, et teie
Kristusse armo-öppetust sannakulelikkult üllestunnistate, ja waggast süddamest neile ja keikile ka
jaggate.)
RuSV1876 13 ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность
исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми,

14
TR Scriverer 14. καὶ αὐτῶν δεήσει ὑπὲρ ὑμῶν ἐπιποθούντων ὑμᾶς διὰ τὴν
ὑπερβάλλουσαν χάριν τοῦ Θεοῦ ἐφ’ ὑμῖν.
Gr-East 14. καὶ αὐτῶν δεήσει ὑπὲρ ὑμῶν, ἐπιποθούντων ὑμᾶς διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν
χάριν τοῦ Θεοῦ ἐφ’ ὑμῖν.
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TKIS 14. Rukoillessaan puolestanne he ikävöivät teitä Jumalan ylen runsaan armon vuoksi, joka on
osaksenne tullut.
FiSTLK2017 14. Hekin rukoilevat teidän edestänne ja ikävöivät teitä hyvin runsaan Jumalan armon
tähden teidän keskuudessanne.
Biblia1776 14. Ja heidän rukouksissansa teidän edestänne, jotka teitä ikävöitsevät, sen
ylönpalttisen Jumalan armon tähden, joka teissä on.
CPR1642 14. Ja heidän rucouxisans teidän tähtenne jotca myös teitä ikäwöidzewät sen
sanomattoman Jumalan Armon tähden cuin teisä on.
UT1548 14. ia nin mös heiden Rucouxisans teidhen tedhenne/ Jotca mös ikeuöitzeuet teiden
ielkin/ sen ylenpaltisen Jumalan Armon tedhen quin teisse on.
ja niin myös heidän rukouksissan teidän tähtenne/ Jotaka myös ikäwöitsewät teidän jälkeen/ sen
ylenpalttisen Jumalan armon tähden kuin teissä on.
Ref2016NTSve 14. Och i deras bön för er längtar de efter er på grund av Guds överväldigande nåd
(som är) i er.
J-P-Green 14. and with their petition for you, a longing after you, because of the overflowing grace
of God on you.
KJV 14. And by their prayer for you, which long after you for the exceeding grace of God in you.
Luther2009 14. Und in der Fürbitte für euch sehnen sie sich nach euch wegen der
überschwänglichen Gnade Gottes an euch.
Ostervald-Fr 14. Et ils prient pour vous, vous aimant affectueusement, à cause de l'excellente grâce
que Dieu vous a faite.
RV'1862 14. Y por la oración de ellos por vosotros, los cuales os aman de corazón a causa de la
eminente gracia de Dios en vosotros,
SVV1750 14 En door hun gebed voor u, welke naar u verlangen, om de uitnemende genade Gods
over u.

PR1739 14. Ja et nemmad teie eest palluwad, ja iggatsewad teie järrele Jummala üpris sure armo
pärrast, mis teie sees on.
RuSV1876 14 молясь за вас, по расположению к вам, за преизбыточествующую в вас
благодать Божию.
15 TR Scriverer 15. χάρις δὲ τῷ Θεῷ ἐπὶ τῇ ἀνεκδιηγήτῳ αὐτοῦ δωρεᾷ.
Gr-East 15. χάρις τῷ Θεῷ ἐπὶ τῇ ἀνεκδιηγήτῳ αὐτοῦ δωρεᾷ.
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G1909 G3588 G411
G846 G1431
ja kiitos
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TKIS 15. Kiitos Jumalalle Hänen sanomattomasta lahjastaan!
FiSTLK2017 15. Kiitos Jumalalle hänen sanomattomasta lahjastaan!
Biblia1776 15. Mutta kiitos olkoon Jumalan hänen sanomattoman lahjansa edestä!
CPR1642 15. Mutta Jumalan olcon kijtos hänen sanomattoman lahjans edestä.
UT1548 15. Mutta Jumalan olcoon Kijtos henen sanomattoman Lahiansa edeste.
Mutta Jumalan olkoon kiitos hänen sanomattoman lahjansa edestä.
Ref2016NTSve 15. Gud (vare) tack för hans obeskrivligt rika gåva.
J-P-Green 15. But thanks (be) to God for His unspeakable free gift.
KJV 15. Thanks be unto God for his unspeakable gift.
Luther2009 15. Gott aber sei Dank für seine unaussprechlich reiche Gabe!
Ostervald-Fr 15. Or, grâces soient rendues à Dieu de son don ineffable!
RV'1862 15. Gracias a Dios por su inenarrable don.
SVV1750 15 Doch Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave.
PR1739 15. Agga tänno olgo Jummalele, temma ilma arwamatta anni eest.
RuSV1876 15 Благодарение Богу за неизреченный дар Его!

2 Korintto 10 (2 Corinthians 10)
1
TR Scriverer 1. Αὐτὸς δὲ ἐγὼ Παῦλος παρακαλῶ ὑμᾶς διὰ τῆς πρᾳότητος καὶ ἐπιεικείας
τοῦ Χριστοῦ, ὃς κατὰ πρόσωπον μὲν ταπεινὸς ἐν ὑμῖν, ἀπὼν δὲ θαρρῶ εἰς ὑμᾶς•
Gr-East 1. Αὐτὸς δὲ ἐγὼ Παῦλος παρακαλῶ ὑμᾶς διὰ τῆς πραότητος καὶ ἐπιεικείας τοῦ
Χριστοῦ, ὃς κατὰ πρόσωπον μὲν ταπεινὸς ἐν ὑμῖν, ἀπὼν δὲ θαρρῶ εἰς ὑμᾶς·
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TKIS 1. Minä, Paavali, itse kehoitan teitä Kristuksen sävyisyyden ja lempeyden nimessä, minä, joka
kasvotusten kanssanne olen nöyrä, mutta poissa olevana rohkea teitä kohtaan.
FiSTLK2017 1. Minä, Paavali, itse kehotan teitä Kristuksen laupeuden ja lempeyden kautta, minä,
joka olen kuulemma nöyrä kasvokkain kanssanne, mutta poissa ollessani rohkea teitä kohtaan,
Biblia1776 1. Mutta minä Paavali neuvon teitä Kristuksen siveyden ja vakuuden tähden, minä, joka
teidän tykönänne ollessani kehno olen, vaan poissa ollessani olen rohkia teitä vastaan.
CPR1642 1. Mutta minä Pawali neuwon teitä Christuxen siweyden ja kärsimisen tähden minä joca
teidän tykönän ollesani kehno olen waan poisollesani olen minä rohkia teitä wastan.
UT1548 1. MUtta mine itze Pauali manan teitä Christusen siueydhen ia Lakiudhen cautta/ Mine
ioca teiden keskenä tykenollesani kehno olen/ waan poisollesani olen rochkia teite wastan.
Mutta minä itse Pawali manaan teitä Kristuksen siweyden ja lakeuden kautta/ Minä joka teidän
keskenän tykön ollessani kehno olen/ waan pois ollessani olen rohkea teitä wastaan.
Ref2016NTSve 1. Men jag, Paulus, som (är så) ödmjuk när jag är mitt ibland er, men som är så
modig mot er när jag är (långt) borta, förmanar er vid Kristi mildhet och godhet,
J-P-Green 1. And I myself, Paul, call on you through the meekness and gentleness of Christ (I, who
indeed to look upon, am lowly among you, but being absent am bold toward you);
KJV 1. Now I Paul myself beseech you by the meekness and gentleness of Christ, who in presence
am base among you, but being absent am bold toward you:

Luther2009 1. Ich selbst aber, Paulus, ermahne euch durch die Sanftmut und Freundlichkeit Christi,
der ich anwesend unter euch zwar demütig bin, abwesend aber mutig gegen euch.
Ostervald-Fr 1. Au reste, moi Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, moi qui suis
humble en votre présence, mais qui suis plein de hardiesse envers vous, quand je suis absent;
RV'1862 1. RUÉGOOS, empero, yo Pablo, por la mansedumbre y dulzura de Cristo, (yo que en
presencia soy despreciable entre vosotros, pero que estando ausente soy osado para con
vosotros,)
SVV1750 1 Voorts ik Paulus zelf bid u, door de zachtmoedigheid en goedertierenheid van Christus,
die, tegenwoordig zijnde, wel gering ben onder u, maar afwezend stout ben tegen u;
PR1739 1. Agga minna isse Paulus maenitsen teid Kristusse tassase ja järrele-andja mele läbbi ,
kes ma teie jures olles kül allandik ollen, agga julge ollen teie wasto, kui ma ärra ollen.
RuSV1876 1 Я же, Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен,
убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым.
2
TR Scriverer 2. δέομαι δὲ τὸ μὴ παρὼν θαρρῆσαι τῇ πεποιθήσει ᾗ λογίζομαι τολμῆσαι
ἐπί τινας τοὺς λογιζομένους ἡμᾶς ὡς κατὰ σάρκα περιπατοῦντας.
Gr-East 2. δέομαι δὲ τὸ μὴ παρὼν θαρρῆσαι τῇ πεποιθήσει ᾗ λογίζομαι τολμῆσαι ἐπί
τινας τοὺς λογιζομένους ἡμᾶς ὡς κατὰ σάρκα περιπατοῦντας.
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TKIS 2. Pyydän kuitenkin, ettei minun läsnä olevana tarvitsisi esiintyä rohkeasti luottamuksessa,
jonka nojalla aion uskaltautua eräitä vastaan, jotka katsovat meidän vaeltavan lihan mukaan.
FiSTLK2017 2. ja pyydän, ettei minun ollessani luonanne tarvitsisi turvautua siihen lujaan
rohkeuteen, jolla aion vastustaa eräitä, jotka ajattelevat meidän vaeltavan lihan mukaan.
Biblia1776 2. Mutta minä rukoilen teitä, ettei minua vaadittaisi rohkiaksi tykönä ollessani, niinkuin
minulla luullaan rohkeus muutamia vastaan olevan, jotka meidän luulevat lihan jälkeen vaeltavan.
CPR1642 2. Mutta minä rucoilen teitä ettei minua waaditais rohkiaxi tykönä ollesani ja nijncuin
minulla luullan rohkeus muutamita wastan olewan jotca meitä luulewat meidän lihamma jälken
waeldawan.

UT1548 2. Mutta mine rucolen teite/ ettei minua waadhitaisi tykenollesani rochkiasti kieuttemen/
ia site Kempiutta prwcaman/ ioca minun päleni luullan mutomita wastan/ iotca meite aruauat/
ninquin me lihalisella taualla waelaisimma.
Mutta minä rukoilen teitä/ ettei minua waadittaisi tykön ollessani rohkeasti kiwittämän/ ja sitä
kempiyttä pruukaaman/ joka minun päälläni luullaan muutamia wastaan/ jotka meitä arwaawat/
niinkuin me lihallisella tawalla waeltaisimme.
Ref2016NTSve 2. och ber (er) att jag, när jag är hos er, inte ska behöva uppträda djärvt med den
tillförsikt varmed jag tänker vara djärv mot några som menar att vi vandrar efter köttet.
J-P-Green 2. but I ask, not being present, that I may be bold with the confidence which I think to be
daring against some, the (ones) reckoning us as walking according to flesh.
KJV 2. But I beseech you, that I may not be bold when I am present with that confidence, wherewith
I think to be bold against some, which think of us as if we walked according to the flesh.
Luther2009 2. Ich bitte aber, dass ich anwesend nicht mutig sein muss in der Zuversicht, mit der ich
denke, Kühnheit zu gebrauchen gegen einige, die von uns denken, wir lebten nach dem Fleisch.
Ostervald-Fr 2. Je vous prie, quand je serai présent, que je ne sois pas obligé de me servir avec
confiance de cette hardiesse, avec laquelle j'ai dessein d'agir contre quelques-uns qui nous
regardent comme marchant selon la chair.
RV'1862 2. Ruégoos, pues, que cuando estuviere presente, no tenga que ser atrevido con la
confianza con que pienso ser osado contra algunos, que nos tienen como si anduviésemos según
la carne:
SVV1750 2 Ik bid dan, dat ik, tegenwoordig zijnde, niet stout moge zijn met die vrijmoedigheid,
waarmede ik geacht word stoutelijk gehandeld te hebben tegen sommigen, die ons achten, alsof
wij naar het vlees wandelden.
PR1739 2. Agga ma pallun, et mul ei olle tarwis teie jures olles, julge olla se julgussega, misga
mind arwatakse liaks julge olnud ollewad nende wasto, kes meid arwawad otsego lihha järrel
käiwad.
RuSV1876 2 Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости,
которую думаю употребитьпротив некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по
плоти.
3 TR Scriverer 3. ἐν σαρκὶ γὰρ περιπατοῦντες οὐ κατὰ σάρκα στρατευόμεθα
Gr-East 3. Ἐν σαρκὶ γὰρ περιπατοῦντες οὐ κατὰ σάρκα στρατευόμεθα·
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TKIS 3. Sillä vaikka lihassa vaellamme, emme lihan mukaan sodi.
FiSTLK2017 3. Vaikka vaellammekin lihassa, emme lihan mukaan sodi.
Biblia1776 3. Sillä ehkä me lihassa vaellamme, emmepä me sentähden lihan jälkeen sodi.
CPR1642 3. Sillä ehkä me lihasa waellamme embä me sentähden lihan jälken sodi.

UT1548 3. Sille echke me Lihassa waella'me/ eipe me senwoxi lihalisella taualla sodhi.
Sillä ehkä me lihassa waellamme/ eipä me sen wuoksi lihallisella tawalla sodi.
Ref2016NTSve 3. För även om vi vandrar i köttet, (så) strider vi inte efter köttet. J-PGreen 3. For walking about in flesh, we do not war according to flesh;
KJV 3. For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh:
Luther2009 3. Denn obwohl wir in der Welt leben, kämpfen wir doch nicht nach dem Fleisch.
Ostervald-Fr 3. Car quoique nous marchions dans la chair, nous ne combattons point selon la chair.
RV'1862 3. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne:
SVV1750 3 Want wandelende in het vlees, voeren wij den krijg niet naar het vlees;
PR1739 3. Sest meie käime kül lihha sees; agga meie ei söddi mitte lihha wisi järrele,
RuSV1876 3 Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем.
4
TR Scriverer 4. τὰ γὰρ ὅπλα τῆς στρατείας ἡμῶν οὐ σαρκικὰ, ἀλλὰ δυνατὰ τῷ Θεῷ
πρὸς καθαίρεσιν ὀχυρωμάτων,
Gr-East 4. τὰ γὰρ ὅπλα τῆς στρατείας ἡμῶν οὐ σαρκικὰ, ἀλλὰ δυνατὰ τῷ Θεῷ πρὸς
καθαίρεσιν ὀχυρωμάτων·
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Jumalan edessä hajottamaan linnoitukset
TKIS 4. Meidän sota-aseemme eivät näet ole lihalliset, vaan voimalliset linnoitusten hajoittamiseen
Jumalan avulla*.
FiSTLK2017 4. Sillä sota-aseemme eivät ole lihallisia, vaan ne ovat voimakkaita Jumalan edessä
hajottamaan maahan linnoituksia.
Biblia1776 4. Sillä meidän sota-aseemme ei ole lihalliset, vaan väkevät Jumalan edessä
kukistamaan varjeluksia.
CPR1642 4. Sillä ei meidän sotaasem ole lihalliset waan wäkewät Jumalan edes cukistaman nijtä
warjeluxia joilla me aiwoituxet lyömme maahan
UT1548 4. Sille ettei meiden Sotaaset ole lihaliset/ waan wäkeuet Jumalan edes alaskukistaman
nijte Warieluxi/ ioinenga cansa me mahanlööme ne Aighotuxet
Sillä ettei meidän sota-aseet ole lihalliset/ waan wäkewät Jumalan edes alas kukistamaan niitä
warjelluksia/ joidenka kanssa me maahan lyömme ne ajatukset.

Ref2016NTSve 4. För våra stridsvapen (är) inte köttsliga, men genom Gud (är de) mäktiga att bryta
ner starka fästen,
J-P-Green 4. for the weapons of our warfare (are) not fleshly, but powerful to God to the
demolishion of strongholds,
KJV 4. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down
of strong holds;)
Luther2009 4. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht menschlich, sondern mächtig vor Gott
zur Zerstörung von Festungen;
Ostervald-Fr 4. En effet, nos armes de guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en
Dieu, pour renverser les forteresses,
RV'1862 4. (Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas de parte de Dios
para destrucción de fortalezas;)
SVV1750 4 Want de wapenen van onzen krijg zijn niet vleselijk, maar krachtig door God, tot
nederwerping der sterkten;
PR1739 4. Sest meie woitlemisse söariistad ei olle mitte lihhalikkud, waid wäggewad Jummala
läbbi kantsid ärrarikkuma,
RuSV1876 4 Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение
твердынь: ими ниспровергаем замыслы
5
TR Scriverer 5. λογισμούς καθαιροῦντες καὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώσεως

τοῦ θεοῦ καὶ αἰχμαλωτίζοντες πᾶν νόημα εἰς τὴν ὑπακοὴν τοῦ Χριστοῦ
Gr-East 5. λογισμοὺς καθαιροῦντες καὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ
Θεοῦ, καὶ αἰχμαλωτίζοντες πᾶν νόημα εἰς τὴν ὑπακοὴν τοῦ Χριστοῦ,
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TKIS 5. Me lannistamme järkeilyt ja kaiken korskean, joka pöyhkeilee Jumalan tuntemista vastaan,
ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle.
FiSTLK2017 5. Hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen korkean rakennelman, joka
nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi
Kristukselle

Biblia1776 5. Ja me maahan lyömme aivoitukset ja kaiken korkeuden, joka hänensä korottaa
Jumalan tuntemista vastaan, ja vangiksi otamme kaiken ajatuksen Kristuksen kuuliaisuuden alle,
CPR1642 5. Ja caiken corkeuden cuin hänens corgotta Jumalan tundemista wastan ja fangixi
otamme caiken ajatuxen Christuxen cuuliaisuden ala:
UT1548 5. ia caiken Corkiudhen/ quin henens ylesnostapi Jumalan Tundemisen wastan/ Ja
Fangixi otamma caiken aijatoxen Christusen cwliaisudhen ala/
ja kaiken korkeuden/ kuin hänens ylös nostaapi Jumalan tuntemista wastaan/ Ja wangiksi
otamme kaiken ajatuksen Kristuksen kuuliaisuuden alle/
Ref2016NTSve 5. (och) bryta ner alla tankebyggnader och all höghet, som reser sig mot Guds
kunskap, och ta varje tanke till fånga under lydnaden mot Kristus,
J-P-Green 5. the demolishing of arguments and every high thing lifting up (itself) against the
knowledge of God, and bringing into captivity every thought into the obedience of Christ,
KJV 5. Casting down imaginations, and every high thing that exalteth itself against the knowledge
of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ;
Luther2009 5. wir zerstören damit kluge Anschläge und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis
Gottes erhebt, und nehmen alles Denken gefangen unter den Gehorsam Christi
Ostervald-Fr 5. Pour détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance
de Dieu, et pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ;
RV'1862 5. Derribando conceptos, y toda cosa alta que se levanta contra la ciencia de Dios; y
cautivando todo entendimiento a la obediencia de Cristo,
SVV1750 5 Dewijl wij de overleggingen ter nederwerpen, en alle hoogte, die zich verheft tegen de
kennis van God, en alle gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus;
PR1739 5. Ja meie rikkume ärra need mötlemissed, ja keik körgust, mis ennast sureks töstab
Jummala tundmisse wasto, ja wöttame keik mötted wangi Kristusse sannakuulmisse alla;
RuSV1876 5 и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем
всякое помышление в послушание Христу,
6
TR Scriverer 6. καὶ ἐν ἑτοίμῳ ἔχοντες ἐκδικῆσαι πᾶσαν παρακοήν, ὅταν πληρωθῇ ὑμῶν
ἡ ὑπακοή.
Gr-East 6. καὶ ἐν ἑτοίμῳ ἔχοντες ἐκδικῆσαι πᾶσαν παρακοήν, ὅταν πληρωθῇ ὑμῶν ἡ
ὑπακοή.
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TKIS 6. Olemme myös valmiit rankaisemaan kaikkea tottelemattomuutta, kun teidän
kuuliaisuutenne on tullut täydelliseksi.
FiSTLK2017 6. ja olemme valmiita rankaisemaan kaikkea tottelemattomuutta, sitten kun teidän
kuuliaisuutenne on tullut täydelliseksi.
Biblia1776 6. Ja olemme valmiit kostamaan kaikkea kovakorvaisuutta, kuin teidän kuuliaisuutenne
täytetään.
CPR1642 6. Ja olemma walmit costaman caickia cowacorwaisutta cosca teidän cuuliaisuden
täytetän. Duomidzettaco te näkywäisten jälken.
UT1548 6. Ja me olema walmihit costaman caiken cwlemattudhen/ coska teiden cwliaisus
teutetään. Domitzetteko te ninen ielkin iotca näkyuet.
Ja me olemme walmiit kostamaan kaiken kuulemattomuuden/ koska teidän kuuliaisuus täytetään.
Tuomitsetteko te niiden jälkeen jotka näkywät.
Ref2016NTSve 6. och vi är beredda att bestraffa all olydnad, när er lydnad har blivit fullkomlig.
J-P-Green 6. and having readiness to avenge all disobedience, whenever your obedience is fulfilled.
KJV 6. And having in a readiness to revenge all disobedience, when your obedience is fulfilled.
Luther2009 6. und sind bereit, allen Ungehorsam zu strafen, wenn euer Gehorsam erfüllt ist.
Ostervald-Fr 6. Et nous sommes prêts à punir toute désobéissance, lorsque votre obéissance sera
complète.
RV'1862 6. Y estando prestos para castigar a toda desobediencia, desde que vuestra obediencia
fuere cumplida.
SVV1750 6 En gereed hebbende, hetgeen dient om te wreken alle ongehoorzaamheid, wanneer uw
gehoorzaamheid zal vervuld zijn.
PR1739 6. Ja olleme walmis keik sannakuulmatta wisid nuhtlema, kui teie sannakuulminne saab
täis sanud.
RuSV1876 6 и готовы наказать всякое непослушание, когда вашепослушание исполнится.
7
TR Scriverer 7. τὰ κατὰ πρόσωπον βλέπετε; εἴ τις πέποιθεν ἑαυτῷ Χριστοῦ εἶναι, τοῦτο
λογιζέσθω πάλιν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ὅτι καθὼς αὐτὸς Χριστοῦ, οὕτω καὶ ἡμεῖς Χριστοῦ.
Gr-East 7. Τὰ κατὰ πρόσωπον βλέπετε. εἴ τις πέποιθεν ἑαυτῷ Χριστοῦ εἶναι, τοῦτο
λογιζέσθω πάλιν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ὅτι καθὼς αὐτὸς Χριστοῦ οὕτω καὶ ἡμεῖς Χριστοῦ.
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TKIS 7. Nähkää, mitä silmäin edessä on. Jos joku on itsessään* varma siitä, että hän on Kristuksen
oma, päätelköön vielä itsestään, että samoin kuin hän on Kristuksen, niin mekin olemme
(Kristuksen).
FiSTLK2017 7. Katseletteko asioita henkilön mukaan? Jos joku on mielessään varma siitä, että hän
on Kristuksen oma, ajatelkoon edelleen mielessään, että samoin kuin hän on Kristuksen, samoin
olemme mekin.
Biblia1776 7. Katsotteko te niiden jälkeen, mitkä silmäin edessä ovat? Jos joku uskaltaa sen päälle,
että hän on Kristuksen oma, se ajatelkaan itsellänsä, että niinkuin hän on Kristuksen oma, niin
olemme mekin Kristuksen omat.
CPR1642 7. Jos jocu uscalda sen päälle että hän on Christuxen oma se ajatelcan idzelläns että
nijncuin hän on Christuxen oma nijn olemma me myös Christuxen omat.
UT1548 7. Jos iocu vskalda senpäle/ ette hen on Christusen oma/ Se aijatelkan mös itzellense/
ette ninquin hen on Christusen oma/ nin mös me olema Christusen omat.
Jos joku uskaltaa sen päälle/ että hän on Kristuksen oma/ Se ajatelkaan myös itsellensä/ että
niinkuin hän on Kristuksen oma/ niin myös me olemme Kristuksen omat.
Ref2016NTSve 7. Ser ni (bara) till det yttre? Om någon förlitar sig på att han tillhör Kristus, så bör
han också betänka att liksom han (tillhör) Kristus, så (tillhör) också vi Kristus.
J-P-Green 7. Do you look at things according to appearance? If anyone has persuaded himself to
be of Christ, let him think this again as to himself, that as he (is) of Christ, so also we (are) of
Christ.
KJV 7. Do ye look on things after the outward appearance? If any man trust to himself that he is
Christ's, let him of himself think this again, that, as he is Christ's, even so are we Christ's.
Luther2009 7. Seht ihr auf das, was vor Augen liegt? Verlässt sich jemand darauf, dass er Christus
angehört, der bedenke wiederum bei sich selbst, dass, genauso wie er Christus angehört, auch wir
Christus angehören.
Ostervald-Fr 7. Regardez-vous aux apparences? Si quelqu'un est persuadé en lui-même qu'il
appartient à Christ, qu'il se dise aussi en lui-même, que comme il appartient à Christ, nous lui
appartenons aussi.
RV'1862 7. ¿Miráis las cosas según la apariencia exterior? Si alguno está confiado en sí mismo que
es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como él es de Cristo, así también nosotros
somos de Cristo.
SVV1750 7 Ziet gij aan wat voor ogen is? Indien iemand bij zichzelven betrouwt, dat hij van
Christus is, die denke dit wederom uit zichzelven, dat gelijkerwijs hij van Christus is, alzo ook wij
van Christus zijn.
PR1739 7. Kas teie watate silma-näo järrele? kui kegi ennese meles se peäle julge on, et temma
Kristusse pärralt on, se arwago sedda jälle isseennesest, et otsego temma Kristusse pärralt on,
nenda olleme meie ka Kristusse pärralt.

RuSV1876 7 На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что онХристов, тот сам по себе
суди, что, как онХристов, так и мы Христовы.
8
TR Scriverer 8. ἐάν τε γὰρ καὶ περισσότερόν τι καυχήσωμαι περὶ τῆς ἐξουσίας ἡμῶν, ἧς

ἔδωκεν ὁ Κύριος ἡμῖν εἰς οἰκοδομὴν, καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν ὑμῶν, οὐκ
αἰσχυνθήσομαι•
Gr-East 8. ἐάν τε γὰρ καὶ περισσότερόν τι καυχήσομαι περὶ τῆς ἐξουσίας ἡμῶν, ἧς

ἔδωκεν ὁ Κύριος ἡμῖν εἰς οἰκοδομὴν καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν ὑμῶν, οὐκ
αἰσχυνθήσομαι,
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TKIS 8. Sillä vaikka kerskaisinkin jonkin verran enemmän vallastamme, jonka Herra on (meille)
antanut teidän rakentamistanne eikä kukistamistanne varten, en ole häpeään joutuva,
FiSTLK2017 8. Ja vaikka jonkin verran enemmänkin kerskaisin siitä vallastamme, jonka Herra on
antanut meille rakentaaksemme teitä eikä kukistaaksemme, en häpeään joudu
Biblia1776 8. Sillä jos minä vielä enemmän kerskaisin meidän vallastamme, jonka Herra meille
antanut on teidän parannukseksenne, ja ei kadotukseksenne, enpä minä häpeäisi,
CPR1642 8. Ja jos minä wielä enämmän idziäni kerscaisin meidän wallastam cuin HERra meille
andanut on teidän parannuxexen ja ei pahennuxexen embä minä sijttekän häpiäis.
UT1548 8. Ja ios mine mös iotakin enemin kerskasin itzeni meiden Wallastan/ ionga HErra meille
andanut on/ teidhen paranoxexi/ ia ei teidhen turmioxi/ eipe mine wiele sijtteken häpijeisi.
Ja jos minä myös jotakin enemmin kerskaisin itseni meidän wallastan/ jonka Herra meille antanut
on/ teidän parannukseksi/ ja ei teidän turmioksi/ eipä minä wielä sittenkään häpeäisi.
Ref2016NTSve 8. För även om jag ännu mer ville berömma mig av vår auktoritet, som Herren har
gett oss för att bygga upp och inte för att bryta ner er, så skulle jag inte behöva skämmas,
J-P-Green 8. For even if I also somewhat more fully should boast about our authority (which the
Lord gave us for building up and not for your destruction), I will not be put to shame;
KJV 8. For though I should boast somewhat more of our authority, which the Lord hath given us for
edification, and not for your destruction, I should not be ashamed:
Luther2009 8. Und wenn ich mich auch etwas mehr über unsere Vollmacht rühmte, die uns der Herr
zur Erbauung und nicht zu eurer Zerstörung gegeben hat, dann würde ich nicht beschämt werden,

Ostervald-Fr 8. Et quand même je me glorifierais encore davantage de la puissance que le Seigneur
nous a donnée pour l'édification, et non pour votre destruction, je n'en recevrais point de honte;
RV'1862 8. Porque aunque yo me jacte algún tanto más de nuestra potestad, (la cual el Señor nos
dió para edificación, y no para vuestra destrucción,) no me avergonzaré.
SVV1750 8 Want indien ik ook iets overvloediger zou roemen van onze macht, welke de Heere ons
gegeven heeft tot stichting, en niet tot uw nederwerping, zo zal ik niet beschaamd worden;
PR1739 8. Sest kui minna ka middagi ennam peaksin kiitlema meie melewallast, mis Issand meile
on annud parrandusseks, ja ei mitte teie ärrarikkumisseks, ei saaks ma mitte häbbisse,
RuSV1876 8 Ибо если бы я и более стал хвалиться нашею властью, которую Господь дал
нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде.
9 TR Scriverer 9. ἵνα μὴ δόξω ὡς ἂν ἐκφοβεῖν ὑμᾶς διὰ τῶν ἐπιστολῶν.
Gr-East 9. ἵνα μὴ δόξω ὡς ἂν ἐκφοβεῖν ὑμᾶς διὰ τῶν ἐπιστολῶν.
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TKIS 9. jottei näyttäisi siltä kuin peloittelisin teitä kirjeilläni.
FiSTLK2017 9. – ettei näyttäisi siltä, kuin pelottelisin teitä kirjeilläni.
Biblia1776 9. Etten minä näkyisi teitä lähetyskirjoilla peljättäväni.
CPR1642 9. ( Mutta minä sanon ) ettei teidän pitä luuleman nijncuin minä teitä Lähetyskirjallani
peljätäisin.
UT1548 9.
Mutta sen mine sanon
ettei teiden luuleman pidhe/ quin mine tahdhoisin teite peliettä Lehetuskiriain cautta.
Mutta sen minä sanon
ettei teidän luuleman pidä/ kuin minä tahtoisin teitä peljättää lähetyskirjain kautta.
Ref2016NTSve 9. så att det inte ska se ut som om jag ville skrämma er med mina brev. J-PGreen 9. so that I may not seem to frighten you by letters.
KJV 9. That I may not seem as if I would terrify you by letters.
Luther2009 9. damit es nicht scheint, als wollte ich euch durch die Briefe einschüchtern.
Ostervald-Fr 9. Afin qu'on ne croie pas que je veuille vous intimider par mes lettres.
RV'1862 9. A fin de que no parezca como que os quiero espantar por cartas.
SVV1750 9 Opdat ik niet zou schijnen, alsof ik u door de brieven wilde verschrikken.
PR1739 9. Et mind ei arwata, kui tahhaksin minna ramatude läbbi teid hirmutada.

RuSV1876 9 Впрочем, да не покажется, что я устрашаю вас только посланиями.
10
TR Scriverer 10. ὅτι Αἱ μὲν ἐπιστολαὶ, φησί, βαρεῖαι καὶ ἰσχυραί• ἡ δὲ παρουσία τοῦ
σώματος ἀσθενὴς, καὶ ὁ λόγος ἐξουθενημένος.
Gr-East 10. ὅτι αἱ μὲν ἐπιστολαὶ, φησί, βαρεῖαι καὶ ἰσχυραί, ἡ δὲ παρουσία τοῦ
σώματος ἀσθενὴς καὶ ὁ λόγος ἐξουθενημένος.
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TKIS 10. Sillä "Paavalin kirjeet", sanotaan, "ovat mahtavat ja ankarat mutta ruumiillinen läsnäolo
heikkoa ja puhe viheliäistä."
FiSTLK2017 10. Sillä hänen kirjeensä ovat, sanotaan, kyllä ankaria ja voimakkaita, mutta
ruumiillisesti läsnä ollessaan hän on heikko, ja hänen puheensa on arvotonta.
Biblia1776 10. Sillä lähetyskirjat (sanovat he) ovat raskaat ja väkevät, mutta ruumiillinen
läsnäolemus on heikko ja puhe on ylönkatsottu.
CPR1642 10. Sillä Lähetyskirjat ( sanowat he ) owat rascat ja wäkewät mutta ruumillinen
läsnäolemus on heicko ja puhe on ylöncadzottu.
UT1548 10. Sille ette Lehetuskiriat
ma he
ouat tosin raskat ia wäkeuet/ Mutta se Rumilinen tykenolemus ombi heicko/ ia ne Puhet
ylencatzotudh.
Sillä että lähetyskirjat owat tosin raskaat ja wäkewät/ Mutta sen ruumiillinen tykön olemus ompi
heikko/ ja ne puheet ylenkatsotut.
Ref2016NTSve 10. För (hans) brev, säger man, (har) tyngd och kraft, men (då han) personligen (är)
närvarande (är han) svag, och (det han) säger föraktas.
J-P-Green 10. Because, they say, the letters (are) weighty and strong, but the bodily presence (is)
weak, and (his) speech being despised.
KJV 10. For his letters, say they, are weighty and powerful; but his bodily presence is weak, and his
speech contemptible.
Luther2009 10. Denn die Briefe, sagen sie, sind bedeutend und stark; aber die persönliche
Anwesenheit ist schwach und die Rede zu unbedeutend.
Ostervald-Fr 10. Car ses lettres, dit-on, sont sévères et fortes; mais quand il est présent, sa
personne est faible, et sa parole méprisable.

RV'1862 10. Porque a la verdad, dice él, las cartas suyas son graves y fuertes; mas su presencia
corporal endeble, y la palabra de menospreciar.
SVV1750 10 Want de brieven (zeggen zij) zijn wel gewichtig en krachtig; maar de tegenwoordigheid
des lichaams is zwak, en de rede is verachtelijk.
PR1739 10. Sest nemmad ütlewad: Kül need ramatud on rasked ja kanged, agga meie jures olles
on ta nödder ihho polest, ja se könne on sant.
RuSV1876 10 Так как некто говорит: в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии
слаб, и речь его незначительна, –
11
TR Scriverer 11. τοῦτο λογιζέσθω ὁ τοιοῦτος, ὅτι οἷοί ἐσμεν τῷ λόγῳ δι’ ἐπιστολῶν
ἀπόντες, τοιοῦτοι καὶ παρόντες τῷ ἔργῳ.
Gr-East 11. τοῦτο λογιζέσθω ὁ τοιοῦτος, ὅτι οἷοί ἐσμεν τῷ λόγῳ δι’ ἐπιστολῶν
ἀπόντες, τοιοῦτοι καὶ παρόντες τῷ ἔργῳ.
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TKIS 11. *Niin sanova* ajatelkoon, että millaisia olemme poissa olevina kirjeitten välityksellä
sanoissa, sellaisia olemme myös läsnä olevina teossa.
FiSTLK2017 11. Sellainen tietäköön, että samaa, mitä poissaolevina olemme kirjeissämme
sanoissa, samaa olemme läsnä olevina teoissa.
Biblia1776 11. Senkaltainen ajatelkaan, että niinkuin me olemme lähetysvirkain kautta sanoissa
poissa-ollessamme, niin me myös olemme itse työllä läsnä-ollessamme.
CPR1642 11. Sencaltainen ajatelcan että nijncuin me olemma Lähetyskirjan sanois poisolduani:
nijn me myös kyllä tohdimma olla idze työllä läsnäolduam.
UT1548 11. Joca sencaltainen on/ Se aijatelkan/ ette sencaltaiset quin me olema sanoissa
Lehetuskiriain cautta poisollen/ Nin me mös kylle tohdhimme olla töön cansa tykeneollesam.
Joka senkaltainen on/ Se ajatelkaan/ että senkaltaiset kuin me olemme sanoissa lähetyskirjan
kautta pois ollen/ Niin me myös kyllä tohdimme olla työn kanssa tykönä ollessamme.
Ref2016NTSve 11. En sådan bör tänka på detta, att sådana som vi är i ord i (våra) brev, när vi är
(långt) borta, sådana (är vi) också i handling, när vi är närvarande.
J-P-Green 11. Let such a one think this, that such as we (are) in word through letters, being absent,
such (we are) also being present in deed.
KJV 11. Let such an one think this, that, such as we are in word by letters when we are absent, such
will we be also in deed when we are present.

Luther2009 11. Wer das sagt, soll bedenken, wie wir abwesend mit dem Wort in den Briefen
schreiben, so werden wir, wenn wir anwesend sind, auch in der Tat handeln.
Ostervald-Fr 11. Que celui qui parle ainsi, considère que tels que nous sommes en paroles dans
nos lettres, étant absents, tels aussi nous sommes en œuvres, étant présents.
RV'1862 11. Esto piense el tal, que cuales somos en la palabra por cartas estando ausentes, tales
seremos también de obra estando presentes.
SVV1750 11 Dezulke bedenke dit, dat hoedanigen wij zijn in het woord door brieven, als wij afwezig
zijn, wij ook zodanigen zijn inderdaad, als wij tegenwoordig zijn.
PR1739 11. Üks sähhärdune möttelgo sedda, et mähhärdused meie olleme sanna sees ramatude
läbbi ärra olles, sähhärdused olleme ka teo sees, teie jures olles.
RuSV1876 11 такой пусть знает, что, каковы мы на словах в посланиях заочно, таковы и на
деле лично.
12
TR Scriverer 12. οὐ γὰρ τολμῶμεν ἐγκρῖναι ἢ συγκρῖναι ἑαυτούς τισι τῶν ἑαυτοὺς
συνιστανόντων• ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς ἑαυτοὺς μετροῦντες, καὶ συγκρίνοντες
ἑαυτοὺς ἑαυτοῖς, οὐ συνιοῦσιν.
Gr-East 12. Οὐ γὰρ τολμῶμεν ἐγκρῖναι ἢ συγκρῖναι ἑαυτούς τισιν τῶν ἑαυτοὺς
συνιστανόντων· ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς ἑαυτοὺς μετροῦντες καὶ συγκρίνοντες ἑαυτοὺς
ἑαυτοῖς οὐ συνιοῦσιν.
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TKIS 12. Sillä emme rohkene lukeutua emmekä rinnastaa itseämme eräisiin, jotka itseään
suosittavat. Mutta mitatessaan itseään keskenään ja verratessaan itseään toisiinsa he ovat
ymmärtämättömiä.
FiSTLK2017 12. Sillä emme rohkene lukeutua emmekä verrata itseämme eräisiin, jotka
suosittelevat itseään, mutta ovat ymmärtämättömiä, kun mittaavat itseään omalla itsellään ja
vertailevat itseään omaan itseensä.
Biblia1776 12. Sillä emmepä me rohkene meitämme lukea eli verrata niihin, jotka itsiänsä ylistävät;
mutta että he itse heillänsä heitänsä mittaavat ja pitävät ainoastaan itse heistänsä, niin ei he
mitään ymmärrä.

CPR1642 12. Sillä embä me julke meitäm luke eli werrata nijhin jotca idziäns ylistäwät mutta että
he idze heidäns mittawat ja pitäwät ainoastans idze heistäns nijn ei he mitän ymmärrä.
UT1548 12. Sille eipe me iulke meite' lukia eli wertautta heiden seasans iotca itzense ylisteuet/
Mutta ette he heidens mittauat itzense ielkin/ ia piteuet waan heiste itzestens/ nin eiuet he miten
ymmerdhä.
Sillä eipä me julki meidän lukea eli werrata heidän seassan jotka itsensä ylistäwät/ Mutta että he
heidäns mittaawat itsensä jälkeen/ ja pitäwät waan heistä itsestänsä/ niin eiwät he mitään
ymmärrä.
Ref2016NTSve 12. För vi vågar inte räkna oss bland dem eller jämföra oss med dem som
rekommenderar sig själva. Men eftersom de mäter sig med sig själva och jämför sig med sig
själva, är de utan förstånd.
J-P-Green 12. For we dare not rank or compare ourselves with some of those commending
themselves, but they measuring themselves among themselves and comparing themselves to
themselves, (are) not perceptive.
KJV 12. For we dare not make ourselves of the number, or compare ourselves with some that
commend themselves: but they measuring themselves by themselves, and comparing themselves
among themselves, are not wise.
Luther2009 12. Denn wir wagen nicht, uns unter die zu rechnen oder uns mit denen zu vergleichen,
die sich selbst empfehlen; sie aber, weil sie sich an sich selbst messen und sich mit sich selbst
vergleichen, verstehen nichts.
Ostervald-Fr 12. Car nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns, qui se
recommandent eux-mêmes; mais en se mesurant eux-mêmes par eux-mêmes, et en se comparant
eux-mêmes avec eux-mêmes, ils se montrent sans intelligence.
RV'1862 12. Porque no osamos ni a contarnos, ni a compararnos con algunos que se alaban a sí
mismos; mas ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos, y comparándose a sí mismos consigo
mismos, no entienden.
SVV1750 12 Want wij durven onszelven niet rekenen of vergelijken met sommigen, die zichzelven
prijzen; maar deze verstaan niet, dat zij zichzelven met zichzelven meten, en zichzelven met
zichzelven vergelijken.
PR1739 12. Sest meie ei julge isseennast mitte monningatte sekka arwata, ehk nende sarnatseks
panna, kes isseennast kiitwad; agga nemmad ei moista mitte, et nemmad isseennast omma
enneste mötte järrele moötwad, ja isseennast isseennaste sarnatseks arwawad.
RuSV1876 12 Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами
себя выставляют: они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою
неразумно.
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TR Scriverer 13. ἡμεῖς δὲ οὐχι εἰς τὰ ἄμετρα καυχησόμεθα, ἀλλὰ κατὰ τὸ μέτρον τοῦ
κανόνος οὗ ἐμέρισεν ἡμῖν ὁ Θεὸς, μέτρου, ἐφικέσθαι ἄχρι καὶ ὑμῶν.
Gr-East 13. ἡμεῖς δὲ οὐχὶ εἰς τὰ ἄμετρα καυχησόμεθα, ἀλλὰ κατὰ τὸ μέτρον τοῦ
κανόνος οὗ ἐμέρισεν ἡμῖν ὁ Θεὸς μέτρου, ἐφικέσθαι ἄχρι καὶ ὑμῶν.
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TKIS 13. Me taas emme kerskaa yli määrän, vaan sen vaikutusalan määrän mukaan, minkä Jumala
on asettanut meille määräksi ulottuaksemme teihinkin asti.
FiSTLK2017 13. Me taas emme kerskaa rajattomasti, vaan ainoastaan sen vaikutusalan mitan
mukaan, minkä Jumala on asettanut meille määräksi ulottuaksemme teihinkin asti.
Biblia1776 13. Mutta emme meitämme kerskaa ylitse määrän, vaan ainoastaan kohtuullisen
määrätyn mitan jälkeen, jonka Jumala meille mitannut on, joka myös teihinkin ulottuu.
CPR1642 13. Mutta embä me meitäm kersca ylidze määrän waan ainoastans cohtullisen määrätyn
mitan jälken cuin Jumala meille mitannut on joca myös teihingin ulottu.
UT1548 13. Mutta eipe me meiten kerska ylitze määren/ Waan ainostans sen cochtolisen märetyn
Mitan ielkijn/ iolla Jumala ombi meille mitannut sen määren wlottuuan mös haman teihin asti.
Mutta eipä me meitän kerskaa ylitse määrän/ Waan ainoastansa sen kohtuullisen määrätyn mitan
jälkeen/ jolla Jumala ompi meille antanut sen määrän ulottuwan myös hamaan teihin asti.
Ref2016NTSve 13. Men vi vill inte måttlöst berömma oss, utan (bara) inom gränsen för det område
som Gud har mätt ut åt oss, att vi skulle nå fram även till er.
J-P-Green 13. But we will not boast beyond measure, but according to measure of the rule which
the God of measure distributed to us, to reach even to you.
KJV 13. But we will not boast of things without our measure, but according to the measure of the
rule which God hath distributed to us, a measure to reach even unto you.
Luther2009 13. Wir aber wollen uns nicht ins Maßlose rühmen, sondern nur gemäß dem
Wirkungskreis, den Gott uns als Maß zugemessen hat, auch bis zu euch zu gelangen.
Ostervald-Fr 13. Mais pour nous, nous ne nous glorifierons point outre mesure; mais dans la
mesure du partage que Dieu nous a assigné, pour parvenir jusqu'à vous.
RV'1862 13. Nosotros empero no nos jactarémos de cosas fuera de nuestra medida; sino
conforme a la medida de la regla que Dios nos repartió, medida que llega también hasta vosotros,
SVV1750 13 Doch wij zullen niet roemen buiten de maat; maar dat wij, naar de maat des regels,
welke maat ons God toegedeeld heeft, ook tot u toe zijn gekomen.
PR1739 13. Agga meie ei tahha ennast mitte ülle moödo kita, waid selle nöri moödo järrele, mis
moödoga Jummal meid on moötnud, et meie ka teie jure piddime sama.

RuSV1876 13 А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, какой назначил нам Бог
в такую меру, чтобы достигнуть и до вас.
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TR Scriverer 14. οὐ γὰρ ὡς μὴ ἐφικνούμενοι εἰς ὑμᾶς ὑπερεκτείνομεν ἑαυτούς• ἄχρι γὰρ
καὶ ὑμῶν ἐφθάσαμεν ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ•
Gr-East 14. οὐ γὰρ ὡς μὴ ἐφικνούμενοι εἰς ὑμᾶς ὑπερεκτείνομεν ἑαυτούς· ἄχρι γὰρ καὶ
ὑμῶν ἐφθάσαμεν ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ,
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Χριστοῦ·
Christou
G5547
Kristuksen
TKIS 14. Sillä emme kurota itseämme liikaa ikään kuin emme teihin ulottuisikaan. Olemmehan
ehtineet teihinkin asti Kristuksen ilosanoman julistamisessa.
FiSTLK2017 14. Sillä emme kurota itseämme liiaksi, ikään kuin emme teihin ulottuisikaan, sillä
olemmehan ehtineet Kristuksen evankeliumilla teihinkin asti.
Biblia1776 14. Sillä emmepä me itsiämme leviämmältä anna ulos kuin sopii, niinkuin emme
oliskaan teihin ulottuneet; sillä me olemme jo hamaan teidän tykönne Kristuksen evankeliumilla
tulleet.
CPR1642 14. Sillä embä me idziämme wenytä nijncuin en me oliscan teihin ulottunet: sillä me
olemma jo haman teidän tygön Christuxen Evangeliumilla tullet
UT1548 14. Sille eipe me itzenne wloswenyte/ ninquin ei me olisi wlottuneet haman teiden
tyghe'ne/ Sille me olema io mös haman teiden tygen Christusen Euangeliumin cansa tulluet/
Sillä eipä me itsenne ulos wenytä/ niinkuin ei me olisi ulottuneet hamaan teidän tykönne/ Sillä me
olemme jo myös hamaan teidän tykön Kristuksen ewankeliumin kanssa tulleet/
Ref2016NTSve 14. För vi sträcker oss inte för långt, som (om) vi inte nådde fram till er, för också till
er har vi nått fram med Kristi evangelium.
J-P-Green 14. For we do not overstretch ourselves as (if) not reaching to you, for we also came to
you in the gospel of Christ,
KJV 14. For we stretch not ourselves beyond our measure, as though we reached not unto you: for
we are come as far as to you also in preaching the gospel of Christ:
Luther2009 14. Denn wir übertreiben nicht, als wären wir nicht bis zu euch gelangt; denn wir sind ja
tatsächlich bis zu euch gekommen mit dem Evangelium Christi

Ostervald-Fr 14. Car nous ne nous étendons pas trop loin, comme si nous n'étions pas parvenus
jusqu'à vous, puisque nous y sommes parvenus avec l'Évangile de Christ.
RV'1862 14. Porque no nos extendemos más allá de nuestra medida, como si no llegásemos hasta
vosotros; porque también hasta vosotros hemos llegado en el evangelio de Cristo:
SVV1750 14 Want wij strekken onszelven niet te wijd uit, als die tot u niet zouden komen; want wij
zijn ook gekomen tot u toe, in het Evangelie van Christus;
PR1739 14. Sest meie ei lähhä mitte ülle mära, otsego ei olleks meie mitte teie jure sanud; sest
meie olleme jo teist sadik tulnud Kristusse armo-öppetussega.
RuSV1876 14 Ибо мы не напрягаем себя, как не достигшие до вас, потому что достигли и до
вас благовествованием Христовым.
15
TR Scriverer 15. οὐκ εἰς τὰ ἄμετρα καυχώμενοι ἐν ἀλλοτρίοις κόποις, ἐλπίδα δὲ ἔχοντες

αὐξανομένης τῆς πίστεως ὑμῶν, ἐν ὑμῖν μεγαλυνθῆναι κατὰ τὸν κανόνα ἡμῶν εἰς
περισσείαν,
Gr-East 15. οὐκ εἰς τὰ ἄμετρα καυχώμενοι ἐν ἀλλοτρίοις κόποις, ἐλπίδα δὲ ἔχοντες,

αὐξανομένης τῆς πίστεως ὑμῶν, ἐν ὑμῖν μεγαλυνθῆναι κατὰ τὸν κανόνα ἡμῶν εἰς
περισσείαν,
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TKIS 15. Emme kerskaa yli määrän muitten vaivannäöistä, vaan meillä on toivo, että teidän
uskonne lisääntyessä me oman vaikutusalamme mukaan kasvamme keskellänne siinä määrin
suuriksi,
FiSTLK2017 15. Emme kerskaa yli määrän muiden vaivannäöistä, mutta meillä on se toivo, että
teidän uskonne lisääntyessä oman vaikutusalamme mukaan kasvamme teidän keskuudessanne
niin suuriksi,
Biblia1776 15. Ja emme kerskaa meitämme ylitse määrän vieraissa töissä; vaan me toivomme,
kuin teidän uskonne kasvaa teissä, että mekin meidän määrämme jälkeen tahdomme levitä
yltäkylläisesti,
CPR1642 15. Ja en me kersca meitäm ylidze määrän wieraisa töisä. Ja me toiwomma cosca
teidän uscon caswa teisä että mekin meidän määräm jälken tahdomma lewetä

UT1548 15. ia ei me ylitze määren meiten kerska weraisa töise. Ja me toiuoma/ coska nyt teiden
Uskon teisse casuapi/ ette me meiden Määren ielkin tahdhoma leuiemälde tulla/
ja ei me ylitse määrän meitän kerskaa wieraissa töissä. Ja me toiwomme/ koska nyt teidän uskon
teissä kaswaapi/ että me meidän määrän jälkeen tahdomme leweämmältä tulla/
Ref2016NTSve 15. Vi berömmer oss inte omåttligt av andras arbete. Men vi har den förhoppningen,
att när er tro växer till ska vårt verksamhetsområde hos er utvidgas så mycket,
J-P-Green 15. not boasting beyond measure in the labors of others, but having hope that the
growing faith among you will be made larger according to our rule, to overflowing,
KJV 15. Not boasting of things without our measure, that is, of other men's labours; but having
hope, when your faith is increased, that we shall be enlarged by you according to our rule
abundantly,
Luther2009 15. und rühmen uns nicht ins Maßlose mit der Arbeit anderer. Sondern wir haben die
Hoffnung, wenn nun euer Glaube wächst, dass wir unter euch unserem Wirkungskreis
entsprechend überschwänglich groß werden,
Ostervald-Fr 15. Nous ne nous glorifions pas outre mesure, c'est-à-dire dans les travaux des autres;
mais nous espérons que votre foi étant augmentée, nous nous étendrons beaucoup plus loin, dans
le partage qui nous est assigné;
RV'1862 15. No jactándonos de cosas fuera de nuestra medida, es a saber, de trabajos ajenos; mas
teniendo esperanza de que en creciendo vuestra fé, seremos bastantemente engrandecidos entre
vosotros conforme a nuestra regla;
SVV1750 15 Niet roemende buiten de maat in anderer lieden arbeid, maar hebbende hoop, als uw
geloof zal gewassen zijn, dat wij onder ulieden overvloediglijk zullen vergroot worden naar onzen
regel;
PR1739 15. Ja meie ei kida ennast mitte ülle moödo woöra tö sees, waid meil on se lotus, kui teie
usk kaswab, et meie siis ka omma nöri järrele paljo suremaks teie seas same,
RuSV1876 15 Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся, с возрастанием
веры вашей, с избытком увеличить в вас удел наш,
16
TR Scriverer 16. εἰς τὰ ὑπερέκεινα ὑμῶν εὐαγγελίσασθαι, οὐκ ἐν ἀλλοτρίῳ κανόνι εἰς τὰ
ἕτοιμα καυχήσασθαι.
Gr-East 16. εἰς τὰ ὑπερέκεινα ὑμῶν εὐαγγελίσασθαι, οὐκ ἐν ἀλλοτρίῳ κανόνι εἰς τὰ
ἕτοιμα καυχήσασθαι.
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TKIS 16. että julistamme ilosanomaa tuolla puolen teitä olevissa maissa, kerskaamatta siitä, mikä
on valmista muitten vaikutusalalla.
FiSTLK2017 16. että saamme viedä evankeliumin myös tuolla puolen teitä oleviin seutuihin –
tahtomatta kerskata siitä, mikä on valmista toisten vaikutusalalla.
Biblia1776 16. Evankeliumia saarnaamaan niille, jotka tuolla puolen teitä asuvat: emmekä
meitämme kerskaa niistä, jotka vieraan mitan jälkeen valmistetut ovat.
CPR1642 16. Ja sitä Evangeliumita saarnata nijlle cuin tuolla puolen teitä asuwat engä meitäm
kersca sijtä cuin wierasten määrän jälken walmistettu on.
UT1548 16. ia site Euangelium mös sarnata/ nijllen iotca teiden toollapolen asuuat ia ei meitem
kerskata sijte ioca werasten Määren ielkin walmistettu on.
ja sitä ewankeliumia myös saarnata/ niillen jotka teidän tuolla puolen asuwat ja ei meitämme
kerskata siitä joka wierasten määrän jälkeen walmistetu on.
Ref2016NTSve 16. att (vi får) förkunna evangeliet i (områden) bortom ert (och) inte berömma oss
av det som redan är uträttat på någon annans område.
J-P-Green 16. in order to preach the gospel (to) that (which is) beyond you, not to boast in another's
(rule) in things (made) ready.
KJV 16. To preach the gospel in the regions beyond you, and not to boast in another man's line of
things made ready to our hand.
Luther2009 16. um das Evangelium auch denen zu predigen, die über Korinth hinaus wohnen, und
uns nicht im fremden Wirkungskreis mit dem zu rühmen, was schon fertig ist.
Ostervald-Fr 16. Pour prêcher l'Évangile dans les pays qui sont au-delà du vôtre; sans nous glorifier
de ce qui a déjà été fait dans le partage des autres.
RV'1862 16. Para predicar el evangelio en las partes que están más allá de vosotros, no entrando
en la medida de otro, para gloriarnos de lo que ya estaba aparejado.
SVV1750 16 Om het Evangelie te verkondigen in de plaatsen, die op gene zijde van u gelegen zijn;
niet om te roemen in eens anders regel over hetgeen alrede bereid is.
PR1739 16. Et meie ka nende made sees, mis on teile pool teid, sedda armo-öppetust kulutame, et
meie ennast ei kida sest, mis woöra nöri järrele jo on walmistud.
RuSV1876 16 так чтобы и далее вас проповедывать Евангелие, а не хвалиться готовым в
чужом уделе.
17 TR Scriverer 17. ὁ δὲ καυχώμενος, ἐν Κυρίῳ καυχάσθω.
Gr-East 17. Ὁ δὲ καυχώμενος ἐν Κυρίῳ καυχάσθω·
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TKIS 17. Mutta joka kerskaa, kerskatkoon Herrassa.
FiSTLK2017 17. Mutta joka kerskaa, kerskatkoon Herrassa.

Biblia1776 17. Mutta joka kerskaa, se kerskatkaan Herrassa;
CPR1642 17. MUtta joca idziäns kersca se kerscatcan idziäns HERrasa:
UT1548 17. Mutta ioca itzens kerska/ se kerskatcan itzens Herrassa.
Mutta joka itseänsä kerskaa/ se kerskatkoon itseänsä Herrassa.
Ref2016NTSve 17. Men den som berömmer sig ska berömma sig i Herren. J-PGreen 17. "But the (one) glorying, let him glory in" (the) "Lord."
KJV 17. But he that glorieth, let him glory in the Lord.
Luther2009 17. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn.
Ostervald-Fr 17. Toutefois que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur.
RV'1862 17. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor.
SVV1750 17 Doch wie roemt, die roeme in den Heere.
PR1739 17. Agga kes kiitleb, se kitelgo Issanda sees.
RuSV1876 17 Хвалящийся хвались о Господе.
18
TR Scriverer 18. οὐ γὰρ ὁ ἑαυτὸν συνίστων, ἐκεῖνός ἐστι δόκιμος, ἀλλ’ ὃν ὁ Κύριος
συνίστησιν.
Gr-East 18. οὐ γὰρ ὁ ἑαυτὸν συνιστῶν, ἐκεῖνός ἐστι δόκιμος, ἀλλ’ ὃν ὁ Κύριος
συνίστησιν.
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TKIS 18. Sillä ei se ole *koetuksen kestävä,* joka itseään suosittaa, vaan se, jota Herra suosittaa.
FiSTLK2017 18. Sillä ei se ole koetuksen kestävä, joka itseään suosittelee, vaan se, jota Herra
suosittelee.
Biblia1776 18. Sillä joka itsiänsä kiittää, ei se ole koeteltu, vaan se, jota Herra kiittää.
CPR1642 18. Sillä joca idziäns kijttä ei se ole coeteldu waan se jota HERra kijttä.
UT1548 18. Sille ette ioca itzens kijttepi/ ei se ole coeteldu/ Wan se ionga HErra kijttepi.
Sillä että joka itseänsä kiittääpi/ ei se ole koeteltu/ Waan sen jonka Herra kiittääpi.
Ref2016NTSve 18. För det är inte den som rekommenderar sig själv som består provet, utan den
som Herren rekommenderar.

J-P-Green 18. For not the (one) commending himself is the one approved, but (the one) whom the
Lord commends.
KJV 18. For not he that commendeth himself is approved, but whom the Lord commendeth.
Luther2009 18. Denn nicht der ist bewährt, der sich selbst empfiehlt, sondern der, den der Herr
empfiehlt.
Ostervald-Fr 18. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même, qui est approuvé, mais celui
que le Seigneur recommande.
RV'1862 18. Porque no el que se alaba a sí mismo, el tal luego es aprobado; mas aquel a quien
Dios alaba.
SVV1750 18 Want niet die zichzelven prijst, maar dien de Heere prijst, die is beproefd.
PR1739 18. Sest se ei kölba mitte, kes isseennast kidab, waid kedda Issand kidab
RuSV1876 18 Ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь.

2 Korintto 11 (2 Corinthians 11)
1 TR Scriverer 1. Ὄφελον ἀνείχεσθέ μου μικρόν τῇ ἀφροσύνῃ• ἀλλὰ καὶ ἀνέχεσθέ μου.
Gr-East 1. Ὄφελον ἀνείχεσθέ μου μικρὸν τῇ ἀφροσύνῃ· ἀλλὰ καὶ ἀνέχεσθέ μου·
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TKIS 1. Jospa kärsisitte minulta hiukan tyhmyyttä! Ja kylläpä te minua kärsittekin.
FiSTLK2017 1. Jospa kärsisitte minulta hiukan mielettömyyttäkin! Ja niinhän te minua kärsittekin.
Biblia1776 1. Oi jospa te vähänkin minun tyhmyyttäni kärsisitte! Ja tosin te minua kärsitte.
CPR1642 1. Josca te wähängin minun tyhmyttäni hywäxi ottaisitta. Kyllä tosin te minua kärsitte:
UT1548 1. Joska te wähengi minun Tyhmytteni hyuexi ottaisitta. Kylle tosin te minun kerssitte.
Josko te wähänkin minun tyhmyyttäni hywäksi ottaisitte. Kyllä tosin te minun kärsitte.
Ref2016NTSve 1. Jag skulle vilja att ni kunde stå ut lite med mig i (min) dårskap, och verkligen ha
fördrag med mig,
J-P-Green 1. I would that you endured me a little (in) foolishness, but, indeed, endure me.
KJV 1. Would to God ye could bear with me a little in my folly: and indeed bear with me.
Luther2009 1. Möchtet ihr mir doch ein wenig Torheit zugestehen! Doch ihr gesteht es mir wohl zu.
Ostervald-Fr 1. Puissiez-vous supporter un peu mon imprudence! mais aussi, je vous prie,
supportez-moi.
RV'1862 1. ¡OJALÁ toleraseis un poco mi insensatez! Mas, sí, tolerádme.
SVV1750 1 Och, of gij mij een weinig verdroegt in de onwijsheid; ja ook, verdraagt mij!
PR1739 1. Andko Jummal, et teie minnust nattukest rummalust salliksite; kül teie sallite ka sedda
minnust.
RuSV1876 1 О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию! Но вы и
снисходите ко мне.
2
TR Scriverer 2. ζηλῶ γὰρ ὑμᾶς Θεοῦ ζήλῳ• ἡρμοσάμην γὰρ ὑμᾶς ἑνὶ ἀνδρὶ παρθένον
ἁγνὴν παραστῆσαι τῷ Χριστῷ.
Gr-East 2. ζηλῶ γὰρ ὑμᾶς Θεοῦ ζήλῳ· ἡρμοσάμην γὰρ ὑμᾶς ἑνὶ ἀνδρὶ, παρθένον ἁγνὴν
παραστῆσαι τῷ Χριστῷ·
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TKIS 2. Kiivailen näet puolestanne Jumalan kiivaudella, sillä olen kihlannut teidät yhdelle ainoalle
miehelle asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen.
FiSTLK2017 2. Sillä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella. Olenhan kihlannut teidät
yhdelle miehelle asettaakseni Kristuksen eteen pyhän neitsyen.
Biblia1776 2. Sillä minä kiivaan teitä Jumalan kiivaudella. Sillä minä olen teitä kihlannut yhdelle
miehelle, että minä puhtaan neitseen Kristukselle tuottaisin.
CPR1642 2. Sillä minä kijwan teitä Jumalan kijwauxella. Ja minä olen teille kihlannut yhden miehen
että minä puhtain neidzen Christuxelle tuottaisin.
UT1548 2. Sille mine kijuan * teidhen ylitzen iumalisella kijuauxella. Sille mine olen teille kihilanut
ydhen Miehen/ ette mine ydhen puchtan Neitzyen Christuselle totaisin.
Sillä minä kiiwaan teidän ylitsen jumalisella kiiwauksella. Sillä minä olen teille kihlannut yhden
miehen/ että minä yhden puhtaan neitsyen Kristukselle tuottaisin.
Ref2016NTSve 2. eftersom jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud. För jag har
trolovat er med en enda man, för att kunna ställa fram en ren jungfru inför Kristus.
J-P-Green 2. For I am jealous (over) you with a jealousy of God. For I have promised you to one
Man, to present (you) a pure virgin to Christ.
KJV 2. For I am jealous over you with godly jealousy: for I have espoused you to one husband, that I
may present you as a chaste virgin to Christ.
Luther2009 2. Ich eifere um euch mit göttlichem Eifer; denn ich habe euch mit einem Mann verlobt,
um Christus eine reine Jungfrau zuzuführen.
Ostervald-Fr 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai unis à un seul
Époux, pour vous présenter à Christ, comme une vierge chaste.
RV'1862 2. Porque os zelo con zelo de Dios; porque os he desposado con un marido, para
presentaros como una vírgen pura a Cristo.
SVV1750 2 Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods; want ik heb ulieden toebereid, om u als
een reine maagd aan een man voor te stellen, namelijk aan Christus.
PR1739 2. Sest ma kannan suurt hoolt teie pärrast Jummala sure holega; sest ma ollen teid
kihlanud ühhe mehhele, et minna ühhe puhta neitsi Kristussele woiksin sata.
RuSV1876 2 Ибо я ревную о вас ревностью Божиею; потому что я обручил вас единому
мужу, чтобы представить Христу чистою девою.

3
TR Scriverer 3. φοβοῦμαι δὲ μή πως ὡς ὁ ὄφις Εὕαν ἐξηπάτησεν ἐν τῇ πανουργίᾳ
αὐτοῦ, οὕτω φθαρῇ τὰ νοήματα ὑμῶν ἀπὸ τῆς ἁπλότητος τῆς εἰς τὸν Χριστόν.
Gr-East 3. φοβοῦμαι δὲ μήπως, ὡς ὁ ὄφις Εὔαν ἐξηπάτησεν ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτοῦ,
οὕτω φθαρῇ τὰ νοήματα ὑμῶν ἀπὸ τῆς ἁπλότητος τῆς εἰς τὸν Χριστόν.
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TKIS 3. Mutta pelkään, että niin kuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin mielenne ehkä
turmeltuu pois vilpittömyydestä [ja puhtaudesta], joka teissä on Kristusta kohtaan.
FiSTLK2017 3. Mutta pelkään, että niin kuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, samoin teidän
mielenne turmeltuu pois vilpittömyydestä, joka teillä on Kristusta kohtaan.
Biblia1776 3. Mutta minä pelkään, että niinkuin kärme vietteli Evan kavaluudellansa, niin myös
teidän taitonne turmellaan siitä yksinkertaisuudesta, joka on Kristuksessa.
CPR1642 3. Mutta minä pelkän että nijncuin kärme wietteli Hewan cawaluxellans: nijn myös teidän
taiton käändy pois Christuxen yxikertaisudesta:
UT1548 3. Mutta mine pelken/ Ettei ninquin Kärme Heuan hene' caualuxellans wietteli Nin mös
teiden taidhot poiskietehen sijte yxikerdhaisudhesta Christusesa.
Mutta minä pelkään/ Ettei niinkuin käärme Hewan hänen kawaluuksellansa wietteli. Niin myös
teidän taidot pois käännetään siitä yksinkertaisuudesta Kristuksessa.
Ref2016NTSve 3. Men jag fruktar att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så ska också era
sinnen fördärvas och vändas bort från uppriktigheten som är i Kristus.
J-P-Green 3. But I fear lest by any means, as the serpent deceived Eve in his craftiness, so your
thoughts should be corrupted from the purity which (is due) to Christ.
KJV 3. But I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtilty, so your minds
should be corrupted from the simplicity that is in Christ.
Luther2009 3. Ich fürchte aber, dass, wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure
Sinne verwirrt und von der Geradlinigkeit gegenüber Christus abgewandt werden.
Ostervald-Fr 3. Mais je crains que, comme le serpent séduisit Eve par sa ruse, vos pensées ne se
corrompent aussi en se détournant de la simplicité qui est en Christ.

RV'1862 3. Mas tengo miedo de que, en alguna manera, como la serpiente engañó a Eva con su
astucia, así no sean corrompidos vuestros ánimos, apartándose de la simplicidad que es en Cristo:
SVV1750 3 Doch ik vrees, dat niet enigszins, gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen
heeft, alzo uw zinnen bedorven worden, om af te wijken van de eenvoudigheid, die in Christus is.
PR1739 3. Agga ma kardan, et, nenda kui se us Ewat on ärrapetnud omma tiggeda kawwalussega,
teie mötted nisammoti rikkutakse, ja lahkuwad sest üksipiddisest melest, mis Kristusse peäle peab
waatma.
RuSV1876 3 Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не
повредились, уклонившись от простоты во Христе.
4
TR Scriverer 4. εἰ μὲν γὰρ ὁ ἐρχόμενος ἄλλον Ἰησοῦν κηρύσσει ὃν οὐκ ἐκηρύξαμεν, ἢ

πνεῦμα ἕτερον λαμβάνετε ὃ οὐκ ἐλάβετε, ἢ εὐαγγέλιον ἕτερον ὃ οὐκ ἐδέξασθε, καλῶς
ἠνείχεσθε.
Gr-East 4. εἰ μὲν γὰρ ὁ ἐρχόμενος ἄλλον Ἰησοῦν κηρύσσει ὃν οὐκ ἐκηρύξαμεν, ἢ

πνεῦμα ἕτερον λαμβάνετε ὃ οὐκ ἐλάβετε, ἢ εὐαγγέλιον ἕτερον ὃ οὐκ ἐδέξασθε, καλῶς
ἀνείχεσθε.
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TKIS 4. Sillä jos se, joka tulee, saarnaa toista Jeesusta, jota me emme ole saarnanneet, tai saatte
toisen hengen, jota ette ole saaneet, tai toisen ilosanoman, jota ette ole vastaanottaneet, niin sen te
hyvin kärsitte.
FiSTLK2017 4. Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta, jota emme ole saarnanneet,
tai jos te saatte toisen hengen, jota ette ole saaneet, tai toisen evankeliumin, jota ette ole
vastaanottaneet, sitä te hyvin siedätte.
Biblia1776 4. Sillä jos se, joka teidän tykönne tulee, toisesta Jesuksesta teille saarnaa, josta emme
saarnanneet, taikka jos te toisen hengen saatte, jota ette ole saaneet, eli toisen evankeliumin, jota
ette ole ottaneet vastaan, niin te sen oikein kärsitte.
CPR1642 4. Sillä jos se joca teidän tygön tule toisest Jesuxest teille saarna josta en me saarnannet
taicka jos te toisen Hengen saatta jota et te ole saanet eli toisen Evangeliumin jota et te ole
wastanottanet nijn te oikein heitä kärsitte.
UT1548 4. Sille ios se ioca teiden tygen tulepi/ ydhen toisen Iesusen teille sarnapi/ iota ei me
sarnaneet/ Taicka ios te iongun toisen Hengen saatta/ iota ette te ole saaneet/ Eli toisen

Euangelium/ iota ette te ole wastanruuenuet/ Nin te oikein heite kerssitte.
Sillä jos se joka teidän tykön tuleepi/ yhden toisen Jesuksen teille saarnaapi/ jota ei me
saarnanneet/ Taikka jos te jonkun toisen hengen saattte/ jota ette te ole saaneet/ Eli toisen
ewankeliumin/ jota ette te ole wastaan ruwenneet/ Niin te oikein heitä kärsitte.
Ref2016NTSve 4. För om någon kommer till er och predikar en annan Jesus, som vi inte har
predikat, eller (om) ni tar emot en annan ande som ni inte har tagit emot (tidigare), eller ett annat
evangelium som ni (tidigare) inte har godkänt, då fördrar ni det alltför väl.
J-P-Green 4. For if, indeed, the (one) coming proclaims another Jesus, whom we have not
proclaimed, or (if) you receive another spirit which you have not received, or another gospel which
you never accepted, you might well endure (these).
KJV 4. For if he that cometh preacheth another Jesus, whom we have not preached, or if ye receive
another spirit, which ye have not received, or another gospel, which ye have not accepted, ye might
well bear with him.
Luther2009 4. Denn wenn der, der zu euch kommt, einen andern Jesus predigt, den wir nicht
gepredigt haben, oder ihr einen andern Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein
anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr es wohl.
Ostervald-Fr 4. Car, s'il venait quelqu'un qui vous prêchât un autre Jésus que celui que nous vous
avons prêché, ou un autre Esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que
vous avez embrassé, vous le supporteriez fort bien.
RV'1862 4. Porque si alguno viniere que predicare otro Cristo que el que hemos predicado; o si
recibiereis otro espíritu del que habéis recibido; o otro evangelio del que habéis abrazado, le
sufriríais bien.
SVV1750 4 Want indien degene, die komt, een anderen Jezus predikte, dien wij niet gepredikt
hebben, of indien gij een anderen geest ontvingt, dien gij niet hebt ontvangen, of een ander
Evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, zo verdroegt gij hem met recht.
PR1739 4. Sest kui kegi tulleb, ja teist Jesust kulutab, kedda meie ei olle kulutanud, ehk kui teie
teist Waimo sate, mis teie ei olle sanud, ehk teist armo öppetust, mis teie ei olle wastowötnud, siis
salliksite teie tedda kül.
RuSV1876 4 Ибо если бы кто, придя, начал проповедывать другого Иисуса, которого мы не
проповедывали, или если бы вы получили иного Духа, которого не получили, или иное
благовестие,которого не принимали, – то вы были бы очень снисходительны к тому .
5 TR Scriverer 5. λογίζομαι γὰρ μηδὲν ὑστερηκέναι τῶν ὑπερ λίαν ἀποστόλων.
Gr-East 5. λογίζομαι γὰρ μηδὲν ὑστερηκέναι τῶν ὑπερλίαν ἀποστόλων.
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TKIS 5. En näet katso olevani millään tavalla noita ylen korkeita apostoleja huonompi.
FiSTLK2017 5. Mutta en pidä itseäni missään kohden noita hyvin korkeita apostoleja huonompana.
Biblia1776 5. Sillä minä arvaan, etten minä ole ollut halvempi niitä kaikkein korkeimpia apostoleita.

CPR1642 5. Sillä minä arwan etten minä ole halwembi cuin corkemmatkin Apostolit owat
UT1548 5. Sille mine aruan/ Ettei mine ole haluembi/ quin ne corkeimat Apostolit ouat/
Sillä minä arwaan/ Ettei minä ole halwempi/ kuin ne korkeimmat apostolit owat/
Ref2016NTSve 5. För jag menar att jag inte på något sätt är underlägsen dessa höga apostlar. J-PGreen 5. For I judge (myself) to have come behind the highest apostles (in) nothing.
KJV 5. For I suppose I was not a whit behind the very chiefest apostles.
Luther2009 5. Denn ich denke, ich bin nicht geringer als die »übergroßen« Apostel.
Ostervald-Fr 5. Mais j'estime que je n'ai été en rien inférieur aux plus excellents apôtres.
RV'1862 5. Empero yo pienso, que en nada he sido inferior a los más eminentes apóstoles.
SVV1750 5 Want ik acht, dat ik nergens minder in ben geweest dan de uitnemendste apostelen.
PR1739 5. Sest minna ei arwa ennast ei sugguge wähhema ollewad, kui keigeüllemad Aostlid.
RuSV1876 5 Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших Апостолов:
6
TR Scriverer 6. εἰ δὲ καὶ ἰδιώτης τῷ λόγῳ, ἀλλ’ οὐ τῇ γνώσει• ἀλλ’ ἐν παντὶ
φανερωθέντες ἐν πᾶσιν εἰς ὑμᾶς.
Gr-East 6. εἰ δὲ καὶ ἰδιώτης τῷ λόγῳ, ἀλλ’ οὐ τῇ γνώσει, ἀλλ’ ἐν παντὶ φανερωθέντες ἐν
πᾶσιν εἰς ὑμᾶς.
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TKIS 6. Jos olenkin oppimaton puheessa, en kuitenkaan tiedossa. Olemmekin tuoneet sen teille
kaikin tavoin ilmi kaikissa asioissa.
FiSTLK2017 6. Jos olenkin oppimaton puheessa, en kuitenkaan tiedossa. Olenhan tuonut sen teille
kaikin tavoin ilmi kaikissa asioissa.
Biblia1776 6. Ja ehkä minä olen puheessa yksinkertainen, niin en minä ole tiedossa yksinkertainen;
kuitenkin olemme me kyllä kaikille teille tiettävät.
CPR1642 6. Ja ehkä minä olen puhesa yxikertainen nijn en minä ole tiedosa yxikertainen cuitengin
olemma me kyllä caikille teille tiettäwät.
UT1548 6. Ja echke mine olen yxikerdhainen puhesa Nin em mine ole yxikerdhainen Tiedhossa/
Quitengin me olema kylle tietteuet iocapaicas teiden tykene'.
Ja ehkä minä olen yksinkertainen puheessa. Niin en minä ole yksinkertainen tiedossa/ Kuitenkin
me olemme kylle tiettäwät joka paikassa teidän tykönne.

Ref2016NTSve 6. Men även om (jag är) otränad i att tala, (saknar jag) inte kunskap, utan den har vi
klargjort för er på alla sätt.
J-P-Green 6. But even if (I am) unskilled in speech, yet not in knowledge. But in every way (I) have
been clearly revealed to you in all things.
KJV 6. But though I be rude in speech, yet not in knowledge; but we have been throughly made
manifest among you in all things.
Luther2009 6. Und wenn ich auch in der Rede unkundig bin, so bin ich es doch nicht in der
Erkenntnis. Sondern in jeder Hinsicht sind wir bei euch in allem ganz offenbar geworden.
Ostervald-Fr 6. Si, même quant au langage, je suis comme un homme du commun, je ne le suis pas
quant à la connaissance; mais nous nous sommes fait connaître parmi vous à tous égards et en
toutes choses.
RV'1862 6. Porque aunque soy tosco en la palabra, no empero en la ciencia; mas en todas las
cosas somos ya del todo manifiestos a vosotros.
SVV1750 6 En indien ik ook slecht ben in woorden, nochtans ben ik het niet in wetenschap; maar
alleszins zijn wij in alle dingen onder u openbaar geworden.
PR1739 6. Agga ehk minna kül ollen öppimatta könnelemisse polest, ei olle ma siiski mitte
tundmisse polest, waid meie olleme keikis keikide seas teile awwalikkuks sanud.
RuSV1876 6 хотя я и невежда в слове, но не в познании. Впрочем мы во всем совершенно
известны вам.
7
TR Scriverer 7. ἢ ἁμαρτίαν ἐποίησα ἐμαυτὸν ταπεινῶν ἵνα ὑμεῖς ὑψωθῆτε, ὅτι δωρεὰν
τὸ τοῦ Θεοῦ εὐαγγέλιον εὐηγγελισάμην ὑμῖν;
Gr-East 7. Ἢ ἁμαρτίαν ἐποίησα ἐμαυτὸν ταπεινῶν ἵνα ὑμεῖς ὑψωθῆτε, ὅτι δωρεὰν τὸ
τοῦ Θεοῦ εὐαγγέλιον εὐηγγελισάμην ὑμῖν;
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TKIS 7. Vai olenko tehnyt syntiä alentaessani itseni, jotta te ylenisitte, koska olen ilmaiseksi
julistanut teille Jumalan ilosanomaa?
FiSTLK2017 7. Vai olenko tehnyt syntiä siinä, että – alentaessani itseni, jotta te ylenisitte – olen
ilmaiseksi julistanut teille Jumalan evankeliumia?
Biblia1776 7. Eli olenko minä syntiä tehnyt, että minä olen itseni alentanut, että te ylennettäisiin,
että minä olen teille Jumalan evankeliumia ilman palkkaa ilmoittanut?

CPR1642 7. ELi olengo minä syndiä tehnyt että minä oeln idzeni alendanut että te yletäisin? Sillä
minä olen teille Jumalan Evangeliumita ilman palcata ilmoittanut
UT1548 7. Eli olengo mine syndi tehnyt/ ette mine ole' itzeni alenud/ senpäle ette teiden piteis
ylettäme'? Sille mine olen teille Jumalan Euangelium ilma' palcata ilmoittanut/
Eli olenko minä syntiä tehnyt/ että minä olen itseni alennut/ sen päälle että teidän pitäisi
ylettämän? Sillä minä olen teille Jumalan ewankeliumin ilman palkkata ilmoittanut/
Ref2016NTSve 7. Eller har jag syndat, då jag ödmjukade mig själv, för att ni skulle bli upphöjda,
därigenom att jag predikade Guds evangelium för er utan ersättning?
J-P-Green 7. Or did I commit sin, humbling myself that you might be exalted, because I preached
the gospel of God to you without charge?
KJV 7. Have I committed an offence in abasing myself that ye might be exalted, because I have
preached to you the gospel of God freely?
Luther2009 7. Oder habe ich gesündigt, dass ich mich selbst erniedrigte, damit ihr erhöht würdet?
Denn ich habe euch das Evangelium Gottes umsonst verkündet.
Ostervald-Fr 7. Ai-je donc commis un péché en m'abaissant moi-même, afin que vous fussiez
élevés, en vous annonçant gratuitement l'Évangile de Dieu?
RV'1862 7. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis ensalzados, porque os
he predicado el evangelio de Dios de valde?
SVV1750 7 Heb ik zonde gedaan, als ik mijzelven vernederd heb, opdat gij zoudt verhoogd worden,
overmits ik u het Evangelie Gods om niet verkondigd heb?
PR1739 7. Ehk ollen minna patto teinud, kui ma ennast allandasin, et teid piddi üllendatama, et ma
ilma palgata Jummala armo-öppetust teile ollen kulutanud.
RuSV1876 7 Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что
безмездно проповедывал вам Евангелие Божие?
8 TR Scriverer 8. ἄλλας ἐκκλησίας ἐσύλησα, λαβὼν ὀψώνιον πρὸς τὴν ὑμῶν διακονίαν•
Gr-East 8. ἄλλας ἐκκλησίας ἐσύλησα λαβὼν ὀψώνιον πρὸς τὴν ὑμῶν διακονίαν, καὶ
παρὼν πρὸς ὑμᾶς καὶ ὑστερηθεὶς οὐ κατενάρκησα οὐδενός·
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TKIS 8. Riistin muita seurakuntia ottaen palkkaa palvellakseni teitä. Ollessani luonanne ja
kärsiessäni puutetta en rasittanut ketään.
FiSTLK2017 8. Muita seurakuntia riistin, kun otin heiltä palkkaa palvellakseni teitä. Kun olin
luonanne ja kärsin puutetta, en rasittanut ketään.
Biblia1776 8. Ja olen muut seurakunnat ryöstänyt, ja heiltä palkan ottanut, jolla minä teitä palvelin?
Ja kuin minä olin teidän tykönänne ja minulta jotakin puuttui, enpä minä ketään rasittanut.
CPR1642 8. Ja olen muut Seuracunnat ryöstänyt ja heildä palcan ottanut jolla minä teitä palwelin.

UT1548 8. ia olen mwdh Seurakunnat röuenyt/ ia heilde Palcan ottanut/ iolla mine teite paluelin.
Ja olen muut seurakunnat ryöwännyt/ ja heiltä palkan ottanut/ jolla minä teitä palwelin.
Ref2016NTSve 8. Andra församlingar har jag plundrat och tagit lön (av dem) för att kunna tjäna er.
J-P-Green 8. I stripped other assemblies, receiving wages for the serving of you.
KJV 8. I robbed other churches, taking wages of them, to do you service.
Luther2009 8. Andere Gemeinden habe ich beraubt und Lohn von ihnen genommen für den Dienst
an euch.
Ostervald-Fr 8. J'ai dépouillé les autres Églises, en recevant d'elles de quoi m'entretenir, pour vous
servir,
RV'1862 8. He despojado las otras iglesias, recibiendo salario de ellos para servir a vosotros.
SVV1750 8 Ik heb andere Gemeenten beroofd, bezoldiging van haar nemende, om u te bedienen; en
als ik bij u tegenwoordig was en gebrek had, ben ik niemand lastig gevallen.
PR1739 8. Teised koggudussed ollen ma risunud, ja ollen neilt palka ötnud, et ma teile woiksin
abbiks olla, ja kui mul, teie jures olles, pudo olli, ei olle minna ei ühhelegi waewaks olnud.
RuSV1876 8 Другим церквам я причинял издержки, получая от них содержание для
служения вам; и, будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал,
9
TR Scriverer 9. καὶ παρὼν πρὸς ὑμᾶς καὶ ὑστερηθεὶς οὐ κατενάρκησα οὐδενός• τὸ γὰρ
ὑστέρημά μου προσανεπλήρωσαν οἱ ἀδελφοὶ, ἐλθόντες ἀπὸ Μακεδονίας• καὶ ἐν παντὶ
ἀβαρῆ ὑμῖν ἐμαυτὸν ἐτήρησα καὶ τηρήσω.
Gr-East 9. τὸ γὰρ ὑστέρημά μου προσανεπλήρωσαν οἱ ἀδελφοὶ ἐλθόντες ἀπὸ
Μακεδονίας· καὶ ἐν παντὶ ἀβαρῆ ὑμῖν ἐμαυτὸν ἐτήρησα καὶ τηρήσω.
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TKIS 9. Sillä mitä minulta puuttui, sen täyttivät veljet, jotka tulivat Makedoniasta. Ja kaikessa varoin
olemasta teille rasitukseksi ja varon vastakin.

FiSTLK2017 9. Sillä mitä minulta puuttui, sen täyttivät veljet, jotka tulivat Makedoniasta, ja kaikessa
pidätyin teitä rasittamasta, ja pidätyn vastakin.
Biblia1776 9. Sillä mitä minulta puuttui, sen veljet täyttivät, jotka Makedoniasta tulivat. Ja niin minä
pidin itseni kaikissa, etten minä kenenkään kuormana ollut, ja tahdon vieläkin minuni niin pitää.
CPR1642 9. Ja cosca minä olin teidän tykönän ja minulda jotakin puuttui embä minä ketän
rasittanut: sillä mitä minulda puuttui sen weljet täytit jotca Macedoniasta tulit. Ja nijn minä pidin
idzeni caikisa etten minä kenengän cuormana ollut ja tahdon wieläkin minuni nijn pitä.
UT1548 9. Ja coska mine olin teiden tykenen/ ia minulda puuttui iotaki/ eipe mine keteken
raskauttanut/ Sille mite minulda puuttui/ sen ne Weliet teutit iotca Macedoniasta tulit. Ja nin mine
pidhin itzeni caikissa/ ettei mine kenengen Coormana ollut/ Ja tahdhon wiele nyt minuni nin pite.
Ja koska minä olin teidän tykönän/ ja minulta puuttui jotakin/ eipä minä ketäkään raskauttanut/
Sillä mitä minulta puuttui/ sen ne weljet täytit jotka Makedoniasta tulit. Ja niin minä pidin itseni
kaikissa/ ettei minä kenenkään kuormana ollut/ Ja tahdon wielä nyt minuni niin pitää.
Ref2016NTSve 9. Och då jag var hos er och saknade (något), låg jag ingen till last. För vad jag
saknade fick jag av bröderna när de kom från Makedonien. Och på alla sätt aktade jag mig för att
ligga er till last, och jag vill (fortsätta) (att) hålla (mig till det).
J-P-Green 9. And being present with you and lacking, I was not a burden to anyone. The brothers
coming from Macedonia completely made up for my lack. And in every way I kept myself without
burden (to you), and I will keep (myself).
KJV 9. And when I was present with you, and wanted, I was chargeable to no man: for that which
was lacking to me the brethren which came from Macedonia supplied: and in all things I have kept
myself from being burdensome unto you, and so will I keep myself.
Luther2009 9. Und als ich bei euch anwesend war und Mangel hatte, fiel ich niemandem zur Last.
Denn meinen Mangel erstatteten die Brüder, die aus Mazedonien kamen, und so bin ich euch in
keinerlei Hinsicht zur Last gefallen und werde mich auch weiterhin so verhalten.
Ostervald-Fr 9. Et, lorsque je me suis trouvé dans le besoin parmi vous, je n'ai été à charge à
personne; car les frères qui étaient venus de Macédoine, ont suppléé à ce qui me manquait. Et en
toutes choses je me suis gardé, et je me garderai de vous être à charge.
RV'1862 9. Y estando con vosotros, y teniendo necesidad, a ninguno fuí carga; porque lo que me
faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia; y en todas cosas me guardé de
seros gravoso, y me guardaré.
SVV1750 9 Want mijn gebrek hebben de broeders vervuld, die van Macedonie kwamen; en ik heb
mijzelven in alles gehouden zonder u te bezwaren, en zal mij nog alzo houden.
PR1739 9. Sest mis mul waiak olli, sedda tassusid need wennad, kes Makedonia-maalt tullid; ja
keige asjade sees ei tahtnud minna isse teile koormaks olla, ei tahhage pärrast mitte.
RuSV1876 9 ибо недостаток мой восполнили братия, пришедшие изМакедонии; да и во всем
я старался и постараюсь не быть вам в тягость.
10
TR Scriverer 10. ἔστιν ἀλήθεια Χριστοῦ ἐν ἐμοὶ, ὅτι ἡ καύχησις αὕτη οὐ φραγήσεται εἰς
ἐμὲ ἐν τοῖς κλίμασι τῆς Ἀχαΐας.

Gr-East 10. ἔστιν ἀλήθεια Χριστοῦ ἐν ἐμοὶ ὅτι ἡ καύχησις αὕτη οὐ φραγήσεται εἰς ἐμὲ
ἐν τοῖς κλίμασι τῆς Ἀχαΐας.
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TKIS 10. Kristuksen totuus on minussa niin, ettei tätä kerskausta minulta riistetä Akaian
paikkakunnissa.
FiSTLK2017 10. Koska Kristuksen totuus on minussa, tätä kerskausta ei riistetä minulta Akaian
maakunnassa.
Biblia1776 10. Niin totta kuin Kristuksen totuus minussa on, niin ei tämä kerskaus pidä minulta
Akajan maakunnissa otettaman pois.
CPR1642 10. Nijn totta cuin Christuxen totuus minusa on nijn ei tämä kerscaus pidä minulda
Achajan maacunnisa poisotettaman.
UT1548 10. Nin Wissist quin Christusen totuus on minussa/ nin teme Kerskaus ei pidhe minulda *
poissiualtaman Achaian maaku'nissa.
Niin wissiste kuin Kristuksen totuus on minussa/ niin tämä kerskaus ei pidä minulta pois
siwaltaman Achaian maakunnissa.
Ref2016NTSve 10. Lika säkert som Kristi sanning finns i mig, så ska den berömmelsen inte tas
ifrån mig i Akajas bygder.
J-P-Green 10. The truth of Christ is in me, that this boasting shall not be silenced in me in the
regions of Achaia.
KJV 10. As the truth of Christ is in me, no man shall stop me of this boasting in the regions of
Achaia.
Luther2009 10. So gewiss die Wahrheit Christi in mir ist, so soll mir dieser Ruhm in den Ländern
Achajas nicht verwehrt werden.
Ostervald-Fr 10. J'en atteste la vérité de Christ, qui est en moi, ce sujet de gloire ne me sera point
ôté dans les contrées de l'Achaïe.
RV'1862 10. Como la verdad de Cristo es en mí, nadie me atajará esta jactancia en las partes de
Acaya.
SVV1750 10 De waarheid van Christus is in mij, dat deze roem in de gewesten van Achaje aan mij
niet zal verhinderd worden.
PR1739 10. Ni töeste kui Kristusse tödde minno sees on, ei pea sesinnane minno kiitleminne mitte
löpma Ahkaja-ma kohtade sees.
RuSV1876 10 По истине Христовой во мне скажу , что похвала сия не отнимется у меня в
странах Ахаии.

11 TR Scriverer 11. διατί; ὅτι οὐκ ἀγαπῶ ὑμᾶς; ὁ Θεὸς οἶδεν.
Gr-East 11. διατί; ὅτι οὐκ ἀγαπῶ ὑμᾶς; ὁ Θεὸς οἶδεν·
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TKIS 11. Miksi? Ettäkö en rakasta teitä? Jumala tietää.
FiSTLK2017 11. Minkä tähden? Senkö tähden, etten rakasta teitä? Jumala tietää.
Biblia1776 11. Minkätähden? Senkötähden, etten minä teitä rakasta? Sen Jumala tietää.
CPR1642 11. Mingätähden? Sengötähden etten minä teitä racasta? Sen Jumala tietä.
UT1548 11. Minge syyn tedhen? Sengötedhen ettei mine teite racasta? Sen tiete Jumala.
Minkä syyn tähden? Senkö tähden ettei minä teitä rakasta? Sen tietää Jumala.
Ref2016NTSve 11. Varför? För att jag inte älskar er? Gud vet (att jag gör det).
J-P-Green 11. Why? Because I do not love you? God knows.
KJV 11. Wherefore? because I love you not? God knoweth.
Luther2009 11. Warum das? Weil ich euch nicht lieb habe? Gott weiß es. OstervaldFr 11. Pourquoi? est-ce parce que je ne vous aime pas? Dieu le sait. RV'1862 11.
¿Por qué? ¿por qué no os amo? Dios lo sabe.
SVV1750 11 Waarom? Is het, omdat ik u niet liefheb? God weet het!
PR1739 11. Miks? kas sepärrast, et minna teid ei armasta? Jummal teab sedda.
RuSV1876 11 Почему же так поступаю ? Потому ли, что не люблю вас? Богу известно! Но как
поступаю, так и буду поступать,
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TR Scriverer 12. ὃ δὲ ποιῶ, καὶ ποιήσω, ἵνα ἐκκόψω τὴν ἀφορμὴν τῶν θελόντων
ἀφορμήν, ἵνα ἐν ᾧ καυχῶνται, εὑρεθῶσι καθὼς καὶ ἡμεῖς.
Gr-East 12. ὃ δὲ ποιῶ, καὶ ποιήσω, ἵνα ἐκκόψω τὴν ἀφορμὴν, τῶν θελόντων ἀφορμήν,
ἵνα ἐν ᾧ καυχῶνται εὑρεθῶσι καθὼς καὶ ἡμεῖς.
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TKIS 12. Mutta mitä teen, sen olen tekevä riistääkseni aiheen niiltä, jotka aihetta havittelevat, jotta
heidät siinä, missä kerskaavat, havaittaisiin sellaisiksi kuin mekin.
FiSTLK2017 12. Mutta mitä teen, sen teen vastakin, poistaakseni aiheen niiltä, jotka etsivät aihetta,
että heidät siinä, missä kerskuvat, havaittaisiin sellaisiksi kuin mekin.
Biblia1776 12. Mutta mitä minä teen, sen minä tahdon tehdä, että minä heiltä tilan ottaisin pois,
jotka etsivät tilaa kerskata, että he ovat niin kuin me.
CPR1642 12. Mutta mitä minä teen sen minä tahdon tehdä että minä heildä tilan poisottaisin jotca
edziwät tila heitäns kerscata että he owat nijncuin me.
UT1548 12. Mutta mite mine teen/ sen mine tahdhon tehdhä/ senpäle ette minun pite heilde
ihdhan häätäme'/ iotca ichta etziuet heitens kerskata/ ette he ouat ninquin me.
Mutta mitä minä teen/ sen minä tahdon tehdä/ senpäälle että minun pitää heiltä ihdan
tilan
häätämän/ jotka tilaa etsiwät heitäns kerskata/ että he owat niinkuin me.
Ref2016NTSve 12. Men jag ska fortsätta att göra det jag gör för att beröva dem tillfälle som önskar
få en anledning att berömma sig över att de är såsom vi.
J-P-Green 12. But what I do, I also will do, that I may cut off the occasion of those desiring an
occasion, so that in that which they boast, they be found also as we.
KJV 12. But what I do, that I will do, that I may cut off occasion from them which desire occasion;
that wherein they glory, they may be found even as we.
Luther2009 12. Was ich aber tue, das werde ich auch weiterhin tun, um denen die Gelegenheit
abzuschneiden, die eine Gelegenheit suchen, in dem, worin sie sich rühmen, so erfunden zu werden
wie wir.
Ostervald-Fr 12. Mais je le fais, (et je le ferai encore,) pour ôter tout prétexte à ceux qui cherchent
des prétextes, en sorte qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient.
RV'1862 12. Mas lo que hago, haré aun; para quitar ocasión de los que querrían ocasión por ser
hallados, en aquello de que se glorían, semejantes a nosotros.
SVV1750 12 Maar wat ik doe, dat zal ik nog doen, om de oorzaak af te snijden dengenen, die
oorzaak hebben willen, opdat zij in hetgeen zij roemen, bevonden mochten worden gelijk als wij.
PR1739 12. Agga mis ma teen, tahhan minna weel tehha, et ma woiksin neid keelda asja
teggemast, kes tahhawad ennestele asja tehha, et neid saaks leitud ollemast (ses, mispärrast
nemmad kiitlewad) nisuggused kui meiege.
RuSV1876 12 чтобы не дать повода ищущим повода, дабы они, чем хвалятся, в том
оказались такими же , как и мы.

13
TR Scriverer 13. οἱ γὰρ τοιοῦτοι ψευδαπόστολοι, ἐργάται δόλιοι, μετασχηματιζόμενοι
εἰς ἀποστόλους Χριστοῦ.
Gr-East 13. οἱ γὰρ τοιοῦτοι ψευδαπόστολοι, ἐργάται δόλιοι, μετασχηματιζόμενοι εἰς
ἀποστόλους Χριστοῦ.
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TKIS 13. Sillä tuollaiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen
apostoleiksi.
FiSTLK2017 13. Sillä sellaiset ovat vääriä apostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät
Kristuksen apostoleiksi.
Biblia1776 13. Sillä senkaltaiset väärät apostolit ja petolliset työntekijät teeskelevät itsensä
Kristuksen apostoleiksi.
CPR1642 13. Sillä sencaltaiset wäärät Apostolit ja wieckat työntekiät teeskelewät idzens
Christuxen Apostoleixi.
UT1548 13. Sille sencaltaiset wäret Apostolit/ ia wieckat Tööntekiet/ rakendauat itzens Christusen
Apostoleixi.
Sillä senkaltaiset wäärät apostolit/ ja wiekkaat työntekijät/ rakentawat itsensä Kristuksen
apostoleiksi.
Ref2016NTSve 13. För sådana (är) falska apostlar, bedrägliga arbetare, som försöker likna Kristi
apostlar.
J-P-Green 13. For such ones (are) false apostles, deceitful workers transforming themselves into
apostles of Christ.
KJV 13. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles
of Christ.
Luther2009 13. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter und verstellen sich als
Apostel Christi.
Ostervald-Fr 13. Car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui se déguisent
en apôtres de Christ.
RV'1862 13. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se transfiguran en
apóstoles de Cristo.
SVV1750 13 Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in
apostelen van Christus.

PR1739 13. Sest nisuggused walle-apostlid on pettised töteggiad, ja tewad ennast Kristusse
apostliks.
RuSV1876 13 Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид Апостолов
Христовых.
14
TR Scriverer 14. καὶ οὐ θαυμαστόν• αὐτὸς γὰρ ὁ Σατανᾶς μετασχηματίζεται εἰς ἄγγελον
φωτός.
Gr-East 14. καὶ οὐ θαυμαστὸν· αὐτὸς γὰρ ὁ σατανᾶς μετασχηματίζεται εἰς ἄγγελον
φωτός.
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TKIS 14. Eikä ihme, sillä itse saatana tekeytyy valon enkeliksi.
FiSTLK2017 14. Eikä ihme, sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi.
Biblia1776 14. Ei myös ihmekään ole; sillä itse saatana muuttaa itsensä valkeuden enkeliksi.
CPR1642 14. Ei myös ihmeckän ole: Sillä idze Satanas muutta idzens walkeuden Engelixi
UT1548 14. Ja ei se ychten Ihme ole. Sille ette mös itze Perkele muuttapi itzense kircaudhen
Engelixi/
Ja ei yhtään ihme ole. Sillä että myös itse perkele muuttaapi itsensä kirkkauden enkeliksi/¨
Ref2016NTSve 14. Och (det är) inte underligt, för Satan själv förvandlar sig till en ljusets ängel. J-PGreen 14. And did not Satan marvelously transform himself into an angel of light?
KJV 14. And no marvel; for Satan himself is transformed into an angel of light.
Luther2009 14. Und das ist kein Wunder; denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des
Lichts.
Ostervald-Fr 14. Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière.
RV'1862 14. Y no es maravilla; porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz.
SVV1750 14 En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts.
PR1739 14. Ja se ei olle imme; sest sadan isse teeb ennast walgusse ingliks.
RuSV1876 14 И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света,

15
TR Scriverer 15. οὐ μέγα οὖν εἰ καὶ οἱ διάκονοι αὐτοῦ μετασχηματίζονται ὡς διάκονοι
δικαιοσύνης, ὧν τὸ τέλος ἔσται κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν.
Gr-East 15. οὐ μέγα οὖν εἰ καὶ οἱ διάκονοι αὐτοῦ μετασχηματίζονται ὡς διάκονοι
δικαιοσύνης, ὧν τὸ τέλος ἔσται κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν.
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palvelijoiksi vanhurskauden heidän
loppunsa on
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tekojensa heidän
TKIS 15. Ei siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, nuo, joitten
loppu on heidän tekojensa mukainen.
FiSTLK2017 15. Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi.
Heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen.
Biblia1776 15. Ei siis se ole suuri, jos myös hänen palveliansa itsensä asettelevat niinkuin he
olisivat vanhurskauden saarnaajat, joiden loppu pitää oleman heidän töittensä perään.
CPR1642 15. Ei sijs ole ihme että hänen palwelians myös sixi heitäns asettelewat nijncuin he olisit
wanhurscauden saarnajat joiden loppu pitä oleman heidän töidens perän.
UT1548 15. Senteden ei mös ole ychten ihmetta/ ette henen Paluelians mös sixi heitens asettauat/
quin he olisit Wanhurskaudhe' sarnaiat/ Joinenga loppu pite oleman heiden Töidens pereste.
Sentähden ei myös ole yhtään ihmettä/ että hänen palwelijansa myös siksi heitäns asettawat/ kuin
he olisit wanhurskauden saarnaajat/ Joidenka loppu pitää oleman heidän töidensä perästä.
Ref2016NTSve 15. Därför (är det) inte något märkvärdigt om också hans tjänare förklär sig till
rättfärdighetens tjänare. (Men) deras slut ska motsvara deras gärningar.
J-P-Green 15. (It is) not a great thing, then, if also his ministers transform themselves as ministers
of righteousness, whose end will be according to their works.
KJV 15. Therefore it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of
righteousness; whose end shall be according to their works.
Luther2009 15. Darum ist es nichts Besonderes, wenn sich auch seine Diener als Diener der
Gerechtigkeit verstellen; deren Ende wird ihren Werken entsprechen.
Ostervald-Fr 15. Il n'est donc pas surprenant que ses ministres se déguisent aussi en ministres de
justice; mais leur fin sera selon leurs œuvres.
RV'1862 15. Así que no es mucho, si sus ministros se transfiguren como ministros de justicia, cuyo
fin será conforme a sus obras.
SVV1750 15 Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij
dienaars der gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken.

PR1739 15. Sepärrast ei olle se ni suur assi, et ka temma teenrid ennast tewad, otsego olleksid
nemmad öigusse teenrid, kelle ots peab ollema nende teggude järrele.
RuSV1876 15 а потому не великое дело, если и служители его принимают вид служителей
правды; но конец их будет по делам их.
16
TR Scriverer 16. Πάλιν λέγω, μή τίς με δόξῃ ἄφρονα εἶναι• εἰ δὲ μή γε κἂν ὡς ἄφρονα
δέξασθέ με, ἵνα μικρόν τι κἀγὼ καυχήσωμαι.
Gr-East 16. Πάλιν λέγω, μή τίς με δόξῃ ἄφρονα εἶναι· εἰ δὲ μή γε, κἂν ὡς ἄφρονα
δέξασθέ με, ἵνα κἀγὼ μικρόν τι καυχήσωμαι.
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tyhmänäkin ottakaa vastaan minut että
hiukan jotain minäkin saisin kerskata
TKIS 16. Vielä sanon: älköön kukaan pitäkö minua typeränä; muuten ottakaa minut vastaan
typeränäkin, jotta minäkin hiukan kerskaisin.
FiSTLK2017 16. Taas sanon: älköön kukaan ajatelko, että olen mieltä vailla, mutta vaikka olisinkin,
ottakaa minut mieltä vailla olevanakin vastaan, että minäkin hiukan kerskaisin.
Biblia1776 16. Taas sanon minä, ettei yhdenkään pidä minua tyhmäksi luuleman; vaan ellei niin ole,
niin ottakaat minua vastaan niinkuin tyhmääkin, että minä myös vähä kerskaisin.
CPR1642 16. TAas sanon minä: ettei yhdengän pidä minua tyhmäxi luuleman waan ellei nijn ole
nijn pitäkät minua tyhmänä että minä wähäisengin idziäni kerscaisin.
UT1548 16. Taas mine sanon/ Ettei kenengen pidhe minua luulema' tyhmexi/ Waan ellei mwtoin
taidha olla/ Sijtte pitekä minua ninquin Tyhme/ ette mine edes weheisengi itzeni kerskaisin.
Taas minä sanon/ Ettei kenenkään pidä minua luulemaan tyhmäksi/ Waan ellei muutoin taida olla/
Siitä pitäkö minua niinkuin tyhmää/ että minä edes wähäisenkin itsenni kerskaisin.
Ref2016NTSve 16. Jag upprepar: Ingen bör tänka (om) mig att jag är oförståndig. Men om så
skulle vara, så tag emot mig som oförståndig, för att också jag får berömma mig lite.
J-P-Green 16. Again I say, let not anyone think me to be foolish. But if not, even if as foolish, receive
me, that I also may boast a little.
KJV 16. I say again, Let no man think me a fool; if otherwise, yet as a fool receive me, that I may
boast myself a little.
Luther2009 16. Ich sage nochmals: Niemand halte mich für töricht; wenn aber doch, dann nehmt
mich an als einen Törichten, damit auch ich mich ein wenig rühmen kann.
Ostervald-Fr 16. Je le dis de nouveau: Que personne ne me regarde comme un imprudent; sinon,
supportez-moi comme un imprudent, afin que moi aussi je me glorifie un peu.

RV'1862 16. Otra vez digo: Nadie me tenga por insensato; de otra manera, recibídme aun como a
insensato, para que me jacte yo un poco.
SVV1750 16 Ik zeg wederom, dat niemand mene, dat ik onwijs ben; doch zo niet, neemt mij dan
aan als een onwijze, opdat ik ook een weinig moge roemen.
PR1739 16. Ta ütlen minna, et ükski ei arwa mind rummala ollewad; agga kui mitte muido, siis
wötke mind wasto kui üht rummalat, et minna ka woiksin pissut kitelda.
RuSV1876 16 Еще скажу: не почти кто-нибудь меня неразумным; а если не так, то примите
меня, хотя как неразумного, чтобыи мне сколько-нибудь похвалиться.
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TR Scriverer 17. ὃ λαλῶ, οὐ λαλῶ κατὰ Κύριον, ἀλλ’ ὡς ἐν ἀφροσύνῃ, ἐν ταύτῃ τῇ
ὑποστάσει τῆς καυχήσεως.
Gr-East 17. ὃ λαλῶ, οὐ λαλῶ κατὰ Κύριον, ἀλλ’ ὡς ἐν ἀφροσύνῃ, ἐν ταύτῃ τῇ
ὑποστάσει τῆς καυχήσεως.
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TKIS 17. Mitä puhun tässä kerskaavassa luottamuksessa, en puhu Herran mielen mukaan, vaan
niin kuin typerä.
FiSTLK2017 17. Sitä, mitä nyt puhun, en puhu Herran mielen mukaan, vaan kuin mieltä vailla, kun
tässä luottamuksessa kerskaan.
Biblia1776 17. Sitä mitä minä nyt puhun, en minä puhu niinkuin Herrassa, vaan niinkuin
tyhmyydessä, että me nyt kerskaamaan ruvenneet olemme.
CPR1642 17. Sitä cuin minä nyt puhun en minä puhu nijncuin HERrasa waan nijncuin tyhmydes että
me nyt kerscaman ruwennet olemma
UT1548 17. Mite mine nyt puhun/ site em mine puhu quin Herrassa/ wan ninquin Tyhmydhes/ ette
me sihen Kerskamisen tulluet olema/
Mitä minä nyt puhun/ sitä en minä puhu kuin Herrassa/ waan niinkuin tyhmyydessä/ että me siihen
kerskaamiseen tulleet olemme/
Ref2016NTSve 17. Det jag (nu) säger, det säger jag inte efter Herrens sinne utan såsom i
oförstånd, i denna självtillit av att berömma sig.
J-P-Green 17. What I speak, I speak not according to (the) Lord, but as in foolishness, in this
boldness of boasting.
KJV 17. That which I speak, I speak it not after the Lord, but as it were foolishly, in this confidence
of boasting.

Luther2009 17. Was ich jetzt rede, das rede ich nicht auf Weisung des Herrn, sondern wie in Torheit,
weil wir ins Rühmen gekommen sind.
Ostervald-Fr 17. Ce que je dis dans cette confiance, avec laquelle je me glorifie, je ne le dis pas
selon le Seigneur, mais comme par imprudence.
RV'1862 17. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como con insensatez, en este
atrevimiento de jactancia.
SVV1750 17 Dat ik spreek, spreek ik niet naar den Heere, maar als in onwijsheid, in dezen vasten
grond der roeming.
PR1739 17. Mis ma rägin, ei rägi ma mitte Issanda nou järrele, waid kui rummalusses, selle kindla
kiitlemisse asja sees.
RuSV1876 17 Что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в неразумии при такой отважности
на похвалу.
18 TR Scriverer 18. ἐπεὶ πολλοὶ καυχῶνται κατὰ τήν σάρκα, κἀγὼ καυχήσομαι.
Gr-East 18. ἐπεὶ πολλοὶ καυχῶνται κατὰ τὴν σάρκα, κἀγὼ καυχήσομαι.
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TKIS 18. Koska monet kerskaavat lihan mukaan, kerskaan minäkin.
FiSTLK2017 18. Koska monet kerskaavat lihan mukaan, kerskaan minäkin.
Biblia1776 18. Koska moni kerskaa lihan jälkeen, niin minäkin tahdon kerskata.
CPR1642 18. Sillä moni kersca idziäns lihan jälken nijn minäkin tahdon idziäni kerscata.
UT1548 18. Senwoxi/ ette moni itzens kerskauat Lihan ielkin/ nin mine mös itzeni tahdhon
kerskata.
Senwuoksi/ että moni itsens kerskaawat lihan jälkeen/ niin minä myös itseni tahdon kerskata.
Ref2016NTSve 18. Eftersom många berömmer sig på köttsligt sätt, vill också jag berömma mig. JP-Green 18. Since many boast according to the flesh, I also will boast.
KJV 18. Seeing that many glory after the flesh, I will glory also.
Luther2009 18. Da sich viele aufgrund menschlicher Vorzüge rühmen, will ich mich auch rühmen.
Ostervald-Fr 18. Puisque plusieurs se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi.
RV'1862 18. Puesto que muchos se glorían según la carne: también yo me gloriaré.
SVV1750 18 Dewijl velen roemen naar het vlees, zo zal ik ook roemen.
PR1739 18. Sest et paljo kiitlewad lihha polest, siis tahhan ka minna kitelda.
RuSV1876 18 Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться.

19 TR Scriverer 19. ἡδέως γὰρ ἀνέχεσθε τῶν ἀφρόνων φρόνιμοι ὄντες.
Gr-East 19. ἡδέως γὰρ ἀνέχεσθε τῶν ἀφρόνων φρόνιμοι ὄντες·
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TKIS 19. Sillä te suvaitsette mielellänne typeriä, koska itse olette ymmärtäväisiä.
FiSTLK2017 19. Te siedätte mielellänne mieltä vailla olevia, kun itse olette viisaita.
Biblia1776 19. Sillä te kärsitte mielellänne tyhmiä, että te viisaat olette.
CPR1642 19. Sillä te kärsittä mielellän tyhmiä että te idze wijsat oletta.
UT1548 19. Sille te kernasta kerssittä nijte Tyhmie/ ette te itze wijsat oletta.
Sillä te kernaasti kärsitte niitä tyhmiä/ että te itse wiisaat olette.
Ref2016NTSve 19. För ni har ju gärna fördrag med de oförståndiga, (ni) som själva är (så) kloka.
J-P-Green 19. For you with pleasure endure fools, being wise.
KJV 19. For ye suffer fools gladly, seeing ye yourselves are wise.
Luther2009 19. Denn ihr ertragt gern die Narren, weil ihr klug seid.
Ostervald-Fr 19. Car, vous qui êtes sages, vous souffrez volontiers les imprudents.
RV'1862 19. Porque de buena gana toleráis a los insensatos, siendo vosotros sabios;
SVV1750 19 Want gij verdraagt gaarne de onwijzen, dewijl gij wijs zijt.
PR1739 19. Sest teie sallite rummalaid heal melel, et teie moistlikkud ollete.
RuSV1876 19 Ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных:
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TR Scriverer 20. ἀνέχεσθε γὰρ, εἴ τις ὑμᾶς καταδουλοῖ, εἴ τις κατεσθίει, εἴ τις λαμβάνει,
εἴ τις ἐπαίρεται, εἴ τις ὑμᾶς εἰς πρόσωπον δέρει.
Gr-East 20. ἀνέχεσθε γὰρ εἴ τις ὑμᾶς καταδουλοῖ, εἴ τις κατεσθίει, εἴ τις λαμβάνει, εἴ
τις ἐπαίρεται, εἴ τις ὑμᾶς εἰς πρόσωπον δέρει.

ἀνέχεσθε

γὰρ

εἴ τις ὑμᾶς καταδουλοῖ εἴ τις κατεσθίει

anechesthe
gar
ei tis
hymas katadouloi
G430
G1063 G1536 G5209 G2615
sillä suvaitsette
jos joku teitä
orjuuttaa

λαμβάνει εἴ τις ἐπαίρεται

εἴ τις

ei tis
katesthiei
ei tis
G1536 G2719
G1536
jos joku teidät syö puhtaaksi jos joku

εἴ τις ὑμᾶς εἰς

πρόσωπον δέρει

lambanei ei tis
epairetai
ei tis
hymas eis
prosōpon
G2983
G1536 G1869
G1536 G5209 G1519 G4383
ottaa teiltä jos joku korottaa itseään jos joku teitä
kasvoihin

derei
G1194
lyö

TKIS 20. Te näet suvaitsette, että joku teitä orjuuttaa, että joku teitä syö, että joku riistää teiltä, että
joku itsensä korottaa, että joku lyö teitä kasvoihin.
FiSTLK2017 20. Tehän suvaitsette, jos joku teitä orjuuttaa, jos joku teitä ryöstää, jos joku saa teidät
pauloihinsa, jos joku itsensä korottaa, ja jos joku lyö teitä kasvoihin.
Biblia1776 20. Te kärsitte, jos joku teitä orjuuteen vaatii, jos joku teitä syö, jos joku teiltä jotakin
ottaa, jos joku itsensä korottaa, jos joku teitä lyö kasvoille.
CPR1642 20. Te kärsittä jos jocu teitä orjuten waati jos jocu teitä nylke jos jocu teitä repele jos jocu
teidän ylidzenne idzens corgotta jos jocu teitä lyö caswoille.
UT1548 20. Te kerssittä/ ios iocu teite Oriutehen waati/ Jos iocu teite ylessöpi/ Jos iocu teite
repele/ Jos iocu teiden ylitzen itzens corghotta/ Jos iocu teite Casuoille paiska.
Te kärsitte/ jos joku teitä orjuutehen waatii/ Jos joku teitä ylössyöpi/ Jos joku teitä repii/ Jos joku
teidän ylitsen itsensä korottaa/ Jos joku teitä kaswoille paiskaa.
Ref2016NTSve 20. För ni finner er i om någon gör er till slavar, om någon utsuger er, om någon tar
(ifrån er), om någon förhäver sig, om någon slår er i ansiktet.
J-P-Green 20. For you endure if anyone enslaves you, if anyone devours, if anyone takes away (from
you), if anyone exalts (self), if anyone beats you in the face.
KJV 20. For ye suffer, if a man bring you into bondage, if a man devour you, if a man take of you, if a
man exalt himself, if a man smite you on the face.
Luther2009 20. Ihr ertragt es ja, wenn euch jemand zu Knechten macht, wenn euch jemand
aufzehrt, wenn euch jemand gefangen nimmt, wenn sich jemand überhebt, wenn euch jemand ins
Gesicht schlägt.
Ostervald-Fr 20. En effet, si quelqu'un vous assujettit, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un
s'empare de vous, si quelqu'un s'élève, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le souffrez.
RV'1862 20. Porque toleráis si alguien os pone en servidumbre, si alguien os devora, si alguien
toma lo vuestro, si alguien se ensalza, si alguien os hiere en la cara.
SVV1750 20 Want gij verdraagt het, zo u iemand dienstbaar maakt, zo u iemand opeet, zo iemand
van u neemt, zo zich iemand verheft, zo u iemand in het aangezicht slaat.
PR1739 20. Sest teie sallite, kui teid kegi sullasiks teeb, kui kegi teie omma ärrasööb, kui kegi palka
wottab, kui kegi surustelleb, kui kegi teid wasto silmi lööb.
RuSV1876 20 вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает,
когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо.
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TR Scriverer 21. κατὰ ἀτιμίαν λέγω, ὡς ὅτι ἡμεῖς ἠσθενήσαμεν• ἐν ᾧ δ’ ἄν τις τολμᾷ ἐν
ἀφροσύνῃ λέγω, τολμῶ κἀγώ.
Gr-East 21. κατὰ ἀτιμίαν λέγω, ὡς ὅτι ἡμεῖς ἠσθενήσαμεν. ἐν ᾧ δ’ ἄν τις τολμᾷ, ἐν
ἀφροσύνῃ λέγω, τολμῶ κἀγώ.
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TKIS 21. Puhun häveten ikään kuin olisimme olleet heikot. Mutta missä joku on rohkea — puhun
typerästi — siinä minäkin olen rohkea.
FiSTLK2017 21. Häpeäkseni sanon: tähän kyllä olemme olleet heikkoja. Mutta minkä joku toinen
uskaltaa – puhun mieltä vailla – sen uskallan minäkin.
Biblia1776 21. Sen minä sanon häväistyksen tähden, niinkuin me heikot olisimme: mihinkä joku
uskaltaa, (minä puhun tyhmyydessä,) siihen minäkin uskallan.
CPR1642 21. Sen minä sanon häwäistyxen tähden nijncuin me heicot olisimma. MIhingä jocu
uscalda ( minä puhun tyhmydes ) sijhen minäkin uscallan.
UT1548 21. Sen mine sanon häueistuxen polesta/ ninquin me heicot olisinma. Minge päle nyt
iocu vskalda mine puhun tyhmydhes sen päle mine mös vskallan.
Sen minä sanon häwäistyksen puolesta/ niinkuin me heikot olisimme. Minkä päälle nyt
joku uskaltaa minä puhun tyhmyydessä sen päälle minä myös uskallan.
Ref2016NTSve 21. Till min skam säger jag att vi har varit för svaga till det. Men vad andra vågar
komma med – jag talar i oförstånd – det vågar jag också.
J-P-Green 21. I speak according to dishonor, as if we have been weak. But in whatever anyone
dares (I say it in foolishness), I also dare.
KJV 21. I speak as concerning reproach, as though we had been weak. Howbeit whereinsoever any
is bold, (I speak foolishly,) I am bold also.
Luther2009 21. Zur Schande sage ich es, als wären wir schwach gewesen. Worin aber jemand kühn
ist – ich rede in Torheit! –, darin bin ich auch kühn.
Ostervald-Fr 21. J'ai honte de le dire, nous avons été faibles; cependant tout ce que quelqu'un ose,
(je parle en imprudent,) moi je l'ose aussi.
RV'1862 21. Hablo en cuanto a la afrenta; como si nosotros hubiésemos sido débiles; mas en lo
que otro tuviere osadía (hablo con insensatez) también yo tengo osadía.
SVV1750 21 Ik zeg dit naar oneer, gelijk of wij zwak waren geweest; maar waarin iemand stout is
(ik spreek in onwijsheid), daarin ben ik ook stout.
PR1739 21. Se teotusse pärrast rägin minna sedda, kui olleksime meie nödraks läinud. Agga mis
peäl kegi julge on, (ma rägin rummalusses) se peäle ollen minna ka julge.

RuSV1876 21 К стыду говорю, что на это у нас недоставало сил. А если кто смеет хвалиться
чем-либо, то(скажу по неразумию) смею и я.
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TR Scriverer 22. Ἑβραῖοί εἰσι; κἀγώ• Ἰσραηλῖταί εἰσι; κἀγώ• σπέρμα Ἀβραάμ εἰσι;
κἀγώ•
Gr-East 22. Ἑβραῖοί εἰσι; κἀγώ· Ἰσραηλῖταί εἰσι; κἀγώ· σπέρμα Ἀβραάμ εἰσι; κἀγώ·
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TKIS 22. He ovat heprealaisia, minä myös; he ovat israelilaisia, minä myös; he ovat Aabrahamin
jälkeläisiä, minä myös.
FiSTLK2017 22. He ovat heprealaisia, minä myös. He ovat israelilaisia, minä myös. He ovat
Aabrahamin siementä, minä myös.
Biblia1776 22. He ovat Hebrealaiset, minä myös. He ovat Israelilaiset, minä myös. He ovat
Abrahamin siemen, minä myös.
CPR1642 22. He owat Ebrerit minä myös. He owat Israelitit minä myös. He owat Abrahamin
siemen minä myös.
UT1548 22. He ouat Ebreit/ Mine mös. He ouat Israelitit/ Mine mös. He ouat Abrahamin siemen/
Mine mös.
He owat Ebreit/ Minä myös. He owat Israelitit/ Minä myös. He owat Abrahamin siemen/ Minä
myös.
Ref2016NTSve 22. Är de hebreer? Jag med. Är de israeliter? Jag också. Är de Abrahams säd? Jag
också.
J-P-Green 22. Are they Hebrews? I also. Are they Israelites? I also. Are they Abraham's seed? I also.
KJV 22. Are they Hebrews? so am I. Are they Israelites? so am I. Are they the seed of Abraham? so
am I.
Luther2009 22. Sie sind Hebräer? Ich auch! Sie sind Israeliten? Ich auch! Sie sind Abrahams
Nachkommenschaft? Ich auch!
Ostervald-Fr 22. Sont-ils Hébreux? je le suis aussi. Sont-ils Israélites? je le suis aussi. Sont-ils la
postérité d'Abraham? je le suis aussi.
RV'1862 22. ¿Son ellos Hebreos? yo también soy. ¿Son Israelitas? yo también. ¿Son simiente de
Abraham? también yo.
SVV1750 22 Zijn zij Hebreen? Ik ook. Zijn zij Israelieten? Ik ook. Zijn zij het zaad van Abraham? Ik
ook.

PR1739 22. Nemmad on Ebrea-mehhed, minna ka: nemmad on Israeli lapsed, minna ka; nemmad
on Abraami suggu, minna ka.
RuSV1876 22 Они Евреи? и я. Израильтяне? и я. Семя Авраамово? и я.
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TR Scriverer 23. διάκονοι Χριστοῦ εἰσι; παραφρονῶν λαλῶ ὑπὲρ ἐγώ• ἐν κόποις

περισσοτέρως, ἐν πληγαῖς ὑπερβαλλόντως, ἐν φυλακαῖς περισσοτέρως, ἐν θανάτοις
πολλάκις•
Gr-East 23. διάκονοι Χριστοῦ εἰσι; παραφρονῶν λαλῶ, ὑπὲρ ἐγώ· ἐν κόποις

περισσοτέρως, ἐν πληγαῖς ὑπερβαλλόντως, ἐν φυλακαῖς περισσοτέρως, ἐν θανάτοις
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TKIS 23. He ovat Kristuksen palvelijoita — puhun mieletönnä — minä sitäkin enemmän: olen nähnyt
vielä enemmän vaivaa, ollut *ylen paljon ruoskittuna, vielä enemmän vankiloissa* usein
kuolemanvaaroissa.
FiSTLK2017 23. He ovat Kristuksen palvelijoita – puhun mieltä vailla – minä vielä enemmän. Olen
nähnyt vaivaa enemmän, minua on ruoskittu ylenmäärin, olen ollut useammin vankiloissa, olen
monta kertaa ollut kuoleman vaarassa.
Biblia1776 23. He ovat Kristuksen palveliat, (minä puhun tyhmästi,) paljoa enemmin minä olen.
Minä olen enemmän työtä tehnyt. Minä olen enemmän haavoja kärsinyt. Minä olen useammin
vankina ollut. Usein olen kuoleman hädässä ollut.
CPR1642 23. He owat Christuxen palweliat ( minä puhun tyhmästi ) paljo enämmin minä olen.
Minä olen enämmän työtä tehnyt. Minä olen enämmän haawoja kärsinyt. Minä olen usemmin
fangina ollut. Usein olen cuoleman hädäs ollut.
UT1548 23. He ouat Christusen palueliat mine puhun tyhmesti palio enemin mine olen. Mine
olen enemen tötetehnyt. Mine ole' enemen haawoija kerssinyt. Mine olen vseman Fanghin
ollut. Wsen olen Cooleman hädhes ollut. He owat Kristuksen palwelijat minä puhun tyhmästi

paljon enemmin minä olen. Minä olen enemmän työtä tehnyt. Minä olen enemmän haawoja
kärsinut. Minä ole useammin wankina ollut. Usein ole kuoleman hädässä ollut.
Ref2016NTSve 23. Är de Kristi tjänare? Som om jag var från vettet, säger jag: Det (är) jag ännu mer.
(Jag) har arbetat mer, fått långt fler slag, oftare varit i fängelse (och) ofta varit i livsfara.
J-P-Green 23. Are they ministers of Christ? (I speak as beside myself.) I (being) beyond (them): in
labors, more abundantly; in stripes, beyond measure; in prisons, much more; in deaths, many times.
KJV 23. Are they ministers of Christ? (I speak as a fool) I am more; in labours more abundant, in
stripes above measure, in prisons more frequent, in deaths oft.
Luther2009 23. Sie sind Diener Christi? Ich rede töricht: Ich bin es noch mehr! Ich habe mehr
gearbeitet, ich habe weit mehr Schläge erlitten, ich bin öfter gefangen, oft in Todesgefahr gewesen.
Ostervald-Fr 23. Sont-ils ministres de Christ? (je parle en imprudent,) je le suis plus encore; plus je
le suis par les travaux, infiniment plus par les blessures, plus par les prisons; souvent en danger de
mort;
RV'1862 23. ¿Son ministros de Cristo? (sin cordura hablo) yo soy más: en trabajos más abundante,
en azotes sobre medida, en cárceles más frecuentemente, en muertes, muchas veces.
SVV1750 23 Zijn zij dienaars van Christus? (ik spreek onwijs zijnde) ik ben boven hen; in arbeid
overvloediger, in slagen uitnemender, in gevangenissen overvloediger, in doods gevaar menigmaal.
PR1739 23. Nemmad on Kristusse teenrid, (ma rägin rummalaste) minna ollen üllem; ma ollen
ennam waewa näinud, paljo ennam hopa sanud, ennam wangis ja saggedaste surma häddas
olnud.
RuSV1876 23 Христовы служители?(в безумии говорю:)я больше. Я гораздо более был в
трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти.
24 TR Scriverer 24. ὑπὸ Ἰουδαίων πεντάκις τεσσαράκοντα παρὰ μίαν ἔλαβον.
Gr-East 24. ὑπὸ Ἰουδαίων πεντάκις τεσσαράκοντα παρὰ μίαν ἔλαβον,

ὑπὸ

Ἰουδαίων πεντάκις τεσσαράκοντα

παρὰ μίαν

ἔλαβον
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TKIS 24. Juutalaisilta olen viisi kertaa saanut neljäkymmentä lyöntiä, yhtä vaille.
FiSTLK2017 24. Juutalaisilta olen viidesti saanut neljäkymmentä lyöntiä, yhtä vaille,
Biblia1776 24. Juudalaisilta olen minä viidesti neljäkymmentä haavaa saanut, yhtä vailla.
CPR1642 24. Judalaisilda olen minä wijdesti neljäkymmendä haawa saanut yhtä wailla.
UT1548 24. Juttailda mine olen wijdhiste Neliekymende Haawa saanut/ ychte wailla.
Juuttailta minä olen wiidesti neljäkymmentä haawaa saanut/ yhtä wailla.
Ref2016NTSve 24. Av judarna har jag fem gånger fått fyrtio (slag), så när som på ett. J-PGreen 24. Five times I received forty (stripes) minus one from the Jews.

KJV 24. Of the Jews five times received I forty stripes save one.
Luther2009 24. Von den Juden habe ich fünfmal vierzig Schläge weniger einen erhalten;
Ostervald-Fr 24. Cinq fois j'ai reçu des Juifs quarante coups moins un;
RV'1862 24. De los Judíos he recibido cinco cuarentenas de azotes, menos uno.
SVV1750 24 Van de Joden heb ik veertig slagen min een, vijfmaal ontvangen.
PR1739 24. Juda-rahwa käest ollen minna wiiskord sanud ühhe hobi wähhem kui nellikümmend.
RuSV1876 24 От Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударовбез одного;
25
TR Scriverer 25. τρὶς ἐρραβδίσθην, ἅπαξ ἐλιθάσθην, τρὶς ἐναυάγησα, νυχθήμερον ἐν τῷ
βυθῷ πεποίηκα•
Gr-East 25. τρὶς ἐραβδίσθην, ἅπαξ ἐλιθάσθην, τρὶς ἐναυάγησα, νυχθήμερον ἐν τῷ βυθῷ
πεποίηκα·

τρὶς

ἐρραβδίσθην

ἅπαξ

ἐλιθάσθην τρὶς

ἐναυάγησα

errabdisthēn
enauagēsa
tris
hapaks elithasthēn tris
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kolmesti minua raipoilla on lyöty kerran kivitettiin kolmesti joutunut haaksirikkoon
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τῷ
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πεποίηκα·

nychthēmeron en
bythō
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tō
G3574
G4160
G1722 G3588 G1037
vuorokauden
syvässä meressä ajelehtinut
TKIS 25. Kolmesti minua on lyöty raipoilla, kerran minua kivitettiin, kolmesti olen joutunut
haaksirikkoon, vuorokauden olen ajelehtinut syvässä meressä.
FiSTLK2017 25. kolme kertaa olen saanut raippoja, kerran minua kivitettiin, kolme kertaa olen
joutunut haaksirikkoon, vuorokauden olen meressä ajelehtinut,
Biblia1776 25. Kolmasti olen vitsoilla piesty. Olin kerran kivitetty. Kolmasti olen minä tullut
haaksirikkoon. Yön ja päivän olin minä meren syvyydessä.
CPR1642 25. Colmasti olen widzoilla piesty. Olin wihdoin kiwitetty. Colmasti olen minä tullut haaxi
rickohon. Yösen ja päiwän olin minä meren sywydes.
UT1548 25. Colmasti mine olen Vitzoilla piesty. Wihdhon olin Kiuitetty. Colmasti mine olin
Haaxiricossa. Ööseen ia peiuen mine Meren sywydhes culutin.
Kolmasti minä ole witsoilla piesty. Wihdoin olin kiwitetty. Kolmasti minä olin haaksirikossa. Yön ja
päiwän minä meren sywyydessä kulutin.
Ref2016NTSve 25. Tre gånger har jag blivit gisslad med spö, en gång stenad, tre gånger har jag lidit
skeppsbrott, en natt och en dag har jag tillbringat på öppna havet.
J-P-Green 25. I was flogged three times; I was stoned once; I was shipwrecked three times; I have
spent a night and a day in the deep.
KJV 25. Thrice was I beaten with rods, once was I stoned, thrice I suffered shipwreck, a night and a
day I have been in the deep;

Luther2009 25. ich bin dreimal mit Stöcken geschlagen, einmal gesteinigt worden; dreimal habe ich
Schiffbruch erlitten; einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe des Meeres zugebracht;
Ostervald-Fr 25. Trois fois j'ai été battu de verges; une fois j'ai été lapidé; trois fois j'ai fait naufrage;
j'ai passé un jour et une nuit dans la mer profonde;
RV'1862 25. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido
naufragio, noche y día he estado en lo profundo de la mar.
SVV1750 25 Driemaal ben ik met roeden gegeseld geweest, eens ben ik gestenigd, driemaal heb ik
schipbreuk geleden, een gansen nacht en dag heb ik in de diepte doorgebracht.
PR1739 25. Kolmkord ollen ma witsadega pekstud, ükskord kiwwidega wissatud, kolmkord on laew
käest hukka läinud, terwe ö ja päwa ollen ma süggawas merres olnud.
RuSV1876 25 три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел
кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской ;
26
TR Scriverer 26. ὁδοιπορίαις πολλάκις, κινδύνοις ποταμῶν, κινδύνοις λῃστῶν,

κινδύνοις ἐκ γένους, κινδύνοις ἐξ ἐθνῶν, κινδύνοις ἐν πόλει, κινδύνοις ἐν ἐρημίᾳ,
κινδύνοις ἐν θαλάσσῃ• κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις,
Gr-East 26. ὁδοιπορίαις πολλάκις, κινδύνοις ποταμῶν, κινδύνοις λῃστῶν, κινδύνοις ἐκ

γένους, κινδύνοις ἐξ ἐθνῶν, κινδύνοις ἐν πόλει, κινδύνοις ἐν ἐρημίᾳ, κινδύνοις ἐν
θαλάσσῃ, κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις·
ὁδοιπορίαις πολλάκις κινδύνοις ποταμῶν κινδύνοις λῃστῶν
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valheveljien
TKIS 26. Usein olen ollut matkoilla, vaaroissa virroilla, vaaroissa rosvojen keskellä, vaaroissa
heimoni parissa, vaaroissa pakanain joukossa, vaaroissa kaupungissa, vaaroissa autiomaassa,
vaaroissa merellä, vaaroissa valheveljien keskellä,
FiSTLK2017 26. olen usein ollut matkoilla, vaaroissa virtojen vesillä, vaaroissa rosvojen keskellä,
vaaroissa heimoni puolelta, vaaroissa pakanoiden puolelta, vaaroissa kaupungeissa, vaaroissa
erämaassa, vaaroissa merellä, vaaroissa valheveljien keskellä,

Biblia1776 26. Minä olen usein vaeltanut, minä olen ollut veden hädässä, ryövärien keskellä,
hädässä Juudalaisten keskellä, hädässä pakanain keskellä, hädässä kaupungeissa, hädässä
korvessa, hädässä merellä, hädässä viekasten veljien seassa,
CPR1642 26. Minä olen usein waeldanut. Minä olen ollut weden hädäsä. Hädäsä ryöwärein
keskellä. Hädäsä Judalaisten keskellä. Hädäsä pacanain keskellä. Hädäsä Caupungeisa. Hädäsä
corwesa. Hädäsä merellä.
UT1548 26. Mine olen Usein waeldanut. Mine olen ollut wedhen hädhesse. Hedhesse Röuerein
keskene. Hedhesse Juttain keskene. Hedhesse Pacanain keskene/ Hedhesse Caupungissa.
Hädhesse coruesa. Hädhesse meren päle. Hädhesse Falskein Weliein seas.
Minä olen usein waeltanut. Minä olen ollut weden hädässä. Hädässä ryöwärein keskellä. Hädässä
pakanain keskenä/ hädässä kaupungissa. Hädässä korwessa. Hädässä meren päällä. Hädässä
falskien weljien seassa.
Ref2016NTSve 26. (Jag har) ofta (varit) på resor, jag har varit i faror på floder, i faror bland rövare, i
faror bland landsmän, i faror bland hedningar, i faror i städer, i faror i öknar, i faror på havet, i faror
bland falska bröder,
J-P-Green 26. (I have been) in travels often, in dangers of rivers, in dangers of robbers, in dangers
from (my) race, in dangers from (the) nations, in dangers in (the) city, in dangers in a wilderness, in
dangers in (the) sea, in dangers among false brothers,
KJV 26. In journeyings often, in perils of waters, in perils of robbers, in perils by mine own
countrymen, in perils by the heathen, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the
sea, in perils among false brethren;
Luther2009 26. ich bin oft gereist; ich bin in Gefahren gewesen durch Flüsse, in Gefahren unter
Räubern, in Gefahren unter dem eigenen Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der
Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern;
Ostervald-Fr 26. J'ai été souvent en voyage; en danger sur les fleuves, en danger de la part des
voleurs, en danger parmi ceux de ma nation, en danger parmi les Gentils, en danger dans les villes,
en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les faux frères;
RV'1862 26. En viajes muchas veces: en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los
de mi nación, en peligros entre los Gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en
peligros en la mar, en peligros entre falsos hermanos:
SVV1750 26 In het reizen menigmaal in gevaren van rivieren, in gevaren van moordenaars, in
gevaren van mijn geslacht, in gevaren van de heidenen, in gevaren in de stad, in gevaren in de
woestijn, in gevaren op de zee, in gevaren onder de valse broeders;
PR1739 26. Saggedaste on mul teekäimissi olnud, ma ollen olnud jöggede peäl mitmes häddas,
mitmes häddas mörtsukatte seas, mitmes häddas omma rahwa seas, mitmes häddas pagganatte
seas, mitmes häddas liñnas, mitmes häddas körbes, mitmes häddas merre peäl, mitmes häddas
walle-wendade seas,
RuSV1876 26 много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от
разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях
в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратиями,
27
TR Scriverer 27. ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ, ἐν ἀγρυπνίαις πολλάκις, ἐν λιμῷ καὶ δίψει, ἐν
νηστείαις πολλάκις, ἐν ψύχει καὶ γυμνότητι.

Gr-East 27. ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ, ἐν ἀγρυπνίαις πολλάκις, ἐν λιμῷ καὶ δίψει, ἐν
νηστείαις πολλάκις, ἐν ψύχει καὶ γυμνότητι·
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TKIS 27. työssä ja vaivassa, usein valvomisissa, nälässä ja janossa, usein paastoissa, kylmässä ja
alastonna.
FiSTLK2017 27. ollut työssä ja vaivannäössä, paljon valvonut, kärsinyt nälkää ja janoa, paljon
paastonnut, kärsinyt kylmää ja vaatteiden puutetta.
Biblia1776 27. Työssä ja tuskassa, paljossa valvomisessa, nälässä ja janossa, paljossa paastossa,
vilussa ja alastomuudessa,
CPR1642 27. Hädäsä wiecasten weljein seas. Työsä ja tuscas. Suuresa walwomises. Isomises ja
janosa. Paljosa paastosa. Wilusa ja alastomudesa.
UT1548 27. Töösse ia tuskas. Swressa waluomises. Isomises ia ianosa. Palios Paastosa. Wilussa
ia alastuxes.
Työssä ja tuskassa. Suuressa walwomisessa. Isoamisessa ja janossa. Paljossa paastossa.
Wilussa ja alastomuudessa.
Ref2016NTSve 27. under arbete och möda, ofta under vaknätter, i hunger och törst, ofta i fastor, i
köld och nakenhet.
J-P-Green 27. in hardship and toil, often in watchings, in hunger and thirst, often in fastings, in cold
and nakedness,
KJV 27. In weariness and painfulness, in watchings often, in hunger and thirst, in fastings often, in
cold and nakedness.
Luther2009 27. in Arbeit und Mühe, in vielem Wachen, in Hunger und Durst, in vielem Fasten, in
Frost und Blöße;
Ostervald-Fr 27. Dans les peines, dans les travaux, dans de fréquentes veilles, dans la faim, dans la
soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et dans la nudité.
RV'1862 27. En trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frio y
en desnudez:
SVV1750 27 In arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vasten menigmaal, in
koude en naaktheid.
PR1739 27. Tö ja waewa sees, saggedaste mitmes walwamisses, nälja ja janno ssees, saggedaste
paastmistes, külmas ja allastusses.
RuSV1876 27 в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на
стуже и в наготе.

28
TR Scriverer 28. χωρὶς τῶν παρεκτὸς ἡ ἐπισύστασις μου ἡ καθ’ ἡμέραν, ἡ μέριμνα
πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν.
Gr-East 28. χωρὶς τῶν παρεκτὸς ἡ ἐπίστασίς μου ἡ καθ’ ἡμέραν, ἡ μέριμνα πασῶν τῶν
ἐκκλησιῶν.
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G3956 G3588 G1577
huolta
kaikista
seurakunnista
TKIS 28. Muusta puhumatta lisäksi päivittäistä tunkeilua luonani, huolta kaikista seurakunnista.
FiSTLK2017 28. Kaiken muun lisäksi [minulla on ollut] jokapäiväistä tunkeilua luonani, huolta
kaikista seurakunnista.
Biblia1776 28. Ilman niitä mitkä muutoin tapahtuvat, nimittäin, että minua joka päivä vaivataan ja
pidän surun kaikista seurakunnista.
CPR1642 28. ILman nijtä cuin muutoin tapahtuwat nimittäin että minua jocapäiwä waiwatan ja
pidän surun caikista Seuracunnista.
UT1548 28. Ilman nijte quin mwtoin tapachtuuat/ nimitten/ se iocapeiuenen pälecarckaus/ ia
surun pidhen caikista Seurakunnista.
Ilman niitä kuin muutoin tapahtuwat/ nimittäin/ se joka päiwäinen päällekarkaus/ ja surun pidän
kaikista seurakunnista.
Ref2016NTSve 28. Förutom allt detta tillkommer det som dagligen ligger över mig, omsorgen för
alla församlingarna.
J-P-Green 28. besides the things outside conspiring against me day by day, the care of all the
assemblies.
KJV 28. Beside those things that are without, that which cometh upon me daily, the care of all the
churches.
Luther2009 28. außer all dem, was täglich auf mich einstürmt, die Sorge für alle Gemeinden.
Ostervald-Fr 28. Et chaque jour, sans parler des autres choses, je suis assiégé par les soucis de
toutes les Églises.
RV'1862 28. Sin las cosas de fuera, lo que me sobreviene cada día, es a saber, el cuidado de todas
las iglesias.
SVV1750 28 Zonder de dingen, die van buiten zijn, overvalt mij dagelijks de zorg van al de
Gemeenten.
PR1739 28. Ilma need asjad, mis wäljast on, käib se murre keikide koggoduste eest hulgal mo
peäle.

RuSV1876 28 Кроме посторонних приключений , у меня ежедневно стечение людей , забота
о всех церквах.
29
TR Scriverer 29. τίς ἀσθενεῖ, καὶ οὐκ ἀσθενῶ; τίς σκανδαλίζεται, καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι;
Gr-East 29. Τίς ἀσθενεῖ, καὶ οὐκ ἀσθενῶ; τίς σκανδαλίζεται, καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι;
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TKIS 29. Kuka on heikko, enkä minä olisi heikko? Kuka lankeaa, eikä minua polttaisi?
FiSTLK2017 29. Kuka on heikko, etten minäkin olisi heikko? Kuka lankeaa, ettei se minua polttaisi?
Biblia1776 29. Kuka on heikko, ja en minä myös heikoksi tule? Kuka pahoitetaan, ja en minä pala?
CPR1642 29. Cuca on heicko ja en minä myös heicoxi tule? Cuca pahoitetan ja en minä pala?
UT1548 29. Cuca ombi * Heicko/ ia ei mine mös Heicoxi tule? Cuca pahoitetaan/ ia me mine *
pala?
Kuka ompi heikko/ ja ei minä myös heikoksi tule? Kuka pahoitetaan/ ja en minä pala?
Ref2016NTSve 29. Vem är svag, utan att jag blir svag? Vem kommer på fall, utan att det brinner
som en eld i mig?
J-P-Green 29. Who is weak, and I am not weak? Who is caused to stumble, and I do not burn?
KJV 29. Who is weak, and I am not weak? who is offended, and I burn not?
Luther2009 29. Wer ist schwach, und ich bin nicht schwach? Wer erleidet Ärgernis, und ich brenne
nicht?
Ostervald-Fr 29. Qui est-ce qui souffre, que je ne souffre aussi? Qui est-ce qui est scandalisé, que je
n'en sois aussi brûlé?
RV'1862 29. ¿Quién desfallece, y yo no desfallezco? ¿Quién se ofende, y yo no me abraso?
SVV1750 29 Wie is er zwak, dat ik niet zwak ben? Wie wordt er geergerd, dat ik niet brande?
PR1739 29. Kes on nödder, ja minna ei peaks nödraks sama? Kedda pahhandakse, ja mo südda ei
peaks sees pöllema.
RuSV1876 29 Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не
воспламенялся?
30 TR Scriverer 30. εἰ καυχᾶσθαι δεῖ, τὰ τῆς ἀσθενείας μου καυχήσομαι.
Gr-East 30. εἰ καυχᾶσθαι δεῖ, τὰ τῆς ἀσθενείας μου καυχήσομαι.
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TKIS 30. Jos täytyy kerskata, kerskaan heikkoudestani.
FiSTLK2017 30. Jos minun täytyy kerskata, kerskaan heikkoudestani.
Biblia1776 30. Että minun pitää nyt kerskaaman, niin minä kerskaan heikkoudestani.
CPR1642 30. Että minun pitä nyt idziäni kerscaman nijn minä kerscan idziäni minun
heickoudestani.
UT1548 30. Ette minun pite caickeni nyt itzeni kerskaman/ sijtte mine kerskan itzeni minun
heickoudhestani.
Että minun pitää kaikkeni nyt itseni kerskaaman/ siitä minä kerskaan itseni minun heikkoudestani.
Ref2016NTSve 30. Om jag nu måste berömma mig, så vill jag berömma mig av min svaghet.
J-P-Green 30. If it is right to boast, I will boast (of) the things of my infirmity.
KJV 30. If I must needs glory, I will glory of the things which concern mine infirmities.
Luther2009 30. Wenn ich mich rühmen soll, will ich mich meiner Schwachheit rühmen.
Ostervald-Fr 30. S'il faut se glorifier, je me glorifierai de mes infirmités.
RV'1862 30. Si es menester gloriarme, me gloriaré yo de las cosas que son de mis flaquezas.
SVV1750 30 Indien men moet roemen, zo zal ik roemen de dingen mijner zwakheid.
PR1739 30. Kui peab kiitlema, siis tahhan minna neist asjust, mis minno nödrusseks on, kitelda.
RuSV1876 30 Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею.
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TR Scriverer 31. ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ οἶδεν, ὁ ὢν
εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, ὅτι οὐ ψεύδομαι.
Gr-East 31. Ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ οἶδεν, ὁ ὢν
εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, ὅτι οὐ ψεύδομαι.
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TKIS 31. Herramme* Jeesuksen (Kristuksen) Jumala ja Isä, joka on ylistetty ikuisesti, tietää, etten
valehtele.

FiSTLK2017 31. Herran Jeesuksen Jumala ja Isä, joka on ylistetty iankaikkisesti, tietää, etten
valehtele.
Biblia1776 31. Jumala ja meidän Herran Jesuksen Kristuksen Isä, joka olkoon ylistetty
ijankaikkisesti! tietää, etten minä valehtele.
CPR1642 31. Jumalan ja meidän HERran Jesuxen Christuxen Isä joca olcon ylistetty ijancaickisest
tietä etten minä walehtele.
UT1548 31. Jumalan ia meiden HERRAN Iesusen Christusen Ise ioca olcoon ylistetty
ijancaikisesta/ tietepi etten mine walechtele.
Jumalan ja meidän HERRAN Jesuksen Kristuksen Isä joka olkoon ylistetty iankaikkisesti/ tietääpi
etten minä walehtele.
Ref2016NTSve 31. Gud och vår Herre Jesu Kristi Fader, som är välsignad i evighet, vet att jag inte
ljuger.
J-P-Green 31. The God and Father of our Lord Jesus Christ knows, the (One) being blessed to the
ages, that I am not lying.
KJV 31. The God and Father of our Lord Jesus Christ, which is blessed for evermore, knoweth that I
lie not.
Luther2009 31. Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der gelobt sei in Ewigkeit, weiß,
dass ich nicht lüge.
Ostervald-Fr 31. Dieu, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et qui est béni éternellement,
sait que je ne mens point.
RV'1862 31. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesu Cristo, que es bendito por los siglos, sabe que
no miento.
SVV1750 31 De God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die geprezen is in der eeuwigheid,
weet, dat ik niet lieg.
PR1739 31. Jummal ja meie Issanda Jesusse Kristusse Issa, kes on iggaweste kidetud, se teab, et
ma mitte ei walleta.
RuSV1876 31 Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный во веки, знает, что
я не лгу.
32
TR Scriverer 32. ἐν Δαμασκῷ ὁ ἐθνάρχης Ἁρέτα τοῦ βασιλέως ἐφρούρει τὴν
Δαμασκηνῶν πόλιν, πιάσαι με θέλων•
Gr-East 32. ἐν Δαμασκῷ ὁ ἐθνάρχης Ἀρέτα τοῦ βασιλέως ἐφρούρει τὴν Δαμασκηνῶν
πόλιν πιάσαι με θέλων,
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TKIS 32. Damaskossa kuningas Aretaan käskynhaltija vartioi damaskolaisten kaupunkia *tahtoen
ottaa* minut kiinni.
FiSTLK2017 32. Damaskossa kuningas Aretaan käskynhaltija vartioi damaskolaisten kaupunkia
haluten ottaa minut kiinni,
Biblia1776 32. Damaskussa Aretaan kuninkaan maanvanhin vartioitsi Damaskun kaupunkia ja
tahtoi minun ottaa kiinni.
CPR1642 32. Damascus Arethan Cuningan Maanwanhin wartioidzi Damascun Caupungita ja
tahdoi minun otta kijnni.
UT1548 32. Sijnä Damaskon Caupungis/ Arethan Kuningan Man wanhin wartioitzi sen
Damascenerin caupungin/ ia tachtoi minun kijniotta.
Siinä Damaskon kaupungissa/ Arethan kuninkaan maan wanhin wartioitsi sen Damascenerin
kaupungin/ ja tahtoi minun kiinni ottaa.
Ref2016NTSve 32. I Damaskus lät kung Aretas ståthållare sätta ut vakt vid damaskusbornas stad
och ville gripa mig.
J-P-Green 32. In Damascus the ethnarch (under) Aretas the king guarded the city of (the)
Damascenes, desiring to seize me.
KJV 32. In Damascus the governor under Aretas the king kept the city of the Damascenes with a
garrison, desirous to apprehend me:
Luther2009 32. In Damaskus bewachte der Statthalter des Königs Aretas die Stadt der
Damaszener und wollte mich ergreifen;
Ostervald-Fr 32. A Damas, le gouverneur pour le roi Arétas avait fait garder la ville des
Damascéniens, dans l'intention de se saisir de moi;
RV'1862 32. En Damasco, el gobernador por el rey Aretas guardaba la ciudad de los Damascenos
queriendo prenderme;
SVV1750 32 De stadhouder van den koning Aretas in Damaskus, bezette de stad der Damaskenen,
willende mij vangen;
PR1739 32. Tamaskusses hoidis Areta kunninga pealik Tamasko rahwa liñna, ja tahtis mind
kinniwötta,
RuSV1876 32 В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы
схватить меня;

33
TR Scriverer 33. καὶ διὰ θυρίδος ἐν σαργάνῃ ἐχαλάσθην διὰ τοῦ τείχους καὶ ἐξέφυγον
τὰς χεῖρας αὐτοῦ.
Gr-East 33. καὶ διὰ θυρίδος ἐν σαργάνῃ ἐχαλάσθην διὰ τοῦ τείχους καὶ ἐξέφυγον τὰς
χεῖρας αὐτοῦ.
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TKIS 33. Niin minut laskettiin muurin läpi alas korissa ikkunan kautta ja pääsin hänen käsistään.
FiSTLK2017 33. ja minut laskettiin ikkunasta korissa maahan, ja pääsin hänen käsistään.
Biblia1776 33. Ja minä laskettiin maahan muurin akkunasta korissa, ja pääsin niin hänen
käsistänsä.
CPR1642 33. Ja minä laskettin maahan muurin ackunast corisa ja pääsin nijn hänen käsistäns.
UT1548 33. Ja ydhen Ackonan lepitze mwrin ylitze mine Corisa mahanlaskettijn/ ia nin poisueltin
hene' kädensse.
Ja yhden akkunan läwitse muurin ylitse minä korissa maahan laskettiin/ ja niin pois wältin hänen
kätensä.
Ref2016NTSve 33. Men genom en öppning i muren firades jag ner i en korg och kom undan hans
händer.
J-P-Green 33. And I was let down through a window through the wall in a basket and escaped their
hands.
KJV 33. And through a window in a basket was I let down by the wall, and escaped his hands.
Luther2009 33. da wurde ich in einem Korb zum Fenster hinaus durch die Mauer hinuntergelassen
und entkam seinen Händen.
Ostervald-Fr 33. Mais on me descendit de la muraille par une fenêtre, dans une corbeille, et
j'échappai de ses mains.
RV'1862 33. Y fuí abajado del muro por una ventana en una espuerta, y me escapé de sus manos.
SVV1750 33 En ik werd door een venster in een mand over den muur nedergelaten, en ontvlood zijn
handen.
PR1739 33. Ja mind lasti aknast korwi sees mahha müri möda, ja minna peäsesin temma käest.
RuSV1876 33 и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук.

2 Korintto 12 (2 Corinthians 12)
1
TR Scriverer 1. Καυχᾶσθαι δὴ οὐ συμφέρει μοι• ἐλεύσομαι γὰρ εἰς ὀπτασίας καὶ
ἀποκαλύψεις Κυρίου.
Gr-East 1. Καυχᾶσθαι δὴ οὐ συμφέρει μοι· ἐλεύσομαι γὰρ εἰς ὀπτασίας καὶ
ἀποκαλύψεις Κυρίου.
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TKIS 1. *Kerskaamisesta minulle tosin ei ole hyötyä — siirryn näet* näkyihin ja Herran ilmestyksiin.
FiSTLK2017 1. Minun täytyy kerskata. Se tosin ei ole hyödyllistä, mutta siirryn nyt näkyihin ja
Herran ilmestyksiin.
Biblia1776 1. Ei minun ole hyvää kerskaamisestani; tulen kuitenkin näkyihin ja Herran ilmoituksiin.
CPR1642 1. EI minun ole hywä minun kerscamisestan tulen cuitengin näkyihin ja HERran
ilmoituxihin.
UT1548 1. EI Ole swingan minulle tarue itzeni kerskata/ tule' quitengin Näkyhin ia HErran
Ilmoitoste' tyge.
Ei ole suinkaan minulla tarwe itseäni kerskata/ tulen kuitenkin näkyihin ja Herran ilmoitusten tykö.
Ref2016NTSve 1. Att berömma mig är visserligen till ingen nytta, men jag kommer (nu) till syner
och uppenbarelser från Herren.
J-P-Green 1. Really, to boast (is) not profitable to me, for I will come to visions and revelations of
(the) Lord.
KJV 1. It is not expedient for me doubtless to glory. I will come to visions and revelations of the
Lord.
Luther2009 1. Das Rühmen nützt mir ja wirklich nichts; doch will ich auf die Erscheinungen und
Offenbarungen des Herrn kommen.
Ostervald-Fr 1. Certainement il ne me convient pas de me glorifier, car j'en viendrai à des visions et
à des révélations du Seigneur.
RV'1862 1. CIERTO que no me es conve- niente gloriarme; mas vendré a las visiones y a las
revelaciones del Señor.
SVV1750 1 Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar; want ik zal komen tot gezichten en
openbaringen des Heeren.

PR1739 1. Kiitlemissest ei olle mul kül kasso, siiski tullen minna näggemissed ja Issanda
ilmutamissed üllesräkima.
RuSV1876 1 Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним.
2
TR Scriverer 2. οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων εἴτε ἐν σώματι οὐκ
οἶδα• εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδεν, ἁρπαγέντα τὸν τοιοῦτον ἕως
τρίτου οὐρανοῦ.
Gr-East 2. Οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων· εἴτε ἐν σώματι οὐκ οἶδα
εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδεν· ἁρπαγέντα τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου
οὐρανοῦ.
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TKIS 2. Tunnen miehen, joka on Kristuksessa, miehen,* joka neljätoista vuotta sitten temmattiin
kolmanteen taivaaseen — joko ruumiissa, en tiedä tai poissa ruumiista, en tiedä, Jumala tietää.
FiSTLK2017 2. Tunnen miehen Kristuksessa: neljätoista vuotta sitten hänet temmattiin kolmanteen
taivaaseen – oliko hän ruumiissa, en tiedä, vai poissa ruumiista, en tiedä, Jumala tietää.
Biblia1776 2. Minä tunnen ihmisen Kristuksessa ennen neljäätoistakymmentä ajastaikaa, (oliko
hän ruumiissa, en minä tiedä, eli oliko hän ulkona ruumiista, en minä sitäkään tiedä; Jumala sen
tietää:) se temmattiin ylös hamaan kolmanteen taivaasen.
CPR1642 2. Minä tunnen yhden ihmisen Christuxes ennen neljätoistakymmendä ajastaica olico
hän ruumisa en minä tiedä eli olico hän ulcona ruumista en minä sitäkän tiedä Jumala sen tietä. Se
ylöstemmattin haman colmanden Taiwasen.
UT1548 2. Mine tunne' ydhen inhimisen Christusesa enne' Nelietoistakyme'de aiastaica/ olico he'
Rumijssa ollut/ em mine tiedhä/ Eli olico hen wlcona Rumijsta ollut/ em mine siteken tiedhä/
Jumala sen tietä. Se sama oli ylestemmattu/ haman colmanden Taiuasen.
Minä tunnen yhden ihmisen Kristuksessa ennen neljätoista kymmentä ajastaikaa/ oliko hän
ruumiissa ollut/ en minä tiedä/ Eli oliko hän ulkona ruumiista ollut/ en minä sitäkään tiedä/ Jumala
sen tietää. Se sama oli ylös temmattu/ hamaan kolmanteen taiwaaseen.
Ref2016NTSve 2. Jag känner en man i Kristus, som för fjorton år sedan blev uppryckt ända till
tredje himlen, om det var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet det.
J-P-Green 2. I know a man in Christ fourteen years before--whether in (the) body, I do not know, or
out of (the) body, I do not know, God knows--such a one (was) caught up to (the) third Heaven.

KJV 2. I knew a man in Christ above fourteen years ago, (whether in the body, I cannot tell; or
whether out of the body, I cannot tell: God knoweth;) such an one caught up to the third heaven.
Luther2009 2. Ich kenne einen Menschen in Christus; vor vierzehn Jahren – ist er im Leib gewesen,
ich weiß es nicht; oder ist er außerhalb des Leibes gewesen, ich weiß es auch nicht; Gott weiß es –
wurde derselbe bis in den dritten Himmel entrückt.
Ostervald-Fr 2. Je connais un homme en Christ, qui, il y a plus de quatorze ans, fut ravi jusqu'au
troisième ciel; (si ce fut dans le corps, je ne sais; si ce fut hors du corps, je ne sais; Dieu le sait.)
RV'1862 2. Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce años (si en el cuerpo, no lo sé; si
fuera del cuerpo, no lo sé: Dios lo sabe) fué arrebatado hasta el tercer cielo.
SVV1750 2 Ik ken een mens in Christus, voor veertien jaren (of het geschied zij in het lichaam, weet
ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het), dat de zodanige opgetrokken is geweest
tot in den derden hemel;
PR1739 2. Ma tunnen ühhe innimesse Kristusse sees neljateistkümne aasta eest, (kas temma ihho
sees olnud, ei tea minna, ehk kas ta ihhust ärra olnud, ei tea ma mitte, Jummal teab) seddasamma
kisti kolmandamast taewast sadik.
RuSV1876 2 Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет(в теле ли – не
знаю, вне ли тела – не знаю: Бог знает) восхищен был до третьего неба.
3
TR Scriverer 3. καὶ οἶδα τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον εἴτε ἐν σώματι, εἴτε ἐκτὸς τοῦ
σώματος, οὐκ οἶδα• ὁ Θεὸς οἶδεν
Gr-East 3. καὶ οἶδα τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον· εἴτε ἐν σώματι εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ
οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδεν·
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TKIS 3. Tiedän, että tämä mies — joko ruumiissa tai poissa ruumiista, en tiedä, Jumala tietää —
FiSTLK2017 3. Tiedän, että tämä mies – oliko hän ruumiissa vai poissa ruumiista, en tiedä, Jumala
tietää –
Biblia1776 3. Ja minä tunnen sen ihmisen, (jos hän ruumiissa taikka ulkona ruumiista oli, en minä
tiedä; Jumala sen tietää:)
CPR1642 3. Ja minä tunnen sen ihmisen. Jos hän ruumisa taicka ulcona ruumista oli en minä tiedä
Jumala sen tietä.
UT1548 3. Ja mine tunnen sen saman Inhimisen. Jos hen Rumissa Taicka wlcona Rumista oli/ em
mine tiedhe/ Jumala sen tietä.

Ja minä tunnen sen saman ihmisen. Jos hän ruumiissa taikka ulkona ruumiista oli/ en minä tiedä/
Jumala sen tietää.
Ref2016NTSve 3. Och jag känner denne man – om han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag
inte, Gud vet det –
J-P-Green 3. And I know such a man--whether in (the) body or out of the body, I do not know; God
knows-KJV 3. And I knew such a man, (whether in the body, or out of the body, I cannot tell: God knoweth;)
Luther2009 3. Und ich kenne diesen Menschen – ob er im Leib oder außerhalb des Leibes war,
weiß ich nicht; Gott weiß es –,
Ostervald-Fr 3. Et je sais que cet homme (si ce fut dans le corps, ou si ce fut hors du corps, je ne
sais; Dieu le sait)
RV'1862 3. Y conozco al tal hombre, (si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé: Dios lo sabe.)
SVV1750 3 En ik ken een zodanig mens (of het in het lichaam, of buiten het lichaam geschied zij,
weet ik niet, God weet het),
PR1739 3. Ja ma tunnen seddasamma innimest (kas ta ihhus, ehk ihhust ärra olnud, ei tea ma
mitte, Jummal teab.
RuSV1876 3 И знаю о таком человеке( только не знаю – втеле, или вне тела: Бог знает),
4
TR Scriverer 4. ὅτι ἡρπάγη εἰς τὸν παράδεισον, καὶ ἤκουσεν ἄρρητα ῥήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν
ἀνθρώπῳ λαλῆσαι.
Gr-East 4. ὅτι ἡρπάγη εἰς τὸν παράδεισον καὶ ἤκουσεν ἄρρητα ῥήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν
ἀνθρώπῳ λαλῆσαι.
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TKIS 4. temmattiin paratiisiin, ja hän kuuli sanomattomia sanoja, joita ihmisen ei ole lupa puhua.
FiSTLK2017 4. temmattiin paratiisiin ja kuuli lausumattomia sanoja, joita ihmisen ei ole lupa puhua.
Biblia1776 4. Hän temmattiin ylös paradisiin ja kuuli sanomattomia sanoja, joita ei yhdenkään
ihmisen sovi puhua.
CPR1642 4. Hän ylöstemmatmin Paradisijn ja cuuli sanomattomita sanoja joita ei yxikän ihminen
taida puhua.
UT1548 4. Hen oli ylestemmattu Paradisijn/ ia cwli salaiset sanat/ ioita ei yxike' Inhiminen mahdha
puhua.

Hän oli ylös temmattu paratiisiin/ ja kuuli salaiset sanat/ joita ei yksikään ihminen mahda puhua.
Ref2016NTSve 4. att han blev uppryckt till paradiset och hörde outsägliga ord, som det inte är
tillåtet för en människa att uttala.
J-P-Green 4. that he was caught up into Paradise and heard unspeakable words which a man is not
permitted to speak.
KJV 4. How that he was caught up into paradise, and heard unspeakable words, which it is not
lawful for a man to utter.
Luther2009 4. der wurde ins Paradies entrückt und hörte unaussprechliche Worte, die ein Mensch
nicht sagen darf.
Ostervald-Fr 4. Fut ravi dans le paradis, et y entendit des paroles ineffables, qu'il n'est pas possible
à l'homme d'exprimer.
RV'1862 4. Que fué arrebatado al paraiso, donde oyó palabras inefables que al hombre no le es
lícito decir.
SVV1750 4 Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs, en gehoord heeft onuitsprekelijke
woorden, die het een mens niet geoorloofd is te spreken.
PR1739 4. Tedda kisti Paradisi sisse, ja kulis sanno, mis ei woi üllesräkida, mis innimessel ei sünni
räkida.
RuSV1876 4 что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку
нельзя пересказать.
5
TR Scriverer 5. ὑπὲρ τοῦ τοιούτου καυχήσομαι• ὑπὲρ δὲ ἐμαυτοῦ οὐ καυχήσομαι, εἰ μὴ
ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου.
Gr-East 5. ὑπὲρ τοῦ τοιούτου καυχήσομαι, ὑπὲρ δὲ ἐμαυτοῦ οὐ καυχήσομαι εἰ μὴ ἐν
ταῖς ἀσθενείαις μου.
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TKIS 5. Tällaisesta kerskaan, mutta itsestäni en kerskaa, paitsi heikkoudestani.
FiSTLK2017 5. Tästä miehestä kerskaan, mutta itsestäni en kerskaa, paitsi heikkoudestani.
Biblia1776 5. Siitä minä kerskaan; mutta en minä itsestäni kerskaa, vaan minun heikkoudestani.
CPR1642 5. Sijtä minä idziäni kerscan mutta en minä idzestäni kersca waan minun heickoudestani.
UT1548 5. Sijte mine itzeni kerskaan/ Mutta itzesteni em mine ychten kerska/ waan minun
Heickoudhestani.

Siitä minä itseäni kerskaan/ Mutta itsestäni en minä yhtään kerskaa/ waan minun heikkoudestani.
Ref2016NTSve 5. Av den mannen vill jag berömma mig, men av mig själv vill jag inte berömma mig
utom av mina svagheter.
J-P-Green 5. On behalf of such a one I will boast. But I will not boast on my behalf, except in my
weaknesses.
KJV 5. Of such an one will I glory: yet of myself I will not glory, but in mine infirmities.
Luther2009 5. Für denselben will ich mich rühmen; für mich selbst aber will ich mich nicht rühmen,
außer meiner Schwachheiten.
Ostervald-Fr 5. Je puis me glorifier d'être cet homme-là; mais je ne me glorifierai pas de moi-même,
sinon dans mes infirmités.
RV'1862 5. De este tal me gloriaré; mas de mí mismo no me gloriaré, sino en mis flaquezas.
SVV1750 5 Van den zodanige zal ik roemen, doch van mijzelven zal ik niet roemen, dan in mijn
zwakheden.
PR1739 5. Sestsammast tahhan minna kitelda; agga isseennesest ei tahha ma kitelda muido, kui
agga omma nödruste sees.
RuSV1876 5 Таким человеком могу хвалиться; собою же не похвалюсь, разве только
немощами моими.
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TR Scriverer 6. ἐὰν γὰρ θελήσω καυχήσασθαι, οὐκ ἔσομαι ἄφρων• ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ•

φείδομαι δέ, μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει με, ἢ ἀκούει τι ἐξ ἐμοῦ
Gr-East 6. ἐὰν γὰρ θελήσω καυχήσασθαι, οὐκ ἔσομαι ἄφρων· ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ·
φείδομαι δὲ μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει με ἢ ἀκούει τι ἐξ ἐμοῦ.
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TKIS 6. Sillä jos tahtoisin kerskata, en olisi typerä; puhuisin näet totta. Mutta hillitsen itseni, jottei
kukaan ajattelisi minusta enempää kuin mitä näkee minun olevan tai mitä kuulee minusta.
FiSTLK2017 6. Sillä jos tahtoisinkin kerskata, en olisi vailla mieltä, sillä puhuisin totta. Mutta
pidätyn siitä, ettei kukaan ajattelisi minusta enempää, kuin mitä näkee minun olevan tai mitä hän
minusta kuulee.

Biblia1776 6. Sillä jos minä tahtoisin kerskata, niin en minä tekisi tyhmästi; sillä minä tahdon
totuuden sanoa. Mutta kuitenkin minä itseni siinä pidätän, ettei joku minua korkiammaksi lukisi,
kuin hän minun näkee eli minusta kuulee.
CPR1642 6. Ja jos minä idziäni kerscaisin nijn en minä tekis tyhmästi: sillä minä tahdon totuden
tunnusta. Mutta cuitengin minä idzeni sijnä pidätän ettei jocu minua corkiammaxi lukis cuin hän
minun näke eli minusta cuule.
UT1548 6. Ja ios mine itzeni kerskata tahdhoisin/ sijtte em mine tekisi miten tyhmesti/ Sille mine
tahdhoisin totudhen sano. Mutta quitengin mine sen pidheten/ Senpäle/ ettei yxiken minua
corckiamaxi lukisi quin hen minun päleni näke/ eli minusta cwle.
Ja jos minä itseni kerskata tahtoisin/ sitten en minä tekisi mitään tyhmästi/ Sillä minä tahtoisin
totuuden sanoa. Mutta kuitenkin minä sen pidätän/ Sen päälle/ ettei yksikään minua
korkeammaksi lukisi kuin hän minun päälleni näke eli minusta kuulee.
Ref2016NTSve 6. För om jag ville berömma mig (själv), så skulle jag inte vara oförståndig, för jag
skulle då tala sanning. Men jag avstår, för att ingen ska tänka högre om mig än vad han ser hos
mig eller hör av mig.
J-P-Green 6. For if I desire to boast, I will not be foolish, for I speak the truth. But I spare, lest
anyone reckons me (to be) beyond what he sees me or hears anything of me.
KJV 6. For though I would desire to glory, I shall not be a fool; for I will say the truth: but now I
forbear, lest any man should think of me above that which he seeth me to be, or that he heareth of
me.
Luther2009 6. Denn wenn ich mich rühmen wollte, wäre ich deshalb nicht töricht; denn ich würde
die Wahrheit sagen. Ich verzichte aber darauf, damit mich nicht jemand höher achtet, als was er an
mir sieht oder von mir hört.
Ostervald-Fr 6. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas imprudent, car je ne dirais que la vérité;
mais je m'en abstiens, afin que personne ne m'estime au-delà de ce qu'il voit en moi, ou de ce qu'il
m'entend dire.
RV'1862 6. Por lo cual si quisiere gloriarme, no seré insensato, porque diré verdad: empero ahora lo
dejo, porque nadie piense de mí más de lo que en mí ve, o oye de mí.
SVV1750 6 Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen; maar ik
houde daarvan af, opdat niemand van mij denke boven hetgeen hij ziet, dat ik ben, of dat hij uit mij
hoort.
PR1739 6. Sest kui minna ka tahhaksin kitelda, ei olle minna sepärrast rummal; sest ma tahhan töt
räkida; agga ma jättan sedda nenda, et ei ükski minnust ei arwa ennam, kui ta mind nääb ollewad,
ehk mis ta minnust kuleb.
RuSV1876 6 Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину;
но я удерживаюсь, чтобы кто неподумал о мне более, нежели сколько во мне видит или
слышит от меня.
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TR Scriverer 7. καὶ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι
σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος Σατᾶν, ἵνα με κολαφίζῃ, ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι.
Gr-East 7. Καὶ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψ
τῇ σαρκί, ἄγγελος σατᾶν, ἵνα με κολαφίζῃ ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι.
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TKIS 7. Ja jotten ylenpalttisten ilmestysten vuoksi ylpeilisi, minulle on annettu lihaani pistin,
saatanan enkeli*, rusikoimaan minua, jotten ylpeilisi.
FiSTLK2017 7. Etten ylenpalttisten ilmestysten tähden ylpeilisi, minulle on annettu pistin lihaan,
saatanan enkeli, lyömään minua, etten ylpeilisi.
Biblia1776 7. Ja ettei ilmoitusten ylönpalttisuus minua ylen paljon korottaisi, on pistin annettu
minun lihaani, nimittäin saatanan enkeli, rusikoitsemaan minua, etten minä itsiäni ylen paljon
korottaisi.
CPR1642 7. Ja ettei ilmoitusten ylönpaldisus minua corgotais on pistin annettu minun lihaani
nimittäin Satanan engeli rusicoidzeman minua etten minä idziäni corgotais:
UT1548 7. Ja senpäle/ ettei Ilmoituste' ylenpaltisus minua pidheis yleskorghottama'/ Ombi minulle
annettu yxi * Pistin Liha' lepitze/ nimitten/ se Perkelen engeli ioca minua piti Rusicoitzema' ettei
mine ylitze mären itzeni yleskorghotaisi/
Ja sen päälle/ ettei ilmoitusten ylenpalttisuus minä pitäisi ylös koroittaman/ Ompi minulle annettu
yksi pistin lihan läwitse/ nimittäin/ se perkeleen enkeli joka minua piti rusikoitseman ettei minä
ylitse määrän itseni ylös korottaisi.
Ref2016NTSve 7. Och för att jag inte skulle förhäva mig över de utomordentligt höga
uppenbarelserna, fick jag en törntagg i köttet, en Satans ängel som ska slå mig, för att jag inte ska
förhäva mig.
J-P-Green 7. And (by) the superabundance of the revelations, that I not be made arrogant, a thorn in
the flesh was given to me, a messenger of Satan, that he might buffet me, that I not be made
haughty.
KJV 7. And lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there
was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted
above measure.
Luther2009 7. Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir ein
Pfahl ins Fleisch gegeben, nämlich ein Engel Satans, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich
mich nicht überhebe.
Ostervald-Fr 7. Et de peur que je ne m'élevasse trop, à cause de l'excellence de mes révélations, il
m'a été mis dans la chair une écharde, un ange de Satan, pour me souffleter, afin que je ne m'élève
point.
RV'1862 7. Y porque no me ensalzase desmedidamente a causa de la grandeza de las
revelaciones, me fué dada una espina en mi carne, el mensajero de Satanás, que me
apescozonase.
SVV1750 7 En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij
gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des satans, dat hij mij met vuisten

slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen.
PR1739 7. Ja et ma nende üpris suurte ilmutamiste pärrast ei pea surustellema, on mulle lihha
sisse wai antud, sadana ingel, et ta mind peab russikaga löma, et minna mitte ei surustelle.
RuSV1876 7 И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в
плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я непревозносился.
8 TR Scriverer 8. ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν Κύριον παρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇ ἀπ’ ἐμοῦ.
Gr-East 8. ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν Κύριον παρεκάλεσα, ἵνα ἀποστῇ ἀπ’ ἐμοῦ·
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TKIS 8. Tämän vuoksi olen kolmesti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta.
FiSTLK2017 8. Tämän tähden olen kolmesti rukoillut Herraa, että se jättäisi minut.
Biblia1776 8. Sentähden olen minä kolmasti Herraa rukoillut, että hän läksis minusta.
CPR1642 8. Sentähden olen minä colmasti HERra rucoillut että hän läxis minusta.
UT1548 8. Sen syyn tedhe'/ mine colmaiste olen HErra rucollut/ ette hen poislexis minulda.
Sen syyn tähden/ minä kolmesti olen Herraa rukoillut/ että hän pois läksisi minulta.
Ref2016NTSve 8. Angående denna bad jag till Herren tre gånger att den skulle vika ifrån mig. J-PGreen 8. Beyond this I entreated the Lord three times, that it depart from me.
KJV 8. For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me.
Luther2009 8. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche.
Ostervald-Fr 8. Trois fois j'ai prié le Seigneur de m'en délivrer,
RV'1862 8. Por lo cual tres veces rogué al Señor que se quitase de mí.
SVV1750 8 Hierover heb ik den Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken.
PR1739 8. Sesamma pärrast ollen minna kolmkord Issandat pallunud, et se minnust peaks
ärralahkuma.
RuSV1876 8 Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня.
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TR Scriverer 9. καὶ εἴρηκέ μοι, Ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου• ἡ γὰρ δύναμις μου ἐν ἀσθενείᾳ

τελειοῦται. ἥδιστα οὖν μᾶλλον καυχήσομαι ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ
ἐπ’ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ.
Gr-East 9. καὶ εἴρηκέ μοι· ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ

τελειοῦται. ἥδιστα οὖν μᾶλλον καυχήσομαι ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ
ἐπ’ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ.
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G5547
Kristuksen
TKIS 9. Ja Hän sanoi minulle: "Armoni on sinulle kylliksi, sillä voimani tulee täydelliseksi
heikkoudessa." Sen vuoksi kerskaan kovin mielelläni pikemmin heikkoudestani, jotta Kristuksen
voima asettuisi minuun asumaan.
FiSTLK2017 9. Hän sanoi minulle: "Minun armossani on sinulle kyllin, sillä voimani tulee
täydelliseksi heikkoudessa." Sen tähden mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen
voima asettuisi minuun asumaan.
Biblia1776 9. Ja hän sanoi minulle: tyydy minun armooni; sillä minun voimani on heikoissa väkevä.
Sentähden minä mielelläni kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima minussa asuis.
CPR1642 9. Ja hän sanoi minulle: tydy minun Armoni: sillä minun woiman on heicoisa wäkewä.
UT1548 9. Ja sanoi hen minulle/ Tydhy minun Armohoni/ Sille minun * Woiman o'bi nijsse Heicoisa
woimalinen.
Ja sanoi hän minulle/ Tyydy minun armooni/ Sillä minun woimani ompi niissä heikoissa
woimallinen.
Ref2016NTSve 9. Men han sa till mig: Min nåd är dig nog, för min kraft fullkomnas i svaghet. Därför
vill jag hellre med glädje berömma mig av mina svagheter, för att Kristi kraft ska vila över mig.
J-P-Green 9. And He said to me, My grace is sufficient for you, for My power is perfected in
weakness. Therefore, I will rather gladly boast in my weaknesses, that the power of Christ may
overshadow me.
KJV 9. And he said unto me, My grace is sufficient for thee: for my strength is made perfect in
weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may
rest upon me.
Luther2009 9. Und er hat zu mir gesagt: »Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist
in den Schwachen mächtig.« Darum will ich mich am allerliebsten vielmehr meiner Schwachheiten
rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne.
Ostervald-Fr 9. Mais il m'a dit: Ma grâce te suffit; car ma force s'accomplit dans la faiblesse.Je me
glorifierai donc plus volontiers dans mes infirmités, afin que la force de Christ habite en moi.

RV'1862 9. Y él me dijo: Bástate mi gracia; porque mi poder en la flaqueza se perficiona. Por tanto
de buena gana me gloriaré de mis flaquezas, porque habite en mí el poder de Cristo.
SVV1750 9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in
zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van
Christus in mij wone.
PR1739 9. Agga Tem̃ a on mulle üttelnud: Sulle saab kül minno armust; sest mo wäggi saab
nödrusse sees täit woimust.Sepärrast tahhan ma paljo ennam omma nödrusse sees kitelda, et
Kristusse wäggi minno ülle woiks warjada.)
RuSV1876 9 Но Господь сказал мне: „довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя
совершается в немощи". И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами,
чтобы обитала во мне сила Христова.
10
TR Scriverer 10. διὸ εὐδοκῶ ἐν ἀσθενείαις, ἐν ὕβρεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν διωγμοῖς, ἐν
στενοχωρίαις, ὑπὲρ Χριστοῦ• ὅταν γὰρ ἀσθενῶ, τότε δυνατός εἰμι.
Gr-East 10. διὸ εὐδοκῶ ἐν ἀσθενείαις, ἐν ὕβρεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν διωγμοῖς, ἐν
στενοχωρίαις, ὑπὲρ Χριστοῦ· ὅταν γὰρ ἀσθενῶ, τότε δυνατός εἰμι.
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TKIS 10. Sen vuoksi olen mielistynyt heikkouteen*, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin
— Kristuksen vuoksi. Sillä kun olen heikko, silloin olen voimakas.
FiSTLK2017 10. Sen tähden minä olen mielistynyt heikkouksiin, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin,
ahdistuksiin, Kristuksen tähden, sillä kun olen heikko, silloin olen vahva.
Biblia1776 10. Sentähden iloitsen minä heikkoudessa, ylönkatseissa, hädissä, vainoissa ja
ahdistuksissa Kristuksen tähden; sillä koska minä heikko olen, niin minä väkeväkin olen.
CPR1642 10. Sentähden minä tahdon enimmitten kerscata idziäni minun heickoudestani että
Christuxen woima minusa asuis. Ja olen hywäs turwas heickoudes ylöncadzes hädäs wainos ja
ahdistuxes Christuxen tähden: sillä cosca minä heicko olen nijn minä wäkewäkin olen.
UT1548 10. Senteden mine tahdhon enimitten itzeni kerskata minun Heickoudhestani/ senpäle ette
Christusen woima minussa asuis. Senteden mine olen Hyues turuas/ Heickoudhesa/ ylencatzeisa/
hädhisse/ wainomisis/ ahdhistoxisa Christusen tedhen. Sille coska mine Heicko olen/ nin mine
olen wäkeue.

Sentähden minä tahdon enimmiten itseäni kerskata minun heikkoudestani/ sen päälle että
Kristuksen woima minussa asuisi. Sentähden minä olen hywässä turwassa/ Heikkoudessa/
ylenkatseissa/ hädissä/ wainoamisissa/ ahdistuksissa Kristuksen tähden. Sillä koska minä heikko
olen/ niin minä olen wäkewä.
Ref2016NTSve 10. Därför är jag vid gott mod, i svaghet, i förakt, i nöd, i förföljelser, i svårigheter för
Kristi skull. För när jag är svag, då är jag stark.
J-P-Green 10. Because of this, I am pleased in weaknesses, in insults, in dire needs, in
persecutions, in distresses, for the sake of Christ. For when I may be weak, then I am powerful.
KJV 10. Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in
distresses for Christ's sake: for when I am weak, then am I strong.
Luther2009 10. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheiten, in Misshandlungen, in Nöten, in
Verfolgungen, in Ängsten um Christi willen; denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark.
Ostervald-Fr 10. C'est pourquoi je me complais dans les infirmités, dans les opprobres, dans les
misères, dans les persécutions, dans les angoisses pour le Christ; car lorsque je suis faible, c'est
alors que je suis fort.
RV'1862 10. Por lo cual tomo contentamiento en las flaquezas, en las afrentas, en las necesidades,
en las persecuciones, en las angustias por amor de Cristo; porque cuando soy flaco, entónces soy
fuerte.
SVV1750 10 Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in
vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil; want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.
PR1739 10. Sepärrast on mo meel hea nödrusse sees, teotuste sees, hädda sees, kiusatusse sees,
ahhastusse sees, Kristusse pärrast; sest kui ma nödder ollen, siis ollen ma wäggew.
RuSV1876 10 Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в
притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен.
11
TR Scriverer 11. Γέγονα ἄφρων• καυχώμενος• ὑμεῖς με ἠναγκάσατε• ἐγὼ γὰρ ὤφειλον ὑφ’
ὑμῶν συνίστασθαι• οὐδὲν γὰρ ὑστέρησα τῶν ὑπερ λίαν ἀποστόλων, εἰ καὶ οὐδέν εἰμι.
Gr-East 11. Γέγονα ἄφρων καυχώμενος! ὑμεῖς με ἠναγκάσατε. ἐγὼ γὰρ ὤφειλον ὑφ’
ὑμῶν συνίστασθαι· οὐδὲν γὰρ ὑστέρησα τῶν ὑπερλίαν ἀποστόλων, εἰ καὶ οὐδέν εἰμι.
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TKIS 11. (Kerskatessani) olen käynyt typeräksi, te olette minut siihen pakottaneet. Minun olisi näet
pitänyt saada suositusta teiltä, sillä en ole ollut millään tavalla noita ylen korkeita apostoleja
huonompi, vaikken olekaan mitään.
FiSTLK2017 11. Olen kerskannut mieltä vailla. Te olette pakottaneet minut siihen. Minunhan olisi
pitänyt saada suositusta teiltä, sillä en ole ollut missään noita hyvin korkeita apostoleja huonompi,
vaikka en olekaan mitään.
Biblia1776 11. Minä olen tällä kerskaamisella tyhmäksi tullut; te olette minua siihen vaatineet. Sillä
minua piti teiltä kiitettämän, etten minä ensinkään vähempi ole kuin korkeimmatkaan apostolit,
ehken minä mitään ole.
CPR1642 11. MInä olen tällä kerscamisella tyhmäxi tullut. Te oletta minua sijhen waatinet: Sillä
minua piti teildä kijtettämän etten minä ensingän wähembi ole cuin corkemmatcan Apostolit ehken
minä mitän ole
UT1548 11. Mine olen Tyhmexi tullut kerskamisen polesta. Sihen te oletta minua watineet. Sille
minun piti teiste kijtettu oleman. Senwoxi etten mine miten wähembi ole quin ne corckeimat
Apostolit ouat/ Ehckei mine miten ole.
Minä olen tyhmäksi tullut kerskaamisen puolesta. Siihen te olette minua waatineet. Sillä minun piti
teistä kiitetty oleman. Sen wuoksi etten minä mitään wähempi ole kuin ne korkeimmat apostolit
owat/ Ehkei minä mitään ole.
Ref2016NTSve 11. Jag har blivit oförståndig genom att berömma mig. Ni har tvingat mig (till det).
För jag borde ha blivit rekommenderad av er, eftersom jag inte på något sätt är underlägsen dessa
höga apostlar, även om jag ingenting är.
J-P-Green 11. Boasting, I have become foolish. You compelled me. For I ought to be commended
by you, for I lacked nothing of the highest apostles, even though I am nothing.
KJV 11. I am become a fool in glorying; ye have compelled me: for I ought to have been
commended of you: for in nothing am I behind the very chiefest apostles, though I be nothing.
Luther2009 11. Ich bin ein Narr geworden über dem Rühmen; dazu habt ihr mich gezwungen. Denn
ich sollte von euch empfohlen werden, weil ich nicht geringer bin als die »übergroßen« Apostel,
obwohl ich nichts bin.
Ostervald-Fr 11. J'ai été imprudent en me vantant; c'est vous qui m'y avez contraint, car je devais
être recommandé par vous, vu que je n'ai été inférieur en rien aux plus excellents apôtres, quoique
je ne sois rien.
RV'1862 11. Me he hecho insensato en gloriarme; vosotros me constreñisteis; que yo había de ser
alabado de vosotros; porque en nada soy ménos que los más eminentes apóstoles, aunque soy
nada.
SVV1750 11 Ik ben roemende onwijs geworden; gij hebt mij genoodzaakt, want ik behoorde van u
geprezen te zijn; want ik ben in geen ding minder geweest dan de uitnemendste apostelen, hoewel
ik niets ben.
PR1739 11. Kiteldes ollen minna rummalaks sanud: teie ollete mind sundinud; sest mind piddi
teitest kidetama, sest ma polle ei sugguge wähhem, kui keigeüllemad apostlid, et ma ühtegi ei olle.
RuSV1876 11 Я дошел до неразумия, хвалясь; вы меня к сему принудили. Вам бы надлежало
хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших Апостолов, хотя я и
ничто.

12
TR Scriverer 12. τὰ μὲν σημεῖα τοῦ ἀποστόλου κατειργάσθη ἐν ὑμῖν ἐν πάσῃ ὑπομονῇ,
ἐν σημείοις καὶ τέρασι καὶ δυνάμεσι.
Gr-East 12. τὰ μὲν σημεῖα τοῦ ἀποστόλου κατειργάσθην ἐν ὑμῖν ἐν πάσῃ ὑπομονῇ, ἐν
σημείοις καὶ τέρασι καὶ δυνάμεσι.
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TKIS 12. Onhan apostolin tunnusteot tehty keskellänne kaikessa kestävyydessä tunnusmerkkeinä
ja ihmeinä ja voimatekoina.
FiSTLK2017 12. Onhan apostolin tunnusteot keskuudessanne tehty kaikella kestävyydellä,
tunnusmerkeillä, ihmeillä ja voimateoilla.
Biblia1776 12. Niin ovat tosin apostolin merkit teidän seassanne tapahtuneet kaikella
kärsivällisyydellä, merkeillä, ihmeillä ja voimallisilla töillä.
CPR1642 12. Nijn owat cuitengin Apostolin merkit teidän seasan tapahtunet caikella kärsimisellä
merkeillä ihmeillä ja wäkewillä töillä.
UT1548 12. Nin ouat quitengin Apostolin Merckit teiden seassanna tapachtanuet/ caiken
kerssimisen cansa/ Merckein ia Ihmetten cansa/ ia wäkewein Töidhen cansa.
Niin owat kuitenkin apostolin merkit teidän seassanne tapahtuneet/ kaiken kärsimisen kanssa/
Merkkein ja ihmeitten kansa/ ja wäkewäin töiden kanssa.
Ref2016NTSve 12. Det som kännetecknar en apostel har ju blivit utfört bland er med all uthållighet,
med tecken och under och kraftgärningar.
J-P-Green 12. Truly the signs of the apostle were worked out among you in all patience, in
(miraculous) signs, and in wonders, and by works of power.
KJV 12. Truly the signs of an apostle were wrought among you in all patience, in signs, and
wonders, and mighty deeds.
Luther2009 12. Denn die Zeichen eines Apostels sind ja unter euch geschehen in aller Geduld, mit
Zeichen und Wundern und vollmächtigen Taten.
Ostervald-Fr 12. Les preuves de mon apostolat ont éclaté parmi vous par une patience entière, par
des prodiges, des merveilles et des miracles.
RV'1862 12. Verdaderamente las señales de mi apostolado han sido hechas en medio de vosotros,
en toda paciencia, en señales, en prodigios, y en maravillas.
SVV1750 12 De merktekenen van een apostel zijn onder u betoond in alle lijdzaamheid, met
tekenen, en wonderen, en krachten.

PR1739 12. Ühhe apostli tähhed on jo teie seas tehtud keige kannatusse sees, imme-tähtedega,
imme-teggudega ja wäggewatte teggudega.
RuSV1876 12 Признаки Апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями,
чудесами и силами.
13
TR Scriverer 13. τί γάρ ἐστιν ὃ ἡττήθητε ὑπὲρ τὰς λοιπὰς ἐκκλησίας, εἰ μὴ ὅτι αὐτὸς ἐγὼ
οὐ κατενάρκησα ὑμῶν; χαρίσασθέ μοι τὴν ἀδικίαν ταύτην.
Gr-East 13. Τί γάρ ἐστιν ὃ ἡττήθητε ὑπὲρ τὰς λοιπὰς ἐκκλησίας, εἰ μὴ ὅτι αὐτὸς ἐγὼ οὐ
κατενάρκησα ὑμῶν; χαρίσασθέ μοι τὴν ἀδικίαν ταύτην.
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TKIS 13. Sillä missä suhteessa olette jääneet muita seurakuntia vähemmälle, paitsi etten minä itse
ole rasittanut teitä? Antakaa minulle anteeksi tämä vääryys.
FiSTLK2017 13. Sillä missä muussa te olette jääneet muita seurakuntia vähemmälle kuin siinä,
etten minä itse rasittanut teitä? Antakaa minulle anteeksi tämä vääryys.
Biblia1776 13. Mitäs te muita seurakuntia huonommat olette, paitsi sitä, etten minä itse teidän
kuormananne ollut? Antakaat minulle se vääryys anteeksi.
CPR1642 13. Mitästä te muita Seuracundia huonommat oletta? Paidzi sitä etten minä idze teidän
cuormanan ollut. Andacat minulle se wäärys andexi.
UT1548 13. Mikä se on misse te oletta hoonomat ollet quin neken mwdh Seurakunnat? Paitzi sen/
ettei mine itze ole ollut teiden Coormanan. Andaca minulle andexi se wäärys.
Mikä se on missä te olette huonommat olleet kuin nekin muut seurakunnat? Paitsi sen/ ettei minä
itse ole ollut teidän kuormanan. Antakaa minulle anteeksi se wääryys.
Ref2016NTSve 13. För på vilket sätt har ni blivit sämre behandlade än de andra församlingarna,
bortsett från att jag själv inte låg er till last? Förlåt mig den oförrätten.
J-P-Green 13. For what is it in which you were less than the rest of the assemblies, except that I
myself did not burden you? Forgive me this wrong.
KJV 13. For what is it wherein ye were inferior to other churches, except it be that I myself was not
burdensome to you? forgive me this wrong.

Luther2009 13. Was ist es also, worin ihr den anderen Gemeinden nachsteht, außer dass ich selbst
euch nicht zur Last gefallen bin? Vergebt mir dieses Unrecht!
Ostervald-Fr 13. Car, en quoi avez-vous été inférieurs aux autres Églises, sinon en ce que je ne vous
ai point été à charge? Pardonnez-moi ce tort.
RV'1862 13. Porque ¿qué hay en que hayais sido menos que las otras iglesias, sino en que yo
mismo no os he sido carga? perdonádme este agravio.
SVV1750 13 Want wat is er, waarin gij minder geweest zijt dan de andere Gemeenten, anders, dan
dat ik zelf u niet lastig ben geweest? Vergeeft mij dit ongelijk.
PR1739 13. Sest mis on, mis sees teie ollete alwemad olnud, kui teised koggodussed, kui agga et
minna isse teile ei olle koormaks olnud? andke mulle sedda üllekohhut andeks.
RuSV1876 13 Ибо чего у вас недостает перед прочими церквами, разве только того, что сам
я не был вам в тягость? Простите мне такую вину.
14
TR Scriverer 14. Ἰδοὺ, τρίτον ἑτοίμως ἔχω ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, καὶ οὐ καταναρκήσω•
ὑμῶν• οὐ γὰρ ζητῶ τὰ ὑμῶν, ἀλλ’ ὑμᾶς• οὐ γὰρ ὀφείλει τὰ τέκνα τοῖς γονεῦσι
θησαυρίζειν, ἀλλ’ οἱ γονεῖς τοῖς τέκνοις.
Gr-East 14. Ἰδοὺ τρίτον ἑτοίμως ἔχω ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, καὶ οὐ καταναρκήσω ὑμῶν· οὐ

γὰρ ζητῶ τὰ ὑμῶν, ἀλλὰ ὑμᾶς. οὐ γὰρ ὀφείλει τὰ τέκνα τοῖς γονεῦσι θησαυρίζειν,
ἀλλ’ οἱ γονεῖς τοῖς τέκνοις.
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TKIS 14. Katso, olen [nyt] valmis tulemaan kolmannen kerran luoksenne, enkä ole oleva teille
rasitukseksi. Sillä en etsi teidän omaanne, vaan teitä. Eiväthän lapset ole velvolliset kokoamaan
omaisuutta vanhemmilleen, vaan vanhemmat lapsilleen.
FiSTLK2017 14. Katso, kolmannen kerran olen valmis tulemaan luoksenne, enkä ole oleva teille
rasitukseksi, sillä en etsi teidän omaanne, vaan teitä. Eiväthän lapset ole velvollisia kokoamaan
tavaraa vanhemmilleen, vaan vanhemmat lapsilleen.

Biblia1776 14. Katso, minä olen valmis kolmannen kerran teidän tykönne tulemaan, ja en tahdo
ensinkään teitä rasittaa; sillä enpä minä etsi teidän omaanne, vaan teitä; sillä ei lasten pidä tavaraa
kokooman vanhempainsa varaksi, vaan vanhemmat lapsillensa.
CPR1642 14. Cadzo minä olen walmis colmannen kerran teidän tygönne tuleman ja en tahdo
ensingän teitä rasitta. Sillä embä minä edzi teidän oman waan teitä: Sillä ei lasten pidä tawarata
cocoman wanhembains waraxi waan wanhemmat lapsillens.
UT1548 14. Catzo Mine olen walmis Colmanen kerdhan teiden tygen tuleman/ ia en tahdho
ensingen teite raskautta. Sille eipe mine etzi teiden Omana/ waan teitä. Sille ettei Lasten pidhe
Tauarata cocoma' wanhembains waraxi/ waan ne wanhemat Lapsile's.
Katso minä olen walmis kolmannen kerran teidän tykön tuleman/ ja en tahdo ensinkään teitä
raskauttaa. Sillä eipä minä etsi teidän omaanne/ waan teitä. Sillä ettei lasten pidä tawarata
kokoaman wanhempainsa waraksi/ waan ne wanhemmat lapsillensa.
Ref2016NTSve 14. Se, för tredje gången är jag beredd att komma till er och jag ska inte ligga er till
last, för jag söker inte (det som är) ert, utan er (själva). Barnen är ju inte skyldiga att spara åt
föräldrarna, utan föräldrarna åt barnen.
J-P-Green 14. Behold, I am ready to come to you a third (time). And I will not burden you, for I do
not seek your things, but you. For the children ought not to lay up treasure for the parents, but the
parents for the children.
KJV 14. Behold, the third time I am ready to come to you; and I will not be burdensome to you: for I
seek not yours, but you: for the children ought not to lay up for the parents, but the parents for the
children.
Luther2009 14. Seht, ich bin bereit, zum dritten Mal zu euch zu kommen, und will euch nicht zur
Last fallen; denn ich suche nicht euren Besitz, sondern euch selbst. Denn nicht die Kinder sollen für
die Eltern Schätze sammeln, sondern die Eltern für die Kinder.
Ostervald-Fr 14. Voici, pour la troisième fois je suis prêt à aller vers vous; et je ne vous serai point à
charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-mêmes; car ce n'est pas aux
enfants à amasser pour leurs parents, mais c'est aux parents à amasser pour leurs enfants.
RV'1862 14. He aquí, estoy preparado para ir a vosotros la tercera vez, y no os seré gravoso, porque
no busco a lo vuestro, sino a vosotros; porque no han de atesorar los hijos para los padres, sino los
padres para los hijos.
SVV1750 14 Ziet, ik ben ten derden male gereed, om tot u te komen, en zal u niet lastig zijn; want ik
zoek niet het uwe, maar u; want de kinderen moeten niet schatten vergaderen voor de ouders, maar
de ouders voor de kinderen.
PR1739 14. Wata, ma ollen walmis kolmandamal korral teie jure tullema, ja ei tahha teile mitte
koormaks olla; sest minna ei noua mitte teie omma takka, waid teid ennast: sest lapsed ei pea
mitte wannemille warrandust kogguma, waid wannemad lastele.
RuSV1876 14 Вот, в третий раз я готов идти к вам, и не буду отягощать вас, ибо я ищу не
вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей.
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TR Scriverer 15. ἐγὼ δὲ ἥδιστα δαπανήσω καὶ ἐκδαπανηθήσομαι ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν,

εἰ καὶ περισσοτέρως ὑμᾶς ἀγαπῶν, ἧττον ἀγαπῶμαι

Gr-East 15. ἐγὼ δὲ ἥδιστα δαπανήσω καὶ ἐκδαπανηθήσομαι ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν, εἰ
καὶ περισσοτέρως ὑμᾶς ἀγαπῶν ἧττον ἀγαπῶμαι.
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TKIS 15. Mutta kovin mielelläni olen maksava kulut ja uhraava itseni sielujenne hyväksi. Jos
rakastan teitä vielä enemmän, olenko vähemmän rakastettu?
FiSTLK2017 15. Minä olen mielelläni uhraava kaikki, uhraava itsenikin, teidän sielujenne hyväksi,
siitä huolimatta, että vaikka rakastan teitä ylenpalttisesti, saan teiltä vähemmän rakkautta.
Biblia1776 15. Mutta mielelläni minä tahdon kuluttaa ja itseni annettaa ulos teidän sieluinne
edestä, vaikka te vähän minua rakastatte, joka kuitenkin sangen paljon teitä rakastan.
CPR1642 15. Mutta mielellän minä tahdon idzeni aldixi anda ja idzeni ulosannetta teidän sieluinne
edestä waicka te wähä minua racastatte joca cuitengin sangen paljo teitä racastan.
UT1548 15. Mutta sangen ihaisesta mine tahdhon itzeni altijxianda/ ia itze wlosannetta teiden
Sieluna tädhen/ waicka te wähe minua racastatte/ ioca quitengi sangen ialosti teite racastan.
Mutta sangen ihaisesti
mielelläni
tahdon itseni alttiiksi antaa/ ja itse ulos annettaa teidän sielunne tähden/ waikka te wähän minua
rakastatte/ joka kuitenkin sangen jalosti teitä rakastan.
Ref2016NTSve 15. Men jag vill med glädje offra och slita ut mig för era själar, även om det är så att
ju mer jag älskar er desto mindre blir jag älskad.
J-P-Green 15. But I will most gladly spend and be spent for your souls, even if loving you more and
more, I am loved (the) less.
KJV 15. And I will very gladly spend and be spent for you; though the more abundantly I love you,
the less I be loved.
Luther2009 15. Ich will aber sehr gern opfern und geopfert werden für eure Seelen; obwohl ich, je
mehr ich euch liebe, umso weniger geliebt werde.
Ostervald-Fr 15. Et quant à moi, je dépenserai très volontiers, et je me dépenserai entièrement moimême pour vos âmes; dussé-je en vous aimant toujours plus, être toujours moins aimé.
RV'1862 15. Yo empero de bonísima gana gastaré y seré gastado por vuestras almas; aunque
amándoos más, sea amado ménos.
SVV1750 15 En ik zal zeer gaarne de kosten doen, en voor uw zielen ten koste gegeven worden;
hoewel ik, u overvloediger beminnende, weiniger bemind worde.

PR1739 15. Agga ma tahhan heal melel kullo tehha, ja isseennast ärrakullutada teie hingede eest,
et mind kül, kes ma teid wägga armastan, pissut armastakse.
RuSV1876 15 Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на
то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами.
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TR Scriverer 16. ἔστω δέ, ἐγὼ οὐ κατεβάρησα ὑμᾶς• ἀλλ’ ὑπάρχων πανοῦργος, δόλῳ
ὑμᾶς ἔλαβον.
Gr-East 16. ἔστω δέ, ἐγὼ οὐ κατεβάρησα ὑμᾶς, ἀλλ’ ὑπάρχων πανοῦργος δόλῳ ὑμᾶς
ἔλαβον.
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TKIS 16. Mutta olkoon; en ole teitä rasittanut. Mutta koska olen viekas, olen teidät petoksella
kietonut pauloihini.
FiSTLK2017 16. Olkoon niin, etten minä ole rasittanut teitä, mutta entä jos olen ollut viekas ja olen
kavaluudella saanut teidät omikseni!
Biblia1776 16. Mutta olkoon sillänsä, etten minä ole teitä raskauttanut; mutta että minä olin kavala,
niin minä olen teidät petoksella saavuttanut.
CPR1642 16. Mutta olcon silläns etten minä ole teitä rascauttanut mutta että minä olin cawala nijn
minä olen teidän juonilla saawuttanut.
UT1548 16. Mutta olcon sillens/ ettei mine ole teite raskauttanudh/ Quitengi ette mine olin cauala/
nin mine olen teite ionilla kijnisaanudh.
Mutta olkoon sillens/ ettei minä ole teitä raskauttanut/ Kuitenkin että minä olin kawala/ niin minä
olen teitä juonilla kiinni saanut.
Ref2016NTSve 16. Men låt vara att jag inte har betungat er, men slug (som jag) är, har jag fångat er
med list.
J-P-Green 16. But let it be so, I did not burden you; but being crafty, I took you with bait.
KJV 16. But be it so, I did not burden you: nevertheless, being crafty, I caught you with guile.
Luther2009 16. Aber es sei so: Ich habe euch nicht belastet, aber weil ich schlau bin, habe ich euch
mit List gefangen.
Ostervald-Fr 16. Soit! dites-vous. Je ne vous ai point été à charge, c'est qu'étant un homme
artificieux, je vous ai pris par ruse.
RV'1862 16. Mas sea así, yo no os he agravado; sino que, como soy astuto, os he tomado con
engaño.

SVV1750 16 Doch het zij zo, ik heb u niet bezwaard; maar alzo ik listig was, heb ik u met bedrog
gevangen.
PR1739 16. Agga olgo nenda, minna ei olle teile mitte waewa teinud; agga et minna keikipiddi
kawwal ollin, ollen ma pettussega teid kinnisanud.
RuSV1876 16 Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас.
17 TR Scriverer 17. μή τινα ὧν ἀπέσταλκα πρὸς ὑμᾶς, δι’ αὐτοῦ ἐπλεονέκτησα ὑμᾶς;
Gr-East 17. μή τινα ὧν ἀπέσταλκα πρὸς ὑμᾶς, δι’ αὐτοῦ ἐπλεονέκτησα ὑμᾶς;

μή

τινα

ὧν

ἀπέσταλκα

πρὸς

ὑμᾶς δι

αὐτοῦ

tina
hōn
apestalka
pros
hymas ’ di
autou
mē
G3739 G649
G4314
G5209 G1223 G846
G3361 G5100
enhän kenenkään joita
olen lähettänyt luoksenne teidän
hänen

ἐπλεονέκτησα

ὑμᾶς

epleonektēsa
hymas
G4122
G5209
avullaan hankkinut hyötyä teistä
TKIS 17. Olenkohan etuillut kustannuksellanne kenenkään välityksellä, jonka olen luoksenne
lähettänyt?
FiSTLK2017 17. Olenkohan kenenkään kautta, joita olen lähettänyt luoksenne, pyrkinyt hyötymään
teistä?
Biblia1776 17. Olenko minä keltään mitään vaatinut niiden tähden, jotka minä teille lähettänyt olen?
CPR1642 17. Olengo minä keldän mitän waatinut nijden tähden cuin minä teille lähettänyt olen?
UT1548 17. Olengo mine mös keten paliahaxi tehnyt/ iongun ninen cansa iotca mine teille
lehettenyt olen?
Olenko minä myös ketään paljaaksi tehnyt/ jonkun niiden kanssa jotka minä teille lähettänyt olen?
Ref2016NTSve 17. Har jag utnyttjat er genom någon av dem som jag har skickat till er?
J-P-Green 17. By any whom I have sent to you, did I overreach you by him?
KJV 17. Did I make a gain of you by any of them whom I sent unto you?
Luther2009 17. Habe ich euch etwa übervorteilt durch einen von denen, die ich zu euch gesandt
habe?
Ostervald-Fr 17. Mais ai-je tiré du profit de vous par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyés?
RV'1862 17. ¿Os he defraudado quizá por alguno de los que he enviado a vosotros?
SVV1750 17 Heb ik door iemand dergenen, die ik tot u gezonden heb, van u mijn voordeel gezocht?
PR1739 17. Kas ollen ma teid petnud ühhege läbbi neist, kedda minna teie jure ollen läkkitanud?
RuSV1876 17 Но пользовался ли я чем от вас через кого-нибудь из тех, когопосылал к вам?
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TR Scriverer 18. παρεκάλεσα Τίτον, καὶ συναπέστειλα τὸν ἀδελφόν• μή τι ἐπλεονέκτησεν
ὑμᾶς Τίτος; οὐ τῷ αὐτῷ Πνεύματι περιεπατήσαμεν; οὐ τοῖς αὐτοῖς ἴχνεσι;
Gr-East 18. παρεκάλεσα Τίτον καὶ συναπέστειλα τὸν ἀδελφόν· μήτι ἐπλεονέκτησεν ὑμᾶς
Τίτος; οὐ τῷ αὐτῷ πνεύματι περιεπατήσαμεν; οὐ τοῖς αὐτοῖς ἴχνεσι;
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TKIS 18. Kehoitin Tiitusta ja lähetin veljen hänen kanssaan. Ei kai Tiitus ole etuillut
kustannuksellanne? Emmekö ole vaeltaneet samassa hengessä? Emmekö samoja jälkiä?
FiSTLK2017 18. Kehotin Tiitusta menemään ja lähetin veljen hänen kanssaan. Eihän Tiitus ole
pyrkinyt teistä hyötymään? Emmekö ole vaeltaneet samassa hengessä? Emmekö samoja jälkiä?
Biblia1776 18. Minä olen Titusta neuvonut, ja lähetin hänen kanssansa yhden veljen: onkos Titus
jotakin teiltä vaatinut? Emmekö me ole yhdessä hengessä vaeltaneet? Emmekö me ole yksiä jälkiä
myöten käyneet?
CPR1642 18. Minä olen Titusta neuwonut ja lähetin hänen cansans yhden weljen ongosta Titus
jotakin teildä waatinut? Engö me ole yhdesä Hengesä waeldanet? Engö me ole yxiä jälkiä myöden
käynet?
UT1548 18. Mine olen Titusta mananut/ ia lehetin henen cansans ydhen Welien/ Ongo sis Titus
iotaki teilde waatinut? Eikö me ole ydhesse Hengesse waeldanuet? Eikö me ole sama Jelkie
mödhen kieunehet?
Minä olen Titusta manannut/ ja lähetin hänen kanssansa yhden weljen/ Onko siis Titus jotakin
teiltä waatinut? Eikö me ole yhdessä hengessä waeltanut? Eikö me ole samaa jälkeä myöten
käyneet?
Ref2016NTSve 18. Jag bad Titus resa och sände en broder med (honom). Har Titus utnyttjat er?
Har vi inte vandrat i samma Ande? Har (vi) inte (gått) i samma fotspår?
J-P-Green 18. I begged Titus and sent the brother with (him). Did Titus overreach you? (Did we) not
walk in the same spirit? (Did we) not (walk) in the same steps?
KJV 18. I desired Titus, and with him I sent a brother. Did Titus make a gain of you? walked we not
in the same spirit? walked we not in the same steps?
Luther2009 18. Ich habe Titus ermahnt und den Bruder mit ihm gesandt. Hat euch etwa Titus
übervorteilt? Sind wir nicht in demselben Geist gelaufen? Nicht in denselben Fußstapfen
gegangen?
Ostervald-Fr 18. J'ai délégué Tite, et j'ai envoyé un des frères avec lui. Tite a-t-il retiré du profit de
vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces?

RV'1862 18. Rogué a Tito, y envié con él al otro hermano. ¿Os defraudó Tito? ¿no andámos en un
mismo Espíritu? ¿no andámos en las mismas pisadas?
SVV1750 18 Ik heb Titus gebeden, en den broeder medegezonden; heeft ook Titus van u zijn
voordeel gezocht? Hebben wij niet in denzelfden geest gewandeld? Hebben wij niet gewandeld in
dezelfde voetstappen?
PR1739 18. Minna ollen Titust pallunud, ja temmaga ühhe wenna läkkitanud; ons Titus teid petnud?
eks meie olle ühhesugguse Waimo sees käinud? eks meie olle ühhesugguste jälgede sees käinud?
RuSV1876 18 Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев: Тит воспользовался ли чем
от вас? Не в одном ли духе мы действовали? Не одним ли путем ходили?
19
TR Scriverer 19. Πάλιν δοκεῖτε ὅτι ὑμῖν ἀπολογούμεθα; κατένωπιον τοῦ Θεοῦ ἐν
Χριστῷ λαλοῦμεν• τὰ δὲ πάντα, ἀγαπητοί, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν οἰκοδομῆς.
Gr-East 19. Πάλιν δοκεῖτε ὅτι ὑμῖν ἀπολογούμεθα; κατενώπιον τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ
λαλοῦμεν· τὰ δὲ πάντα, ἀγαπητοί, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν οἰκοδομῆς.
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TKIS 19. *Luuletteko jälleen, että puolustaudumme edessänne?* Puhumme Jumalan edessä
Kristuksessa, mutta kaikki teille rakennukseksi, rakkaani.
FiSTLK2017 19. Ajatteletteko taas, että teidän edessänne puolustaudumme? Jumalan edessä,
Kristuksessa puhumme, mutta kaikki teille rakennukseksi, rakkaani.
Biblia1776 19. Luuletteko taas, että me vastaamme edestämme teidän edessänne? Me puhumme
Kristuksessa, Jumalan edessä; mutta kaikki nämät, rakkaat veljet, teidän parannukseksenne;
CPR1642 19. Luulettaco että me wastamme edestäm teidän edesän? Me puhumma Christuxes
Jumalan edes.
UT1548 19. Lulettaco te ette me luchtam itzemme teidhen edesse? Me puhuma Christusesa
Jumalan edes.
Luuletteko te että me luhtaamme wastaamme teidän edessän. Me puhumme Kristuksessa
Jumalan edessä.

Ref2016NTSve 19. På nytt menar ni att vi försvarar oss inför er? Det är inför Gud, i Kristus, som vi
talar och allt detta (sker) till er uppbyggelse, (mina) älskade.
J-P-Green 19. Again, do you think we are defending (ourselves) to you? We speak before God in
Christ, but in all things for your building up, beloved.
KJV 19. Again, think ye that we excuse ourselves unto you? we speak before God in Christ: but we
do all things, dearly beloved, for your edifying.
Luther2009 19. Meint ihr erneut, dass wir uns vor euch verteidigen? Wir reden in Christus vor Gott;
aber das alles geschieht, Geliebte, zu eurer Erbauung.
Ostervald-Fr 19. Pensez-vous que nous voulions de nouveau nous justifier? Nous parlons devant
Dieu en Christ; et tout cela, bien-aimés, pour votre édification.
RV'1862 19. ¿O pensáis aun que nos escusamos con vosotros? Delante de Dios, en Cristo
hablamos; mas lo hacemos todo, o amadísimos, por vuestra edificación.
SVV1750 19 Meent gij wederom, dat wij ons bij u verontschuldigen? Wij spreken in de
tegenwoordigheid van God in Christus; en dit alles, geliefden, tot uw stichting.
PR1739 19. Kas teie ta mötlete, et meie teie ees kostame enneste eest? meie rägime Kristusse
sees Jummala ees; agga keik, armad wennad, teie parrandusseks.
RuSV1876 19 Не думаете ли еще, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим
пред Богом, во Христе, и все это, возлюбленные, к вашемуназиданию.
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TR Scriverer 20. φοβοῦμαι γὰρ μή πως ἐλθὼν οὐχ οἵους θέλω εὕρω ὑμᾶς, κἀγὼ εὑρεθῶ
ὑμῖν οἷον οὐ θέλετε• μή πως ἔρεις ζῆλοι, θυμοί, ἐριθείαι, καταλαλιαί, ψιθυρισμοί,
φυσιώσεις, ἀκαταστασίαι•
Gr-East 20. φοβοῦμαι γὰρ μήπως ἐλθὼν οὐχ οἵους θέλω εὕρω ὑμᾶς, κἀγὼ εὑρεθῶ ὑμῖν
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TKIS 20. Sillä pelkään, etten tullessani ehkä tapaa teitä sellaisina kuin tahdon ja että te tapaatte
minut sellaisena kuin ette tahdo, että ehkä on riitaa, kateutta, vihaa, juonia, panetteluja, juoruja,
pöyhkeilyä, epäjärjestystä,

FiSTLK2017 20. Sillä pelkään, että tullessani en ehkä tapaa teitä sellaisina, kuin tahdon, ja että
tapaatte minut sellaisena, kuin ette tahdo. Keskuudessanne ehkä on riitaa, kateutta, vihaa, juonia,
panetteluja, juoruja, pöyhkeilyä ja eriseuroja.
Biblia1776 20. Sillä minä pelkään, etten minä tultuani teitä löydä senkaltaisena kuin minä tahdon, ja
te myös löydätte minun, ei niinkuin te tahtoisitte: ettei siellä riidat, kateudet, vihat, torat, panetukset,
parjaukset, paisumiset ja kapinat olisi:
CPR1642 20. Mutta caicki nämät rackat weljet tapahtuwat teille parannuxexi: Sillä minä pelkän
etten minä tulduani teitä löydä sencaltaisna cuin minä tahdon ja et te myös löydä minua nijncuin te
tahdoisitta: Ettei siellä Rijdat Cateudet Wihat Torat Panetuxet Parjauxet Paisumiset ja Capinat olis
UT1548 20. Mutta caiki nämet Rackat Weliet apachtuuat teiden Paranoxexi. Sille mine cartan/
ettei mine tulduani teite leudhä sencaltaissa/ quin mine tahdhon/ Ja ei mös te leudhä minua/ nin
quin te tahdhotta. Ettei sielle Rijdhat/ Cateudhet/ Wihat/ Torat/ Panetoxet/ Lackaruxet/
Ylespaisumiset/ Capinat iollaca modolla olisi/
Mutta kaikki nämät rakkaat weljet apahtuwat teidän parannukseksi. Sillä minä kartan/ ettei minä
tultuani teitä löydä sen kaltaisissa/ kuin minä tahdon/ Ja ei myös te löydän minua/ niin kuin te
tahdotte. Että siellä riidat/ kateudet/ wihat/ torat/ panetukset/ lakkarukset parjaukset
ylöspaisumiset/ kapinat jolla muodolla olisi/
Ref2016NTSve 20. För jag är rädd att jag, när jag kommer, inte ska finna er sådana som jag önskar
och (att) ni finner mig sådan som ni inte önskar, att kanske (där är) strider, avund, vredesutbrott,
intriger, förtal, skvaller, uppblåsthet och oordning,
J-P-Green 20. For I fear lest somehow, coming, I not find you as I wish, and I be found by you such
as you do not wish; lest somehow (there be) strifes, envyings, angers, rivalries, evil speakings,
whisperings, puffings up, disturbances;
KJV 20. For I fear, lest, when I come, I shall not find you such as I would, and that I shall be found
unto you such as ye would not: lest there be debates, envyings, wraths, strifes, backbitings,
whisperings, swellings, tumults:
Luther2009 20. Denn ich fürchte, wenn ich komme, dass ich euch nicht vorfinde, wie ich will, und ihr
mich auch nicht findet, wie ihr wollt, sondern dass es Streit, Neid, Zorn, Zank, Verleumdungen,
Gerüchte, Überheblichkeit und Verwirrung gibt;
Ostervald-Fr 20. Car je crains qu'à mon arrivée je ne vous trouve pas tels que je voudrais, et que
vous ne me trouviez pas tel que vous voudriez, et qu'il n'y ait des contestations, des jalousies, des
animosités, des dissensions, des médisances, des rapports, de l'orgueil et des troubles;
RV'1862 20. Porque tengo miedo que cuando viniere, no os halle en alguna manera como no
querría; y que vosotros me halléis cual no querríais; porque no haya entre vosotros contiendas,
envidias, iras, disensiones, detracciones, murmuraciones, engreimientos, sediciones;
SVV1750 20 Want ik vrees, dat als ik gekomen zal zijn, ik u niet enigszins zal vinden zodanigen als
ik wil, en dat ik van u zal gevonden worden zodanig als gij niet wilt; dat er niet enigszins zijn
twisten, nijdigheden, toorn, gekijf, achterklap, oorblazingen, opgeblazenheden, beroerten;

PR1739 20. Sest ma kardan, kui ma tullen, et minna teid ei leia sesuggused ollemast, kui ma
tahhan, ja et mind leitakse teitest sesugguse ollemast, kui teie ei tahha, et ei olle wahhest teie seas
rido, kaddedust, suurt wihha, riidlemissi, kelepeksmissi, kelekandmissi, hooplimissi, mässamissi;
RuSV1876 20 Ибо я опасаюсь, чтобы мне, по пришествии моем, не найти вас такими, какими
не желаю, также чтобы ивам не найти меня таким, каким не желаете: чтобы не найтиу вас
раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков,
21
TR Scriverer 21. μὴ πάλιν ἐλθόντα με ταπεινώσῃ ὁ Θεός μου πρὸς ὑμᾶς, καὶ πενθήσω

πολλοὺς τῶν προημαρτηκότων, καὶ μὴ μετανοησάντων ἐπὶ τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ πορνείᾳ
καὶ ἀσελγείᾳ ᾗ ἔπραξαν.
Gr-East 21. μὴ πάλιν ἐλθόντα με ταπεινώσῃ ὁ Θεός μου πρὸς ὑμᾶς καὶ πενθήσω

πολλοὺς τῶν προημαρτηκότων καὶ μὴ μετανοησάντων ἐπὶ τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ πορνείᾳ
καὶ ἀσελγείᾳ ᾗ ἔπραξαν.
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TKIS 21. niin että kun taas tulen, Jumalani nöyryyttää minua tähtenne* ja että joudun murehtimaan
monien vuoksi, jotka ennen ovat synnissä eläneet eivätkä ole katuneet sitä saastaisuutta ja
haureutta ja irstautta, jota ovat harjoittaneet.
FiSTLK2017 21. Pelkään, että kun tulen, Jumalani on taas nöyryyttävä minua luonanne, ja että tulen
suremaan monen tähden, jotka ennen ovat synnissä eläneet eivätkä ole kääntyneet pois siitä
saastaisuudesta, haureudesta ja irstaudesta, jota ovat harjoittaneet.
Biblia1776 21. Ettei taas minun palattuani minun Jumalani teidän tykönänne minua nöyryyttäisi ja
minun pitäis monen tähden murehtiman, jotka ennen rikkoneet ovat ja ei ole itsiänsä parantaneet
siitä saastaisuudesta ja huoruudesta ja haureudesta, jota he tehneet ovat.
CPR1642 21. Ettei taas minun palaittuani minun Jumalan teidän tykönän minua nöyrytäis ja minun
pidäis monen tähden murehtiman jotca ennen rickonet owat ja ei ole idziäns parandanet sijtä
saastaisudest ja huorudest ja häpiäst cuin he tehnet owat.
UT1548 21. Ettei taas coska mine palaian/ ia minun Jumalan pite minua neurittemen teiden
tykenen/ ia pidheis murechtiman monein ylitze/ iotca ennen ouat syndi tehnet/ ia ei ole Paranusta
tehnet/ sen Saastaudhen/ ia Hoorudhen ia Irttaudhen edeste quin he teuttenet ouat.
Ettei taas koska minä palajan/ ja minun Jumalan pitää minua nöyryttämän teidän tykönän/ ja
pitäisi murehtiman monein ylitse/ jotka ennen owat syntiä tehneet/ ja ei ole parannusta tehneet/
sen saastauden/ ja huoruuden ja irtauden edestä kuin he täyttäneet owat.

Ref2016NTSve 21. så att min Gud kommer att ödmjuka mig bland er, när jag kommer igen, och jag
måste sörja över många som tidigare har syndat och inte har ångrat sig från den orenhet, otukt och
lösaktighet som de har bedrivit.
J-P-Green 21. that (it) not (be), (in) my having come again my God may humble me with you, and I
shall mourn many of those having previously sinned and not having repented over the uncleanness
and fornication and lustful acts which they have practiced.
KJV 21. And lest, when I come again, my God will humble me among you, and that I shall bewail
many which have sinned already, and have not repented of the uncleanness and fornication and
lasciviousness which they have committed.
Luther2009 21. dass mich, wenn ich wieder komme, mein Gott bei euch demütigt und ich Leid
tragen muss über viele, die zuvor gesündigt und nicht Buße getan haben für die Unreinheit, Unzucht
und Ausschweifung, die sie getrieben haben.
Ostervald-Fr 21. Et qu'en retournant chez vous, mon Dieu ne m'humilie, et que je n'aie à pleurer sur
plusieurs de ceux qui ont péché précédemment, et qui ne se sont point repentis de l'impureté, de la
fornication et des impudicités qu'ils ont commises.
RV'1862 21. A fin de que cuando volviere, no me humille Dios en medio de vosotros, y haya yo de
llorar por muchos de los que han pecado ya, y no se han arrepentido de la inmundicia, y
fornicación, y deshonestidad que han cometido.
SVV1750 21 Opdat wederom, als ik zal gekomen zijn, mijn God mij niet vernedere bij u, en ik rouw
hebbe over velen, die te voren gezondigd hebben, en die zich niet bekeerd zullen hebben van de
onreinigheid, en hoererij, en ontuchtigheid, die zij gedaan hebben.
PR1739 21. Et, kui ma saan jälle tulnud, minno Jummal mind ei allanda teie jures, ja minna pean
kurb ollema mitme pärrast, kes enne patto teinud, ja ei olle mitte pöörnud ommast rojussest, ja
horussest, ja kimalussest, mis nemmad on teinud.
RuSV1876 21 чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой и чтобы не
оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте,
блудодеянии и непотребстве, какое делали.

2 Korintto 13 (2 Corinthians 13)
1
TR Scriverer 1. Τρίτον τοῦτο ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων καὶ
τριῶν σταθήσεται πᾶν ῥῆμα.
Gr-East 1. Τρίτον τοῦτο ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς· ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων καὶ τριῶν
σταθήσεται πᾶν ῥῆμα.
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TKIS 1. Kolmannen kerran tulen nyt luoksenne. Kahden tai kolmen todistajan sanalla on jokainen
asia vahvistettava.
FiSTLK2017 1. Tämä on kolmas kerta kun tulen luoksenne. Kahden tai kolmen todistajan suulla on
jokainen asia vahvistettava.
Biblia1776 1. Nyt minä kolmannen kerran tulen teidän tykönne. Niin pitää kahden eli kolmen suun
kautta kaikkinaiset asiat kiinnitettämän.
CPR1642 1. JOs minä colmannen kerran tulen teidän tygönne nijn pitä cahden eli colmen suun
cautta caickinaiset asiat kijnnitettämän.
UT1548 1. JOs mine nyt Colmanen kerdhan tulen teiden tyge'ne/ Nin pite cahdhen eli colmen swn
cautta caikinaiset asiat kijnitettemen.
Jos minä nyt kolmannen kerran tulen teidän tykönne/ Niin pitää kahden eli kolmen suun kautta
kaikkinaiset asiat kiinnitettämän.
Ref2016NTSve 1. Detta (är) tredje (gången) som jag kommer till er. Efter två eller tre vittnens ord
ska varje sak avgöras.
J-P-Green 1. I am coming to you this third (time). "In the mouth of two or three witnesses every
matter shall be established."
KJV 1. This is the third time I am coming to you. In the mouth of two or three witnesses shall every
word be established.
Luther2009 1. Jetzt komme ich zum dritten Mal zu euch. Durch die Aussage von zwei oder drei
Zeugen soll jede Sache bestätigt werden.
Ostervald-Fr 1. Voici la troisième fois que je vais vers vous. Sur la parole de deux ou trois témoins
toute affaire sera décidée.
RV'1862 1. ESTA es la tercera vez que vengo a vosotros: en la boca de dos o de tres testigos
constará toda palabra.

SVV1750 1 Dit is de derde maal, dat ik tot u kom; in den mond van twee of drie getuigen zal alle
woord bestaan.
PR1739 1. Nüüd tullen minna kolmandamal korral teie jure. Kahhe ja kolme tunnistaja tunnistusse
peäle peab keik assi sama ärraselletud.
RuSV1876 1 В третий уже раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо
всякое слово.
2
TR Scriverer 2. προείρηκα καὶ προλέγω, ὡς παρὼν τὸ δεύτερον καὶ ἀπὼν νῦν γράφω

τοῖς προημαρτηκόσι καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσιν, ὅτι ἐὰν ἔλθω εἰς τὸ πάλιν, οὐ φείσομαι•
Gr-East 2. προείρηκα καὶ προλέγω, ὡς παρὼν τὸ δεύτερον, καὶ ἀπὼν νῦν γράφω τοῖς
προημαρτηκόσι καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσιν, ὅτι ἐὰν ἔλθω εἰς τὸ πάλιν οὐ φείσομαι,

προείρηκα

καὶ

προλέγω

ὡς

παρὼν

τὸ

δεύτερον

καὶ

proeirēka
kai
prolegō
hōs
parōn
to
deuteron
kai
G4280
G2532 G4302
G5613 G3918
G3588 G1208
G2532
olen ennen sanonut ja
sanon edeltä niinkuin läsnä olevana
toisella kerralla ja

ἀπὼν

νῦν

γράφω τοῖς

προημαρτηκόσι

καὶ

τοῖς

λοιποῖς

apōn
nyn
grafō tois
tois
loipois
proēmartēkosi
kai
G548
G3568 G1125 G3588 G4258
G2532 G3588 G3062
kirjoitan niille jotka ennen ovat syntiä tehneet ja
muille
poissa olen nyt

πᾶσιν ὅτι

ἐὰν

ἔλθω εἰς

τὸ

πάλιν

οὐ

φείσομαι·

pasin hoti
ean
elthō eis
palin
feisomai
to
ou
G3956 G3754 G1437 G2064 G1519 G3588 G3825
G3756 G5339
kun
kaikille että
tulen
uudelleen en
teitä säästä
TKIS 2. Olen ennen sanonut ja sanon ennalta — niin kuin toisella kertaa läsnä olevana ja nyt poissa
olevana (kirjoitan) — niille, jotka ennen ovat syntiä tehneet ja kaikille muille, että kun taas tulen, en
teitä säästä,
FiSTLK2017 2. Olen edeltäpäin sanonut ja sanon etukäteen niin kuin toisella kerralla läsnä
ollessani ja kirjoitan nyt poissa ollessani niille, jotka ennen ovat syntiä tehneet, ja kaikille muille,
että kun taas tulen, en ole heitä säästävä,
Biblia1776 2. Minä olen ennenkin sen teille sanonut ja vieläkin edellä sanon, niinkuin toisella
kerralla läsnäollessani, ja kirjoitan nyt poissa-ollessani niille, jotka ennen syntiä tehneet olivat, ja
muille kaikille, että jos minä sinne tulen, niin en minä säästä,
CPR1642 2. Minä olen ennengin sen teille sanonut ja wieläkin edellä sanon nijncuin toisella kerralla
läsnä olduani ja kirjoitan nyt poisollesani nijlle jotca ennen syndiä tehnet olit ja muille caikille että
jos minä sinne tulen nijn en minä armahda.
UT1548 2. Mine olen sen teille ennen sanonut/ ia sanon teille nyt edhelle/ ninquin tykeneollen/ io
toisen haauan/ ia kirioitan sen nyt poisollen nijlle iotca enne' syndi tehnyt olit/ ia nijlle muille
caikille/ ette ios mine iellenstule'/ em mine armaitze.
Minä olen sen teille ennen sanonut/ ja sanon teille nyt edellä/ niinkuin tykönä ollen/ jo toisen
haawan/ ja kirjoitan sen nyt pois ollen niille jotka ennen syntiä tehnyt olit/ ja niille muille kaikille/
että jos minä jällens tulen/ en minä armaitse.

Ref2016NTSve 2. Jag har tidigare sagt och säger det i förväg, liksom då jag för andra gången var
hos er, och skriver det nu (i min) frånvaro till dem som förut har syndat och till alla de andra, att när
jag kommer igen ska jag inte vara skonsam.
J-P-Green 2. I said before, and I say beforehand, as being present the second (time) and being
absent now, I write to those having sinned before, and all the rest, that if I come again I will not
spare,
KJV 2. I told you before, and foretell you, as if I were present, the second time; and being absent
now I write to them which heretofore have sinned, and to all other, that, if I come again, I will not
spare:
Luther2009 2. Ich habe es früher gesagt und sage es jetzt vorher, wie bei meinem zweiten Besuch,
und schreibe es nun abwesend denen, die früher gesündigt haben, und allen anderen: Wenn ich
erneut komme, dann werde ich niemand schonen.
Ostervald-Fr 2. J'ai déjà dit, et je le dis encore pour la seconde fois, comme si j'étais présent, et
maintenant étant absent, je l'écris à ceux qui ont péché antérieurement, et à tous les autres, que si
je reviens, je ne les ménagerai pas,
RV'1862 2. Ya he dicho ántes, y ahora digo otra vez como si estuviera ya presente; y ahora estando
ausente lo escribo a los que pecaron ántes, y a todos los demás, que si vengo otra vez, no
perdonaré;
SVV1750 2 Ik heb het te voren gezegd, en zeg het te voren als tegenwoordig zijnde de tweede maal,
en ik schrijf het nu afwezende aan degenen, die te voren gezondigd hebben, en aan al de anderen,
dat, zo ik wederom kom, ik hen niet zal sparen;
PR1739 2. Ma ollen enne üttelnud, ja ütlen weel enne teistkorda, otsego olleksin minna teie jures, ja
nüüd, et ma teie jurest ärra ollen, kirjotan minna neile, kes enne on patto teinud, ja keikile muile, et,
kui ma saan jälle tulnud, minna ei tahha armo anda.
RuSV1876 2 Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь,
отсутствуя, пишу прежде согрешившим и всем прочим, что, когда опять приду,не пощажу.
3
TR Scriverer 3. ἐπεὶ δοκιμὴν ζητεῖτε τοῦ ἐν ἐμοὶ λαλοῦντος Χριστοῦ, ὃς εἰς ὑμᾶς οὐκ
ἀσθενεῖ ἀλλὰ δυνατεῖ ἐν ὑμῖν•
Gr-East 3. ἐπεὶ δοκιμὴν ζητεῖτε τοῦ ἐν ἐμοὶ λαλοῦντος Χριστοῦ, ὃς εἰς ὑμᾶς οὐκ
ἀσθενεῖ, ἀλλὰ δυνατεῖ ἐν ὑμῖν.
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TKIS 3. koska te etsitte todistetta siitä, että minussa puhuu Kristus, joka ei ole teitä kohtaan heikko,
vaan on teissä voimallinen.

FiSTLK2017 3. koska etsitte todistetta siitä, että minussa puhuu Kristus, joka ei ole heikko teitä
kohtaan, vaan on teissä voimakas.
Biblia1776 3. Että te kerran saatte tietää, kuka minussa puhuu, nimittäin Kristus, joka ei suinkaan
ole heikko teidän kohtaanne, vaan hän on väkevä teissä.
CPR1642 3. Että te kerran saatte tietä cuca minusa puhu nimittäin Christus joca ei suingan ole
heicko teidän seasan waan hän on wäkewä teidän seasan.
UT1548 3. Senwoxi ette te etzitte wihdhoin tuta sitä/ ioca minussa puhupi/ nimitten Christ9/ Joca
eiswingan heicko ole teiden seasan/ waan hen on wäkeue teiden seasan.
Sen wuoksi että te etsitte wihdoin tuta sitä/ joka minussa puhuupi/ nimittäin Kristus/ Joka ei
suinkaan heikko ole teidän seassan/ waan hän on wäkewä teidän seassan.
Ref2016NTSve 3. Ni vill ju ha bevis på (att) Kristus talar genom mig. (Han) som inte är svag mot er,
utan är mäktig bland er.
J-P-Green 3. since you seek a proof of Christ speaking in me, who is not weak toward you, but is
powerful in you,
KJV 3. Since ye seek a proof of Christ speaking in me, which to you-ward is not weak, but is mighty
in you.
Luther2009 3. Ihr sucht ja einen Beweis dafür, dass Christus durch mich redet, der gegen euch
nicht schwach ist, sondern mächtig unter euch.
Ostervald-Fr 3. Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, Lui qui n'est point faible
à votre égard, mais qui est puissant en vous.
RV'1862 3. Pues que buscáis la experiencia de Cristo que habla en mí, el cual no es flaco para con
vosotros, ántes es poderoso en vosotros.
SVV1750 3 Dewijl gij zoekt een proeve van Christus, Die in mij spreekt, Welke in u niet zwak is,
maar krachtig is onder u.
PR1739 3. Sest et teie otsite, et saaksite katsta Kristust, kes minno sees rägib, kes teie seas ei olle
nödder, waid on wäggew teie sees.
RuSV1876 3 Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне: Он не бессилен для
вас, но силен в вас.
4
TR Scriverer 4. καὶ γὰρ εἰ ἐσταυρώθη ἐξ ἀσθενείας, ἀλλὰ ζῇ ἐκ δυνάμεως Θεοῦ. καὶ γὰρ
καὶ ἡμεῖς ἀσθενοῦμεν ἐν αὐτῷ, ἀλλὰ ζήσομεθα σὺν αὐτῷ ἐκ δυνάμεως Θεοῦ εἰς ὑμᾶς.
Gr-East 4. καὶ γὰρ εἰ ἐσταυρώθη ἐξ ἀσθενείας, ἀλλὰ ζῇ ἐκ δυνάμεως Θεοῦ· καὶ γὰρ

ἡμεῖς ἀσθενοῦμεν ἐν αὐτῷ, ἀλλὰ ζησόμεθα σὺν αὐτῷ ἐκ δυνάμεως Θεοῦ εἰς ὑμᾶς.
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TKIS 4. Sillä vaikka Hänet heikkona naulittiin ristiin, Hän kuitenkin Jumalan voimasta elää. Sillä
mekin olemme Hänessä heikot, mutta elämme Hänen kanssaan Jumalan voimasta teitä varten*.
FiSTLK2017 4. Sillä vaikka hänet ristiinnaulittiin, kun hän oli heikko, hän elää kuitenkin Jumalan
voimasta. Olemmehan mekin hänessä heikot, mutta elämme hänen kanssaan Jumalan voimasta
teitä varten.
Biblia1776 4. Ja ehkä hän oli ristiinnaulittu heikkoudessa, niin hän kuitenkin elää Jumalan
voimassa; sillä myös me olemme heikot hänessä, mutta meidän pitää elämän hänen kanssansa
Jumalan voimassa teidän tykönänne.
CPR1642 4. Ja ehkä hän oli ristinnaulittu heickoudes nijn hän cuitengin elä Jumalan woimasa ja
waicka me olemma heicot hänesä nijn me cuitengin elämme hänen cansans Jumalan woimasa
teidän tykönän.
UT1548 4. Ja echke hen oli ristinnaulittu heickoudhesa/ Nin hen quitengin elepi Jumalan
woimassa. Ja waicka me olema Heicot henesse/ Nin me quitengin eleme henen cansans/
Jumalan woimassa teiden tykenen.
Ja ehkä hän oli ristiinnaulittu heikkoudessa/ Niin hän kuitenkin elääpi Jumalan woimassa. Ja
waikka me olemme heikot hänessä/ Niin me kuitenkin elämä hänen kanssansa/ Jumalan
woimassa teidän tykönän.
Ref2016NTSve 4. Ty fastän han blev korsfäst i svaghet, så lever han likväl av Guds kraft. För vi är
också svaga i honom, men vi ska leva med honom i Guds kraft hos er.
J-P-Green 4. (for even if He was crucified out of weakness, yet He lives by (the) power of God). For
even we are weak in Him, yet we shall live by (the) power of God toward you.
KJV 4. For though he was crucified through weakness, yet he liveth by the power of God. For we
also are weak in him, but we shall live with him by the power of God toward you.
Luther2009 4. Und wenn er auch gekreuzigt ist in Schwachheit, so lebt er doch in der Kraft Gottes.
Und wenn wir auch schwach sind in ihm, so werden wir doch mit ihm leben in der Kraft Gottes euch
gegenüber.
Ostervald-Fr 4. Car, bien qu'il ait été crucifié dans la faiblesse, toutefois, il est vivant par la
puissance de Dieu; et nous, nous sommes aussi faibles avec lui, mais nous vivrons avec lui par la
puissance de Dieu au milieu de vous.
RV'1862 4. Porque aunque fué crucificado por flaqueza, vive empero por poder de Dios; porque
también nosotros aunque somos flacos en él, empero viviremos con él por el poder de Dios hacia

vosotros.
SVV1750 4 Want hoewel Hij gekruist is door zwakheid, zo leeft Hij nochtans door de kracht Gods.
Want ook wij zijn zwak in Hem, maar zullen met Hem leven door de kracht Gods in u.
PR1739 4. Sest et temma kül nödrusse polest on risti lödud, ommeti ellab ta Jummala wäe läbbi ;
ehk meie ka olleme nödrad temma sees, siis ellame meie temmaga Jummala wäe läbbi teie seas.
RuSV1876 4 Ибо, хотя Он и распят в немощи, но жив силою Божиею; и мы также, хотя
немощны в Нем, но будем живы с Ним силою Божиею в вас.
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TR Scriverer 5. ἑαυτοὺς πειράζετε εἰ ἐστὲ ἐν τῇ πίστει, ἑαυτοὺς δοκιμάζετε. ἢ οὐκ

ἐπιγινώσκετε ἑαυτοὺς ὅτι Ἰησοῦς Χριστὸς ἐν ὑμῖν; ἐστίν εἰ μή τι ἀδόκιμοί ἐστε.
Gr-East 5. Ἑαυτοὺς πειράζετε εἰ ἐστὲ ἐν τῇ πίστει, ἑαυτοὺς δοκιμάζετε. ἢ οὐκ
ἐπιγινώσκετε ἑαυτοὺς ὅτι Ἰησοῦς Χριστὸς ἐν ὑμῖν ἐστιν; εἰ μή τι ἀδόκιμοί ἐστε.
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TKIS 5. Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa, tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, että
Jeesus Kristus on teissä? — ellette ehkä ole koetusta kestämättömiä.
FiSTLK2017 5. Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa, tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne,
että Jeesus Kristus on teissä? Ellette, ette kestä koetusta.
Biblia1776 5. Koetelkaat teitänne, jos te olette uskossa, kokekaat teitänne: eli ettekö te itsiänne
tunne, että Jesus Kristus on teissä? ellei niin ole, että te kelvottomat olette.
CPR1642 5. Coetelcat teitän jos te oletta uscosa cokecat teitän. Eli ettekö te idziänne tunne että
Jesus Christus on teisä? Ellei nijn ole että te kelwottomat oletta.
UT1548 5. Kiusatca itze teite' ios te oletta wskossa/ Cokeca itze teiten. Eli eikö te itzenna tunne
ette Iesus Christus ombi teisse? Ellei te ratki keluottomat ole.
Kiusatkaa itse teitän jos te olette uskossa/ Kokekaa itse teitän. Eli eikö te itseänne tunne että
Jesus Kristus ompi teissä? Ellei te ratki kelwottomat ole.
Ref2016NTSve 5. Rannsaka er själva, om ni är i tron, pröva er själva. Eller känner ni inte er själva,
att Jesus Kristus är i er? Om inte, består ni inte provet.
J-P-Green 5. Examine yourselves, whether you are in the faith; test yourselves. Or do you not
yourselves perceive that Jesus Christ is in you, unless you are disapproved?

KJV 5. Examine yourselves, whether ye be in the faith; prove your own selves. Know ye not your
own selves, how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates?
Luther2009 5. Überprüft euch, ob ihr im Glauben seid; prüft euch selbst! Oder erkennt ihr an euch
selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Dann hättet ihr euch nicht bewährt.
Ostervald-Fr 5. Examinez-vous vous-mêmes, pour voir si vous êtes dans la foi; éprouvez-vous vousmêmes; ne reconnaissez-vous point vous-mêmes que Jésus-Christ est en vous? à moins que,
peut-être, vous ne soyez réprouvés.
RV'1862 5. Examináos a vosotros mismos si sois en la fé; probáos a vosotros mismos. ¿No sabéis
vosotros mismos, como que Jesu Cristo es en vosotros, si no sois reprobados?
SVV1750 5 Onderzoekt uzelven, of gij in het geloof zijt, beproeft uzelven. Of kent gij uzelven niet,
dat Jezus Christus in u is? tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt.
PR1739 5. Katske isseennast läbbi, kas teie ollete uskus; kiusage isseennast, ehk kas teie
isseennast ei tunne, et Jesus Kristus teie sees on? olgo siis, et teie wahhest kolwatumad ollete.
RuSV1876 5 Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследывайте. Или вы не
знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть.
6 TR Scriverer 6. ἐλπίζω δὲ ὅτι γνώσεσθε ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἐσμὲν ἀδόκιμοι.
Gr-East 6. ἐλπίζω δὲ ὅτι γνώσεσθε ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἐσμὲν ἀδόκιμοι.
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TKIS 6. Toivon kuitenkin teidän tulevan tuntemaan, että me emme ole koetusta kestämättömiä.
FiSTLK2017 6. Toivon teidän tulevan tuntemaan, että me emme ole niitä, jotka eivät kestä koetusta.
Biblia1776 6. Mutta minä toivon, että te tunnette, ettemme kelvottomat ole.
CPR1642 6. Mutta minä toiwon että te tunnetta etten me kelwottomat ole.
UT1548 6. Mutta mine toiuon ette te tunnetta/ ettei me keluottomat ole.
Mutta minä toiwon että te tunnette/ ettei me kelwottomat ole.
Ref2016NTSve 6. Men jag hoppas att ni ska inse att vi inte är sådana som inte består provet. J-PGreen 6. And I hope you will know that we are not disapproved.
KJV 6. But I trust that ye shall know that we are not reprobates.
Luther2009 6. Ich hoffe aber, ihr werdet erkennen, dass wir uns bewährt haben.
Ostervald-Fr 6. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que pour nous, nous ne sommes point
réprouvés.
RV'1862 6. Mas espero que conoceréis que nosotros no somos reprobados.
SVV1750 6 Doch ik hoop, dat gij zult verstaan, dat wij niet verwerpelijk zijn.

PR1739 6. Agga ma lodan, et teie sate tunda, et meie ei olle mitte kolwatumad.
RuSV1876 6 О нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны.
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TR Scriverer 7. εὐχόμαι δὲ πρὸς τὸν Θεὸν, μὴ ποιῆσαι ὑμᾶς κακὸν μηδέν, οὐχ ἵνα ἡμεῖς
δόκιμοι φανῶμεν, ἀλλ’ ἵνα ὑμεῖς τὸ καλὸν ποιῆτε, ἡμεῖς δὲ ὡς ἀδόκιμοι ὦμεν.
Gr-East 7. εὔχομαι δὲ πρὸς τὸν Θεὸν μὴ ποιῆσαι ὑμᾶς κακὸν μηδέν, οὐχ ἵνα ἡμεῖς
δόκιμοι φανῶμεν, ἀλλ’ ἵνα ὑμεῖς τὸ καλὸν ποιῆτε, ἡμεῖς δὲ ὡς ἀδόκιμοι ὦμεν.

εὐχόμαι

δὲ

πρὸς τὸν

Θεὸν

μὴ

ποιῆσαι

ὑμᾶς κακὸν μηδέν

euchomai
ton
de
pros
Theon mē
poiēsai
hymas kakon mēden
G2172
G1161 G4314 G3588 G2316 G3361 G4160
G5209 G2556 G3367
edessä
Jumalan ei
tehdäksemme teille pahaa mitään
ja rukoilemme

οὐχ

ἵνα

ἡμεῖς

δόκιμοι φανῶμεν

ἀλλ’ ἵνα

ὑμεῖς τὸ

καλὸν ποιῆτε

hēmeis dokimoi fanōmen
hina
hymeis to
kalon poiēte
ouch hina
all
G3756 G2443 G2249 G1384
G5316
G235 G2443 G5210 G3588 G2570 G4160
ei
että
me
kestäviltä näyttäisimme vaan että
te
hyvää tekisitte

ἡμεῖς

δὲ

ὡς

ἀδόκιμοι

ὦμεν

hēmeis de
hōs
adokimoi
ōmen
G2249 G1161 G5613 G96
G5600
ja me
niinkuin koetuksen kestämättömiä olisimme
TKIS 7. Mutta rukoilen* Jumalaa, ettette tekisi mitään pahaa, ei jotta me näyttäisimme koetuksen
kestäviltä, vaan jotta te tekisitte hyvää ja me olisimme ikään kuin koetusta kestämättömät.
FiSTLK2017 7. Mutta rukoilemme Jumalaa, ettette tekisi mitään pahaa, emme sitä varten, että
näyttäisi siltä, kuin me olisimme koetuksen kestäviä, vaan että te tekisitte hyvää ja me olisimme
ikään kuin ne, jotka eivät koetusta kestä.
Biblia1776 7. Ja minä rukoilen Jumalaa, ettette mitään pahaa tekisi, ei että me kelvolliseksi
näkyisimme, vaan että te hyvää tekisitte ja me olisimme niinkuin kelvottomat.
CPR1642 7. Ja rucoilen Jumalata ettet te mitän paha tekis ei että me kelwollisexi näkyisimme
waan että te hywä tekisittä ja me olisimma nijncuin kelwottomat.
UT1548 7. Mutta mine soisin Jumalalda/ ettei te miten Paha tekisi/ Ei sitewarten ette me
keluolisexi näkyisinme/ Waan sen päle ette te tekisitta site quin hyue on/ ia me olisinma sijtte
ninquin keluottomat.
Mutta minä soisin Jumalalta/ ettei te mitään pahaa tekisi/ Ei sitä warten että me kelwolliseksi
näkyisimme/ Waan sen päälle että te tekisitte sitä kuin hywä on/ ja me olisimme sitten niinkuin
kelwottomat.
Ref2016NTSve 7. Men jag ber till Gud, att ni inte ska göra något ont, inte för att vi ska visa oss
bestå provet, utan för att ni ska göra det som är gott, även om vi framstår som sådana som inte
består provet.
J-P-Green 7. But I pray to God (for) you not to do evil, none; not that we may appear (to be)
approved, but that you may do the good, and we may be disapproved.
KJV 7. Now I pray to God that ye do no evil; not that we should appear approved, but that ye should
do that which is honest, though we be as reprobates.

Luther2009 7. Ich bitte aber Gott, dass ihr nichts Böses tut; nicht damit wir als bewährt angesehen
werden, sondern damit ihr das Gute tut und wir wie die Unbewährten sind.
Ostervald-Fr 7. Et je prie Dieu que vous ne fassiez aucun mal; non afin que nous paraissions
approuvés, mais afin que vous fassiez le bien, dussions-nous être comme réprouvés nous-mêmes.
RV'1862 7. Oramos empero a Dios que ninguna cosa mala hagáis: no para que nosotros seamos
hallados aprobados, mas para que vosotros hagáis lo que es bueno, aunque nosotros seamos
como reprobados.
SVV1750 7 En ik wens van God, dat gij geen kwaad doet; niet opdat wij beproefd zouden bevonden
worden, maar opdat gij het goede zoudt doen, en wij als verwerpelijk zouden zijn.
PR1739 7. Agga ma pallun Jummalalt, et teie ühtegi kurja ei te, ei mitte, et meid piddi nähtama
kolbawad ollewad, waid et teie peaksite head teggema, ja meie olleksime kui kolwatumad.
RuSV1876 7 Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не длятого, чтобы нам
показаться, чем должны быть; ночтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем,
чем должны быть.
8 TR Scriverer 8. οὐ γὰρ δυνάμεθά τι κατὰ τῆς ἀληθείας, ἀλλ’ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας.
Gr-East 8. οὐ γὰρ δυνάμεθά τι κατὰ τῆς ἀληθείας, ἀλλ’ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας.

οὐ

γὰρ

δυνάμεθά τι

κατὰ

τῆς

ἀληθείας ἀλλ’ ὑπὲρ

τῆς

ou
gar
dynametha ti
kata
tēs
alētheias all
hyper
tēs
G3756
G1063 G1410
G5100 G2596 G3588 G225
G235 G5228 G3588
voi
mitään vastaan
totuutta vaan puolesta
sillä emme

ἀληθείας
alētheias
G225
totuuden
TKIS 8. Emme näet voi mitään totuutta vastaan, vaan totuuden puolesta.
FiSTLK2017 8. Sillä emme voi mitään totuutta vastaan, vaan totuuden puolesta.
Biblia1776 8. Sillä emme mitään voi totuutta vastaan, vaan totuuden puolesta.
CPR1642 8. Sillä en me mitän woi totutta wastan waan totuden puolesta.
UT1548 8. Sille ei me miten woi Totudhen wastan/ waan Totudhen möten.
Sillä ei me mitään woi totuuden wastaan/ waan totuuden myöten.
Ref2016NTSve 8. För vi förmår inte att göra något mot sanningen, utan (bara) för sanningen. J-PGreen 8. For we cannot have any power against the truth, but on behalf of the truth.
KJV 8. For we can do nothing against the truth, but for the truth.
Luther2009 8. Denn wir vermögen nichts gegen die Wahrheit, sondern für die Wahrheit. OstervaldFr 8. Car nous n'avons aucune puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la
vérité.

RV'1862 8. Porque ninguna cosa podemos contra la verdad, sino por la verdad.
SVV1750 8 Want wij vermogen niets tegen de waarheid, maar voor de waarheid.
PR1739 8. Sest meie ei woi ühtege töe wasto, waid töe eest.
RuSV1876 8 Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину.
9
TR Scriverer 9. χαίρομεν γὰρ ὅταν ἡμεῖς ἀσθενῶμεν, ὑμεῖς δὲ δυνατοὶ ἦτε• τοῦτο δὲ καὶ
εὐχόμεθα, τὴν ὑμῶν κατάρτισιν.
Gr-East 9. χαίρομεν γὰρ ὅταν ἡμεῖς ἀσθενῶμεν, ὑμεῖς δὲ δυνατοὶ ἦτε· τοῦτο δὲ καὶ
εὐχόμεθα, τὴν ὑμῶν κατάρτισιν.
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TKIS 9. Sillä iloitsemme, kun me olemme heikot, mutta te olette voimalliset. Sitä rukoilemmekin,
teidän täydelliseksi tulemistanne.
FiSTLK2017 9. Sillä iloitsemme, kun me olemme heikkoja, mutta te olette vahvoja. Sitä
rukoilemmekin, että tulisitte täydellisiksi.
Biblia1776 9. Mutta me iloitsemme, kuin me heikot olemme ja te voimalliset olette, jota me myös
toivotamme, nimittäin teidän täydellisyyttänne.
CPR1642 9. Mutta me iloidzemma cosca me heicot olemma ja te wäkewät jota me myös
toiwotamme nimittäin teidän täydellisyttän.
UT1548 9. Mutta me iloitze'ma coska me heicot olema/ ia te Wäkeuet oletta/ ia sen saman me
mös toiuaisinma/ nimitten teiden teudhelisudhen.
Mutta me iloitsemme koska me heikot olemme/ ja te wäkewät olette/ ja sen saman me myös
toiwoisimme/ nimittäin teidän täydellisyyden.
Ref2016NTSve 9. Men vi gläder oss när vi är svaga och ni är starka. Och om detta ber vi också, er
fullkomlighet.
J-P-Green 9. For we rejoice when we are weak and you are powerful. But we pray for this also, your
perfection.
KJV 9. For we are glad, when we are weak, and ye are strong: and this also we wish, even your
perfection.
Luther2009 9. Wir freuen uns ja, wenn wir schwach sind und ihr mächtig seid. Und darum beten wir
auch um eure Vollkommenheit.
Ostervald-Fr 9. Et nous avons de la joie, lorsque nous sommes faibles, pourvu que vous soyez
forts; et ce que nous demandons à Dieu, c'est votre perfectionnement.

RV'1862 9. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros flacos, y que vosotros seais fuertes;
y aun deseamos esto, a saber, vuestra consumación.
SVV1750 9 Want wij verblijden ons, wanneer wij zwak zijn, en gij sterk zijt. En wij wensen ook dit,
namelijk uw volmaking.
PR1739 9. Sest meie olleme röömsad, kui meie nödrad olleme, agga teie wäggewad ollete, ja
sedda sowime meie ka, teie parrandamist.
RuSV1876 9 Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны; о сем-то и молимся, о вашем
совершенстве.
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TR Scriverer 10. διὰ τοῦτο ταῦτα ἀπὼν γράφω, ἵνα παρὼν μὴ ἀποτόμως χρήσωμαι,
κατὰ τὴν ἐξουσίαν ἣν ἔδωκέ μοι ὁ Κύριος, εἰς οἰκοδομὴν, καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν.
Gr-East 10. Διὰ τοῦτο ταῦτα ἀπὼν γράφω, ἵνα παρὼν μὴ ἀποτόμως χρήσωμαι κατὰ τὴν
ἐξουσίαν ἣν ἔδωκέ μοι ὁ Κύριος εἰς οἰκοδομὴν καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν.
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TKIS 10. Sen vuoksi kirjoitan tämän poissa olevana, jotten läsnä olevana menettelisi ankarasti sen
vallan nojalla, minkä Herra on minulle antanut rakentamista varten eikä hajoittamista varten.
FiSTLK2017 10. Sen tähden kirjoitan tämän poissa ollessani, ettei minun läsnä ollessani tarvitsisi
käyttää ankaruutta sen vallan mukaan, minkä Herra on minulle antanut rakentamiseksi, ei
kukistamiseksi.
Biblia1776 10. Sentähden minä myös poissa-ollessani näitä kirjoitan, ettei minun pitäisi läsnäollessani kova oleman, sen voiman jälkeen, jonka Herra antoi minulle rakennukseksi ja ei
kukistukseksi.
CPR1642 10. Sentähden minä myös poisollesani näitä kirjoitan ettei minun pidäis läsnä ollesani
cowa oleman sen woiman jälken cuin HERra andoi minulle parannuxexi ja ei pahennuxexi.
UT1548 10. Senteden mine mös poisollen neitä kirioitan/ Senpäle ettei minun pidheis tykenollesani
coua oleman/ Sen wäen pereste ionga HErra minun andoi paranoxexi/ ia ei turmioxi.
Sentähden minä myös pois ollen näitä kirjoitan/ Senpäälle ettei minun pitäisi tykönä ollessani
kowa oleman/ Sen wäen perästä jonka Herra minun antoi parannukseksi/ ja ei turmioksi.
Ref2016NTSve 10. Därför skriver jag också detta (i min) frånvaro, för att jag inte, när jag är hos er,
ska behöva vara sträng efter den makt som Herren har gett mig, för att bygga upp och inte för att

riva ner.
J-P-Green 10. Because of this, I write these things while absent, that being present I may not deal
sharply (with you) according to the authority which the Lord gave me for building up and not for
pulling down.
KJV 10. Therefore I write these things being absent, lest being present I should use sharpness,
according to the power which the Lord hath given me to edification, and not to destruction.
Luther2009 10. Deshalb schreibe ich das auch abwesend, damit ich nicht, wenn ich anwesend bin,
Schärfe anwenden muss nach der Vollmacht, die mir der Herr zur Erbauung und nicht zur
Zerstörung gegeben hat.
Ostervald-Fr 10. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que lorsque je serai présent, je
n'aie pas à user de sévérité, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour édifier, et non pour
détruire.
RV'1862 10. Por tanto os escribo esto estando ausente, por no usar, estando presente, de dureza,
conforme al poder que el Señor me ha dado para edificación, y no para destrucción.
SVV1750 10 Daarom schrijf ik, afwezende, deze dingen, opdat ik niet, tegenwoordig zijnde,
strengheid zou gebruiken, naar de macht, die mij de Heere gegeven heeft tot opbouwing, en niet tot
nederwerping.
PR1739 10. Sepärrast kirjotan minna sedda ärraolles, et ei olle tarwis, teie jures olles, walli olla, se
melewalla järrele, mis Issand mulle on annud parrandusseks, ja ei mitte ärrarikkumisseks.
RuSV1876 10 Для того я и пишу сие в отсутствии, чтобы в присутствии не употребить
строгости по власти, данной мне Господом к созиданию, а не к разорению.
11
TR Scriverer 11. Λοιπόν, ἀδελφοί, χαίρετε• καταρτίζεσθε, παρακαλεῖσθε, τὸ αὐτὸ
φρονεῖτε, εἰρηνεύετε• καὶ ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ εἰρήνης ἔσται μεθ’ ὑμῶν.
Gr-East 11. Λοιπόν, ἀδελφοί, χαίρετε, καταρτίζεσθε, παρακαλεῖσθε, τὸ αὐτὸ φρονεῖτε,
εἰρηνεύετε, καὶ ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ εἰρήνης ἔσται μεθ’ ὑμῶν.
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TKIS 11. Lopuksi, veljet, iloitkaa, tulkaa täydellisiksi, ottakaa vastaan kehoitus*, olkaa yksimieliset,
eläkää sovussa, niin rakkauden ja rauhan Jumala on oleva kanssanne.

FiSTLK2017 11. Lopuksi, veljet, iloitkaa, tulkaa täydellisiksi, ottakaa vastaan kehotuksia, olkaa yhtä
mieltä, eläkää sovussa, ja rakkauden ja rauhan Jumala on oleva kanssanne.
Biblia1776 11. Viimein, rakkaat veljet, iloitkaat, olkaat täydelliset, lohduttakaat teitänne, olkaat
yksimieliset, olkaat rauhalliset, niin rakkauden ja rauhan Jumala on teidän kanssanne.
CPR1642 11. WIimein rackat weljet iloitcat olcat täydelliset lohduttacat teitän olcat yximieliset
olcat rauhalliset nijn rackauden ja rauhan Jumala on teidän cansan.
UT1548 11. Wijmein/ rackat Weliet/ Iloitca teiten/ Olca teudheliset/ Lohuttaca teiten/ Olca
yximieliset/ Olca rauhaliset/ Nin se Rackaudhen ia Rauhan Jumala ombi teiden cansan.
Wiimein/ rakkaat weljet/ Iloitkaa teitän/ Olkaa täydelliset/ Lohduttakaa teitän/ Olkaa yksimieliset/
Olkaa rauhalliset/ Niin se rakkauden ja rauhan Jumala ompi teidän kanssan.
Ref2016NTSve 11. Till slut, bröder, var glada, låt er fullkomnas, uppmuntra varandra, var eniga, lev i
frid, så ska kärlekens och fridens Gud vara med er.
J-P-Green 11. For the rest, brothers, rejoice! Perfect yourselves; encourage yourselves, mind the
same thing, be at peace; and the God of love and of peace will be with you.
KJV 11. Finally, brethren, farewell. Be perfect, be of good comfort, be of one mind, live in peace; and
the God of love and peace shall be with you.
Luther2009 11. Zuletzt, Brüder, freut euch, werdet vollkommen, lasst euch ermahnen, habt einerlei
Sinn, haltet Frieden! So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein.
Ostervald-Fr 11. Au reste, frères, réjouissez-vous; tendez à la perfection; consolez-vous; ayez un
même sentiment; vivez en paix; et le Dieu de charité et de paix sera avec vous.
RV'1862 11. En fin, hermanos, hayáis gozo, seais perfectos, consoláos, sintáis una misma cosa,
vivíd en paz, y el Dios de paz y de caridad será con vosotros.
SVV1750 11 Voorts, broeders, zijt blijde, wordt volmaakt, zijt getroost, zijt eensgezind, leeft in
vrede; en de God der liefde en des vredes zal met u zijn.
PR1739 11. Mis muud, wennad, olge röömsad, sage ikka parremaks, wötke maenitsust, olge
ühhemelelissed, piddage rahho, kül se armastusse ja rahho Jummal on siis teiega.
RuSV1876 11 Впрочем, братия, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте
единомысленны, мирны, – и Бог любви и мира будет с вами.
12 TR Scriverer 12. ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν ἁγίῳ φιλήματι.
Gr-East 12. Ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν ἁγίῳ φιλήματι.
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TKIS 12. Tervehtikää toisianne pyhällä suudelmalla.
FiSTLK2017 12. Tervehtikää toisianne pyhällä suudelmalla.
Biblia1776 12. Tervehtikäät teitänne keskenänne pyhällä suunantamisella.

CPR1642 (11) Terwettäkät teitän keskenän pyhällä suunandamisella.
UT1548 Teruetteke teite keskenen/ pyhelle Suunandeilla.
Terwehtäkää teitä keskenän/ pyhällä suunannoilla.
Ref2016NTSve 12. Hälsa varandra med en helig kyss.
J-P-Green 12. Greet one another with a holy kiss.
KJV 12. Greet one another with an holy kiss.
Luther2009 12. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss.
Ostervald-Fr 12. Saluez vous les uns les autres par un saint baiser.
RV'1862 12. Saludáos los unos a los otros con beso santo.
SVV1750 12 Groet elkander met een heiligen kus.
PR1739 12. Terretage teine teist pühha su-andmissega;
RuSV1876 12 Приветствуйте друг друга лобзанием святым.
13 TR Scriverer 13. Ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἅγιοι πάντες.
Gr-East ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἅγιοι πάντες.
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TKIS Kaikki pyhät tervehtivät teitä.
FiSTLK2017 Kaikki pyhät tervehtivät teitä.
Biblia1776 13. (H13:12) Kaikki pyhät teitä tervehtivät.
CPR1642 Caicki Pyhät teitä terwettäwät.
UT1548 Teruetteuet teite caiki Pyhet.
Terwehtäwät teitä kaikki pyhät.
Ref2016NTSve Alla de heliga hälsar er.
J-P-Green 13. All the saints greet you.
KJV 13. All the saints salute you.
Luther2009 Es grüßen euch alle Heiligen.
Ostervald-Fr Tous les Saints vous saluent.
RV'1862 13. Todos los santos os saludan.
SVV1750 13 U groeten al de heiligen.

PR1739 keik pühhad läkkitawad teile terwit.
RuSV1876 13 (13:12) Приветствуют вас все святые.
14
TR Scriverer 14. Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, καὶ ἡ

κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μετὰ πάντων ὑμῶν. ἀμήν. πρός Κορινθίους δευτέρᾳ
ἐγράφη ἀπό Φιλίππων τῆς Μακεδονίας διά Τίτου καί Λουκᾶ
Gr-East 13. Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ κοινωνία
τοῦ ἁγίου Πνεύματος μετὰ πάντων ὑμῶν· ἀμήν.

ἡ

χάρις τοῦ

Κυρίου Ἰησοῦ

charis tou
Kyriou
hē
G3588 G5485 G3588 G2962
armo
Herran

καὶ

ἡ

κοινωνία τοῦ

Χριστοῦ καὶ

ἡ

ἀγάπη τοῦ

Θεοῦ

Iēsou
Christou kai
Theou
hē
agapē tou
G2424
G5547
G2532 G3588 G26
G3588 G2316
Jeesuksen Kristuksen ja
rakkaus
Jumalan

Ἁγίου Πνεύματος μετὰ

πάντων ὑμῶν ἀμήν ( πρός

kai
hē
koinōnia tou
Hagiou Pneumatos meta pantōn hymōn amēn pros
G2532 G3588 G2842
G3588 G40
G4151
G3326 G3956 G5216 G281 G4314
ja
osallisuus
Pyhän Hengen
kanssa kaikkien teidän Amen

Κορινθίους

δευτέρᾳ ἐγράφη ἀπό Φιλίππων τῆς

Korinthious
deutera
G2881
G1208
( korinttolaisille toinen

καί

egrafē
apo Filippōn
G1125
G575 G5375
kirjoitettu
Filippistä

Μακεδονίας διά

Τίτου

tēs
Makedonias dia
Titou
G3588 G3109
G1223 G5103
Makedoniasta kautta Tiituksen

Λουκᾶ )

kai
Louka
G2532 G3065
ja
Luukaksen)
TKIS 13. Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus
olkoon kaikkien teidän kanssanne. (Aamen.)*
FiSTLK2017 13. Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen
osallisuus olkoon teidän kaikkien kanssa.
Biblia1776 14. (H13:13) Meidän Herran Jesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän
Hengen osallisuus olkoon kaikkein teidän kanssanne! Amen.
CPR1642 13. (13:12) Meidän HERran Jesuxen Christuxen Armo ja Jumalan Rackaus ja Pyhän
Hengen osallisus olcon caickein teidän cansan Amen.
UT1548 12. Meiden HERRAN Iesusen Christusen Armo/ ia Jumalan Rackaus/ ia Pyhen Hengen
Osaliseus olcohon teiden caikein cansa/ AMEN.
Meidän HERRAN Jesuksen Kristuksen armo/ ja Jumalan rakkaus/ ja Pyhän Hengen osallisuus
olkoon teidän kaikkein kanssa/ AMEN.
Ref2016NTSve 13. Herren Jesu Kristi nåd och Guds kärlek och den Helige Andes gemenskap
(vare) med er alla. Amen.
J-P-Green 14. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy
Spirit (be) with you all. Amen.

KJV 14. The grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy
Ghost, be with you all. Amen.
Luther2009 13. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft
des Heiligen Geistes sei mit euch allen! Amen.
Ostervald-Fr 13. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, et la communication du SaintEsprit soient avec vous tous! Amen!
RV'1862 14. La gracia del Señor Jesu Cristo, y el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo
sea con vosotros todos. Amén. La segunda epístola a los Corintios fué escrita de Filipos, ciudad de
Macedonia, por Tito, y Lúcas.
SVV1750 14 De genade van den Heere Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap
des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.
PR1739 13. Issanda Jesusse Kristusse arm, ja Jummala armastus ja pühha Waimo ossa-saminne
olgo teie keikidega. Amen. (Teine ramat Korintusse-rahwale läkkitud Wilippist Makedonia-ma
liñnast, Titusse ja Lukaga.)
RuSV1876 14 (13:13) Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и
общение Святаго Духа со всеми вами. Аминь.

