Rooma 1 (Romans 1)
1
TR Scriverer 1. Παῦλος, δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ, κλητὸς ἀπόστολος, ἀφωρισμένος εἰς
εὐαγγέλιον Θεοῦ,
Gr-East 1. Παῦλος, δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ, κλητὸς ἀπόστολος, ἀφωρισμένος εἰς
εὐαγγέλιον Θεοῦ.
" Παῦλος
Paulos
G3972
Paavali

δοῦλος Ἰησοῦ

Χριστοῦ κλητὸς ἀπόστολος ἀφωρισμένος εἰς

doulos Iēsou
Christou klētos apostolos
G1401 G2424
G5547
G2822 G652
palvelija Jeesuksen Kristuksen kutsuttu apostoli

afōrismenos
G873
erotettu

eis
G1519

εὐαγγέλιον Θεοῦ
euangelion Theou
G2098
G2316
evankeliumiin Jumalan
TKIS 1. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu Jumalan ilosanomaa
varten,
FiSTLK2017 1. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija [1] , kutsuttu apostoli, erotettu Jumalan
evankeliumia varten,
Biblia1776 1. Paavali, Jesuksen Kristuksen palvelia, kutsuttu apostoliksi, eroitettu Jumalan
evankeliumiin,
CPR1642 1. PAwali Jesuxen Christuxen Palwelia cudzuttu Apostolixi eroitettu Jumalan
Evangeliumita saarnaman
UT1548 1. PAuali/ Iesusen Christusen Paluelia/ cutzuttu Apostolixi wloseroitettu sarnama'
Jumalan Euangeliu'/
Pawali/ Jesuksen Kristuksen palwelija/ kutsuttu apostoliksi ylös eroitettu saarnaaman Jumalan
ewankeliumia/
Ref2016NTSve 1. Paulus, Jesu Kristi tjänare, kallad till apostel, avskild till att predika Guds
evangelium,
2
TR Scriverer 2. ὃ προεπηγγείλατο διὰ τῶν προφητῶν αὐτοῦ ἐν γραφαῖς ἁγίαις, GrEast 2. ὃ προεπηγγείλατο διὰ τῶν προφητῶν αὐτοῦ ἐν γραφαῖς ἁγίαις
'ὃ
ho
G3739
jonka

προεπηγγείλατο διὰ

τῶν

προφητῶν

αὐτοῦ ἐν

γραφαῖς

ἁγίαις

proepēngeilato
dia
tōn
profētōn
autou en
grafais
hagiais
G4279
G1223 G3588 G4396
G846 G1722 G1124
G40
edeltä on luvannut kautta
profeettojensa Hänen
Kirjoituksissa pyhissä

TKIS 2. jonka Hän ennalta on luvannut profeettainsa välityksellä pyhissä Kirjoituksissa,
FiSTLK2017 2. jonka Jumala on edeltä luvannut Profeettojensa kautta Pyhissä Kirjoituksissa,

Biblia1776 2. (Jonka hän on ennen prophetainsa kautta pyhissä Raamatuissa luvannut,)
CPR1642 2. Jonga hän on ennen Prophetains cautta pyhisä Ramatuisa luwannut.
UT1548 2. ionga hen ennen luuanut on/ henen Prophetains cautta/ nijsse pyhisse Ramatuissa/
jonka hän ennen luwannut on/ hänen prophetainsa kautta/ niissä pyhissä Raamatuissa/
Ref2016NTSve 2. vilket han förut har utlovat genom sina profeter i de heliga Skrifterna,
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TR Scriverer 3. περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, τοῦ γενομένου ἐκ σπέρματος Δαβὶδ κατὰ σάρκα,
Gr-East 3. περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, τοῦ γενομένου ἐκ σπέρματος Δαυῒδ κατὰ σάρκα,
' περὶ τοῦ
υἱοῦ
αὐτοῦ
peri
tou
hyiou
autou
G4012 G3588 G5207
G846
Pojastaan Hänen

τοῦ

γενομένου ἐκ

σπέρματος Δαβὶδ κατὰ

tou
genomenou ek
spermatos David
kata
G3588 G1096
G1537 G4690
G1138 G2596
joka
on syntynyt
siemenestä Daavidin mukaan

σάρκα
sarka
G4561
lihan
TKIS 3. Pojastaan — joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin jälkeläisestä
FiSTLK2017 3. hänen Pojastaan – joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä
Biblia1776 3. Hänen Pojassansa, (joka on Davidin siemenestä lihan puolesta syntynyt,
CPR1642 3. Hänen Pojastans joca on Dawidin siemenestä lihan puolesta syndynyt.
UT1548 3. henen Poijastansa/ ioca syndynyt on Dauidin Siemeneste Lihan polesta/
hänen Pojastansa/ joka syntynyt on Dawidin siemenestä lihan puolesta/
Ref2016NTSve 3. om hans Son som är född av Davids säd efter köttet,
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TR Scriverer 4. τοῦ ὁρισθέντος υἱοῦ Θεοῦ ἐν δυνάμει, κατὰ πνεῦμα ἁγιωσύνης, ἐξ
ἀναστάσεως νεκρῶν, Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν,
Gr-East 4. τοῦ ὁρισθέντος υἱοῦ Θεοῦ ἐν δυνάμει κατὰ πνεῦμα ἁγιωσύνης ἐξ
ἀναστάσεως νεκρῶν, Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν,
' τοῦ
ὁρισθέντος υἱοῦ Θεοῦ ἐν
tou
horisthentos hyiou Theou en
G3588 G3724
G5207 G2316 G1722
osoitettu
Pojaksi Jumalan

ἀναστάσεως

νεκρῶν Ἰησοῦ

δυνάμει κατὰ

Πνεῦμα ἁγιωσύνης ἐξ

dynamei kata
Pneuma hagiōsynēs eks
G1411
G2596 G4151 G42
G1537
voimassa mukaan Hengen pyhyyden

Χριστοῦ

τοῦ

Κυρίου

ἡμῶν

anastaseōs
nekrōn Iēsou
Christou
tou
Kyriou
hēmōn
G386
G3498
G2424
G5547
G3588 G2962
G2257
ylösnousemisesta kuolleista Jeesuksesta Kristuksesta
Herrastamme meidän

TKIS 4. ja pyhyyden Hengen puolesta * kuolleista nousemisen* perusteella voimallisesti osoitettu
Jumalan Pojaksi — Jeesuksesta Kristuksesta, Herrastamme.
FiSTLK2017 4. ja pyhyyden hengen puolesta kuolleistanousemisen kautta asetettu Jumalan
Pojaksi voimassa – Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme,
Biblia1776 4. Ja on väkevästi ilmoitettu Jumalan Pojaksi pyhityksen hengen jälkeen, että hän on
noussut ylös kuolleista,) se on, Jesuksesta Kristuksesta meidän Herrastamme,
CPR1642 4. Ja on wäkewästi ilmoitettu Jumalan Pojaxi sildä Hengeldä joca pyhittä että hän on
ylösnosnut cuolluista se on Jesus Christus meidän HERram:
UT1548 4. Joca ombi wekeuesti ilmoitettu Jumalan Poijaxi/ sen Hengen ielken/ ioca pyhittepi/
Sijte aijasta quin hen ylesnousi coolleista/ se on/ Iesus Christus meiden HErra'
Joka ompi wäkewästi ilmoitettu Jumalan Pojaksi/ sen Hengen jälkeen/ joka pyhittääpi/ Siitä ajasta
kuin hän ylösnousi kuolleista/ se on/ Jesus Kristus meidän Herran
Ref2016NTSve 4. och som med kraft är bevisad (vara) Guds Son enligt helighetens Ande, genom
uppståndelsen från de döda, Jesus Kristus, vår Herre.
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TR Scriverer 5. δι’ οὗ ἐλάβομεν χάριν καὶ ἀποστολὴν εἰς ὑπακοὴν πίστεως ἐν πᾶσι τοῖς
ἔθνεσιν, ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ,
Gr-East 5. δι’ οὗ ἐλάβομεν χάριν καὶ ἀποστολὴν εἰς ὑπακοὴν πίστεως ἐν πᾶσι τοῖς
ἔθνεσιν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ,
' δι
’ di
G1223
kautta

οὗ

χάριν καὶ

ἀποστολὴν

εἰς

ὑπακοὴν

hou
elabomen
charin kai
apostolēn
hypakoēn
eis
G3739 G2983
G5485 G2532 G651
G1519 G5218
jonka olemme saaneet armon ja
apostolin toimen
kuuliaisuudeksi

πίστεως ἐν
pisteōs
G4102
uskon

ἐλάβομεν

πᾶσι

τοῖς

ἔθνεσιν

ὑπὲρ

τοῦ

ὀνόματος αὐτοῦ

en
pasi
tois
ethnesin hyper tou
onomatos autou
G1722 G3956 G3588 G1484
G5228 G3588 G3686
G846
kaikissa
kansoissa kohtaan
nimeään Hänen

TKIS 5. Hänen vaikutuksestaan olemme saaneet armon ja apostolinviran, jotta syntyisi uskon
kuuliaisuus Hänen nimeänsä kohtaan kaikissa kansoissa*,
FiSTLK2017 5. jonka kautta olemme saaneet armon ja apostolinviran, jotta syntyisi uskon
kuuliaisuus hänen nimeään kohtaan kaikissa pakanakansoissa,
Biblia1776 5. Jonka kautta me olemme armon ja apostolin viran saaneet, uskon kuuliaisuudeksi,
kaikkein pakanain seassa, hänen nimensä päälle,
CPR1642 5. Jonga cautta me olemma Armon ja Apostolin wiran saanet caickein pacanain seas
Uscon cuuliaisudexi hänen Nimens päälle.
UT1548 5. Jonga cautta me olema Armon ia Apostolin wirghan saaneet caikein Pacanain seas/
ylesoijendaman Usko' cwliaisudhen/ henen Nimense päle/
Jonka kautta me olemme armon ja apostolin wiran saaneet kaikkein pakanain seassa/ ylös
ojentaman uskon kuuliaisuuden/ hänen nimensä päälle/

Ref2016NTSve 5. Genom honom har vi fått nåd och apostlatjänst för att bland alla folk (föra dem
till) trons lydnad för hans namns skull,
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TR Scriverer 6. ἐν οἷς ἐστε καὶ ὑμεῖς, κλητοὶ Ἰησοῦ Χριστοῦ• GrEast 6. ἐν οἷς ἐστε καὶ ὑμεῖς κλητοὶ Ἰησοῦ Χριστοῦ,
' ἐν
οἷς
hois
en
G1722 G3739
joihin

ἐστε

καὶ

ὑμεῖς κλητοὶ

Ἰησοῦ

Χριστοῦ·

este
hymeis klētoi
Iēsou
Christou
kai
G2075 G2532 G5210 G2822 G2424
G5547
olette myös te
kutsumat Jeesuksen Kristuksen

TKIS 6. joitten joukossa olette tekin Jeesuksen Kristuksen kutsumat.
FiSTLK2017 6. joihin tekin, Jeesuksen Kristuksen kutsumat, kuulutte:
Biblia1776 6. Joista tekin olette Jesuksen Kristuksen kutsutut:
CPR1642 6. Joidenga lugusta tekin oletta jotca Jesus Christus on cudzunut.
UT1548 6. Joinenga lughusta te mös oletta/ iotca cutzutut ouat Iesusesta Christusesta.
Joinenka luwusta te myös olette/ jotka kutsutut owat Jesuksesta Kristuksesta.
Ref2016NTSve 6. bland dem är också ni kallade av Jesus Kristus.
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TR Scriverer 7. πᾶσι τοῖς οὖσιν ἐν Ῥώμῃ ἀγαπητοῖς Θεοῦ, κλητοῖς ἁγίοις• χάρις ὑμῖν
καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Gr-East 7. πᾶσι τοῖς οὖσιν ἐν Ρώμῃ ἀγαπητοῖς Θεοῦ, κλητοῖς ἁγίοις· χάρις ὑμῖν καὶ
εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.
' πᾶσι τοῖς
pasi
tois
G3956 G3588
kaikille jotka

ὑμῖν

καὶ

οὖσιν ἐν

Ῥώμῃ

ἀγαπητοῖς Θεοῦ

ousin en
Rōmē
agapētois
G5607 G1722 G4516
G27
ovat
Roomassa rakkaille

εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ

Πατρὸς

κλητοῖς

ἁγίοις· χάρις

Theou klētois
hagiois charis
G2316 G2822
G40
G5485
Jumalan kutsutuille pyhille armo

ἡμῶν καὶ

Κυρίου Ἰησοῦ

hymin kai
eirēnē apo Theou
Patros
hēmōn kai
Kyriou Iēsou
G5213 G2532 G1515 G575 G2316
G3962
G2257 G2532 G2962 G2424
teille ja
rauha
Jumalalta Isältämme meidän ja
Herralta Jeesukselta

Χριστοῦ
Christou
G5547
Kristukselta
TKIS 7. Armo ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta teille
kaikille Roomassa asuville Jumalan rakastamille, kutsutuille pyhille.
FiSTLK2017 7. kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille, kutsutuille pyhille. Armo teille ja rauha
Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

Biblia1776 7. Kaikille, jotka Roomissa ovat, Jumalan rakkaille ja kutsutuille pyhille: armo olkoon
teidän kanssanne, ja rauha Jumalalta meidän Isältämme ja Herralta Jesukselta Kristukselta!
CPR1642 7. Caikille jotca Romisa owat Jumalan rackaille ja cudzutuille Pyhille. Armo olcon teidän
cansan ja Rauha Jumalalda meidän Isäldäm ja HERralda Jesuxelda Christuxelda.
UT1548 7. Caikille nijlle/ iotca Romissa ouat/ Jumalan rackaille/ ia cutzutuille Pyhille. ARMO olcon
teiden cansan ia Rauha Jumalalda meiden Iselde/ ia HERRALDA Iesuselda Christuselda.
Kaikille niille/ jotka Romissa owat/ Jumalan rakkaille/ ja kutsutuille pyhille. ARMO olkoon teidän
kanssan ja rauha Jumalalta meidän Isältä/ ja HERRALTA Jesukselta Kristukselta.
Ref2016NTSve 7. Till alla de som är i Rom, Guds älskade, kallade (till att vara) heliga. Nåd (vare)
med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.
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TR Scriverer 8. Πρῶτον μὲν εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ πάντων
ὑμῶν, ὅτι ἡ πίστις ὑμῶν καταγγέλλεται ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ.
Gr-East 8. Πρῶτον μὲν εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ πάντων ὑμῶν,
ὅτι ἡ πίστις ὑμῶν καταγγέλλεται ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ.
' πρῶτον μὲν
prōton men
G4412 G3303
ensin

εὐχαριστῶ τῷ

Θεῷ

μου

διὰ

Ἰησοῦ

Χριστοῦ ὑπὲρ

eucharistō tō
Theō
mou dia
Iēsou
Christou hyper
G2168
G3588 G2316
G3450 G1223 G2424
G5547
G5228
kiitän
Jumalaani minun kautta Jeesuksen Kristuksen edestä

πάντων ὑμῶν ὅτι

ἡ

πίστις

ὑμῶν καταγγέλλεται ἐν

hymōn katangelletai
pantōn hymōn hoti
hē
pistis
G3956 G5216 G3754 G3588 G4102
G5216 G2605
uskoanne teidän julistetetaan
kaikkien teidän että

ὅλῳ

τῷ

holō
en
tō
G1722 G3650
G3588
kaikkialla

κόσμῳ
kosmō
G2889
maailmassa
TKIS 8. Ensinnä kiitän Jumalaani Jeesuksen Kristuksen nimessä teidän kaikkien vuoksi, koska
uskoanne mainitaan kaikessa maailmassa.
FiSTLK2017 8. Ensiksikin kiitän Jumalaani Jeesuksen Kristuksen kautta teidän kaikkien tähden,
koska teidän uskoanne julistetaan kaikessa maailmassa.
Biblia1776 8. Ensin kiitän minä Jumalaani, Jesuksen Kristuksen kautta, teidän kaikkein tähtenne,
että teidän uskoanne kaikessa maailmassa mainitaan.
CPR1642 8. ENsin kijtän minä Jumalatani Jesuxen Christuxen cautta teidän caickein tähtenne että
teidän uscoan caikesa mailmasa mainitan:
UT1548 8. Ensin mine Kiten minun Jumalatani Iesusen Christusen cautta/ teiden caikein tedhen/
ette teiden Usko caikesa Mailmasa mainitan.
Ensin minä kiitän minun Jumalatani Jesuksen Kristuksen kautta/ teidän kaikkein tähden/ että
teidän usko kaikessa maailmassa mainitaan.
Ref2016NTSve 8. Först tackar jag min Gud genom Jesus Kristus för er alla, att man talar om er tro i
hela världen.
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TR Scriverer 9. μάρτυς γάρ μού ἐστιν ὁ θεός, ᾧ λατρεύω ἐν τῷ πνεύματί μου ἐν τῷ

εὐαγγελίῳ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, ὡς ἀδιαλείπτως μνείαν ὑμῶν ποιοῦμαι, πάντοτε ἐπὶ τῶν
προσευχῶν μου
Gr-East 9. μάρτυς γάρ μού ἐστιν ὁ Θεός, ᾧ λατρεύω ἐν τῷ πνεύματί μου ἐν τῷ
εὐαγγελίῳ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, ὡς ἀδιαλείπτως μνείαν ὑμῶν ποιοῦμαι,
' μάρτυς
γάρ
martys
gar
G3144
G1063
sillä todistajani

πνεύματί μου

ἐν

μού

ἐστιν ὁ

θεός

ᾧ

λατρεύω ἐν

τῷ

mou estin ho
Theos hō
latreuō
en
tō
G3450 G2076 G3588 G2316 G3739 G3000
G1722 G3588
minun on
Jumala jota
palvelen

τῷ

εὐαγγελίῳ

τοῦ

υἱοῦ

αὐτοῦ ὡς

ἀδιαλείπτως

hyiou
autou hōs
adialeiptōs
pneumati mou en
tō
euangeliō
tou
G4151
G3450 G1722 G3588 G2098
G3588 G5207 G846 G5613 G89
hengessäni minun
evankeliumissa
Poikansa Hänen miten lakkaamatta

μνείαν

ὑμῶν ποιοῦμαι

mneian
hymōn poioumai
G3417
G5216 G4160
muistossa teitä
pidän
TKIS 9. Sillä Jumala, jota hengessäni palvelen Hänen Poikansa ilosanoman julistajana, on
todistajani, kuinka lakkaamatta muistelen teitä,
FiSTLK2017 9. Sillä Jumala, jota hengessäni palvelen hänen Poikansa evankeliumilla, on
todistajani, kuinka teitä lakkaamatta muistan,
Biblia1776 9. Sillä Jumala on minun todistajani, jota minä hengessäni hänen Poikansa
evankeliumissa palvelen, että minä lakkaamatta teitä muistan,
CPR1642 9. Sillä Jumala on minun todistajan ( jota minä hengesäni hänen Poicans Evangeliumis
palwelen ) että minä aina lackamat teitä muistan.
UT1548 9. Sille Jumala ombi minun Todhistaijan
iota mine Hengeseni paluelen henen Poijans Euangeliumis
ette mine ilman lackamat teiden pälen muistan/
Sillä Jumala ompi minun todistajain
jota minä hengessäni palwelen hänen Poikansa ewankeliumissa
että minä ilman lakkaamatta teidän päällen muistan/
Ref2016NTSve 9. För Gud, som jag tjänar i min ande i evangeliet om hans Son, är mitt vittne att jag
ständigt nämner er
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TR Scriverer 10. δεόμενος, εἴπως ἤδη ποτὲ εὐοδωθήσομαι ἐν τῷ θελήματι τοῦ Θεοῦ
ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς.

Gr-East 10. πάντοτε ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου δεόμενος εἴ πως ἤδη ποτὲ εὐοδωθήσομαι
ἐν τῷ θελήματι τοῦ Θεοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς.
' πάντοτε ἐπὶ
τῶν
pantote epi
tōn
G3842 G1909 G3588
aina

εὐοδωθήσομαι ἐν

προσευχῶν μου

δεόμενος εἴπως ἤδη

ποτὲ

proseuchōn mou deomenos eipōs
ēdē
pote
G4335
G3450 G1189
G1513 G2235 G4218
rukouksissani minun anoen
jos ehkä jo
vihdoin

τῷ

θελήματι τοῦ

Θεοῦ

ἐλθεῖν

πρὸς

ὑμᾶς

euodōthēsomai en
tō
thelēmati tou
Theou elthein pros
hymas
G2137
G1722 G3588 G2307
G3588 G2316 G2064
G4314
G5209
onnistuisin
tahdossa
Jumalan tulemaan luoksenne teidän
TKIS 10. aina rukouksissani anoen, että jos mahdollista, lopultakin Jumalan tahdosta onnistuisin
tulemaan luoksenne.
FiSTLK2017 10. aina rukouksissani anoen, että jo vihdoinkin, jos Jumala tahtoo, pääsisin tulemaan
luoksenne.
Biblia1776 10. Rukoillen aina minun rukouksissani, että minä saisin jollakin tavalla vihdoin joskus,
jos Jumala tahtoo, onnellisen tien tulla teidän tykönne.
CPR1642 10. Ja pyydän rucouxisani että minä saisin kerrangin jos Jumala tahto onnellisen tien
tulla teidän tygönne.
UT1548 10. aina pydhen minun Rucouxesani/ Ette mine iollangi madhaisin saadha
ios Jumala tachto
onneliseni Tien tullaxen teiden tygen.
aina pyydän minun rukouksessani/ Että minä jollakin mahtaisin saada
jos Jumala tahtoo
onnellisen tien tullaksen teidän tykön.
Ref2016NTSve 10. i mina böner och alltid ber att jag nu på något sätt genom Guds vilja ska lyckas
komma till er.
11
TR Scriverer 11. ἐπιποθῶ γὰρ ἰδεῖν ὑμᾶς, ἵνα τι μεταδῶ χάρισμα ὑμῖν πνευματικόν, εἰς
τὸ στηριχθῆναι ὑμᾶς,
Gr-East 11. ἐπιποθῶ γὰρ ἰδεῖν ὑμᾶς, ἵνα τι μεταδῶ χάρισμα ὑμῖν πνευματικὸν εἰς τὸ
στηριχθῆναι ὑμᾶς,
' ἐπιποθῶ γὰρ
epipothō
gar
G1971
G1063
sillä ikävöin

εἰς

τὸ

ἰδεῖν ὑμᾶς ἵνα

τι

μεταδῶ χάρισμα ὑμῖν

πνευματικόν

idein hymas hina
ti
metadō charisma hymin pneumatikon
G1492 G5209 G2443 G5100 G3330 G5486
G5213 G4152
nähdä teitä
että
jonkin jakaisin armolahjan teille hengellisen

στηριχθῆναι ὑμᾶς

stērichthēnai hymas
eis
to
G5209
G1519 G3588 G4741
vahvistaakseni teitä

TKIS 11. Sillä ikävöin nähdä teitä, antaakseni teille jonkin hengellisen lahjan, jotta vahvistuisitte,
FiSTLK2017 11. Sillä ikävöin nähdä teitä voidakseni antaa teille jonkin hengellisen lahjan, että
tulisitte lujiksi,
Biblia1776 11. Sillä minä ikävöitsen teitä nähdä, että minä jotain hengellistä lahjaa teille jakaisin,
että te vahvistetuksi tulisitte,
CPR1642 11. Sillä minä ikäwöidzen teitä nähdä että minä jotain hengellistä lahja teille jacaisin
wahwistaxeni teitä.
UT1548 11. Sille ette mine halan teite nädhä/ senpäle ette mine iotakin Hengeliste Lahia teille
iacaisin/ teite wahwistamahan
Sillä että minä halaan teitä nähdä/ sen päälle että minä jotakin hengellistä lahjaa teille jakaisin/
teitä wahwistaman.
Ref2016NTSve 11. För jag längtar efter att få se er, för att jag ska få dela med mig någon andlig
gåva åt er, så att ni blir styrkta,
12
TR Scriverer 12. τοῦτο δέ ἐστι, συμπαρακληθῆναι ἐν ὑμῖν διὰ τῆς ἐν ἀλλήλοις πίστεως
ὑμῶν τε καὶ ἐμοῦ.
Gr-East 12. τοῦτο δέ ἐστι συμπαρακληθῆναι ἐν ὑμῖν διὰ τῆς ἐν ἀλλήλοις πίστεως ὑμῶν
τε καὶ ἐμοῦ.
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TKIS 12. se on, jotta keskellänne yhdessä virkistyisin* yhteisestä uskostamme, sekä teidän että
minun.
FiSTLK2017 12. se on, että minäkin saisin lohdutusta teidän keskuudessanne yhteisen uskomme
kautta, teidän ja minun.
Biblia1776 12. Se on, että minä saisin ynnä teidän kanssanne lohdutuksen, uskon kautta, joka
meillä keskenämme on, sekä teidän että minun.
CPR1642 12. Se on että minä saisin ynnä teidän cansan lohdutuxen Uscon cautta sekä teidän että
minun.
UT1548 12.
se on
ette mine ynne teiden cansan saisin Lohutoxen/ molombaiden Uskon cautta/ seke teiden ette
minun.
se on

että minä ynnä teidän kanssan saisin lohdutuksen/ molempaiden uskon kautta/ sekä teidän että
minun.
Ref2016NTSve 12. och det är att jag tillsammans med er ska få tröst genom vår gemensamma tro,
både er och min.
13
TR Scriverer 13. οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι πολλάκις προεθέμην ἐλθεῖν πρὸς

ὑμᾶς καὶ ἐκωλύθην ἄχρι τοῦ δεῦρο, ἵνα καρπόν τινα σχῶ καὶ ἐν ὑμῖν, καθὼς καὶ ἐν
τοῖς λοιποῖς ἔθνεσιν.
Gr-East 13. οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι πολλάκις προεθέμην ἐλθεῖν πρὸς

ὑμᾶς, καὶ ἐκωλύθην ἄχρι τοῦ δεῦρο, ἵνα τινὰ καρπὸν σχῶ καὶ ἐν ὑμῖν καθὼς καὶ ἐν
τοῖς λοιποῖς ἔθνεσιν.
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TKIS 13. En myöskään tahdo teidän, veljet, olevan tietämättömiä siitä, että monesti olen päättänyt
tulla luoksenne, saadakseni jonkin hedelmän myös teidän keskellänne, niin kuin muittenkin
pakanain keskellä, mutta olen ollut estynyt tähän asti.
FiSTLK2017 13. Veljet, en tahdo teiltä salata, että jo monta kertaa olen päättänyt tulla luoksenne
saadakseni jonkin hedelmän teidänkin keskuudestanne, niin kuin muidenkin pakanoiden, mutta
olen ollut estetty tähän asti.
Biblia1776 13. Mutta en minä tahdo salata teiltä, rakkaat veljet, että minä olen usein aikonut tulla
teidän tykönne, (ja olen tähän asti estetty) että minä teidänkin seassanne jonkun hedelmän saisin,
niinkuin muidenkin pakanain seassa.
CPR1642 13. Mutta en minä tahdo teildä salata rackat weljet että minä olen usein ajatellut tulla
teidän tygönne waicka minä olen tähänasti estetty että minä teidängin seasan jongun hedelmän
saisin nijncuin pacanaingin seas.
UT1548 13. Mutta em mine teilde salata tachto/ Rackat Weliet/ ette Mine olen wsein aiatellut tulla
teiden tygen/ waicka mine olen estetty tehenasti/ Ette mine mös teiden seasan/ madhaisin iongun
Hedhelmen saatta/ ninquin muinengi Pacanain keskene.

Mutta en minä teiltä salata tahdo/ Rakkaat weljet/ että minä olen usein ajatellut tulla teidän tykön/
waikka minä olen estetty tähän asti/ Että minä myös teidän seassan/ mahtaisin jonkun hedelmän
saattaa/ niinkuin muinenkin pakanain keskellä.
Ref2016NTSve 13. Nu vill jag inte, bröder, att ni ska vara ovetande om att jag många gånger har
planerat att komma till er, för att jag skulle kunna få någon frukt också bland er såsom bland de
andra hednafolken, men jag har hittills varit förhindrad.
14
TR Scriverer 14. Ἕλλησί τε καὶ βαρβάροις, σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις ὀφειλέτης εἰμί• GrEast 14. Ἕλλησί τε καὶ βαρβάροις, σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις ὀφειλέτης εἰμί·
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TKIS 14. Olen velassa sekä kreikkalaisille että barbaareille*, sekä viisaille että tyhmille.
FiSTLK2017 14. Kreikkalaisille ja barbaareille, viisaille ja tyhmille olen velassa.
Biblia1776 14. Minä olen velkapää Grekiläisille ja muukalaisille, viisaille ja tyhmille.
CPR1642 14. Minä olen welcapää Grekeille ja ei Grekeille wijsaille ja tyhmille.
UT1548 14. Mine olen Welcapä/ seke Grekein ette mucalaisten/ seke Wisasten ette Tyhmein.
Minä olen welkapää/ sekä krekain että muukalaisten/ sekä wiisasten että tyhmäin.
Ref2016NTSve 14. Både mot greker och barbarer, både mot visa och ovisa har jag skyldigheter.
15
TR Scriverer 15. οὕτω τὸ κατ’ ἐμὲ πρόθυμον καὶ ὑμῖν τοῖς ἐν Ῥώμῃ εὐαγγελίσασθαι. GrEast 15. οὕτω τὸ κατ’ ἐμὲ πρόθυμον καὶ ὑμῖν τοῖς ἐν Ρώμῃ εὐαγγελίσασθαι.
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TKIS 15. Mitä minuun tulee, olen siis altis julistamaan ilosanomaa myös teille Roomassa asuville.
FiSTLK2017 15. Omasta puolestani siis olen halukas julistamaan evankeliumin teillekin, Roomassa
asuville.
Biblia1776 15. Sentähden niin paljo kuin minussa on, olen minä teillekin, jotka Roomissa olette,
valmis evankeliumia saarnaamaan.

CPR1642 15. Sentähden nijn paljo cuin minusa on olen minä teillekin walmis Romisa Evangeliumita
saarnaman.
UT1548 15. Senteden nin palio quin minussa ombi/ walmis mine olen/ teille mös iotca Romissa
oletta/ Euangeliumi sarnaman.
Sentähden niin paljon kuin minussa ompi/ walmis minä olen/ teille myös jotka Romassa olette/
ewankeliumia saarnaaman.
Ref2016NTSve 15. Därför är jag redo så långt det beror på mig att predika evangeliet också för er
som är i Rom.
16
TR Scriverer 16. οὐ γὰρ ἐπαισχύνομαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ• δύναμις γὰρ Θεοῦ
ἐστιν εἰς σωτηρίαν παντὶ τῷ πιστεύοντι, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι.
Gr-East 16. οὐ γὰρ ἐπαισχύνομαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ· δύναμις γὰρ Θεοῦ ἐστιν
εἰς σωτηρίαν παντὶ τῷ πιστεύοντι, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι.
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TKIS 16. En näet häpeä (Kristuksen) ilosanomaa, sillä se on Jumalan voima pelastukseksi
jokaiselle uskovalle, sekä juutalaiselle ensin että kreikkalaiselle.
FiSTLK2017 16. Sillä en häpeä Kristuksen evankeliumia, sillä se on Jumalan voima, jokaiselle
uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle.
Biblia1776 16. Sillä en minä häpee Kristuksen evankeliumia; sillä se on Jumalan voima itsekullekin
uskovaiselle autuudeksi. Ensin Juudalaiselle, niin myös Grekiläiselle.
CPR1642 16. Sillä en minä häpe Christuxen Evangeliumita joca on Jumalan wäki idzecullengin
uscowaiselle autuudexi.
UT1548 16. Sille em mine häpie Christusen Euangeliumita. Sille ette se ombi Jumalan weki/ ioca
autuaxi teke caiki ne iotca sen päle vskouat/
Sillä en minä häpeä Kristuksen ewankeliumia. Sillä että se ompi Jumalan wäki/ joka autuaaksi
tekee kaikki ne jotka sen päälle uskowat/
Ref2016NTSve 16. För jag skäms inte för Kristi evangelium, för det är Guds kraft till frälsning för
var och en som tror, först för juden, (så) också för greken.

TR Scriverer 17. δικαιοσύνη γὰρ Θεοῦ ἐν αὐτῷ ἀποκαλύπτεται ἐκ πίστεως εἰς πίστιν,
καθὼς γέγραπται, Ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται.
Gr-East 17. δικαιοσύνη γὰρ Θεοῦ ἐν αὐτῷ ἀποκαλύπτεται ἐκ πίστεως εἰς πίστιν, καθὼς
γέγραπται· ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται.
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TKIS 17. Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin on kirjoitettu:
"Vanhurskas on elävä uskosta."
FiSTLK2017 17. Sillä Jumalan vanhurskaus [2] ilmoitetaan siinä uskosta tulevana uskoa varten,
niin kuin on kirjoitettu: "Vanhurskas on elävä uskosta."
Biblia1776 17. Sillä siinä se vanhurskaus, joka Jumalan edessä kelpaa, ilmoitetaan uskosta
uskoon, niinkuin kirjoitettu on: vanhurskaan pitää elämän uskosta.
CPR1642 17. Ensin Judalaiselle ja sijtte Grekille: sillä sijnä julistetan se wanhurscaus joca Jumalan
edes kelpa cuin uscosta uscohon tule nijncuin kirjoitettu on: Wanhurscas elä hänen uscostans.
UT1548 17. Ensin Juttaille ia mös nijlle Grekille/ Senteden ette sijnä iulgistetan se Wa'hurskaus
ioca Jumalan edes kelpa/ quin vskosta vskoho' tule/ nin quin kirioitettu on/ se Wanhurskas pite
vskostans elemen.
Ensin juuttaille ja myös niille Krekille/ Sen tähden että siinä julkistetaan se wanhurskaus joka
Jumalan edessä kelpaa/ kuin uskosta uskohon tulee/ niin kuin kirjoitettu on/ se wanhurskas pitää
uskostansa elämän.
Ref2016NTSve 17. För i detta är Guds rättfärdighet uppenbarad från tro till tro, som det står skrivet:
Den rättfärdige ska leva av tro.
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TR Scriverer 18. Ἀποκαλύπτεται γὰρ ὀργὴ Θεοῦ ἀπ’ οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν καὶ
ἀδικίαν ἀνθρώπων τῶν τὴν ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ κατεχόντων•
Gr-East 18. Ἀποκαλύπτεται γὰρ ὀργὴ Θεοῦ ἀπ’ οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν καὶ
ἀδικίαν ἀνθρώπων τῶν τὴν ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ κατεχόντων,
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TKIS 18. Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta ihmisten kaikkea jumalattomuutta ja vääryyttä
vastaan, niitten, jotka vääryydellä pimittävät totuuden,
FiSTLK2017 18. Sillä Jumalan viha on ilmestyvä taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja
vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,
Biblia1776 18. Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaiken ihmisten jumalattomuuden ja
vääryyden tähden, jotka totuuden vääryydessä pitävät.
CPR1642 18. SIllä Jumalan wiha ilmesty Taiwast caickein ihmisten jumalattomuden ja wääryden
tähden jotca totuuden wäärydes pitäwät.
UT1548 18. Sille ette Jumalan wiha Taiuahasta * tulepi ilmei/ ylitze caikein Inhimisten
Jumalattoma' menon/ ia wärydhen iotca Totudhen wärydhes piteuet.
Sillä että Jumalan wiha taiwahasta tuleepi ilmi/ ylitse kaikkein ihmisten jumalattoman menon/ ja
wääryyden jotka totuuden wääryydessä pitäwät.
Ref2016NTSve 18. För Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet
hos människor som i orättfärdighet håller sanningen tillbaka.
19
TR Scriverer 19. διότι τὸ γνωστὸν τοῦ Θεοῦ φανερόν ἐστιν ἐν αὐτοῖς• ὁ γὰρ Θεὸς
αὐτοῖς ἐφανέρωσε.
Gr-East 19. διότι τὸ γνωστὸν τοῦ Θεοῦ φανερόν ἐστιν ἐν αὐτοῖς· ὁ γὰρ Θεὸς αὐτοῖς
ἐφανέρωσε.
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TKIS 19. koska se, mikä Jumalasta on tiettävissä, on ilmeistä heidän keskellään. Jumala on sen
näet heille ilmoittanut.
FiSTLK2017 19. sen tähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on heillä tiedossa, sillä Jumala
on sen heille ilmoittanut.

Biblia1776 19. Sentähden se, mikä taidetaan Jumalasta tuta, on heille tiettävä; sillä Jumala ilmoitti
sen heille.
CPR1642 19. Sentähden se cuin taitan Jumalasta tuta on heille tiettäwä jonga Jumala heille
ilmoitti
UT1548 19. Senteden ette se quin taitan Jumalasta tuta/ se ombi heisse iulkinen. Sille ette Jumala
heille sen ilmoitti/
Sentähden että se kuin taitaan Jumalasta tuta/ se ompi heissä julkinen. Sillä että Jumala heille sen
ilmoitti/
Ref2016NTSve 19. För det som kan förstås om Gud är uppenbart bland dem, för Gud har
uppenbarat (det) för dem.
20
TR Scriverer 20. τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως κόσμου τοῖς ποιήμασι νοούμενα

καθορᾶται, ἥ τε ἀΐδιος αὐτοῦ δύναμις καὶ θειότης, εἰς τὸ εἶναι αὐτοὺς
ἀναπολογήτους•
Gr-East 20. τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως κόσμου τοῖς ποιήμασι νοούμενα

καθορᾶται, ἥ τε ἀΐδιος αὐτοῦ δύναμις καὶ θειότης, εἰς τὸ εἶναι αὐτοὺς
ἀναπολογήτους,
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TKIS 20. Sillä Hänen näkymättömät ominaisuutensa — sekä Hänen iäinen voimansa, että
jumaluutensa — ovat *Hänen teoissaan* tarkattuina maailman luomisesta asti nähtävinä, niin
etteivät he ole puolustettavissa,
FiSTLK2017 20. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja
jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissaan katsellaan, maailman luomisesta nähtävinä, niin
etteivät he voi millään itseään puolustaa,
Biblia1776 20. Sillä hänen näkymättömät menonsa, nimittäin, ijankaikkinen voimansa ja
jumaluutensa nähdään hamasta maailman luomisesta, jotka ymmärretään niistä, jotka tehdyt ovat:
ettei he taitaisi itseänsä syyttömiksi sanoa.
CPR1642 20. Sijnä että hänen näkymättömät menons se on hänen ijancaickinen woimans ja
jumaludens nähdäisin cosca nijtä hänen tegoisans tutkitan nimittäin mailman luomises.

UT1548 20. sen cautta/ Ette henen näkymettomat meno'sa/ se on/ henen ijancaikinen Woimans ia
Jumalus/ tuleuat nächteuexi/ coska nijste wari otetan/ henen Tegoisansa/ nimiten/ Mailman
loomisesta.
sen kautta/ Että hänen näkymättömät menonsa/ se on/ hänen iankaikkinen woimansa ja
jumaluus/ tulewat nähtäwäksi/ koska niistä waari otetaan/ hänen teoissansa/ nimittäin/ maailman
luomisesta.
Ref2016NTSve 20. För hans osynliga (väsen), hans eviga makt och Gudom kan förstås ända från
världens skapelse (och) kan ses klart genom det som är skapat, så de är utan ursäkt.
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TR Scriverer 21. διότι γνόντες τὸν Θεόν, οὐχ ὡς Θεὸν ἐδόξασαν ἢ εὐχαρίστησαν, ἀλλ’

ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτῶν, καὶ ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν καρδία.
Gr-East 21. διότι γνόντες τὸν Θεὸν οὐχ ὡς Θεὸν ἐδόξασαν ἢ εὐχαρίστησαν, ἀλλ’

ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτῶν, καὶ ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν καρδία·
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TKIS 21. koska he — vaikka ovat tunteneet Jumalan — eivät ole Häntä Jumalana kunnioittaneet
eivätkä kiittäneet. Sen sijaan he ovat käyneet ajatuksiltaan turhamaisiksi, ja heidän ymmärtämätön
sydämensä on pimentynyt.
FiSTLK2017 21. koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet
eivätkä kiittäneet, vaan ovat tulleet ajatuksiltaan turhanpäiväisiksi, ja heidän ymmärtämätön
sydämensä on pimentynyt.
Biblia1776 21. Että he tunsivat Jumalan, ja ei ylistäneet häntä niinkuin Jumalaa eikä kiittäneet,
vaan vilpistelivät omissa ajatuksissansa, ja heidän järjetöin sydämensä on pimennyt.
CPR1642 21. Nijn ettei heillä ole yhtän estelemyst: sillä he tiesit olewan yhden Jumalan ja ei
ylistänet händä nijncuin Jumalata eikä kijttänet waan wilpistelit omisa ajatuxisans ja heidän
järjetöin sydämens on piminnyt.
UT1548 21. Nin ettei heille ole ychten luchtamista/ Senteden ette he tiesit yden Jumalan oleua'/ ia
ei ole hende ylisteneet ninquin ychte Jumalata/ eikä mös kijtteneet/ Waan he wilpistelit heiden *
aijatoxisans/ ia heiden ierghetöin Sydhemens ombi piminyt.
Niin ettei heillä ole yhtään luottamista/ Sen tähden että he tiesit yhden Jumalan olewan/ ja ei ole
häntä ylistäneet niinkui yhtä Jumalata/ eikä myös kiittäneet/ Waan he wilpistelit heidän
ajatuksissansa/ ja heidän järjetöin sydämensä ompi pimennyt.

Ref2016NTSve 21. För när de kände Gud, ärade de inte (honom) som Gud, inte heller var (de)
tacksamma, utan blev fåfängliga i sina tankar och deras oförnuftiga hjärtan förmörkades.
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TR Scriverer 22. φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν, GrEast 22. φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν,
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G3471
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TKIS 22. Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmistyneet
FiSTLK2017 22. Väittäessään viisaita olevansa he ovat tulleet tyhmiksi
Biblia1776 22. Kuin he itsensä viisaiksi luulivat, niin he ovat tyhmiksi tulleet,
CPR1642 22. Cosca he idzens wijsaxi luulit nijn he owat tyhmäxi tullet.
UT1548 22. Coska he itzense Wisaxi lwlit/ nin he ouat Tyhmexi tulluet/
Koska he itsensä wiisaaksi luulit/ niin he owat tyhmäksi tulleet/
Ref2016NTSve 22. De påstod sig vara visa, (men) de blev dårar.
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TR Scriverer 23. καὶ ἤλλαξαν τὴν δόξαν τοῦ ἀφθάρτου Θεοῦ ἐν ὁμοιώματι εἰκόνος
φθαρτοῦ ἀνθρώπου καὶ πετεινῶν καὶ τετραπόδων καὶ ἑρπετῶν.
Gr-East 23. καὶ ἤλλαξαν τὴν δόξαν τοῦ ἀφθάρτου Θεοῦ ἐν ὁμοιώματι εἰκόνος φθαρτοῦ
ἀνθρώπου καὶ πετεινῶν καὶ τετραπόδων καὶ ἑρπετῶν.
' καὶ
kai
G2532
ja

ἤλλαξαν

τὴν

δόξαν τοῦ

ἀφθάρτου

Θεοῦ

ἐν

ὁμοιώματι

ēllaksan
tēn
doksan tou
afthartou
Theou en
homoiōmati
G236
G3588 G1391 G3588 G862
G2316 G1722 G3667
ovat vaihtaneet
kunnian
katoamattoman Jumalan
kaltaisuudeksi

εἰκόνος φθαρτοῦ ἀνθρώπου καὶ
eikonos fthartou anthrōpou
G1504 G5349
G444
kuvan katoavan ihmisen

πετεινῶν καὶ

τετραπόδων καὶ

ἑρπετῶν

kai
peteinōn kai
tetrapodōn
kai
herpetōn
G2532 G4071
G2532 G5074
G2532 G2062
ja
lintujen
ja
nelijalkaisten ja
matelevaisten

TKIS 23. ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden vaihtaneet katoavan ihmisen ja lintujen ja
nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan hahmoon.
FiSTLK2017 23. ja ovat vaihtaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavan ihmisen, lintujen,
nelijalkaisten ja matelijoiden kuvan kaltaiseksi.
Biblia1776 23. Ja ovat katoomattoman Jumalan kunnian muuttaneet katoovaisen ihmisen ja lintuin
ja neljäjalkaisten ja matelevaisten kuvan muotoiseksi.

CPR1642 23. Ja owat catomattoman Jumalan cunnian muuttanet cuwaxi ei ainoastans tehdyn
catowaisten ihmisten mutta myös linduin neljäjalcaisten ja matelewaisten eläinden muotoisexi.
UT1548 23. ia ouat mwttaneet sen catomattoman Jumalan Cunnian/ Cuuaxi/ ioca ei waan techty
ollut catouaiste' Inhimisten/ Mutta mös Linduin ia Nelijalcaisten ia mateleuain Eleinten motoisexi.
ja owat muuttaneet sen katoamattoman Jumalan kunnian kuwaksi/ joka ei waan tehty ollut
katoawaisten ihmisten/ Mutta myös lintuin ja nelijalkaisten ja matelewain eläinten muotoiseksi.
Ref2016NTSve 23. Och bytte ut den oförgänglige Gudens härlighet mot en bild som liknar en
förgänglig människa och fåglar och fyrfotadjur och kräldjur.
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TR Scriverer 24. Διὸ καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῶν καρδιῶν
αὐτῶν εἰς ἀκαθαρσίαν, τοῦ ἀτιμάζεσθαι τὰ σώματα αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς•
Gr-East 24. Διὸ καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῶν καρδιῶν αὐτῶν
εἰς ἀκαθαρσίαν τοῦ ἀτιμάζεσθαι τὰ σώματα αὐτῶν ἐν αὑτοῖς,
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TKIS 24. Sen vuoksi Jumala onkin* heidät, heidän sydämensä himoissa jättänyt saastaisuuteen,
häpäisemään keskenään omat ruumiinsa,
FiSTLK2017 24. Sen tähden Jumala on heidät heidän sydämensä himoissa hylännyt
saastaisuuteen häpäisemään itse omat ruumiinsa,
Biblia1776 24. Sentähden on myös Jumala heidät laskenut sydämensä himoihin, saastauteen,
häpäisemään keskenänsä omaa ruumistansa,
CPR1642 24. Sentähden on myös Jumala heidän laskenut sydämens himoihin saastauten
häwäisemän keskenäns oma ruumistans
UT1548 24. Senteden ombi mös Jumala heite laskenut heiden Sydheme's himohin/ saastauxehen/
häueisemen heiden oma Rumistans keskenens/
Sentähden ompi myös Jumala heitä laskenut heidän sydämensä himoihin/ saastaukseen/
häwäisemän heidän omaa ruumistansa keskenänsä./
Ref2016NTSve 24. Därför utlämnade också Gud dem i deras hjärtans begär åt orenhet, till att
förnedra sina kroppar med varandra.

25
TR Scriverer 25. οἵτινες μετήλλαξαν τὴν ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ ψεύδει, καὶ

ἐσεβάσθησαν καὶ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα, ὅς ἐστιν εὐλογητὸς εἰς
τοὺς αἰῶνας. ἀμήν.
Gr-East 25. οἵτινες μετήλλαξαν τὴν ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ ψεύδει, καὶ ἐσεβάσθησαν
καὶ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα, ὅς ἐστιν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας·
ἀμήν.
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TKIS 25. nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet
luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty ikuisesti*, Aamen.
FiSTLK2017 25. nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja
palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, aamen.
Biblia1776 25. Jotka Jumalan totuuden ovat valheeksi muuttaneet ja ovat kunnioittaneet ja
palvelleet enemmän luontokappaletta kuin Luojaa, joka on siunattu ijankaikkisesti, amen!
CPR1642 25. Jotca Jumalan totuuden owat walhexi muuttanet ja owat cunnioittanet ja palwellet
enämmän luoduja cuin idze Luoja jota pitä ijancaickisest kijtettämän Amen.
UT1548 25. Jotca Jumalan Totudhen ouat mwttaneet Walehexi/ ia ouat cunnioittaneet ia palueleet
enämen Loondo cappaleita/ quin itze Loija/ ioca o'bi kijtettepe ija'caikisesta Am'.
Jotka Jumalan totuuden owat muuttaneet walheeksi/ ja owat kunnioittaneet ja palwelleet
enemmin luontokappaleita/ kuin itse Luoja/ joka ompi kiitettäwä iankaikkisesta Amen.
Ref2016NTSve 25. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tjänade och dyrkade det skapade i
stället för Skaparen, (han) som är välsignad i evighet. Amen.
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TR Scriverer 26. Διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας• αἵ τε γὰρ
θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν•
Gr-East 26. Διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας. αἵ τε γὰρ θήλειαι
αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν,
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TKIS 26. Sen vuoksi Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan, sillä heidän
naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen.
FiSTLK2017 26. Sen tähden Jumala on hylännyt heidät häpeällisiin himoihin. Sillä heidän naisensa
ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen.
Biblia1776 26. Sentähden on Jumala heidät antanut ylön häpiällisiin himoihin, että myös heidän
vaimonsa ovat muuttaneet luonnollisen tavan luontoa vastaan,
CPR1642 26. Sentähden on myös Jumala heidän ylönandanut häpiälisijn himoihin että heidän
waimons owat muuttanet luonnollisen tawan luondo wastan.
UT1548 26. Senteden ombi mös Jumala heite ylenandanut häpielisijn Himoin. Sille ette heiden
waimonsa ouat muttaneet sen Loonolisen tauan/ sihen quin ombi wastan loondo.
Sentähden ompi myös Jumala heitä ylenantanut häpeällisiin himoihin. Sillä että heidän waimonsa
owat muuttaneet sen luonnollisen tawan/ siihen kuin ompi wastaan luontoa.
Ref2016NTSve 26. Därför utlämnade Gud dem åt skamliga begär. För även deras kvinnor bytte ut
det naturliga umgänget mot det som är mot naturen.
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TR Scriverer 27. ὁμοίως τε καὶ οἱ ἄρσενες ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας,

ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσι τὴν ἀσχημοσύνην
κατεργαζόμενοι, καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς
ἀπολαμβάνοντες.
Gr-East 27. ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἄρσενες ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας

ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσι τὴν ἀσχημοσύνην
κατεργαζόμενοι καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς
ἀπολαμβάνοντες.
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TKIS 27. Ja samoin miespuoletkin luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat
kiimassaan syttyneet toisiinsa harjoittaen miespuolet miespuolten kanssa riettautta ja ovat
saaneet itseensä villityksestään sen palkan, joka piti saada.
FiSTLK2017 27. Samoin miehetkin luopuen luonnollisesta yhteydestä naisten kanssa ovat
kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet miehet miesten kanssa kauheaa siveettömyyttä ja
saaneet eksymyksestään itseensä sen palkan, mikä saada piti.
Biblia1776 27. Niin myös miehet ovat antaneet ylön vaimon luonnollisen pitämisen, toinen toisensa
puoleen himoissansa palaneet, miehet miesten kanssa riettauden tehneet ja saaneet, niinkuin
pitikin, eksymisensä palkan itsessänsä.
CPR1642 27. Nijn myös miehet owat ylönandanet waimoin luonnollisen pitämisen ja owat toinen
toisens puoleen himoisans palainnet ja miehet owat miesten cansa riettauden tehnet ja owat
saanet nijncuin pitikin exymisens palcan idze heisäns.
UT1548 27. Samalmoto mös Miehet ouat ylenandanuet sen waimoin loonolisen pitemisen/ ia ouat
toinen toisens polen palaneet heiden himoisansa/ ia Miehet ouat Miesten cansa riettaudhen
tehnet/ Ja ouat saanet
ninquin pitiki
heide' exymisens palca' itzeheisensä.
Sentähden myös miehet owat ylenantaneet sen waimoin luonnollisen pitämisen/ ja owat toinen
toisensa puoleen palaneet himoissansa/ ja miehet owat miesten kanssa riettauden tehneet/ ja
owat saaneet
niinkuin pitikin
heidän eksymisensä palkan itse heihinsä.
Ref2016NTSve 27. Och på samma sätt lämnade också männen det naturliga umgänget med
kvinnan och upptändes av begär till varandra och gjorde det som är skamligt, män med män, och
fick själva ta emot den lön som de förtjänade för sin förvillelse.
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TR Scriverer 28. Καὶ καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει, παρέδωκεν
αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, ποιεῖν τὰ μὴ καθήκοντα,
Gr-East 28. Καὶ καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει, παρέδωκεν αὐτοὺς
ὁ Θεὸς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, ποιεῖν τὰ μὴ καθήκοντα,
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TKIS 28. Ja niin kuin he eivät pitäneet hyvänä Jumalan tuntemista, niin Jumala jätti heidät
kelvottoman mielen valtaan, tekemään sopimattomia.
FiSTLK2017 28. Koska heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, Jumala hylkäsi heidät
heidän kelvottomaan mieleensä tekemään sopimattomia.
Biblia1776 28. Ja niinkuin ei he tahtoneet Jumalaa tuta, niin Jumala laski heidät häijyyn mieleen
tekemään niitä, mitä ei sovi tehdä,
CPR1642 28. Ja nijncuin ei he tahtonet Jumalata tuta nijn Jumala laski myös heidän häijyyn
mielehen tekemän nijtä cuin ei pidäis tehtämän:
UT1548 28. Ja ninquin ei he totellehet ette he Jumala' tundisit/ nin mös Jumala laski heite heijun
mielehen/ tekemen nijte quin ei pideisi tectemen/
Ja niinkuin ei he totelleet että he Jumalan tuntisit/ niin myös Jumala laski heitä häijyn mielehen/
tekemään niitä kuin ei pitäisi tehtämän.
Ref2016NTSve 28. Och eftersom de inte satte värde på att behålla kunskapen om Gud, utlämnade
Gud dem åt ett förfallet sinnelag så att de gör sådant som inte får göras,
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TR Scriverer 29. πεπληρωμένους πάσῃ ἀδικίᾳ, πορνείᾳ, πονηρίᾳ, πλεονεξίᾳ κακίᾳ•
μεστοὺς φθόνου, φόνου, ἔριδος, δόλου, κακοηθείας• ψιθυριστάς,
Gr-East 29. πεπληρωμένους πάσῃ ἀδικίᾳ πορνείᾳ πονηρίᾳ πλεονεξίᾳ κακίᾳ, μεστοὺς
φθόνου φόνου ἔριδος δόλου κακοηθείας,

' πεπληρωμένους
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TKIS 29. He ovat täynnä kaikkea vääryyttä, (haureutta,) pahuutta, ahneutta, ilkeyttä, täynnä kateutta,
murhaa, riitaa, petosta. pahansuontia.
FiSTLK2017 29. He ovat täynnä kaikkea vääryyttä, haureutta, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä
kateutta, murhaa, riitaa, petosta, ilkeyttä.
Biblia1776 29. Täynnänsä kaikkea vääryyttä, salavuoteutta, koiruutta, ahneutta, pahuutta: täynnä
kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahan suomuutta:
CPR1642 29. Täynäns caickia wääryttä Salawuoteutta Coirutta Ahneutta Pahutta täynäns Cateutta
Murha Rijta Petosta.
UT1548 29. Teunens caikia Wärytte/ Salawoteita/ Coirutta/ Ahneutta/ Pahutta/ teunens catehutta/
Murha/ Rijta/ Petosta/
Täynnänsä kaikkia wääryyttä/ salawuoteita/ koiruutta/ ahneutta/ pahuutta/ täynnänsä kateutta/
murhaa/ riitaa/ petosta/
Ref2016NTSve 29. uppfyllda av all (slags) orättfärdighet, otukt, ondska, girighet, elakhet, fulla av
avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja.
30
TR Scriverer 30. καταλάλους, θεοστυγεῖς, ὑβριστάς, ὑπερηφάνους, ἀλαζόνας,
ἐφευρετὰς κακῶν, γονεῦσιν ἀπειθεῖς,
Gr-East 30. ψιθυριστάς, καταλάλους, θεοστυγεῖς, ὑβριστάς, ὑπερηφάνους, ἀλαζόνας,
ἐφευρετὰς κακῶν, γονεῦσιν ἀπειθεῖς,
' καταλάλους
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ὑβριστάς

ὑπερηφάνους ἀλαζόνας

theostygeis
hybristas
hyperēfanous
G2319
G5197
G5244
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vanhemmille tottelemattomia
TKIS 30. He ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavia, väkivaltaisia, ylpeitä,
kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia,
FiSTLK2017 30. He ovat korvaan kuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavia, väkivaltaisia,
ylvästelijöitä, kerskureita, kekseliäitä pahassa, vanhemmilleen tottelemattomia,

Biblia1776 30. Korvankuiskutteliat, panetteliat, Jumalaa vihaajat, häpäisiät, ylpiät öykkärit, pahain
neuvoin pesät, vanhemmillensa tottelemattomat,
CPR1642 30. Pahantawaiset corwancuiscutteliat panetteliat Jumalan ylöncadzojat wäkiwallaiset
corjat öyckärit pahain neuwoin pesät wanhemmillens tottelemattomat.
UT1548 30. Pahantauaiset/ Coruan wiskutteliat/ Panetteliat/ Jumalan * ylencatzoijat/
Wekiuallaiset/ Coriat * Euchkerit/ * Pahain neuuoin pesät/ Wanhembaidens cwlemattomat/
Pahantapaiset/ korwaan kuiskuttelijat/ panettelijat/ Jumalan ylenkatsojat/ wäkiwaltaiset/ koriat
öykkärit/ pahain neuwoin pesät/ wanhempaidensa kuulemattomat/
Ref2016NTSve 30. (De är) skvalleraktiga, förtalare, gudshatare, våldsmän, stolta, skrytsamma,
uppfinningsrika i det onda, olydiga mot (sina) föräldrar,
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TR Scriverer 31. ἀσυνέτους, ἀσυνθέτους, ἀστόργους, ἀσπόνδους, ἀνελεήμονας•
Gr-East 31. ἀσυνέτους, ἀσυνθέτους, ἀστόργους, ἀσπόνδους, ἀνελεήμονας·
' ἀσυνέτους
ἀσυνθέτους
asynetous
asynthetous
G801
G802
ymmärtämättömiä liiton rikkojia

ἀστόργους

ἀσπόνδους ἀνελεήμονας·
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G786
G415
rakkaudettomia omaisia kohtaan petollisia
armottomia

TKIS 31. ymmärtämättömiä, epäluotettavia, rakkaudettomia, (epäsopuisia,) säälimättömiä.
FiSTLK2017 31. ymmärtämättömiä, epäluotettavia, riitaisia, rakkaudettomia ja armottomia.
Biblia1776 31. Tomppelit, liiton rikkojat, haluttomat, sovittamattomat, armottomat.
CPR1642 31. Tompelit wilpisteljät julmat sopimattomat haluttomat.
UT1548 31. Tompelit/ wilpitzijet/ * Julmat/ * Sopimattomat/ Armoittomat.
Tomppelit/ wilpitsijät/ julmat/ sopimattomat/
Ref2016NTSve 31. oförståndiga, trolösa, kärlekslösa, oförsonliga, obarmhärtiga.
32
TR Scriverer 32. οἵτινες τὸ δικαίωμα τοῦ Θεοῦ ἐπιγνόντες, ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα

πράσσοντες ἄξιοι θανάτου εἰσίν, οὐ μόνον αὐτὰ ποιοῦσιν, ἀλλὰ καὶ συνευδοκοῦσι
τοῖς πράσσουσι.
Gr-East 32. οἵτινες τὸ δικαίωμα τοῦ Θεοῦ ἐπιγνόντες, ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες

ἄξιοι θανάτου εἰσίν, οὐ μόνον αὐτὰ ποιοῦσιν, ἀλλὰ καὶ συνευδοκοῦσι τοῖς
πράσσουσι.
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Θεοῦ
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TKIS 32. Vaikka he tuntevat Jumalan säännöksen, että sellaisten harjoittajat ansaitsevat kuoleman,
he eivät ainoastaan itse niitä harjoita, vaan myös antavat hyväksymisensä niitten harjoittajille.
FiSTLK2017 32. He tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka sellaista harjoittavat,
ovat kuoleman ansainneet. Silti he eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan antavat myös
hyväksymisensä niille, jotka sellaista harjoittavat.
Biblia1776 32. Jotka Jumalan oikeuden tietävät, (että ne, jotka näitä tekevät, ovat kuoleman
ansainneet) ei ainoastaan niitä tee, mutta myös suostuvat niihin, jotka niitä tekevät.
CPR1642 32. Jotca Jumalan wanhurscauden tietäwät ( että ne cuin näitä tekewät owat cuoleman
ansainnet ) ei he ainoastans nijtä tee mutta myös suostuwat nijhin jotca nijtä tekewät.
UT1548 32. Jotca Jumalan Wanhurskauden tieteuet
ette ne quin neite tekeuet/ ouat Colema' ansanuet
ei he waiuoin nijte tee/ mutta mös andauat Sosionsa ninen iotca site tekeuet.
Jotka Jumalan wanhurskauden tietäwät
että ne kuin näitä tekewät/ owat kuoleman ansainneet
ei he waiwoin niitä tee/ mutta myös antawat suosionsa niinen jotka sitä tekewät.
Ref2016NTSve 32. De känner till Guds rättvisa dom, att de som handlar så förtjänar döden, (ändå)
gör de inte bara sådant, utan håller också med dem som gör (det).

Rooma 2 (Romans 2)
1
TR Scriverer 1. Διὸ ἀναπολόγητος εἶ, ὦ ἄνθρωπε πᾶς ὁ κρίνων• ἐν ᾧ γὰρ κρίνεις τὸν
ἕτερον, σεαυτὸν κατακρίνεις, τὰ γὰρ αὐτὰ πράσσεις ὁ κρίνων.
Gr-East 1. Διὸ ἀναπολόγητος εἶ, ὦ ἄνθρωπε, πᾶς ὁ κρίνων· ἐν ᾧ γὰρ κρίνεις τὸν
ἕτερον, σεαυτὸν κατακρίνεις· τὰ γὰρ αὐτὰ πράσσεις ὁ κρίνων.
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ἀναπολόγητος εἶ
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G1352
G379
G1488
sentähden ilman puolustusta olet

ᾧ

γὰρ

κρίνεις τὸν

ὦ
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tuomitset
harjoitat itse joka
TKIS 1. Sen vuoksi sinä, oi ihminen — jokainen, joka tuomitset — et ole puolustettavissa. Sillä siinä,
missä tuomitset toisen, tuomitset itsesi, koska sinä joka tuomitset, harjoitat samoja tekoja.
FiSTLK2017 1. Sen tähden, ihminen, et voi millään itseäsi puolustaa, olitpa kuka hyvänsä, joka
tuomitset. Sillä mistä toista tuomitset, siihen sinä tuomitset itsesi syylliseksi, koska sinä, joka
tuomitset, teet samoja tekoja.
Biblia1776 1. Sentähden, oi ihminen, et sinä taida itsiäs syyttömäksi tehdä, vaikka kuka sinä olet,
joka tuomitset; sillä jossa sinä toista tuomitset, siinä sinä itses tuomitset, ettäs niitä teet, joita sinä
tuomitset.
CPR1642 1. SEntähden ihminen et sinä taida idziäs syyttömäxi tehdä waicka cuca sinä olet joca
duomidzet: Sillä josa sinä toista duomidzet sijnä sinä idzes duomidzet ettäs juuri sitä teet jotas
duomidzet.
UT1548 1. SEnteden/ o Inhiminen/ eipe sine taidha itzes luchtata/ waicka cuca sine olet ioca
domitzet. Sille ette iossa sine toisen domitzet/ sijnä samassa sine itzes cadhotat/ Ette sine iuri site
sama teet/ iotas domitzet.
Sentähden/ oi ihminen/ eipä sinä taida itseesi luottaa/ waikka kuka sinä olet joka tuomitset. Sillä
että jossa sinä toisen tuomitset/ siinä samassa sinä itsesi kadotat/ Että sinä juuri sitä samaa teet/
jotas tuomitset.
Ref2016NTSve 1. Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. För genom att
du dömer en annan fördömer du dig själv, eftersom du som dömer handlar på samma sätt.
2
TR Scriverer 2. οἴδαμεν δὲ ὅτι τὸ κρίμα τοῦ Θεοῦ ἐστι κατὰ ἀλήθειαν ἐπὶ τοὺς τὰ
τοιαῦτα πράσσοντας.

Gr-East 2. οἴδαμεν δὲ ὅτι τὸ κρίμα τοῦ Θεοῦ ἐστι κατὰ ἀλήθειαν ἐπὶ τοὺς τὰ τοιαῦτα
πράσσοντας.
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totuuden/ totuudenmukainen
niille jotka sellaisia harjoittavat
TKIS 2. Mutta tiedämme, että Jumalan tuomio on totuudenmukainen niille, jotka sellaisia
harjoittavat.
FiSTLK2017 2. Tiedämme, että Jumalan tuomio on totuuden mukainen niille, jotka sellaista
tekevät.
Biblia1776 2. Mutta me tiedämme, että Jumalan tuomio on oikia niiden ylitse, jotka senkaltaisia
tekevät.
CPR1642 2. Sillä me tiedämme että Jumalan duomio on oikia nijden päälle jotca sencaltaista
tekewät.
UT1548 2. Sille me tiedheme/ ette Jumalan Domio ombi oikea/ ninen ylitze iotca semmotoista
tekeuet.
Sillä me tiedämme/ että Jumalan tuomio ompi oikea/ niiden ylitse jotka semmoista tekewät.
Ref2016NTSve 2. Och vi vet att Guds dom är enligt sanningen mot dem som handlar så.
3
TR Scriverer 3. λογίζῃ δὲ τοῦτο, ὦ ἄνθρωπε ὁ κρίνων τοὺς τὰ τοιαῦτα πράσσοντας καὶ
ποιῶν αὐτά, ὅτι σὺ ἐκφεύξῃ τὸ κρίμα τοῦ Θεοῦ;
Gr-East 3. λογίζῃ δὲ τοῦτο, ὦ ἄνθρωπε, ὁ κρίνων τοὺς τὰ τοιαῦτα πράσσοντας καὶ
ποιῶν αὐτά, ὅτι σὺ ἐκφεύξῃ τὸ κρίμα τοῦ Θεοῦ;
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TKIS 3. Vai luuletko, oi ihminen, joka tuomitset niitä, jotka sellaisia harjoittavat ja itse niitä harjoitat,
että vältät Jumalan tuomion?
FiSTLK2017 3. Vai luuletko, ihminen, sinä, joka tuomitset niitä, jotka sellaista tekevät, ja itse teet
samoja tekoja, että sinä pääset Jumalan tuomiota pakoon?

Biblia1776 3. Eli luuletkos, ihminen, sinä joka niitä tuomitset, jotka senkaltaisia tekevät, ja itse
myös niitä teet, että sinä vältät Jumalan tuomion?
CPR1642 3. Eli luuletcos ihminen sinä joca nijtä duomidzet jotca sencaltaista tekewät ja sinä myös
sitä teet että sinä wäldät Jumalan duomion?
UT1548 3. Eli lwleco sine/ o Inhimine'/ sine ioca domitzet nijte iotca sencaltaista tekeuet/ ia sine
mös site sama teet/ ette sine weltet Jumala' domion?
Eli luuletko sinä/ oi ihminen/ sinä joka tuomitset niitä jotka senkaltaista tekewät/ ja sinä myös sitä
samaa teet/ että sinä wältät Jumalan tuomion?
Ref2016NTSve 3. Men menar du detta att du ska kunna fly undan Guds dom, du människa som
dömer dem som handlar så och (själv) gör på samma sätt?
4
TR Scriverer 4. ἢ τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος αὐτοῦ καὶ τῆς ἀνοχῆς καὶ τῆς

μακροθυμίας καταφρονεῖς, ἀγνοῶν ὅτι τὸ χρηστὸν τοῦ Θεοῦ εἰς μετάνοιάν σε ἄγει;
Gr-East 4. ἢ τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος αὐτοῦ καὶ τῆς ἀνοχῆς καὶ τῆς μακροθυμίας
καταφρονεῖς, ἀγνοῶν ὅτι τὸ χρηστὸν τοῦ Θεοῦ εἰς μετάνοιάν σε ἄγει;
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TKIS 4. Vai halveksitko Hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä rikkautta
tietämättä, että Jumalan hyvyys ohjaa sinua mielenmuutokseen?
FiSTLK2017 4. Vai halveksitko hänen hyvyytensä, kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä
runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys ajaa sinua mielenmuutokseen?
Biblia1776 4. Eli katsotkos ylön hänen hyvyytensä, kärsiväisyytensä ja pitkämielisyytensä
rikkauden, ettet tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen?
CPR1642 4. Eli cadzotcos ylön hänen hywydens kärsimisens ja pitkämielisydens rickauden? Etkös
tiedä että Jumalan hywys wetä sinua parannuxeen?
UT1548 4. Eli ylencatzotco sine henen Hywuydhens runsaudhen/ kerssimisen ia *
Pitkemielisudhen? Etkös tiedhä/ ette Jumalan hywuys paranoxehen sinua pytepi?
Eli ylen katsotko sinä hänen hywyytensä runsauden/ kärsimisen ja pitkämielisyyden? Etkös tiedä/
että Jumalan hywyys parannukseen sinua pyytääpi?
Ref2016NTSve 4. Eller föraktar du (att) han (är så) rik (på) godhet och fördragsamhet och tålamod,
utan att förstå att det är Guds godhet som leder dig till omvändelse?

5
TR Scriverer 5. κατὰ δὲ τὴν σκληρότητά σου καὶ ἀμετανόητον καρδίαν θησαυρίζεις
σεαυτῷ ὀργὴν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς καὶ ἀποκαλύψεως δικαιοκρισίας τοῦ Θεοῦ,
Gr-East 5. κατὰ δὲ τὴν σκληρότητά σου καὶ ἀμετανόητον καρδίαν θησαυρίζεις σεαυτῷ
ὀργὴν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς καὶ ἀποκαλύψεως καὶ δικαιοκρισίας τοῦ Θεοῦ,
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TKIS 5. Mutta kovuutesi ja katumattoman sydämesi vuoksi kartutat itsellesi vihaa vihan ja Jumalan
vanhurskaan tuomion ilmestymisen päiväksi.
FiSTLK2017 5. Kovuudellasi ja katumattomalla sydämelläsi sinä kokoat päällesi vihaa vihan ja
Jumalan vanhurskaan tuomion ilmestymisen päiväksi,
Biblia1776 5. Mutta kovuutes ja katumattoman sydämes jälkeen kartutat sinä vihan itselles vihan
päivänä, kuin Jumalan oikia tuomio ilmaantuu,
CPR1642 5. Mutta sinun cowudes ja catumattoman sydämes jälken cartutat sinä wihan idzelles
wihan päiwänä
UT1548 5. Mutta sinun Cowudhes ia catumattoman Sydhemes ielkeen/ sine cartutat wihan itzelles
sihen wihan peiuehen/
Mutta sinun kowuuten ja katumattoman sydämesi jälkeen/ sinä kartutat wihan itsellesi siihen
wihan päiwähän/
Ref2016NTSve 5. Men genom din hårdhet och ditt obotfärdiga hjärta samlar du på dig själv vrede
till vredens dag, när Guds rättvisa dom uppenbaras,
6
TR Scriverer 6. ὃς ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ• GrEast 6. ὃς ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ,
' ὃς
hos
G3739
Hän

ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ
apodōsei
G591
maksaa

τὰ

ἔργα

αὐτοῦ·

hekastō kata
ta
erga
autou
G1538
G2596 G3588 G2041
G846
jokaiselle mukaan
tekojensa hänen

TKIS 6. Hän antaa kullekin hänen tekojensa mukaan:

FiSTLK2017 6. hänen, "joka maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan":
Biblia1776 6. Joka antaa itsekullekin hänen töittensä jälkeen,
CPR1642 6. Cosca Jumalan oikia duomio ilmaundu joca anda idzecullengin hänen töidens perän:
UT1548 6. Coska JUMAlan oikea Domio ilmande/ Joca costapi itzecungin henen Töidense
pereste/
Koska Jumalan oikea tuomio ilmaantuu/ Joka kostaapi itsekunkin hänen töidensä perästä/
Ref2016NTSve 6. han som ska ge åt var och en efter hans gärningar.
7
TR Scriverer 7. τοῖς μὲν καθ’ ὑπομονὴν ἔργου ἀγαθοῦ δόξαν καὶ τιμὴν καὶ ἀφθαρσίαν
ζητοῦσι, ζωὴν αἰώνιον•
Gr-East 7. τοῖς μὲν καθ’ ὑπομονὴν ἔργου ἀγαθοῦ δόξαν καὶ τιμὴν καὶ ἀφθαρσίαν
ζητοῦσι ζωὴν αἰώνιον,
' τοῖς
tois
G3588
niille

μὲν

καθ’

ὑπομονὴν

ἔργου ἀγαθοῦ δόξαν

καὶ

τιμὴν

καὶ

men kath
hypomonēn
ergou agathou doksan kai
timēn kai
G3303 G2596 G5281
G2041 G18
G1391
G2532 G5092 G2532
siis
mukaan jotka kestävinä työssä hyvässä kirkkautta ja
kunniaa ja

ἀφθαρσίαν

ζητοῦσι ζωὴν αἰώνιον·

dzētousi dzōēn aiōnion
aftharsian
G861
G2212 G2222 G166
katoamattomuutta etsivät elämän iankaikkisen
TKIS 7. niille, jotka hyvässä työssä kestävinä etsivät kirkkautta ja kunniaa ja katoamattomuutta,
iäisen elämän,
FiSTLK2017 7. iankaikkisen elämän niille, jotka hyvässä työssä kestävinä etsivät kirkkautta,
kunniaa ja katoamattomuutta,
Biblia1776 7. Niille, jotka pyytävät ylistystä, kunniaa ja katoomatointa menoa kärsiväisyydellä
hyvissä töissä, ijankaikkisen elämän;
CPR1642 7. Nimittäin jotca pyytäwät ylistystä cunniata ja catomatoinda meno kärsimisellä hywisä
töisä ijancaickisen elämän.
UT1548 7. nimitten/ ylistos ia Cunnia/ ia catomatoin olemus/ nijnen/ iotca kerssimisen cansa
seisouat sen ijancaikisen Elemen ielkin.
nimittäin/ ylistys ja kunnia/ ja katoamatoin olemus/ niiden/ jotka kärsimisen kanssa seisowat sen
iankaikkisen elämän jälkeen.
Ref2016NTSve 7. Evigt liv med rätta åt dem som med uthållighet gör det goda och söker efter
härlighet och ära och oförgänglighet,
8
TR Scriverer 8. τοῖς δὲ ἐξ ἐριθείας, καὶ ἀπειθοῦσι μὲν τῇ ἀληθείᾳ πειθομένοις δὲ τῇ
ἀδικίᾳ, θυμὸς καὶ ὀργή,

Gr-East 8. τοῖς δὲ ἐξ ἐριθείας, καὶ ἀπειθοῦσι μὲν τῇ ἀληθείᾳ, πειθομένοις δὲ τῇ ἀδικίᾳ,
θυμός καὶ ὀργὴ·
' τοῖς
δὲ
ἐξ
tois
de
eks
G3588
G1161 G1537
mutta niille

ἀληθείᾳ πειθομένοις

ἐριθείας

καὶ

ἀπειθοῦσι

μὲν

τῇ

eritheias
apeithousi
men tē
kai
G2052
G3303 G3588
G2532 G544
jotka ovat riidanhaluisia ja
ovat tottelemattomia

δὲ

τῇ

ἀδικίᾳ

θυμὸς καὶ

ὀργή

alētheia peithomenois
adikia
thymos kai
orgē
de
tē
G3982
G2372 G2532 G3709
G225
G1161 G3588 G93
totuudelle ja jotka suostuvat
vääryyteen kiivaus ja
viha
TKIS 8. mutta niille, jotka ovat itsekkäitä eivätkä tottele totuutta, vaan tottelevat vääryyttä, tulee
kiivaus ja viha.
FiSTLK2017 8. mutta kiivaus ja viha tulevat niiden osaksi, jotka ovat riidanhaluisia eivätkä tottele
totuutta, vaan tottelevat vääryyttä.
Biblia1776 8. Mutta niille, jotka riitaiset ovat, eikä kuule totuutta, vaan kuulevat vääryyttä, on tuleva
närkästys ja viha.
CPR1642 8. Mutta nijlle jotca rijtaiset owat eikä cuule totuutta waan wääryttä on tulewa närkästys
ja wiha:
UT1548 8. Mutta nijlle iotca rijtaiset ouat/ ia eiuet totutta cwle/ waan wärydhen cwleuat/ tuleua
ombi närckestys ia wiha/
Mutta niille jotka riitaiset owat/ ja eiwät totuutta kuule/ waan wääryyden kuulewat/ tulewa ompi
närkästys ja wiha/
Ref2016NTSve 8. men över dem som är stridslystna och inte lyder sanningen, utan lyder
orättfärdigheten, kommer ilska och vrede,
9
TR Scriverer 9. θλῖψις καὶ στενοχωρία, ἐπὶ πᾶσαν ψυχὴν ἀνθρώπου τοῦ
κατεργαζομένου τὸ κακόν, Ἰουδαίου τε πρῶτον καὶ Ἕλληνος•
Gr-East 9. θλῖψις καὶ στενοχωρία ἐπὶ πᾶσαν ψυχὴν ἀνθρώπου τοῦ κατεργαζομένου τὸ
κακόν, Ἰουδαίου τε πρῶτον καὶ Ἕλληνος·
' θλῖψις
thlipsis
G2347
tuska

τὸ

καὶ

στενοχωρία ἐπὶ

πᾶσαν

ψυχὴν ἀνθρώπου τοῦ

psychēn anthrōpou
kai
stenochōria epi
pasan
G2532 G4730
G1909 G3956
G5590 G444
ja
ahdistus
jokaiselle sielulle ihmisen

κακόν Ἰουδαίου

τε

πρῶτον καὶ

to
kakon ioudaiou
te
prōton
G3588 G2556 G2453
G5037 G4412
pahaa sekä juutalaiselle
ensin

κατεργαζομένου

tou
katergadzomenou
G3588 G2716
joka harjoittaa

Ἕλληνος·

kai
hellēnos
G2532 G1672
että
kreikkalaiselle

TKIS 9. Vaiva ja ahdistus jokaisen ihmisen sielulle, joka pahaa harjoittaa sekä juutalaisen ensin että
kreikkalaisen,

FiSTLK2017 9. Tuska ja ahdistus jokaisen ihmisen sielulle, joka tekee pahaa, juutalaiselle ensin,
sitten myös kreikkalaiselle,
Biblia1776 9. Murhe ja vaiva kunkin ihmisen sielun päälle, joka pahaa tekee, ensisti Juudalaisen,
niin myös Grekiläisen;
CPR1642 9. Murhe ja waiwa caickein ihmisten sieluin päälle jotca paha tekewät: ensist Judalaisille
nijn myös Grekeille.
UT1548 9. mureh ia waiwa/ caikein Inhimisten Sieludhen ylitze iotca paha tekeuet. Ensiste
Juttaille/ ia mös Grekille.
murhe ja waiwa/ kaikkein ihmisten sielujen ylitse jotka pahaa tekewät. Ensisti juuttaille/ ja myös
Krekille.
Ref2016NTSve 9. nöd och ångest över varje människosjäl som gör det som är ont, juden först men
också hedningen.
10
TR Scriverer 10. δόξα δὲ καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν, Ἰουδαίῳ
τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι•
Gr-East 10. δόξα δὲ καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν, Ἰουδαίῳ τε
πρῶτον καὶ Ἕλληνι·
' δόξα
δὲ
doksa
de
G1391
G1161
mutta kirkkaus

ἀγαθόν Ἰουδαίῳ

καὶ

τιμὴ

καὶ

εἰρήνη παντὶ

τῷ

ἐργαζομένῳ τὸ

kai
ergadzomenō to
timē kai
eirēnē panti
tō
G2532 G5092 G2532 G1515 G3956
G3588 G2038
G3588
ja
kunnia ja
rauha jokaiselle
joka tekee

τε

πρῶτον καὶ

prōton
agathon ioudaiō
te
G18
G2453
G5037 G4412
hyvää
sekä juutalaiselle
ensin

Ἕλληνι·

hellēni
kai
G2532 G1672
että
kreikkalaiselle

TKIS 10. mutta kirkkaus ja kunnia ja rauha jokaiselle, joka harjoittaa sitä, mikä hyvä on sekä
juutalaiselle ensin että kreikkalaiselle.
FiSTLK2017 10. mutta kirkkaus, kunnia ja rauha jokaiselle, joka tekee sitä, mikä on hyvää,
juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle!
Biblia1776 10. Mutta ylistys, kunnia ja rauha jokaiselle, joka hyvää tekee, ensisti Juudalaiselle, niin
myös Grekiläiselle.
CPR1642 10. Mutta kijtos cunnia ja rauha caikille nijlle jotca hywä tekewät: ensist Judalaisille nijn
myös Grekeille.
UT1548 10. Mutta kijtos ia cunnia ia Rauha caikille nijlle/ iotca hyue tekeuet/ Ensiste Juttaille ia
mös Grekille.
Mutta kiitos ja kunnia ja rauha kaikille niille/ jotka hywää tekewät/ ensisti juuttaille ja myös Krekille.
Ref2016NTSve 10. Men härlighet, ära och frid åt var och en som gör det goda, juden först men
också hedningen.
11

TR Scriverer 11. οὐ γάρ ἐστι προσωποληψία παρὰ τῷ Θεῷ. GrEast 11. οὐ γάρ ἐστι προσωποληψία παρὰ τῷ Θεῷ.
' οὐ
γάρ
gar
ou
G3756 G1063
sillä ei

ἐστι

προσωποληψία

παρὰ τῷ

Θεῷ

esti
prosōpolēpsia
para tō
Theō
G2076 G4382
G3844 G3588 G2316
ole
kasvoihin katsomista luona
Jumalan

TKIS 11. Sillä Jumala ei katso henkilöön.
FiSTLK2017 11. Sillä Jumalan edessä ei ole puolueellisuutta.
Biblia1776 11. Sillä ei Jumala katso ihmisen muodon jälkeen.
CPR1642 11. Sillä ei Jumala cadzo ihmisen muodon jälken.
UT1548 11. Sille ettei Jumala catzo Inhimisen modhon ielken/
Sillä ettei Jumala katso ihmisen muodon jälkeen/
Ref2016NTSve 11. För Gud gör inte skillnad på människor.
12
TR Scriverer 12. ὅσοι γὰρ ἀνόμως ἥμαρτον, ἀνόμως καὶ ἀπολοῦνται• καὶ ὅσοι ἐν νόμῳ
ἥμαρτον, διὰ νόμου κριθήσονται•
Gr-East 12. ὅσοι γὰρ ἀνόμως ἥμαρτον, ἀνόμως καὶ ἀπολοῦνται· καὶ ὅσοι ἐν νόμῳ
ἥμαρτον, διὰ νόμου κριθήσονται.
' ὅσοι
γὰρ
hosoi
gar
G3745
G1063
sillä ne jotka

ὅσοι

ἐν

ἀνόμως

ἥμαρτον

ἀνόμως

καὶ

ἀπολοῦνται· καὶ

anomōs hēmarton
anomōs kai
apolountai
G460
G264
G460
G2532 G622
ilman lakia syntiä ovat tehneet ilman lakia myös tuhoutuvat

νόμῳ ἥμαρτον

διὰ

kai
G2532
ja

νόμου κριθήσονται·

hosoi en
nomō hēmarton
dia
nomou krithēsontai
G3745 G1722 G3551 G264
G1223 G3551 G2919
jotka alaisena lain
ovat tehneet syntiä mukaan lain
tuomitaan
TKIS 12. Sillä kaikki, jotka ilman lakia ovat syntiä tehneet, myös ilman lakia hukkuvat, ja kaikki, jotka
lain alaisina ovat syntiä tehneet, ne lain mukaan tuomitaan.
FiSTLK2017 12. Sillä kaikki ne, jotka ilman lakia ovat syntiä tehneet, myös ilman lakia joutuvat
kadotukseen, ja kaikki ne, jotka lain piirissä ollen ovat syntiä tehneet, lain mukaan tuomitaan.
Biblia1776 12. Kaikki, jotka ilman lakia ovat syntiä tehneet, niiden pitää myös ilman lakia
hukkuman, ja kaikki, jotka laissa ovat syntiä tehneet, ne pitää lain kautta tuomittaman.
CPR1642 12. Caicki jotca ilman Laita owat syndiä tehnet ne myös ilman Laita duomitan: ja caicki
jotca Lais owat syndiä tehnet ne Lain cautta duomitan:
UT1548 12. Caiki ne/ iotca ilman Laita ouat syndi tehneet/ ne mös ilman Laita cadhotetan. Ja caiki
ne iotca Laissa ouat syndi tehneet/ ne Lain cautta domitaan.

Kaikki ne/ jotka ilman lakia owat syntiä tehneet/ ne myös ilman lakia kadotetaan. Ja kaikki ne jotka
laissa owat syntiä tehneet/ ne lain kautta tuomitaan.
Ref2016NTSve 12. För alla de som utan lag har syndat ska också utan lag gå förlorade, och alla de
som under lagen har syndat ska bli dömda av lagen.
13
TR Scriverer 13. οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ τοῦ νόμου δίκαιοι παρὰ τῷ Θεῷ, ἀλλ’ οἱ ποιηταὶ
τοῦ νόμου δικαιωθήσονται.
Gr-East 13. οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ τοῦ νόμου δίκαιοι παρὰ τῷ Θεῷ, ἀλλ’ οἱ ποιηταὶ τοῦ
νόμου δικαιωθήσονται.
' οὐ
γὰρ οἱ
ou
gar
oi
G3756
G1063 G3588
sillä eivät ole

ἀλλ’ οἱ

ποιηταὶ

ἀκροαταὶ τοῦ
akroatai
G202
kuulijat

τοῦ

νόμου δίκαιοι

παρὰ τῷ

Θεῷ

tou
nomou dikaioi
para tō
Theō
G3588 G3551 G1342
G3844 G3588 G2316
lain
vanhurskaita edessä
Jumalan

νόμου δικαιωθήσονται

all
poiētai
tou
nomou dikaiōthēsontai
oi
G235 G3588 G4163
G3588 G3551 G1344
vaan
noudattajat
lain
vanhurskautetaan
TKIS 13. Eivät näet lain kuulijat ole vanhurskaita Jumalan edessä, vaan lain seuraajat
vanhurskautetaan.
FiSTLK2017 13. Eivät näet lain kuulijat ole vanhurskaita Jumalan edessä, vaan lain noudattajat
vanhurskautetaan.
Biblia1776 13. Sillä ei ne ole Jumalan edessä vanhurskaat, jotka lain kuulevat; mutta ne, jotka lain
töillänsä täyttävät, ne pitää vanhurskaaksi tuleman.
CPR1642 13. Sillä ei ne ole Jumalan edes wanhurscat jotca Lain cuulewat: mutta ne jotca Lain
töilläns täyttäwät ne wanhurscana pidetän.
UT1548 13. Sille ettei ne ole Jumalan edes wanhurskat/ iotca Lain cwleuat/ Mutta ne iotca Lain
töillens teuteuet/ ne pidheten wanhurskana.
Sillä ettei ne ole Jumalan edes wanhurskaat/ jotka lain kuulewat/ Mutta ne jotka lain töillänsä
täyttäwät/ ne pidetään wanhurskaana.
Ref2016NTSve 13. För de som hör lagen (är) inte rättfärdiga inför Gud, utan de som gör lagen ska
bli rättfärdiga.
14
TR Scriverer 14. ὅταν γὰρ ἔθνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόμου ποιῇ, οὗτοι,
νόμον μὴ ἔχοντες, ἑαυτοῖς εἰσι νόμος•
Gr-East 14. ὅταν γὰρ ἔθνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόμου ποιῇ, οὗτοι νόμον
μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσι νόμος,

' ὅταν γὰρ
hotan gar
G3752 G1063
sillä kun

ποιῇ

ἔθνη

τὰ

μὴ

τὰ

νόμον ἔχοντα φύσει

τοῦ

νόμου

ethnē ta
nomon echonta fysei
tou
nomou
mē
ta
G1484 G3588 G3361 G3551 G2192 G5449
G3588 G3588 G3551
ole
pakanat joilla ei
lakia
luonnostaan
lakia

οὗτοι νόμον μὴ

ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσι

νόμος

poiē
G4160

houtoi nomon mē
echontes heautois eisi
·
G3778 G3551 G3361 G2192
G1438 G1526 nomos
G3551
noudattavat niin he lakia
joilla ei ole
itselleen ovat
laki
TKIS 14. Sillä kun pakanat, joilla ei ole lakia, luonnostaan harjoittavat lain tekoja, niin he, joilla ei
lakia ole, ovat itselleen lakina.
FiSTLK2017 14. Sillä kun pakanat, joilla ei lakia ole, luonnostaan tekevät, mitä laki vaatii, niin he,
vaikka heillä ei lakia ole, ovat itse itselleen laki
Biblia1776 14. Sillä koska pakanat, joilla ei lakia ole, tekevät luonnostansa sitä, mitä laki anoo, niin
he, vaikka ei heillä lakia ole, ovat itsellensä laki,
CPR1642 14. Sillä jos pacanat joilla ei Lakia ole tekewät luonnostans sitä cuin Laki ano nijn he
waicka ei heillä Laki ole owat idze heillens Laki
UT1548 14. Sille ios Pacanat/ ioilla ei Laki ole/ tekeuet quitengin * loonostans site quin Laki ano/
ne samat/ waicka ei heille Laki ole nin he ouat itzeheillens Laki Sen cautta/
Sillä jos pakanat/ joilla ei laki ole/ tekewät kuitenkin luonnostansa sitä kuin laki anoo/ ne samat/
waikka ei heillä laki ole niin he owat itse heillens laki sen kautta.
Ref2016NTSve 14. För när hedningarna som inte har lagen, av naturen gör (vad) lagen (säger), då
är de sin egen lag (trots att) de inte har lagen.
15
TR Scriverer 15. οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις

αὐτῶν, συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως, καὶ μεταξὺ ἀλλήλων τῶν λογισμῶν
κατηγορούντων ἢ καὶ ἀπολογουμένων,
Gr-East 15. οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν,

συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως καὶ μεταξὺ ἀλλήλων τῶν λογισμῶν
κατηγορούντων ἢ καὶ ἀπολογουμένων,
' οἵτινες
hoitines
G3748
jotka

ἐνδείκνυνται τὸ

ἔργον τοῦ

νόμου γραπτὸν

ἐν

ταῖς

καρδίαις

ergon tou
nomou grapton
kardiais
endeiknyntai to
en
tais
G1731
G3588 G2041 G3588 G3551 G1123
G1722 G3588 G2588
lain
sydämiinsä
osoittavat että
teot
ovat kirjoitetut

αὐτῶν συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς

συνειδήσεως καὶ

μεταξὺ ἀλλήλων τῶν

autōn symmartyrousēs
autōn tēs
syneidēseōs kai
metaksy allēlōn
tōn
G846 G4828
G846 G3588 G4893
G2532 G3342 G240
G3588
heidän yhdessä todistaen heidän
keskenään
omatuntonsa ja

λογισμῶν κατηγορούντων ἢ
logismōn
katēgorountōn
G3053
G2723
ajatuksensa syyttävät

καὶ

ἀπολογουμένων

ē
kai
apologoumenōn
G2228 G2532 G626
tai
myös puolustavat heitä

TKIS 15. Nuo, jotka osoittavat lain teon olevan kirjoitettuna heidän sydämiinsä, kun heidän
omatuntonsa todistaa ja ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolustavat heitä
FiSTLK2017 15. ja osoittavat, että lain teot ovat kirjoitetut heidän sydämiinsä, kun heidän
omatuntonsa yhdessä todistaa ja heidän ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolustavat
heitä –
Biblia1776 15. Että he osoittavat lain työn olevan kirjoitetun sydämiinsä, ja niin heidän
omatuntonsa ynnä todistaa, ja heidän ajatuksensa keskenänsä itse päällensä kantavat eli myös
heitänsä syyttömäksi tekevät,
CPR1642 15. Että he osottawat Lain työt olewan kirjoitetut heidän sydämihins ja nijn heidän
omatundons todista ja nijden ajatuxet jotca keskenäns candawat ja heitäns syyttömäxi tekewät:
UT1548 15. ette he osottauat Lain Töödh/ oleuan kirioitetun heiden Sydhemihins/ Senwoxi ette
heiden Omatu'dons heille sen todistapi/ Nin mös heiden aijatoxensa/ iotca itze keskene's
candauat/ eli mös luchtauat
että he osoittawat lain työt/ olewan kirjoitetun heidän sydämiinsä/ Senwuoksi että heidän
omatuntonsa heille sen todistaapi/ Niin myös heidän ajatuksensa/ jotka itse keskenänsä
kantawat/ he myös luottawat.
Ref2016NTSve 15. De visar att det som lagen kräver (är) skrivet i deras hjärtan. (Om det) vittnar
också deras samveten och (deras) tankar, som sinsemellan anklagar eller också försvarar dem,
16
TR Scriverer 16. ἐν ἡμέρᾳ ὅτε κρινεῖ ὁ Θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τὸ
εὐαγγέλιόν μου, διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Gr-East 16. ἐν ἡμέρᾳ ὅτε κρινεῖ ὁ Θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν
μου διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
' ἐν
en
G1722
sinä

ἡμέρᾳ ὅτε

κρινεῖ

hēmera ote
krinei
Theos ta
krypta
tōn
anthrōpōn
ho
G2250 G3753 G2919
G3588 G444
G3588 G2316 G3588 G2927
ihmisten
päivänä kun
on tuomitseva
Jumala
salaisuudet

κατὰ

τὸ

εὐαγγέλιόν μου

ὁ

διὰ

Θεὸς τὰ

Ἰησοῦ

κρυπτὰ

τῶν

ἀνθρώπων

Χριστοῦ

kata
euangelion mou dia
Iēsou
Christou
to
G2596 G3588 G2098
G3450 G1223 G2424
G5547
mukaan
evankeliumini minun kautta Jeesuksen Kristuksen
TKIS 16. sinä päivänä, jona Jumala on tuomitseva ihmisten salaisuudet Jeesuksen Kristuksen
välityksellä, minun ilosanomani mukaan.
FiSTLK2017 16. sinä päivänä, jona Jumala on tuomitseva ihmisten salaisuudet Jeesuksen
Kristuksen kautta minun evankeliumini mukaan.
Biblia1776 16. Sinä päivänä, jona Jumala ihmisten salaisuudet on tuomitseva, minun evankeliumini
perästä Jesuksen Kristuksen kautta.
CPR1642 16. Sinä päiwänä cosca Jumala ihmisten salaisudet on duomidzewa Jesuxen Christuxen
cautta minun Evangeliumini perästä.
UT1548 16. sinä peiuene/ coska Jumala Inhimisten salaisudhet/ pite domitzeman/ Iesusen
Christusen cautta/ minun Euangeliumin pereste.

sinä päiwänä/ koska Jumala ihmisten salaisuudet/ pitää tuomitseman/ Jesuksen Kristuksen
kautta/ minun ewankeliumin perästä.
Ref2016NTSve 16. på den dagen när Gud ska döma det som är fördolt hos människorna genom
Jesus Kristus, enligt mitt evangelium.
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TR Scriverer 17. Ἴδε σὺ Ἰουδαῖος ἐπονομάζῃ, καὶ ἐπαναπαύῃ τῷ νόμῳ, καὶ καυχᾶσαι ἐν
Θεῷ,
Gr-East 17. Ἴδε σὺ Ἰουδαῖος ἐπονομάζῃ, καὶ ἐπαναπαύῃ τῷ νόμῳ, καὶ καυχᾶσαι ἐν
Θεῷ,
' ἴδε
ide
G2396
katso

σὺ

Ἰουδαῖος ἐπονομάζῃ καὶ

ἐπαναπαύῃ τῷ

sy
Ioudaios
eponomadzē kai
epanapauē
G4771 G2453
G2028
G2532 G1879
sinua juutalaiseksi sanotaan
ja
turvaudut

καυχᾶσαι ἐν

νόμῳ καὶ

tō
nomō kai
G3588 G3551 G2532
lakiin ja

Θεῷ

kauchasai en
Theō
G2744
G1722 G2316
kerskaat
Jumalassa
TKIS 17. Katso,* sinua kutsutaan juutalaiseksi ja sinä luotat lakiin ja kerskaat Jumalasta
FiSTLK2017 17. Katso, sinä sanot itseäsi juutalaiseksi ja luotat lakiin ja kerskut [3] Jumalassa
Biblia1776 17. Katso, sinä kutsutaan Juudalaiseksi, ja sinä luotat lakiin ja kerskaat Jumalasta,
CPR1642 17. CAdzo sinä cudzutan Judalaisexi ja sinä luotat idzes Lakijn ja kerscat sinuas
Jumalasta ja tiedät hänen tahtons.
UT1548 17. Catzo/ sine cutzutan Juttaxi/ ia sine Lootad itzes Lain päle/ ia kerskat sinuas
Jumalasta/ ia tiedhet henen tahdhonsa.
Katso/ sinä kutsutaan juuttaaksi/ ja sinä luotat itsesi lain päälle/ ja kerskaat sinuasi Jumalasta/ ja
tiedät hänen tahtonsa.
Ref2016NTSve 17. Se, du kallas en jude och förlitar dig på lagen och berömmer dig av Gud,
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TR Scriverer 18. καὶ γινώσκεις τὸ θέλημα, καὶ δοκιμάζεις τὰ διαφέροντα, κατηχούμενος
ἐκ τοῦ νόμου,
Gr-East 18. καὶ γινώσκεις τὸ θέλημα, καὶ δοκιμάζεις τὰ διαφέροντα, κατηχούμενος ἐκ
τοῦ νόμου,

' καὶ
kai
G2532
ja

γινώσκεις τὸ

θέλημα

καὶ

δοκιμάζεις τὰ

διαφέροντα

ginōskeis to
thelēma
kai
dokimadzeis ta
diaferonta
G1097
G3588 G2307
G2532 G1381
G3588 G1308
tunnet
tahtonsa Hänen ja
tutkit
mikä on parasta

κατηχούμενος

ἐκ

τοῦ

νόμου

katēchoumenos ek
tou
nomou
G2727
G1537 G3588 G3551
saatuasi opetusta
laista
TKIS 18. ja tunnet Jumalan tahdon ja laissa opetettuna tutkit, mikä parasta on,
FiSTLK2017 18. ja tunnet hänen tahtonsa ja laista opetuksen saatuasi tutkit, mikä on parasta,
Biblia1776 18. Ja tiedät hänen tahtonsa, ja että sinä olet laista neuvottu, niin sinä koettelet ne
parhaat,
CPR1642 18. Ja että sinä olet Laista neuwottu nijn sinä coettelet mitä paras tehdä olis.
UT1548 18. Ja ette sine olet Laista neuuottu/ nin sine coettelet mite paras tehdhä olis/
Ja että sinä olet lain töistä neuwottu/ niin sinä koettelet mitä paras tehdä olisi/
Ref2016NTSve 18. och känner (hans) vilja och kan avgöra vad som är bäst, du som är undervisad i
lagen.
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TR Scriverer 19. πέποιθάς τε σεαυτὸν ὁδηγὸν εἶναι τυφλῶν, φῶς τῶν ἐν σκότει, GrEast 19. πέποιθάς τε σεαυτὸν ὁδηγὸν εἶναι τυφλῶν, φῶς τῶν ἐν σκότει,
' πέποιθάς τε
pepoithas te
G3982
G5037
ja arvelet

σεαυτὸν ὁδηγὸν εἶναι τυφλῶν φῶς

τῶν

ἐν

σκότει

seauton hodēgon einai tyflōn
fōs
tōn
en
skotei
G4572
G3595
G1511 G5185 G5457 G3588 G1722 G4655
olevan sokeiden valkeus
pimeydessä
itsesi
opas

TKIS 19. ja luulet olevasi sokeain taluttaja, pimeässä olevain valo,
FiSTLK2017 19. ja luulet kykeneväsi olemaan sokeiden taluttaja, pimeydessä olevien valo,
Biblia1776 19. Ja luulet itses sokiain johdattajaksi ja niiden valkeudeksi, jotka pimeydessä ovat,
CPR1642 19. Ja luulet idzes sokiain johdattajaxi ja nijden walkeudexi jotca pimeis owat.
UT1548 19. ia vskallat itzes oleuan ninen Sokijain Johdattaijan/ ia ninen Walkeudhexi/ iotca
pimeise ouat/
ja uskallat itsesi olewan niiden sokeain johdattajan/ ja niinen walkeudeksi/ jotka pimeässä owat/
Ref2016NTSve 19. Du tror dig vara en vägledare för dem som är blinda, ett ljus för dem som är i
mörker,
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TR Scriverer 20. παιδευτὴν ἀφρόνων, διδάσκαλον νηπίων, ἔχοντα τὴν μόρφωσιν τῆς
γνώσεως καὶ τῆς ἀληθείας ἐν τῷ νόμῳ•

Gr-East 20. παιδευτὴν ἀφρόνων, διδάσκαλον νηπίων, ἔχοντα τὴν μόρφωσιν τῆς
γνώσεως καὶ τῆς ἀληθείας ἐν τῷ νόμῳ.
' παιδευτὴν ἀφρόνων
paideutēn afronōn
G3810
G878
kasvattaja ymmärtämättömien

γνώσεως καὶ

τῆς

διδάσκαλον νηπίων
didaskalon
G1320
opettaja

ἀληθείας ἐν

ἔχοντα τὴν

μόρφωσιν τῆς

nēpiōn
echonta tēn
morfōsin
G3516
G2192 G3588 G3446
alaikäisten jolla on
muoto

τῷ

tēs
G3588

νόμῳ·

gnōseōs kai
tēs
alētheias en
tō
nomō
G1108
G2532 G3588 G225
G1722 G3588 G3551
tuntemisen ja
totuuden
laissa
TKIS 20. ymmärtämättömäin kasvattaja, alaikäisten opettaja, sinulla, kun on laissa tiedon ja
totuuden muoto.
FiSTLK2017 20. ymmärtämättömien kasvattaja, alaikäisten opettaja, sinulla kun on laissa tiedon ja
totuuden muoto:
Biblia1776 20. Ja tyhmäin kurittajaksi, ja lasten opettajaksi, ja sinullas olevan tunnon ja totuuden
muodon laissa.
CPR1642 20. Ja tyhmäin curittajaxi ja yxikertaisten opettajaxi ja sinullas olewan muodon ja
totuuden tunnon Laista.
UT1548 20. ia Tyhmeiden haltiaxi/ ninen yxikerdhaisten Opettaijaxi/ ia sinulla on mooto tietemen
mite oikeus ombi Laissa.
Tyhmäksi haltijaksi/ niiden yksikertaisten opettajaksi/ ja sinulla on muotoa tietämän mitä oikeus
ompi laissa.
Ref2016NTSve 20. en uppfostrare för dem som är utan förnuft, en lärare för dem som är på
barnstadiet, (du) som har kunskapen och sanningen formulerad i lagen.
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TR Scriverer 21. ὁ οὖν διδάσκων ἕτερον, σεαυτὸν οὐ διδάσκεις; ὁ κηρύσσων μὴ
κλέπτειν, κλέπτεις;
Gr-East 21. ὁ οὖν διδάσκων ἕτερον σεαυτὸν οὐ διδάσκεις; ὁ κηρύσσων μὴ κλέπτειν
κλέπτεις;
'ὁ
οὖν
ho
oun
G3588 G3767
nyt

κλέπτειν

διδάσκων ἕτερον σεαυτὸν οὐ

διδάσκεις ὁ

κηρύσσων μὴ

didaskōn heteron seauton ou
didaskeis ho
kēryssōn
G1321
G2087 G4572
G3756 G1321
G3588 G2784
joka opetat toista itseäsi et
opeta
julistat

mē
G3361
ettei

κλέπτεις

kleptein
klepteis
G2813
G2813
saa varastaa varastat
TKIS 21. *Sinäkö siis*, joka toista opetat, et itseäsi opeta; joka julistat ettei saa varastaa, varastat;
FiSTLK2017 21. niin sinäkö, joka toista opetat, et itseäsi opeta; joka julistat, ettei saa varastaa, itse
varastat;

Biblia1776 21. Sinä joka siis opetat toista ja et itsiäs opeta; joka saarnaat: ei pidä varastaman, ja
sinä itse varastat;
CPR1642 21. Sinä opetat muita ja et idziäs opeta. Sinä saarnat: ei pidä warastaman ja sinä idze
warastat. Sinä sanot: ei pidä huorin tehtämän ja sinä idze teet huorin.
UT1548 21. Nyt sine opetat muita/ ia et sine itzes opeta. Sine sarnat Ei pidhet warghastama'/ ia
sine wargastat. Sine sanot/ Ei pidhe Hoori techtemen/ ia sine Hoori teet.
Nyt sinä opetat muita/ ja et sinä itseesi opeta. sinä saarnaat. Ei pidä warastaman/ ja sinä warastat.
Sinä sanot/ Ei pidä huorintehtämän/ ja sinä huorin teet.
Ref2016NTSve 21. Men du som lär andra, lär du inte dig själv? Du som predikar att man inte ska
stjäla, stjäl du?
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TR Scriverer 22. ὁ λέγων μὴ μοιχεύειν, μοιχεύεις; ὁ βδελυσσόμενος τὰ εἴδωλα,
ἱεροσυλεῖς;
Gr-East 22. ὁ λέγων μὴ μοιχεύειν μοιχεύεις; ὁ βδελυσσόμενος τὰ εἴδωλα ἱεροσυλεῖς;
'ὁ
λέγων μὴ
legōn mē
ho
G3588 G3004 G3361
sanot ettei

εἴδωλα

μοιχεύειν

μοιχεύεις

ὁ

βδελυσσόμενος τὰ

moicheuein
moicheueis
ho
bdelyssomenos ta
G3431
G3431
G3588 G948
G3588
saa tehdä aviorikosta teet aviorikoksen joka
kauhistut

ἱεροσυλεῖς

eidōla
hierosyleis
G1497
G2416
epäjumalia ryöstät temppeliä
TKIS 22. joka sanot, ettei saa tehdä aviorikosta, teet aviorikoksen; joka kauhistut epäjumalia,
ryöstät temppelistä;
FiSTLK2017 22. joka sanot, ettei saa tehdä huorin, itse teet huorin; joka kauhistut epäjumalia,
kuitenkin olet temppelin ryöstäjä;
Biblia1776 22. Joka sanot: ei pidä huorin tehtämän, ja sinä itse teet huorin; joka kauhistut
epäjumalia, ja raatelet sitä Jumalalta, mikä hänelle tulee;
CPR1642 22. Sinä cauhistut epäjumalita ja raatelet sitä Jumalalda cuin hänen tule.
UT1548 22. Sine cauhistut Epeiumaloita/ ia ratelet site Jumalalda quin henen tule.
Sinä kauhistut epäjumaloita/ ja raatelet sitä Jumalalta kuin hänen tulee.
Ref2016NTSve 22. Du som säger att man inte ska göra hor, gör du själv hor? Du som avskyr
avgudarna, begår du tempelrån?
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TR Scriverer 23. ὃς ἐν νόμῳ καυχᾶσαι, διὰ τῆς παραβάσεως τοῦ νόμου τὸν Θεὸν
ἀτιμάζεις;
Gr-East 23. ὃς ἐν νόμῳ καυχᾶσαι, διὰ τῆς παραβάσεως τοῦ νόμου τὸν Θεὸν ἀτιμάζεις;

' ὃς
ἐν
hos
en
G3739 G1722
joka

νόμῳ καυχᾶσαι διὰ

τῆς

παραβάσεως τοῦ

nomō kauchasai dia
tēs
parabaseōs
G3551 G2744
G1223 G3588 G3847
laista kerskaat
rikkomisella

νόμου τὸν

Θεὸν

tou
nomou ton
Theon
G3588 G3551 G3588 G2316
lain
Jumalan

ἀτιμάζεις
atimadzeis
G818
häpäiset
TKIS 23. joka laista kerskaat, häpäiset lain rikkomisella Jumalaa?
FiSTLK2017 23. joka laista kerskaat, häpäiset lainrikkomisella Jumalaa?
Biblia1776 23. Joka kerskaat laista ja häpäiset Jumalaa lain ylitsekäymisellä?
CPR1642 23. Sinä kerscat idziäs Laista ja häwäiset Jumalata Lain ylidzekäymisellä:
UT1548 23. Sine kerskat itzes Laista/ ia häueiset Jumala Lain Ylitzekieumisen cautta.
Sinä kerskaat itseesi laista/ ja häwäiset Jumalaa lain ylitsekäymisen kautta.
Ref2016NTSve 23. Du som berömmer dig av lagen, vanärar du Gud genom att bryta mot lagen?
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TR Scriverer 24. τὸ γὰρ ὄνομα τοῦ Θεοῦ δι’ ὑμᾶς βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσι, καθὼς
γέγραπται.
Gr-East 24. τὸ γὰρ ὄνομα τοῦ Θεοῦ δι’ ὑμᾶς βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσι, καθὼς
γέγραπται.
' τὸ
γὰρ
gar
to
G3588 G1063
sillä

ἔθνεσι

ὄνομα τοῦ

Θεοῦ

δι

ὑμᾶς βλασφημεῖται ἐν

τοῖς

onoma tou
Theou ’ di
hymas blasfēmeitai
en
tois
G3686 G3588 G2316 G1223 G5209 G987
G1722
G3588
nimi
Jumalan tähtenne teidän tulee pilkatuksi keskuudessa

καθὼς γέγραπται

ethnesi
kathōs gegraptai
G1484
G2531 G1125
pakanoiden niinkuin on kirjoitettu
TKIS 24. Sillä "teidän tähtenne Jumalan nimeä rienataan pakanain keskellä", niin kuin on kirjoitettu.
FiSTLK2017 24. Sillä "teidän tähtenne Jumalan nimi tulee pilkatuksi pakanoiden keskuudessa",
kuten on kirjoitettu.
Biblia1776 24. Sillä teidän tähtenne tulee Jumalan nimi pilkatuksi pakanain seassa, niinkuin
kirjoitettu on.
CPR1642 24. Sillä teidän tähtenne tule Jumalan nimi pilcatuxi pacanain seas nijncuin kirjoitettu on.
UT1548 24. Sille teidhe' techten tule Jumalan Nimi pilcatuxi Pacanaiden seas/ ninquin kirioitettu
ombi.
Sillä teidän tähteni tulee Jumalan nimi pilkatuksi pakanaiden seassa/ niinkuin kirjoitettu ompi.
Ref2016NTSve 24. För såsom det står skrivet: För er skull smädas Guds namn bland hedningarna.
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TR Scriverer 25. περιτομὴ μὲν γὰρ ὠφελεῖ, ἐὰν νόμον πράσσῃς• ἐὰν δὲ παραβάτης νόμου
ᾖς, ἡ περιτομή σου ἀκροβυστία γέγονεν.
Gr-East 25. περιτομὴ μὲν γὰρ ὠφελεῖ, ἐὰν νόμον πράσσῃς. ἐὰν δὲ παραβάτης νόμου ᾖς,
ἡ περιτομή σου ἀκροβυστία γέγονεν.
' περιτομὴ
μὲν
γὰρ
peritomē
men gar
G4061
G3303 G1063
sillä ympärileikkaus tosin

ōfelei
ean
nomon prassēs
G5623
G1437 G3551 G4238
hyödyttää jos
lakia
noudatat

παραβάτης νόμου ᾖς

περιτομή

parabatēs
G3848
rikkoja

ἡ

ὠφελεῖ

ἐὰν

νόμον πράσσῃς· ἐὰν

σου

δὲ

ean
de
G1437
G1161
mutta jos

ἀκροβυστία

nomou ēs
hē
peritomē
sou
akrobystia
G3551 G5600 G3588 G4061
G4675 G203
lain
olet
ympärileikkauksesi sinun ympärileikkaamattomuudeksi

γέγονεν
gegonen
G1096
on tullut
TKIS 25. Ympärileikkaus kyllä hyödyttää, jos seuraat lakia, mutta jos olet lainrikkoja, on
ympärileikkauksesi tullut ympärileikkaamattomuudeksi.
FiSTLK2017 25. Ympärileikkaus tosin on hyödyllinen, jos noudatat lakia, mutta jos olet lainrikkoja,
niin ympärileikkauksesi on tullut ympärileikkaamattomuudeksi.
Biblia1776 25. Sillä ympärileikkaus kelpaa, jos sinä lain pidät; mutta jos sinä olet lain rikkoja, niin
sinun ympärileikkaukses on esinahaksi tullut.
CPR1642 25. YMbärinsleickaus kelpa jos sinä Lain pidät? mutta jollet sinä Lakia pidä nijn sinun
ymbärinsleickauxes on esinahaxi käändynyt.
UT1548 25. Se Ymberileickaus kylle kelpa/ Jos sine Lain pidhet. Mutta ellet sine Laki pidhe/ nin
ombi sinun Ymberileickausti io Esinahaxi kiendynyt.
Se ympärileikkaus kyllä kelpaa/ Jos sinä lain pidät. Mutta ellet sinä lakia pidä/ niin ompi sinun
ympärileikkauskin jo esinahaksi kääntynyt.
Ref2016NTSve 25. För omskärelsen är visserligen till nytta om du håller lagen, men om du bryter
mot lagen, så har din omskärelse blivit (som om du var) oomskuren.
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TR Scriverer 26. ἐὰν οὖν ἡ ἀκροβυστία τὰ δικαιώματα τοῦ νόμου φυλάσσῃ, οὐχὶ ἡ
ἀκροβυστία αὐτοῦ εἰς περιτομὴν λογισθήσεται;
Gr-East 26. ἐὰν οὖν ἡ ἀκροβυστία τὰ δικαιώματα τοῦ νόμου φυλάσσῃ, οὐχὶ ἡ
ἀκροβυστία αὐτοῦ εἰς περιτομὴν λογισθήσεται;

' ἐὰν
ean
G1437
jos

οὐχὶ

οὖν

ἡ

ἀκροβυστία

τὰ

δικαιώματα τοῦ

oun
hē
akrobystia
ta
dikaiōmata
G3767 G3588 G203
G3588 G1345
siis
ympärileikkaamaton
säädöksiä

ἡ

ἀκροβυστία

αὐτοῦ εἰς

νόμου φυλάσσῃ

tou
nomou fylassē
G3588 G3551 G5442
lain
noudattaa

περιτομὴν

λογισθήσεται

ouchi hē
akrobystia
autou eis
peritomēn
logisthēsetai
G3780 G3588 G203
G846 G1519 G4061
G3049
eikö
ympärileikkaamattomuuttaan hänen
ympärileikkaukseksi lueta
TKIS 26. Jos siis ympärileikkaamaton seuraa lain säännöksiä, eikö hänen
ympärileikkaamattomuuttaan lueta ympärileikkaukseksi?
FiSTLK2017 26. Jos siis ympärileikkaamaton noudattaa lain säädöksiä, eikö hänen
ympärileikkaamattomuutensa ole luettava ympärileikkaukseksi?
Biblia1776 26. Jos siis esinahka lain oikeuden pitää, eikö hänen esinahkansa pidä luettaman
hänelle ympärileikkaukseksi?
CPR1642 26. Jos sijs esinahca Lain wanhurscauden pitä etkös luule hänengän esinahcans
luettawan hänelle ymbärinsleickauxexi?
UT1548 26. Jos sis Esinachka Lain Wanhruskaudhen pite/ etkös lwle ette henen Esinachkans pite
Luettaman henelle Ymberileickauxexi?
Jos siis esinahka lain wanhurskauden pitää/ etkös luule että hänen esinahkansa pitää luettaman
hänelle ympärileikkaukseksi?
Ref2016NTSve 26. Om nu den oomskurne håller lagens rättfärdiga krav, ska då inte den oomskurne
räknas som omskuren?
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TR Scriverer 27. καὶ κρινεῖ ἡ ἐκ φύσεως ἀκροβυστία, τὸν νόμον τελοῦσα, σὲ τὸν διὰ
γράμματος καὶ περιτομῆς παραβάτην νόμου;
Gr-East 27. καὶ κρινεῖ ἡ ἐκ φύσεως ἀκροβυστία, τὸν νόμον τελοῦσα, σὲ τὸν διὰ
γράμματος καὶ περιτομῆς παραβάτην νόμου.
' καὶ
kai
G2532
ja

σὲ

κρινεῖ

ἡ

ἐκ

φύσεως

ἀκροβυστία

τὸν

νόμον τελοῦσα

krinei
hē
ek
fyseōs
akrobystia
ton
nomon telousa
G2919
G3588 G1537 G5449
G203
G3588 G3551 G5055
tuomitsee
luonnostaan ympärileikkaamaton joka
lain
täyttää

τὸν

διὰ

γράμματος

καὶ

περιτομῆς

παραβάτην νόμου

se
ton
dia
grammatos
kai
peritomēs
parabatēn
G4571 G3588 G1223 G1121
G2532 G4061
G3848
sinut
lain kirjaiminesi ja
ympärileikkauksinesi joka rikot

nomou
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TKIS 27. Luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, tuomitsee sinut, joka lain kirjaiminesi
ja ympärileikkauksinesi olet lain rikkoja.
FiSTLK2017 27. Ja luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, on tuomitseva sinut, joka
lainkirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja.

Biblia1776 27. Ja se joka luonnostansa esinahka on ja täyttää lain, pitää sinun tuomitseman, joka
puustavin ja ympärileikkauksen lain käyt ylitse?
CPR1642 27. Ja nijn se joca luonnostans esinahca on ja täyttä Lain pitä sinua duomidzeman joca
bookstawin ja ymbärinsleickauxen Lain ylidzekäyt.
UT1548 27. Ja nin se/ quin Loonosta's ombi Esinachka/ ia Lain teutte/ pite sinua Domitzeman/
ioca Bockstauin ia Ymberileickauxen alla Lain ylitzekieud.
Ja niin se/ kuin luonnostansa ompi esinahka/ ja lain täyttää/ pitää sinua tuomitseman/ joka
bookstawin ja ympärileikkauksen alla lain ylitse käy.
Ref2016NTSve 27. Och ska (inte) han som av naturen är oomskuren (och) fullgör lagen, döma dig,
som med bokstav och omskärelse bryter mot lagen?
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TR Scriverer 28. οὐ γὰρ ὁ ἐν τῷ φανερῷ Ἰουδαῖός ἐστιν, οὐδὲ ἡ ἐν τῷ φανερῷ ἐν σαρκὶ
περιτομή•
Gr-East 28. οὐ γὰρ ὁ ἐν τῷ φανερῷ Ἰουδαῖός ἐστιν, οὐδὲ ἡ ἐν τῷ φανερῷ ἐν σαρκὶ
περιτομή,
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TKIS 28. Sillä ei se ole juutalainen, joka ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka
tapahtuu ulkonaisesti lihassa,
FiSTLK2017 28. Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus
se, joka tapahtuu ulkonaisesti lihassa,
Biblia1776 28. Sillä ei se ole Juudalainen, joka ulkonaisesti (Juudalainen) on: ei myös se ole
ympärileikkaus, mikä ulkonaisessa lihassa tapahtuu;
CPR1642 28. Sillä ei se ole Judalainen joca ulconaisest Judalainen on: ei myös se ole
ymbärinsleickaus cuin ulconaisest lihas tapahtu.
UT1548 28. Sille/ ei se Judeus ole/ ioca wlconaisesta Judeus on/ Eikä mös se ole Ymberileickaus/
quin wlconaisesta Lihassa tapachtu.
Sillä/ ei se Judeus ole/ joka ulkonaisesti Judeus on/ Eikä myös se ole ympärileikkaus/ kuin
ulkonaisessa lihassa tapahtuu.
Ref2016NTSve 28. Jude är man ju inte till det yttre, inte heller (är det) omskärelse som sker
utvärtes på köttet.
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TR Scriverer 29. ἀλλ’ ὁ ἐν τῷ κρυπτῷ Ἰουδαῖος, καὶ περιτομὴ καρδίας ἐν πνεύματι, οὐ
γράμματι• οὗ ὁ ἔπαινος οὐκ ἐξ ἀνθρώπων, ἀλλ’ ἐκ τοῦ Θεοῦ.
Gr-East 29. ἀλλ’ ὁ ἐν τῷ κρυπτῷ Ἰουδαῖος, καὶ περιτομὴ καρδίας ἐν πνεύματι, οὐ
γράμματι, οὗ ὁ ἔπαινος οὐκ ἐξ ἀνθρώπων, ἀλλ’ ἐκ τοῦ Θεοῦ.
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TKIS 29. vaan se on juutalainen, joka sisimmässään on juutalainen, ja oikea on sydämen
ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimen mukaan, ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta.
FiSTLK2017 29. vaan se on juutalainen, joka salassa on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on
sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa, ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan
Jumalalta.
Biblia1776 29. Mutta se on Juudalainen, joka sisällisesti salattu on, ja sydämen ympärileikkaus on
ympärileikkaus, joka hengessä tapahtuu, ei puustavissa; jonka ylistys ei ole ihmisiltä, vaan
Jumalalta.
CPR1642 29. Mutta se on Judalainen joca sisällisest salattu on ja sydämen ymbärinsleickaus on
ymbärinsleickaus joca Henges tapahtu ja ei bookstawis jonga ylistys ei ole ihmisildä waan
Jumalalda.
UT1548 29. Mutta se on Judeus/ ioca siselde salattu on/ Ja se Sydhemen Ymberileickaus/ se
ombi Ymberileickaus/ ioca Hengesse/ ia ei Bockstauis tapachtu/ Jonga kijtos ei ole Inhimisilde/
waan Jumalalda.
Mutta se on Judeus/ joka sisältä salattu on/ Ja se sydämen ympärileikkaus/ se ompi
ympärileikkaus/ joka Hengessä/ ja ei bookstawissa tapahtuu/ Jonka kiitos ei ole ihmisiltä/ waan
Jumalalta.
Ref2016NTSve 29. Utan jude (är) den som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom
anden och inte genom bokstaven. En sådan (får sitt) beröm inte av människor utan av Gud.

Rooma 3 (Romans 3)
1
TR Scriverer 1. Τί οὖν τὸ περισσὸν τοῦ Ἰουδαίου, ἢ τίς ἡ ὠφέλεια τῆς περιτομῆς; GrEast 1. Τί οὖν τὸ περισσὸν τοῦ Ἰουδαίου, ἢ τίς ἡ ὠφέλεια τῆς περιτομῆς;
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TKIS 1. Mikä siis on juutalaisten etu tai mikä ympärileikkauksen hyöty?
FiSTLK2017 1. Mitä etuja siis on juutalaisilla tai mitä hyötyä ympärileikkauksesta?
Biblia1776 1. Mitäs siis Juudalainen on parempi? Eli mitä ympärileikkaus auttaa?
CPR1642 1. MIsästä Judalainen on parambi? Eli mitä ymbärinsleickaus autta? Tosin sangen paljo.
UT1548 1. MIsse sis Juttalla paraspoli ombi? Eli mite se Ymberileickaus autta?
Missä siis Juuttaalla paras puoli ompi? Eli mitä se ympärileikkaus auttaa?
Ref2016NTSve 1. Vilken fördel har då judarna? Eller till vilken nytta (är) omskärelsen?
2
TR Scriverer 2. πολὺ κατὰ πάντα τρόπον• πρῶτον μὲν γὰρ ὅτι ἐπιστεύθησαν τὰ λόγια
τοῦ Θεοῦ.
Gr-East 2. πολὺ κατὰ πάντα τρόπον. πρῶτον μὲν γὰρ ὅτι ἐπιστεύθησαν τὰ λόγια τοῦ
Θεοῦ.
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TKIS 2. Suuri kaikin tavoin. Kuitenkin ennen kaikkea se, että heille on uskottu Jumalan sanat.
FiSTLK2017 2. Paljonkin, kaikin tavoin, ennen kaikkea se, että heille on uskottu Jumalan sanat.
Biblia1776 2. Tosin sangen paljo. Sillä ensin on se, että heille on uskottu, mitä Jumala puhunut on.

CPR1642 2. Ensin että heille on uscottu mitä Jumala idze puhunut on.
UT1548 2. Ja tosin/ sangen palio. Ensin/ ette heille on vskottu/ mite Jumala puhunut on.
Ja tosin/ sangen paljon. Ensin/ että heille on uskottu/ mitä Jumala puhunut on.
Ref2016NTSve 2. Till mycket på alla sätt. Framför allt för att Guds ord anförtroddes åt dem.
3
TR Scriverer 3. τί γὰρ εἰ ἠπίστησάν τινες; μὴ ἡ ἀπιστία αὐτῶν τὴν πίστιν τοῦ Θεοῦ
καταργήσει;
Gr-East 3. τί γὰρ εἰ ἠπίστησάν τινες; μὴ ἡ ἀπιστία αὐτῶν τὴν πίστιν τοῦ Θεοῦ
καταργήσει;
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TKIS 3. Miten siis on? Jos jotkut ovat olleet uskottomia, ei kai heidän uskottomuutensa tee
Jumalan uskollisuutta tyhjäksi?
FiSTLK2017 3. Mutta kuinka? Jos jotkut ovat olleet epäuskoisia, eihän heidän epäuskonsa ole
tekevä Jumalan uskollisuutta tyhjäksi?
Biblia1776 3. Mutta ettei muutamat niitä uskoneet, mikä siitä on? Pitäiskö heidän epäuskonsa
Jumalan uskon turhaksi tekemän?
CPR1642 3. Mutta ettei muutamat nijtä usconet mikä sijtä on? Pidäiskö heidän epäuscons
Jumalan uscon turhaxi tekemän? Pois se.
UT1548 3. Mutta ettei mutomat ninen samain päle vskoneet/ mike sijte lucua ombi? Pidheiskö
heiden Epeuskonsa Jumalan vskon turhaxi tekemen?
Mutta ettei muutamat niinen samain päälle uskoneet/ mikä siitä lukua ompi? Pitäisitkö heidän
epäuskonsa Jumalan uskon turhaksi tekemän?
Ref2016NTSve 3. För vad betyder det, om några inte trodde? Inte kan deras otro göra Guds
trofasthet om intet?
4
TR Scriverer 4. μὴ γένοιτο• γινέσθω δὲ ὁ Θεὸς ἀληθής, πᾶς δὲ ἄνθρωπος ψεύστης,

καθὼς γέγραπται, Ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου, καὶ νικήσῃς ἐν τῷ
κρίνεσθαί σε.
Gr-East 4. μὴ γένοιτο· γινέσθω δὲ ὁ Θεὸς ἀληθής, πᾶς δὲ ἄνθρωπος ψεύστης, καθὼς
γέγραπται· ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε.
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TKIS 4. Eihän toki! Olkoon Jumala totuullinen, mutta jokainen ihminen valehtelija, niin kuin on
kirjoitettu: "Jotta sinä osoittautuisit vanhurskaaksi sanoissasi ja voittaisit, kun kanssasi käydään
oikeutta.”
FiSTLK2017 4. Ei ikinä! Olkoon Jumala totinen, mutta jokainen ihminen valehtelija, niin kuin
kirjoitettu on: "Että sinut julistettaisiin vanhurskaaksi sanoissasi ja että voittaisit, kun kanssasi
käydään oikeutta."
Biblia1776 4. Pois se! vaan paremmin, olkoon Jumala totinen, vaan jokainen ihminen valehtelia,
niinkuin kirjoitettu on: ettäs olisit oikia sanoissas ja voittaisit, kuin sinä tuomitaan.
CPR1642 4. Waan parammin olcon Jumala totinen ja caicki ihmiset walehteliat. Nijncuin kirjoitettu
on: sinun pitä totisen sanoisas oleman ja woitat cosca sinä duomitan.
UT1548 4. Pois se. Waan paramin/ Olcon Jumala totinen/ Ja caiki Inhimiset Walechteliat. Ninquin
kirioitettu on/ Senpäle/ ette sinun pite totisen oleman sinun sanoisas/ ia ylitzewoitat coska sine
Domitan.
Pois se. Waan paremmin/ Olkoon Jumala totinen/ Ja kaikki ihmiset walehtelijat. Niinkuin kirjoitettu
on/ Sen päälle/ että sinun pitää totisen oleman sinun sanoissasi/ ja ylitse woitat koska sinä
tuomitaan.
Ref2016NTSve 4. Nej, inte alls! Utan låt Gud vara sann och varje människa en lögnare, som det står
skrivet: För att du ska kunna bli rättfärdigad i dina ord och kunna segra när du blir dömd.
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TR Scriverer 5. εἰ δὲ ἡ ἀδικία ἡμῶν Θεοῦ δικαιοσύνην συνίστησι, τί ἐροῦμεν; μὴ ἄδικος

ὁ Θεὸς ὁ ἐπιφέρων τὴν ὀργήν; κατὰ ἄνθρωπον λέγω
Gr-East 5. εἰ δὲ ἡ ἀδικία ἡμῶν Θεοῦ δικαιοσύνην συνίστησι, τί ἐροῦμεν; μὴ ἄδικος ὁ
Θεὸς ὁ ἐπιφέρων τὴν ὀργήν; κατὰ ἄνθρωπον λέγω.
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TKIS 5. Mutta jos meidän vääryytemme tuo ilmi Jumalan vanhurskauden, mitä sanomme? Ei kai
Jumala ole väärä, kun osoittaa vihansa! Puhun ihmisen tavoin.
FiSTLK2017 5. Mutta jos meidän vääryytemme todistaa Jumalan vanhurskautta, mitä sanomme?
Ei kaiketi Jumala ole väärä, kun hän rankaisee vihassaan? Puhun ihmisten tavalla.
Biblia1776 5. Jos siis meidän vääryytemme Jumalan oikeutta ylistää, mitäs me sanomme? Onko
Jumala väärä, että hän siitä vihastuu? (minä puhun ihmisten tavalla.)
CPR1642 5. Jos sijs se nijn on että meidän wäärydem Jumalan oikeutta ylistä mitästä me
sanomma? Ongo sijs Jumala wäärä että hän sijtä wihastu? ( minä puhun ihmisten tawalla ) pois
se.
UT1548 5. Jos sis se nin on/ Ette meiden wärys Jumalan Oikeudhen ylistepi/ miteste me sanoma?
Ongo sis Jumala wäre/ ette hen sen ylitze wihastupi?
Mine puhun Inhimisten taualla
Jos siis se niin on/ Että meidän wääryys Jumalan oikeuden ylistääpi/ Mitä täst me sanomme?
Onko siis Jumala wäärä/ että hän sen ylitse wihastuupi?
Minä puhun ihmisten tawalla
Ref2016NTSve 5. Men om vår orättfärdighet får Guds rättfärdighet att framstå (mycket klarare),
vad ska vi (då) säga? (Är) Gud orättfärdig som låter vreden komma? Jag talar på ett mänskligt sätt.
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TR Scriverer 6. μὴ γένοιτο• ἐπεὶ πῶς κρινεῖ ὁ Θεὸς τὸν κόσμον;
Gr-East 6. μὴ γένοιτο· ἐπεὶ πῶς κρινεῖ ὁ Θεὸς τὸν κόσμον;
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TKIS 6. Eihän toki! Kuinka sitten Jumala tuomitsisi maailman?
FiSTLK2017 6. Ei ikinä! Sillä kuinka Jumala silloin on tuomitseva maailman?
Biblia1776 6. Pois se! kuinka Jumala sitte taitais maailmaa tuomita?

CPR1642 6. Cuinga Jumala sijtte taidais mailma duomita?
UT1548 6. Pois se/ Quinga sis Jumala taidhais Mailman Domita?
Pois se/ Kuinka siis Jumala taitaisi maailman tuomita?
Ref2016NTSve 6. Nej, inte alls! För hur ska Gud då döma världen?
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TR Scriverer 7. εἰ γὰρ ἡ ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ ἐμῷ ψεύσματι ἐπερίσσευσεν εἰς τὴν
δόξαν αὐτοῦ, τί ἔτι κἀγὼ ὡς ἁμαρτωλὸς κρίνομαι;
Gr-East 7. εἰ γὰρ ἡ ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ ἐμῷ ψεύσματι ἐπερίσσευσεν εἰς τὴν δόξαν
αὐτοῦ, τί ἔτι κἀγὼ ὡς ἁμαρτωλὸς κρίνομαι;
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TKIS 7. Sillä jos Jumalan totuus minun valheeni vuoksi on tullut ylenpalttiseksi Hänen
kirkkaudekseen, miksi minutkin vielä syntisenä tuomitaan?
FiSTLK2017 7. Sillä jos Jumalan totuus on minun valheeni kautta tullut runsaammin hänen
kirkkaudekseen, miksi sitten minutkin vielä tuomitaan syntisenä?
Biblia1776 7. Sillä jos Jumalan totuus minun valheeni kautta kunniallisemmaksi tulis, hänen
ylistykseksensä, minkätahden pitäis vielä sitte minä niinkuin syntinen tuomittaman?
CPR1642 7. Sillä jos Jumalan totuus minun walheni cautta cunnialisemmaxi tulis hänen
ylistyxexens mingätähden minun pidäis wielä sijtte nijncuin syndinen duomittaman?
UT1548 7. Sille ios Jumalan Totuus minun Waleheni cautta cunnialisemaxi tulis/ henen ylistoxexi/
Mingetedhen mine pidheis wiele sijte ninquin Syndinen Domittaman?
Sillä jos Jumalan totuus minun walheeni kautta kunniallisemmaksi tulisi/ hänen ylistykseksi/
Minkä tähden minä pitäisi wielä siitä niinkuin sydämen tuomittaman?
Ref2016NTSve 7. För om Guds sanning genom min lögn framstod desto mer till hans ära, varför
döms jag då fortfarande som en syndare?
8
TR Scriverer 8. καὶ μή καθὼς βλασφημούμεθα, καὶ καθώς φασί τινες ἡμᾶς λέγειν ὅτι,
Ποιήσωμεν τὰ κακὰ ἵνα ἔλθῃ τὰ ἀγαθά; ὧν τὸ κρίμα ἔνδικόν ἐστι.

Gr-East 8. καὶ μὴ καθὼς βλασφημούμεθα καὶ καθώς φασί τινες ἡμᾶς λέγειν ὅτι
ποιήσωμεν τὰ κακὰ ἵνα ἔλθῃ τὰ ἀγαθά; ὧν τὸ κρῖμα ἔνδικόν ἐστι.
' καὶ
kai
G2532
ja

λέγειν

μή

καθὼς βλασφημούμεθα καὶ

καθώς φασί

τινες ἡμᾶς

mē
kathōs blasfēmoumetha kai
kathōs fasi
tines hēmas
G3361 G2531 G987
G2532 G2531 G5346
G5100 G2248
ei
niinkuin meitä häväistään ja
kuten levittävät huhua jotkut meidän

ὅτι

ποιήσωμεν τὰ

κακὰ ἵνα

ἔλθῃ

τὰ

ἀγαθά ὧν

τὸ

legein
hoti
poiēsōmen ta
kaka hina
elthē
ta
agatha hōn
to
G3004
G3754 G4160
G3588 G2556 G2443 G2064
G3588 G18
G3739 G3588
sanoneen että
tehkäämme
pahaa että
tulisi siitä
hyvää joiden

κρίμα ἔνδικόν ἐστι
krima endikon esti
G2917 G1738 G2076
tuomio ansaittu on
TKIS 8. Emmekö toimisi niin kuin meistä herjaten puhutaan ja niin kuin jotkut sanovat meidän
lausuvan: "Tehkäämme pahaa, jotta siitä hyvää tulisi"? Niitten tuomio on oikea.
FiSTLK2017 8. Ja miksi ei ole, niin kuin herjaten syyttävät meidän tekevän ja kuten muutamat
väittävät meidän sanovan: "Tehkäämme pahaa, että siitä tulisi hyvää"? Niille tuleva tuomio on
oikea.
Biblia1776 8. Ja ei, (niinkuin meitä pilkataan ja niinkuin muutamat puhuvat meidän sanovan,) että
meidän pitäis tekemän pahaa, että siitä hyvää tulis? Joiden kadotus on oikia.
CPR1642 8. Ja ei parammin tehdä (nijncuin meitä häwäistän ja muutamat puhuwat meidän
sanowan ) tehkämme paha että sijtä hywä tulis. Joiden cadotus on päänäns oikia.
UT1548 8. Ja ei paramin nin tehdhä
ninquin me laitetanma/ ia quin mutomat puhuuat/ ette me sanoma
Techkemme paha/ ette sijte hyue tulis. Joinenga cadhotus ombi ratki oikia.
Ja ei paremmin niin tehdä
niinkuin me laitetamme/ ja kuin muutamat puhuwat/ että me sanomme
Tehkäämme pahaa/ että siitä hywä tulisi. Joinenka kadotus ompi ratki oikea.
Ref2016NTSve 8. Eller (varför) inte (säga), som vi hånas för, och som några påstår att vi säger: Låt
oss göra det onda så kommer det goda. De ska få sin rättvisa dom.
9
TR Scriverer 9. Τί οὖν; προεχόμεθα; οὐ πάντως• προῃτιασάμεθα γὰρ Ἰουδαίους τε καὶ
Ἕλληνας πάντας ὑφ’ ἁμαρτίαν εἶναι,
Gr-East 9. Τί οὖν; προεχόμεθα; οὐ πάντως· προῃτιασάμεθα γὰρ Ἰουδαίους τε καὶ
Ἕλληνας πάντας ὑφ’ ἁμαρτίαν εἶναι,

' τί
ti
G5101
miten

οὖν

προεχόμεθα

οὐ

πάντως· προῃτιασάμεθα

oun
proechometha
ou
pantōs
G3767 G4284
G3756 G3843
siis
olemmeko parempia emme kaiketi

Ἰουδαίους τε
Ioudaious
G2453
juutalaiset

καὶ

Ἕλληνας

πάντας ὑφ’

γὰρ

proētiasametha
gar
G4256
G1063
sillä edellä olemme osoittaneet

ἁμαρτίαν εἶναι

te
kai
Hellēnas
pantas hyf
hamartian einai
G5037 G2532 G1672
G3956 G5259 G266
G1511
sekä myös kreikkalaiset kaikki alaisia synnin
ovat

TKIS 9. Kuinka siis on? Olemmeko paremmat? Emme lainkaan. Sillä olemme juuri esittäneet
syytöksen, että kaikki, sekä juutalaiset että kreikkalaiset, ovat synnin alaisina,
FiSTLK2017 9. Miten siis on? Olemmeko parempia? Emme suinkaan. Olemme edellä osoittaneet,
että kaikki, niin hyvin juutalaiset kuin kreikkalaiset, ovat synnin alla,
Biblia1776 9. Mitäs siis? Olemmeko me paremmat kuin he? Emme ensinkään; sillä me olemme
ennen osoittaneet, että sekä Juudalaiset ja Grekiläiset ovat kaikki synnin alla,
CPR1642 9. MItästä me nyt sijhen sanomma? Olemmaco me parammat cuin he? Emme ensingän:
sillä me olemma ennen osottanet että sekä Judalaiset ja Grekit owat caicki synnin alla.
UT1548 9. Miteste me nyt sihe' sanoma. Ongo sis meille parambipoli quin heille? Ei ensingen. Sille
me olema enne' osottaneet/ Ette seke Juttat ia Grekit/ caiki ouat Synnin alla/
Mitäs tästä me nyt siihen sanomme. Onko siis meille parempi puoli kuin heille? Ei ensinkään. Sillä
me olemme ennen osoittaneet/ Että sekä Juuttaat ja Krekit/ kaikki owat synnin alla/
Ref2016NTSve 9. Hur är det då? Har vi någon fördel? Inte alls. Vi har redan bevisat för både judar
och hedningar, att alla är under synd,
10
TR Scriverer 10. καθὼς γέγραπται ὅτι Οὐκ ἔστι δίκαιος οὐδὲ εἷς• GrEast 10. καθὼς γέγραπται ὅτι οὐκ ἔστι δίκαιος οὐδὲ εἷς,
' καθὼς γέγραπται ὅτι
hoti
kathōs gegraptai
G3754
G2531 G1125
niinkuin on kirjoitettu että

oὐκ
ouk
G3756
ei

ἔστι

δίκαιος

οὐδὲ

εἷς·

esti
dikaios
oude heis
G2076 G1342
G3761 G1520
ole
vanhurskasta ei
yhtä ainoaa

TKIS 10. niin kuin on kirjoitettu: "Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoaakaan,
FiSTLK2017 10. niin kuin kirjoitettu on: "Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan,
Biblia1776 10. Niinkuin kirjoitettu on: ei ole kenkään vanhurskas, ei yksikään;
CPR1642 10. Nijncuin kirjoitettu on: Ei ole kengän wanhurscas ei yxikän.
UT1548 10. Ninquin kirioitettu on/ Eike'gen ole wa'hurskas/ ei tosin yxike'.
Niinkuin kirjoitettu on/ Ei kenkään ole wanhurskas/ ei tosin yksikään.
Ref2016NTSve 10. som det står skrivet: Ingen rättfärdig finns, inte en enda.

11
TR Scriverer 11. οὐκ ἔστιν ὁ συνίων, οὐκ ἔστιν ὁ ἐκζητῶν τὸν Θεόν• GrEast 11. οὐκ ἔστιν ὁ συνιῶν, οὐκ ἔστιν ὁ ἐκζητῶν τὸν Θεόν·
' οὐκ
ouk
G3756
ei

ἔστιν ὁ

συνίων

οὐκ

ἔστιν ὁ

ἐκζητῶν τὸν

Θεόν·

estin ho
syniōn
ouk
estin ho
ekdzētōn ton
Theon
G2076 G3588 G4920
G3756 G2076 G3588 G1567
G3588 G2316
ole
joka etsii
Jumalaa
ole
ymmärtäväistä ei

TKIS 11. ei ole ymmärtävää, ei ole ketään, joka etsii Jumalaa.
FiSTLK2017 11. ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa.
Biblia1776 11. Ei ole yhtäkään ymmärtäväistä, ei ole ketään, joka etsii Jumalaa.
CPR1642 11. Ei ole yhtäkän ymmärtäwäistä ei edzi kengän Jumalata.
UT1548 11. Eikengen ole ioca ymmerttä/ Eikenge' ole/ ioca Jumalata etzipi.
Ei kenkään ole joka ymmärtää/ Ei kenkään ole/ joka Jumalata etsiipi.
Ref2016NTSve 11. Ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud.
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TR Scriverer 12. πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν• οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ
ἔστιν ἕως ἑνός•
Gr-East 12. πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν· οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν
ἕως ἑνός.
' πάντες ἐξέκλιναν
ἅμα
ἠχρειώθησαν·
οὐκ
pantes ekseklinan
hama
ēchreiōthēsan
ouk
G3956 G1578
G260
G889
G3756
kaikki ovat poikenneet pois kerrassaan yhdessä käyneet kelvottomiksi ei

ποιῶν

χρηστότητα οὐκ

chrēstotēta
poiōn
G4160
G5544
joka tekee hyvää

ἔστιν ἕως

ἔστι
esti
G2076
ole

ἑνός·

ouk
estin eōs
henos
G3756 G2076 G2193 G1520
yhden yhtäkään
ei
ole

TKIS 12. Kaikki ovat poikenneet pois, yhdessä käyneet kelvottomiksi. Ei ole sitä, joka harjoittaa
hyvää, ei ole yhtä ainoaa.
FiSTLK2017 12. Kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka
tekee sitä, mikä hyvää on, ei yhden yhtäkään.
Biblia1776 12. Kaikki ovat poikenneet pois ja ynnä kelvottomaksi tulleet: ei ole yhtään, joka hyvää
tekee, ei yhtäkään.
CPR1642 12. Caicki owat poikennet ja caicki owat kelwottomaxi tullet. Ei ole yhtän joca hywä teke
ei yhtäkän.
UT1548 12. Caiki he ouat poikennehet/ ia caiki ynne ouat keluottomaxi tulleet. Ei yxiken ole quin
hyue teke/ ei ychtengen saacka.

Kaikki he owat poikenneet/ ja kaikki ynnä owat kelwottomaksi tulleet. Ei yksikään ole kuin hywää
tekee/ ei yhtäkään saakka.
Ref2016NTSve 12. Alla har avvikit, alla har blivit odugliga. Ingen finns som gör det goda, inte en
enda.
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TR Scriverer 13. τάφος ἀνεῳγμένος ὁ λάρυγξ αὐτῶν, ταῖς γλώσσαις αὐτῶν ἐδολιοῦσαν•
ἰὸς ἀσπίδων ὑπὸ τὰ χείλη αὐτῶν•
Gr-East 13. τάφος ἀνεῳγμένος ὁ λάρυγξ αὐτῶν, ταῖς γλώσσαις αὐτῶν ἐδολιοῦσαν, ἰὸς
ἀσπίδων ὑπὸ τὰ χείλη αὐτῶν·
' τάφος
tafos
G5028
hauta

ἀνεῳγμένος ὁ

λάρυγξ

aneōgmenos ho
larygks
autōn tais
glōssais autōn edoliousan
G455
G3588 G2995
G846 G3588 G1100
G846 G1387
avoin
kurkkunsa heidän
kielellään
he pettävät

ἰὸς

ἀσπίδων

ὑπὸ

τὰ

αὐτῶν ταῖς

χείλη

γλώσσαις αὐτῶν ἐδολιοῦσαν·

αὐτῶν·

aspidōn
hypo ta
cheilē
autōn
ios
G5259 G3588 G5491
G846
G2447 G785
myrkkyä kyykäärmeiden alla
huuliensa heidän
TKIS 13. Heidän kurkkunsa on avoin hauta. Kielellään he pettävät. Kyykäärmeen myrkkyä on heidän
huultensa alla.
FiSTLK2017 13. Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellään he pettävät, kyyn myrkkyä on heidän
huultensa alla.
Biblia1776 13. Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät, kyykäärmeen myrkky on
heidän huultensa alla,
CPR1642 13. Heidän curckuns on awojoin hauta heidän kielilläns he pettäwät.
UT1548 13. Heiden Curckuns ombi yxi auoion Hautta/ heiden Kiellense ca'sa he petoxe' tekeuet/
Heidän kurkkunsa ompi yksi awoin hauta/ heidän kielensä kanssa he petoksen tekewät/
Ref2016NTSve 13. En öppen grav (är) deras strupe. Sina tungor använder de till svek.
Huggormsgift (är) bakom deras läppar.
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TR Scriverer 14. ὧν τὸ στόμα ἀρᾶς καὶ πικρίας γέμει• GrEast 14. ὧν τὸ στόμα ἀρᾶς καὶ πικρίας γέμει·
' ὧν
τὸ
hōn
to
G3739 G3588
joiden

στόμα ἀρᾶς

καὶ

πικρίας

γέμει·

stoma aras
kai
pikrias
gemei
G4750 G685
G2532 G4088
G1073
suu
kirousta ja
katkeruutta on täynnä

TKIS 14. Heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta.
FiSTLK2017 14. Heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta.

Biblia1776 14. Joiden suu on täynnänsä kirousta ja haikeutta.
CPR1642 14. Heidän huuldens alla on kykärmen wiha heidän suuns on täynäns kirousta ja
haikeutta.
UT1548 14. Kykermen wiha o'bi heiden Hwllens alla/ Heiden suunsa ombi teunens kiromista ia
haikeutta.
Kyykäärmeen wiha ompi heidän huullensa alla/ Heidän suunsa ompi täynnänsä kiroamista ja
haikeutta
Ref2016NTSve 14. Deras mun (är) full av förbannelse och bitterhet.
15
TR Scriverer 15. ὀξεῖς οἱ πόδες αὐτῶν ἐκχέαι αἷμα•
Gr-East 15. ὀξεῖς οἱ πόδες αὐτῶν ἐκχέαι αἷμα,
' ὀξεῖς οἱ
okseis oi
G3691 G3588
nopeat

πόδες αὐτῶν ἐκχέαι

αἷμα·

podes autōn ekcheai
haima
G4228 G846 G1632
G129
jalat
heillä on vuodattamaan verta

TKIS 15. Heidän jalkansa ovat nopeat verta vuodattamaan.
FiSTLK2017 15. Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta.
Biblia1776 15. Heidän jalkansa ovat nopiat verta vuodattamaan.
CPR1642 15. Heidän jalcans owat nopiat werta wuodattaman.
UT1548 15. Heiden Jalgansa ouat nopiat werta wloswodhattaman/
Heidän jalkansa owat nopeat werta ulos wuodattaman/
Ref2016NTSve 15. Deras fötter (är) snabba till att utgjuta blod.
16
TR Scriverer 16. σύντριμμα καὶ ταλαιπωρία ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν,
Gr-East 16. σύντριμμα καὶ ταλαιπωρία ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν,
' σύντριμμα
syntrimma
G4938
hävitys

καὶ

ταλαιπωρία ἐν

kai
talaipōria
G2532 G5004
ja
kurjuus

ταῖς

ὁδοῖς αὐτῶν

en
tais
hodois autōn
G1722 G3588 G3598 G846
tiellään heidän

TKIS 16. Hävitys ja kurjuus on heidän teillään,
FiSTLK2017 16. Hävitystä ja kurjuutta on heidän teillään,
Biblia1776 16. Heidän teissänsä on sula tuska ja sydämen kipu.
CPR1642 16. Heidan teisäns on sula tusca ja sydämen kipu.
UT1548 16. heiden teisens ombi sula tuska ia sydhemenkipu/

heidän teissäns ompi sula tuska ja sydämen kipu/
Ref2016NTSve 16. Förödelse och elände (råder) på deras vägar,
17
TR Scriverer 17. καὶ ὁδὸν εἰρήνης οὐκ ἔγνωσαν•
Gr-East 17. καὶ ὁδὸν εἰρήνης οὐκ ἔγνωσαν.
' καὶ
kai
G2532
ja

ὁδὸν εἰρήνης οὐκ

ἔγνωσαν·

hodon eirēnēs ouk
egnōsan
G3598 G1515 G3756 G1097
tietä rauhan eivät he tunne

TKIS 17. eivätkä he tunne rauhan tietä.
FiSTLK2017 17. eivätkä he tunne rauhan tietä.
Biblia1776 17. Ja ei he rauhan tietä tunteneet.
CPR1642 17. Ei he rauhan tietä tundenet:
UT1548 17. eiuet he rauhan tiete tundeneet/
eiwät he rauhan tietä tunteneet/
Ref2016NTSve 17. och fridens väg känner de inte.
18
TR Scriverer 18. οὐκ ἔστι φόβος Θεοῦ ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν.
Gr-East 18. οὐκ ἔστι φόβος Θεοῦ ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν.
' οὐκ
ouk
G3756
ei

ἔστι

φόβος Θεοῦ

ἀπέναντι τῶν

ὀφθαλμῶν αὐτῶν

esti
fobos Theou apenanti tōn
ofthalmōn
G2076 G5401 G2316 G561
G3588 G3788
ole
pelko Jumalan edessä
silmiensä

autōn
G846
heidän

TKIS 18. Ei ole Jumalan pelko heidän silmäinsä edessä."
FiSTLK2017 18. Jumalan pelko ei ole heidän silmiensä edessä."
Biblia1776 18. Ei ole Jumalan pelko heidän silmäinsä edessä.
CPR1642 18. Ei ole Jumalan pelco heidän silmäins edes.
UT1548 18. Ei ole Jumalan pelco heiden silmeins edhesse.
Ei ole Jumalan pelko heidän silmäinsä edessä.
Ref2016NTSve 18. (De) har inte gudsfruktan inför sina ögon.
19
TR Scriverer 19. Οἴδαμεν δὲ ὅτι ὅσα ὁ νόμος λέγει, τοῖς ἐν τῷ νόμῳ λαλεῖ, ἵνα πᾶν
στόμα φραγῇ, καὶ ὑπόδικος γένηται πᾶς ὁ κόσμος τῷ Θεῷ•

Gr-East 19. Οἴδαμεν δὲ ὅτι ὅσα ὁ νόμος λέγει τοῖς ἐν τῷ νόμῳ λαλεῖ, ἵνα πᾶν στόμα
φραγῇ καὶ ὑπόδικος γένηται πᾶς ὁ κόσμος τῷ Θεῷ,
' οἴδαμεν
δὲ
oidamen
de
G1492
G1161
mutta tiedämme

νόμῳ λαλεῖ ἵνα

ὅτι

ὅσα

ὁ

νόμος λέγει τοῖς

ἐν

τῷ

hoti
hosa
nomos legei tois
ho
en
tō
G3754 G3745
G3588 G3551 G3004 G3588 G1722 G3588
alaisille
että
kaiken minkä
laki
sanoo

πᾶν

στόμα φραγῇ

καὶ

ὑπόδικος γένηται πᾶς

ὁ

hina
pan
kai
hypodikos genētai pas
ho
nomō lalei
stoma fragē
G3551 G2980 G2443 G3956 G4750 G5420
G2532 G5267
G1096 G3956 G3588
lain
puhuu että
jokainen suu
tukittaisiin ja
syylliseksi tulisi
koko

κόσμος τῷ

Θεῷ·
kosmos tō
Theō
G2889 G3588 G2316
maailma
edessä Jumalan
TKIS 19. Mutta tiedämme, että kaiken mitä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, jotta jokainen suu
tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä,
FiSTLK2017 19. Mutta tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu niille, jotka ovat lain
alla, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä,
Biblia1776 19. Mutta sen me tiedämme, että kaikki, mitä laki sanoo, sen hän sanoo niille, jotka lain
alla ovat: että jokainen suu pitää tukittaman ja kaiken maailman pitää Jumalan edessä vikapää
oleman,
CPR1642 19. Mutta sen me tiedämme että caicki cuin Laki sano sen hän sano nijlle jotca Lain alla
owat että jocainen suu pitä tukittaman ja caiken mailman pitä Jumalan edes wicapään oleman:
UT1548 19. Mutta sen me tiedhemme/ ette caiki se quin Laki sanopi/ sen hen sano nijlle iotca Lain
alla ouat/ Senpäle/ ette iocainen Suu pite tukittaman/ ia caiken Mailman pite Jumalan edes
Vicapään oleman/
Mutta sen me tiedämme/ että kaikki se kuin laki sanoopi/ sen hän sanoo niille jotka lain alla owat/
Sen päälle/ että jokainen suu pitää tukittaman/ ja kaiken maailman pitää Jumalan edessä
wikapään oleman/
Ref2016NTSve 19. Men vi vet att allt som lagen säger, det säger den till dem som är under lagen,
för att var mun ska täppas till och hela världen stå skyldig inför Gud.
20
TR Scriverer 20. διότι ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον αὐτοῦ• διὰ
γὰρ νόμου ἐπίγνωσις ἁμαρτίας.
Gr-East 20. διότι ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον αὐτοῦ· διὰ γὰρ
νόμου ἐπίγνωσις ἁμαρτίας.

' διότι
ἐξ
dioti
eks
G1360
G1537
sen tähden

διὰ

γὰρ

ἔργων νόμου οὐ

δικαιωθήσεται

πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον αὐτοῦ·

ergōn nomou ou
dikaiōthēsetai
pasa sarks enōpion autou
G2041 G3551 G3756 G1344
G3956 G4561 G1799
G846
teoista lain
ei
vanhurskaaksi tule mikään liha
edessä Hänen

νόμου ἐπίγνωσις ἁμαρτίας

dia
nomou epignōsis hamartias
gar
G1223
G1063 G3551 G1922
G266
sillä kautta
lain
tulee tunto synnin
TKIS 20. koska yksikään liha ei Hänen edessään tule vanhurskaaksi lain teoista, sillä lain kautta
tulee synnin tunto.
FiSTLK2017 20. sen tähden, ettei mitään lihaa julisteta hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista,
sillä lain kautta tulee synnintunto.
Biblia1776 20. Sentähden ettei yksikään liha taida lain töiden kautta hänen edessänsä
vanhurskautetuksi tulla; sillä lain kautta synnin tunto tulee.
CPR1642 20. Ettei yxikän Liha taida Lain töiden cautta hänen edesäns wanhurscaxi tulla: sillä
ainoastans Lain cautta synnin tundo tule.
UT1548 20. Senteden/ ettei yxiken Liha taidha Lain töiden cautta henen edhessens Wanhurskaxi
tulla. Sille ette Lain lepitze waan Synnin tundemus tule.
Sen tähden/ ettei yksikään liha taida lain töiden kautta hänen edessänsä wanhurskaaksi tulla. Sillä
että lain läwitse waan synnin tuntemus tule.
Ref2016NTSve 20. Därför kan inget kött bli rättfärdigat inför honom genom laggärningar. För
genom lagen (kommer) kännedom om synd.
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TR Scriverer 21. νυνὶ δὲ χωρὶς νόμου δικαιοσύνη Θεοῦ πεφανέρωται, μαρτυρουμένη
ὑπὸ τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν•
Gr-East 21. Νυνὶ δὲ χωρὶς νόμου δικαιοσύνη Θεοῦ πεφανέρωται, μαρτυρουμένη ὑπὸ
τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν,
' νυνὶ
δὲ
nyni
de
G3570
G1161
mutta nyt

χωρὶς νόμου δικαιοσύνη Θεοῦ

πεφανέρωται

μαρτυρουμένη

chōris nomou dikaiosynē Theou pefanerōtai
martyroumenē
G5565 G3551 G1343
G2316 G5319
G3140
ilman lakia
vanhurskaus Jumalan on tehty tunnetuksi todistamana

τοῦ
νόμου καὶ
τῶν προφητῶν·
hypo tou
nomou kai
tōn
profētōn
G5259 G3588 G3551 G2532 G3588 G4396
ja
lain
profeettojen
ὑπὸ

TKIS 21. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia
—
FiSTLK2017 21. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta Laki ja Profeetat todistavat, on ilmoitettu
ilman lakia,

Biblia1776 21. Mutta nyt on se vanhurskaus, joka Jumalan edessä kelpaa, ilman lakia julistettu, lain
ja prophetain kautta todistettu;
CPR1642 21. Mutta nyt on se wanhurscaus joca Jumalan edes kelpa ilman Lain awuta julistettu ja
Lain ja Prophetain cautta todistettu.
UT1548 21. Mutta nyt ilman Lain auttamata ombi se Wanhurskaus/ ioca Jumalan edes kelpa/
iulghistettu/ ia Lain ia Prophetain cautta todhistettu.
Mutta nyt ilman lain auttamata ompi se wanhurskaus/ joka Jumalan edessä kelpaa/ julkistettu/ ja
lain ja profeetain kautta todistettu.
Ref2016NTSve 21. Men nu har, utan lag, Guds rättfärdighet uppenbarats, som lagen och profeterna
vittnar om,
22
TR Scriverer 22. δικαιοσύνη δὲ Θεοῦ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς πάντας καὶ ἐπὶ
πάντας τοὺς πιστεύοντας• οὐ γάρ ἐστι διαστολή•
Gr-East 22. δικαιοσύνη δὲ Θεοῦ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς πάντας καὶ ἐπὶ πάντας
τοὺς πιστεύοντας· οὐ γάρ ἐστι διαστολή·
' δικαιοσύνη
δὲ
dikaiosynē
de
G1343
G1161
että vanhurskaus

καὶ

ἐπὶ

Θεοῦ

διὰ

πίστεως Ἰησοῦ

Χριστοῦ εἰς

πάντας

Theou dia
pisteōs Iēsou
Christou eis
pantas
G2316 G1223 G4102 G2424
G5547
G1519 G3956
Jumalan
uskossa Jeesuksen Kristuksen on
kaikille

πάντας τοὺς

πιστεύοντας· οὐ

γάρ

ἐστι

διαστολή·

epi
pantas tous pisteuontas
ou
gar
diastolē
kai
esti
G2532 G1909 G3956 G3588 G4100
G3756 G1063 G2076 G1293
ja
kaikissa niissä jotka uskovat sillä ei
ole
erotusta
TKIS 22. nimittäin 'Jeesuksen Kristuksen uskon' perusteella tuleva Jumalan vanhurskaus — kaikkia
varten ja kaikille, jotka uskovat. Ei ole eroitusta.
FiSTLK2017 22. se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin
ja kaikille, jotka uskovat, sillä ei ole yhtään erotusta.
Biblia1776 22. Se Jumalan vanhurskaus, (sanon minä), joka tulee Jesuksen Kristuksen uskon
kautta, kaikkein tykö ja kaikkein päälle, jotka uskovat: sillä ei ole yhtään eroitusta.
CPR1642 22. Se Jumalan wanhurscaus ( sanon minä ) joca tule Jesuxen Christuxen uscosta
caickein tygö ja caickein päälle jotca uscowat.
UT1548 22. Se Jumalan Wanhurskaus
ma mine
ioca tule Iesusen Christusen vskosta/ caikein tyge/ ia caikein päle/ iotca vskouat.
Se Jumalan wanhurskaus
ma minä
joka tulee Jesuksen Kristuksen uskosta/ kaikkein tykö/ ja kaikkein päälle/ jotka uskowat.
Ref2016NTSve 22. nämligen Guds rättfärdighet, (som kommer) genom Jesu Kristi tro, till alla och
över alla dem som tror. För här finns ingen skillnad.
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TR Scriverer 23. πάντες γὰρ ἥμαρτον καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ,
Gr-East 23. πάντες γὰρ ἥμαρτον καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ,
' πάντες γὰρ
pantes
gar
G3956
G1063
sillä kaikki

ἥμαρτον

καὶ

ὑστεροῦνται τῆς

hēmarton
kai
hysterountai
G264
G2532 G5302
ovat syntiä tehneet ja
ovat vailla

δόξης

τοῦ

Θεοῦ

tēs
doksēs tou
Theou
G3588 G1391
G3588 G2316
kirkkautta
Jumalan

TKIS 23. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla,
FiSTLK2017 23. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla
Biblia1776 23. Sillä kaikki ovat he syntiä tehneet ja ei heillä ole mitään kerskattavaa Jumalan
edessä.
CPR1642 23. Sillä ei täällä ole yhtän eroitusta caicki owat he syndiset ja ei he taida mistän
kerscata Jumalan edes.
UT1548 23. Sille ettei täle ole ychten eroitusta * He ouat caiki pänes Synniset/ ia ei ole heille
misten kerskamista Jumalan edes.
Sillä ettei tällä ole yhtään eroitusta He owat kaikki päännas syntiset/ ja ei ole heille mistään
kerskaamista Jumalan edessä.
Ref2016NTSve 23. För alla har syndat och saknar härligheten från Gud,
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TR Scriverer 24. δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως τῆς ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ•
Gr-East 24. δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως τῆς ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ,
' δικαιούμενοι
δωρεὰν τῇ
dikaioumenoi
dōrean tē
G1344
G1432 G3588
saavat vanhurskauden lahjaksi

τῆς

ἐν

Χριστῷ

αὐτοῦ χάριτι

διὰ

τῆς

ἀπολυτρώσεως

autou chariti
dia
tēs
apolytrōseōs
G846 G5485
G1223 G3588 G629
Hänen armostaan kautta
lunastuksen

Ἰησοῦ·

tēs
Christō
Iēsou
en
G3588 G1722 G5547
G2424
Kristuksessa Jeesuksessa
TKIS 24. ja heidät vanhurskautetaan lahjaksi Hänen armostaan sen lunastuksen perusteella, joka
on Kristuksessa Jeesuksessa.
FiSTLK2017 24. ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka
on Kristuksessa Jeesuksessa,
Biblia1776 24. He tulevat ilman ansiotansa vanhurskaaksi, hänen armostansa, sen lunastuksen
kautta, joka on Jesuksessa Kristuksessa,

CPR1642 24. Ja tulewat ilman ansiotans wanhurscaxi hänen armostans sen lunastuxen cautta
cuin on Jesuxes Christuxes.
UT1548 24. Ja tuleuat ilman ansiotans Wanhurskaxi henen Armostans/ sen Lunastuxen cautta/
quin ombi Christuses Iesuses/
Ja tulewat ilman ansiotansa wanhurskaaksi hänen armostansa/ sen lunastuksen kautta/ kuin
ompi Kristuksessa Jesuksessa/
Ref2016NTSve 24. och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, därför att (de är)
friköpta av Kristus Jesus,
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TR Scriverer 25. ὃν προέθετο ὁ Θεὸς ἱλαστήριον, διὰ τῆς πίστεως, ἐν τῷ αὐτοῦ αἵματι,

εἰς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ, διὰ τὴν πάρεσιν τῶν προγεγονότων
ἁμαρτημάτων, ἐν τῇ ἀνοχῇ τοῦ Θεοῦ•
Gr-East 25. ὃν προέθετο ὁ Θεὸς ἱλαστήριον διὰ τῆς πίστεως ἐν τῷ αὐτοῦ αἵματι, εἰς

ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ διὰ τὴν πάρεσιν τῶν προγεγονότων ἁμαρτημάτων
' ὃν
hon
G3739
jonka

προέθετο

ὁ

Θεὸς ἱλαστήριον διὰ

τῆς

πίστεως ἐν

proetheto
ho
Theos hilastērion dia
tēs
pisteōs
G4388
G3588 G2316 G2435
G1223 G3588 G4102
on asettanut
Jumala sovitukseksi kautta
uskon

αἵματι

εἰς

ἔνδειξιν

τῆς

δικαιοσύνης

αὐτοῦ διὰ

τῷ

αὐτοῦ

autou
en
tō
G1722 G3588 G846
Hänen

τὴν

haimati eis
endeiksin
dikaiosynēs
autou dia
tēs
tēn
G129
G1519 G1732
G3588 G1343
G846 G1223 G3588
veressään
vanhurskautensa
osoittaakseen
koska

πάρεσιν

τῶν

προγεγονότων ἁμαρτημάτων ἐν

paresin
tōn
progegonotōn
G3929
G3588 G4266
on jättänyt rankaisematta
ennen tehdyt

ἀνοχῇ

τοῦ

τῇ

tē
hamartēmatōn en
G265
G1722 G3588
synnit

Θεοῦ·

anochē
tou
Theou
G463
G3588 G2316
kärsivällisyydessään
Jumala
TKIS 25. Hänet Jumala on Hänen verensä ansiosta asettanut uskolla omistettavaksi
armoistuimeksi vanhurskautensa osoituksena, koska oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt
synnit
FiSTLK2017 25. jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä
osoittaakseen vanhurskautensa, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit
Biblia1776 25. Jonka Jumala on armonistuimeksi asettanut, uskon kautta hänen veressänsä,
osoittaaksensa sitä vanhurskautta, joka hänen edessänsä kelpaa, edelläkäyväisten syntein
anteeksi antamisen kautta,
CPR1642 25. Jonga Jumala on armonistuimexi asettanut uscon cautta hänen weresäns. Joille hän
sen wanhurscauden cuin hänen edesäns kelpa taridze sijnä että hän ne synnit andexi anda.
UT1548 25. Jonga Jumala on asettanut Armonstolixi/ sen Uskon lepitze henen Weresense/ Joille
hen sen Wanhurskaudhen/ ioca henen edhesens kelpa/ osottapi/ sijnä/ ette Hen ne Synnit

andexianda *
Jonka Jumala on asettanut armontuoliksi/ se uskon läpitse hänen weressänsä/ Joille hän sen
wanhurskauden/ joka hänen edessänsä kelpaa/ osottaapi/ siinä/ että Hän ne synnit anteeksi
antaa.
Ref2016NTSve 25. vilken Gud har ställt fram som ett försoningsoffer genom tron, i hans blod, för
att visa sin rättfärdighet, eftersom Gud genom sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna
synderna ostraffade,
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TR Scriverer 26. πρὸς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ ἐν τῷ νῦν καιρῷ, εἰς τὸ εἶναι
αὐτὸν δίκαιον καὶ δικαιοῦντα τὸν ἐκ πίστεως Ἰησοῦ.
Gr-East 26. ἐν τῇ ἀνοχῇ τοῦ Θεοῦ, πρὸς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ ἐν τῷ νῦν
καιρῷ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν δίκαιον καὶ δικαιοῦντα τὸν ἐκ πίστεως Ἰησοῦ.
' πρὸς ἔνδειξιν
τῆς
pros
endeiksin tēs
G4314 G1732
G3588
osoituksena

καιρῷ εἰς

τὸ

εἶναι

δικαιοσύνης

αὐτοῦ Theou ἐν

τῷ

νῦν

dikaiosynēs
autou Theou en
tō
nyn
G1343
G846 G846 G1722 G3588 G3568
Jumala
vanhurskaudestaan
nykyisessä

αὐτὸν δίκαιον

καὶ

δικαιοῦντα

τὸν

ἐκ

einai
auton dikaion
kai
dikaiounta
ek
kairō eis
to
ton
G2540 G1519 G3588 G1511 G846 G1342
G2532 G1344
G3588 G1537
ajassa
olevansa itse
vanhurskas
vanhurskauttaakseen

πίστεως Ἰησοῦ
pisteōs Iēsou
G4102 G2424
uskosta Jeesuksen
TKIS 26. jumalallisen kärsivällisyytensä vuoksi, ja vanhurskautensa osoituksena nykyajassa,
ollakseen itse vanhurskas ja vanhurskauttaakseen sen, *jolla on Jeesuksen usko*.
FiSTLK2017 26. jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaakseen vanhurskautensa nykyajassa,
sen, että hän itse on vanhurskas ja julistaa vanhurskaaksi sen, jolla on usko Jeesukseen.
Biblia1776 26. Joita Jumala kärsinyt on, osoittaaksensa vanhurskauttansa tällä ajalla: että hän itse
vanhurskas olis ja sen vanhurskaaksi tekis, joka Jesuksen uskosta on.
CPR1642 26. Jotca tähän saacka jäänet olit Jumalan kärsimisen ala että hän tällä ajalla taridzis
sen wanhurscauden joca hänen edesäns kelpa että hän ainoa wanhurscas olis ja sen wanhurcaxi
tekis joca Jesuxen uscosta on.
UT1548 26. iotca ienyet olit Jumalan kerssimisen ala/ Ette hen telle aijalla osottais/ sen
Wanhurskaudhen ioca henen edhesens kelpa Senpäle/ ette henen ainoan pite Wanhurskan
oleman/ ia sen Wanhurskauttaman/ ioca Iesusen Uskosta on.
jotka jääneet olit Jumalan kärsimisen alla/ Että hän tällä ajalla osottaisi/ sen wanhurskauden joka
hänen edessänsä kelpaa Sen päälle/ että hänen ainoan pitää wanhurskauden oleman/ ja sen
wanhurskauttaman/ joka Jesuksen uskosta on.
Ref2016NTSve 26. för att i den tid som nu är visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig och
gör den rättfärdig som är av Jesu tro.
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TR Scriverer 27. ποῦ οὖν ἡ καύχησις; ἐξεκλείσθη. διὰ ποίου νόμου; τῶν ἔργων; οὐχί,
ἀλλὰ διὰ νόμου πίστεως.
Gr-East 27. Ποῦ οὖν ἡ καύχησις; ἐξεκλείσθη. διὰ ποίου νόμου; τῶν ἔργων; οὐχί, ἀλλὰ
διὰ νόμου πίστεως.
' ποῦ
pou
G4226
missä

οὐχί

οὖν

ἡ

καύχησις

ἐξεκλείσθη διὰ

ποίου νόμου τῶν

ἔργων

oun
kauchēsis
eksekleisthē dia
poiou nomou tōn
ergōn
hē
G3767 G3588 G2746
G1576
G1223 G4169 G3551 G3588 G2041
siis
on
kerskaaminen suljettu pois kautta minkä lain
tekojen

ἀλλὰ διὰ

νόμου πίστεως

ouchi alla dia
nomou pisteōs
G3780 G235 G1223 G3551 G4102
ei
vaan kautta lain
uskon/ uskon lain
TKIS 27. Missä siis on kerskaus? Se on suljettu pois. Minkä lain nojalla? Tekojenko? Ei, vaan uskon
lain nojalla.
FiSTLK2017 27. Missä siis on kerskaaminen? Se on suljettu pois. Minkä lain kautta? Tekojenko
lain? Ei, vaan uskon lain kautta.
Biblia1776 27. Kussa siis on kerskaus? Se on suljettu ulos. Minkä lain kautta? Töidenkö lain kautta?
Ei, vaan uskon lain kautta.
CPR1642 27. CUsa sijs nyt on kerscaus? Se on pois. Mingä Lain cautta? Töiden Lain cautta? Ei
waan uscon Lain cautta
UT1548 27. Cussa sis ombi nyt sinun Kerskauxes? Se on wlossuliettu. Minge Lain cautta? Töidhen
Lain cautta? Ei/ Waan Uskon Lain cautta.
Kussa siis ompi nyt sinun kerskauksesi? Se on ulos suljettu. Minkä lain kautta? Töiden lain kautta?
Ei/ waan uskon lain kautta.
Ref2016NTSve 27. Var är (då) berömmelsen? Den är utesluten. Genom vilken lag? Gärningarnas?
Nej, utan genom trons lag.
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TR Scriverer 28. λογιζόμεθα οὖν πίστει δικαιοῦσθαι ἄνθρωπον, χωρὶς ἔργων νόμου. GrEast 28. λογιζόμεθα οὖν πίστει δικαιοῦσθαι ἄνθρωπον χωρὶς ἔργων νόμου.
' λογιζόμεθα
logidzometha
G3049
päätämme

οὖν

πίστει δικαιοῦσθαι

ἄνθρωπον χωρὶς ἔργων νόμου

oun
pistei dikaiousthai
anthrōpon chōris ergōn nomou
G3767 G4102 G1344
G444
G5565 G2041 G3551
siis
uskosta vanhurskautetaan ihminen
ilman tekoja lain

TKIS 28. Päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon nojalla, ilman lain tekoja.
FiSTLK2017 28. Niin päätämme siis, että ihminen julistetaan vanhurskaaksi uskon kautta, ilman
lain tekoja.
Biblia1776 28. Niin me siis sen siksi pidämme, että ihminen tulee vanhurskaaksi uskon kautta,
ilman lain töitä.

CPR1642 28. Nijn me sijs sen sixi pidämme että ihminen tule wanhurscaxi ilman Lain töitä
ainoastans uscon cautta.
UT1548 28. Nin me sis sen sixi pidhemme/ ette Inhiminen wanhurskaxi tule/ ilman Lain töite/
sulan Uskon cautta.
Niin me siis sen siksi pidämme/ että ihminen wanhurskaaksi tule/ ilman lain töitä/ sulan uskon
kautta.
Ref2016NTSve 28. Vi hävdar nämligen att en människa blir rättfärdig genom tro, utan laggärningar.
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TR Scriverer 29. ἢ Ἰουδαίων ὁ Θεὸς μόνον; οὐχὶ δὲ καὶ ἐθνῶν; ναὶ καὶ ἐθνῶν• GrEast 29. ἢ Ἰουδαίων ὁ Θεὸς μόνον; οὐχὶ δὲ καὶ ἐθνῶν; ναὶ καὶ ἐθνῶν,
'ἢ
ē
G2228
onko

καὶ

Ἰουδαίων ὁ

Θεὸς μόνον

οὐχὶ

δὲ

καὶ

ἐθνῶν

ναὶ

Ioudaiōn
ho
Theos monon
ouchi
de
kai
ethnōn
nai
G2453
G3588 G2316 G3440
G3780
G1161 G2532 G1484
G3483
juutalaisten
Jumala ainoastaan vaan eikö
myös pakanoiden kyllä

ἐθνῶν·

ethnōn
kai
G2532 G1484
myös pakanoiden
TKIS 29. Vai onko Hän vain juutalaisten Jumala? Eikö pakanainkin? On pakanainkin,
FiSTLK2017 29. Vai onko Jumala yksistään juutalaisten Jumala? Eikö pakanoidenkin? On
pakanoidenkin,
Biblia1776 29. Eli onko Jumala ainoastaan Juudalaisten Jumala? eikö hän ole myös pakanain
Jumala? Tosin pakanainkin Jumala,
CPR1642 29. Eli ongo Jumala ainoastans Judalaisten Jumala? Eikö hän ole myös pacanain
Jumala? Ja totisest hän on pacanaingin Jumala.
UT1548 29. Eli ongo Jumala waiwoin Judasten Jumala? Eikö hen mös ole Pacanain Jumala? Ja/
wissiste mös Pacanaidhen Jumala.
Eli onko Jumala waiwoin judasten Jumala? Eikö hän myös ole pakanain Jumala? Ja/ wissiste
myös pakanaiden Jumala.
Ref2016NTSve 29. Eller är (han) bara judarnas Gud? (Är han) inte också hedningarnas (Gud)? Jo,
också hedningarnas,
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TR Scriverer 30. ἐπείπερ εἷς ὁ Θεός, ὃς δικαιώσει περιτομὴν ἐκ πίστεως, καὶ
ἀκροβυστίαν διὰ τῆς πίστεως.
Gr-East 30. ἐπείπερ εἷς ὁ Θεός, ὃς δικαιώσει περιτομὴν ἐκ πίστεως καὶ ἀκροβυστίαν
διὰ τῆς πίστεως.

' ἐπείπερ
ὁ
εἷς
epeiper
heis
ho
G1897
G1520 G3588
sentähden että yksi

πίστεως καὶ

ἀκροβυστίαν

Θεός

ὃς

δικαιώσει

περιτομὴν

ἐκ

Theos
dikaiōsei
peritomēn
hos
ek
G2316
G4061
G3739 G1344
G1537
on Jumala joka
vanhurskauttaa ympärileikatut

διὰ

τῆς

πίστεως

akrobystian
dia
tēs
pisteōs kai
pisteōs
G4102 G2532 G203
G1223 G3588 G4102
uskosta ja
ympärileikkaamattomat kautta
uskon
TKIS 30. koskapa on yksi Jumala, joka vanhurskauttaa ympärileikatut uskon perusteella ja
ympärileikkaamattomat uskon nojalla.
FiSTLK2017 30. koskapa Jumala on yksi, joka julistaa ympärileikatut vanhurskaiksi uskosta ja
ympärileikkaamattomat uskon kautta.
Biblia1776 30. Että yksi on Jumala, joka ympärileikkauksen tekee vanhurskaaksi uskosta, ja
esinahan uskon kautta.
CPR1642 30. Sillä yxi ainoa on Jumala joca ymbärinsleickauxen teke wanhurscaxi uscosta ja
esinahan uscon cautta.
UT1548 30. Sille ette yxi ainoa Jumala ombi/ ioca Ymberileickauxen wanhurskaxi teke Uskosta/ ia
Esinahan vskon lepitze.
Sillä että yksi ainoa Jumala ompi/ joka ympärileikkauksen wanhurskaaksi tekee uskosta/ ja
esinahan uskon läpitse.
Ref2016NTSve 30. eftersom (det är) en Gud som ska göra den omskurne rättfärdig av tro och den
oomskurne genom tron.
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TR Scriverer 31. νόμον οὖν καταργοῦμεν διὰ τῆς πίστεως; μὴ γένοιτο• ἀλλὰ νόμον

ἱστῶμεν
Gr-East 31. νόμον οὖν καταργοῦμεν διὰ τῆς πίστεως; μὴ γένοιτο, ἀλλὰ νόμον ἱστῶμεν.
' νόμον
nomon
G3551
lain

οὖν

καταργοῦμεν

διὰ

τῆς

πίστεως μὴ

oun
katargoumen
dia
tēs
pisteōs
G3767 G2673
G1223 G3588 G4102
siis
teemmekö mitättömäksi kautta
uskon

γένοιτο· ἀλλὰ

mē
genoito alla
G3361 G1096 G235
ei
ole niin vaan

νόμον ἱστῶμεν
nomon istōmen
G3551 G2476
lain
vahvistamme
TKIS 31. Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon nojalla? Emme toki! Vaan me vahvistamme lain.
FiSTLK2017 31. Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta? Ei ikinä! Vaan vahvistamme lain.
Biblia1776 31. Teemmekö me lain tyhjäksi uskon kautta? Pois se; vaan me vahvistamme lain.
CPR1642 31. Cuinga? Teemmäkö me Lain tyhjäxi uscon cautta? Pois se waan me wahwistamme
Lain.

UT1548 31. Quingasta? Teemekö me Lain tyhiexi Uskon lepitze? Pois se Waan me * kijnitemme
Lain.
Kuinkasta? Teemmekö me lain tyhjäksi uskon läwitse? Pois se waan me kiinnitämme lain.
Ref2016NTSve 31. Upphäver vi då lagen genom tron? Nej, inte alls! Utan vi befäster lagen.

Rooma 4 (Romans 4)
1
TR Scriverer 1. Τί οὖν ἐροῦμεν Ἀβραὰμ τὸν πατέρα ἡμῶν εὑρηκέναι κατὰ σάρκα; GrEast 1. Τί οὖν ἐροῦμεν Ἀβραὰμ τὸν πατέρα ἡμῶν εὑρηκέναι κατὰ σάρκα;
" τί
ti
G5101
mitä

οὖν

ἐροῦμεν Ἀβραὰμ

τὸν

πατέρα ἡμῶν εὑρηκέναι

κατὰ

σάρκα

eroumen Abraam
ton
oun
patera hēmōn heurēkenai
kata
sarka
G3767 G2046
G11
G3588 G3962 G2257 G2147
G2596 G4561
siis
sanomme Aabrahamin
isämme meidän saavuttaneen mukaan lihan

TKIS 1. Mitä siis sanomme esi-isämme Aabrahamin saavuttaneen lihan mukaan?
FiSTLK2017 1. Mitä siis sanomme isämme Aabrahamin saavuttaneen lihan mukaan?
Biblia1776 1. Mitäs me siis sanomme meidän isämme Abrahamin lihan puolesta löytäneen?
CPR1642 1. MItästä me sijs sanomma meidän Isäm Abrahamin Lihan puolesta löynnen?
UT1548 1. MIteste me sis sanoma meiden Isen Abrahamin leunehexi Lihan polesta?
Mitä tästä me siis sanomme meidän isän Abrahamin löytäneeksi lihan puolesta.
Ref2016NTSve 1. Vad ska vi då säga att Abraham, vår far, har uppnått efter köttet?
2
TR Scriverer 2. εἰ γὰρ Ἀβραὰμ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, ἔχει καύχημα, ἀλλ’ οὐ πρὸς τὸν
Θεόν.
Gr-East 2. εἰ γὰρ Ἀβραὰμ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, ἔχει καύχημα, ἀλλ’ οὐ πρὸς Θεόν.
' εἰ
γὰρ
ei
gar
G1487 G1063
sillä jos

οὐ

Ἀβραὰμ ἐξ

ἔργων ἐδικαιώθη

ἔχει
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Abraam eks
ergōn edikaiōthē
echei
kauchēma
all
G11
G1537 G2041 G1344
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G2745
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Aabraham
teoista on vanhurskautettu hänellä on kerskaamista mutta

πρὸς τὸν

Θεόν

pros
ton
Theon
ou
G3756 G4314 G3588 G2316
ei
edessä
Jumalan
TKIS 2. Jos näet Aabraham on tekojen perusteella vanhurskautettu, hänellä on kerskaamista,
mutta ei Jumalan edessä.
FiSTLK2017 2. Sillä jos Aabraham on teoista julistettu vanhurskaaksi, hänellä on kerskaamista,
mutta ei Jumalan edessä.
Biblia1776 2. Sillä jos Abraham on töiden kautta vanhurskaaksi tullut, niin hänellä on kerskaamista,
vaan ei Jumalan edessä.
CPR1642 2. Me sanomma: jos Abraham on töiden cautta wanhurscaxi tullut nijn hänellä on kyllä
kerscamist waan ei Jumalan edes.

UT1548 2. Sen me sanoma/ Jos Abraham on Töidhen cautta Wanhurskaxi tullut/ nin henelle ombi
kylle kerskamista/ Waan ei Jumala' edes.
Sen me sanomme/ Jos Abraham on töiden kautta wanhurskaaksi tullut/ niin hänelle ompi kyllä
kerskaamista/ Waan ei Jumalan edessä.
Ref2016NTSve 2. För om Abraham blev rättfärdig genom gärningar, då har han (något) att
berömma sig av. Men inte inför Gud.
3
TR Scriverer 3. τί γὰρ ἡ γραφὴ λέγει; Ἐπίστευσε δὲ Ἀβραὰμ τῷ Θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ
εἰς δικαιοσύνην.
Gr-East 3. τί γὰρ ἡ γραφὴ λέγει; ἐπίστευσε δὲ Ἀβραὰμ τῷ Θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς
δικαιοσύνην.
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kai
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G3588 G2316 G2532
Kirjoitus sanoo ja uskoi
Aabraham
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ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς
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eis
dikaiosynēn
elogisthē autō
G3049
G846 G1519 G1343
se luettiin hänelle
vanhurskaudeksi
TKIS 3. Sillä mitä Raamattu sanoo? "Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle
vanhurskaudeksi."
FiSTLK2017 3. Sillä mitä Raamattu sanoo? "Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle
vanhurskaudeksi."
Biblia1776 3. Mutta mitä Raamattu sano: Abraham uskoi Jumalan, ja se luettiin hänelle
vanhurskaudeksi.
CPR1642 3. Mutta mitä Ramattu sano? Abraham uscoi Jumalan päälle ja se luettin hänelle
wanhurscaudexi.
UT1548 3. Mutta mite Ramattu sano? Abraham vskoi Jumalan/ ia se henelle wanhurskaudexi
luettijn.
Mutta mitä Raamattu sanoo? Abraham uskoi Jumalaan/ ja se hänelle wanhurskaudeksi luettiin.
Ref2016NTSve 3. För vad säger Skriften? Abraham trodde Gud, och det räknades honom till
rättfärdighet.
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TR Scriverer 4. τῷ δὲ ἐργαζομένῳ ὁ μισθὸς οὐ λογίζεται κατὰ χάριν, ἀλλὰ κατὰ τὸ
ὀφείλημα.
Gr-East 4. τῷ δὲ ἐργαζομένῳ ὁ μισθὸς οὐ λογίζεται κατὰ χάριν, ἀλλὰ κατὰ ὀφείλημα·

' τῷ
δὲ
tō
de
G3588 G1161
mutta

τὸ

ἐργαζομένῳ ὁ

μισθὸς οὐ
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töitä tekevälle
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ὀφείλημα
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to
G3588 G3783
velasta
TKIS 4. Mutta töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta.
FiSTLK2017 4. Mutta työtä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta,
Biblia1776 4. Mutta sille, joka työtä tekee, ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta.
CPR1642 4. Mutta sille joca työtä teke ei maxeta palcka armosta waan ansiosta.
UT1548 4. Mutta sille ioca töte teke/ ei lueta palca Armosta/ waan welghasta.
Mutta sille joka työtä tekee/ ei lueta palkkaa armosta/ waan welasta.
Ref2016NTSve 4. Men för den som har gärningar räknas lönen inte av nåd, utan som (något man)
har förtjänat.
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TR Scriverer 5. τῷ δὲ μὴ ἐργαζομένῳ, πιστεύοντι δὲ ἐπὶ τὸν δικαιοῦντα τὸν ἀσεβῆ,
λογίζεται ἡ πίστις αὐτοῦ εἰς δικαιοσύνην.
Gr-East 5. τῷ δὲ μὴ ἐργαζομένῳ, πιστεύοντι δὲ ἐπὶ τὸν δικαιοῦντα τὸν ἀσεβῆ,
λογίζεται ἡ πίστις αὐτοῦ εἰς δικαιοσύνην,
' τῷ
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vanhurskaudeksi
TKIS 5. Sille taas, joka ei töitä tee, vaan uskoo Häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, luetaan
hänen uskonsa vanhurskaudeksi,
FiSTLK2017 5. mutta sille, joka ei tee työtä, vaan uskoo häneen, joka julistaa jumalattoman
vanhurskaaksi, luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi.
Biblia1776 5. Mutta joka ei työtä tee, vaan uskoo sen päälle, joka jumalattoman vanhurskaaksi
tekee, hänen uskonsa luetaan hänelle vanhurskaudeksi.
CPR1642 5. Mutta joca ei työtä tee waan usco sen päälle joca jumalattoman wanhurscaxi teke
hänen uscons luetan hänelle wanhurscaudexi.
UT1548 5. Mutta henelle ioca ei Töisse kijniripu/ waan vskopi sen päle/ ioca sen Jumalattoman
wanhurskauttapi/ henen Uskonsa luetan henelle/ wanhurskaudhexi.

Mutta hänelle joka ei töissä kiinni riipu/ waan uskoopi sen päälle/ joka sen jumalattoman
wanhurskauttaapi/ hänen uskonsa luetaan hänelle/ wanhurskaudeksi.
Ref2016NTSve 5. Men den som inte har gärningar, utan tror på honom som rättfärdiggör den
ogudaktige, honom räknas hans tro till rättfärdighet.
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TR Scriverer 6. καθάπερ καὶ Δαβὶδ λέγει τὸν μακαρισμὸν τοῦ ἀνθρώπου, ᾧ ὁ Θεὸς
λογίζεται δικαιοσύνην χωρὶς ἔργων,
Gr-East 6. καθάπερ καὶ Δαυὶδ λέγει τὸν μακαρισμὸν τοῦ ἀνθρώπου ᾧ ὁ Θεὸς λογίζεται
δικαιοσύνην χωρὶς ἔργων·
' καθάπερ καὶ
kathaper
kai
G2509
G2532
samoin kuin myös

Δαβὶδ λέγει τὸν

μακαρισμὸν τοῦ

ἀνθρώπου ᾧ

ὁ

David legei ton
makarismon tou
anthrōpou hō
ho
G1138 G3004 G3588 G3108
G3588 G444
G3739 G3588
Daavid sanoo
autuaaksi
sen
ihmisen
jolle

Θεὸς λογίζεται δικαιοσύνην χωρὶς ἔργων
Theos logidzetai dikaiosynēn
chōris ergōn
G2316 G3049
G1343
G5565 G2041
Jumala lukee
vanhurskauden ilman tekoja
TKIS 6. niin kuin Daavidkin puhuu sen ihmisen autuaaksi ylistämisestä, jolle Jumala lukee
vanhurskauden ilman tekoja:
FiSTLK2017 6. Samoin myös Daavid ylistää autuaaksi sitä ihmistä, jolle Jumala lukee
vanhurskauden ilman tekoja:
Biblia1776 6. Niinkuin myös David sanoo: autuus on sen ihmisen, jolle Jumala vanhurskauden
lukee ilman töitä:
CPR1642 6. Nijncuin Dawid sano: Autuus on ainoastans sen ihmisen jonga Jumala ilman töiden
awuta wanhurscaxi luke cosca hän sano:
UT1548 6. Ninquin mös Dauid sanopi/ Ette autuahus on ainostans sen Inhimisen/ iolle Jumala
tygelukepi wanhurskaudhen/ ilman Töidhen apua/ coska hen sano.
Niinkuin myös Dawid sanoopi/ Että autuus on ainoastansa sen ihmisen/ jolle Jumala tykö lukeepi
wanhurskauden/ ilman töiden apua/ koska hän sanoo.
Ref2016NTSve 6. Så uttalar också David sin saligprisning över den människa som Gud tillräknar
rättfärdighet utan gärningar:
7
TR Scriverer 7. Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι καὶ ὧν ἐπεκαλύφθησαν αἱ ἁμαρτίαι.
Gr-East 7. μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι καὶ ὧν ἐπεκαλύφθησαν αἱ ἁμαρτίαι·

' μακάριοι ὧν
makarioi hōn
G3107
G3739
autuaita joiden

αἱ

ἀφέθησαν

αἱ

ἀνομίαι καὶ

ὧν

ἐπεκαλύφθησαν

afethēsan
hai
anomiai kai
hōn
epekalyfthēsan
G863
G3588 G458
G2532 G3739 G1943
ovat anteeksi annetut
rikokset ja
joiden ovat peitetyt

ἁμαρτίαι

hamartiai
hai
G3588 G266
synnit
TKIS 7. ”Autuaat ne, joitten rikkomukset ovat anteeksi annetut ja joitten synnit ovat peitetyt!
FiSTLK2017 7. "Autuaita ne, joiden lain rikkomiset ovat anteeksi annetut ja joiden synnit ovat
peitetyt!
Biblia1776 7. Autuaat ovat ne, joidenka vääryydet ovat anteeksi annetut, ja joidenka synnit peitetyt
ovat.
CPR1642 7. Autuat owat ne joidenga wäärydet owat andexiannetut:
UT1548 7. Autuat ouat ne/ ioinenga wärydhet ouat andexiannetudh/
Autuaat owat ne/ joinenka wääryydet owat anteeksiannetut/
Ref2016NTSve 7. Saliga (är) (de) vilkas överträdelser är förlåtna och vilkas synder är överskylda.
8
TR Scriverer 8. μακάριος ἀνὴρ ᾧ οὐ μὴ λογίσηται Κύριος ἁμαρτίαν. GrEast 8. μακάριος ἀνὴρ ᾧ οὐ μὴ λογίσηται Κύριος ἁμαρτίαν.
' μακάριος ἀνὴρ
makarios anēr
G3107
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ᾧ

οὐ μὴ
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ei ollenkaan lue

Kyrios
G2962
Herra
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syntiä

TKIS 8. Autuas se mies, jolle Herra ei lue syntiä!"
FiSTLK2017 8. Autuas se mies, jolle Herra ei lue syntiä!"
Biblia1776 8. Autuas on se mies, jolle Jumala ei syntiä lue.
CPR1642 8. Ja joidenga synnit peitetyt owat: autuas on se mies jolle Jumala ei syndiä lue.
UT1548 8. Ja ioinenga Synnit peitetyd ouat. Autuas on se Mies iolle Jumala ei ycte' syndi tygeluge.
Ja joinenka synnit peitetyt owat. Autuas on se mies jolle Jumala ei yhtään syntiä tykö lue.
Ref2016NTSve 8. Salig (är den) man som Herren inte tillräknar synd.
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TR Scriverer 9. ὁ μακαρισμὸς οὖν οὗτος ἐπὶ τὴν περιτομήν, ἢ καὶ ἐπὶ τὴν ἀκροβυστίαν;
λέγομεν γὰρ ὅτι Ἐλογίσθη τῷ Ἀβραὰμ ἡ πίστις εἰς δικαιοσύνην.

Gr-East 9. ὁ μακαρισμὸς οὖν οὗτος ἐπὶ τὴν περιτομὴν ἢ καὶ ἐπὶ τὴν ἀκροβυστίαν;
λέγομεν γάρ ὅτι ἐλογίσθη τῷ Ἀβραὰμ ἡ πίστις εἰς δικαιοσύνην.
'ὁ
μακαρισμὸς
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ho
G3767
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ἐπὶ
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usko
vanhurskaudeksi
TKIS 9. Koskeeko sitten tämä autuaaksi ylistäminen ainoastaan ympärileikattuja vai myös
ympärileikkaamattomia? Sanommehan, että Aabrahamille luettiin usko vanhurskaudeksi.
FiSTLK2017 9. Koskeeko sitten tämä autuaaksi ylistäminen ainoastaan ympärileikattuja vai eikö
ympärileikkaamattomiakin? Sanommehan: "Aabrahamille luettiin usko vanhurskaudeksi."
Biblia1776 9. Lieneekö siis tämä autuus ainoastaan ympärileikkaukselle tullut, elikkä myös
esinahalle? Niinpä me sanomme: Abrahamille luettiin usko vanhurskaudeksi.
CPR1642 9. Lienekö tämä autuus ainoastans ymbärinsleickauxelle tullut elickä esinahalle? Nijmbä
me sanomma: Abrahamille luettin hänen uscons wanhurscaudexi.
UT1548 9. Lienekö teme Autuahus waiwoin Ymberileickauxen ylitzetullut/ eli mös ylitze Esinahan?
Nimbe me sanoma/ ette Abrahamille oli henen Uskons Wanhurskaudhexi luettu.
Lieneekö tämä autuus waiwoin ympärileikkauksen ylitse tullut/ eli myös ylitse esinahan? Niinpä me
sanomme/ että Abrahamille oli hänen uskonsa wanhurskaudeksi luettu.
Ref2016NTSve 9. (Gäller) nu den saligprisningen bara de omskurna eller också de oomskurna? Vi
säger ju att tron blev räknad Abraham till rättfärdighet.
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TR Scriverer 10. πῶς οὖν ἐλογίσθη; ἐν περιτομῇ ὄντι, ἢ ἐν ἀκροβυστίᾳ; οὐκ ἐν περιτομῇ,
ἀλλ’ ἐν ἀκροβυστίᾳ•
Gr-East 10. πῶς οὖν ἐλογίσθη; ἐν περιτομῇ ὄντι ἢ ἐν ἀκροβυστίᾳ; οὐκ ἐν περιτομῇ, ἀλλ’
ἐν ἀκροβυστίᾳ·
' πῶς
pōs
G4459
miten

οὖν

ἐλογίσθη ἐν

περιτομῇ
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oun
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οὐκ ἐν
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akrobystia
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en
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ympärileikkaamattomana ei
ympärileikattuna vaan
ἀκροβυστίᾳ

ἀκροβυστίᾳ·
akrobystia
G203
ympärileikkaamattomana
TKIS 10. Miten se sitten luettiin? Hänen ollessaan ympärileikattuna vai ympärileikkaamatonna? Ei
ympärileikattuna, vaan ympärileikkaamatonna.
FiSTLK2017 10. Kuinka se sitten siksi luettiin? Hänen ollessaan ympärileikattuna vai
ympärileikkaamattomana? Ei ympärileikattuna, vaan ympärileikkaamattomana.
Biblia1776 10. Kuinkas se hänelle luettiin: koska hän oli ympärileikkauksessa, eli esinahassa? Ei
ympärileikkauksessa, vaan esinahassa,
CPR1642 10. Cuingasta se hänelle luettin? ymbärinsleickauxes eli esinahas? Ei ymbärinsleickauxes
waan esinahas.
UT1548 10. Quinga hen sis henelle tygeluettin? Coska hen oli Ymberileickauxes/ eli Esinahas? Ei
Ymberileickauxes/ waan Esinahasa.
Kuinka hän siis hänelle tykö luettiin? Koska hän oli ympärileikkauksessa/ eli esinahassa? Ei
ympärileikkauksessa/ waan esinahassa.
Ref2016NTSve 10. Hur blev den då (honom) tillräknad? När han var omskuren, eller när han var
oomskuren? Inte som omskuren, utan som oomskuren.
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TR Scriverer 11. καὶ σημεῖον ἔλαβε περιτομῆς, σφραγῖδα τῆς δικαιοσύνης τῆς πίστεως
τῆς ἐν τῇ ἀκροβυστίᾳ• εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πατέρα πάντων τῶν πιστευόντων δι’
ἀκροβυστίας, εἰς τὸ λογισθῆναι καὶ αὐτοῖς τὴν δικαιοσύνην•
Gr-East 11. καὶ σημεῖον ἔλαβε περιτομῆς, σφραγῖδα τῆς δικαιοσύνης τῆς πίστεως τῆς ἐν
τῇ ἀκροβυστίᾳ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πατέρα πάντων τῶν πιστευόντων δι’ ἀκροβυστίας,
εἰς τὸ λογισθῆναι καὶ αὐτοῖς τὴν δικαιοσύνην,
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TKIS 11. Mutta hän sai ympärileikkauksen merkin sen uskonvanhurskauden sinettinä, joka hänellä
oli ympärileikkaamatonna, ollakseen kaikkien niitten isä, jotka ympärileikkaamatonna uskovat, jotta
vanhurskaus heillekin luettaisiin,
FiSTLK2017 11. Hän sai ympärileikkauksen merkin sinetiksi sille uskon vanhurskaudelle, joka
hänellä oli ympärileikkaamattomana, että hän olisi kaikkien isä, jotka uskovat
ympärileikkaamattomina, jotta vanhurskaus luettaisiin heillekin,
Biblia1776 11. Ja hän sai ympärileikkauksen merkin vahvistukseksi, että hän oli uskon kautta
vanhurkaaksi tehty, joka hänellä esinahassa oli, että hänen piti oleman kaikkein uskovaisten isä
esinahassa, että se niillekin vanhurskaudeksi luettaisiin,
CPR1642 11. Mutta ymbärinsleickauxen merkin otti hän wahwistuxexi että hän oli uscon cautta
wanhurscaxi tehty joca hänellä esinahas oli että hänen piti oleman caickein Isä jotca esinahasa
uscoit että se nijllekin pidäis wanhurscaudexi luettaman.
UT1548 11. Mutta sen Ymberileckauxen Merckin hen otti Insiglixi ette hen oli wanhurskaxi techty
vskon cautea/ ioca henelle oli Esinahasa/ Senpäle/ ette henen piti oleman caikein vskolisten Ise/
iotca Esinahasa vskoit/ ette se sama pidheis mös heille Wanhurskaudhexi tygeluettaman.
Mutta sen ympärileikkauksen merkin hän otti insigliksi että hän oli wanhurskaudeksi tehty uskon
kautta/ joka hänellä oli esinahassa/ Senpäälle/ että hänen piti oleman kaikkein uskollisten isä/
jotka esinahassa uskoit/ että se sama pitäisi myös heille wanhurskaudeksi tykö luettaman.
Ref2016NTSve 11. Och han fick omskärelsens tecken som ett sigill på rättfärdigheten genom tron,
som (han hade redan) som oomskuren. För att han så skulle vara fader till alla oomskurna som
tror, så att rättfärdighet skulle tillräknas också dem.
12
TR Scriverer 12. καὶ πατέρα περιτομῆς τοῖς οὐκ ἐκ περιτομῆς μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς
στοιχοῦσι τοῖς ἴχνεσι τῆς ἐν τῇ ἀκροβυστίᾳ πίστεως τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἀβραάμ.
Gr-East 12. καὶ πατέρα περιτομῆς τοῖς οὐκ ἐκ περιτομῆς μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς

στοιχοῦσι τοῖς ἴχνεσιν τῆς ἐν τῇ ἀκροβυστίᾳ πίστεως τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἀβραάμ.
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TKIS 12. ja ympärileikattujen isä, niitten jotka eivät ainoastaan ole ympärileikatut, vaan myös
(niitten jotka) vaeltavat sen uskon jälkiä, joka isällämme Aabrahamilla oli ympärileikkaamatonna.
FiSTLK2017 12. ja että hän olisi myös ympärileikattujen isä, niiden, jotka eivät ainoastaan ole
ympärileikattuja, vaan myös vaeltavat sen uskon jälkiä, mikä meidän isällämme Aabrahamilla oli
ympärileikkaamattomana.

Biblia1776 12. Ja hän tulis myös ympärileikkauksen isäksi, ei ainoasti niiden, jotka
ympärileikatuista syntyneet ovat, mutta myös niiden, jotka sen uskon jälkiä vaeltavat, joka meidän
isän Abrahamin esinahassa oli.
CPR1642 12. Ja hän tulis myös ymbärinsleickauxen Isäxi ei ainoastans nijden jotca
ymbärinsleicatuista syndynet owat: mutta myös nijden jotca sen uscon jälkiä waeldawat joca
meidän Isämme Abrahamin esinahas oli.
UT1548 12. Ja tulis mös Ymberileickauxen Isexi/ Ei waiwoin ninen/ iotca Ymberileickatuista
syndynyet ouat/ Mutta mös ninen/ iotca waeldauat sen vskon Jelkije mödhen/ ioca oli meiden Isen
Abrahamin Esinahasa.
Ja tulis myös ympärileikkauksen isäksi/ Ei waiwoin niiden/ jotka ympärileikatuista syntyneet owat/
Mutta myös niiden/ jotka waeltawat sen uskon jälkiä myöten/ joka oli meidän isän Abrahamin
esinahassa.
Ref2016NTSve 12. Likaså far till de omskurna, för dem som inte bara är omskurna, utan också för
dem som vandrar i spåren av den tro som vår far Abraham (hade) som oomskuren.
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TR Scriverer 13. οὐ γὰρ διὰ νόμου ἡ ἐπαγγελία τῷ Ἀβραὰμ ἢ τῷ σπέρματι αὐτοῦ, τὸ
κληρονόμον αὐτὸν εἶναι τοῦ κόσμου, ἀλλὰ διὰ δικαιοσύνης πίστεως.
Gr-East 13. οὐ γὰρ διὰ νόμου ἡ ἐπαγγελία τῷ Ἀβραὰμ ἢ τῷ σπέρματι αὐτοῦ, τὸ
κληρονόμον αὐτὸν εἶναι τοῦ κόσμου, διὰ δικαιοσύνης πίστεως.
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TKIS 13. Sillä lupaus, että Aabraham oli oleva maailman perillinen, ei tullut hänelle, eikä hänen
jälkeläisilleen lain perusteella, vaan uskonvanhurskauden nojalla.
FiSTLK2017 13. Sillä se lupaus, että Aabraham perii maailman, ei tullut hänelle eikä hänen
siemenelleen lain kautta, vaan uskonvanhurskauden kautta.
Biblia1776 13. Sillä se lupaus, että hänen piti maailman perilliseksi tuleman, ei ole Abrahamille eikä
hänen siemenellensä lain kautta tapahtunut, vaan uskon vanhurskauden kautta.
CPR1642 13. Sillä ne lupauxet että hänen piti mailman perillisexi tuleman: ei ole Abrahamille eikä
hänen siemenillens Lain cautta tapahtunet waan uscon wanhurscauden cautta:
UT1548 13. Sille ne Lupauxet/ Ette henen piti tuleman Maliman Perilisexi/ ei ole tapachtanut
Abrahamille/ ia henen Siemenillens Lain cautta/ Waan vskon wanhurskaudhen cautta.

Sillä ne lupaukset/ Että hänen piti tuleman maailman perilliseksi/ ei ole tapahtunut Abrahamille/ ja
hänen siemenillensä lain kautta/ Waan uskon wanhurskauden kautta.
Ref2016NTSve 13. För löftet att han skulle bli världens arvinge (gavs) inte Abraham eller hans
efterkommande genom lagen, utan genom trons rättfärdighet.
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TR Scriverer 14. εἰ γὰρ οἱ ἐκ νόμου κληρονόμοι, κεκένωται ἡ πίστις, καὶ κατήργηται ἡ
ἐπαγγελία•
Gr-East 14. εἰ γὰρ οἱ ἐκ νόμου κληρονόμοι, κεκένωται ἡ πίστις καὶ κατήργηται ἡ
ἐπαγγελία·
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TKIS 14. Jos näet lain seuraajat ovat perillisiä, niin usko on tehty tehottomaksi ja lupaus rauennut.
FiSTLK2017 14. Sillä jos perillisiä ollaan lain nojalla, usko on tyhjäksi tehty ja lupaus on mitätön.
Biblia1776 14. Sillä jos ne, jotka laista ovat, ovat perilliset, niin usko on turha ja lupaus on hukkaan
tullut.
CPR1642 14. Sillä jos ne jotca Laista owat owat perilliset nijn usco on turha ja lupaus on huckan
tullut:
UT1548 14. Sille/ ios ne/ iotca Laista ouat/ periliset ouat/ Sijtte vsko o'bi turha/ ia se Lupaus ombi
huckan tullut.
Sillä/ jos ne/ jotka laista owat/ perilliset owat/ Sitten usko ompi turha/ ja se lupaus ompi hukkaan
tullut.
Ref2016NTSve 14. För om de som (är) av lagen är arvingar, så har tron blivit betydelselös och löftet
upphävt.
15
TR Scriverer 15. ὁ γὰρ νόμος ὀργὴν κατεργάζεται• οὗ γὰρ οὐκ ἔστι νόμος, οὐδὲ
παράβασις.
Gr-East 15. ὁ γὰρ νόμος ὀργὴν κατεργάζεται· οὗ γὰρ οὐκ ἔστι νόμος, οὐδὲ παράβασις.
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TKIS 15. Sillä laki saa aikaan vihaa. *Missä näet* lakia ei ole, siellä ei ole rikkomustakaan.
FiSTLK2017 15. Sillä laki saa aikaan vihaa, mutta missä lakia ei ole, siellä ei ole rikkomistakaan.
Biblia1776 15. Sillä laki kehoittaa vihan; sillä kussa ei lakia ole, ei siellä ole myös ylitsekäymistä.
CPR1642 15. Sillä Laki kehoitta wihan. Mutta cusa ei Lakia ole ei siellä ole myös Lain
ylidzekäymistä.
UT1548 15. Senwooxi ette Laki Wihan yleskihoitta/ Sille cussa ei Laki ole/ ei sielle mös ole Lain
ylitzekieumiste.
Senwuoksi että laki wihaan ylös kiihoittaa/ Sillä kussa ei laki ole/ ei siellä myös ole lain ylitse
käymistä.
Ref2016NTSve 15. Lagen framkallar ju vrede. För där ingen lag finns, (där finns) inte heller någon
överträdelse.
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TR Scriverer 16. διὰ τοῦτο ἐκ πίστεως, ἵνα κατὰ χάριν, εἰς τὸ εἶναι βεβαίαν τὴν

ἐπαγγελίαν παντὶ τῷ σπέρματι, οὐ τῷ ἐκ τοῦ νόμου μόνον ἀλλὰ καὶ τῷ ἐκ πίστεως
Ἀβραάμ, ὅς ἐστι πατὴρ πάντων ἡμῶν
Gr-East 16. Διὰ τοῦτο ἐκ πίστεως, ἵνα κατὰ χάριν, εἰς τὸ εἶναι βεβαίαν τὴν ἐπαγγελίαν

παντὶ τῷ σπέρματι, οὐ τῷ ἐκ τοῦ νόμου μόνον, ἀλλὰ καὶ τῷ ἐκ πίστεως Ἀβραάμ, ὅς
ἐστι πατὴρ πάντων ἡμῶν,
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TKIS 16. Sen vuoksi se perustuu uskoon, että se olisi armoa, jotta lupaus olisi luja kaikille
jälkeläisille, ei ainoastaan lakia seuraaville, vaan myös niille *joilla on Aabrahamin usko*, hänen,
joka on meidän kaikkien isä —
FiSTLK2017 16. Sen tähden se on uskosta, että se olisi armosta ja että lupaus olisi luja kaikelle
siemenelle, ei ainoastaan sille, joka on lain piiristä, vaan myös sille, jolla on Aabrahamin usko,
hänen, joka on meidän kaikkien isä
Biblia1776 16. Sentähden tulee se uskosta, että sen pitää armosta oleman: että se lupaus pitää
vahva oleman kaikelle siemenelle, ei sille ainoastaan, joka lain alla on, mutta myös sille, joka
Abrahamin uskosta on, joka on meidän kaikkein isämme,
CPR1642 16. Sentähden wanhurscaus tule uscosta että sen pitä armosta oleman. Ja se lupaus
pitä wahwa oleman caikille siemenille ei nijlle ainoastans cuin Lain alla owat: mutta myös nijlle
jotca Abrahamin uscosta owat joca on meidän caickein Isäm.
UT1548 16. Senteden annetan Perimys Uskosta/ Ette sen pite Armosta oleman/ Ja se Lupaus pite
olema' wahwana caikille Siemenille/ Ei ninen ainostans/ iotca Laista ouat/ mutta mös ninen/ iotca
Abrahamin Uskosta ouat/ ioca on meiden caikein Isen.
Sentähden annetaan perimys uskosta/ Että sen pitää armosta oleman/ Ja se lupaus pitää oleman
wahwana kaikille siemenille/ Ei niinen ainoastansa/ jotka laista owat/ mutta myös niinen/ jotka
Abrahamin uskosta owat/ joka on meidän kaikkein isä.
Ref2016NTSve 16. Därför (är det) av tro, för att (det ska vara) av nåd, och löftet stå fast för alla
hans avkomlingar, inte bara för den som (är) av lagen, utan också för den som (är) av Abrahams
tro, han som är allas vår far –
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TR Scriverer 17. καθὼς γέγραπται ὅτι Πατέρα πολλῶν ἐθνῶν τέθεικά σε κατέναντι οὗ

ἐπίστευσε Θεοῦ, τοῦ ζωοποιοῦντος τοὺς νεκροὺς, καὶ καλοῦντος τὰ μὴ ὄντα ὡς
ὄντα.
Gr-East 17. καθὼς γέγραπται ὅτι πατέρα πολλῶν ἐθνῶν τέθεικά σε, κατέναντι οὗ

ἐπίστευσε Θεοῦ τοῦ ζωοποιοῦντος τοὺς νεκροὺς καὶ καλοῦντος τὰ μὴ ὄντα ὡς ὄντα·
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olemassa olevat niinkuin olemassa olevat
TKIS 17. niin kuin on kirjoitettu: "Olen asettanut sinut monien kansojen isäksi" — sen Jumalan
edessä, johon hän uskoi ja joka tekee kuolleet eläviksi ja kutsuu olemattomat *ikään kuin ne
olisivat*.
FiSTLK2017 17. – kuten on kirjoitettu: "Monen kansan isäksi olen sinut asettanut" – sen Jumalan
edessä, johon hän uskoi ja joka tekee kuolleet eläviksi ja kutsuu olemattomat olemassa olevina.
Biblia1776 17. (Niinkuin kirjoitettu on: minä asetin sinun monen pakanan isäksi) Jumalan edessä,
jonka hän uskonut on, joka kuolleet eläväksi tekee ja kutsuu ne, jotka ei ole, niinkuin ne olisivat.
CPR1642 17. Nijncuin kirjoitettu on: Minä asetin sinun monen pacanan Isäxi Jumalan edes jonga
päälle sinä usconut olet joca cuollet eläwäxi teke ja cudzu sen joca ei oleckan nijncuin olis.
UT1548 17. Ninquin kirioitettu on/ Mine asetin sinun monen Pacanain Isexi Jumalan edes/ ionga
sine vskonut olet/ Joca ne Coollehet eleuexi teke/ ia cutzupi ne cappalet ioita ei oleca/ ninquin ne
olisit.
Niinkuin kirjoitettu on/ Minä asetin sinun monen pakanain isäksi Jumalan edessä/ jonka sinä
uskonut olet/ Joka ne kuollehet eläwäksi tekee/ ja kutsuupi ne kappaleet joita ei olekaan/ niinkuin
ne olisit.
Ref2016NTSve 17. som det står skrivet: Jag har satt dig till en far för många folk – inför Gud som
han trodde på, honom som gör de döda levande och kallar på det som inte är till, som om det var
till.
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TR Scriverer 18. ὃς παρ’ ἐλπίδα ἐπ’ ἐλπίδι ἐπίστευσεν, εἰς τὸ γενέσθαι αὐτὸν πατέρα
πολλῶν ἐθνῶν, κατὰ τὸ εἰρημένον, Οὕτως ἔσται τὸ σπέρμα σου.
Gr-East 18. ὃς παρ’ ἐλπίδα ἐπ’ ἐλπίδι ἐπίστευσεν, εἰς τὸ γενέσθαι αὐτὸν πατέρα πολλῶν
ἐθνῶν κατὰ τὸ εἰρημένον· οὕτως ἔσται τὸ σπέρμα σου·
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TKIS 18. Vastoin toivoa Aabraham,* toivon perusteella uskoi tulevansa monien kansojen isäksi sen
mukaan, mitä on sanottu: "Niin on jälkeläisiäsi oleva."
FiSTLK2017 18. Aabraham uskoi toivon varassa, kun mitään toivoa ei ollut, tulevansa monen
kansan isäksi, tämän sanan mukaan: "Niin on siemenesi oleva",
Biblia1776 18. Ja hän uskoo sen toivon, jossa ei toivoa ollut, että hänen piti oleman monen
pakanan isän, sen jälkeen kuin hänelle sanottu oli: niin pitää sinun siemenes oleman.

CPR1642 18. Ja hän uscoi sen toiwon josa ei ensingän toiwottapa ollut että hänen piti oleman
monen pacanan Isän nijncuin hänelle sanottu oli: nijn sinun siemenes pitä oleman.
UT1548 18. Ja hen vskoi sen Toiuon päle/ cussa ei ensingen toiuottapa ollut/ Senpäle ette henen
piti oleman monen Pacanain Isen/ Ninquin henelle sanottu oli/ Nin pite sinun Siemenes oleman.
Ja hän uskoi sen toiwon päälle/ kussa ei ensinkään toiwottawaa ollut/ Sen päälle että hänen piti
oleman monen pakanain isän/ Niinkuin hänelle sanottu oli/ Niin pitää sinun siemenessä oleman.
Ref2016NTSve 18. Där inget hopp fanns trodde (han) med förhoppning om att han skulle bli far till
många folk, som det var sagt: Så ska din säd bli.
19
TR Scriverer 19. καὶ μὴ ἀσθενήσας τῇ πίστει, οὐ κατενόησε τὸ ἑαυτοῦ σῶμα ἤδη

νενεκρωμένον ἑκατονταέτης που ὑπάρχων, καὶ τὴν νέκρωσιν τῆς μήτρας Σάρρας•
Gr-East 19. καὶ μὴ ἀσθενήσας τῇ πίστει οὐ κατενόησε τὸ ἑαυτοῦ σῶμα ἤδη

νενεκρωμένον, ἑκατονταέτης που ὑπάρχων, καὶ τὴν νέκρωσιν τῆς μήτρας Σάρρας·
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TKIS 19. Hän ei ollut heikko uskossa, *eikä kiinnittänyt huomiota kuolettuneeseen ruumiiseensa —
hän oli jo noin satavuotias — ja Saaran kohdun kuolettumiseen*,
FiSTLK2017 19. eikä hän heikentynyt uskossa, vaikka näki, että hänen ruumiinsa oli kuoleutunut –
sillä hän oli jo noin satavuotias – ja että Saaran kohtu oli kuoleutunut,
Biblia1776 19. Ja ei hän tullut heikoksi uskossa eikä katsonut kuollutta ruumistansa, ehkä hän jo
lähes sadan ajastajan vanha oli, eikä Saaran kuollutta kohtua.
CPR1642 19. Ja ei hän tullut heicoxi uscosa eikä totellut puolicuollutta ruumistans ehkä hän jo
lähes sata ajastaica wanha oli eikä Saran cuollutta cohtua.
UT1548 19. Ja ei hen heickonnut vskosa/ eikä mös totellut henen policolutta Rumistansa/ Echke
hen io lehes sata aijastaica wanha oli/ Eikä mös Saran policolutta Cochtua.
Ja ei hän heikonnut uskossa/ eikä myös totellut hänen pois kuollutta ruumistansa/ Ehkä hän jo
lähes sata ajastaikaa wanha oli/ Eikä myös Saran pois kuollutta kohtua.
Ref2016NTSve 19. Och han var inte svag i tron och han tänkte inte på sin egen redan döda kropp –
han var då omkring hundra år gammal – (och) inte heller på Saras döda moderliv.
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TR Scriverer 20. εἰς δὲ τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Θεοῦ οὐ διεκρίθη τῇ ἀπιστίᾳ, ἀλλ’
ἐνεδυναμώθη τῇ πίστει, δοὺς δόξαν τῷ Θεῷ,
Gr-East 20. εἰς δὲ τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Θεοῦ οὐ διεκρίθη τῇ ἀπιστίᾳ, ἀλλ’ ἐνεδυναμώθη

τῇ πίστει, δοὺς δόξαν τῷ Θεῷ
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TKIS 20. eikä hän epäuskoisena* epäillyt Jumalan lupausta, vaan vahvistui uskon avulla, antaen
kunnian Jumalalle,
FiSTLK2017 20. mutta Jumalan lupausta hän ei epäillyt epäuskossa, vaan vahvistui uskossa
antaen kunnian Jumalalle,
Biblia1776 20. Mutta ei hän epäillyt ensinkään Jumalan lupauksesta epäuskolla, vaan oli vahva
uskossa ja antoi Jumalalle kunnian,
CPR1642 20. Sillä ei hän epäillyt ensingän Jumalan lupauxesta epäuscon tähden:
UT1548 20. Sille ei hen ychten epeilyt Jumalan Lupauxen päle Epeuskon cautta/
Sillä ei hän yhtään epäillyt Jumalan lupauksen päälle epäuskon kautta/
Ref2016NTSve 20. Och han tvivlade inte på Guds löfte med otro, utan var stark i tron och gav Gud
äran,
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TR Scriverer 21. καὶ πληροφορηθεὶς ὅτι ὃ ἐπήγγελται, δυνατός ἐστι καὶ ποιῆσαι.
Gr-East 21. καὶ πληροφορηθεὶς ὅτι ὃ ἐπήγγελται δυνατός ἐστι καὶ ποιῆσαι.
' καὶ
kai
G2532
ja

πληροφορηθεὶς ὅτι
plēroforētheis
G4135
oli varma siitä

ὃ

ἐπήγγελται

δυνατός

ἐστι

καὶ

hoti
ho
epēngeltai
dynatos
esti
kai
G3754 G3739 G1861
G1415
G2076 G2532
että
sen
minkä on luvannut Voimallinen Hän on myös

ποιῆσαι
poiēsai
G4160
tekemään
TKIS 21. ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala* on luvannut, sen Hän voi myös täyttää.
FiSTLK2017 21. ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös tehdä.
Biblia1776 21. Ja oli täydellisesti vahva siitä, että mitä Jumala lupaa, sen hän myös voi tehdä.

CPR1642 21. Waan oli wahwa uscos ja andoi Jumalalle cunnian ja oli caickein wahwin sijtä että
mitä Jumala lupa sen hän myös woi täyttä.
UT1548 21. Waan oli wahwa vskosa/ ia a'noi Jumala' sen * Cunnian/ ia oli caikein wissin sen päle/
ette se iota Jumala lupapi/ sen hen mös woipi teuttä.
Waan oli wahwa uskossa/ ja antoi Jumalan sen kunnian/ ja oli kaikkein wissin sen päälle/ että se
jota Jumala lupaapi/ sen hän myös woipi täyttää.
Ref2016NTSve 21. och var fullt övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att
hålla.
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TR Scriverer 22. διὸ καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην.
Gr-East 22. διὸ καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην.
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TKIS 22. Sen vuoksi se luettiinkin hänelle vanhurskaudeksi.
FiSTLK2017 22. Sen tähden se luettiinkin hänelle vanhurskaudeksi.
Biblia1776 22. Sentähden se on myös hänelle vanhurskaudeksi luettu.
CPR1642 22. Sentähden se on myös hänelle wanhurscaudexi luettu. NIjn ei se ole ainoastans
hänen tähtens kirjoitettu että hänelle se luettu oli
UT1548 22. Senteden se ombi mös henelle Wanhurskaudexi luettu.
Sentähden se ompi myös hänelle wanhurskaudeksi luettu.
Ref2016NTSve 22. Och därför räknades det honom till rättfärdighet.
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TR Scriverer 23. οὐκ ἐγράφη δὲ δι’ αὐτὸν μόνον, ὅτι ἐλογίσθη αὐτῷ• GrEast 23. Οὐκ ἐγράφη δὲ δι’ αὐτὸν μόνον ὅτι ἐλογίσθη αὐτῷ,
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TKIS 23. Mutta ei ainoastaan hänen tähtensä ole kirjoitettu, että se hänelle luettiin,
FiSTLK2017 23. Mutta ei ainoastaan hänen tähtensä ole kirjoitettu, että se hänelle luettiin,
Biblia1776 23. Niin ei se ole ainoastaan hänen tähtensä kirjoitettu, että se hänelle luettu oli,
CPR1642 NIjn ei se ole ainoastans hänen tähtens kirjoitettu että hänelle se luettu oli
UT1548 23. Nin ei se ole waiwoin henen techtens kirioitettu Ette henelle se tyge luettu oli/

Niin ei se ole waiwoin hänen tähtensä kirjoitettu Että hänelle se tykö luettu oli/
Ref2016NTSve 23. Men att det tillräknades honom skrevs inte bara för hans skull,
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TR Scriverer 24. ἀλλὰ καὶ δι’ ἡμᾶς, οἷς μέλλει λογίζεσθαι, τοῖς πιστεύουσιν ἐπὶ τὸν
ἐγείραντα Ἰησοῦν τὸν Κύριον ἡμῶν ἐκ νεκρῶν,
Gr-East 24. ἀλλὰ καὶ δι’ ἡμᾶς οἷς μέλλει λογίζεσθαι, τοῖς πιστεύουσιν ἐπὶ τὸν ἐγείραντα
Ἰησοῦν τὸν Κύριον ἡμῶν ἐκ νεκρῶν,
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Häneen joka herätti Jeesuksen
Herramme meidän
kuolleista
TKIS 24. vaan myös meidän tähtemme, joille se luetaan, meille, jotka uskomme Häneen, joka
herätti kuolleista Jeesuksen, meidän Herramme,
FiSTLK2017 24. vaan myös meidän tähtemme, joille se on luettava, meille, jotka uskomme häneen,
joka kuolleista herätti Jeesuksen, meidän Herramme,
Biblia1776 24. Vaan myös meidän tähtemme, joille se myös pitää luettaman, kuin me sen päälle
uskomme, joka meidän Herran Jesuksen kuolleista herätti,
CPR1642 23. Mutta myös meidän tähtem joille se myös luetan jos me sen päälle uscomma joca
meidän HERran Jesuxen cuolleista herätti:
UT1548 24. Mutta mös meiden tedhen/ ioille se mös pite tygeluettaman/ Jos me vskoma henen
pälens/ ioca meiden HERRAN IesuSEN ylesheretti Coolluista.
Mutta myös meidän tähten/ joille se myös pitää tykö luettaman/ Jos me uskomme hänen
päällensä/ joka meidän HERRAN Jesuksen ylös herätti kuolleista.
Ref2016NTSve 24. utan också för vår skull, som ska få det tillräknat. Vi som tror på honom som
uppväckte Jesus, vår Herre, från de döda,
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TR Scriverer 25. ὃς παρεδόθη διὰ τὰ παραπτώματα ἡμῶν, καὶ ἠγέρθη διὰ τὴν δικαίωσιν
ἡμῶν.
Gr-East 25. ὃς παρεδόθη διὰ τὰ παραπτώματα ἡμῶν καὶ ἠγέρθη διὰ τὴν δικαίωσιν
ἡμῶν.
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TKIS 25. joka on alttiiksi annettu rikkomustemme vuoksi ja herätetty eloon vanhurskauttamisemme
vuoksi.
FiSTLK2017 25. joka on alttiiksi annettu meidän [lain] rikkomisiemme tähden ja kuolleista herätetty
meidän vanhurskauttamisemme tähden.
Biblia1776 25. Joka meidän synteimme tähden on annettu ulos, ja meidän vanhurskauttamisemme
tähden herätetty ylös.
CPR1642 24. Joca meidän syndeimme tähden on ulosannettu ja meidän wanhurscaudemma
tähden ylösherätetty.
UT1548 25. Joca meiden Syndijen tedhen vlosannettu on/ ia meiden wanhurskaudhen tedhen
ylesheretetty.
Joka meidän syntien tähden ulos annettu on/ ja meidän wanhurskauden tähden ylösherätetty.
Ref2016NTSve 25. han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår
rättfärdiggörelses skull.

Rooma 5 (Romans 5)
1
TR Scriverer 1. Δικαιωθέντες οὖν ἐκ πίστεως, εἰρήνην ἔχομεν πρὸς τὸν Θεὸν διὰ τοῦ
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
Gr-East 1. Δικαιωθέντες οὖν ἐκ πίστεως εἰρήνην ἔχομεν πρὸς τὸν Θεὸν διὰ τοῦ Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
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Herramme meidän Jeesuksen Kristuksen
TKIS 1. Koska siis olemme uskon perusteella vanhurskautetut, meillä on rauha Jumalan kanssa
Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta,
FiSTLK2017 1. Koska meidät on siis uskosta vanhurskaiksi julistettu, meillä on rauha Jumalan
kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,
Biblia1776 1. Että me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan
kanssa meidän Herran Jesuksen Kristuksen kautta,
CPR1642 1. ETtä me sijs olemma Uscon cautta wanhurscaxi tullet nijn meillä on rauha Jumalan
cansa meidän HERramme Jesuxen Christuxen cautta
UT1548 1. ETte me nyt sis olema wanhurskautetut Uskon cautta/ Nin meille ombi Rauha Jumalan
cansa/ meiden HERRAN Iesusen Christusen cautta/
Että me nyt siis olemme wanhurskautetut uskon kautta/ Niin meillä ompi rauha Jumalan kanssa/
meidän HERRAN Jesuksen Kristuksen kautta/
Ref2016NTSve 1. Då vi nu har blivit rättfärdiggjorda av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre
Jesus Kristus.
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TR Scriverer 2. δι’ οὗ καὶ τὴν προσαγωγὴν ἐσχήκαμεν τῇ πίστει εἰς τὴν χάριν ταύτην ἐν
ᾗ ἑστήκαμεν, καὶ καυχώμεθα ἐπ’ ἐλπίδι τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ.
Gr-East 2. δι’ οὗ καὶ τὴν προσαγωγὴν ἐσχήκαμεν τῇ πίστει εἰς τὴν χάριν ταύτην ἐν ᾗ
ἑστήκαμεν, καὶ καυχώμεθα ἐπ’ ἐλπίδι τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ.
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TKIS 2. jonka avulla olemme myös uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa olemme* ja
kerskaamme Jumalan kirkkauden toivossa.
FiSTLK2017 2. jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa
seisomme, ja kerskauksenamme on Jumalan kirkkauden toivo
Biblia1776 2. Jonka kautta myös meillä oli tykökäymys uskossa tähän armoon, jossa me
seisomme ja kerskaamme Jumalan kunnian toivosta.
CPR1642 2. Jonga cautta meidän on wapa käymys Uscosa tähän Armohon josa me olemma ja
kerscamme meitäm toiwosta joca meillä on sijtä tulewaisesta cunniasta cuin Jumala meille anda.
UT1548 2. Jonga lepitze meille mös ombi yxi Tygekieumys Uskossa tehen Armohon/ ionga siselle
me seisoma/ ia kerskama meite' Toiuosta ioca meille ombi sijte Cunniasta/ quin Jumala meille
andapi.
Jonka läwitse meillä myös ompi yksi tykökäymys uskossa tähän armohon/ jonka sisällä me
seisomme/ ja kerskaamme meitän toiwosta joka meillä ompi siitä kunniasta/ kun Jumala meille
antaapi.
Ref2016NTSve 2. Genom honom har vi också fått tillträde genom tron till denna nåd som vi står i,
och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet.
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TR Scriverer 3. οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμεθα ἐν ταῖς θλίψεσιν, εἰδότες ὅτι ἡ θλίψις
ὑπομονὴν κατεργάζεται,
Gr-East 3. οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμεθα ἐν ταῖς θλίψεσιν, εἰδότες ὅτι ἡ θλῖψις
ὑπομονὴν κατεργάζεται,
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TKIS 3. Eikä ainoastaan niin, vaan kerskaamme myös ahdistuksissa tietäen, että ahdistus saa
aikaan kärsivällisyyttä,
FiSTLK2017 3. eikä vain se, vaan kerskaamme myös ahdistuksissa, sillä tiedämme, että ahdistus
saa aikaan kärsivällisyyttä,
Biblia1776 3. Mutta ei ainoasti siitä, vaan me kerskaamme myös vaivoissa; sillä me tiedämme, että
vaiva saattaa kärsivällisyyden,
CPR1642 3. Mutta ei ainoastans sijtä: waan me kerscamma myös meitäm waiwasa sillä me
tiedämme että waiwa saatta kärsimisen:
UT1548 3. Mutta ei site ainostansa/ wan me mös kerskama meitem waiwasa/ Sille me tiedheme/
Ette waiua saatta kerssimisen/
Mutta ei sitä ainoastansa/ waan me myös kerskaamme meitämme waiwassa/ Sillä me tiedämme/
Että waiwa saattaa kärsimisen/
Ref2016NTSve 3. Och inte bara det, utan vi gläder oss också i lidandet, eftersom vi vet att lidandet
ger tålamod,
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TR Scriverer 4. ἡ δὲ ὑπομονὴ δοκιμήν, ἡ δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα• GrEast 4. ἡ δὲ ὑπομονὴ δοκιμήν, ἡ δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα,
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TKIS 4. mutta kärsivällisyys koeteltua mieltä ja koeteltu mieli toivoa,
FiSTLK2017 4. mutta kärsivällisyys harjaantumista, ja harjaantuminen toivoa,
Biblia1776 4. Mutta kärsivällisyys koettelemuksen, koettelemus toivon.
CPR1642 4. Mutta kärsimys saatta coetuxen coetus saatta toiwon muttta toiwo ei anna häpiään
tulla.
UT1548 4. Mutta Kersimys saatta coetuxen/ Coetus saatta toiuon/ Mutta toiuo ei se wilpistele.
Mutta kärsimys saattaa koetuksen/ Koetus saattaa toiwon/ Mutta toiwo ei se wilpistele.
Ref2016NTSve 4. och tålamod erfarenhet och erfarenhet hopp.
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TR Scriverer 5. ἡ δὲ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει, ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς

καρδίαις ἡμῶν διὰ Πνεύματος Ἁγίου τοῦ δοθέντος ἡμῖν
Gr-East 5. ἡ δὲ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει, ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις
ἡμῶν διὰ Πνεύματος ἁγίου τοῦ δοθέντος ἡμῖν.
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G3588 G2316
toivo
saata häpeään sillä
rakkaus
Jumalan
e
i

ἐν

ταῖς

καρδίαις

ἡμῶν διὰ

Πνεύματος Ἁγίου τοῦ

kardiais
hēmōn dia
Pneumatos Hagiou tou
ekkechytai
en
tais
G1632
G1722 G3588 G2588
G2257 G1223 G4151
G40
G3588
on vuodatettu
sydämiimme meidän kautta Hengen
Pyhän joka

δοθέντος ἡμῖν
dothentos hēmin
G1325
G2254
on annettu meille
TKIS 5. mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu sydämiimme Pyhän
Hengen välityksellä, joka on meille annettu.
FiSTLK2017 5. mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu sydämiimme
Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.
Biblia1776 5. Mutta toivo ei anna häpiään tulla, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän
sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka meille annettu on.
CPR1642 5. Sillä Jumalan rackaus on wuodatettu meidän sydämihin Pyhän Hengen cautta joca
meillen annettu on.
UT1548 5. Sille ette se Jumalan Rackaus ombi wloswonatettu meiden Sydhemihin/ sen pyhen
Hengen cautta ioca meille on annettu.
Sillä että se Jumalan rakkaus ompi ulos wuodatettu meidän sydämihin/ sen Pyhän Hengen kautta
joka meille on annettu.
Ref2016NTSve 5. Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den
Helige Ande, som är given till oss.
6
TR Scriverer 6. ἔτι γὰρ Χριστός, ὄντων ἡμῶν ἀσθενῶν, κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν
ἀπέθανε.
Gr-East 6. ἔτι γὰρ Χριστὸς ὄντων ἡμῶν ἀσθενῶν κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέθανε.
' ἔτι
γὰρ
eti
gar
G2089 G1063
sillä vielä

ἀσεβῶν

Χριστός ὄντων

ἡμῶν ἀσθενῶν κατὰ καιρὸν

ὑπὲρ

Christos ontōn
hēmōn asthenōn kata
kairon
hyper
G5547
G5607
G2257 G772
G2596 G2540
G5228
Kristus ollessamme me
heikkoja
oikeaan aikaan edestä

ἀπέθανε

asebōn
apethane
G765
G599
jumalattomien kuoli
TKIS 6. Sillä ollessamme vielä heikot, Kristus kuoli oikeaan aikaan jumalattomain puolesta.
FiSTLK2017 6. Sillä meidän vielä ollessamme heikkoja kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien
edestä

Biblia1776 6. Sillä Kristus, kuin me vielä heikot olimme, on ajallansa jumalattomain edestä kuollut.
CPR1642 6. Sillä myös Christus cosca me wielä heicot olimma ajan jälken on meidän syndisten
edestäm cuollut.
UT1548 6. Sille ette mös Christus/ coska me wiele heicot olima aijan ielken/ ombi meiden
Jumalattoidhen edheste coollut.
Sillä että myös Kristus/ koska me wielä heikot olimme ajan jälkeen/ ompi meidän jumalattomien
edestä kuollut.
Ref2016NTSve 6. För medan vi ännu var svaga, dog Kristus för ogudaktiga när tiden var inne.
7
TR Scriverer 7. μόλις γὰρ ὑπὲρ δικαίου τις ἀποθανεῖται• ὑπὲρ γὰρ τοῦ ἀγαθοῦ τάχα τις
καὶ τολμᾷ ἀποθανεῖν.
Gr-East 7. μόλις γὰρ ὑπὲρ δικαίου τις ἀποθανεῖται· ὑπὲρ γὰρ τοῦ ἀγαθοῦ τάχα τις καὶ
τολμᾷ ἀποθανεῖν.
' μόλις
γὰρ
molis
gar
G3433
G1063
sillä tuskin

ὑπὲρ δικαίου

τις

ἀποθανεῖται· ὑπὲρ

hyper dikaiou
tis
apothaneitai
G5228 G1342
G5100 G599
edestä vanhurskaan kukaan kuolee

ἀγαθοῦ τάχα τις

καὶ

τολμᾷ

γὰρ

τοῦ

hyper
gar
tou
G5228
G1063 G3588
tosin edestä

ἀποθανεῖν

agathou tacha tis
kai
tolma
apothanein
G18
G5029 G5100 G2532 G5111
G599
hyvän
ehkä joku
rohkeneekin kuolla
TKIS 7. Tuskinpa kukaan kuolee vanhurskaan puolesta, vaikka joku ehkä rohkenisikin kuolla hyvän
puolesta.
FiSTLK2017 7. Tuskin näet kukaan kuolee jonkun vanhurskaan edestä. Hyvän edestähän joku
mahdollisesti uskaltaakin kuolla.
Biblia1776 7. Tuskalla nyt joku kuolis vanhurskaan edestä, ehkä hyvän edestä mitämaks joku tohtis
kuolla.
CPR1642 7. Tuscalla nyt jocu cuolis wanhurscangan edestä ehkä hywän edest jocu taidais cuolla.
UT1548 7. Tuskalla nyt iocu coole sen Oikean tedhen. Waan iongun Hyuen edest wskallais lehes
iocu coolla.
Tuskalla nyt joku kuolee sen oikean tähden. Waan jonkun hywän edestä uskaltaisi lähes joku
kuolla.
Ref2016NTSve 7. Ty knappast någon vill dö för den som är rättfärdig. För den som är god kanske
någon vågar dö.
8
TR Scriverer 8. συνίστησι δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς ὁ Θεός, ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν
ὄντων ἡμῶν Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανε.

Gr-East 8. συνίστησι δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς ὁ Θεὸς, ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων
ἡμῶν Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανε.
' συνίστησι δὲ
τὴν
synistēsi de
tēn
G4921
G1161 G3588
ja osoittaa

ἁμαρτωλῶν ὄντων
hamartōlōn
G268
syntisiä

ἑαυτοῦ ἀγάπην

εἰς

ἡμᾶς

ὁ

Θεός ὅτι

ἔτι

heautou agapēn
eis
hēmas ho
Theos hoti
eti
G1438 G26
G1519 G2248 G3588 G2316 G3754 G2089
oman
rakkautensa
meille
Jumala kun
vielä

ἡμῶν

Χριστὸς ὑπὲρ

ἡμῶν ἀπέθανε

ontōn
hēmōn
Christos hyper
hēmōn apethane
G5607
G2257
G5547
G5228
G2257 G599
ollessamme meidän/ meidän ollessamme Kristus edestämme meidän kuoli

TKIS 8. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme
syntisiä, kuoli puolestamme.
FiSTLK2017 8. Mutta Jumalan rakkaus meitä kohtaan on siinä, että Kristus, kun vielä olimme
syntisiä, kuoli meidän edestämme.
Biblia1776 8. Mutta Jumala ylistää rakkauttansa meidän kohtaamme, että kuin me vielä syntiset
olimme, on Kristus meidän edestämme kuollut.
CPR1642 8. Sentähden Jumala ylistä hänen rackauttans meidän cohtamme että Christus on
meidän edestämme cuollut cosca me wielä syndiset olimma.
UT1548 8. Senteden Jumala yliste hene' Rackauttans meiden cochtan/ ette Christus ombi meiden
edesten coollut/ coska me wiele Syndiset olima.
Sentähden Jumala ylistää hänen rakkauttansa meidän kohtaan/ että Kristus ompi meidän edestän
kuollut/ koska me wielä syntiset olimme.
Ref2016NTSve 8. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss, medan vi ännu
var syndare.
9
TR Scriverer 9. πολλῷ οὖν μᾶλλον, δικαιωθέντες νῦν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ, σωθησόμεθα
δι’ αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὀργῆς.
Gr-East 9. πολλῷ οὖν μᾶλλον δικαιωθέντες νῦν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ σωθησόμεθα δι’
αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὀργῆς.
' πολλῷ οὖν
pollō oun
G4183 G3767
paljoa siis

μᾶλλον

δικαιωθέντες

νῦν

ἐν

τῷ

αἵματι

nyn
en
tō
haimati
mallon
dikaiōthentes
G3123
G1344
G3568 G1722 G3588 G129
ennemmin kun olemme vanhurskautetut nyt
veressään

αὐτοῦ σωθησόμεθα δι

αὐτοῦ ἀπὸ τῆς

ὀργῆς

autou sōthēsometha ’ di
autou apo tēs
orgēs
G846 G4982
G1223 G846 G575 G3588 G3709
Hänen pelastumme kauttaan Hänen pois
vihasta
TKIS 9. Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut Hänen veressään, pelastumme
Hänen ansiostaan vihasta.

FiSTLK2017 9. Paljon ennemmin siis nyt, kun olemme julistetut vanhurskaiksi hänen veressään,
pelastumme hänen kauttaan vihasta.
Biblia1776 9. Niin me siis paljoa enemmin varjellaan hänen kauttansa vihan edestä, että me nyt
hänen verensä kautta vanhurskaiksi tulleet olemme.
CPR1642 9. Nijn me sijs paljo enämmin warjellan hänen cauttans wihan edestä että me hänen
cauttans wanhurscaxi tullet olemma.
UT1548 9. Nin me sis palio enemin henen cauttans wariela'me wihan edheste/ senwooxi ette me
henen Werens Lepitze wanhurskautetud olema.
Niin me siis paljon enemmän hänen kauttansa warjellamme wihan edestä/ sen wuoksi että me
hänen werensä läwitse wanhurskautetut olemme.
Ref2016NTSve 9. Så mycket mer ska vi då, sedan vi är rättfärdiggjorda i hans blod, genom honom
bli frälsta från vreden.
10
TR Scriverer 10. εἰ γὰρ ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγημεν τῷ Θεῷ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ υἱοῦ
αὐτοῦ, πολλῷ μᾶλλον καταλλαγέντες σωθησόμεθα ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ•
Gr-East 10. εἰ γὰρ ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγημεν τῷ Θεῷ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ υἱοῦ
αὐτοῦ, πολλῷ μᾶλλον καταλλαγέντες σωθησόμεθα ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ·
' εἰ
γὰρ
ei
gar
G1487 G1063
sillä jos

τοῦ

ἐχθροὶ ὄντες

κατηλλάγημεν

τῷ

Θεῷ

διὰ

echthroi ontes
katēllagēmen
tō
Theō
dia
G2190 G5607
G2644
G3588 G2316 G1223
vihollisia ollessamme tulimme sovitetuiksi kanssa
Jumalan kautta

θανάτου τοῦ

υἱοῦ

αὐτοῦ

πολλῷ μᾶλλον

thanatou tou
hyiou
autou
tou
pollō mallon
G3588 G2288
G3588 G5207 G846
G4183 G3123
kuoleman
Poikansa Hänen/ Hänen Poikansa kuoleman kautta paljon ennemmin

καταλλαγέντες σωθησόμεθα ἐν
katallagentes
G2644
sovitettuina

τῇ

ζωῇ

αὐτοῦ·

sōthēsometha en
tē
dzōē
autou
G4982
G1722 G3588 G2222
G846
pelastumme
elämässään Hänen

TKIS 10. Sillä jos vihamiehinä ollessamme tulimme sovitetuiksi Jumalan kanssa Hänen Poikansa
kuoleman ansiosta, paljoa ennemmin me, kun olemme sovitetut, pelastumme Hänen elämänsä
perusteella*.
FiSTLK2017 10. Sillä jos tulimme sovitetuiksi Jumalan kanssa hänen Poikansa kuoleman kautta,
kun vielä olimme vihan alaisia, paljon ennemmin pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun
olemme sovitetut,
Biblia1776 10. Sillä jos me Jumalan kanssa olimme sovitetut hänen Poikansa kuoleman kautta,
kuin me vielä hänen vihollisensa olimme, paljoa ennemmin me autuaiksi tulemme hänen elämänsä
kautta, että me sovitetut olemme.
CPR1642 10. Sillä jos me Jumalan cansa olemma sowitetut hänen Poicans cuoleman cautta cosca
me wielä hänen wihollisens olimma: paljo enämmin me autuaxi tulemma hänen elämäns cautta
että me sowitetut olemma.

UT1548 10. Sille ios me Jumalan cansa olema souitetut/ henen Poians Coleman lepitze/ coska me
wiele henen Wiholisens olima/ Palio enämin me Autuaxi tulema henen Elemens lepitze/ ette me
nyt souitetut olema.
Sillä jos me Jumalan kanssa olemme sowitetut/ Hänen Pojansa kuoleman läwitse/ koska me wielä
hänen wihollisensa olimme/ Paljon enemmän me autuaaksi tulemme hänen elämänsä läwitse/
että me nyt sowitetut olemme.
Ref2016NTSve 10. För om vi, medan vi var fiender, blev försonade med Gud genom hans Sons död,
ska vi sedan vi har blivit försonade så mycket mer bli frälsta genom hans liv.
11
TR Scriverer 11. οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμενοι ἐν τῷ Θεῷ διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι’ οὗ νῦν τὴν καταλλαγὴν ἐλάβομεν.
Gr-East 11. οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμενοι ἐν τῷ Θεῷ διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ, δι’ οὗ νῦν τὴν καταλλαγὴν ἐλάβομεν.
' οὐ
ou
G3756
ei

τοῦ

μόνον

δέ

ἀλλὰ καὶ

καυχώμενοι ἐν

τῷ

Θεῷ

διὰ

monon
de
alla kai
kauchōmenoi en
Theō
dia
tō
G3440
G1161 G235 G2532 G2744
G1722 G3588 G2316
G1223
ainoastaan niin
vaan myös kerskaamme
Jumalassa kautta

Κυρίου

ἡμῶν Ἰησοῦ

Χριστοῦ δι

οὗ

νῦν

τὴν

καταλλαγὴν

tou
Kyriou
hēmōn Iēsou
Christou ’ di
hou
nyn
tēn
katallagēn
G3588 G2962
G2257 G2424
G5547
G1223 G3739 G3568 G3588 G2643
Herramme meidän Jeesuksen Kristuksen kautta jonka nyt
sovituksen

ἐλάβομεν
elabomen
G2983
olemme saaneet
TKIS 11. Eikä ainoastaan niin, vaan me vieläpä kerskaamme Jumalassa Herramme Jeesuksen
Kristuksen nimessä, jonka ansiosta nyt olemme sovituksen saaneet.
FiSTLK2017 11. emmekä ainoastaan sovitetut, vaan vieläpä Jumala on kerskauksemme
Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta nyt olemme sovituksen saaneet.
Biblia1776 11. Mutta ei ainoasti siitä, vaan me kerskaamme myös Jumalasta, meidän Herran
Jesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me nyt olemme sovinnon saaneet.
CPR1642 11. Mutta ei ainoastans sijtä waan me kerscamma myös meitäm Jumalasta meidän
HERran Jesuxen Christuxen cautta jonga cautta me olemma sowinnon saanet.
UT1548 11. Mutta ei waiwoin site/ waan me kerskama mös meite * Jumalasta/ meiden HERRAN
Iesusen Christusen cautta/ Jonga lepitze me olema nyt souinon saaneet.
Mutta ei waiwoin sitä/ waan me kerskaamme myös meitä Jumalasta/ meidän HERRAN Jesuksen
Kristuksen kautta/ Jonka läwitse me olemme nyt sowinnon saaneet.
Ref2016NTSve 11. Och inte bara det, utan vi gläder oss också i Gud genom vår Herre Jesus
Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen.

12
TR Scriverer 12. Διὰ τοῦτο, ὥσπερ δι’ ἑνὸς ἀνθρώπου ἡ ἁμαρτία εἰς τὸν κόσμον

εἰσῆλθε, καὶ διὰ τῆς ἁμαρτίας ὁ θάνατος, καὶ οὕτως εἰς πάντας ἀνθρώπους ὁ
θάνατος διῆλθεν, ἐφ’ ᾧ πάντες ἥμαρτον•
Gr-East 12. Διὰ τοῦτο ὥσπερ δι’ ἑνὸς ἀνθρώπου ἡ ἁμαρτία εἰς τὸν κόσμον εἰσῆλθε καὶ

διὰ τῆς ἁμαρτίας ὁ θάνατος, καὶ οὕτως εἰς πάντας ἀνθρώπους ὁ θάνατος διῆλθεν,
ἐφ’ ᾧ πάντες ἥμαρτον·
' διὰ
dia
G1223
tähden

τοῦτο ὥσπερ δι

ἑνὸς

ἀνθρώπου ἡ

henos anthrōpou
touto hōsper ’ di
G5124 G5618 G1223 G1520 G444
sen
niinkuin kautta yhden ihmisen

εἰσῆλθε καὶ

διὰ

τῆς

ἁμαρτίας ὁ

ἁμαρτία εἰς

τὸν

κόσμον

hamartia eis
kosmon
hē
ton
G3588 G266
G1519 G3588 G2889
synti
maailmaan

θάνατος καὶ

οὕτως εἰς

πάντας

eisēlthe kai
dia
tēs
hamartias ho
thanatos kai
houtōs eis
pantas
G1525 G2532 G1223 G3588 G266
G3588 G2288
G2532 G3779 G1519 G3956
tuli
ja
kautta
synnin
kuolema ja
näin
osaksi kaikkien

ἀνθρώπους ὁ
anthrōpous
G444
ihmisten

θάνατος διῆλθεν ἐφ’

ᾧ

πάντες ἥμαρτον·

ho
thanatos diēlthen ef
hō
pantes hēmarton
G3588 G2288
G1330 G1909 G3739 G3956 G264
kuolema tuli
koska ovat
kaikki syntiä tehneet

TKIS 12. Sen vuoksi, niin kuin yhden ihmisen toimesta synti tuli maailmaan ja synnin mukana
kuolema, niin kuolema on tullut kaikkiin ihmisiin, koska kaikki ovat syntiä tehneet.
FiSTLK2017 12. Sen tähden, niin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta
kuolema, samoin kuolema on tullut kaikkiin ihmisiin, koska kaikki ovat syntiä tehneet –
Biblia1776 12. Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta on synti maailmaan tullut ja synnin kautta
kuolema, niin on kuolema tullut kaikkein ihmisten päälle, että kaikki ovat syntiä tehneet.
CPR1642 12. SEntähden nijncuin yhden ihmisen cautta on syndi mailmaan tullut ja synnin tähden
cuolema ja nijn on cuolema yldynyt caickein ihmisten päälle että caicki owat syndiä tehnet:
UT1548 12. Senteden/ ninquin ydhen Inhimisen cautta Syndi on Mailma' tullut/ ia Syndin lepitze
Colema/ ia nin Colema caikein Inhimiste' ylitze o'bi yldynyt/ senwooxi ette caiki ouat syndi tehneet.
Sentähden/ niinkuin yhden ihmisen kautta synti on maailmaan tullut/ ja synnin läwitse kuolema/ ja
niin kuolema kaikkein ihmisten ylitse ompi yltynyt/ sen wuoksi että kaikki owat syntiä tehneet.
Ref2016NTSve 12. Därför är det så: Genom en människa kom synden in i världen och genom
synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla har syndat.
13
TR Scriverer 13. ἄχρι γὰρ νόμου ἁμαρτία ἦν ἐν κόσμῳ• ἁμαρτία δὲ οὐκ ἐλλογεῖται, μὴ

ὄντος νόμου
Gr-East 13. ἄχρι γὰρ νόμου ἁμαρτία ἦν ἐν κόσμῳ, ἁμαρτία δὲ οὐκ ἐλλογεῖται μὴ ὄντος
νόμου·

' ἄχρι
γὰρ
achri
gar
G891
G1063
sillä asti

νόμου ἁμαρτία ἦν

κόσμῳ·

ἁμαρτία

δὲ

οὐκ

nomou hamartia ēn
en
kosmō
hamartia
de
ouk
G3551 G266
G2258 G1722 G2889
G266
G1161 G3756
lakiin synti
oli
maailmassa mutta syntiä
ei

ἐλλογεῖται μὴ
ellogeitai
G1677
lueta

ἐν

ὄντος νόμου

mē
ontos nomou
G3361 G5607 G3551
ellei
ole
lakia

TKIS 13. Sillä synti oli maailmassa myös lakiin asti, mutta syntiä ei lueta missä lakia ei ole.
FiSTLK2017 13. sillä jo ennen lakiakin oli synti maailmassa, mutta syntiä ei lueta, missä lakia ei ole.
Biblia1776 13. Sillä lakiin asti oli synti maailmassa; mutta kussa ei lakia ole, ei siellä syntiä lueta.
CPR1642 13. Sillä syndi oli mailmas haman Lakin asti. Mutta cusa ei Lakia ole ei siellä myös
syndiä totella.
UT1548 13. Sille ette syndi oli tosin Mailmas/ hama' Lakijn asti. Mutta cussa ei ychten Laki ole/ ei
sielle syndi totella/
Sillä että synti oli tosin maailmassa/ hamaan lakiin asti. Mutta kussa ei yhtään laki ole/ ei siellä
syntiä totella/
Ref2016NTSve 13. För synden var i världen innan lagen kom, men synden tillräknas inte där det inte
finns någon lag.
14
TR Scriverer 14. ἀλλ’ ἐβασίλευσεν ὁ θάνατος ἀπὸ Ἀδὰμ μέχρι Μωσέως καὶ ἐπὶ τοὺς μὴ

ἁμαρτήσαντας ἐπὶ τῷ ὁμοιώματι τῆς παραβάσεως Ἀδάμ, ὅς ἐστι τύπος τοῦ
μέλλοντος.
Gr-East 14. ἀλλ’ ἐβασίλευσεν ὁ θάνατος ἀπὸ Ἀδὰμ μέχρι Μωϋσέως καὶ ἐπὶ τοὺς μὴ

ἁμαρτήσαντας ἐπὶ τῷ ὁμοιώματι τῆς παραβάσεως Ἀδάμ, ὅς ἐστι τύπος τοῦ
μέλλοντος.
' ἀλλ’
all
G235
vaan

ἐβασίλευσεν ὁ

τοὺς

μὴ

ebasileusen
G936
on hallinnut

θάνατος ἀπὸ Ἀδὰμ

μέχρι Μωσέως

καὶ

ἐπὶ

ho
thanatos apo Adam
mechri Mōseōs
kai
epi
G3588 G2288
G575 G76
G3360 G3475
G2532 G1909
kuolema
Aadamista saakka Moosekseen

ἁμαρτήσαντας ἐπὶ

τῷ

ὁμοιώματι

τῆς

παραβάσεως

tous
mē
hamartēsantas epi
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TKIS 14. Kuitenkin kuolema hallitsi Aadamista Moosekseen asti niitäkin, jotka eivät olleet tehneet
syntiä samanlaisella rikkomuksella kuin Aadam, joka on sen esikuva, joka oli tuleva.

FiSTLK2017 14. Kuitenkin kuolema hallitsi Aadamista Moosekseen asti niitäkin, jotka eivät olleet
tehneet syntiä samanlaisella rikkomisella kuin Aadam, joka on sen esikuva, joka oli tuleva.
Biblia1776 14. Vaan kuolema vallitsi Adamista Mosekseen asti niitäkin, jotka ei syntiä tehneet
olleet senkaltaisella ylitsekäymisellä kuin Adam, joka on sen esikuva, joka jälkeen tuleva oli.
CPR1642 14. Waan cuolema wallidzi Adamista haman Mosexen asti nijtäkin jotca ei syndiä tehnet
ollet sencaltaisella ylidzekäymisellä cuin Adam joca on sen cuwa cuin jälken tulewa oli.
UT1548 14. Waan se Colema wallitzi Adamista hama' Mosesen asti/ heide' ylitze mös/ iotca eiuet
ole syndije tehneet/ sencaltaisen Ylitzekeumisen cansa quin Adam/ ioca ombi sen * Cuua/ quin
ielken tuleua oli.
Waan se kuolema wallitsi Adamista hamaan Mosekseen asti/ heidän ylitse myös/ jotka eiwät ole
syntiä tehneet/ senkaltaisen ylitsekäymisen kanssa kuin Adam/ joka ompi sen kuwa/ kuin jälkeen
tulewa oli.
Ref2016NTSve 14. Ändå regerade döden från Adam till Mose, också över dem som inte hade
syndat i likhet med Adams överträdelse, vilken är en förebild på honom som skulle komma.
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TR Scriverer 15. ἀλλ’ οὐχ ὡς τὸ παράπτωμα, οὕτω καὶ τὸ χάρισμα. εἰ γὰρ τῷ τοῦ ἑνὸς

παραπτώματι οἱ πολλοὶ ἀπέθανον, πολλῷ μᾶλλον ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ δωρεὰ ἐν
χάριτι τῇ τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τοὺς πολλοὺς ἐπερίσσευσε.
Gr-East 15. Ἀλλ’ οὐχ ὡς τὸ παράπτωμα, οὕτω καὶ τὸ χάρισμα· εἰ γὰρ τῷ τοῦ ἑνὸς

παραπτώματι οἱ πολλοὶ ἀπέθανον, πολλῷ μᾶλλον ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ δωρεὰ ἐν
χάριτι τῇ τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τοὺς πολλοὺς ἐπερίσσευσε.
' ἀλλ’
all
G235
mutta

οὐχ

ouch hōs
paraptōma
houtō kai
charisma ei
gar
to
to
G3756 G5613 G3588 G3900
G3779 G2532 G3588 G5486
G1487 G1063
ei ole kuin
lankeemuksen siten myös
armolahjan sillä jos

ὡς

τῷ

τοῦ

ἑνὸς

τὸ

παράπτωμα οὕτω καὶ

παραπτώματι οἱ

τὸ

χάρισμα

εἰ

πολλοὶ ἀπέθανον πολλῷ μᾶλλον

γὰρ

ἡ

tō
tou
henos paraptōmati
oi
polloi apethanon pollō mallon
hē
G3588 G3588 G1520 G3900
G3588 G4183 G599
G4183 G3123
G3588
yhden lankeemuksesta
monet ovat kuolleet paljon ennemmin

χάρις τοῦ

Θεοῦ

καὶ

ἡ

δωρεὰ ἐν

χάριτι

τῇ

τοῦ

ἑνὸς

charis tou
hē
chariti tē
tou
Theou kai
dōrea en
henos
G5485 G3588 G2316 G2532 G3588 G1431 G1722 G5485 G3588 G3588 G1520
armo
Jumalan ja
lahja
armossa
yhden

ἀνθρώπου Ἰησοῦ
anthrōpou
G444
ihmisen

Χριστοῦ εἰς

τοὺς

πολλοὺς ἐπερίσσευσε

Iēsou
Christou eis
tous pollous
G2424
G5547
G1519 G3588 G4183
Jeesuksen Kristuksen osaksi
monien

eperisseuse
G4052
on yltäkylläinen

TKIS 15. Mutta armolahja ei ole niin kuin lankeemus. Sillä jos yhden ihmisen lankeemuksen vuoksi
monet ovat kuolleet, niin paljoa enemmän on Jumalan armo ja lahja yhden ihmisen, Jeesuksen
Kristuksen armon perusteella runsaana tullut monien osaksi.
FiSTLK2017 15. Mutta armolahjan laita ei ole samoin kuin rikkomisen, sillä joskin yhden rikkomisen
kautta monet ovat kuolleet, niin paljoa ennemmin on Jumalan armo ja lahja yhden ihmisen,

Jeesuksen Kristuksen, armon kautta ylenpalttisesti tullut monien osaksi.
Biblia1776 15. Mutta ei niin lahjan kanssa ole kuin synnin; sillä jos monta ovat sen yhden synnin
tähden kuolleet, niin on paljoa enemmin Jumalan armo ja lahja sen yhden ihmisen Jesuksen
Kristuksen armossa monen päälle runsaasti tullut.
CPR1642 15. MUtta ei nijn lahjan cansa ole cuin synnin: sillä jos monda owat yhden ihmisen synnin
tähden cuollet: nijn on paljo enämmin Jumalan Armo ja lahja monelle runsast Jesuxen Christuxen
cautta tapahtunut joca ainoa Ihminen armosa oli.
UT1548 15. MUtta ei se nin ole Lahia' cansa/ quin Synnin. Sille ios mo'da ouat ydhe' Inhimisen
Synnin tedhe' coolleet/ Nin on palio enembi Jumalan Armo ia Lahia monelle runsahasta
tapachtanut/ Iesusen Christusen cautta/ ioca se ainoa Inhiminen armosa oli.
Mutta ei se niin ole lahjan kanssa/ kuin synnin. Sillä jos monta owat yhden ihmisen synnin tähden
kuolleet/ Niin on paljon enempi Jumalan armo ja lahja monelle runsahasti tapahtunut/ Jesuksen
Kristuksen kautta/ joka se ainoa ihminen armossa oli.
Ref2016NTSve 15. Men det är inte så med den fria gåvan som med synden. För om de många dog
genom en endas synd så har mycket mer Guds nåd och gåva genom nåd rikligen överflödat till de
många, genom en enda människa, Jesus Kristus.
16
TR Scriverer 16. καὶ οὐχ ὡς δι’ ἑνὸς ἁμαρτήσαντος τὸ δώρημα• τὸ μὲν γὰρ κρίμα ἐξ ἑνὸς
εἰς κατάκριμα, τὸ δὲ χάρισμα ἐκ πολλῶν παραπτωμάτων εἰς δικαίωμα.
Gr-East 16. καὶ οὐχ ὡς δι’ ἑνὸς ἁμαρτήσαντος τὸ δώρημα· τὸ μὲν γὰρ κρίμα ἐξ ἑνὸς εἰς
κατάκριμα, τὸ δὲ χάρισμα ἐκ πολλῶν παραπτωμάτων εἰς δικαίωμα.
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TKIS 16. Eikä lahja ole niin kuin yhden synnintekijän vuoksi saatu osa. Sillä yhdestä
lankeemuksesta seurasi kadotustuomio, mutta armolahja tuli monien rikkomusten vuoksi
vanhurskautukseksi.
FiSTLK2017 16. Eikä lahjan laita ole, niin kuin on sen, mikä tuli yhden synnintekijän kautta, sillä
tuomio tuli yhdestä ihmisestä kadotukseksi, mutta armolahja on tullut monien rikkomisista
vanhurskauttamiseksi.
Biblia1776 16. Ja ei niinkuin (se tuli) yhden kautta, joka syntiä teki, niin myös lahja; sillä tuomio on
tosin yhdestä kadotukseen, mutta lahja monesta synnistä vanhurskauteen.

CPR1642 16. Ja ei lahja ole ainoastans yhden synnin päälle nijncuin caickein cadotus on yhden
syndisen yhden synnin tähden tullut: sillä duomio on tullut yhdestä synnistä cadotuxexi mutta lahja
autta monesta synnistä wanhurscauten.
UT1548 16. Ja ei ole se Lahia ainostans ydhen * Synnin ylitze/ Nin quin caikein Cadotus on tullut
ydhen Syndisen ydhen synnin tedhen. Sille ette Domio on wlostullut ydheste Synniste cadhotuxexi/
Mutta se Lahia/ hen mös auttapi monesta synniste Wanhurskautehen.
Ja ei ole se lahja ainoastans yhden synnin ylitse/ Niin kuin kaikkein kadotus on tullut yhden
syntisen yhden synnin tähden. Sillä että tuomio on ulos tullut yhdestä synnistä kadotukseksi/
Mutta se lahja/ hän myös auttaapi monesta synnistä wanhurskautehen.
Ref2016NTSve 16. Och med gåvan (är det) inte såsom då en enda syndade, för domen (kom)
genom en enda till fördömelse, men gåvan (av) nåd (är) för mångas synder (som leder) till
rättfärdiggörelse.
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TR Scriverer 17. εἰ γὰρ τῷ τοῦ ἑνὸς παραπτώματι ὁ θάνατος ἐβασίλευσε διὰ τοῦ ἑνός,

πολλῷ μᾶλλον οἱ τὴν περισσείαν τῆς χάριτος καὶ τῆς δωρεᾶς τῆς δικαιοσύνης
λαμβάνοντες ἐν ζωῇ βασιλεύσουσι διὰ τοῦ ἑνὸς Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Gr-East 17. εἰ γὰρ τῷ τοῦ ἑνὸς παραπτώματι ὁ θάνατος ἐβασίλευσε διὰ τοῦ ἑνός,

πολλῷ μᾶλλον οἱ τὴν περισσείαν τῆς χάριτος καὶ τῆς δωρεᾶς τῆς δικαιοσύνης
λαμβάνοντες ἐν ζωῇ βασιλεύσουσι διὰ τοῦ ἑνὸς Ἰησοῦ Χριστοῦ.
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TKIS 17. Sillä jos yhden ihmisen lankeemuksen takia kuolema on hallinnut yhden vuoksi, paljoa
enemmän ne, jotka runsaana saavat armon ja vanhurskauden lahjan, tulevat elämässä
hallitsemaan yhden, Jeesuksen Kristuksen ansiosta.
FiSTLK2017 17. Ja jos yhden ihmisen lankeamisen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin
paljoa ennemmin ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden lahjan runsauden, tulevat elämässä
hallitsemaan yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta.
Biblia1776 17. Sillä jos kuolema on yhden synnin tähden vallinnut sen yhden kautta, paljoa
enemmin ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden lahjan yltäkylläisyyden, pitää vallitsemassa

elämässä yhden Jesuksen Kristuksen kautta.
CPR1642 17. Sillä jos cuolema on yhden synnin tähden wallinnut sen yhden cautta: paljon
enämmin ne jotca saawat Armon ja lahjan täyttämisen wanhurscaudexi pitä wallidzeman elämäs
yhden Jesuxen Christuxen cautta.
UT1548 17. Sille ios Colema ombi ydhen synnin tedhen wallinut/ sen ydhen cautta/ Palio enemin
ne iotca sauat Armon ia Lahian teuttemisen Wanhurskaudhexi pite wallitzeman Elemese ydhen
Iesusen Christusen cautta.
Sillä jos kuolema ompi yhden synnin tähden wallinnut/ sen yhden kautta/ Paljon enemmin ne jotka
saawat armon ja lahjan täyttämisen wanhurskaudeksi pitää wallitseman elämässä yhden
Jesuksen Kristuksen kautta.
Ref2016NTSve 17. För om döden kom att regera efter en endas fall genom denne ende, så ska
mycket mer de som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva, regera i liv genom
en enda, Jesus Kristus.
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TR Scriverer 18. ἄρα οὖν ὡς δι’ ἑνὸς παραπτώματος εἰς πάντας ἀνθρώπους εἰς
κατάκριμα, οὕτω καὶ δι’ ἑνὸς δικαιώματος εἰς πάντας ἀνθρώπους εἰς δικαίωσιν ζωῆς.
Gr-East 18. Ἄρα οὖν ὡς δι’ ἑνὸς παραπτώματος εἰς πάντας ἀνθρώπους εἰς κατάκριμα,
οὕτω καὶ δι’ ἑνὸς δικαιώματος εἰς πάντας ἀνθρώπους εἰς δικαίωσιν ζωῆς.
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TKIS 18. Niin kuin siis yhden ihmisen lankeemus koitui kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös
yhden ihmisen vanhurskaudenteko koitui kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi.
FiSTLK2017 18. Niinpä siis, samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on tullut kaikille ihmisille
kadotustuomioksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskaus on tullut kaikille ihmisille elämän
vanhurskauttamiseksi,
Biblia1776 18. Niinkuin siis yhden synnin kautta on kadotus tullut kaikkein ihmisten päälle, niin on
myös yhden vanhurskauden kautta elämän vanhurskaus tullut kaikkein ihmisten päälle.
CPR1642 18. Sillä nijncuin yhden ihmisen synnin tähden on cadotus tullut caickein ihmisten päälle:
nijn on myös yhden wanhurscauden cautta elämän wanhurscaus tullut caickein ihmisten päälle.
UT1548 18. Sille/ ninquin ydhen Inhimisen synnin tedhen Cadhotus on ylitze caikein Inhimisten
tullut/ Nin ombi mös ydhen wanhurskaudhen cautta/ se Elemen wanhurskaus caikein Inhimisten
ylitze tullut.

Sillä/ niinkuin yhden ihmisen synnin tähden kadotus on ylitse kaikkein ihmisten tullut/ Niin ompi
myös yhden wanhurskauden kautta/ Se elämän wanhurskaus kaikkein ihmisten ylitse tullut.
Ref2016NTSve 18. Alltså, såsom fördömelse (kom) över alla människor genom en endas fall, så
(kom) också rättfärdiggörelse till liv över alla människor genom en endas rättfärdighet.
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TR Scriverer 19. ὥσπερ γὰρ διὰ τῆς παρακοῆς τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου ἁμαρτωλοὶ

κατεστάθησαν οἱ πολλοί, οὕτω καὶ διὰ τῆς ὑπακοῆς τοῦ ἑνὸς δίκαιοι
κατασταθήσονται οἱ πολλοί.
Gr-East 19. ὥσπερ γὰρ διὰ τῆς παρακοῆς τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου ἁμαρτωλοὶ κατεστάθησαν
οἱ πολλοί, οὕτω καὶ διὰ τῆς ὑπακοῆς τοῦ ἑνὸς δίκαιοι κατασταθήσονται οἱ πολλοί.
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TKIS 19. Sillä niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden vuoksi monet ovat tulleet syntisiksi, niin
myös yhden ihmisen kuuliaisuuden ansiosta monet tulevat vanhurskaiksi.
FiSTLK2017 19. sillä niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat luetut
syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet ovat luetut [4] vanhurskaiksi.
Biblia1776 19. Sillä niinkuin yhden ihmisen kuulemattomuuden tähden monta ovat syntisiksi
tulleet, niin myös monta tulevat yhden kuuliaisuuden tähden vanhurskaiksi.
CPR1642 19. Sillä nijncuin yhden ihmisen cuulemattomuden tähden monda owat syndisexi tullet:
nijn myös monda tulewat yhden cuuliaisuden tähden wanhurscaxi.
UT1548 19. Sille ninquin ydhen Inhimisen cwlemattudhen tedhen/ monda ouat Syndisexi tulleet/
Nin mös monda tuleuat ydhen cwliaisudhen tedhen wanhurskaxi.
Sillä niinkuin yhden ihmisen kuolemattomuuden tähden/ monta owat syntiseksi tulleet/ Niin myös
monta tulewat yhden kuuliaisuuden tähden wanhurskaaksi.
Ref2016NTSve 19. För liksom genom en människas olydnad de många blev syndare, så ska också
genom den endes lydnad de många bli rättfärdiga.
20
TR Scriverer 20. νόμος δὲ παρεισῆλθεν, ἵνα πλεονάσῃ τὸ παράπτωμα• οὗ δὲ ἐπλεόνασεν
ἡ ἁμαρτία, ὑπερεπερίσσευσεν ἡ χάρις•

Gr-East 20. νόμος δὲ παρεισῆλθεν ἵνα πλεονάσῃ τὸ παράπτωμα. οὗ δὲ ἐπλεόνασεν ἡ
ἁμαρτία, ὑπερεπερίσσευσεν ἡ χάρις,
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TKIS 20. Mutta laki tuli väliin, jotta rikkomus suurenisi. Missä taas synti on suureksi tullut, siinä
armo on tullut ylen runsaaksi,
FiSTLK2017 20. Mutta laki tuli väliin, että rikkominen tulisi suureksi; mutta missä synti on tullut
suureksi, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi,
Biblia1776 20. Mutta laki on myös tähän tullut, että synti suuremmaksi tuttaisiin; mutta kussa synti
on suureksi tuttu, siinä on armo ylönpalttiseksi tuttu:
CPR1642 20. MUtta Laki on myös tähän tullut että syndi wäkewämmäxi tulis mutta cusa syndi on
wäkewä siellä on cuitengin Armo paljo wäkewämmäxi tullut:
UT1548 20. MUtta Laki ombi mös tehen siselletullut/ Senpäle ette Syndi wekeuemexi tulis/ Mutta
cussa Syndi on wekeue/ Sielle ombi quitengin Armo palio wekeuemexi tullut/
Mutta laki ompi myös tähän sisälle tullut/ Senpäälle että synti wäkewämmäksi tulisi/ Mutta kussa
synti on wäkewä/ Siellä ompi kuitenkin armon paljon wäkewämmäksi tullut/
Ref2016NTSve 20. Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli större. Men där synden blev
större, där överflödade nåden ännu mer,
21
TR Scriverer 21. ἵνα ὥσπερ ἐβασίλευσεν ἡ ἁμαρτία ἐν τῷ θανάτῳ, οὕτω καὶ ἡ χάρις

βασιλεύσῃ διὰ δικαιοσύνης εἰς ζωὴν αἰώνιον, διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν.
Gr-East 21. ἵνα ὥσπερ ἐβασίλευσεν ἡ ἁμαρτία ἐν τῷ θανάτῳ, οὕτω καὶ ἡ χάρις

βασιλεύσει διὰ δικαιοσύνης εἰς ζωὴν αἰώνιον διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν.
' ἵνα
hina
G2443
että

ἡ

ὥσπερ

ἐβασίλευσεν ἡ

hōsper
ebasileusen
G5618
G936
samoin kuin on hallinnut

χάρις βασιλεύσῃ διὰ

ἁμαρτία ἐν

τῷ

θανάτῳ

οὕτω καὶ

hē
hamartia en
tō
thanatō
houtō kai
G3588 G266
G1722 G3588 G2288
G3779 G2532
synti
kuolemassa siten myös

δικαιοσύνης εἰς

ζωὴν

αἰώνιον

διὰ

hē
charis basileusē
G3588 G5485 G936
armo hallitsee

dia
dikaiosynēs
eis
dzōēn
aiōnion
dia
G1223 G1343
G1519 G2222 G166
G1223
kautta vanhurskauden
elämäksi iankaikkiseksi

Ἰησοῦ

τοῦ

Χριστοῦ

Κυρίου

ἡμῶν

Iēsou
Christou
tou
Kyriou
hēmōn
G2424
G5547
G3588 G2962
G2257
Jeesuksessa Kristuksessa
Herrassamme meidän

TKIS 21. jotta niin kuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin hallitsisi vanhurskauden
avulla päämääränä iäinen elämä Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme ansiosta.
FiSTLK2017 21. että niin kuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin hallitsisi
vanhurskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta.
Biblia1776 21. Että niinkuin synti on vallinnut kuolemaan, niin myös armo on vallitseva
vanhurskauden kautta ijankaikkiseen elämään, Jesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta.
CPR1642 21. Että nijncuin syndi on wallinnut cuolemaxi nijn myös Armo on wallidzewa
wanhurscaudes ijancaickisexi elämäxi Jesuxen Christuxen meidän HERramme cautta.
UT1548 21. Sen päle/ ette ninquin Syndi ombi wallinut Coleman polen/ Nin mös Armon pite
wallitzeman wanhurskaudhen lepitze ijancaikisehen Elemehen/ Iesusen Christusen cautta.
Sen päälle/ että niinkuin synti ompi wallinnut kuoleman puoleen/ Niin myös armon pitää
wallitsemaan wanhurskauden läwitse iankaikkisehen elämähän/ Jesuksen Kristuksen kautta.
Ref2016NTSve 21. för att, liksom synden regerade i (kraft av) döden, så ska också nåden regera
genom rättfärdighet till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre.

Rooma 6 (Romans 6)
1
TR Scriverer 1. Τί οὖν ἐροῦμεν; ἐπιμενοῦμεν τῇ ἁμαρτίᾳ, ἵνα ἡ χάρις πλεονάσῃ; GrEast 1. Τί οὖν ἐροῦμεν; ἐπιμενοῦμεν τῇ ἁμαρτίᾳ, ἵνα ἡ χάρις πλεονάσῃ;
" τί
ti
G5101
mitä

οὖν

ἐροῦμεν ἐπιμενοῦμεν τῇ

ἁμαρτίᾳ ἵνα

ἡ

χάρις πλεονάσῃ

eroumen epimenoumen tē
hē
oun
hamartia hina
charis pleonasē
G3767 G2046
G1961
G3588 G266
G2443 G3588 G5485 G4121
siis
sanomme pysymmekö
synnissä että
armo tulisi suureksi

TKIS 1. Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, jotta armo tulisi suureksi?
FiSTLK2017 1. Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo tulisi suureksi?
Biblia1776 1. Mitäs siis meidän pitää sanoman? Pitääkö meidän vielä synnissä oleman, että armo
suuremmaksi tulis?
CPR1642 1. MItästä me sijs tähän sanomma? Pitäkö meidän wielä synnis oleman että Armo sitä
wäkewämbi olis? Pois se.
UT1548 1. MIteste me sis tehe' sanoma? Pitekö meide' wiele Synnise olema'/ senpäle ette se Armo
site wekeuembi olis?
Mitäst me siis tähän sanomme? Pitääkö meidän wielä synnissä oleman/ sen päälle että se armo
sitä wäkewämpi olisi?
Ref2016NTSve 1. Vad ska vi då säga? Ska vi fortsätta i synden, för att nåden ska överflöda?
2
TR Scriverer 2. μὴ γένοιτο. οἵτινες ἀπεθάνομεν τῇ ἁμαρτίᾳ, πῶς ἔτι ζήσομεν ἐν αὐτῇ; GrEast 2. μὴ γένοιτο. οἵτινες ἀπεθάνομεν τῇ ἁμαρτίᾳ, πῶς ἔτι ζήσομεν ἐν αὐτῇ;
' μὴ
mē
G3361
ei

γένοιτο οἵτινες ἀπεθάνομεν

τῇ

ἁμαρτίᾳ πῶς

ἔτι

ζήσομεν ἐν

eti
genoito hoitines apethanomen
tē
hamartia pōs
dzēsomen en
G1096 G3748 G599
G3588 G266
G4459 G2089 G2198
G1722
ole näin me jotka olemme kuolleet
synnistä kuinka vielä eläisimme

αὐτῇ
autē
G846
siinä
TKIS 2. Eihän toki! Me, jotka olemme kuolleet synnille, kuinka siinä vielä eläisimme?
FiSTLK2017 2. Ei ikinä! Kuinka me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, vielä eläisimme siinä?
Biblia1776 2. Pois se! Me, jotka synnille kuolleet olemme, kuinkas meidän vielä pitäis siinä elämän?
CPR1642 2. Cuingasta meidän wielä pidäis synnis elämän josta me cuollet olemma?
UT1548 2. Pois se. Quingasta meiden wiele pideis Synnis elemen/ iosta me poiskoolleet olema?

Pois se. Kuinkaste meidän wielä pitäis synnis elämän/ josta me poiskuolleet olemme?
Ref2016NTSve 2. Nej, inte alls! Vi som är döda från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i
den?
3
TR Scriverer 3. ἢ ἀγνοεῖτε ὅτι ὅσοι ἐβαπτίσθημεν εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν, εἰς τὸν θάνατον
αὐτοῦ ἐβαπτίσθημεν;
Gr-East 3. ἢ ἀγνοεῖτε ὅτι ὅσοι ἐβαπτίσθημεν εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν, εἰς τὸν θάνατον
αὐτοῦ ἐβαπτίσθημεν;
'ἢ
ē
G2228
vai

εἰς

ἀγνοεῖτε

ὅτι

ὅσοι

ἐβαπτίσθημεν εἰς

Χριστὸν

Ἰησοῦν

agnoeite
hoti
hosoi ebaptisthēmen eis
Christon
Iēsoun
G50
G3754 G3745 G907
G1519 G5547
G2424
oletteko tietämättömiä että
ketkä ovat kastetut
Kristukseen Jeesukseen

τὸν

θάνατον

αὐτοῦ ἐβαπτίσθημεν

thanaton
autou ebaptisthēmen
eis
ton
G1519 G3588 G2288
G846 G907
kuolemaansa Hänen ovat kastetut
TKIS 3. Vai ettekö tiedä, että kaikki, jotka olemme Kristukseen Jeesukseen kastetut, olemme
Hänen kuolemaansa kastetut?
FiSTLK2017 3. Vai ettekö tiedä, että kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen,
olemme hänen kuolemaansa kastetut?
Biblia1776 3. Ettekö te tiedä, että me kaikki, jotka olemme Jesuksessa Kristuksessa kastetut, me
olemme hänen kuolemaansa kastetut?
CPR1642 3. Ettäkö te tiedä että me caicki jotca olemma Jesuxes Christuxes castetut me olemma
hänen cuolemahans castetut?
UT1548 3. Eikö te tiedhä Rackat Weliet/ Ette caiki iotca castetut olema Christusesa Iesusesa/ me
olema Castetut * henen Colemahansa?
Eikö te tiedä rakkaat weljet/ Että kaikki jotka kastetut olemme Kristuksessa Jesuksessa/ me
olemme kastetut hänen kuolemahansa?
Ref2016NTSve 3. Eller vet ni inte, att alla vi som blev döpta till Jesus Kristus, vi blev döpta till hans
död?
4
TR Scriverer 4. συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν θάνατον• ἵνα ὥσπερ

ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ πατρός, οὕτω καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι
ζωῆς περιπατήσωμεν.
Gr-East 4. συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν θάνατον, ἵνα ὥσπερ

ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ πατρός, οὕτω καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι
ζωῆς περιπατήσωμεν.

' συνετάφημεν
οὖν
synetafēmen
oun
G4916
G3767
meidät on haudattu yhdessä siis

τὸν

θάνατον· ἵνα

ὥσπερ

αὐτῷ

διὰ

τοῦ

βαπτίσματος εἰς

autō
dia
tou
baptismatos
G846
G1223 G3588 G908
kanssaan Hänen
kasteessa

ἠγέρθη

Χριστὸς ἐκ

νεκρῶν διὰ

eis
G1519

τῆς

ton
thanaton hina
hōsper
ēgerthē
Christos ek
nekrōn
dia
tēs
G3588 G2288
G2443 G5618
G1453
G5547
G1537 G3498
G1223 G3588
kuolemaan että
samoin kuin on herätetty Kristus
kuolleista

δόξης

τοῦ

Πατρός οὕτω καὶ

doksēs
tou
Patros
G1391
G3588 G3962
kirkkaudessa
Isän

ἡμεῖς

ἐν

καινότητι ζωῆς

houtō kai
hēmeis en
kainotēti
G3779 G2532 G2249 G1722 G2538
samoin myös meidän
uudessa

dzōēs
G2222
elämässä

περιπατήσωμεν
peripatēsōmen
G4043
täytyy vaeltaa
TKIS 4. Olemme siis yhdessä Hänen kanssaan haudatut kasteessa kuolemaan, jotta niin kuin
Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden voimasta, niin meidänkin tulee vaeltaa uudessa
elämässä.
FiSTLK2017 4. Olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että
kuten Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, mekin samalla tavalla vaeltaisimme
uudessa elämässä.
Biblia1776 4. Niin me olemme siis hänen kanssansa haudatut kasteen kautta kuolemaan: että
niinkuin Kristus on kuolleista Isän kunnian kautta herätetty, niin pitää meidänkin uudessa elämässä
vaeltaman.
CPR1642 4. Nijn me olemma sijs hänen cansans haudatut Casten cautta cuolemahan että nijncuin
Christus on cuolleista Isän cunnian cautta ylösherätetty: nijn pitä meidängin vdes elämäs
waeldaman:
UT1548 4. Nin me olema sis henen cansans haudhatut casten cautta colemahan/ Senpäle/ ette
ninquin Christus ombi coolluista ylesheretetty Isen Cunnian cautta/ Nin mös meiden pite
waeldaman/ ydhes wdhesa Elemese.
Niin me olemme siis hänen kanssansa haudatut kasteen kautta kuolemahan/ Senpäälle/ että
niinkuin Kristus ompi kuolleista ylös herätetty Isän kunnian kautta/ Niin myös meidän pitää
waeltaman/ yhdessä uudessa elämässä.
Ref2016NTSve 4. Vi är alltså begravda med honom, genom dopet till döden, för att såsom Kristus
blev uppväckt från de döda genom Faderns härlighet, så ska också vi vandra i ett nytt liv.
5
TR Scriverer 5. εἰ γὰρ σύμφυτοι γεγόναμεν τῷ ὁμοιώματι τοῦ θανάτου αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ
τῆς ἀναστάσεως ἐσόμεθα•
Gr-East 5. εἰ γὰρ σύμφυτοι γεγόναμεν τῷ ὁμοιώματι τοῦ θανάτου αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς
ἀναστάσεως ἐσόμεθα,

' εἰ
γὰρ
gar
ei
G1487 G1063
sillä jos

γεγόναμεν τῷ

σύμφυτοι

ὁμοιώματι

τοῦ

θανάτου

symfytoi
gegonamen tō
homoiōmati
tou
thanatou
G4854
G1096
G3588 G2288
G3588 G3667
yhteenkasvaneita olemme
samankaltaisessa
kuolemassa

αὐτοῦ ἀλλὰ καὶ

τῆς

ἀναστάσεως

ἐσόμεθα·

autou alla kai
tēs
anastaseōs
esometha
G846 G235 G2532 G3588 G386
G2071
Hänen niin myös
ylösnousemuksessa olemme
TKIS 5. Jos siis olemme yhteen kasvaneita *samanlaisessa kuolemassa kuin minkä Hän koki*, niin
tulemme olemaan myös samanlaisessa ylösnousemuksessa.
FiSTLK2017 5. Sillä jos olemme hänen kanssaan kasvaneet yhteen yhtäläisessä kuolemassa,
samoin olemme myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa,
Biblia1776 5. Sillä jos me ynnä hänen kanssansa olemme istutetut yhdenkaltaiseen kuolemaan,
niin me myös tulemme yhdenkaltaiseksi ylösnousemisessa,
CPR1642 5. Sillä jos me hänen cansans olemma istutetut yhdencaltaiseen cuolemaan nijn me
myös tulemma yhdencaltaisexi ylösnousemisesa:
UT1548 5. Sille ios me ynne henen cansans kijnijstutetut olema ydhen caltaiseen Colemahan/ Nin
me mös tulema Ylesnousemisesa ydhen caltaisexi/
Sillä jos me ynnä hänen kanssansa kiinni-istutetut olemme yhden kaltaiseen kuolemahan/ Niin me
myös tulemme ylösnousemisessa yhden kaltaiseksi/
Ref2016NTSve 5. För om vi har blivit förenade med honom i en lika död, så ska vi också vara det i
en (lika) uppståndelse.
6
TR Scriverer 6. τοῦτο γινώσκοντες, ὅτι ὁ παλαιὸς ἡμῶν ἄνθρωπος συνεσταυρώθη, ἵνα
καταργηθῇ τὸ σῶμα τῆς ἁμαρτίας, τοῦ μηκέτι δουλεύειν ἡμᾶς τῇ ἁμαρτίᾳ•
Gr-East 6. τοῦτο γινώσκοντες, ὅτι ὁ παλαιὸς ἡμῶν ἄνθρωπος συνεσταυρώθη ἵνα
καταργηθῇ τὸ σῶμα τῆς ἁμαρτίας, τοῦ μηκέτι δουλεύειν ἡμᾶς τῇ ἁμαρτίᾳ·
' τοῦτο
touto
G5124
sen

γινώσκοντες ὅτι
ginōskontes
G1097
ymmärtäen

ὁ

παλαιὸς ἡμῶν ἄνθρωπος

hoti
ho
palaios
G3754 G3588 G3820
että
vanha

συνεσταυρώθη

ἵνα

hēmōn anthrōpos
G2257 G444
meidän ihmisemme

καταργηθῇ

τὸ

σῶμα τῆς

synestaurōthē
hina
katargēthē
sōma tēs
to
G4957
G2443 G2673
G3588 G4983 G3588
on Hänen kanssaan ristiinnaulittu että
kukistettaisiin
ruumis

ἁμαρτίας

τοῦ

μηκέτι

δουλεύειν ἡμᾶς

hamartias
tou
mēketi
douleuein
G266
G3588 G3371
G1398
synnin/ synnin ruumis
ettemme tämän jälkeen palvelisi

τῇ

ἁμαρτίᾳ·

hēmas tē
hamartia
G2248 G3588 G266
me
syntiä

TKIS 6. Tiedämme sen, että vanha ihmisemme on Hänen kanssaan naulittu ristiin, jotta synnin
ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi.

FiSTLK2017 6. koska tiedämme, että vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, jotta
synnin ruumis kukistettaisiin, että me emme enää syntiä palvelisi,
Biblia1776 6. Tietäen sen, että meidän vanha ihminen on ristiinnaulittu hänen kanssansa, että
synnin ruumis pitää turmeltaman, ettemme tästedes syntiä palvelisi.
CPR1642 6. Tieten että meidän wanha ihminen on ristinnaulittu hänen cansans ja syndinen ruumis
pitä turmeldaman etten me tästedes syndiä palwelis.
UT1548 6. Tieten/ ette meiden Wanha Inhiminen on henen cansans ristinnaulittu/ Senpäle/ ette se
Syndinen Rumis pite turmeldaman/ ettei me testedes pidhe syndi palueleman.
Tietäen/ että meidän wanha ihminen on hänen kanssansa ristiinnaulittu/ Sen päälle/ että se
syntinen ruumis pitää turmeltaman/ ettei me tästedes pidä syntiä palweleman.
Ref2016NTSve 6. Vi vet ju, att vår gamla människa är korsfäst med (honom), för att syndens kropp
ska bli tillintetgjord, så att vi inte längre ska tjäna synden.
7
TR Scriverer 7. ὁ γὰρ ἀποθανὼν δεδικαίωται ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας. GrEast 7. ὁ γὰρ ἀποθανὼν δεδικαίωται ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας.
'ὁ
γὰρ
gar
ho
G3588 G1063
sillä joka

ἀποθανὼν δεδικαίωται

ἀπὸ τῆς

ἁμαρτίας

apothanōn dedikaiōtai
apo tēs
hamartias
G599
G1344
G575 G3588 G266
on kuollut on vanhurskautunut pois
synnistä

TKIS 7. Sillä joka on kuollut, on vanhurskautunut pois synnistä.
FiSTLK2017 7. sillä se, joka on kuollut, on vanhurskautunut pois synnistä.
Biblia1776 7. Sillä se, joka kuollut on, hän on synnistä vanhurskaaksi tehty.
CPR1642 7. Sillä se joca cuollut on hän on synnistä wanhurscaxi tehty.
UT1548 7. Sille ette se quin Coollut on/ hen ombi synniste wanhurskautettu.
Sillä että se kuin kuollut on/ hän ompi synnistä wanhurskautettu.
Ref2016NTSve 7. För den som är död, han är befriad från synd.
8
TR Scriverer 8. εἰ δὲ ἀπεθάνομεν σὺν Χριστῷ, πιστεύομεν ὅτι καὶ συζήσομεν αὐτῷ• GrEast 8. εἰ δὲ ἀπεθάνομεν σὺν Χριστῷ, πιστεύομεν ὅτι καὶ συζήσομεν αὐτῷ,
' εἰ
δὲ
ei
de
G1487
G1161
mutta jos

συζήσομεν

ἀπεθάνομεν

σὺν

Χριστῷ

πιστεύομεν ὅτι

καὶ

apethanomen
syn
Christō
pisteuomen hoti
kai
G599
G4862 G5547
G4100
G3754 G2532
olemme kuolleet kanssa Kristuksen uskomme
että
myös

αὐτῷ·

sydzēsomen
autō
G846
G4800
yhdessä elämme kanssaan Hänen

TKIS 8. Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin uskomme, että saamme myös elää
Hänen kanssaan,
FiSTLK2017 8. Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, uskomme, että tulemme myös
elämään hänen kanssaan,
Biblia1776 8. Mutta jos me olemme Kristuksen kanssa kuolleet, niin me uskomme, että me
saamme myös elää hänen kanssansa,
CPR1642 8. Mutta jos me olemma Christuxen cansa cuollet nijn me uscomma että me saamme
myös elä hänen cansans:
UT1548 8. Mutta ios me coolleet olema Christusen cansa/ nin me Uskoma/ ette meiden mös pite
elemen henen cansansa/
Mutta jos me kuolleet olemme Kristuksen kanssa/ niin me uskomme/ että meidän pitää elämän
hänen kanssansa/
Ref2016NTSve 8. Men om vi har dött med Kristus, så tror vi att vi också ska leva med honom.
9
TR Scriverer 9. εἰδότες ὅτι Χριστὸς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν οὐκέτι ἀποθνῄσκει• θάνατος
αὐτοῦ οὐκέτι κυριεύει.
Gr-East 9. εἰδότες ὅτι Χριστὸς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν οὐκέτι ἀποθνῄσκει, θάνατος αὐτοῦ
οὐκέτι κυριεύει.
' εἰδότες ὅτι
eidotes hoti
G1492 G3754
tietäen että

Χριστὸς ἐγερθεὶς

ἐκ

νεκρῶν οὐκέτι ἀποθνῄσκει· θάνατος αὐτοῦ

Christos egertheis ek
ouketi apothnēskei thanatos autou
nekrōn
G5547
G1453
G1537 G3498
G3765 G599
G2288
G846
Kristus herätettynä
kuolleista ei enää kuole
kuolema Hänen

οὐκέτι κυριεύει
ouketi kyrieuei
G3765 G2961
ei enää herrana ole
TKIS 9. tietäen, ettei Kristus kuolleista herätettynä enää kuole, kuolema ei Häntä enää vallitse.
FiSTLK2017 9. tietäen, että Kristus, sitten kun hänet herätettiin kuolleista, ei enää kuole.
Kuolemalla ei ole enää valtaa häneen.
Biblia1776 9. Ja tiedämme, ettei Kristus, joka kuolleista herätetty on, silleen kuole, eikä kuolema
saa tästedes hänen päällensä valtaa.
CPR1642 9. Ja tiedämme ettei Christus joca cuolleista ylösherätetty on sillen cuole eikä cuolema
saa tästedes hänen päällens walda.
UT1548 9. Ja tiedheme/ ette Christus ioca nijste Coolleista ylesheretetty on/ ei hen sillen coole/ ei
se Colema saa testedes hene' ylitzens walta.
Ja tiedämme/ etta Kristus joka niistä kuolleista ylösherätetty on/ ei hän silleen kuole/ ei se
kuolema saa tästedes hänen ylitsensä waltaa.
Ref2016NTSve 9. Vi vet att Kristus, sedan han har blivit uppväckt från de döda, inte mer dör. Döden
har inte längre någon makt över honom.

10
TR Scriverer 10. ὃ γὰρ ἀπέθανε, τῇ ἁμαρτίᾳ ἀπέθανεν ἐφάπαξ• ὃ δὲ ζῇ, ζῇ τῷ Θεῷ. GrEast 10. ὃ γὰρ ἀπέθανε, τῇ ἁμαρτίᾳ ἀπέθανεν ἐφάπαξ, ὃ δὲ ζῇ, ζῇ τῷ Θεῷ.
'ὃ
γὰρ
ho
gar
G3739
G1063
sillä minkä

ζῇ

ζῇ

ἀπέθανε τῇ

ἁμαρτίᾳ ἀπέθανεν ἐφάπαξ·

ὃ

δὲ

apethane tē
hamartia apethanen efapaks
ho
de
G599
G3588 G266
G599
G2178
G3739 G1161
Hän kuoli
synnille kuoli
kerta kaikkiaan ja minkä

τῷ

Θεῷ

Theō
dzē
dzē
tō
G2198 G2198 G3588 G2316
Hän elää elää
Jumalalle
TKIS 10. Sillä minkä Hän kuoli, sen Hän kerta kaikkiaan kuoli synnille; mutta minkä Hän elää, sen
Hän elää Jumalalle."
FiSTLK2017 10. Sillä minkä hän kuoli, sen hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä, mutta minkä hän
elää, sen hän elää Jumalalle.
Biblia1776 10. Sillä sen, kuin hän kuollut on, sen hän synnille kuoli yhden kerran; vaan sen, kuin hän
elää, sen hän elää Jumalalle.
CPR1642 10. Sillä se cuin hän cuollut on sen hän wihdoin cuoli synnille waan se cuin hän elä sen
hän elä Jumalalle.
UT1548 10. Sille se quin he' coollut on/ sen he' syndijn cooli wihdhoin/ waa' se quin hen elepi/ sen
hen Jumalan elepi.
Sillä se kuin hän kuollut on/ sen hän syntiin kuoli wihdoin/ waan se kuin hän elääpi/ sen hän
Jumalan elääpi.
Ref2016NTSve 10. För den död han led var en död för synden en gång för alla, men (i) det han lever,
lever han för Gud.
11
TR Scriverer 11. οὕτω καὶ ὑμεῖς λογίζεσθε ἑαυτοὺς νεκροὺς μὲν εἶναι τῇ ἁμαρτίᾳ,
ζῶντας δὲ τῷ Θεῷ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν.
Gr-East 11. οὕτω καὶ ὑμεῖς λογίζεσθε ἑαυτοὺς νεκροὺς μὲν εἶναι τῇ ἁμαρτίᾳ, ζῶντας δὲ
τῷ Θεῷ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν.
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TKIS 11. Niin tekin *pitäkää totena, että olette synnille kuolleet, mutta elätte Jumalalle*
Kristuksessa Jeesuksessa
FiSTLK2017 11. Samalla tavalla tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä
Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme.
Biblia1776 11. Niin myös te siksi teitänne pitäkäät, että te olette kuolleet synnille, mutta elätte
Jumalalle, Jesuksen Kristuksen meidän Herran kautta.
CPR1642 11. Nijn myös te sixi tekin teitän pitäkät että te oletta cuollet synnille mutta elätte
Jumalalle Jesuxen Christuxen meidän HERramme cautta.
UT1548 11. Nin mös te/ sixi te teidhen itzenne pitekä/ ette te oletta Syndihin coolleet/ mutta elette
Jumalaan Christusen Iesusen meiden HERRAN cautta.
Niin myös te/ siksi te teidän itsenne pitäkää/ että te olette syntihin kuolleet/ mutta elätte Jumalaan
Kristuksen Jesuksen meidän HERRAN kautta.
Ref2016NTSve 11. Så ska också ni se på er själva, att ni verkligen är döda för synden men lever för
Gud genom Jesus Kristus, vår Herre.
12
TR Scriverer 12. Μὴ οὖν βασιλευέτω ἡ ἁμαρτία ἐν τῷ θνητῷ ὑμῶν σώματι, εἰς τὸ
ὑπακούειν αὐτῇ ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις αὐτοῦ•
Gr-East 12. Μὴ οὖν βασιλευέτω ἡ ἁμαρτία ἐν τῷ θνητῷ ὑμῶν σώματι εἰς τὸ ὑπακούειν
αὐτῇ ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις αὐτοῦ,
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TKIS 12. Älköön siis synti hallitko kuolevaisessa ruumiissanne, niin että tottelette 'syntiä*
himoineen,
FiSTLK2017 12. Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne, niin että olette
kuuliaisia sen himoille,
Biblia1776 12. Niin älkäät salliko synnin vallita kuolevaisessa ruumiissanne, niin että te häntä
kuulisitte hänen himoissansa.
CPR1642 12. NIin älkät sallico synnin wallita teidän cuolewaises ruumisanne nijn että te händä
cuuletta hänen himoins perän.

UT1548 12. Nin elkete nyt laskeco Syndi wallitzeman teiden coleuaisesa Rumisanna/ nin ette te
hende cwletta henen Himoinsa ielkeen.
Niin älkää te nyt laskeko syntiä wallitseman teidän kuolewaisessa ruumiissanne/ niin että te häntä
kuulette hänen himoinsa jälkeen.
Ref2016NTSve 12. Så låt nu inte synden regera i er dödliga kropp, så att ni lyder den i dess begär.
13
TR Scriverer 13. μηδὲ παριστάνετε τὰ μέλη ὑμῶν ὅπλα ἀδικίας τῇ ἁμαρτίᾳ• ἀλλὰ

παραστήσατε ἑαυτοὺς τῷ Θεῷ ὡς ἐκ νεκρῶν ζῶντας, καὶ τὰ μέλη ὑμῶν ὅπλα
δικαιοσύνης τῷ Θεῷ.
Gr-East 13. μηδὲ παριστάνετε τὰ μέλη ὑμῶν ὅπλα ἀδικίας τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀλλὰ

παραστήσατε ἑαυτοὺς τῷ Θεῷ ὡς ἐκ νεκρῶν ζῶντας καὶ τὰ μέλη ὑμῶν ὅπλα
δικαιοσύνης τῷ Θεῷ.
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TKIS 13. älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne Jumalalle niin
kuin kuolleista eläviksi tulleina, ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle.
FiSTLK2017 13. älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne
kuolleista eläviksi tulleina Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle.
Biblia1776 13. Ja älkäät antako teidän jäseniänne vääryyden sota-aseiksi synnille, mutta antakaat
teitänne Jumalalle, niinkuin kuolleista eläviksi tulleet, ja teidän jäsenenne Jumalalle vanhurskauden
sota-aseiksi.
CPR1642 13. Ja älkät andaco teidän jäsenitän synnin asexi wääryten mutta andacat teitän
Jumalalle nijncuin ne jotca cuolleista wirgonnet owat ja teidän jäsenenne Jumalalle
wanhurscauden asexi.
UT1548 13. Ja elkete andaco teiden Jesenitenna Synnin Odhaxi wärytehen/ Mutta andaca itze
teiten Jumalalle ninquin ne/ iotca Colluista ouat wirghonneet/ ia teiden Jesenet/ Jumalalle
wa'hurskaudhe' Odhaxi.
Ja älkäätte antako teidän jäseniänne synnin otaksi wääryytehen/ Mutta antakaa itse teitän
Jumalalle niinkuin ne/ jotka kuolleista owat wironneet/ ja teidän jäsenet/ Jumalalle
wanhurskauden otaksi.
Ref2016NTSve 13. Överlämna inte heller era lemmar som vapen åt orättfärdigheten i syndens
tjänst, utan ge er själva åt Gud, såsom de som har varit döda men nu lever, och era lemmar som

rättfärdighetens vapen i Guds tjänst.
14
TR Scriverer 14. ἁμαρτία γὰρ ὑμῶν οὐ κυριεύσει• οὐ γάρ ἐστε ὑπὸ νόμον, ἀλλ’ ὑπὸ
χάριν.
Gr-East 14. ἁμαρτία γὰρ ὑμῶν οὐ κυριεύσει· οὐ γάρ ἐστε ὑπὸ νόμον, ἀλλ’ ὑπὸ χάριν.
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TKIS 14. Synti ei ole näet teitä vallitseva, sillä ette ole lain alaisia, vaan armon alaisia.
FiSTLK2017 14. Sillä synti ei ole teitä vallitseva, koska ette ole lain alla, vaan armon alla.
Biblia1776 14. Sillä ei synnin pidä teitä vallitseman, ettette ole lain, vaan armon alla.
CPR1642 14. Sillä ei synnin pidä teitä wallidzeman ettet te ole Lain waan Armon alla.
UT1548 14. Sille ettei Syndi pidhe teiden ylitzen walitzema'/ Se'woxi ettei te ole Lain alla Waan
Armon alla.
Sillä ettei synti pidä teidän ylitsen wallitseman/ Sen wuoksi ettei te ole lain alla waan armon alla.
Ref2016NTSve 14. För synden ska inte vara herre över er. Ni är ju inte under lagen utan under
nåden.
15
TR Scriverer 15. Τί οὖν; ἁμαρτήσομεν, ὅτι οὐκ ἐσμὲν ὑπὸ νόμον, ἀλλ’ ὑπὸ χάριν; μὴ
γένοιτο.
Gr-East 15. Τί οὖν; ἁμαρτήσομεν ὅτι οὐκ ἐσμὲν ὑπὸ νόμον, ἀλλ’ ὑπὸ χάριν; μὴ γένοιτο.
' τί
ti
G5101
miten

μὴ

οὖν

ἁμαρτήσομεν

ὅτι

οὐκ

ἐσμὲν ὑπὸ

νόμον ἀλλ’ ὑπὸ

χάριν

oun
amartēsomen
hoti
ouk
esmen hypo nomon all
hypo charin
G3767 G264
G3754 G3756 G2070 G5259 G3551 G235 G5259 G5485
siis
teemmekö syntiä koska emme ole
alla
lain
vaan alla
armon

γένοιτο

genoito
mē
G3361 G1096
ei
ole näin
TKIS 15. Kuinka siis on? Tekisimmekö syntiä, koska emme ole lain alaisia, vaan armon alaisia?
Eihän toki!

FiSTLK2017 15. Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon
alla? Ei ikinä!
Biblia1776 15. Kuinkas siis? Pitääkö meidän syntiä tekemän, ettemme lain alla ole, vaan armon?
Pois se!
CPR1642 15. CUingasta sijs? Pitäkö meidän syndiä tekemän etten me Lain alla ole waan Armon?
UT1548 15. Quingasta sis? Pitekö meiden Syndi tekemen/ Ettei me ole Lain alla/ Waan Armon alla?
Pois se.
Kuinkaste siis? Pitääkö meidän syntiä tekeman/ Ettei me ole lain alla/ Waan armon alla? Pois se.
Ref2016NTSve 15. Hur är det då? Ska vi synda, eftersom vi inte är under lagen utan under nåden?
Nej, inte alls!
16
TR Scriverer 16. οὐκ οἴδατε ὅτι ᾧ παριστάνετε ἑαυτοὺς δούλους εἰς ὑπακοήν, δοῦλοί
ἐστε ᾧ ὑπακούετε, ἤτοι ἁμαρτίας εἰς θάνατον, ἢ ὑπακοῆς εἰς δικαιοσύνην;
Gr-East 16. οὐκ οἴδατε ὅτι ᾧ παριστάνετε ἑαυτοὺς δούλους εἰς ὑπακοήν, δοῦλοί ἐστε ᾧ
ὑπακούετε, ἤτοι ἁμαρτίας εἰς θάνατον ἢ ὑπακοῆς εἰς δικαιοσύνην;
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TKIS 16. Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi te antaudutte kuuliaisuuteen, sen palvelijoita olette,
jota tottelette, joko synnin, kuolemaksi, tai kuuliaisuuden, vanhurskaudeksi.
FiSTLK2017 16. Ettekö tiedä, että kenen orjiksi, ketä tottelemaan, te antaudutte, sen orjia te olette,
jota te tottelette, joko synnin orjia kuolemaksi tai kuuliaisuuden vanhurskaudeksi?
Biblia1776 16. Ettekö te tiedä, että jolle te annatte itsenne palvelioiksi kuulemaan, sen palveliat te
olette, jolle te kuuliaiset olette, taikka synnille kuolemaksi eli kuuliaisuudelle vanhurskaudeksi?
CPR1642 16. Pois se. Ettekö te tiedä jolle te annatte idzenne palweliaxi cuuleman sen palweliat te
oletta jolle te cuuliaiset oletta taicka synnille cuolemaxi eli cuuliaisudelle wanhurscaudexi?
UT1548 16. Ettekö te tiedhä/ ette iolle te annatte teiden itzenne palueliaxi cwlemahan/ sen
Palueliat te oletta/ io'ga te oletta cwliaiset/ Taicka synnin/ coleman polehe'/ eli Cwliaisude'
Wanhurskaudhe' polen?
Etteko te tiedä/ että jolle te annatte teidän itsenne palwelijaksi kuulemahan/ sen palwelijat te
olette/ jonka te olette kuuliaiset/ Taikka synnin/ kuoleman puolehen/ eli kuuliaisuuden
wanhurskauden puoleen?

Ref2016NTSve 16. Vet ni inte att när ni överlämnar er som tjänare för att lyda någon, (så) är ni
tjänare under den som ni lyder, antingen det är synden till död, eller lydnaden till rättfärdighet?
17
TR Scriverer 17. χάρις δὲ τῷ Θεῷ, ὅτι ἦτε δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας, ὑπηκούσατε δὲ ἐκ
καρδίας εἰς ὃν παρεδόθητε τύπον διδαχῆς•
Gr-East 17. χάρις δὲ τῷ Θεῷ ὅτι ἦτε δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας, ὑπηκούσατε δὲ ἐκ καρδίας
εἰς ὃν παρεδόθητε τύπον διδαχῆς,
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TKIS 17. Mutta kiitos Jumalalle, sillä te olitte synnin palvelijoita, mutta olette tulleet sydämestänne
kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka haltuun olette uskotut.
FiSTLK2017 17. Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka olitte synnin orjia, nyt olette tulleet
sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon teidät on annettu,
Biblia1776 17. Mutta Jumalan olkoon kiitos, että olitte synnin palveliat, mutta nyt te olette
sydämestänne kuuliaiset sen opin esikuvalle, johonka te annetut olette.
CPR1642 17. Mutta Jumalan olcon kijtos te olitta synnin palweliat mutta nyt te oletta
sydämestänne cuuliaiset sen opin cuwasa johonga te wedetyt oletta.
UT1548 17. Mutta Jumalan olcon kijtos/ Ette te olitta Synnin palueliat/ Mutta nyt oletta
sydhemeste' cwliaiset/ sen opin Esicuuasa/ iohonga te oletta wedhetud.
Mutta Jumalan olkoon kiitos/ Että te olitte synnin palwelijat/ Mutta nyt olette sydämestä
kuuliaiset/ sen opin esikuwassa/ johonka te olette wedetyt.
Ref2016NTSve 17. Men Gud vare tack, att ni som var syndens tjänare (nu) har blivit av hjärtat
lydiga den lära som anförtroddes åt er,
18
TR Scriverer 18. ἐλευθερωθέντες δὲ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας, ἐδουλώθητε τῇ δικαιοσύνῃ. GrEast 18. ἐλευθερωθέντες δὲ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ἐδουλώθητε τῇ δικαιοσύνῃ.
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TKIS 18. Ja synnistä vapautettuina te olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi.
FiSTLK2017 18. ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden orjiksi!
Biblia1776 18. Ja että te olette vapahdetut synnistä, niin te olette vanhurskauden palvelioiksi
tulleet.
CPR1642 18. Ja että te oletta wapadetut synnistä nijn te oletta nyt wanhurscauden palweliaxi
tullet.
UT1548 18. Mutta nyt ette te oletta wapadhetud synniste/ nin te oletta Wanhurskaudhen palueliaxi
tulleet.
Mutta nyt että te olette wapahdetut synnistä/ niin te olette wanhurskauden palwelijaksi tulleet.
Ref2016NTSve 18. och (att) när ni befriades från synden, blev ni rättfärdighetens tjänare.
19
TR Scriverer 19. ἀνθρώπινον λέγω διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς ὑμῶν• ὥσπερ γὰρ

παρεστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ τῇ ἀνομίᾳ εἰς τὴν ἀνομίαν, οὕτω
νῦν παραστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ δικαιοσύνῃ εἰς ἁγιασμόν.
Gr-East 19. ἀνθρώπινον λέγω διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς ὑμῶν· ὥσπερ γὰρ

παρεστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ τῇ ἀνομίᾳ εἰς τὴν ἀνομίαν, οὕτω
νῦν παραστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ δικαιοσύνῃ εἰς ἁγιασμόν.
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εἰς

ἁγιασμόν
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TKIS 19. Puhun ihmisen tavalla lihanne heikkouden vuoksi. Sillä niin kuin olette antaneet jäsenenne
saastaisuuden ja laittomuuden palvelijoiksi laittomuuteen, niin antakaa nyt jäsenenne
vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen.
FiSTLK2017 19. Puhun ihmisten tavalla teidän lihanne heikkouden tähden. Sillä niin kuin ennen
annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden orjiksi laittomuuteen, antakaa nyt jäsenenne
vanhurskauden orjiksi pyhitykseen.
Biblia1776 19. Minä puhun ihmisten tavalla, teidän lihanne heikkouden tähden. Sillä niinkuin te
ennen annoitte jäsenenne saastaisuutta ja vääryyttä palvelemaan vääryyteen, niin antakaat nyt
jäsenenne vanhurskautta palvelemaan pyhitykseen.
CPR1642 19. Minä puhun näistä ihmisten tawalla teidän lihallisen heickoudenne tähden. Nijncuin
te ennen annoitta teidän jäsenen saastaisutta ja wääryttä palweleman yhdestä wäärydestä nijn
toiseen nijn andacat myös nyt teidän jäsenen wanhurscauden palweluxeen että te pyhäxi tulisitta.
UT1548 19. Mine puhun neiste Inhimisten taualla/ teiden Lihalisen heickoudhe' tedhen. Ninquin te
oletta andanut teiden Jesenet Sastaisutta ia Wärytte paluelemaan ydheste Wärydesta nin
toisehen/ Nin andacat mös nyt teiden Jesenet Wanhurskaudhen palueluxeen/ ette ne tulisit Pyhexi.
Minä puhun näistä ihmisten tawalla/ teidän lihallisen heikkouden tähden. Niinkuin te olette antanut
teidän jäsenet saastaisuutta ja wääryyttä palwelemaan yhdestä wääryydestä niin toisehen/ Niin
antakaat myös nyt teidän jäsenet wanhurskauden palwelukseen/ että ne tulisit pyhäksi.
Ref2016NTSve 19. Jag talar på människors vis för er köttsliga svaghets skull. För på samma sätt
som ni har ställt era lemmar i orenlighetens och orättfärdighetens tjänst till orättfärdighet, så ställ
nu era lemmar i rättfärdighetens tjänst till helgelse.
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TR Scriverer 20. ὅτε γὰρ δοῦλοι ἦτε τῆς ἁμαρτίας, ἐλεύθεροι ἦτε τῇ δικαιοσύνῃ. GrEast 20. ὅτε γὰρ δοῦλοι ἦτε τῆς ἁμαρτίας ἐλεύθεροι ἦτε τῇ δικαιοσύνῃ.
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TKIS 20. Sillä kun olitte synnin palvelijoita, olitte vapaat vanhurskaudesta.

FiSTLK2017 20. Sillä kun olitte synnin orjia, olitte vapaita vanhurskaudesta.
Biblia1776 20. Sillä koska te olitte synnin palveliat, niin te olitte vapaat vanhurskaudesta.
CPR1642 20. Sillä cosca te olitta synnin palweliat nijn te olitta taambana wanhurscaudesta.
UT1548 20. Sille coska te olitta Synnin palueliat/ nin te olitta wapaat Wanhurskaudhesta.
Sillä koska te olitte synnin palwelijat/ niin te olitte wapaat wanhurskaudesta.
Ref2016NTSve 20. För då ni var syndens tjänare, då var ni fria från rättfärdigheten.
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TR Scriverer 21. τίνα οὖν καρπὸν εἴχετε τότε ἐφ’ οἷς νῦν ἐπαισχύνεσθε; τὸ γὰρ τέλος
ἐκείνων θάνατος.
Gr-East 21. τίνα οὖν καρπὸν εἴχετε τότε ἐφ’ οἷς νῦν ἐπαισχύνεσθε; τὸ γὰρ τέλος ἐκείνων
θάνατος.
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TKIS 21. Minkä hedelmän silloin * saittekaan siitä, mitä nyt häpeätte?* Sillä sen loppu on kuolema.
FiSTLK2017 21. Minkä hedelmän te siitä silloin saitte? Sen, jota nyt häpeätte. Sillä sen loppu on
kuolema.
Biblia1776 21. Mitä hedelmää siis teidän silloin niistä oli, joita te nyt häpeätte? Sillä niiden loppu on
kuolema.
CPR1642 21. Mitä hedelmätä teidän silloin nijstä oli cuin te nyt häpettä? Sillä sencaltaisten loppu
on cuolema.
UT1548 21. Mite hedhelme teille silloin sijte oli/ Joista te nyt häpiette? Sille ette sencaltaisten
loppu ombi Coolema.
Mitä hedelmää teillä silloin siitä oli/ Joista te nyt häpeätte? Sillä että senkaltaisten loppu ompi
kuolema.
Ref2016NTSve 21. Vilken frukt hade ni då? Det ni nu skäms för. För slutet på sådant är döden.
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TR Scriverer 22. νυνὶ δὲ ἐλευθερωθέντες ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας, δουλωθέντες δὲ τῷ Θεῷ,
ἔχετε τὸν καρπὸν ὑμῶν εἰς ἁγιασμόν, τὸ δὲ τέλος ζωὴν αἰώνιον.
Gr-East 22. νυνὶ δέ ἐλευθερωθέντες ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας δουλωθέντες δὲ τῷ Θεῷ ἔχετε
τὸν καρπὸν ὑμῶν εἰς ἁγιασμόν, τὸ δὲ τέλος ζωὴν αἰώνιον.
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TKIS 22. Mutta nyt, kun olette vapautetut synnistä ja tulleet Jumalan palvelijoiksi, teidän
hedelmänne on pyhitys, ja loppuna on iäinen elämä.
FiSTLK2017 22. Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan orjiksi tulleet, teidän
hedelmänne on pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä.
Biblia1776 22. Mutte että te nyt olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelioiksi tulleet, niin teillä
on teidän hedelmänne pyhyyteen, mutta lopuksi ijankaikkinen elämä.
CPR1642 22. Mutta että te nyt oletta synnistä wapat ja oletta Jumalan palweliaxi tullet nijn teillä on
teidän hedelmänne että te pyhäxi tuletta mutta lopuxi ijancaickinen elämä:
UT1548 22. Mutta ette te nyt oletta wapadhetut synniste/ ia Jumalan palueliaxi tulluet ombi teille
teiden Hedhelme/ ette te pyhexi tuletta/ Mutta sen Lopuxi/ se ijancaikinen Eleme.
Mutta että te nyt olette wapahdetut synnistä/ ja Jumalan palwelijaksi tulleet ompi teillä teidän
hedelmä/ että te pyhäksi tulette/ Mutta sen lopuksi/ se iankaikkinen elämä.
Ref2016NTSve 22. Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds tjänare, blir er frukt att ni
helgas och till slut får evigt liv.
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TR Scriverer 23. τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος, τὸ δὲ χάρισμα τοῦ Θεοῦ ζωὴ
αἰώνιος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν.
Gr-East 23. τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος, τὸ δὲ χάρισμα τοῦ Θεοῦ ζωὴ
αἰώνιος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν.
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gar
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Jumalan elämä iankaikkinen
Kristuksessa Jeesuksessa
Herrassamme meidän
TKIS 23. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iäinen elämä Kristuksessa
Jeesuksessa, Herrassamme.

FiSTLK2017 23. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä
Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.
Biblia1776 23. Sillä kuolema on synnin palkka, mutta ijankaikkinen elämä on Jumalan lahja
Jesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme.
CPR1642 23. Sillä cuolema on synnin palcka mutta ijancaickinen elämä on Jumalan lahja Jesuxes
Christuxes meidän HERrasamme.
UT1548 23. Sille ette Colema ombi Syndin palca. Mutta Jumalan Lahia ombi se ijancaikinen
Eleme/ Iesuses Christuses meiden HERRASA.
Sillä että kuolema ompi synnin palkka. Mutta Jumalan lahja ompi se iankaikkinen elämä/
Jesuksessa Kristuksessa meidän HERRASSA.
Ref2016NTSve 23. För syndens lön (är) döden, men Guds gåva (är) evigt liv genom Kristus Jesus,
vår Herre.

Rooma 7 (Romans 7)
1
TR Scriverer 1. Ἢ ἀγνοεῖτε, ἀδελφοί γινώσκουσι γὰρ νόμον λαλῶ, ὅτι ὁ νόμος κυριεύει
τοῦ ἀνθρώπου ἐφ’ ὅσον χρόνον ζῇ;
Gr-East 1. Ἢ ἀγνοεῖτε, ἀδελφοί· γινώσκουσι γὰρ νόμον λαλῶ· ὅτι ὁ νόμος κυριεύει τοῦ
ἀνθρώπου ἐφ’ ὅσον χρόνον ζῇ;
"ἕ
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ef
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G1909 G3745
G5550
G2198
niin kauan aikaa kuin hän elää

TKIS 1. Vai ettekö tiedä, veljet — puhun näet lain tunteville — että laki vallitsee ihmistä niin kauan
kuin hän elää?
FiSTLK2017 1. Vai ettekö tiedä, veljet – puhun lain tunteville – että laki vallitsee ihmistä koko sen
ajan, jonka hän elää?
Biblia1776 1. Ettekö te tiedä, rakkaat veljet, (sillä minä puhun lain taitaville) että laki vallitsee
ihmistä niinkauvan kuin hän elää?
CPR1642 1. ETtekö te tiedä rackat weljet ( minä puhun Lain taitawille ) että Laki wallidze ihmistä
nijncauwan cuin hän elä?
UT1548 1. EIkö te tiedhe/ rackat weliet
Sille mine puhu' Lain taitauain tyge
Ette Laki se wallitzepi Inhimisen ylitze/ nincauuan quin hen ele?
Eikö te tiedä/ rakkaat weljet
Sillä minä puhun lain taitawain tykö
Että laki se wallitseepi ihmisen ylitse/ niin kauan kuin hän elää?
Ref2016NTSve 1. Vet ni inte, bröder – för jag talar till dem som känner lagen – att lagen råder över
människan så länge hon lever?
2
TR Scriverer 2. ἡ γὰρ ὕπανδρος γυνὴ τῷ ζῶντι ἀνδρὶ δέδεται νόμῳ• ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ὁ
ἀνήρ, κατήργηται ἀπὸ τοῦ νόμου τοῦ ἀνδρός.
Gr-East 2. ἡ γὰρ ὕπανδρος γυνὴ τῷ ζῶντι ἀνδρὶ δέδεται νόμῳ· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ὁ ἀνήρ,
κατήργηται ἀπὸ τοῦ νόμου τοῦ ἀνδρός.
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kuolee
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TKIS 2. Laki sitoo siis naidun vaimon hänen elossa olevaan mieheensä. Mutta jos mies kuolee,
vaimo* on irti miehen laista.
FiSTLK2017 2. Niinpä laki sitoo naimisissa olevan naisen hänen elossa olevaan mieheensä, mutta
jos mies kuolee, vaimo on vapaa tästä miehen laista.
Biblia1776 2. Sillä vaimo, joka miehen hallussa on, niinkauvan kuin mies elää, on häneen lailla
sidottu, mutta jos mies kuolee, niin hän on miehen laista vapaa.
CPR1642 2. Sillä waimo joca miehen hallus on nijncauwan cuin mies elä nijn on hän häneen Lailla
sidottu: mutta jos mies cuole nijn hän on miehen Laista wapa.
UT1548 2. Sille yxi waimo ioca Miehen hallusa ombi/ nincauuan quin Mies ele/ hen on henehen
sidhottu Lain cansa. Mutta ios Mies coole/ nin se on wapah sijte Miehen Laista.
Sillä yksi waimo joka miehen hallussa ompi/ niinkauan kuin mies elää/ hän on hänehen sidottu lain
kanssa. Mutta jos mies kuolee/ niin se on wapaa siitä miehen laista.
Ref2016NTSve 2. För en gift kvinna är genom lag bunden vid (sin) man så länge han lever. Men om
mannen dör blir hon fri från lagen som band henne vid mannen.
3
TR Scriverer 3. ἄρα οὖν ζῶντος τοῦ ἀνδρὸς μοιχαλὶς χρηματίσει, ἐὰν γένηται ἀνδρὶ
ἑτέρῳ• ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ὁ ἀνήρ, ἐλευθέρα ἐστὶν ἀπὸ τοῦ νόμου, τοῦ μὴ εἶναι αὐτὴν
μοιχαλίδα, γενομένην ἀνδρὶ ἑτέρῳ.
Gr-East 3. ἄρα οὖν ζῶντος τοῦ ἀνδρὸς μοιχαλὶς χρηματίσει ἐὰν γένηται ἀνδρὶ ἑτέρῳ·

ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ὁ ἀνήρ, ἐλευθέρα ἐστὶν ἀπὸ τοῦ νόμου, τοῦ μὴ εἶναι αὐτὴν μοιχαλίδα
γενομένην ἀνδρὶ ἑτέρῳ·
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TKIS 3. Niinpä hän siis saa avionrikkojan nimen, jos miehensä eläessä menee toiselle miehelle.
Mutta jos mies kuolee, hän on vapaa siitä laista, niin ettei ole avionrikkoja mennessään toiselle
miehelle.
FiSTLK2017 3. Sen tähden hän saa avionrikkojan nimen, jos miehensä eläessä menee toiselle
miehelle. Mutta jos mies kuolee, hän on vapaa laista, niin ettei hän ole avionrikkoja, jos menee
toiselle miehelle.
Biblia1776 3. Sentähden jos hän toisen miehen kanssa on miehensä eläissä, niin hän huoraksi
kutsutaan; mutta jos mies kuolee, niin hän on laista vapaa, ettei hän huoraksi tule, jos hän toisen
miehen kanssa on.
CPR1642 3. Waan jos hän toiseen mieheen secaundu miehens eläis nijn hän huoraxi cudzutan.
Mutta jos mies cuole nijn hän on Laista wapa ettei hän huoraxi tule jos hän toiseen mieheen
secaundu.
UT1548 3. Waan ios hen toisehe' Mieheen secaunde/ henen Miehense eleise/ nin hen Hooraxi
cutzutan. Mutta ios Mies coolepi/ nin he' on wapah Laista/ ettei hen Hoora ole/ ios hen secaunde
toisehen Miehen.
Waan jos hän toisehen mieheen sekaantuu/ hänen miehensä eläissä/ niin hän huoraksi kutsutaan.
Mutta jos mies kuoleepi/ niin hän on wapaa laista/ ettei hän huora ole/ jos hän sekaantuu toisehen
mieheen.
Ref2016NTSve 3. Alltså, om hon ger sig åt en annan man så länge (hennes) man lever, ska hon
kallas en äktenskapsbryterska. Men om mannen dör är hon fri från lagen och är inte någon
äktenskapsbryterska (om) hon blir en annan mans (hustru).
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TR Scriverer 4. ὥστε, ἀδελφοί μου, καὶ ὑμεῖς ἐθανατώθητε τῷ νόμῳ διὰ τοῦ σώματος

τοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸ γενέσθαι ὑμᾶς ἑτέρῳ, τῷ ἐκ νεκρῶν ἐγερθέντι, ἵνα
καρποφορήσωμεν τῷ Θεῷ.
Gr-East 4. ὥστε, ἀδελφοί μου, καὶ ὑμεῖς ἐθανατώθητε τῷ νόμῳ διὰ τοῦ σώματος τοῦ

Χριστοῦ εἰς τὸ γενέσθαι ὑμᾶς ἑτέρῳ, τῷ ἐκ νεκρῶν ἐγερθέντι, ἵνα καρποφορήσωμεν
τῷ Θεῷ.
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TKIS 4. Niin on teidätkin, veljeni, kuoletettu lain suhteen Kristuksen ruumiin perusteella
tullaksemme toisen omiksi, Hänen, joka on kuolleista herätetty, jotta kantaisimme hedelmää
Jumalalle.

FiSTLK2017 4. Niin, veljeni, teidätkin on kuoletettu laista Kristuksen ruumiin kautta tullaksenne
toisen omiksi, hänen, joka on kuolleista herätetty, jotta kantaisimme hedelmää Jumalalle.
Biblia1776 4. Niin olette te myös, minun veljeni, laille kuoletetut Kristuksen ruumiin kautta, että
teidän pitää toisen kanssa oleman, joka on noussut kuolleista, että me Jumalalle hedelmän
kantaisimme.
CPR1642 4. Nijn oletta te myös minun weljeni Lailla cuoletetut Christuxen Ruumin cautta että
teidän pitä toiseen secaunduman nimittäin sijhen joca on ylösnosnut cuolluista että me Jumalalle
hedelmöidzisim.
UT1548 4. Nin oletta Te mös/ minun Welieni * Laista coletetudh/ Christusen Rumin cautta/ ette
teiden pite secaundeman toisehe'/ nimitten sihen/ ioca Coolleista on Ylesnosnut/ senpäle/ ette me
Jumalalle Hedhelmeitzisim.
Niin olette te myös/ minun weljeni laista kuoletetut/ Kristuksen ruumiin kautta/ että teidän pitää
sekaantuman toisehen/ nimittäin siihen/ joka kuolleista on ylös noussut/ sen päälle/ että me
Jumalalle hedelmäitsisimme.
Ref2016NTSve 4. Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp dödats från lagen, för att ni ska
tillhöra en annan, honom som är uppstånden från (de) döda, för att vi ska bära frukt åt Gud.
5
TR Scriverer 5. ὅτε γὰρ ἦμεν ἐν τῇ σαρκί, τὰ παθήματα τῶν ἁμαρτιῶν τὰ διὰ τοῦ νόμου

ἐνηργεῖτο ἐν τοῖς μέλεσιν ἡμῶν εἰς τὸ καρποφορῆσαι τῷ θανάτῳ
Gr-East 5. ὅτε γὰρ ἦμεν ἐν τῇ σαρκί, τὰ παθήματα τῶν ἁμαρτιῶν τὰ διὰ τοῦ νόμου
ἐνηργεῖτο ἐν τοῖς μέλεσιν ἡμῶν εἰς τὸ καρποφορῆσαι τῷ θανάτῳ·
' ὅτε
γὰρ
ote
gar
G3753 G1063
sillä kun

διὰ

τοῦ

ἦμεν

ἐν

τῇ

σαρκί τὰ

παθήματα τῶν

ἁμαρτιῶν τὰ

ēmen en
tē
sarki ta
pathēmata tōn
hamartiōn ta
G2258 G1722 G3588 G4561 G3588 G3804
G3588 G266
G3588
himot
synnin
olimme
lihassa

νόμου ἐνηργεῖτο ἐν

τοῖς

μέλεσιν

ἡμῶν εἰς

τὸ

dia
tou
nomou enērgeito en
tois
melesin
hēmōn eis
to
G1223 G3588 G3551 G1754
G1722 G3588 G3196
G2257 G1519 G3588
kautta
lain
heräsivät
jäsenissämme meidän

καρποφορῆσαι

τῷ

θανάτῳ

karpoforēsai
thanatō
tō
G2592
G3588 G2288
hedelmää kannoimme
kuolemalle
TKIS 5. Sillä kun olimme lihan vallassa, niin syntien himot, jotka laki herätti, vaikuttivat
jäsenissämme niin että kannoimme hedelmää kuolemalle.
FiSTLK2017 5. Sillä kun olimme lihan vallassa, niin synnin himot, jotka laki herättää, vaikuttivat
jäsenissämme, niin että kannoimme hedelmää kuolemalle,
Biblia1776 5. Sillä kuin me lihassa olimme, niin ne syntein himot, jotka lain kautta olivat meidän
jäsenissämme, vaikuttivat kuolemalle hedelmää saattamaan.
CPR1642 5. Sillä cosca me Lihas olimma nijn ne syndiset himot ( jotca Lain cautta kehoitit heidäns
) olit meidän jäsenisäm wäkewät cuolemalle hedelmöidzemän.

UT1548 5. Sille coska me olima Lihassa/ nin ne synniset Himot
iotca Lain cautta heide's yleskihoitit
olit wekeuet meiden Jesenise/ Colemalle hedhelmeitzemen.
Sillä koska me olimme lihassa/ niin ne syntiset himot
jotka lain kautta heidäns ylöskiihoitit
olit wäkewät meidän jäsenissä/ kuolemalle hedelmäitsemän.
Ref2016NTSve 5. För när vi var i köttet var de syndiga begären, som (väcktes) genom lagen,
verksamma i våra lemmar till att bära frukt åt döden.
6
TR Scriverer 6. νυνὶ δὲ κατηργήθημεν ἀπὸ τοῦ νόμου, ἀποθανόντος ἐν ᾧ κατειχόμεθα,
ὥστε δουλεύειν ἡμᾶς ἐν καινότητι πνεύματος, καὶ οὐ παλαιότητι γράμματος.
Gr-East 6. νυνὶ δὲ κατηργήθημεν ἀπὸ τοῦ νόμου, ἀποθανόντες ἐν ᾧ κατειχόμεθα, ὥστε
δουλεύειν ἡμᾶς ἐν καινότητι πνεύματος καὶ οὐ παλαιότητι γράμματος.
' νυνὶ
δὲ
nyni
de
G3570
G1161
mutta nyt

κατηργήθημεν

κατειχόμεθα

ὥστε

ἀπὸ τοῦ

νόμου ἀποθανόντος ἐν

ᾧ

katērgēthēmen
nomou apothanontos en
hō
apo tou
G2673
G575 G3588 G3551 G599
G1722 G3739
laista pois kuolleina
olemme päässeet irti
joka

δουλεύειν ἡμᾶς

ἐν

καινότητι

Πνεύματος καὶ

kateichometha
hōste douleuein
hēmas en
kainotēti
Pneumatos kai
G2722
G5620 G1398
G2248 G1722 G2538
G4151
G2532
meitä vallassa piti niin että palvelemme me
uudessa tilassa Hengen

οὐ

παλαιότητι γράμματος

ou
palaiotēti
G3756 G3821
vanhassa
eikä

grammatos
G1121
lain kirjaimen

TKIS 6. Mutta nyt olemme irti laista ja olemme kuolleet sille, mikä piti meitä vankina*, niin että
palvelemme Jumalaa Hengen uudessa tilassa emmekä kirjaimen vanhassa.
FiSTLK2017 6. mutta nyt olemme vapaat laista ja kuolleet pois siitä, mikä piti meidät vankeina, niin
että palvelemme Jumalaa Hengen uudessa tilassa emmekä kirjaimen vanhassa.
Biblia1776 6. Mutta nyt me olemme laista vapahdetut ja hänelle kuolleet, jossa me pidettiin kiinni:
että me palvelisimme hengen uudistuksessa ja ei puustavin vanhuudessa.
CPR1642 6. Mutta nyt me olemma Laista wapahdetut ja hänestä cuollet joca meitä fangina piti nijn
että meidän pitä palweleman Hengen vdes menos ja ei wanhas bookstawin menos.
UT1548 6. Mutta nyt me olema wapadhetut Laista/ ia heneste poiskoolluet/ ioca meite fangina
piti/ Nin ette meiden pite paluelema'/ Henge' wdesa menossa/ ia ei sijnä wa'has Bockstauin
menossa.
Mutta nyt me olemme wapahdetut laista/ ja hänestä pois kuolleet/ joka meitä wankina piti/ Niin
että meidän pitää palweleman/ Hengen uudessa menossa/ ja ei siinä wanhas bokstaawin
menossa.

Ref2016NTSve 6. Men nu är vi befriade från lagen, döda från det som höll oss fångna, så att vi
tjänar (på ett) nytt (sätt) i anden, och inte (på ett) gammalt (sätt) efter bokstaven.
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TR Scriverer 7. Τί οὖν ἐροῦμεν; ὁ νόμος ἁμαρτία; μὴ γένοιτο• ἀλλὰ τὴν ἁμαρτίαν οὐκ
ἔγνων, εἰ μὴ διὰ νόμου• τήν τε γὰρ ἐπιθυμίαν οὐκ ᾔδειν, εἰ μὴ ὁ νόμος ἔλεγεν, Οὐκ
ἐπιθυμήσεις•
Gr-East 7. Τί οὖν ἐροῦμεν; ὁ νόμος ἁμαρτία; μὴ γένοιτο· ἀλλὰ τὴν ἁμαρτίαν οὐκ ἔγνων
εἰ μὴ διὰ νόμου· τήν τε γὰρ ἐπιθυμίαν οὐκ ᾔδειν εἰ μὴ ὁ νόμος ἔλεγεν, οὐκ
ἐπιθυμήσεις·
' τί
ti
G5101
mitä

οὐκ

οὖν

ἐροῦμεν ὁ

νόμος ἁμαρτία μὴ

γένοιτο· ἀλλὰ τὴν

ἁμαρτίαν

nomos hamartia mē
genoito alla tēn
hamartian
oun
eroumen ho
G3767 G2046
G3588 G3551 G266
G3361 G1096 G235 G3588 G266
sanomme
laki
syntiä
ei
ole näin mutta
syntiä
siis

ἔγνων εἰ μὴ

διὰ

νόμου· τήν

τε

γὰρ

ἐπιθυμίαν οὐκ

ouk
egnōn ei mē
dia
nomou tēn
te
gar
epithymian ouk
G3756 G1097 G1508
G1223 G3551 G3588 G5037
G1063 G1939
G3756
en
tuntenut muuten kuin kautta lain
sillä myös
himosta
en

ᾔδειν εἰ μὴ ὁ

νόμος ἔλεγεν

Οὐκ

ἐπιθυμήσεις·

ēdein ei mē ho
nomos elegen
ouk
epithymēseis
G1492 G1508 G3588 G3551 G3004
G3756 G1937
tiennyt ellei
laki
olisi sanonut älä
himoitse
TKIS 7. Mitä siis sanomme? Onko laki syntiä? Eihän toki! Mutta en olisi tullut tuntemaan syntiä
muuten kuin lain avulla. Sillä en olisi tiennyt himostakaan ellei laki olisi sanonut: "Älä himoitse."
FiSTLK2017 7. Mitä siis sanomme? Onko laki syntiä? Ei ikinä! Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan
muuten kuin lain kautta. Sillä en olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut: "Älä himoitse."
Biblia1776 7. Mitäs me siis sanomme? Onko laki synti? Pois se! Mutta en minä muutoin syntiä olisi
tuntenut, ellei lain kautta; sillä en minä olisi himoistakaan mitään tiennyt, ellei laki olisi sanonut: ei
sinun pidä himoitseman.
CPR1642 7. MItästä me sijs sanomma? Ongost Laki syndi? Pois se. Mutta en minä muutoin syndiä
tundis ellei Laki olis: sillä en minä olis himost mitän tiennyt ellei Laki olis sanonut: älä himoidze.
UT1548 7. Miteste me sis sanoma? Ongo Laki syndi? Pois se. Mutta em mine mwtoin syndi
tundisi/ quin Lain cautta. Sille em mine olisi Himosta miten tienyt/ ellei Laki olisi sanonut Ele
himoitze.
Mitä tästä me siis sanomme? Onko laki synti? Pois se. Mutta en minä muutoin syntiä tuntisi/ kuin
lain kautta. Sillä en minä olisi himosta mitään tiennyt/ ellei laki olisi sanonut älä himoitse.
Ref2016NTSve 7. Vad ska vi då säga? Är lagen synd? Nej, inte alls! Men synden skulle jag inte ha
känt till, om inte genom lagen. För jag hade inte vetat vad begäret (var) om inte lagen hade sagt: Du
ska inte ha begär.
8
TR Scriverer 8. ἀφορμὴν δὲ λαβοῦσα ἡ ἁμαρτία διὰ τῆς ἐντολῆς κατειργάσατο ἐν ἐμοὶ
πᾶσαν ἐπιθυμίαν• χωρὶς γὰρ νόμου ἁμαρτία νεκρά.

Gr-East 8. ἀφορμὴν δὲ λαβοῦσα ἡ ἁμαρτία διὰ τῆς ἐντολῆς κατειργάσατο ἐν ἐμοὶ πᾶσαν
ἐπιθυμίαν· χωρὶς γὰρ νόμου ἁμαρτία νεκρά.
' ἀφορμὴν
δὲ
aformēn
de
G874
G1161
mutta aiheen

ἐν

ἐμοὶ

λαβοῦσα ἡ
labousa
G2983
sai

ἁμαρτία διὰ

τῆς

ἐντολῆς κατειργάσατο

hē
hamartia dia
tēs
entolēs kateirgasato
G3588 G266
G1223 G3588 G1785 G2716
synti
kautta
käskyn tuottaen

πᾶσαν ἐπιθυμίαν· χωρὶς

γὰρ

νόμου ἁμαρτία νεκρά

en
emoi
pasan epithymian chōris
gar
nomou hamartia nekra
G1722 G1698 G3956 G1939
G5565
G1063 G3551 G266
G3498
minussa kaikkia himoja
sillä ilman
lakia
synti
on kuollut
TKIS 8. Mutta otettuaan käskystä aiheen synti herätti minussa kaikenlaisia himoja; sillä ilman lakia
synti on kuollut.
FiSTLK2017 8. Mutta kun synti otti käskystä aiheen, se herätti minussa kaikkia himoja, sillä ilman
lakia synti on kuollut.
Biblia1776 8. Mutta synti otti tilan käskystä ja kehoitti minussa kaikkinaisen himon; sillä ilman lakia
oli synti kuollut.
CPR1642 8. Mutta nijn otti syndi tilan käskystä ja kehoitti minusa caickinaisen himon: sillä ilman
Laita oli syndi cuollut mutta minä elin muinen ilman Laita.
UT1548 8. Mutta nin otti syndi Tilan Keskyste/ ia yleskihoitti minussa caikinaisen Himon/ Sille ette
ilman Laita oli Syndi coollut/ Mutta mine elin muinen ilman Laita.
Mutta niin otti synti tilan käskystä/ ja ylöskiihoitti minussa kaikkinaisen himon/ Sillä että ilman
lakia oli synti kuollut/ Mutta minä elin muinen ilman lakia.
Ref2016NTSve 8. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig. För
utan lag (är) synden död.
9
TR Scriverer 9. ἐγὼ δὲ ἔζων χωρὶς νόμου ποτέ• ἐλθούσης δὲ τῆς ἐντολῆς, ἡ ἁμαρτία
ἀνέζησεν, ἐγὼ δὲ ἀπέθανον•
Gr-East 9. Ἐγὼ δὲ ἔζων χωρὶς νόμου ποτέ· ἐλθούσης δὲ τῆς ἐντολῆς ἡ ἁμαρτία
ἀνέζησεν,
' ἐγὼ
δὲ
egō
de
G1473 G1161
ja minä

ἔζων χωρὶς νόμου ποτέ· ἐλθούσης

δὲ

τῆς

ἐντολῆς ἡ

edzōn chōris nomou pote elthousēs
de
tēs
entolēs hē
G2198 G5565 G3551 G4218 G2064
G1161 G3588 G1785 G3588
elin
ilman lakia
ennen mutta kun tuli
käsky

ἁμαρτία ἀνέζησεν ἐγὼ

δὲ

ἀπέθανον·

hamartia anedzēsen egō
de
apethanon
G266
G326
G1473 G1161 G599
synti
virkosi
ja minä
kuolin
TKIS 9. Elin ennen ilman lakia, mutta käskyn tultua synti virkosi eloon
FiSTLK2017 9. Minä taas elin ennen ilman lakia, mutta kun käsky tuli, synti sitä vastoin virkosi,

Biblia1776 9. Mutta minä elin muinen ilman lakia. Kuin siis käsky tuli, niin synti taas virkosi,
CPR1642 9. Cosca sijs käsky tuli nijn syndi taas wircois ja minä cuolin.
UT1548 9. Cosca sis Kesky tuli/ nin Syndi taas wircosi/ Ja mine coolin.
Koska siis käsky tuli/ niin synti taas wirkosi/ Ja minä kuolin.
Ref2016NTSve 9. Och jag levde en gång utan lag, men när budordet kom fick synden liv,
10
TR Scriverer 10. καὶ εὑρέθη μοι ἡ ἐντολὴ ἡ εἰς ζωήν, αὕτη εἰς θάνατον•
Gr-East 10. ἐγὼ δὲ ἀπέθανον, καὶ εὑρέθη μοι ἡ ἐντολὴ ἡ εἰς ζωὴν, αὕτη εἰς θάνατον·
' καὶ
kai
G2532
niin

εὑρέθη μοι

ἡ

ἐντολὴ ἡ

εἰς

ζωήν

αὕτη εἰς

heurethē moi
hē
entolē hē
eis
dzōēn
hautē eis
G2147
G3427 G3588 G1785 G3588 G1519 G2222
G3778 G1519
tuli ilmi minulle
käsky joka
oli elämäksi se

θάνατον·
thanaton
G2288
olikin kuolemaksi
TKIS 10. ja minä kuolin. Niin kävi ilmi, että käsky, joka oli annettu minulle elämäksi, oli kuolemaksi.
FiSTLK2017 10. mutta minä kuolin. Kävi ilmi, että käsky, jonka oli määrä olla minulle elämäksi,
olikin minulle kuolemaksi.
Biblia1776 10. Ja minä kuolin: ja niin löydettiin, että käsky, joka minulle oli elämäksi, tuli minulle
kuolemaksi.
CPR1642 10. Ja nijn löyttin että se käsky cuin minulle oli elämäxi luotu se saatti minun cuolemaan.
UT1548 10. Ja nin leuttihin/ ette se Kesky quin minulle oli Elemexi lootu/ se minun saati
Colemahan.
Ja niin löyttihin/ että se käsky kuin minulle oli elämäksi luotu/ se minun saatti kuolemahan.
Ref2016NTSve 10. och jag dog. Och jag fann att budordet som var till liv, blev till död.
11
TR Scriverer 11. ἡ γὰρ ἁμαρτία ἀφορμὴν λαβοῦσα διὰ τῆς ἐντολῆς ἐξηπάτησέ με, καὶ δι’
αὐτῆς ἀπέκτεινεν.
Gr-East 11. ἡ γὰρ ἁμαρτία ἀφορμὴν λαβοῦσα διὰ τῆς ἐντολῆς ἐξηπάτησέ με καὶ δι’
αὐτῆς ἀπέκτεινεν.

'ἡ
γὰρ
hē
gar
G3588 G1063
sillä

καὶ

δι

ἁμαρτία ἀφορμὴν λαβοῦσα διὰ
hamartia aformēn
G266
G874
synti
aiheen

labousa
G2983
sai

τῆς

ἐντολῆς ἐξηπάτησέ με

dia
tēs
entolēs eksēpatēse me
G1223 G3588 G1785 G1818
G3165
käskystä pettäen
minut

αὐτῆς ἀπέκτεινεν

kai
’ di
autēs apekteinen
G2532 G1223 G846 G615
ja
kautta sen
kuoletti
TKIS 11. Sillä otettuaan käskystä aiheen, synti petti ja kuoletti minut sen avulla.
FiSTLK2017 11. Sillä kun synti otti käskystä aiheen, se petti minut ja kuoletti minut käskyn kautta.
Biblia1776 11. Sillä synti, joka otti tilan käskystä, petti minun ja tappoi sen kautta.
CPR1642 11. Sillä syndi otti tilan käskystä ja petti minun ja tappoi minun sillä käskyllä.
UT1548 11. Sille ette Syndi otti tilan Keskyste/ ia petti minun/ ia sille samalla Keskylle hen minu'
tappoi.
Sillä että synti otti tilan käskystä/ ja petti minun/ ja sillä samalla käskyllä hän minun tappoi.
Ref2016NTSve 11. För synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade (mig)
genom det.
12
TR Scriverer 12. ὥστε ὁ μὲν νόμος ἅγιος, καὶ ἡ ἐντολὴ ἁγία καὶ δικαία καὶ ἀγαθή.
Gr-East 12. ὥστε ὁ μὲν νόμος ἅγιος, καὶ ἡ ἐντολὴ ἁγία καὶ δικαία καὶ ἀγαθή.
' ὥστε ὁ
hōste ho
G5620 G3588
joten

ἀγαθή

μὲν

νόμος Ἅγιος καὶ

ἡ

ἐντολὴ ἁγία καὶ

δικαία καὶ

men nomos Hagios kai
entolē hagi kai
dikaia kai
hē
G3303 G3551 G40
G2532 G3588 G1785 a
G2532 G1342 G2532
G40
siis
laki
pyhä ja
käsky
ja
oikea ja
pyhä

agathē
G18
hyvä
TKIS 12. Niin on laki kuitenkin pyhä ja käsky pyhä, vanhurskas ja hyvä.
FiSTLK2017 12. Niin, laki on kuitenkin pyhä ja käsky pyhä, vanhurskas ja hyvä.
Biblia1776 12. Laki on kuitenkin itsestänsä pyhä ja käsky on myös pyhä, oikia ja hyvä.
CPR1642 12. Laki on cuitengin idzestäns pyhä ja käsky on myös pyhä oikia ja hywä.
UT1548 12. Se Laki ombi quitengi itzestens pyhe/ ia se Kesky ombi pyhe/ oikia ia hyue.
Se laki ompi kuitenkin itsestänsä pyhä/ ja se käsky ompi pyhä/ oikea ja hywä.
Ref2016NTSve 12. Alltså är lagen visserligen helig, och budordet heligt och rättfärdigt och gott.

13
TR Scriverer 13. τὸ οὖν ἀγαθὸν ἐμοὶ γέγονε θάνατος; μὴ γένοιτο. ἀλλὰ ἡ ἁμαρτία, ἵνα
φανῇ ἁμαρτία, διὰ τοῦ ἀγαθοῦ μοι κατεργαζομένη θάνατον, ἵνα γένηται καθ’
ὑπερβολὴν ἁμαρτωλὸς ἡ ἁμαρτία διὰ τῆς ἐντολῆς.
Gr-East 13. τὸ οὖν ἀγαθὸν ἐμοὶ γέγονε θάνατος; μὴ γένοιτο· ἀλλὰ ἡ ἁμαρτία, ἵνα φανῇ
ἁμαρτία, διὰ τοῦ ἀγαθοῦ μοι κατεργαζομένη θάνατον, ἵνα γένηται καθ’ ὑπερβολὴν
ἁμαρτωλὸς ἡ ἁμαρτία διὰ τῆς ἐντολῆς.
' τὸ
οὖν
to
oun
G3588 G3767
siis
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κατεργαζομένη θάνατον ἵνα
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G2443 G5316
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G1223 G3588 G18
G3427 G2716
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että
nähtäisiin synniksi kautta
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minulle tuotti
kuoleman että
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ἁμαρτία διὰ

τῆς

ἐντολῆς

genētai kath
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synti
kautta
käskyn
TKIS 13. Onko siis hyvä tullut minulle kuolemaksi? Eihän toki. Vaan synti, jotta se synniksi
nähtäisiin, tuotti minulle hyvän välityksellä kuoleman, jotta synti käskyn vuoksi tulisi ylenmäärin
synnilliseksi.
FiSTLK2017 13. Onko siis hyvä tullut minulle kuolemaksi? Pois se! Vaan synti, jotta se synniksi
nähtäisiin, on hyvän kautta tuottanut minulle kuoleman, että synti tulisi ylenmäärin synnilliseksi
käskyn kautta.
Biblia1776 13. Onko siis se, mikä hyvä on, minulle kuolemaksi tullut? Pois se! Mutta että synti
synniksi nähtäisiin, on hän minulle hyvän kautta kuoleman saattanut, että synti ylitse määrän
synniksi tulis, käskyn kautta.
CPR1642 13. Ongo sijs se cuin hywä on minulle cuolemaxi tullut? Pois se. Mutta että syndi
nähtäisin cuinga hän syndi olis on hän minulle sen hywän cautta cuoleman synnyttänyt että syndi
ylidze määrän synnixi tulis käskyn cautta.
UT1548 13. Ongo sis se/ quin Hyue on/ minulle Colemaxi tullut? Pois se. Mutta senpäle/ ette
Synnin piteis nächtemen/ quinga hen Syndi olis/ ombi hen minulle sen Hyuen cautta Coleman
synnyttenyt/ Senpäle ette Synnin pideis ylitze mären Synnixi tuleman/ Keskyn cautta.
Onko siis se/ kuin hywä on/ minulle kuolemaksi tullut? Pois se. Mutta sen päälle/ että synnin pitäisi
nähtämän/ kuinka hän synti olisi/ ompi hän minulle sen hywän kautta kuoleman synnyttänyt/
Senpäälle että synnin pitäisi ylitse määrän synniksi tuleman/ Käskyn kautta.
Ref2016NTSve 13. Har då det som är gott blivit min död? Nej, inte alls! Men synden (har blivit det),
för att den skulle visa sig (vara) synd. Den vållade min död genom det som är gott, för att synden
genom budordet skulle bli syndig utan gräns.
14
TR Scriverer 14. οἴδαμεν γὰρ ὅτι ὁ νόμος πνευματικός ἐστιν• ἐγὼ δὲ σαρκικός εἰμι,
πεπραμένος ὑπὸ τὴν ἁμαρτίαν.

Gr-East 14. Οἴδαμεν γὰρ ὅτι ὁ νόμος πνευματικός ἐστιν· ἐγὼ δὲ σαρκικός εἰμι,
πεπραμένος ὑπὸ τὴν ἁμαρτίαν.
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TKIS 14. Sillä tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaiseksi.
FiSTLK2017 14. Sillä tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin
alle.
Biblia1776 14. Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen: vaan minä olen lihallinen, synnin alle
myyty.
CPR1642 14. Sillä me tiedämme että Laki on hengellinen waan minä olen lihallinen synnin ala
myyty.
UT1548 14. Sille me tiedheme/ ette Laki on Hengelinen/ Waan mine olen Lihalinen/ Synnin ala
myyty.
Sillä me tiedämme/ että laki on hengellinen/ Waan minä olen lihallinen/ Synnin alle myyty.
Ref2016NTSve 14. För vi vet att lagen är andlig, men jag är köttslig, såld under synden.
15
TR Scriverer 15. ὃ γὰρ κατεργάζομαι, οὐ γινώσκω• οὐ γὰρ ὃ θέλω, τοῦτο πράσσω• ἀλλ’ ὃ
μισῶ, τοῦτο ποιῶ.
Gr-East 15. ὃ γὰρ κατεργάζομαι οὐ γινώσκω· οὐ γὰρ ὃ θέλω τοῦτο πράσσω, ἀλλ’ ὃ μισῶ
τοῦτο ποιῶ.
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TKIS 15. En näet käsitä, mitä teen. Sillä en tee sitä, mitä tahdon, vaan mitä vihaan, sitä teen.
FiSTLK2017 15. Sillä en tunne omakseni sitä, mitä teen, sillä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä
vihaan, sitä teen.
Biblia1776 15. Sillä en minä tiedä, mitä minä teen, etten minä tee sitä, mitä minä tahdon, vaan sitä,
mitä minä vihaan, teen minä.

CPR1642 15. Sillä en minä tiedä mitä minä teen etten minä tee sitä cuin minä tahdon waan sitä
cuin minä wihan teen minä.
UT1548 15. Sille em mine tiedhä/ mite mine * teen/ Senteden ettei mine tee/ mite mine tahdhon/
waan site quin mine wihan/ sen mine teen.
Sillä en minä tiedä/ mitä minä teen/ Sentähden ettei minä tee/ mitä minä tahdon/ waan sitä kuin
minä wihaan/ sen minä teen.
Ref2016NTSve 15. För jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör, för det jag vill, det gör jag inte,
men det jag hatar, det gör jag.
16
TR Scriverer 16. εἰ δὲ ὃ οὐ θέλω, τοῦτο ποιῶ, σύμφημι τῷ νόμῳ ὅτι καλός. GrEast 16. εἰ δὲ ὃ οὐ θέλω τοῦτο ποιῶ, σύμφημι τῷ νόμῳ ὅτι καλός.
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TKIS 16. Mutta jos teen, mitä en tahdo, myönnän laille, että se on hyvä.
FiSTLK2017 16. Mutta jos teen sitä, mitä en tahdo, niin myönnän, että laki on hyvä.
Biblia1776 16. Mutta jos minä teen, jota en minä tahdo, niin minä suostun lakiin, että se on hyvä.
CPR1642 16. Mutta jos minä teen jota en minä tahdo nijn minä olen suostunut Lakijn että hän on
hywä.
UT1548 16. Mutta ios mine site teen/ iota em mine tachto/ nin mine olen sosionut Lain cansa/ ette
hen on Hyue.
Mutta jos minä sitä teen/ jota en minä tahdo/ niin minä olen suostunut lain kanssa/ että hän on
hywä
Ref2016NTSve 16. Men om jag gör det jag inte vill, samtycker jag till att lagen är god.
17
TR Scriverer 17. νυνὶ δὲ οὐκέτι ἐγὼ κατεργάζομαι αὐτό, ἀλλ’ ἡ οἰκοῦσα ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία.
Gr-East 17. νυνὶ δὲ οὐκέτι ἐγὼ κατεργάζομαι αὐτὸ, ἀλλ’ ἡ οἰκοῦσα ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία.
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TKIS 17. Niin en nyt enää minä saa sitä aikaan, vaan synti, joka minussa asuu.
FiSTLK2017 17. Niin nyt sitä en enää tee minä, vaan synti, joka minussa asuu.
Biblia1776 17. Niin en minä sitä enää tee, vaan synti, joka minussa asuu.
CPR1642 17. Nijn en minä sitä tee waan syndi joca minus asu.
UT1548 17. Nin em mine nyt site sama tee/ waan se Syndi/ ioca minussa asupi.
Niin en minä nyt sitä samaa tee/ waan se synti/ joka minussa asuupi.
Ref2016NTSve 17. Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig.
18
TR Scriverer 18. οἶδα γὰρ ὅτι οὐκ οἰκεῖ ἐν ἐμοί, τοῦτ’ ἔστιν ἐν τῇ σαρκί μου, ἀγαθόν• τὸ
γὰρ θέλειν παράκειταί μοι, τὸ δὲ κατεργάζεσθαι τὸ καλὸν οὐχ εὑρίσκω.
Gr-East 18. οἶδα γὰρ ὅτι οὐκ οἰκεῖ ἐν ἐμοί, τοῦτ’ ἔστιν ἐν τῇ σαρκί μου, ἀγαθόν· τὸ γὰρ
θέλειν παράκειταί μοι, τὸ δὲ κατεργάζεσθαι τὸ καλὸν οὐχ εὑρίσκω·
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TKIS 18. Sillä tiedän, ettei minussa, se on lihassani, ole mitään hyvää. Tahto minulla näet on, mutta
hyvän toteuttamiseen en pysty*.
FiSTLK2017 18. Sillä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahtoa
minussa on, mutta hyvän toteuttamista en itsestäni löydä,
Biblia1776 18. Sillä minä tiedän, ettei minussa (se on: minun lihassani) mitään hyvää asu. Sillä
tahto minulla on, vaan täyttää hyvää, en minä sitä löydä.

CPR1642 18. Sillä minä tiedän ettei minusa se on minun lihasani mitän hywä asu. Kyllä minulla
tahto on waan täyttä hywä en minä sitä löydä:
UT1548 18. Sille mine tiedhen/ ette minussa/ se on/ minun Lihassani/ ei miten hyue asu. Kylle
minulla ombi Tachto/ Waan teutte Hyue/ em mine site leudhä.
Sillä minä tiedän/ että minussa/ se on/ minun lihassani/ ei mitään hywää asu. Kyllä minulla ompi
tahto/ Waan täyttää hywää/ en minä sitä löydä.
Ref2016NTSve 18. För jag vet att i mig, det (vill) säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos
mig, men att göra det goda förmår jag inte.
19
TR Scriverer 19. οὐ γὰρ ὃ θέλω, ποιῶ ἀγαθόν• ἀλλ’ ὃ οὐ θέλω κακόν, τοῦτο πράσσω. GrEast 19. οὐ γὰρ ὃ θέλω ποιῶ ἀγαθόν, ἀλλ’ ὃ οὐ θέλω κακὸν τοῦτο πράσσω.
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TKIS 19. Sillä en tee sitä hyvää, mitä tahdon, vaan teen sitä pahaa, mitä en tahdo.
FiSTLK2017 19. sillä sitä hyvää, mitä tahdon, en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, teen.
Biblia1776 19. Sillä hyvää, jota minä tahdon, en minä tee, vaan pahaa, jota en minä tahdo, teen
minä.
CPR1642 19. Sillä sitä hywä jota minä tahdon en minä tee waan paha jota en minä tahdo teen
minä.
UT1548 19. Sille ette se Hyue/ iota mine tahdho' em mine site tee/ waan site paha/ iota em mine
tahdho/ site mine teen.
Sillä että se hywä/ jota minä tahdon en minä sitä tee/ waan sitä pahaa/ jota en minä tahdo/ sitä
minä teen.
Ref2016NTSve 19. För det goda som jag vill, gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör
jag.
20
TR Scriverer 20. εἰ δὲ ὃ οὐ θέλω ἐγώ, τοῦτο ποιῶ, οὐκέτι ἐγὼ κατεργάζομαι αὐτό, ἀλλ’ ἡ
οἰκοῦσα ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία.
Gr-East 20. εἰ δὲ ὃ οὐ θέλω ἐγὼ τοῦτο ποιῶ, οὐκέτι ἐγὼ κατεργάζομαι αὐτὸ, ἀλλ’ ἡ
οἰκοῦσα ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία.
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TKIS 20. Jos siis teen sitä, mitä en tahdo, niin en enää minä saa sitä aikaan, vaan synti, joka
minussa asuu.
FiSTLK2017 20. Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdo, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan synti,
joka minussa asuu.
Biblia1776 20. Mutta jos minä teen, jota en minä tahdo, niin en minä sitä enää tee, vaan synti, joka
minussa asuu.
CPR1642 20. Mutta jos minä teen jota en minä tahdo nijn en minä sitä tee waan syndi joca minus
asu.
UT1548 20. Mutta ios mine sen teen/ iota em mine tachto/ nin em mine site sama tee/ waan se
Syndi/ ioca minussa asupi.
Mutta jos minä sen teen/ jota en minä tahdo/ niin en minä sitä samaa tee/ waan se synti/ joka
minussa asuupi.
Ref2016NTSve 20. Men om jag nu gör det jag inte vill, så är det inte längre jag som gör det, utan
synden som bor i mig.
21
TR Scriverer 21. εὑρίσκω ἄρα τὸν νόμον τῷ θέλοντι ἐμοὶ ποιεῖν τὸ καλόν, ὅτι ἐμοὶ τὸ
κακὸν παράκειται.
Gr-East 21. εὑρίσκω ἄρα τὸν νόμον τῷ θέλοντι ἐμοὶ ποιεῖν τὸ καλὸν, ὅτι ἐμοὶ τὸ κακὸν
παράκειται·
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TKIS 21. Huomaan siis itsessäni sen lain, minä, joka haluan hyvää tehdä. että paha on minussa.
FiSTLK2017 21. Huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha on
minussa läsnä,
Biblia1776 21. Niin minä löydän itsessäni lain, joka tahtoo hyvää tehdä, että minussa pahuus
riippuu kiinni.

CPR1642 21. Ja minä löydän idzesäni yhden Lain joca tahto hywä tehdä että minusa pahus
kijnnirippu:
UT1548 21. Nin mine nyt leudhen itzelleni ydhen Lain/ ioca tachto tehdhä site/ quin Hyue on/ ette
minussa Pahuus kijnirippu/
Niin minä nyt löydän itselleni yhden lain/ joka tahtoo tehdä sitä/ kuin hywä on/ että minussa
pahuus kiinni riippuu.
Ref2016NTSve 21. Jag finner alltså den lagen hos mig, som vill göra det goda, att det onda finns
hos mig.
22
TR Scriverer 22. συνήδομαι γὰρ τῷ νόμῳ τοῦ Θεοῦ κατὰ τὸν ἔσω ἄνθρωπον• GrEast 22. συνήδομαι γὰρ τῷ νόμῳ τοῦ Θεοῦ κατὰ τὸν ἔσω ἄνθρωπον,
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TKIS 22. Sillä sisäisen ihmisen puolesta yhdyn ilolla Jumalan lakiin.
FiSTLK2017 22. sillä sisäisen ihmiseni puolesta iloitsen Jumalan laista,
Biblia1776 22. Sillä minulla on halu Jumalan lakiin, sisällisen ihmisen puolesta;
CPR1642 22. Sillä minulla on halu Jumalan Lakijn sisällisen ihmisen puolesta.
UT1548 22. Sille minulla ombi Halu Jumalan Lakijn/ sen * sisellisen Inhimisen polesta.
Sillä minulla ompi halu Jumalan lakiin/ sen sisällisen ihmisen puolesta.
Ref2016NTSve 22. För jag gläder mig över Guds lag till den inre människan,
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TR Scriverer 23. βλέπω δὲ ἕτερον νόμον ἐν τοῖς μέλεσί μου ἀντιστρατευόμενον τῷ νόμῳ

τοῦ νοός μου, καὶ αἰχμαλωτίζοντά με τῷ νόμῳ τῆς ἁμαρτίας τῷ ὄντι ἐν τοῖς μέλεσί
μου.
Gr-East 23. βλέπω δὲ ἕτερον νόμον ἐν τοῖς μέλεσί μου ἀντιστρατευόμενον τῷ νόμῳ τοῦ

νοός μου καὶ αἰχμαλωτίζοντά με ἐν τῷ νόμῳ τῆς ἁμαρτίας τῷ ὄντι ἐν τοῖς μέλεσί
μου.
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TKIS 23. Mutta jäsenissäni näen toisen lain, joka sotii mieleni lakia vastaan ja pitää minut
vangittuna synnin laissa, joka on jäsenissäni.
FiSTLK2017 23. mutta jäsenissäni näen toisen lain, joka sotii mieleni lakia vastaan ja pitää minut
vangittuna synnin laissa, joka on jäsenissäni.
Biblia1776 23. Mutta minä näen toisen lain minun jäsenissäni, joka sotii minun mieleni lakia
vastaan ja ottaa minun vangiksi synnin laissa, joka minun jäsenissäni on.
CPR1642 23. Mutta minä näen toisen Lain minun jäsenisäni joca soti minun mieleni Lakia wastan
ja otta minun fangixi synnin Laisa joca minun jäsenisäni on.
UT1548 23. Mutta mine näen ydhen toisen Lain minun Jeseniseni/ ioca sotipi minun Mieleni Lakia
wastan/ ia ottapi minun Fangixi sijnä Synnin Laissa/ ioca ombi minun Jeseniseni.
Mutta minä näen yhden toisen lain minun jäsenissäni/ joka sotiipi minun mieleni lakia wastaan/ ja
ottaapi minun wangiksi siinä synnin laissa/ joka ompi minun jäsenissäni.
Ref2016NTSve 23. men jag ser i mina lemmar en annan lag, som ligger i strid mot den lag som är i
mitt sinne och gör mig till fånge under syndens lag som är i mina lemmar.
24
TR Scriverer 24. ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνθρωπος• τίς με ῥύσεται ἐκ τοῦ σώματος τοῦ
θανάτου τούτου;
Gr-East 24. Ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνθρωπος! τίς με ῥύσεται ἐκ τοῦ σώματος τοῦ θανάτου
τούτου;
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TKIS 24. Minä kurja ihminen! Kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?

FiSTLK2017 24. Minä kurja ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?
Biblia1776 24. Minä viheliäinen ihminen: kuka päästää minun tästä kuoleman ruumiista?
CPR1642 24. Minä wiheljäinen ihminen cuca päästä minun tästä cuoleman ruumista?
UT1548 24. Mine wihileinen Inhiminen/ cuca minun pästepi teste Coleman Rumista?
Minä wiheliäinen ihminen/ kuka minun päästääpi tästä kuoleman ruumiista?
Ref2016NTSve 24. Jag arma människa! Vem ska befria mig från denna dödens kropp?
25
TR Scriverer 25. ἐυχάριστῶ τῷ Θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν. ἄρα οὖν
αὐτὸς ἐγὼ τῷ μὲν νοῒ δουλεύω νόμῳ Θεοῦ, τῇ δὲ σαρκὶ νόμῳ ἁμαρτίας.
Gr-East 25. εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν. ἄρα οὖν αὐτὸς
ἐγὼ τῷ μὲν νοῒ δουλεύω νόμῳ Θεοῦ, τῇ δὲ σαρκὶ νόμῳ ἁμαρτίας.
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TKIS 25. Kiitän Jumalaa Jeesuksen Kristuksen, Herramme nimessä. Niinpä minä siis tällaisenani
palvelen mielellä Jumalan lakia mutta lihalla synnin lakia.
FiSTLK2017 25. Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta! Minä siis
tällaisena palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia.
Biblia1776 25. Minä kiitän Jumalaa Jesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Niin minä itse
palvelen nyt mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia.
CPR1642 25. Minä kijtän Jumalata Jesuxen Christuxen meidän HERramme cautta. Nijn minä idze
palwelen nyt mielelläni Jumalan Lakia mutta Lihallani synnin Lakia.
UT1548 25. Mine kijten Jumalata Iesusen Christusen cautta meiden HERRAN. Nin mine nyt itze
paluele' Jumalan Lakia mielelleni/ Mutta Lihan cansa sen synnin Lakia.
Minä kiitän Jumalata Jesuksen Kristuksen kautta meidän HERRAN. Niin minä nyt itse palwelen
Jumalan lakia mielelläni/ Mutta lihan kanssa sen synnin lakia.
Ref2016NTSve 25. Jag tackar Gud genom Jesus Kristus, vår Herre! Så tjänar jag nu själv med mitt
sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag.

Rooma 8 (Romans 8)
1
TR Scriverer 1. Οὐδὲν ἄρα νῦν κατάκριμα τοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, μὴ κατὰ σάρκα
περιπατοῦσιν, ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα.
Gr-East 1. Οὐδὲν ἄρα νῦν κατάκριμα τοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ μὴ κατὰ σάρκα
περιπατοῦσιν, ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα.
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TKIS 1. Nyt ei siis ole mitään kadotusta* niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa, (jotka eivät
vaella lihan mukaan vaan Hengen mukaan).
FiSTLK2017 1. Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat,
niille, jotka eivät vaella lihan mukaan, vaan Hengen mukaan.
Biblia1776 1. Niin ei ole nyt yhtään kadotusta niissä, jotka Jesuksessa Kristuksessa ovat, ja ei
vaella lihan, vaan hengen jälkeen.
CPR1642 1. NIin ei ole nijsä mitän laitettapa jotca Jesuxes Christuxes owat ja ei waella Lihan waan
Hengen jälken.
UT1548 1. NIn ei ole miten * cadhottapa nijlle/ iotca Christuses Iesusesa ouat kijnitetudh/ ne/ iotca
ei waella Lihan ielken/ waan Hengen ielken.
Niin ei ole mitään kadottawaa niille/ jotka Kristukses Jesuksessa owat kiinnitetyt/ ne/ jotka ei
waella lihan jälkeen/ waan Hengen jälkeen.
Ref2016NTSve 1. Därför finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus, som inte
vandrar efter köttet, utan efter Anden.
2
TR Scriverer 2. ὁ γὰρ νόμος τοῦ πνεύματος τῆς ζωῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἠλευθέρωσέ με
ἀπὸ τοῦ νόμου τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου.
Gr-East 2. ὁ γὰρ νόμος τοῦ πνεύματος τῆς ζωῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἠλευθέρωσέ με ἀπὸ
τοῦ νόμου τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου.
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TKIS 2. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut minut* synnin ja
kuoleman laista.
FiSTLK2017 2. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut minut synnin ja
kuoleman laista.
Biblia1776 2. Sillä hengen laki, joka eläväksi tekee Kristuksessa Jesuksessa, on minun synnin ja
kuoleman laista vapahtanut.
CPR1642 2. Sillä Hengen Laki joca Christuxes Jesuxes eläwäxi teke on minun synnin ja cuoleman
Laista wapahtanut.
UT1548 2. Sille ette Hengen Laki/ ioca eleuexi tekepi Christusesa Iesusesa/ se ombi minun
wapachtanut synnin ia coleman Laista.
Sillä että Hengen laki/ joka eläwäksi tekeepi Kristuksessa Jesuksessa/ se ompi minun wapahtanut
synnin ja kuoleman laista.
Ref2016NTSve 2. För livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag.
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TR Scriverer 3. τὸ γὰρ ἀδύνατον τοῦ νόμου, ἐν ᾧ ἠσθένει διὰ τῆς σαρκός, ὁ Θεὸς τὸν

ἑαυτοῦ υἱὸν πέμψας ἐν ὁμοιώματι σαρκὸς ἁμαρτίας καὶ περὶ ἁμαρτίας κατέκρινε τὴν
ἁμαρτίαν ἐν τῇ σαρκί•
Gr-East 3. τὸ γὰρ ἀδύνατον τοῦ νόμου, ἐν ᾧ ἠσθένει διὰ τῆς σαρκός, ὁ Θεὸς τὸν

ἑαυτοῦ υἱὸν πέμψας ἐν ὁμοιώματι σαρκὸς ἁμαρτίας καὶ περὶ ἁμαρτίας, κατέκρινε τὴν
ἁμαρτίαν ἐν τῇ σαρκί,
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TKIS 3. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se lihan vuoksi oli heikko, sen Jumala teki, kun lähetti
oman Poikansa syntisen lihan hahmossa ja synnin vuoksi. Hän tuomitsi synnin,
FiSTLK2017 3. Sillä mihin laki oli voimaton, koska se oli lihan kautta tullut heikoksi, sen Jumala teki
lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsi synnin
lihassa,
Biblia1776 3. Sillä se, mikä laille oli mahdotoin, että hän lihan kautta oli heikoksi tullut, sen Jumala
teki, ja lähetti Poikansa syntisen lihan hahmossa ja tuomitsi synnin lihassa, synnin kautta:
CPR1642 3. Sillä se cuin Laille oli mahdotoin ( että hän Lihan cautta oli heicoxi tullut ) sen Jumala
teki ja lähetti Poicans syndisen Lihan hahmos ja duomidzi synnin Lihas synnin cautta.
UT1548 3. Sille se quin ei Laki tainut matkan saatta
Senwoxi ette hen Liha' cautta oli heickoxi tullut
sen Jumala teki/ ia lehetti henen Poiansa sen synnisen Lihan hahmosa/ ia poisdomitzi synnin
Lihassa/ Synnin cautta.
Sillä se kuin ei laki tainnut matkaan saattaa
Senwuoksi että hän lihan kautta oli heikoksi tullut
sen Jumala teki/ ja lähetti hänen Poikansa sen syntisen lihan hahmossa/ ja pois tuomitsi synnin
lihassa/ synnin kautta.
Ref2016NTSve 3. För det som var omöjligt för lagen, därför att den var svag genom köttet, det
(gjorde) Gud, då han sände sin Son i syndigt kötts liknelse och för syndens skull, fördömde synden
i köttet,
4
TR Scriverer 4. ἵνα τὸ δικαίωμα τοῦ νόμου πληρωθῇ ἐν ἡμῖν, τοῖς μὴ κατὰ σάρκα
περιπατοῦσιν, ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα.
Gr-East 4. ἵνα τὸ δικαίωμα τοῦ νόμου πληρωθῇ ἐν ἡμῖν τοῖς μὴ κατὰ σάρκα
περιπατοῦσιν, ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα.
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TKIS 4. jotta lain vaatimus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen
mukaan.

FiSTLK2017 4. että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan
Hengen mukaan.
Biblia1776 4. Että lain vanhurskaus täytetyksi tulis meissä, jotka emme lihan jälkeen vaella, vaan
hengen jälkeen.
CPR1642 4. Että se wanhurscaus jota Laki waati meisä täytetyxi tulis jotca emme sillen Lihan
jälken waella waan Hengen jälken.
UT1548 4. Senpäle/ ette se Wanhurskaus/ ionga Laki watipi/ meisse teutetyxi tulis/ Quin ei nyt
sillen Liha' ielkin waellamma/ waan Hengen ielken.
Senpäälle/ että se wanhurskaus/ jonka laki waatiipi/ meissä täytetyksi tulisi/ Kuin ei nyt silleen
lihan jälkeen waellamme/ waan Hengen jälkeen.
Ref2016NTSve 4. för att lagens rättfärdiga krav skulle uppfyllas i oss som inte lever efter köttet
utan efter Anden.
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TR Scriverer 5. οἱ γὰρ κατὰ σάρκα ὄντες τὰ τῆς σαρκὸς φρονοῦσιν• οἱ δὲ κατὰ πνεῦμα
τὰ τοῦ πνεύματος.
Gr-East 5. οἱ γὰρ κατὰ σάρκα ὄντες τὰ τῆς σαρκὸς φρονοῦσιν, οἱ δὲ κατὰ πνεῦμα τὰ
τοῦ πνεύματος.
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TKIS 5. Sillä ne, jotka elävät lihan mukaan, mielivät sitä, mikä lihan on, mutta ne, jotka elävät
Hengen mukaan, sitä mikä Hengen on.
FiSTLK2017 5. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen
mukaan, on Hengen mieli.
Biblia1776 5. Sillä ne, jotka lihan jälkeen ovat, ajattelevat niitä, mitkä lihan ovat; mutta ne, jotka
hengen jälkeen ovat, ajattelevat hengellisiä.
CPR1642 5. Sillä ne jotca lihalliset owat owat lihallisis ajatuxis mutta ne jotca hengelliset owat
ajattelewat hengellisiä:
UT1548 5. Sille/ ne/ iotca Lihalliset ouat/ totteleuat nijte Lihalisia/ Mutta ne/ iotca Hengeliset ouat/
totteleuat nijte Hengelisia.
Sillä/ ne/ jotka lihalliset owat/ tottelewat niitä lihallisia/ Mutta ne/ jotka hengelliset owat/
tottelewat niitä hengellisiä.
Ref2016NTSve 5. För de som är köttsliga tänker på det som hör till köttet, men de som är andliga
(tänker) på det som hör till Anden.
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TR Scriverer 6. τὸ γὰρ φρόνημα τῆς σαρκὸς θάνατος• τὸ δὲ φρόνημα τοῦ πνεύματος ζωὴ
καὶ εἰρήνη•
Gr-East 6. τὸ γὰρ φρόνημα τῆς σαρκὸς θάνατος, τὸ δὲ φρόνημα τοῦ πνεύματος ζωὴ
καὶ εἰρήνη· διότι τὸ φρόνημα τῆς σαρκὸς ἔχθρα εἰς Θεόν·
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TKIS 6. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta Hengen mieli on elämä ja rauha,
FiSTLK2017 6. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta Hengen mieli on elämä ja rauha,
Biblia1776 6. Sillä lihan halu on kuolema, ja hengen halu on elämä ja rauha.
CPR1642 6. Sillä Lihan halu on cuolema ja Hengen halu on elämä ja rauha.
UT1548 6. Sille ette Lihan Halu/ ombi colema ia Hengen Halu/ se ombi Eleme ia rauha.
Sillä että lihan halu/ ompi kuolema ja Hengen halu/ se ompi elämä ja rauha.
Ref2016NTSve 6. För köttets sinne (är) död, men Andens sinne (är) liv och frid.
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TR Scriverer 7. διότι τὸ φρόνημα τῆς σαρκὸς ἔχθρα εἰς Θεόν, τῷ γὰρ νόμῳ τοῦ Θεοῦ
οὐχ ὑποτάσσεται, οὐδὲ γὰρ δύναται•
Gr-East 7. τῷ γὰρ νόμῳ τοῦ Θεοῦ οὐχ ὑποτάσσεται· οὐδὲ γὰρ δύναται·
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TKIS 7. sen vuoksi, että lihan mieli on vihollisuutta Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain
alaiseksi eikä se voikaan.
FiSTLK2017 7. sen tähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu
Jumalan lain alle, eikä se voikaan.
Biblia1776 7. Että lihan halu on viha Jumalaa vastaan, ettei se ole Jumalan laille kuuliainen, sillä ei
se voikaan.

CPR1642 7. Että Lihan halu on wiha Jumalata wastan ettei se ole Jumalan Laille cuuliainen eikä
woickan.
UT1548 7. Senteden ette Lihan Halu ombi yxi Wihaus Jumalan wastaan/ Senwoxi ettei se ole
Jumalan Lain cwliainen/ eipe hen semmengen site woi.
Sentähden että lihan halu ompi yksi wihaus Jumalaa wastaan/ Sen wuoksi ettei se ole Jumalan
lain kuuliainen/ eipä hän semmoinenkaan sitä woi.
Ref2016NTSve 7. För köttets sinne är fiendskap mot Gud, för det underordnar sig inte Guds lag och
kan det inte heller.
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TR Scriverer 8. οἱ δὲ ἐν σαρκὶ ὄντες Θεῷ ἀρέσαι οὐ δύνανται. GrEast 8. οἱ δὲ ἐν σαρκὶ ὄντες Θεῷ ἀρέσαι οὐ δύνανται.
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TKIS 8. Jotka *lihan vallassa* ovat, eivät voi olla Jumalalle otollisia.
FiSTLK2017 8. Ne, jotka ovat lihan vallassa, eivät voi olla Jumalalle otollisia.
Biblia1776 8. Mutta jotka lihassa ovat, ei ne taida olla Jumalalle otolliset.
CPR1642 8. Mutta jotca lihalliset owat ei ne taida olla Jumalalle otolliset.
UT1548 8. Mutta iotca Lihalliset ouat/ ei ne taidha olla Jumalan otoliset.
Mutta jotka lihalliset owat/ ei taida olla Jumalan otolliset.
Ref2016NTSve 8. Och de som är köttsliga kan inte behaga Gud.
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TR Scriverer 9. ὑμεῖς δὲ οὐκ ἐστὲ ἐν σαρκί, ἀλλ’ ἐν πνεύματι, εἴπερ Πνεῦμα Θεοῦ οἰκεῖ
ἐν ὑμῖν. εἰ δέ τις Πνεῦμα Χριστοῦ οὐκ ἔχει, οὗτος οὐκ ἔστιν αὐτοῦ.
Gr-East 9. ὑμεῖς δὲ οὐκ ἐστὲ ἐν σαρκὶ, ἀλλ’ ἐν πνεύματι, εἴπερ Πνεῦμα Θεοῦ οἰκεῖ ἐν
ὑμῖν· εἰ δέ τις Πνεῦμα Χριστοῦ οὐκ ἔχει, οὗτος οὐκ ἔστιν αὐτοῦ.
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TKIS 9. Mutta te ette ole *lihan vallassa,* vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki asuu teissä.
Mutta jos kenellä ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole Hänen omansa.
FiSTLK2017 9. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki asuu teissä.
Mutta se, jolla ei ole Kristuksen Henkeä, ei ole hänen omansa.
Biblia1776 9. Mutta ette ole lihassa, vaan hengessä, jos muutoin Jumalan Henki asuu teissä; mutta
jolla ei ole Kristuksen Henkeä, ei se ole hänen omansa.
CPR1642 9. Waan et te ole lihalliset mutta hengelliset jos muutoin Jumalan Hengi asu teisä: mutta
jolla ei ole Christuxen Hengi ei se ole hänen omans.
UT1548 9. Waan ette te ole Lihalliset/ mutta Hengeliset/ Jos mwtoin Jumalan Hengi teisse asupi.
Mutta iolla ei ole Christusen Hengi/ ei se ole henen omansa.
Waan ette te ole lihalliset/ mutta hengelliset/ Jos muutoin Jumalan Henki teissä asuupi. Mutta
jolla ei ole Kristuksen Henki/ ei se ole hänen omansa..
Ref2016NTSve 9. Men ni är inte köttsliga utan andliga, om Guds Ande verkligen bor i er. Men om
någon inte har Kristi Ande så tillhör han inte honom.
10
TR Scriverer 10. εἰ δὲ Χριστὸς ἐν ὑμῖν, τὸ μὲν σῶμα νεκρὸν δι’ ἁμαρτίαν, τὸ δὲ πνεῦμα
ζωὴ διὰ δικαιοσύνην.
Gr-East 10. εἰ δὲ Χριστὸς ἐν ὑμῖν, τὸ μὲν σῶμα νεκρὸν δι’ ἁμαρτίαν, τὸ δὲ πνεῦμα ζωὴ
διὰ δικαιοσύνην.
' εἰ
δὲ
ei
de
G1487
G1161
mutta jos

τὸ

δὲ

Χριστὸς ἐν

ὑμῖν

τὸ

μὲν

σῶμα νεκρὸν

δι

ἁμαρτίαν

Christos en
hymin
to
men sōma nekron
’ di
hamartian
G5547
G1722 G5213 G3588 G3303 G4983 G3498
G1223 G266
Kristus
on teissä
tosin ruumis on kuollut vuoksi synnin

πνεῦμα ζωὴ

διὰ

δικαιοσύνην

to
de
pneuma dzōē
dia
dikaiosynēn
G3588 G1161 G4151 G2222
G1223 G1343
mutta henki
on elämä vuoksi vanhurskauden
TKIS 10. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin vuoksi, mutta henki on
elämää vanhurskauden vuoksi.
FiSTLK2017 10. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki
on elämä vanhurskauden tähden.
Biblia1776 10. Jos siis Kristus teissä on, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on
elämä vanhurskauden tähden.
CPR1642 10. Jos sijs Christus teisä on nijn ruumis tosin on cuollut synnin tähden mutta Hengi on
elämä wanhurscauden tähden.

UT1548 10. Mutta ios sis Christus ombi teisse/ Nin Rumis tosin on coollut synnin tedhen/ Mutta
Hengi ombi Eleme/ sen Wanhurskaudhen tedhen.
Mutta jos siis Kristus ompi teissä/ Niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden/ Mutta henki ompi
elämä/ sen wanhurskauden tähden.
Ref2016NTSve 10. Men om Kristus (är) i er, så (är) kroppen död på grund av synden, men Anden är
liv på grund av rättfärdigheten.
11
TR Scriverer 11. εἰ δὲ τὸ Πνεῦμα τοῦ ἐγείραντος Ἰησοῦν ἐκ νεκρῶν οἰκεῖ ἐν ὑμῖν, ὁ

ἐγείρας τὸν Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ζωοποιήσει καὶ τὰ θνητὰ σώματα ὑμῶν, διὰ τοῦ
ἐνοικοῦντος αὐτοῦ Πνεύματος ἐν ὑμῖν.
Gr-East 11. εἰ δὲ τὸ Πνεῦμα τοῦ ἐγείραντος τὸν Ἰησοῦν ἐκ νεκρῶν οἰκεῖ ἐν ὑμῖν, ὁ

ἐγείρας τὸν Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ζῳοποιήσει καὶ τὰ θνητὰ σώματα ὑμῶν διὰ τὸ
ἐνοικοῦν αὐτοῦ Πνεύμα ἐν ὑμῖν.
' εἰ
δὲ
τὸ
ei
to
de
G1487 G1161 G3588
ja jos

ὑμῖν

ὁ

ἐγείρας

Πνεῦμα τοῦ

ἐγείραντος Ἰησοῦν

ἐκ

νεκρῶν οἰκεῖ ἐν

Pneuma tou
nekrōn
egeirantos Iēsoun
ek
oikei en
G4151 G3588 G1453
G2424
G1537 G3498
G3611 G1722
Henki
joka herätti Jeesuksen
kuolleista asuu

τὸν

Χριστὸν ἐκ

νεκρῶν ζωοποιήσει καὶ

τὰ

hymin ho
egeiras
ton
Christon ek
nekrōn dzōopoiēsei kai
ta
G5213 G3588 G1453
G3588 G5547
G2227
G1537 G3498
G2532 G3588
teissä Hän
joka herätti
Kristuksen
kuolleista tekee eläväksi myös

θνητὰ

σώματα ὑμῶν διὰ

τοῦ

ἐνοικοῦντος αὐτοῦ Πνεύματος ἐν

thnēta
sōmata hymōn dia
tou
enoikountos
G2349
G4983
G5216 G1223 G3588 G1774
asuvan
kuolevaiset ruumiinne teidän kautta

autou Pneumatos en
G846 G4151
G1722
sen
Hengen

ὑμῖν
hymin
G5213
teissä/ teissä asuvan Hengen kautta
TKIS 11. Jos nyt Hänen Henkensä, Hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin Hän,
joka herätti kuolleista Kristuksen [Jeesuksen], on tekevä eläviksi myös kuolevaiset ruumiinne
Henkensä välityksellä, joka teissä asuu.
FiSTLK2017 11. Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä,
niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on tekevä eläviksi myös teidän kuolevaiset
ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.
Biblia1776 11. Jos nyt sen Henki, joka Jesuksen kuolleista herätti, asuu teissä, niin myös se, joka
Kristuksen kuolleista herätti, on teidän kuolevaiset ruumiinne eläväksi tekevä, sen teissä asuvaisen
hengen kautta.
CPR1642 11. Jos nyt sen Hengi joca Jesuxen cuolluista ylösherätti asu teisä: nijn myös se joca
Christuxen cuolluista herätti on teidän cuolewaisen ruuminne eläwäxi tekewä sentähden että
hänen Hengens teisä asu.

UT1548 11. Jos nyt sen Hengi/ ioca Iesusen ylesheretti Coolluista/ asupi teisse/ Nin mös se
sama/ ioca Christusen ylesheretti Coolluista/ pite teiden coleuaisen Rumijn eleuexi tekeme'/ se'
syyn tedhe'/ ette hene' He'gens teisse asupi.
Jos nyt se Henki/ joka Jesuksen ylösherätti kuolleista/ asuupi teissä/ Niin myös se sama/ joka
Kristuksen ylös herätti kuolleista/ pitää teidän kuolewaisen ruumiin eläwäksi tekemän/ sen syyn
tähden/ että hänen Henkensä teissä asuupi.
Ref2016NTSve 11. Och om hans Ande som reste upp Jesus från (de) döda bor i er, (så) ska han
som reste upp Kristus från (de) döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin Ande som
bor i er.
12
TR Scriverer 12. Ἄρα οὖν, ἀδελφοί, ὀφειλέται ἐσμέν, οὐ τῇ σαρκί, τοῦ κατὰ σάρκα ζῆν•
Gr-East 12. Ἄρα οὖν, ἀδελφοί, ὀφειλέται ἐσμέν, οὐ τῇ σαρκὶ τοῦ κατὰ σάρκα ζῆν·
' ἄρα
ara
G686
niin

κατὰ

οὖν

ἀδελφοί ὀφειλέται ἐσμέν οὐ

oun
adelfoi
G3767 G80
veljet
siis

ofeiletai
G3781
velassa

τῇ

σαρκί τοῦ

esmen ou
tē
sarki tou
G2070 G3756
G3588 G4561 G3588
ole
emme/ emme ole velassa
lihalle

σάρκα ζῆν·

sarka dzēn
kata
G2596 G4561 G2198
mukaan lihan elääksemme
TKIS 12. Niin siis, veljet, emme ole velassa lihalle, lihan mukaan elääksemme.
FiSTLK2017 12. Niin siis, veljet, olemme nyt velassa, mutta emme lihalle lihan mukaan
elääksemme.
Biblia1776 12. Niin emme nyt ole, rakkaat veljet, velkapäät lihalle, lihan jälkeen elämään.
CPR1642 12. NIin en me nyt ole rackat weljet welcapäät Lihalle että me Lihan jälken eläisimme:
UT1548 12. Nin olema me nyt
rackat Weliet
Welcapääd/ ei Lihan ette meiden pite Lihan ielkin elemen.
Niin olemme me nyt
rakkaat weljet
welkapäät/ ei lihan että meidän pitää lihan jälkeen elämän.
Ref2016NTSve 12. Därför, bröder, står vi inte i skuld till köttet, (så) att (vi) ska leva efter köttet.
13
TR Scriverer 13. εἰ γὰρ κατὰ σάρκα ζῆτε, μέλλετε ἀποθνήσκειν• εἰ δὲ πνεύματι τὰς
πράξεις τοῦ σώματος θανατοῦτε, ζήσεσθε.
Gr-East 13. εἰ γὰρ κατὰ σάρκα ζῆτε, μέλλετε ἀποθνῄσκειν· εἰ δὲ Πνεύματι τὰς πράξεις
τοῦ σώματος θανατοῦτε ζήσεσθε.

' εἰ
γὰρ
ei
gar
G1487 G1063
sillä jos

τὰς

κατὰ

σάρκα ζῆτε

μέλλετε ἀποθνήσκειν· εἰ

δὲ

Πνεύματι

kata
sarka dzēte mellete apothnēskein ei
de
Pneumati
G2596 G4561 G2198 G3195 G599
G1487
G1161 G4151
mukaan lihan elätte tulette kuolemaan
mutta jos
Hengellä

πράξεις τοῦ

σώματος θανατοῦτε ζήσεσθε

tas
prakseis tou
sōmatos thanatoute dzēsesthe
G3588 G4234 G3588 G4983
G2289
G2198
teot
ruumiin kuoletatte saatte elää
TKIS 13. Jos näet lihan mukaan elätte, teidän on kuoltava, mutta jos Hengellä kuoletatte ruumiin
teot, saatte elää.
FiSTLK2017 13. Sillä jos lihan mukaan elätte, on teidän kuoltava, mutta jos Hengellä kuoletatte
ruumiin teot, on teillä oleva elämä.
Biblia1776 13. Sillä jos te lihan jälkeen elätte, niin teidän pitää kuoleman; mutta jos te lihan työt
hengen kautta kuoletatte, niin te saatte elää.
CPR1642 13. Sillä jos te Lihan jälken elätte nijn te cuoletta: mutta jos te Lihan sisun Hengen cautta
cuoletatte nijn te saatte elä.
UT1548 13. Sille ios te elette Lihan ielken/ nin te coletta Mutta ios te coletatte Lihan sisun/ Hengen
cautta/ nin teiden pite elemen.
Sillä jos te elätte lihan jälkeen/ niin te kuolette. Mutta jos te kuoletatte lihan sisun/ Hengen kautta/
niin teidän pitää elämän.
Ref2016NTSve 13. För om ni lever efter köttet ska ni dö. Men om ni dödar kroppens gärningar
genom Anden, så ska ni leva.
14
TR Scriverer 14. ὅσοι γὰρ Πνεύματι Θεοῦ ἄγονται, οὗτοι εἰσιν υἱοὶ Θεοῦ. GrEast 14. ὅσοι γὰρ Πνεύματι Θεοῦ ἄγονται, οὗτοί εἰσιν υἱοὶ Θεοῦ.
' ὅσοι
γὰρ
hosoi
gar
G3745 G1063
sillä joita

Πνεύματι Θεοῦ

ἄγονται οὗτοι εἰσιν υἱοὶ

Θεοῦ

Pneumati Theou agontai houtoi eisin hyioi Theou
G4151
G2316 G71
G3778 G1526 G5207 G2316
Henki
Jumalan johdattaa ne
ovat
lapsia Jumalan

TKIS 14. Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.
FiSTLK2017 14. Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.
Biblia1776 14. Sillä kaikki, jotka Jumalan Hengeltä vaikutetaan, ne ovat Jumalan lapset.
CPR1642 14. Sillä caicki jotca Jumalan Hengellä waicutetan ne owat Jumalan lapset.
UT1548 14. Sille ette caiki ne/ iotca Jumalan Hengelle waikutetaan/ ne ouat Jumalan lapset.
Sillä että kaikki ne/ jotka Jumalan Hengellä waikutetaan/ ne owat Jumalan lapset.
Ref2016NTSve 14. För alla de som leds av Guds Ande är Guds söner.

15
TR Scriverer 15. οὐ γὰρ ἐλάβετε πνεῦμα δουλείας πάλιν εἰς φόβον, ἀλλ’ ἐλάβετε πνεῦμα
υἱοθεσίας, ἐν ᾧ κράζομεν, Ἀββᾶ, ὁ πατήρ.
Gr-East 15. οὐ γὰρ ἐλάβετε Πνεῦμα δουλείας πάλιν εἰς φόβον, ἀλλ’ ἐλάβετε Πνεῦμα
υἱοθεσίας, ἐν ᾧ κράζομεν· ἀββᾶ ὁ πατήρ.
' οὐ
γὰρ
gar
ou
G3756 G1063
sillä ette

ἐλάβετε

ἐλάβετε

πνεῦμα δουλείας πάλιν εἰς

φόβον

ἀλλ’

pneuma douleias palin eis
elabete
fobon
all
G2983
G4151 G1397
G3825 G1519 G5401
G235
ole saaneet henkeä orjuuden jälleen
ollaksenne pelossa vaan

Πνεῦμα υἱοθεσίας ἐν

ᾧ

κράζομεν Ἀββᾶ ὁ
kradzomen Αbba ho

Πατήρ

elabete
Pneuma hyiothesias en
hō
Patēr
G2983
G4151 G5206
G1722 G3739 G2896
G3588
G3962
G5
Isä
jossa huudamme Abba
olette saaneet Hengen lapseuden
TKIS 15. Ette näet ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan olette saaneet
lapseuden hengen, jossa huudamme: "Abba, Isä! "
FiSTLK2017 15. Sillä ette ole ottaneet vastaan orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te
olette ottaneet vastaan lapseuden Hengen, jossa huudamme: "Abba! Isä!"
Biblia1776 15. Sillä ette ole saaneet orjuuden henkeä, että teidän vielä pitäis pelkäämän, mutta te
olette saaneet valittuin lasten hengen, jossa me huudamme: Abba, rakas Isä.
CPR1642 15. Sillä et te ole saanet orjuden Henge että teidän wielä pidäis pelkämän: mutta te oletta
saanet walittuin lasten Hengen josa me huudamme: Abba racas Isä.
UT1548 15. Sille ette te ole saaneet Oriudhen Henge/ ette teiden pidheis wiele pelkemen. Mutta te
oletta saaneet wloswalittudhen Lasten Hengen/ Jonga cautta me hwdhama/ Abba rakas Ise.
Sillä ette te ole saaneet orjuuden henkeä/ että teidän pitäisi wielä pelkäämän. Mutta te olette
saaneet uloswalittujen lasten hengen/ Jonka kautta me huudamme/ Abba rakas Isä.
Ref2016NTSve 15. För ni har inte fått träldomens ande, (så att ni) på nytt (måste) frukta, utan ni har
fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: Abba, Fader.
16
TR Scriverer 16. αὐτὸ τὸ Πνεῦμα συμμαρτυρεῖ τῷ πνεύματι ἡμῶν, ὅτι ἐσμὲν τέκνα
Θεοῦ•
Gr-East 16. αὐτὸ τὸ Πνεῦμα συμμαρτυρεῖ τῷ πνεύματι ἡμῶν ὅτι ἐσμὲν τέκνα Θεοῦ.
' αὐτὸ τὸ
auto to
G846 G3588
itse

Πνεῦμα συμμαρτυρεῖ

τῷ

πνεύματι ἡμῶν ὅτι

ἐσμὲν

Pneuma symmartyrei
tō
pneumati hēmōn hoti
esmen
G4151 G4828
G3588 G4151
G2257 G3754 G2070
Henki
todistaa yhdessä kanssa
henkemme meidän että
olemme

τέκνα Θεοῦ·
tekna Theou
G5043 G2316
lapsia Jumalan
TKIS 16. Henki itse todistaa henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia.

FiSTLK2017 16. Henki itse todistaa henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia.
Biblia1776 16. Se Henki todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapset.
CPR1642 16. Se Hengi todista meidän Hengellemme että me olemma Jumalan lapset.
UT1548 16. Se sama Hengi todistapi meiden Hengellen/ ette me olema Jumalan Lapset.
Se sama Henki todistaapi meidän hengelle/ että me olemme Jumalan lapset.
Ref2016NTSve 16. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn.
17
TR Scriverer 17. εἰ δὲ τέκνα, καὶ κληρονόμοι• κληρονόμοι μὲν Θεοῦ, συγκληρονόμοι δὲ
Χριστοῦ• εἴπερ συμπάσχομεν, ἵνα καὶ συνδοξασθῶμεν.
Gr-East 17. εἰ δὲ τέκνα, καὶ κληρονόμοι, κληρονόμοι μὲν Θεοῦ, συγκληρονόμοι δὲ
Χριστοῦ, εἴπερ συμπάσχομεν ἵνα καὶ συνδοξασθῶμεν.
' εἰ
δὲ
ei
de
G1487 G1161
ja jos

δὲ

τέκνα καὶ

κληρονόμοι· κληρονόμοι μὲν

tekna kai
klēronomoi
G5043 G2532 G2818
lapsia myös perillisiä

Χριστοῦ· εἴπερ

συμπάσχομεν

klēronomoi
G2818
perillisiä

ἵνα

Θεοῦ

συγκληρονόμοι

men Theou sygklēronomoi
G3303 G2316 G4789
nyt
Jumalan ja yhteisperillisiä

καὶ

συνδοξασθῶμεν

Christou eiper
sympaschomen
hina
kai
syndoksasthōmen
de
G1161 G5547
G1512
G4841
G2443 G2532 G4888
Kristuksen jos kerran yhdessä kärsimme niin
myös yhdessä kirkastuisimme
TKIS 17. Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä ja Kristuksen yhteisperillisiä, jos kerran
yhdessä kärsimme, jotta yhdessä kirkastuisimmekin.
FiSTLK2017 17. Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen
kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että yhdessä myös
kirkastuisimme.
Biblia1776 17. Jos me olemme lapset, niin me olemme myös perilliset, nimittäin Jumalan perilliset
ja Kristuksen kanssaperilliset: jos me muutoin ynnä kärsimme, että me ynnä hänen kanssansa
kunniaan tulisimme.
CPR1642 17. Jos me olemma Lapset nijn me olemma myös perilliset nimittäin Jumalan perilliset
ja Christuxen cansaperilliset. Jos me muutoin ynnä kärsimme että me hänen cansans cunniaan
tulisimma.
UT1548 17. Jos me olema Lapset/ nin me olema mös Periliset/ nimiten/ Jumalan Periliset/ ia
Christusen cansaperiliset. Jos me mutoin ynne kerssime/ Senpäle ette me mös henen cansans
Cunniahan tulisima.
Jos me olemme lapset/ niin me olemme myös perilliset/ nimittäin/ Jumalan perilliset/ ja
Kristuksen kanssaperilliset. Jos me muutoin ynnä kärsimme/ Senpäälle että me myös hänen
kanssansa kunniahan tulisimme.
Ref2016NTSve 17. Och (är) (vi) barn (så är vi) också arvingar, nämligen Guds arvingar och Kristi
medarvingar, lika visst som vi lider med honom så ska vi också bli förhärligade med (honom).

18
TR Scriverer 18. Λογίζομαι γὰρ ὅτι οὐκ ἄξια τὰ παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ πρὸς τὴν
μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι εἰς ἡμᾶς.
Gr-East 18. Λογίζομαι γὰρ ὅτι οὐκ ἄξια τὰ παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ πρὸς τὴν
μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι εἰς ἡμᾶς.
' λογίζομαι γὰρ
logidzomai gar
G3049
G1063
sillä päätän

τὴν

ὅτι

οὐκ

ἄξια

τὰ

παθήματα τοῦ

νῦν

καιροῦ πρὸς

hoti
ouk
aksia ta
pathēmata tou
nyn
kairou pros
G3754 G3756 G514 G3588 G3804
G3588 G3568 G2540 G4314
että
eivät veroisia
kärsimykset
nykyisen ajan

μέλλουσαν δόξαν

ἀποκαλυφθῆναι εἰς

ἡμᾶς

tēn
mellousan doksan
apokalyfthēnai
eis
hēmas
G3588 G3195
G1391
G601
G1519 G2248
ole tulevaan kirkkauteen joka on ilmestyvä
meihin
TKIS 18. Päätän näet, että nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavissa siihen kirkkauteen, joka
on ilmestyvä meihin.
FiSTLK2017 18. Sillä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavissa tulevaan
kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin.
Biblia1776 18. Sillä siksi minä sen pidän, ettei tämän nykyisen ajan vaivat ole sen kunnian vertaa,
joka meille ilmoitetaan.
CPR1642 18. SIllä sixi minä sen pidän ettei tämän nykyisen ajan waiwat ole sen cunnian werta cuin
meille ilmoitetan:
UT1548 18. Sille ette sixi mine sen pidhen/ Ette temen nykyisen Aijan waiuat/ eiuet ole sen
Cunnian keluoliset/ ioca meiden cochtaan pite ilmoitettaman.
Sillä että siksi minä sen pidän/ Että tämän nykyisen ajan waiwat/ eiwät ole sen kunnian
kelwolliset/ joka meitä kohtaan pitää ilmoitettaman.
Ref2016NTSve 18. För jag menar att denna tidens lidanden inte (är) värda att jämföras med den
härlighet som ska uppenbaras i oss.
19
TR Scriverer 19. ἡ γὰρ ἀποκαραδοκία τῆς κτίσεως τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ

ἀπεκδέχεται
Gr-East 19. ἡ γὰρ ἀποκαραδοκία τῆς κτίσεως τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ
ἀπεκδέχεται.
'ἡ
γὰρ
hē
gar
G3588 G1063
sillä

ἀποκαραδοκία τῆς

τοῦ

ἀπεκδέχεται

Θεοῦ

apokaradokia
G603
harras odotus

tou
Theou apekdechetai
G3588 G2316 G553
Jumalan odottaa

κτίσεως

τὴν

ἀποκάλυψιν τῶν

υἱῶν

ktiseōs
tēn
apokalypsin tōn
hyiōn
tēs
G3588 G2937
G3588 G602
G3588 G5207
luomakunnan
ilmestymistä
lasten

TKIS 19. Sillä luomakunta odottaa hartaasti ikävöiden Jumalan lasten ilmestymistä.
FiSTLK2017 19. Sillä luomakunnan harras ikävöiminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä.
Biblia1776 19. Sillä ikävä luontokappaleen ikävöitsemys odottaa Jumalan lasten ilmoitusta,
CPR1642 19. Sillä ikäwä luondocappalden ikäwöidzemys odotta Jumalan lasten ilmoitusta.
UT1548 19. Sille se ikeue loondocappalein odhotus odhottapi sen Jumalan Lasten ilmoituxen
pereste.
Sillä se ikäwä luontokappalein odotus odottaapi sen Jumalan lasten ilmoitusten perästä.
Ref2016NTSve 19. För med brinnande längtan väntar skapelsen på Guds söners uppenbarelse.
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TR Scriverer 20. τῇ γὰρ ματαιότητι ἡ κτίσις ὑπετάγη, οὐχ ἑκοῦσα, ἀλλὰ διὰ τὸν
ὑποτάξαντα, ἐπ’ ἑλπίδι•
Gr-East 20. τῇ γὰρ ματαιότητι ἡ κτίσις ὑπετάγη, οὐχ ἑκοῦσα, ἀλλὰ διὰ τὸν
ὑποτάξαντα, ἐπ’ ἐλπίδι
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TKIS 20. Luomakunta on näet alistettu katoavaisuuteen — ei vapaaehtoisesti, vaan alistajan
toimesta — toivon varaan,
FiSTLK2017 20. Sillä luomakunta on alistettu turhuuden alle – ei omasta tahdostaan, vaan alistajan
– toivon varaan,
Biblia1776 20. Että luontokappale on turmeluksen alle annettu, ei mielellänsä, vaan sentähden, joka
ne alle antanut on,
CPR1642 20. Että luondocappalet owat turmeluxen ala annetut wastoin oma tahtoans waan hänen
tähtens joca ne alaandanut on toiwoxi.
UT1548 20. Senwoxi ette Loondocappaleet/ ouat Turmeluxen alaheitetudh/ heiden tachtoins
wastaan/ Waan hene' tehdhens/ ioca ne ombi alaheittenyt ydhen toiuon päle.
Sen wuoksi että luontokappaleet/ owat turmelukseen alas heitetyt/ heidän tahtoinsa wastaan/
Waan hänen tähtensä/ joka ne ompi alle heittänyt yhden toiwon päälle.
Ref2016NTSve 20. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja, utan på grund
av honom som lade den därunder med en förhoppning,
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TR Scriverer 21. ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις ἐλευθερωθήσεται ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς
εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ.

Gr-East 21. ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις ἐλευθερωθήσεται ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς εἰς
τὴν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ.
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TKIS 21. koska itse luomakuntakin tulee vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten
kirkkauden vapauteen.
FiSTLK2017 21. koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan
lasten kirkkauden vapauteen.
Biblia1776 21. Toivossa, että myös itse luontokappale pitää turmeluksen orjuudesta vapaaksi
tuleman, Jumalan lasten kunnian vapauteen.
CPR1642 21. Sillä luondocappalet pitä myös turmeluxen orjudesta wapaxi tuleman Jumalan lasten
cunnialiseen wapauteen.
UT1548 21. Sille ette Loondocappalet pite mös wapaxi tuleman sijte turmeludhen Oriudesta/ sihen
Jumalan Lasten Cunnialisen wapautehen.
Sillä että luontokappaleet pitää myös wapaaksi tuleman siitä turmeluksen orjuudesta/ siihen
Jumalan lasten kunnialliseen wapautehen.
Ref2016NTSve 21. att också skapelsen en gång ska bli befriad från förgängelsens slaveri till Guds
barns härliga frihet.
22
TR Scriverer 22. οἴδαμεν γὰρ ὅτι πᾶσα ἡ κτίσις συστενάζει καὶ συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν.
Gr-East 22. οἴδαμεν γὰρ ὅτι πᾶσα ἡ κτίσις συστενάζει καὶ συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν·
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TKIS 22. Sillä tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja tuntee yhdessä synnytystuskaa
tähän asti,
FiSTLK2017 22. Sillä tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa
tähän asti,
Biblia1776 22. Sillä me tiedämme, että jokainen luontokappale huokaa ja ahdistetaan aina tähän
asti meidän kanssamme.
CPR1642 22. Sillä me tiedämme että jocainen luondocappale huoca ja ikäwöidze aina tähänasti
meidän cansamme.
UT1548 22. Sille me tiedheme/ ette iocainen Loondocappale/ hocapi ia ikeueitze tehenasti meiden
cansan.
Sillä me tiedämme/ että jokainen luontokappale/ huokaapi ja ikäwöitsee tähän asti meidän
kanssan.
Ref2016NTSve 22. För vi vet att hela skapelsen tillsammans suckar och våndas ända till nu.
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TR Scriverer 23. οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ τὴν ἀπαρχὴν τοῦ Πνεύματος ἔχοντες, καὶ

ἡμεῖς αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς στενάζομεν, υἱοθεσίαν ἀπεκδεχόμενοι, τὴν ἀπολύτρωσιν τοῦ
σώματος ἡμῶν.
Gr-East 23. οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ τὴν ἀπαρχὴν τοῦ Πνεύματος ἔχοντες καὶ ἡμεῖς

αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς στενάζομεν υἱοθεσίαν ἀπεκδεχόμενοι, τὴν ἀπολύτρωσιν τοῦ
σώματος ἡμῶν.
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TKIS 23. eikä ainoastaan se, vaan myös me itse, joilla on Hengen esikoislahja, mekin itse
huokaamme sisimmässämme odottaen lapseksiottoa, ruumiimme lunastusta.
FiSTLK2017 23. eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on Hengen esikoislahja, mekin
huokaamme sisimmässämme odottaen lapseksi ottamista, ruumiimme lunastusta.
Biblia1776 23. Mutta ei ainoastaan ne, vaan myös itse me, joilla hengen uutiset ovat, huokaamme
itsellämme, odottain sitä lapseksi ottamista, meidän ruumiimme lunastusta.
CPR1642 23. Mutta ei ainoastans ne waan myös me joilla Hengen vdistus on huocamme idzelläm
sitä lasten walidzemista ja odotamme meidän ruumisten lunastusta.

UT1548 23. Mutta ei waiwoin ne/ Waan mös me itze/ ioilla ombi Hengen wdhistos/ hocamma mös
itzellemme/ sen Lapsudhen ielken/ ia odhotamma meiden Rumijn Lunastusta.
Mutta ei waiwoin ne/ Waan myös me itse/ joilla ompi Hengen uudistus/ huokaamme myös
itsellemme/ sen lapseuden jälkeen/ ja odotamme meidän ruumiin lunastusta.
Ref2016NTSve 23. Och inte bara den, utan också vi själva, som har Andens förstlingsfrukt, suckar
inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning.
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TR Scriverer 24. τῇ γὰρ ἐλπίδι ἐσώθημεν• ἐλπὶς δὲ βλεπομένη οὐκ ἔστιν ἐλπίς• ὃ γὰρ

βλέπει τις, τί καὶ ἐλπίζει
Gr-East 24. τῇ γὰρ ἐλπίδι ἐσώθημεν· ἐλπὶς δὲ βλεπομένη οὐκ ἔστιν ἐλπίς· ὃ γὰρ βλέπει
τις, τί καὶ ἐλπίζει;
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TKIS 24. Sillä toivossa olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee toteutuneen, ei ole toivo. Sillä
miksi kukaan toivoo sitä, minkä näkee?
FiSTLK2017 24. Sillä toivossa olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole
mikään toivo. Kuinka kukaan toivoo sitä, minkä näkee?
Biblia1776 24. Sillä me olemme toivossa vapahdetut. Mutta jos toivo näkyy, niin ei se ole toivo; sillä
kuinka joku taitaa toivoa jota hän näkee?
CPR1642 24. Sillä me olemma jo wapadetut cuitengin toiwosa. Mutta jos toiwo näky nijn ei se ole
toiwo: sillä cuinga jocu taita toiwo jonga hän näke?
UT1548 24. Sille kylle me olema wapadhetut/ Wan se ombi Toiuossa. Mutta ios Toiuo näkypi/ ei
hen ole toiuo/ Sille quinga iocu site taita toiuoa ionga hen näke?
Sillä kyllä me olemme wapahdetut/ Waan se ompi toiwossa. Mutta jos toiwo näkyypi/ ei hän ole
toiwo/ Sillä kuinka joku sitä taitaa toiwoa jonka hän näkee?
Ref2016NTSve 24. För i hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man kan se är inte (något) hopp.
För hur kan man hoppas på det som man redan ser?
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TR Scriverer 25. εἰ δὲ ὃ οὐ βλέπομεν ἐλπίζομεν, δι’ ὑπομονῆς ἀπεκδεχόμεθα. GrEast 25. εἰ δὲ ὃ οὐ βλέπομεν ἐλπίζομεν, δι’ ὑπομονῆς ἀπεκδεχόμεθα.
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TKIS 25. Mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin odotamme kärsivällisesti.
FiSTLK2017 25. Mutta jos toivomme, mitä emme näe, odotamme sitä kärsivällisyydellä.
Biblia1776 25. Mutta jos me sitä toivomme, jota emme näe, niin me odotamme sitä
kärsivällisyydessä.
CPR1642 25. Mutta jos me sitä toiwomma jota en me näe nijn me odotamme sitä kärsimises.
UT1548 25. Mutta ios me site toiuoma/ iota emme me näe/ Nin me site odhotamma kersimisen
cansa.
Mutta jos me sitä toiwomme/ jota emme me näe/ Niin me sitä odotamme kärsimisen kanssa.
Ref2016NTSve 25. Om vi nu hoppas på det som vi inte ser, så väntar vi på det med uthållighet.
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TR Scriverer 26. Ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ Πνεῦμα συναντιλαμβάνεται ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν•
τὸ γὰρ τί προσευξώμεθα καθὸ δεῖ, οὐκ οἴδαμεν, ἀλλ’ αὐτὸ τὸ πνεῦμα ὑπερεντυγχάνει
ὑπὲρ ἡμῶν στεναγμοῖς ἀλαλήτοις•
Gr-East 26. Ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ Πνεῦμα συναντιλαμβάνεται ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν· τὸ
γὰρ τί προσευξώμεθα καθ’ ὃ δεῖ οὐκ οἴδαμεν, ἀλλ’ αὐτὸ τὸ Πνεῦμα ὑπερεντυγχάνει
ὑπὲρ ἡμῶν στεναγμοῖς ἀλαλήτοις·
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TKIS 26. Samoin myös Henki auttaa heikkouttamme. Sillä emme tiedä, mitä meidän on rukoiltava
niin kuin tulee rukoilla, mutta Henki itse rukoilee puolestamme sanomattomin huokauksin.
FiSTLK2017 26. Samoin myös Henki auttaa heikkouksissamme. Sillä emme tiedä, mitä
rukoilisimme, kuten pitää, mutta Henki itse rukoilee puolestamme sanomattomin huokauksin.

Biblia1776 26. Mutta niin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme; sillä emmepä me tiedä
mitään rukoilla niinkuin tulis, vaan Henki rukoilee meidän edestämme sanomattomilla
huokauksilla.
CPR1642 26. JA myös Hengi autta meidän heickouttam. Sillä embä me tiedä mitän rucoilla
nijncuin tulis waan Hengi rucoile meidän edestämme sanomattomilla huocauxilla.
UT1548 26. Samalmoto mös Hengi autta meiden heickoutta. Sille eipe me tiedhe/ mite meiden pite
rucoleman/ ninquin tulis/ Waan itze Hengi manapi hyue meiden edesten/ sanomattomilla
Hocauxila.
Samalla muotoa myös Henki auttaa meidän heikkoutta. Sillä eipä me tiedä/ mita meidän pitää
rukoileman/ niinkuin tulisi/ Waan itse Henki manaapi hywää meidän edestän/ sanomattomilla
huokauksilla.
Ref2016NTSve 26. Och på samma sätt hjälper också Anden oss i våra svagheter. För vi vet inte vad
vi ska be om såsom vi borde, men Anden själv går i förbön för oss med suckar som inte kan
uttryckas i ord.
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TR Scriverer 27. ὁ δὲ ἐρευνῶν τὰς καρδίας οἶδε τί τὸ φρόνημα τοῦ Πνεύματος, ὅτι κατὰ
Θεὸν ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἁγίων.
Gr-East 27. ὁ δὲ ἐρευνῶν τὰς καρδίας οἶδε τί τὸ φρόνημα τοῦ Πνεύματος, ὅτι κατὰ
Θεὸν ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἁγίων.
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TKIS 27. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä Hengen mieli on, sillä Henki* rukoilee Jumalan tahdon
mukaan pyhien puolesta.
FiSTLK2017 27. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä Hengen mieli on, sillä Henki rukoilee Jumalan
tahdon mukaan pyhien edestä.
Biblia1776 27. Mutta joka sydämet tutkii, hän tietää, mitä Hengen mielessä on; sillä hän rukoilee
pyhäin edestä Jumalan tahdon jälkeen.
CPR1642 27. Mutta joca sydämen cadzo hän tietä mitä Hengen mieles on: sillä hän rucoile Pyhäin
edestä Jumalan mielen jälken.
UT1548 27. Mutta se/ ioca sydhemen catzopi/ hen tiete mite Henge' mieles ombi/ Sille ette hen
manapi pyhein edeste Jumalan mielisudhen ielkin.
Mutta se/ joka sydämen katsoopi/ hän tietää mitä Hengen mielesi ompi/ Sillä että hän manaapi
pyhäin edestä Jumalan mielisyyden jälkeen.
Ref2016NTSve 27. Och han som granskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom han går i förbön
för de heliga efter Guds (vilja).
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TR Scriverer 28. οἴδαμεν δὲ ὅτι τοῖς ἀγαπῶσι τὸν Θεὸν πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν, τοῖς
κατὰ πρόθεσιν κλητοῖς οὖσιν.
Gr-East 28. Οἴδαμεν δὲ ὅτι τοῖς ἀγαπῶσι τὸν Θεὸν πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν, τοῖς
κατὰ πρόθεσιν κλητοῖς οὖσιν·
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TKIS 28. Mutta tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niitten hyväksi, jotka Jumalaa rakastavat,
niitten, jotka *Hänen aivoituksensa* mukaan ovat kutsutut.
FiSTLK2017 28. Mutta tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa
rakastavat, niiden, jotka hänen päätöksensä mukaan ovat kutsutut.
Biblia1776 28. Mutta me tiedämme niille, jotka Jumalaa rakastavat, kaikki kappaleet ynnä
parhaaksi kääntyvän, niille, jotka aivoituksen jälkeen kutsutut ovat.
CPR1642 28. Mutta me tiedämme nijlle jotca Jumalata racastawat caicki cappalet parhaxi
käändywän nijlle jotca aiwoituxen jälken cudzutut owat:
UT1548 28. Mutta me tiedhemme ette ninen iotca Jumalata racastauat/ caiki cappalet parahin
auttauat/ nimitten nijlle iotca Aighotuxen ielken cutzutut ouat.
Mutta me tiedämme että niiden jotka Jumalata rakastawat/ kaikki kappaleet parahin auttawat/
nimittäin niille jotka aiwotuksen jälkeen kutsutut owat.
Ref2016NTSve 28. Vi vet också att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem
som är kallade efter (hans) beslut.
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TR Scriverer 29. ὅτι οὓς προέγνω, καὶ προώρισε συμμόρφους τῆς εἰκόνος τοῦ υἱοῦ
αὐτοῦ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πρωτότοκον ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς•
Gr-East 29. ὅτι οὓς προέγνω, καὶ προώρισε συμμόρφους τῆς εἰκόνος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ,
εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πρωτότοκον ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς·

' ὅτι
hoti
G3754
sillä

οὓς

προέγνω

καὶ

προώρισε

συμμόρφους

τῆς

hous
proegnō
kai
proōrise
symmorfous
tēs
G3739 G4267
G2532 G4309
G4832
G3588
ne jotka Hän on tuntenut ennalta myös on ennalta määrännyt samankaltaisiksi

εἰκόνος τοῦ

υἱοῦ

αὐτοῦ εἰς

τὸ

εἶναι

αὐτὸν πρωτότοκον ἐν

eikonos tou
to
hyiou
autou eis
einai
auton prōtotokon
G1504 G3588 G5207 G846 G1519 G3588 G1511
G846 G4416
kuvan
Poikansa Hänen
ollakseen Hän esikoinen

en
G1722
joukossa

πολλοῖς ἀδελφοῖς·
pollois
G4183
monien

adelfois
G80
veljien

TKIS 29. Sillä ne, jotka Hän on ennalta tuntenut, Hän on myös ennalta määrännyt Poikansa kuvan
kaltaisiksi, jotta Hän olisi esikoinen monien veljien joukossa.
FiSTLK2017 29. Sillä ne, jotka hän on ennalta omikseen tuntenut, hän on myös ennalta määrännyt
Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa.
Biblia1776 29. Sillä jotka hän on katsonut edes, ne hän on Poikansa kuvan kaltaiseksi säätänyt,
että hän olis esikoinen monen veljen keskellä.
CPR1642 29. Sillä jotca hän on edescadzonut ne hän on Poicans cuwan caltaisexi säätänyt että
hän olis esicoinen monen weljen keskellä.
UT1548 29. Sille iotca hen on edeskatzonut/ ne hen ombi edessätenyt/ ette heiden pite oleman
henen Poians Cuuan caltaiset/ Senpäle ette henen pite oleman se Esicoinen monein Weliein
keskene.
Sillä jotka hän on edeskatsonut/ ne hän ompi edessäätänyt/ että heidän pitää oleman hänen
Poikansa kuwan kaltaiset/ Sen päälle että hänen pitää oleman se esikoinen monien weljein
keskenän.
Ref2016NTSve 29. För dem som han förut har känt, dem har han också förutbestämt till att formas
efter sin Sons avbild, för att han ska vara den förstfödde bland många bröder.
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TR Scriverer 30. οὓς δὲ προώρισε, τούτους καὶ ἐκάλεσε• καὶ οὓς ἐκάλεσε, τούτους καὶ
ἐδικαίωσεν• οὓς δὲ ἐδικαίωσε, τούτους καὶ ἐδόξασε.
Gr-East 30. οὓς δὲ προώρισε, τούτους καὶ ἐκάλεσε, καὶ οὓς ἐκάλεσε, τούτους καὶ
ἐδικαίωσεν, οὓς δὲ ἐδικαίωσε, τούτους καὶ ἐδόξασε.
' οὓς
δὲ
hous
de
G3739
G1161
ja ne jotka

ἐκάλεσε

προώρισε

τούτους καὶ

proōrise
toutous
G4309
G5128
Hän on määrännyt ennalta nämä

τούτους καὶ

ekalese
toutous
G2564
G5128
Hän on kutsunut nämä

ἐδικαίωσεν·

ἐκάλεσε·

καὶ

οὓς

kai
ekalese
kai
hous
G2532 G2564
G2532 G3739
myös on kutsunut ja
ne jotka

οὓς

δὲ

kai
edikaiōsen
hous
de
G2532 G1344
G3739
G1161
myös on vanhurskauttanut ja ne jotka

ἐδικαίωσε

τούτους καὶ

edikaiōse
toutous
G1344
G5128
Hän on vanhurskauttanut nämä

ἐδόξασε

kai
edoksase
G2532 G1392
myös on kirkastanut

TKIS 30. Mutta jotka Hän on ennalta määrännyt, ne Hän on myös kutsunut, ja jotka Hän on
kutsunut, ne Hän on myös vanhurskauttanut. Mutta jotka Hän on vanhurskauttanut, ne Hän on
myös kirkastanut.
FiSTLK2017 30. Mutta ne, jotka hän on ennalta määrännyt, hän on myös kutsunut. Ne, jotka hän on
kutsunut, hän on myös julistanut vanhurskaiksi, mutta ne, jotka hän on julistanut vanhurskaiksi, hän
on myös kirkastanut.
Biblia1776 30. Mutta jotka hän on säätänyt, ne hän on myös kutsunut, ja jotka hän kutsunut on, ne
hän on myös vanhurskaiksi tehnyt, ja jotka hän vanhurskaiksi teki, ne hän on myös kunniallisiksi
tehnyt.
CPR1642 30. Jotca hän on säätänyt ne hän on myös cudzunut ja jotca hän cudzunut on ne hän on
myös wanhurscaxi tehnyt ja jotca hän wanhurscaxi teki ne hän on myös cunnialisexi tehnyt.
UT1548 30. Mutta iotca he' on edessänyt/ ne hen ombi mös cutzunut. Ja ne iotca he' on cutzunut/
ne he' o'bi mös Wa'hurskauttanut. Mutta iotca he' wanhurskautti/ ne hen o'bi mös cunnialisexi
tehnyt.
Mutta jotka hän on edessäätänyt/ ne hän ompi myös kutsuntu. Ja ne jotka hän on kutsunut/ ne
hän ompi myös wanhurskauttanut. Mutta jotka hän wanhurskautti/ ne hän ompi myös
kunnialliseksi tehnyt.
Ref2016NTSve 30. Och dem som han förutbestämde, dem kallade han också. Och dem han
kallade, dem rättfärdiggjorde han. Och dem han rättfärdiggjorde, dem förhärligade han också.
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TR Scriverer 31. Τί οὖν ἐροῦμεν πρὸς ταῦτα; εἰ ὁ Θεὸς ὑπὲρ ἡμῶν, τίς καθ’ ἡμῶν; GrEast 31. Τί οὖν ἐροῦμεν πρὸς ταῦτα; εἰ ὁ Θεὸς ὑπὲρ ἡμῶν, τίς καθ’ ἡμῶν;
' τί
ti
G5101
mitä

καθ’

οὖν

ἐροῦμεν πρὸς ταῦτα εἰ

ὁ

Θεὸς

ὑπὲρ

ἡμῶν τίς

oun
eroumen pros tauta ei
Theos
hyper
hēmōn tis
ho
G2257 G5101
G3767 G2046
G4314 G5023 G1487 G3588 G2316
G5228
siis
sanomme
tästä jos
on Jumala puolellamme meidän kuka

ἡμῶν

hēmōn
kath
G2257
G2596
on vastaan meitä
TKIS 31. Mitä siis tähän sanomme? Jos Jumala on puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan?
FiSTLK2017 31. Mitä siis tähän sanomme? Jos Jumala on puolellamme, kuka on meitä vastaan?
Biblia1776 31. Mitäs me siis näihin sanomme? Jos Jumala on meidän edestämme, kuka voi meitä
vastaan olla?
CPR1642 31. MItästä me sijs tähän sanomma? Jos Jumala on meidän edestäm cuca woi meitä
wastan olla?

UT1548 31. Miteste me sis tehen sanoma? Ette Jumala ombi meide' edesten/ Cuca woi meiden
wastan olla?
Mitä tästä me siis tähän sanomme? Että Jumala ompi meidän edestän/ Kuka woi meidän wastaan
olla?
Ref2016NTSve 31. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud (är) för oss, vem (kan då vara) emot oss?
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TR Scriverer 32. ὅς γε τοῦ ἰδίου υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο, ἀλλ’ ὑπὲρ ἡμῶν πάντων παρέδωκεν
αὐτόν, πῶς οὐχὶ καὶ σὺν αὐτῷ τὰ πάντα ἡμῖν χαρίσεται;
Gr-East 32. ὅς γε τοῦ ἰδίου υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο, ἀλλ’ ὑπὲρ ἡμῶν πάντων παρέδωκεν
αὐτόν, πῶς οὐχὶ καὶ σὺν αὐτῷ τὰ πάντα ἡμῖν χαρίσεται;
' ὅς
γε
τοῦ
hos
tou
ge
G3739 G1065 G3588
Hän joka

ἰδίου υἱοῦ

οὐκ

ἐφείσατο ἀλλ’ ὑπὲρ

ἡμῶν

idiou hyiou
ouk
efeisato all
hyper
hēmōn
G2398 G5207
G3756 G5339
G235 G5228
G2257
omaa Poikansakaan ei
säästänyt vaan puolestamme meidän

πάντων παρέδωκεν αὐτόν πῶς

οὐχὶ

καὶ

σὺν

αὐτῷ τὰ

πάντα ἡμῖν

ouchi kai
syn
autō ta
panta hēmin
pantōn paredōken auton pōs
G3956 G3860
G846 G4459 G3780 G2532 G4862 G846 G3588 G3956 G2254
kaikkien antoi alttiiksi Hänet kuinka ei
myös yhdessä Hänen
kaikkea meille

χαρίσεται
charisetai
G5483
lahjoittaisi
TKIS 32. Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi Hänet alttiiksi meidän kaikkien
puolesta, kuinka Hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin Hänen kanssaan?
FiSTLK2017 32. Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien
meidän edestä, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssaan?
Biblia1776 32. Joka ei omaakaan Poikaansa armahtanut, vaan antoi hänen kaikkein meidän
edestämme, eikös hän myös lahjoita meille kaikkia hänen kanssansa?
CPR1642 32. Joca ei omacan Poicans armahtanut waan andoi hänen caickein meidän edestäm
Eiköstä hän myös anna meille caickia hänen cansans?
UT1548 32. Joca ei mös ole henen oma Poicans armachtanut/ Waan on wlosandanut henen
meiden caikein edeste/ Quingasta ei hen mös andaisi meille caikia henen cansansa?
Joka ei myös ole hänen omaa Poikaansa armahtanut/ Waan ulosantanut hänen meidän kaikkein
edestä/ Kuinkaste ei hän myös antaisi meille kaikkia hänen kanssansa?
Ref2016NTSve 32. Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur ska
han inte också skänka oss allt med honom?
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TR Scriverer 33. τίς ἐγκαλέσει κατὰ ἐκλεκτῶν Θεοῦ; Θεὸς ὁ δικαιῶν• GrEast 33. τίς ἐγκαλέσει κατὰ ἐκλεκτῶν Θεοῦ; Θεὸς ὁ δικαιῶν·

' τίς
tis
G5101
kuka

ἐγκαλέσει κατὰ ἐκλεκτῶν Θεοῦ
egkalesei
G1458
syyttää

kata
eklektōn
G2596 G1588
valittuja

Θεὸς ὁ

δικαιῶν·

Theou Theos ho
dikaiōn
G2316 G2316 G3588 G1344
Jumalan Jumala joka
vanhurskauttaa

TKIS 33. Kuka *voi syyttää* Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa.
FiSTLK2017 33. Kuka on syyttävä Jumalan valittuja? Jumala on se, joka julistaa vanhurskaaksi.
Biblia1776 33. Kuka tahtoo Jumalan valittuin päälle kantaa? Jumala on, joka tekee vanhurskaaksi.
CPR1642 33. Cuca tahto Jumalan walittuin päälle canda? Jumala teke wanhurscaxi.
UT1548 33. Cuca tachto ninen Jumalan wloswalittudhen päle canda? Jumala ombi se/ ioca
wanhurskautta.
Kuka tahtoo niiden Jumalan uloswalittujen päälle kantaa? Jumala ompi se/ joka wanhurskauttaa.
Ref2016NTSve 33. Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud (är den) som rättfärdiggör.
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TR Scriverer 34. τίς ὁ κατακρίνων; Χριστὸς ὁ ἀποθανών, μᾶλλον δὲ καὶ ἐγερθείς, ὃς καὶ
ἔστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ, ὃς καὶ ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἡμῶν.
Gr-East 34. τίς ὁ κατακρινῶν; Χριστὸς ὁ ἀποθανών, μᾶλλον δὲ καὶ ἐγερθείς, ὃς καὶ
ἔστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ, ὃς καὶ ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἡμῶν.
' τίς
tis
G5101
kuka

ὁ

κατακρίνων

Χριστὸς ὁ

ἀποθανών μᾶλλον δὲ

καὶ

ho
katakrinōn
Christos ho
apothanōn mallon de
kai
G3588 G2632
G5547
G3588 G599
G3123 G1161 G2532
joka
tuomitsee kadotukseen Kristus joka
on kuollut ja lisäksi
myös

ἐγερθείς ὃς

καὶ

ἔστιν ἐν

δεξιᾷ

τοῦ

Θεοῦ

ὃς

καὶ

egertheis hos
estin en
deksia
tou
Theou hos
kai
kai
G1453
G3588 G2316 G3739 G2532
G3739 G2532 G2076 G1722 G1188
herätetty joka
myös on
oikealla puolella
Jumalan Hän
myös

ἐντυγχάνει ὑπὲρ

ἡμῶν

entygchanei hyper
hēmōn
G1793
G5228
G2257
rukoilee
edestämme meidän
TKIS 34. Kuka on se, joka tuomitsee? Kristus [Jeesus] on se, joka on kuollut, vieläpä herätettykin.
Ja Hän on Jumalan oikealla puolella, Hän myös rukoilee puolestamme.
FiSTLK2017 34. Kuka tuomitsee kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä
herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme.
Biblia1776 34. Kuka on, joka tahtoo kadottaa? Kristus on kuollut. Ja, hän on myös herätetty ylös, on
myös Jumalan oikialla kädellä, joka myös rukoilee meidän edestämme.
CPR1642 34. Cuca tahto cadotta? Christus on cuollut. Ja hän on myös ylösherätetty ja on Jumalan
oikialla kädellä rucoilemas hywä meidän edestäm.
UT1548 34. Cuca o'bi se ioca tachto cadotta? Christus on se/ ioca collut on. Ja palio ene'bi/ Hen
ombi mös ylesheretetty/ Joca mös o'bi Jumalan oikealla Kädelle/ ia manapi hyue meiden edeste'.

Kuka ompi se joka tahtoo kadottaa? Kristus on se/ joka kuollut on. Ja paljon enempi/ Hän ompi
myös ylös herätetty/ Joka myös ompi Jumalan oikealla kädella/ ja manaapi hywää meidän
edestän.
Ref2016NTSve 34. Vem är den som vill fördöma? Kristus är den som har dött, ja, än mer, som
också har uppstått, och som sitter på Guds högra sida och som går i förbön för oss.
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TR Scriverer 35. τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; θλῖψις, ἢ στενοχωρία,
ἢ διωγμός, ἢ λιμός, ἢ γυμνότης, ἢ κίνδυνος, ἢ μάχαιρα;
Gr-East 35. τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; θλῖψις ἢ στενοχωρία ἢ
διωγμὸς ἢ λιμὸς ἢ γυμνότης ἢ κίνδυνος ἢ μάχαιρα;
' τίς
tis
G5101
kuka

ἡμᾶς

χωρίσει ἀπὸ τῆς

ἀγάπης

τοῦ

Χριστοῦ θλῖψις ἢ

hēmas chōrisei apo tēs
agapēs
tou
Christou thlipsis ē
G2248 G5563 G575 G3588 G26
G3588 G5547
G2347 G2228
meidät erottaa pois
rakkaudesta
Kristuksen tuska

στενοχωρία ἢ

διωγμός ἢ

λιμός ἢ

γυμνότης ἢ

κίνδυνος ἢ

stenochōria ē
diōgmos ē
limos ē
gymnotēs ē
kindynos ē
G4730
G2228 G1375
G2228 G3042 G2228 G1132
G2228 G2794
G2228
vai
vaino
vai
nälkä vai
alastomuus vai
vaara
vai
ahdistus

μάχαιρα
machaira
G3162
miekka
TKIS 35. Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Vaiva, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä,
vai alastomuus, vai vaara, vai miekka?
FiSTLK2017 35. Mikä erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuska vai ahdistus, vai vaino, vai
nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka?
Biblia1776 35. Kuka pitää meitä Kristuksen rakkaudesta eroittaman? vaivako, eli ahdistus, eli vaino,
eli nälkä, eli alastomuus, eli hätä, eli miekka?
CPR1642 35. Cuca tahto meitä Jumalan rackaudesta eroitta? waiwaco eli ahdistus? eli waino? eli
nälkä? eli alastomus? eli hätä? eli miecka?
UT1548 35. Cuca tachto meite eroitta Jumalan Rackaudhesta? waiuaco eli adhistos/ eli wainous?
eli nelke? eli alastus? eli häte? eli miecka?
Kuka tahtoo meitä eroittaa Jumalan rakkaudesta? waiwako eli ahdistus/ eli waino? eli nälkä? eli
alastomuus? eli hätä? eli miekka?
Ref2016NTSve 35. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest eller förföljelse eller
hungersnöd eller nakenhet eller fara eller svärd?
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TR Scriverer 36. καθὼς γέγραπται ὅτι Ἕνεκά σοῦ θανατούμεθα ὅλην τὴν ἡμέραν•
ἐλογίσθημεν ὡς πρόβατα σφαγῆς.

Gr-East 36. καθὼς γέγραπται ὅτι ἕνεκά σου θανατούμεθα ὅλην τὴν ἡμέραν· ἐλογίσθημεν
ὡς πρόβατα σφαγῆς.
' καθὼς
kathōs
G2531
niinkuin

γέγραπται ὅτι

ἕνεκά σοῦ θανατούμεθα ὅλην τὴν
ἡμέραν·
gegraptai
hoti
heneka sou
thanatoumetha holēn tēn
hēmeran
G1125
G3754 G1752 G4675 G2289
G3650 G3588 G2250
on kirjoitettu että
tähtesi sinun meitä surmataan kaiken
päivää

ἐλογίσθημεν ὡς

πρόβατα σφαγῆς

probata sfagēs
elogisthēmen hōs
G3049
G5613 G4263
G4967
meitä pidetään niinkuin lampaina teurastuksen/ teuraslampaina
TKIS 36. Niin kuin on kirjoitettu: "Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää; meitä pidetään
teuraslampaina."
FiSTLK2017 36. Niin kuin kirjoitettu on: "Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää, meitä
pidetään teuraslampaina."
Biblia1776 36. Niinkuin kirjoitettu on: sinun tähtes me kuoletetaan yli päivää: me pidetään niinkuin
teurastettavat lampaat.
CPR1642 36. Nijncuin kirjoitettu on: Sinun tähtes me cuoletetan yli päiwä me pidetän nijncuin
teurastettawat lambat.
UT1548 36. Ninquin kirioitettu ombi/ Sinun tedes me coletetame yli peiue/ Me pidetem ninquin
Teuraxi techteuet La'baat.
Niinkuin kirjoitettu ompi/ Sinun tähtesi me kuoletamme yli päiwä/ Me pidetämme niinkuin
teuraaksi tehtäwät lampaat.
Ref2016NTSve 36. Det står ju skrivet: För din skull dödas vi dagen lång, vi blir räknade som slaktfår.
37
TR Scriverer 37. ἀλλ’ ἐν τούτοις πᾶσιν ὑπερνικῶμεν διὰ τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς. GrEast 37. ἀλλ’ ἐν τούτοις πᾶσιν ὑπερνικῶμεν διὰ τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς.
' ἀλλ’ ἐν
all
en
G235 G1722
mutta

τούτοις πᾶσιν ὑπερνικῶμεν
toutois
G5125
näissä

διὰ

τοῦ

ἀγαπήσαντος

pasin hypernikōmen
dia
tou
agapēsantos
G3956 G5245
G1223 G3588 G25
kaikissa saamme ylen runsaan voiton kautta Hänen joka rakastaa

ἡμᾶς
hēmas
G2248
meitä
TKIS 37. Mutta näissä kaikissa saavutamme mitä loistavimman voiton Hänen avullaan, joka on
meitä rakastanut.
FiSTLK2017 37. Mutta näissä kaikissa saamme jalon voiton hänen kauttaan, joka on meitä
rakastanut.
Biblia1776 37. Mutta niissä kaikissa me voitamme hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut.

CPR1642 37. Mutta nijsä caikisa me woitamme hänen cauttans joca meitä on racastanut.
UT1548 37. Mutta nijsse caikissa me ylitzewoitamme/ henen cauttans/ ioca meite racastanut on.
Mutta niissä kaikissa me ylitse woitamme/ hänen kauttansa/ joka meitä rakastanut on.
Ref2016NTSve 37. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat
oss.
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TR Scriverer 38. πέπεισμαι γὰρ ὅτι οὔτε θάνατος οὔτε ζωὴ οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχαὶ

οὔτε δυνάμεις οὔτε ἐνεστῶτα οὔτε μέλλοντα
Gr-East 38. πέπεισμαι γὰρ ὅτι οὔτε θάνατος οὔτε ζωὴ οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχαὶ οὔτε
δυνάμεις οὔτε ἐνεστῶτα οὔτε μέλλοντα,
' πέπεισμαι
γὰρ
pepeismai
gar
G3982
G1063
sillä olen varma

οὔτε

δυνάμεις οὔτε

ὅτι

οὔτε

θάνατος οὔτε

ζωὴ

οὔτε

ἄγγελοι οὔτε

ἀρχαὶ

hoti
oute thanatos oute
dzōē oute angeloi oute archai
G3754 G3777 G2288
G3777 G2222 G3777 G32
G3777 G746
ei
kuolema ei myös elämä ei
enkelit eikä
vallat
että

ἐνεστῶτα οὔτε

oute dynameis oute enestōta
G3777 G1411
G3777 G1764
eikä
voimat
ei
nykyiset

μέλλοντα

oute
mellonta
G3777 G3195
ei myös tulevat

TKIS 38. Sillä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, eivät
*voimat, eivät nykyiset, eivät tulevaiset',
FiSTLK2017 38. Sillä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit eivätkä henkivallat,
eivät nykyiset eivätkä tulevaiset, eivät voimat,
Biblia1776 38. Sillä minä olen vahva siitä, ettei kuolema, eikä elämä, eikä enkelit, eikä esivallat, eikä
väkevyydet, eikä nykyiset, eikä tulevaiset,
CPR1642 38. Sillä minä olen wahwa sijtä ettei cuolema eikä elämä ei Engelit eikä Esiwallat ei
wäkewydet eikä nykyiset taicka tulewaiset
UT1548 38. Sille ette mine olen wissi sen päle/ Ette eikä Colema/ taicka Eleme/ Eikä Engelit taicka
Esiuallat/ eli wäkewuydhet/ eikä nykyset taicka tuleuaiset/ eikä corckius eli syueys/ eikä iocu mw
Loondocappale/ woi meite eroitta Jumalan rackaudhesta/ ioca ombi Christusesa Iesusesa meiden
HErrasa.
Sillä että minä olen wissi sen päälle/ Että eikä kuolema/ taikka elämä/ eikä enkelit taikka esiwallat/
eli wäkewyydet/ eikä nykyiset taikka tulewaiset/ eikä korkeus eli sywyys/ eikä joku muu
luontokappale/ woi meitä eroittaa Jumalan rakkaudesta/ joka ompi Kristuksessa Jesuksessa
meidän Herrassa.
Ref2016NTSve 38. För jag är övertygad om att varken död eller liv, varken änglar eller
furstendömen eller makter, varken något som nu är eller något som ska komma,
39
TR Scriverer 39. οὔτε ὕψωμα οὔτε βάθος οὔτε τις κτίσις ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι
ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν.

39. οὔτε ὕψωμα οὔτε βάθος οὔτε τις κτίσις ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπὸ τῆς
ἀγάπης τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν.
' οὔτε ὕψωμα οὔτε βάθος οὔτε τις
κτίσις ἑτέρα δυνήσεται
oute hypsōma oute bathos oute tis
ktisis hetera dynēseta
G3777 G5313
G3777 G899 G3777 G5100 G2937 G2087 i
G1410
ei
korkeus ei
syvyys ei
mikään luotu muu voi

ἀπὸ τῆς

ἀγάπης

τοῦ

Θεοῦ

τῆς

ἐν

Χριστῷ

ἡμᾶς χωρίσαι
hēmas chōrisai
G2248 G5563
meitä

Ἰησοῦ

erottaa

τῷ

apo tēs
agapēs
tou
Theou tēs
Christō
Iēsou
en
tō
G575 G3588 G26
G3588 G2316 G3588 G1722 G5547
G2424
G3588
Jumalan
Kristuksessa Jeesuksessa
rakkaudesta

Κυρίῳ

ἡμῶν

Kyriō
hēmōn
G2962
G2257
Herrassamme meidän
TKIS 39. ei korkeus, ei syvyys eikä mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka
on Kristuksessa Jeesuksessa, Herrassamme.
FiSTLK2017 39. ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu erota meitä Jumalan rakkaudesta,
joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.
Biblia1776 39. Eikä korkeus, eikä syvyys, eli joku muu luontokappale taida meitä Jumalan
rakkaudesta eroittaa, joka on Jesuksessa Kristuksessa, meidän Herrassamme.
CPR1642 ei corkeus eikä sywyys eli jocu muu luondocappale taida meitä Jumalan rackaudesta
eroitta joca on Jesuxes Christuxes meidän HERrasam.
39. varken något i höjden eller i djupet eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds
kärlek som (är) i Kristus Jesus, vår Herre.

Rooma 9 (Romans 9)
1
TR Scriverer 1. Ἀλήθειαν λέγω ἐν Χριστῷ, οὐ ψεύδομαι, συμμαρτυρούσης μοι τῆς
συνειδήσεώς μου ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ,
Gr-East 1. Ἀλήθειαν λέγω ἐν Χριστῷ, οὐ ψεύδομαι, συμμαρτυρούσης μοι τῆς
συνειδήσεώς μου ἐν Πνεύματι ἁγίῳ,
" άλήθειαν λέγω ἐν
alētheian legō
en
G225
G3004 G1722
totuuden sanon

συνειδήσεώς μου
syneidēseōs
G4893
omatuntoni

ἐν

Χριστῷ

οὐ

ψεύδομαι συμμαρτυρούσης μοι

Christō
ou
pseudomai symmartyrousēs
G5547
G3756 G5574
G4828
valehtele
yhdessä todistaa
Kristuksessa en

τῆς

moi
tēs
G3427 G3588
minulle

Πνεύματι Ἀγίῳ

mou en
Pneumati Hagiō
G3450 G1722 G4151
G40
Hengessä Pyhässä
minun

TKIS 1. Sanon totuuden Kristuksessa, en valehtele — omatuntoni todistaa sen minulle Pyhässä
Hengessä —
FiSTLK2017 1. Sanon totuuden Kristuksessa, en valehtele – sen todistaa minulle omatuntoni
Pyhässä Hengessä –
Biblia1776 1. Minä sanon totuuden Kristuksessa ja en valehtele, (niinkuin minun omatuntoni minun
kanssani Pyhässä Hengessä todistaa,)
CPR1642 1. MInä sanon totuuden Christuxes ja en walehtele nijncuin minun omatundon minulle
Pyhäs Henges todista
UT1548 1. TOtudhen mine sanon Christusesa/ ia en Walechtele/ Quin minun Omatundon minulle
todhista Pyhesse Hengese/
Totuuden minä sanon Kristuksessa/ ja en walehtele/ Kuin minun omatuntoni minulle todistaa
Pyhässä Hengessä.
Ref2016NTSve 1. Jag säger sanningen i Kristus, jag ljuger inte. Mitt samvete vittnar med mig i den
Helige Ande,
2
TR Scriverer 2. ὅτι λύπη μοι ἐστὶ μεγάλη, καὶ ἀδιάλειπτος ὀδύνη τῇ καρδίᾳ μου. GrEast 2. ὅτι λύπη μοί ἐστι μεγάλη καὶ ἀδιάλειπτος ὀδύνη τῇ καρδίᾳ μου.

' ὅτι
hoti
G3754
että

λύπη μοι

ἐστὶ

μεγάλη καὶ

ἀδιάλειπτος ὀδύνη τῇ

καρδίᾳ

lypē
moi
esti
megalē kai
adialeiptos
odynē tē
kardia
G3077 G3427 G2076 G3173 G2532 G88
G3601 G3588 G2588
murhe minulla on
suuri
ja
lakkaamaton tuska
sydämessäni

μου
mou
G3450
minun
TKIS 2. että minulla on suuri murhe ja ainainen tuska sydämessäni,
FiSTLK2017 2. että minulla on suuri murhe ja jatkuva kipu sydämessäni.
Biblia1776 2. Että minulla on suuri murhe ja alinomainen kipu sydämessäni.
CPR1642 2. Että minulla on suuri murhe ja alinomainen kipu sydämesäni.
UT1548 2. Ette minulla ombi swri mureh/ ia alinomainen kipu Sydhemeseni.
Että minulla ompi suuri murhe/ ja alinomainen kipu sydämessäni.
Ref2016NTSve 2. att jag har stor sorg och ständig smärta i mitt hjärta.
3
TR Scriverer 3. ηὐχόμην γὰρ αὐτὸς ἐγὼ ἀνάθεμα εἶναι ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν
ἀδελφῶν μου, τῶν συγγενῶν μου κατὰ σάρκα•
Gr-East 3. ηὐχόμην γὰρ αὐτὸς ἐγὼ ἀνάθεμα εἶναι ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν
κατὰ σάρκα,
' ηὐχόμην
γὰρ
ēuchomēn gar
G2172
G1063
sillä toivoisin

τῶν

αὐτὸς ἐγὼ

Χριστοῦ

ὑπὲρ
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anathema einai apo tou
Christou
hyper
G846 G1473 G331
G1511 G575 G3588 G5547
G5228
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minä kirottu
olevan pois
Kristuksesta puolesta

ἀδελφῶν μου

adelfōn
tōn
G3588 G80
veljieni

ἀνάθεμα εἶναι ἀπὸ τοῦ

τῶν

συγγενῶν μου

κατὰ

σάρκα·

mou tōn
sarka
syngenōn mou kata
G3450 G3588 G4773
G3450 G2596 G4561
minun
sukulaisteni minun mukaan lihan

TKIS 3. sillä toivoisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljieni, lihanmukaisten sukulaisteni,
hyväksi.
FiSTLK2017 3. Sillä minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljieni hyväksi, jotka ovat
sukulaisiani lihan puolesta ja
Biblia1776 3. Minä olen pyytänyt kirottuna olla Kristukselta minun veljieni tähden, jotka lihan
puolesta minun lankoni ovat,
CPR1642 3. Minä olen pyynnyt kirotuxi tulla Christuxelda minun weljeini tähden jotca lihan puolesta
minun langoni owat.
UT1548 3. Sille mine olen itze pyynyt minuani kirotuxi tulla Christuselda/ minun Welieini teden/
iotca ouat minun Langoni Lihan cautta/

Sillä minä olen itse pyytänyt minuani kirotuksi tulla Kristukselta/ minun weljeini tähden/ jotka owat
minun lankoni lihan kautta/
Ref2016NTSve 3. För jag skulle önska att jag själv vore förbannad från Kristus för mina bröders
skull, mina landsmän efter köttet,
4
TR Scriverer 4. οἵτινές εἰσιν Ἰσραηλῖται, ὧν ἡ υἱοθεσία καὶ ἡ δόξα καὶ αἱ διαθῆκαι καὶ ἡ
νομοθεσία καὶ ἡ λατρεία καὶ αἱ ἐπαγγελίαι,
Gr-East 4. οἵτινές εἰσιν Ἰσραηλῖται, ὧν ἡ υἱοθεσία καὶ ἡ δόξα καὶ αἱ διαθῆκαι καὶ ἡ
νομοθεσία καὶ ἡ λατρεία καὶ αἱ ἐπαγγελίαι,
' οἵτινές
hoitines
G3748
jotka

αἱ

εἰσιν Ἰσραηλῖται ὧν
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lupaukset
TKIS 4. He ovat israelilaisia, heidän on lapseus ja kirkkaus ja liitot ja lain antaminen ja
jumalanpalvelus ja lupaukset.
FiSTLK2017 4. ovat israelilaisia. Heidän on lapseus, kirkkaus, liitot, lain antaminen, jumalanpalvelus
ja lupaukset.
Biblia1776 4. Jotka ovat Israelilaiset, joiden on lasten oikeus ja kunnia, ja liitot ja laki, ja
jumalanpalvelus ja lupaukset,
CPR1642 4. Jotca owat Israelitat joiden on Lasten Oikeus ja Cunnia ja Lijtot ja Laki ja Jumalan
palwelus ja lupauxet.
UT1548 4. iotca ouat Israelitit/ ioinenga ombi Lapsuus ia Cunnia/ ia Lijttot/ ia Lain sädhyt/ ia se
Jumalanpaluelus/ ia ne Lupauxet/
jotka owat isralitit/ joinenka ompi lapsuus ja kunnia/ ja liitot/ ja lain säädyt/ ja se
Jumalanpalwelus/ ja ne lupaukset/
Ref2016NTSve 4. som (är) israeliter, dem tillhör barnaskapet och härligheten och förbunden och
lagstiftningen och gudstjänsten och löftena.
5
TR Scriverer 5. ὧν οἱ πατέρες, καὶ ἐξ ὧν ὁ Χριστὸς τὸ κατὰ σάρκα, ὁ ὢν ἐπὶ πάντων,
Θεὸς εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν.

Gr-East 5. ὧν οἱ πατέρες, καὶ ἐξ ὧν ὁ Χριστὸς τὸ κατὰ σάρκα, ὁ ὢν ἐπὶ πάντων Θεὸς
εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.
' ὧν
οἱ
hōn
oi
G3739
G3588
heidän on

ὁ

ὢν
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amēn
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TKIS 5. Heidän ovat isät ja heistä on Kristus lihan puolesta. Hän, joka on kaiken vallitsija, Jumala,
ylistetty ikuisesti*, Aamen.
FiSTLK2017 5. Heidän ovat isät, ja heistä on Kristus lihan puolesta, hän, joka on yli kaiken, Jumala,
ylistetty iankaikkisesti, aamen!
Biblia1776 5. Joiden myös isät ovat, joista Kristus lihan puolesta syntynyt on, joka on Jumala ylitse
kaikkein ylistetty ijankaikkisesti, amen!
CPR1642 5. Joiden myös Isät owat joista CHRISTUS lihan puolesta syndynyt on joca on caickein
Jumala ylistetty ijancaickisest Amen.
UT1548 5. ioinenga mös ne Iset ouat/ ioista Christus ombi syndynyt Lihan polesta/ Joca ombi
Jumala caikein ylitze/ ylistettu ijancaikisesta/ Amen.
joinenka myös ne isät owat/ joista Kristus ompi syntynyt lihan puolesta/ Joka ompi Jumala
kaikkein ylitse/ ylistetty iankaikkisesti/ Amen.
Ref2016NTSve 5. Dem tillhör också fäderna, och från dem (kom) Kristus efter köttet. Han som är
över allting, Gud, välsignad i evighet. Amen.
6
TR Scriverer 6. οὐχ οἷον δὲ ὅτι ἐκπέπτωκεν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. οὐ γὰρ πάντες οἱ ἐξ
Ἰσραήλ, οὗτοι Ἰσραήλ•
Gr-East 6. Οὐχ οἷον δὲ ὅτι ἐκπέπτωκεν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. οὐ γὰρ πάντες οἱ ἐξ Ἰσραήλ,
οὗτοι Ἰσραήλ,
' οὐχ
οἷον δὲ
ouch
hoion de
G3756 G3634 G1161
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γὰρ
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TKIS 6. Ei kuitenkaan niin, että Jumalan sana olisi menettänyt arvonsa. Sillä eivät kaikki ne, jotka
ovat Israelista, ole Israel,

FiSTLK2017 6. Mutta ei niin, että Jumalan sana olisi harhaan mennyt. Sillä eivät kaikki ne, jotka
ovat Israelista, ole Israel,
Biblia1776 6. Mutta ei niin, että Jumalan sana on hukkunut; sillä ei ne ole kaikki Israelilaiset, jotka
Israelista ovat.
CPR1642 6. MUtta en minä näitä sentähden puhu että Jumalan sana on huckunut: sillä ei ne ole
caicki Israelitat jotca Israelist owat.
UT1548 6. Mutta em mine neite puhu/ ette Jumalan Sana senteden on huckunut. Sille ei ne ole
caiki Israelitit/ iotca Israelista ouat/
Mutta en minä näitä puhu/ että Jumalan sana sentähden on hukkunut. Sillä ei ne ole kaikki
israelitit/ jotka Israelista owat/
Ref2016NTSve 6. Men inte så, som om Guds ord skulle ha blivit om intet, för inte är alla de Israel,
som (härstammar) från Israel.
7
TR Scriverer 7. οὐδ’ ὅτι εἰσὶ σπέρμα Ἀβραάμ, πάντες τέκνα• ἀλλ’ Ἐν Ἰσαὰκ κληθήσεταί
σοι σπέρμα.
Gr-East 7. οὐδ’ ὅτι εἰσὶ σπέρμα Ἀβραάμ, πάντες τέκνα, ἀλλ’, ἐν Ἰσαὰκ κληθήσεταί σοι
σπέρμα·
' οὐδ’ ὅτι
oud
hoti
G3761 G3754
eivätkä että

εἰσὶ

πάντες τέκνα·

ἀλλ’ ἐν

Ἰσαὰκ

eisi
sperma Abraam
pantes tekna
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all
en
G1526 G4690
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G3956 G5043
G235 G1722 G2464
ovat
siementä Aabrahamin kaikki ole lapsia vaan
Iisakista

κληθήσεταί σοι
klēthēsetai
G2564
kutsutaan

σπέρμα Ἀβραάμ

σπέρμα

soi
sperma
G4671 G4690
sinulle siemen

TKIS 7. eivätkä kaikki lapsia sen vuoksi, että ovat Aabrahamin jälkeläisiä, vaan *"Iisakista sinä saat
jälkeläiset*",
FiSTLK2017 7. eivät kaikki ole lapsia sen tähden, että ovat Aabrahamin siementä, vaan: "Iisakista
kutsutaan sinulle siemen."
Biblia1776 7. Ei myös ne ole kaikki lapset, jotka Abrahamin siemen ovat; vaan Isakissa pitää sinulle
siemen kutsuttaman.
CPR1642 7. Ei myös ne ole caicki lapset jotca Abrahamin siemen owat: Waan Isaachis pitä sinulle
siemen cudzuttaman.
UT1548 7. eike mös ne caiki poiat ole quin ouat Abrahamin Siemen. Waan Isaachisa pite
cutzutaman sinulle Siemen.
eikä myös ne kaikki pojat ole kuin owat Abrahamin siemen. Waan Isachissa pitää kutsuttaman
sinulle siemen.
Ref2016NTSve 7. Inte heller (är de) alla barn, därför att de är Abrahams säd, utan genom Isak ska
säd uppkallas efter dig.

8
TR Scriverer 8. τοῦτ’ ἔστιν, οὐ τὰ τέκνα τῆς σαρκός, ταῦτα τέκνα τοῦ Θεοῦ• ἀλλὰ τὰ
τέκνα τῆς ἐπαγγελίας λογίζεται εἰς σπέρμα.
Gr-East 8. τοῦτ’ ἔστιν οὐ τὰ τέκνα τῆς σαρκὸς ταῦτα τέκνα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τέκνα
τῆς ἐπαγγελίας λογίζεται εἰς σπέρμα.
' τοῦτ’ ἔστιν οὐ
τὰ
tout estin ou
ta
G5123
G3756 G3588
se on
eivät

τὰ

τέκνα τῆς

τέκνα τῆς

σαρκός ταῦτα τέκνα

τοῦ

Θεοῦ·

ἀλλὰ

tekna tēs
sarkos tauta tekna
Theou alla
tou
G5043 G3588 G4561 G5023 G5043
G3588 G2316 G235
lapset
lihasta ne
lapsia ole
Jumalan vaan

ἐπαγγελίας λογίζεται εἰς

tekna tēs
ta
epangelias
G3588 G5043 G3588 G1860
lapset
lupauksen

σπέρμα

logidzetai eis
sperma
G3049
G1519 G4690
luetaan
siemeneksi

TKIS 8. se on: eivät ne jotka lihan puolesta ovat lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset
luetaan jälkeläisiksi.
FiSTLK2017 8. Se on: eivät ne, jotka lihan puolesta ovat lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen
lapset, ne luetaan siemeneksi.
Biblia1776 8. Se on: ei ne ole Jumalan lapset, jotka lihan puolesta lapset ovat; mutta ne, jotka
lupauksen lapset ovat, ne siemeneksi luetaan.
CPR1642 8. Se on ei ne ole Jumalan Lapset jotca Lihan puolesta Lapset owat: mutta ne jotca
Lupauxen puolesta Lapset owat ne siemenexi luetan:
UT1548 8. Se on/ Ei ne Jumalan Lapset ole/ iotca Lihan cautta Lapset ouat/ Mutta ne/ iotca
Lupauxen polesta Lapset ouat/ ne Siemenexi luetan.
Se on/ Ei ne Jumalan lapset ole/ jotka lihan kautta lapset owat/ Mutta ne/ jotka lupauksen
puolesta lapset owat/ ne siemeneksi luetaan.
Ref2016NTSve 8. Det vill säga: Guds barn är inte de som är barn efter köttet, utan de som är barn
efter löftet, de räknas som säd.
9
TR Scriverer 9. ἐπαγγελίας γὰρ ὁ λόγος οὗτος, Κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον ἐλεύσομαι, καὶ
ἔσται τῇ Σάρρᾳ υἱός.
Gr-East 9. ἐπαγγελίας γὰρ ὁ λόγος οὗτος· κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον ἐλεύσομαι καὶ ἔσται
τῇ Σάρρᾳ υἱός.
' ἐπαγγελίας γὰρ
ὁ
epangelias
gar
ho
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G1063 G3588
sillä lupauksen
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TKIS 9. Sillä lupauksen sana oli tämä: "tähän aikaan tulevana vuonna minä palaan, ja Saaralla on
oleva poika.”
FiSTLK2017 9. Sillä lupauksen sana oli tämä: "Minä palaan tähän aikaan, ja silloin Saaralla on
poika."
Biblia1776 9. Sillä tämä on lupauksen sana: tällä ajalla minä tulen ja Saaralla pitää poika oleman.
CPR1642 9. Sillä tämä on Lupauxen sana: tällä ajalla minä tulen ja Saralla pitä poica oleman.
UT1548 9. Sille ette teme ombi Lupauxen sana/ quin hen puhu/ Telle aijalla minun pite tuleman/ ia
Saralla pite Poian oleman.
Sillä että tämä ompi lupauksen sana/ kuin hän puhui/ Tällä ajalla minun piti tuleman/ ja Saralla
pitää pojan oleman.
Ref2016NTSve 9. För detta (var) ett löftesord: Vid denna tid ska jag komma, och då ska Sara ha en
son.
10
TR Scriverer 10. οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ Ῥεβέκκα ἐξ ἑνὸς κοίτην ἔχουσα, Ἰσαὰκ τοῦ

πατρὸς ἡμῶν
Gr-East 10. οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ Ρεβέκκα ἐξ ἑνὸς κοίτην ἔχουσα, Ἰσαὰκ τοῦ πατρὸς
ἡμῶν·
' οὐ
ou
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TKIS 10. Eikä ainoastaan näin, vaan myös Rebekan ollessa raskaana yhdestä, isästämme Iisakista.
FiSTLK2017 10. Eikä ainoastaan näin ollut hänellä, vaan samoin Rebekallakin, joka oli tullut
raskaaksi yhdestä, meidän isästämme Iisakista.
Biblia1776 10. Mutta ei se ainoastaan, mutta myös Rebekka siitti yhdestä Isaakista meidän
isästämme.
CPR1642 10. MUtta ei se ainoastans nijn tapahtunut waan Rebecka synnytti myös Isaachist
meidän Isästäm.
UT1548 10. Mutta ei se ainostans nin heille tapachtanut/ waan mös Rebecca widhoin sighitti
Isaachist meiden Iseste.
Mutta ei se ainoastansa niin heille tapahtunut/ waan myös Rebecca wihdoin synnytti Isachista
meidän isästä.
Ref2016NTSve 10. Men inte bara det, utan också Rebecka blev havande genom vår fader Isak.

11
TR Scriverer 11. μήπω γὰρ γεννηθέντων, μηδὲ πραξάντων τι ἀγαθὸν ἢ κακόν, ἵνα ἡ κατ’
ἐκλογὴν τοῦ Θεοῦ πρόθεσις μένῃ, οὐκ ἐξ ἔργων, ἀλλ’ ἐκ τοῦ καλοῦντος,
Gr-East 11. μήπω γὰρ γεννηθέντων μηδὲ πραξάντων τι ἀγαθὸν ἢ κακόν, ἵνα ἡ κατ’
ἐκλογὴν τοῦ Θεοῦ πρόθεσις μένῃ, οὐκ ἐξ ἔργων, ἀλλ’ ἐκ τοῦ καλοῦντος,
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TKIS 11. sillä lapset eivät olleet vielä syntyneetkään eivätkä tehneet mitään hyvää tai pahaa, mutta
jotta Jumalan valinnan mukainen aivoitus pysyisi ei tekojen vuoksi, vaan kutsujan vuoksi,
FiSTLK2017 11. Ennen kuin kaksoset olivat syntyneetkään ja ennen kuin olivat tehneet mitään,
hyvää tai pahaa, niin – että Jumalan valinnan mukainen edeltävä päätös pysyisi, ei tekojen tähden,
vaan kutsujan tähden –
Biblia1776 11. Sillä ennen kuin lapset syntyivätkään ja kuin ei he vielä hyvää eikä pahaa tehneet
olleet, että Jumalan aivoitus pitäis valitsemisen jälkeen seisovainen oleman, ei töiden tähden, vaan
kutsujan armosta,
CPR1642 11. Sillä ennen cuin lapset synnyitkän ja cosca ei he wielä hywä eikä paha tehnet ollet:
Että Jumalan aiwoitus pidäis walidzemisen jälken seisowainen oleman:
UT1548 11. Sille io ennen Lasten syndymetä/ coska ei he wiele miten hyue eikä paha tehneet/
Senpäle ette Jumalan Aighotus pideis seisoman/ wloswalitzemisen ielken/
Sillä jo ennen lasten syntymää/ koska ei he wielä mitään hywää eikä pahaa tehneet/ Sen päälle
että Jumalan aiwotus pitäisi seisoman/ uloswalitsemisen jälkeen/
Ref2016NTSve 11. För innan (barnen) var födda, (och) innan de hade gjort varken gott eller ont, för
att Guds avsikt enligt utkorelsen skulle bestå och inte (bero) på gärningar, utan på honom som
kallar,
12
TR Scriverer 12. ἐρρήθη αὐτῇ ὅτι Ὁ μείζων δουλεύσει τῷ ἐλάσσονι
Gr-East 12. ἐρρέθη αὐτῇ ὅτι ὁ μείζων δουλεύσει τῷ ἐλάσσονι,
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TKIS 12. sanottiin hänelle: "Vanhempi on palveleva nuorempaa,”
FiSTLK2017 12. sanottiin hänelle: "Vanhempi on palveleva nuorempaa",
Biblia1776 12. Sanottiin hänelle: suuremman pitää vähempää palveleman.
CPR1642 12. Ei töiden ansiost waan cudzumisen armost sanottin hänelle näin:
UT1548 12. Ei Töödhen ansiosta/ waan sen Cutzuian Armosta/ nein henelle sanottin.
Ei töiden ansiosta/ waan sen kutsujan armosta/ näin hänelle sanottiin.
Ref2016NTSve 12. blev det sagt till henne: Den äldre ska tjäna den yngre.
13
TR Scriverer 13. καθὼς γέγραπται, Τὸν Ἰακὼβ ἠγάπησα, τὸν δὲ Ἠσαῦ ἐμίσησα.
Gr-East 13. καθὼς γέγραπται· τὸν Ἰακὼβ ἠγάπησα, τὸν δὲ Ἡσαῦ ἐμίσησα.
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TKIS 13. niin kuin on kirjoitettu: "Jaakobia minä rakastin, mutta Eesauta vihasin."
FiSTLK2017 13. niin kuin on kirjoitettu: "Jaakobia minä rakastin, mutta Eesauta minä vihasin."
Biblia1776 13. Niinkuin kirjoitettu on: Jakobia minä rakastin, mutta Esauta vihasin.
CPR1642 13. Suuremman pitä wähembätä palweleman. Nijncuin kirjoitettu on: Jacobia minä
racastin mutta Esauta wihaisin.
UT1548 13. Se swrembi pite palueleman site wehembete/ Ninquin kirioitettu on/ Jacob mine
racastin/ mutta Esau mine wihasin.
Se suurempi pitää palweleman sitää wähempää/ Niinkuin kirjoitettu on/ Jakob minä rakastin/
mutta Esau minä wihasin.
Ref2016NTSve 13. Det står ju skrivet: Jakob älskade jag, men Esau hatade jag.
14
TR Scriverer 14. Τί οὖν ἐροῦμεν; μὴ ἀδικία παρὰ τῷ Θεῷ; μὴ γένοιτο.
Gr-East 14. Τί οὖν ἐροῦμεν; μὴ ἀδικία παρὰ τῷ Θεῷ; μὴ γένοιτο.
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TKIS 14. Mitä siis sanomme? Ei kai Jumalassa ole vääryyttä? Eihän toki!
FiSTLK2017 14. Mitä siis sanomme? Ei kaiketi Jumalassa ole vääryyttä? Ei ikinä!
Biblia1776 14. Mitäs me siis sanomme? Onko Jumalan tykönä vääryyttä? Pois se!

CPR1642 14. MItästä me tähän sanomma? Ongo sijs Jumala wäärä:
UT1548 14. Miteste sis me tehen sanoma? Ongo sis Jumala wärä? Pois se.
Mitäste siis me tähän sanomme? Onko siis Jumala wäärä? Pois se.
Ref2016NTSve 14. Vad ska vi då säga? Inte (finns) väl orättfärdighet hos Gud? Nej, inte alls!
15
TR Scriverer 15. τῷ γὰρ Μωσῇ λέγει, Ἐλεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ, καὶ οἰκτειρήσω ὃν ἂν

οἰκτείρω
Gr-East 15. τῷ γὰρ Μωϋσεῖ λέγει· ἐλεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ, καὶ οἰκτιρήσω ὃν ἂν οἰκτίρω.
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TKIS 15. Sillä Moosekselle Hän sanoo: "Olen armahtava, ketä armahdan ja säälivä, ketä säälin."
FiSTLK2017 15. Sillä Moosekselle hän sanoo: "Olen armollinen, kenelle olen armollinen, ja
armahdan, ketä armahdan."
Biblia1776 15. Sillä hän sanoo Mosekselle: jota minä armahdan, sitä minä tahdon armahtaa, ja
tahdon olla laupias, jolle minä laupias olen.
CPR1642 15. Pois se: Sillä hän sano Mosexelle: Jollen minä olen armollinen sillen minä olen
armollinen ja ketä minä armahdan sitä minä armahdan.
UT1548 15. Sille hen sano Moseselle. Jonga mine olen Armolinen/ sen mine olen armolinen/ Ja
ketä mine armaitzen/ sen ylitze mine armaitzen.
Sillä hän sanoo Mosekselle. Jonka minä olen armollinen/ sen minä olen armollinen/ Ja ketä minä
armaitsen/ sen ylitse minä armaitsen.
Ref2016NTSve 15. För han säger till Mose: Jag ska vara barmhärtig mot den som jag är
barmhärtig mot, och jag ska förbarma mig över den som jag förbarmar mig över.
16
TR Scriverer 16. ἄρα οὖν οὐ τοῦ θέλοντος, οὐδὲ τοῦ τρέχοντος, ἀλλὰ τοῦ ἐλεοῦντος
Θεοῦ.
Gr-East 16. ἄρα οὖν οὐ τοῦ θέλοντος οὐδὲ τοῦ τρέχοντος, ἀλλὰ τοῦ ἐλεοῦντος Θεοῦ.
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TKIS 16. Niin se ei siis riipu siitä, joka tahtoo eikä siitä joka juoksee, vaan Jumalasta, joka
armahtaa.
FiSTLK2017 16. Se ei siis riipu siitä, joka tahtoo, eikä siitä, joka juoksee, vaan Jumalasta, joka on
armollinen.
Biblia1776 16. Niin ei se nyt ole sen, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan sen, joka armahtaa,
nimittäin Jumalan.
CPR1642 16. Nijn ei se nyt ole jongun tahdos eli juoxus waan Jumalan armos:
UT1548 16. Nin ei se nyt seiso iongun tahdhosa eli Jooxusa/ waan Jumalan armaitzemisesa.
Niin ei se nyt seiso jonkun tahdossa eli juoksussa/ waan Jumalan armaitsemisessa.
Ref2016NTSve 16. Så beror det nu inte på (någon) mans vilja eller strävan, utan på Guds
barmhärtighet.
17
TR Scriverer 17. λέγει γὰρ ἡ γραφὴ τῷ Φαραὼ ὅτι Εἰς αὐτὸ τοῦτο ἐξήγειρά σε, ὅπως

ἐνδείξωμαι ἐν σοὶ τὴν δύναμίν μου, καὶ ὅπως διαγγελῇ τὸ ὄνομά μου ἐν πάσῃ τῇ γῇ.
Gr-East 17. λέγει γὰρ ἡ γραφὴ τῷ Φαραὼ ὅτι εἰς αὐτὸ τοῦτο ἐξήγειρά σε, ὅπως

ἐνδείξωμαι ἐν σοὶ τὴν δύναμίν μου, καὶ ὅπως διαγγελῇ τὸ ὄνομά μου ἐν πάσῃ τῇ γῇ.
' λγει
γὰρ ἡ
legei
gar
hē
G3004
G1063 G3588
sillä sanoo

σε

ὅπως

γραφὴ τῷ

Φαραὼ ὅτι

εἰς

αὐτὸ τοῦτο ἐξήγειρά

grafē
faraō
hoti
auto touto eksēgeira
tō
eis
G1124 G3588 G5328 G3754 G1519 G846 G5124 G1825
sen juuri
korotin
Kirjoitus
faaraolle vuoksi

ἐνδείξωμαι ἐν

σοὶ

τὴν

δύναμίν μου

καὶ

ὅπως

se
hopōs endeiksōmai en
soi
tēn
dynamin mou kai
hopōs
G4571 G3704 G1731
G1722 G4671 G3588 G1411
G3450 G2532 G3704
sinut niin että osoittaisin
sinussa
voimani minun ja
niin että

διαγγελῇ

τὸ

ὄνομά μου

ἐν

πάσῃ

τῇ

γῇ

diangelē
onoma mou en
pasē
to
tē
gē
G1229
G3588 G3686 G3450 G1722 G3956
G3588 G1093
julistettaisiin
nimeäni minun
kaikkialla
maan päällä
TKIS 17. Sillä Raamattu sanoo faraolle: "Juuri sitä varten nostin sinut esiin, jotta osoittaisin sinussa
voimani ja jotta nimeäni julistettaisiin kaiken maan päällä."
FiSTLK2017 17. Sillä Raamattu sanoo faraolle: "Juuri sitä varten nostin sinut esiin, että näyttäisin
sinussa voimani ja että nimeäni julistettaisiin kaikessa maassa."

Biblia1776 17. Sillä Raamattu sanoo Pharaolle: juuri sentähden olen minä sinun herättänyt,
osoittaakseni minun voimani sinussa, että minun nimeni kaikessa maassa julistettaisiin.
CPR1642 17. Sillä Ramattu sano Pharaolle: juuri sentähden olen minä sinun herättänyt osottaxeni
minun wäkeäni sinusa että minun nimen caikesa maasa julistettaisin.
UT1548 17. Sille ette Ramattu sanopi Pharaonin tyge/ iuri sitewarten mine olen sinun
ylesherettenyt/ ette minun pite sinun päles minun Wäkeni osottaman/ Senpäle/ ette minun Nimen
pite caikesa Mailmasa iulghistettaman.
Sillä että Raamattu sanoopi pharaonin tykö/ juuri sitä warten minä olen sinun ylösherättänyt/ että
minun pitää sinun päällesi minun wäkeni osoittaman/ Senpäälle/ että minun nimen pitää kaikessa
maailmassa julkistettaman.
Ref2016NTSve 17. För Skriften säger till Farao: Just därför har jag låtit dig uppstå, för att jag ska
visa min makt på dig, och för att mitt namn ska bli förkunnat över hela jorden.
18
TR Scriverer 18. ἄρα οὖν ὃν θέλει ἐλεεῖ• ὃν δὲ θέλει σκληρύνει.
Gr-East 18. ἄρα οὖν ὃν θέλει ἐλεεῖ, ὃν δὲ θέλει σκληρύνει.
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TKIS 18. Niin Hän siis armahtaa, kenet tahtoo ja paaduttaa, kenet tahtoo.
FiSTLK2017 18. Hän on siis armollinen, kenelle tahtoo, ja paaduttaa, kenet tahtoo.
Biblia1776 18. Niin hän siis armahtaa, ketä hän tahtoo, ja paaduttaa, kenenkä hän tahtoo.
CPR1642 18. Ja nijn hän armahta ketä hän tahto ja paadutta kenengä hän tahto.
UT1548 18. Nin hen nyt armacta/ ketä hen tachto/ Ja padhutta kenen hen tachto.
Niin hän nyt armahtaa/ ketä hän tahtoo/ Ja paaduttaa kenen hän tahtoo.
Ref2016NTSve 18. Alltså är han barmhärtig mot vem han vill, och vem han vill förhärdar han.
19
TR Scriverer 19. Ἐρεῖς οὖν μοι, Τί ἔτι μέμφεται; τῷ γὰρ βουλήματι αὐτοῦ τίς
ἀνθέστηκε;
Gr-East 19. Ἐρεῖς οὖν μοι· τί ἔτι μέμφεται; τῷ γὰρ βουλήματι αὐτοῦ τίς ἀνθέστηκε;
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TKIS 19. Sinä sanot nyt minulle: "Miksi Hän vielä moittii? *Sillä kuka* voi vastustaa Hänen
tahtoaan?"
FiSTLK2017 19. Sinä kaiketi sanot minulle: "Miksi hän sitten vielä syyttää? Sillä kuka voi vastustaa
hänen tahtoaan?"
Biblia1776 19. Niin sinä sanot minulle: mitä hän siis nuhtelee? sillä kuka taitaa hänen tahtoansa
vastaan olla?
CPR1642 19. NIin sinä sanot minulle: mixi hän sijs meitä nuhtele? Cuca taita hänen tahtons wastan
olla? O ihminen parca! cuca sinä olet joca Jumalan cansa rijdellä tahdot?
UT1548 19. Nin sine mahdhat sano minulle. Mixi hen sis meite nuchtele? Cuca taita henen
Tachtons wastan seiso? O Inhimis parca/ Cuca sine olet ettes tahdhot Jumalan cansa ridhelle?
Niin sinä mahdat sanoa minulle. Miksi hän siis meitä nuhtelee? Kuka taitaa hänen tahtonsa
wastaan seisoa? Oi ihmisparka/ Kuka sinä olet ettäs tahdot Jumalan kanssa riidellä?
Ref2016NTSve 19. Du vill då säga till mig: Varför fortsätter han att förebrå oss? För vem har
motstått hans vilja?
20
TR Scriverer 20. μενοῦνγε, ὦ ἄνθρωπε, σὺ τίς εἶ ὁ ἀνταποκρινόμενος τῷ Θεῷ; μὴ ἐρεῖ
τὸ πλάσμα τῷ πλάσαντι, Τί με ἐποίησας οὕτως;
Gr-East 20. μενοῦνγε, ὦ ἄνθρωπε, σὺ τίς εἶ ὁ ἀνταποκρινόμενος τῷ Θεῷ; μὴ ἐρεῖ τὸ
πλάσμα τῷ πλάσαντι, τί με ἐποίησας οὕτως;
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TKIS 20. Niinpä, oi ihminen, mikä sinä olet, joka väität Jumalaa vastaan? Ei kai tehty sano
tekijälleen: "Miksi minut näin teit?"

FiSTLK2017 20. Tosiaan, ihminen, mikä sinä olet väittelemään Jumalaa vastaan? Ei kaiketi
saviastia sano valajalleen: "Miksi minusta tällaisen teit?"
Biblia1776 20. Ja tosin, oi ihminen, kuka sinä olet, joka Jumalaa vastaan riitelet? Sanooko työ
tekiällensä: miksis minut tainkaltaiseksi tehnyt olet?
CPR1642 20. Sanoco jongunlainen työ tekiällens?
UT1548 20. Sanoco mös iocu Teco henen Tekiellense/ Mixis minun sencaltaisexi tehnyt olet?
Sanooko myös joku teko hänen tekijällensä/ Miksi minun senkaltaiseksi tehnyt olet?
Ref2016NTSve 20. Ja, men vem är du, o människa, som säger emot Gud? Inte säger det formade
till skaparen: Varför gjorde du mig sådan?
21
TR Scriverer 21. ἢ οὐκ ἔχει ἐξουσίαν ὁ κεραμεὺς τοῦ πηλοῦ, ἐκ τοῦ αὐτοῦ φυράματος
ποιῆσαι ὃ μὲν εἰς τιμὴν σκεῦος, ὃ δὲ εἰς ἀτιμίαν;
Gr-East 21. ἢ οὐκ ἔχει ἐξουσίαν ὁ κεραμεὺς τοῦ πηλοῦ, ἐκ τοῦ αὐτοῦ φυράματος
ποιῆσαι ὃ μὲν εἰς τιμὴν σκεῦος, ὃ δὲ εἰς ἀτιμίαν;
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TKIS 21. Vai eikö savenvalajalla ole valta saveen, tehdäkseen samasta seoksesta toisen astian
jaloon ja toisen halpaan käyttöön?
FiSTLK2017 21. Vai eikö savenvalajalla ole valta tehdä samasta saviseoksesta toinen astia jaloa,
toinen halpaa käyttöä varten?
Biblia1776 21. Eli eikö savenvalajalla ole saven päälle valtaa, yhdestä kappaleesta tehdä yhtä
astiaa kunnialliseksi ja toista huonoksi?
CPR1642 21. Mixis minun sencaltaisexi tehnyt olet? Eikö Sawenwalajalla ole walda yhdestä
sawencappalesta tehdä yhtä astiata cunniaxi ja toista häpiäxi?
UT1548 21. Eikö Sauenwalaijalla ole walda/ ydhesta pystyste tehdhä/ yxi Astia cunniaxi/ ia sen
toisen häpijexi?
Eikö sawenwalajalla ole walta/ yhdestä pystistä tehdä/ Yksi astia kunniaksi/ ja sen toisen
häpeäksi?
Ref2016NTSve 21. Eller har inte krukmakaren makt över leran, att av samma klump göra ett kärl till
heder och ett annat till vanheder?
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TR Scriverer 22. εἰ δὲ θέλων ὁ Θεὸς ἐνδείξασθαι τὴν ὀργήν, καὶ γνωρίσαι τὸ δυνατὸν
αὐτοῦ, ἤνεγκεν ἐν πολλῇ μακροθυμίᾳ σκεύη ὀργῆς κατηρτισμένα εἰς ἀπώλειαν•

Gr-East 22. εἰ δὲ θέλων ὁ Θεὸς ἐνδείξασθαι τὴν ὀργὴν καὶ γνωρίσαι τὸ δυνατὸν αὐτοῦ
ἤνεγκεν ἐν πολλῇ μακροθυμίᾳ σκεύη ὀργῆς κατηρτισμένα εἰς ἀπώλειαν,
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TKIS 22. Entä jos Jumala, tahtoessaan osoittaa vihaansa ja tehdä voimansa tiettäväksi, on suurella
pitkämielisyydellä kärsinyt häviöön valmiita vihan astioita
FiSTLK2017 22. Mutta entä jos Jumala – vaikka tahtookin näyttää vihansa ja tehdä tiettäväksi
voimansa – on suurella pitkämielisyydellä kärsinyt vihan astioita, jotka olivat valmiita hävitettäviksi,
Biblia1776 22. Sentähden, jos Jumala tahtoo vihansa osoittaa ja voimansa ilmoittaa, on hän
suurella kärsivällisyydellä kärsinyt vihansa astioita, jotka ovat kadotukseen valmistetut.
CPR1642 22. Sentähden jos Jumala tahto wihans osotta ja woimans ilmoitta on hän suurella
kärsimisellä kärsinyt hänen wihans astioita jotca owat cadotuxeen walmistetut:
UT1548 22. Senteden/ ios Jumala tachto wihans osotta/ ia woima's ilmoitta/ Ombi hen swren
Kerssimisen cansa kerssinyt henen Wihans Astiat/ iotca walmistetut ouat cadhotuxehen/ Senpäle
Sentähden/ jos Jumalaa tahtoo wihansa osoittaa/ ja woimansa ilmoittaa/ Ompi hän suuren
kärsimisen kanssa kärsinyt hänen wihansa astiat/ jotka walmistetut owat kadotuksehen/
Senpäälle
Ref2016NTSve 22. Men om Gud, när han ville visa sin vrede och göra sin makt känd, med stort
tålamod hade fördrag med vredens kärl, som var färdiga att förstöras,
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TR Scriverer 23. καὶ ἵνα γνωρίσῃ τὸν πλοῦτον τῆς δόξης αὐτοῦ ἐπὶ σκεύη ἐλέους, ἃ
προητοίμασεν εἰς δόξαν,
Gr-East 23. καὶ ἵνα γνωρίσῃ τὸν πλοῦτον τῆς δόξης αὐτοῦ ἐπὶ σκεύη ἐλέους, ἃ
προητοίμασεν εἰς δόξαν,
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TKIS 23. tehdäkseen samalla tiettäväksi kirkkautensa runsauden laupeuden astioissa, jotka Hän on
ennalta valmistanut kirkkauteen?
FiSTLK2017 23. ja on tehnyt sen saattaakseen kirkkautensa runsauden tiettäväksi laupeuden
astioille, jotka hän on valmistanut edeltä kirkkauteen?
Biblia1776 23. Ja että hän tiettäväksi tekis kunniansa rikkauden laupiutensa astioille, jotka hän
kunniaan on valmistanut,
CPR1642 23. Että hän tiettäwäxi tekis hänen cunnians rickauden hänen laupiudens astioille jotca
hän cunniahan on walmistanut.
UT1548 23. ette henen piti tietteuexi tekemen henen Cunnians rickaudhen/ ylitze henen
Laupiudhensa Astiain/ iotca hen Cunniaxi ombi walmistanut.
että hänen piti tiettäwäksi tekemän hänen kunniansa rikkauden/ ylitse hänen laupeutensa astiain/
jotka hän kunniaksi ompi walmistanut.
Ref2016NTSve 23. så (var det) för att han skulle göra sin härlighets rikedom känd på
barmhärtighetens kärl, som han i förväg berett till härlighet,
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TR Scriverer 24. οὓς καὶ ἐκάλεσεν ἡμᾶς οὐ μόνον ἐξ Ἰουδαίων, ἀλλὰ καὶ ἐξ ἐθνῶν; GrEast 24. οὓς καὶ ἐκάλεσεν ἡμᾶς οὐ μόνον ἐξ Ἰουδαίων, ἀλλὰ καὶ ἐξ ἐθνῶν,
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TKIS 24. *Niitä olemme me*, jotka Hän on myös kutsunut, ei ainoastaan juutalaisista, vaan myös
pakanoista,
FiSTLK2017 24. Sellaisiksi hän on kutsunut meidätkin, ei ainoastaan juutalaisista, vaan myös
pakanoista,
Biblia1776 24. Jotka hän myös kutsunut on, nimittäin meitä, ei ainoasti Juudalaisista, vaan myös
pakanoista,

CPR1642 24. Jotca hän myös cudzunut on nimittäin meitä ei ainoastans Judalaisista waan myös
pacanoista.
UT1548 24. Jotca hen mös cutzunut on/ nimiten meite/ Ei ainostans Juttaista/ wan mös
Pacanoista.
Jotka hän myös kutsunut on/ nimittäin meitä/ Ei ainoastansa juuttaista/ waan myös pakanoista
Ref2016NTSve 24. nämligen oss som han har kallat, inte bara från judarna utan också från
hedningarna.
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TR Scriverer 25. ὡς καὶ ἐν τῷ Ὡσηὲ λέγει, Καλέσω τὸν οὐ λαόν μου λαόν μου• καὶ τὴν

οὐκ ἠγαπημένην ἠγαπημένην
Gr-East 25. ὡς καὶ ἐν τῷ Ὡσηὲ λέγει· καλέσω τὸν οὐ λαόν μου λαόν μου, καὶ τὴν οὐκ
ἠγαπημένην ἠγαπημένην·
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TKIS 25. niin kuin Hän myös *Hoosean kirjassa* sanoo: "Olen kutsuva kansakseni sen, joka ei ollut
kansani ja rakkaakseni sen, joka ei ollut rakkaani.
FiSTLK2017 25. niin kuin hän myös Hoosean kirjassa sanoo: "Minä olen kutsuva kansakseni sen,
joka ei ollut minun kansani, ja rakkaakseni sen, joka ei ollut minun rakkaani.
Biblia1776 25. Niinkuin hän myös Hosean kautta sanoo: minä tahdon kutsua sen minun
kansakseni, joka ei ollut minun kansani, ja minun rakkaakseni, joka ei minun rakkaani ollut.
CPR1642 25. Nijncuin hän Osean cautta sano: Minä tahdon cudzua sen minun Canssaxeni joca ei
minun Canssan ollutcan: ja minun rackaxeni joca ei minun rackan ollutcan.
UT1548 25. Ninquin hen mös sanopi Osean cautta/ Mine tadhon sen cutzua minun Canssaxeni/
ioca ei minun Canssan ollut. Ja minun Rackaxeni/ ioca ei minun Rackan ollut.
Niinkuin hän myös sanoopi Osean kautta/ Minä tahdon sen kutsua minun kansakseni/ joka ei
minun kansani ollut. Ja minun rakkaakseni/ joka ei minun rakkaan ollut
Ref2016NTSve 25. Så säger han också genom Hosea: Det som inte var mitt folk ska jag kalla mitt
folk, och den som inte var älskad ska jag kalla min älskade.
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TR Scriverer 26. καὶ ἔσται, ἐν τῷ τόπῳ οὗ ἐρρήθη αὐτοῖς, Οὐ λαός μου ὑμεῖς, ἐκεῖ
κληθήσονται υἱοὶ Θεοῦ ζῶντος.
Gr-East 26. καὶ ἔσται ἐν τῷ τόπῳ οὗ ἐρρέθη αὐτοῖς, οὐ λαός μου ὑμεῖς, ἐκεῖ
κληθήσονται υἱοὶ Θεοῦ ζῶντος.
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te/ te ette ole kansani minun siellä heitä kutsutaan lapsiksi Jumalan elävän
TKIS 26. Ja on tapahtuva, että siinä paikassa, jossa heille sanottiin: 'Te ette ole kansani', siinä heitä
kutsutaan elävän Jumalan lapsiksi."
FiSTLK2017 26. On tapahtuva, että siinä paikassa, jossa heille on sanottu: 'Te ette ole minun
kansani', siinä heitä kutsutaan elävän Jumalan lapsiksi."
Biblia1776 26. Ja pitää tapahtuman, että siinä paikassa, missä heille sanottiin: ette ole minun
kansani, siellä pitää heitä elävän Jumalan lapsiksi kutsuttaman.
CPR1642 26. Ja pitä tapahtuman että siellä cuin heille sanottin: et te ole minun Canssan: pitä heitä
eläwän Jumalan lapsixi cudzuttaman.
UT1548 26. Ja sen pite tapachtaman/ Ette sielle/ cussa heille sanottu oli/ Eipe te ole minun
Canssan/ Sijne he pite cutzutaman Eleuen Jumalan Lapsixi.
Ja sen pitää tapahtuman/ Että siellä/ kussa heille sanottu oli/ Eipä te ole minun kansani/ Siinä he
pitää kutsuttaman Eläwän Jumalan lapsiksi.
Ref2016NTSve 26. Och det ska ske, att på den plats där det sades till dem: Ni (är) inte mitt folk, där
ska de kallas den levande Gudens barn.
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TR Scriverer 27. Ἠσαΐας δὲ κράζει ὑπὲρ τοῦ Ἰσραήλ, Ἐὰν ᾖ ὁ ἀριθμὸς τῶν υἱῶν
Ἰσραὴλ ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης, τὸ κατάλειμμα σωθήσεται•
Gr-East 27. Ἡσαΐας δὲ κράζει ὑπὲρ τοῦ Ἰσραήλ· ἐὰν ᾖ ὁ ἀριθμὸς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ὡς
ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης, τὸ κατάλειμμα σωθήσεται·
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TKIS 27. Mutta Jesaja huudahtaa Israelista: "Vaikka Israelin lasten luku olisi kuin meren hiekka, niin
pelastuu vain jäännös."
FiSTLK2017 27. Mutta Jesaja huudahtaa Israelista: "Vaikka Israelin lapsia olisi määrältään kuin
meren hiekkaa, pelastuu heistä vain jäännös.

Biblia1776 27. Mutta Jesaias huutaa Israelin edestä: jos Israelin lasten luku olis niinkuin santa
meressä, niin kuitenkin tähteet autuaaksi tulevat.
CPR1642 27. Mutta Esaias huuta Israelin edestä: jos Israelin lasten lucu olis nijncuin sanda meresä
nijn cuitengin tähtet autuaxi tulewat.
UT1548 27. Mutta Esaias hwta Israelin edes/ ios Israelin Lasten lucu nin olis/ quin sanda meresse/
Nin quitengin ne techteet autuaxi tuleuat.
Mutta Esaias huutaa Israelin edessä/ jos Israelin lasten luku niin olisi/ kuin santa meressä/ Niin
kuitenkin ne tähteet autuaaksi tulewat.
Ref2016NTSve 27. Men Jesaja utropar om Israel: Även om antalet av Israels barn vore som sanden
i havet, så ska (bara) en rest bli frälst.
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TR Scriverer 28. λόγον γὰρ συντελῶν καὶ συντέμνων ἐν δικαιοσυνῃ• ὅτι λόγον
συντετμημένον ποιήσει Κύριος ἐπὶ τῆς γῆς.
Gr-East 28. λόγον γὰρ συντελῶν καὶ συντέμνων ἐν δικαιοσύνῃ, ὅτι λόγον
συντετμημένον ποιήσει Κύριος ἐπὶ τῆς γῆς.
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TKIS 28. Sillä *Herra toteuttaa joutuisasti tuomiopäätöksensä vanhurskaudessa, koska Hän on
toimittava nopean selvityksen maan päällä*."
FiSTLK2017 28. Sillä sanansa Herra on toteuttava maan päällä vanhurskaudessa lopullisesti ja
äkkiä."
Biblia1776 28. Sillä kuluttamus ja lyhentämys pitää tapahtuman vanhurskaudeksi, että Herra tekee
hävityksen maan päällä,
CPR1642 28. Sillä culuttamus ja lyhendämys pitä tapahtuman wanhurscaudexi. Ja idze HERra on
sen häwityxen maan pääldä hillidzewä.
UT1548 28. Sille ette yxi Hätemys ia Häuitos pite tapactaman/ ia quitengin se kiendy
wanhurskaudhexi. Sille ette itze HERRA pite sen Häuitoxen Maan päle * hilitzemen.
Sillä että yksi häätämys ja häwitys pitää tapahtuman/ ja kuitenkin se kääntyy wanhurskaudeksi.
Sillä että itse HERRA pitää sen häwityksen maan päällä hillitsemän.
Ref2016NTSve 28. För han ska fullborda verket och förkorta det i rättfärdighet, för Herren ska snart
avsluta verket på jorden.
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TR Scriverer 29. καὶ καθὼς προείρηκεν Ἠσαΐας, Εἰ μὴ Κύριος Σαβαὼθ ἐγκατέλιπεν
ἡμῖν σπέρμα, ὡς Σόδομα ἂν ἐγενήθημεν, καὶ ὡς Γόμορρα ἂν ὡμοιώθημεν.
Gr-East 29. καὶ καθὼς προείρηκεν Ἡσαΐας, εἰ μὴ Κύριος Σαβαὼθ ἐγκατέλειπεν ἡμῖν
σπέρμα, ὡς Σόδομα ἂν ἐγενήθημεν καὶ ὡς Γόμορρα ἂν ὡμοιώθημεν.
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TKIS 29. Niin kuin Jesaja myös on ennalta sanonut: "Jollei Herra Sebaot olisi jättänyt meille
jälkeläisiä, meistä olisi tullut niin kuin Sodoma ja olisimme käyneet Gomorran kaltaisiksi."
FiSTLK2017 29. Kuten Jesaja on myös ennustanut: "Ellei Herra Sebaot olisi jättänyt meille
siementä, meidän olisi käynyt kuin Sodoman, ja olisimme Gomorran kaltaisia."
Biblia1776 29. Ja niinkuin Jesaias ennen sanoi: ellei Herra Zebaot olisi meille siementä jättänyt,
niin me olisimme olleet kuin Sodoma ja senkaltaiset kuin Gomorra.
CPR1642 29. Nijncuin Esaias ennen sanoi: ellei HERra Zebaoth olis meille siemendä jättänyt nijn
me olisimma ollet cuin Sodoma ja sencaltaiset cuin Gomorra.
UT1548 29. Ja ninquin Esaias ennen sanoi/ Ellei HERRA Zebaoth olis meille iettenyt Sieme'de/ nin
me olisima olluet quin Sodoma ia sencaltaiset quin Gomorra.
Ja niinkuin Esaias ennen sanoi/ Ellei HERRA Zebaoth olisi meille jättänyt siementä/ niin me
olisimme olleet kuin Sodoma ja senkaltaiset kuin Gomorra.
Ref2016NTSve 29. Och, såsom Jesaja har förutsagt: Om inte Herren Sebaot hade lämnat kvar åt
oss en säd, (så) hade vi blivit som Sodom och vi hade blivit likt Gomorra.
30
TR Scriverer 30. Τί οὖν ἐροῦμεν; ὅτι ἔθνη τὰ μὴ διώκοντα δικαιοσύνην, κατέλαβε
δικαιοσύνην, δικαιοσύνην δὲ τὴν ἐκ πίστεως•
Gr-East 30. Τί οὖν ἐροῦμεν; ὅτι ἔθνη τὰ μὴ διώκοντα δικαιοσύνην κατέλαβε
δικαιοσύνην, δικαιοσύνην δὲ τὴν ἐκ πίστεως·
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TKIS 30. Mitä siis sanomme? Että pakanat, jotka eivät tavoitelleet vanhurskautta, ovat
vanhurskauden saavuttaneet, mutta sen vanhurskauden, joka tulee uskon perusteella.
FiSTLK2017 30. Mitä me siis sanomme? Että pakanat, jotka eivät tavoitelleet vanhurskautta, ottivat
vastaan vanhurskauden, mutta sen vanhurskauden, joka tulee uskosta,
Biblia1776 30. Mitäs me siis sanomme? (Me sanomme:) pakanat, jotka ei ole vanhurskautta
etsineet, ovat saaneet vanhurskauden, mutta sen vanhurskauden, joka uskosta on:
CPR1642 30. MItästä me tähän sanomma? Me sanomma: pacanat jotca ei ole wanhurscautta
pyytänet owat saanet wanhurscauden mutta minä sanon sijtä wanhurscaudest joca uscosta tule.
UT1548 30. Miteste me sis tehen sanoma? Sen me sanoma/ Ette Pacanat/ iotca ei ole
wanhurskaudhen ielken seisoneet/ ne ouat wanhurskaudhen saaneet/ Mutta mine sanon sijte
wanhurskaudhesta ioca vskosta tulepi.
Mitästä me siis tähän sanomme? Sen me sanomme/ Että pakanat/ jotka ei ole wanhurskauden
jälkeen seisoneet/ ne owat wanhurskauden saaneet/ Mutta minä sanon siitä wanhurskaudesta
joka uskosta tuleepi.
Ref2016NTSve 30. Vad ska vi då säga? (Jo), att hedningarna, som inte strävade efter rättfärdighet,
har fått rättfärdighet, den rättfärdighet som kommer av tron.
31
TR Scriverer 31. Ἰσραὴλ δέ, διώκων νόμον δικαιοσύνης, εἰς νόμον δικαιοσύνης οὐκ
ἔφθασε.
Gr-East 31. Ἰσραὴλ δὲ διώκων νόμον δικαιοσύνης εἰς νόμον δικαιοσύνης οὐκ ἔφθασε.
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TKIS 31. Sen sijaan Israel, joka tavoitteli vanhurskauden lakia, ei ole vanhurskauden* lakia
saavuttanut.
FiSTLK2017 31. mutta Israel, joka tavoitteli vanhurskauden lakia, ei vanhurskauden lakia
saavuttanut.

Biblia1776 31. Mutta Israel, joka vanhurskauden lakia on etsinyt, ei ole vanhurskauden lakia saanut.
CPR1642 31. Mutta Israel joca wanhurscauden Lakia on pyytänyt ei ole wanhurscauden Lakia
saanut.
UT1548 31. Mutta Israel/ ioca on wanhurskaudhen Lain ielken seisonut/ ia ei ole saanut
wanhurskaudhen Lakija.
Mutta Israel/ joka on wanhurskauden lain jälkeen seisonut/ ja ei ole saanut wanhurskauden lakia.
Ref2016NTSve 31. Men Israel, som strävade efter rättfärdighetens lag, har inte nått fram till
rättfärdighetens lag.
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TR Scriverer 32. διατί; ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως, ἀλλ’ ὡς ἐξ ἔργων νόμου• προσέκοψαν γὰρ τῷ
λίθῳ τοῦ προσκόμματος,
Gr-East 32. διατί; ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως, ἀλλ’ ὡς ἐξ ἔργων νόμου· προσέκοψαν γὰρ τῷ
λίθῳ τοῦ προσκόμματος,
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TKIS 32. Miksi? Koska perustana ei ollut usko, vaan ikään kuin (lain) teot. Sillä he loukkaantuivat
loukkauskiveen,
FiSTLK2017 32. Minkä tähden? Sen tähden, ettei se tapahtunut uskosta, vaan ikään kuin lain
teoista, sillä he loukkaantuivat loukkauskiveen,
Biblia1776 32. Minkätähden? Ettei he sitä uskosta, mutta niinkuin lain töistä etsivät. Sillä he ovat
loukanneet itsensä loukkauskiveen.
CPR1642 32. Mingätähden? Ettei he sitä uscosta mutta Lain töistä edzeit: sillä he owat loucannet
idzens Louckauskiween. Nijncuin kirjoitettu on:
UT1548 32. Minge tedhen? Senteden ettei he site vskosta/ mutta ninquin Lain töiste etzit. Sille he
ouat louckaneet itzens sen Caadhekiuen päle/
Mikä tähden? Sentähden ettei he siitä uskosta/ mutta niinkuin lain töistä etsit. Sillä he owat
loukanneet itsensä sen kaadhekiwen
loukkauskiwen
päälle/
Ref2016NTSve 32. Varför? Därför att (de sökte den) inte genom tro utan genom laggärningar. För
de stötte sig mot stötestenen,
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TR Scriverer 33. καθὼς γέγραπται, Ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν λίθον προσκόμματος καὶ
πέτραν σκανδάλου• καὶ πᾶς ὁ πιστεύων ἐπ’ αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται.
Gr-East 33. καθὼς γέγραπται· ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν λίθον προσκόμματος καὶ πέτραν
σκανδάλου, καὶ ὁ πιστεύων ἐπ’ αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται.
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TKIS 33. niin kuin on kirjoitettu: "Katso, minä panen Siioniin loukkauskiven ja kompastuksen kallion,
ja (yksikään), joka Häneen uskoo, ei häpeään joudu."
FiSTLK2017 33. niin kuin on kirjoitettu: "Katso, panen Siioniin loukkauskiven ja kompastuksen
kallion, eikä kukaan, joka häneen uskoo, joudu häpeään."
Biblia1776 33. Niinkuin kirjoitettu on: katso, minä panen Zioniin loukkauskiven ja pahennuksen
kallion, ja jokainen, joka hänen päällensä uskoo, ei pidä häpiään tuleman.
CPR1642 33. Cadzo minä panen Zionijn louckauskiwen ja pahennuxen callion: joca hänen päällens
usco ei händä pidä häwäistämän.
UT1548 33. Ninquin kirioitettu ombi. Catzos/ mine pane' Zionijn ydhen caadhekiuen/ ia ydhen
pahoituxen Callion/ Ja ioca hene' pälens vskopi/ ei henen pidhe häueistemen.
Niinkuin kirjoitettu ompi. Katsos/ minä panen Zioniin yhden kaadhekiwen/ ja yhden pahoituksen
kallion/ Ja joka hänen päällensä uskoopi/ ei hänen pidä häwäistämän.
Ref2016NTSve 33. som det står skrivet: Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men
var och en som tror på honom ska inte komma på skam.

Rooma 10 (Romans 10)
1
TR Scriverer 1. Ἀδελφοί, ἡ μὲν εὐδοκία τῆς ἐμῆς καρδίας καὶ ἡ δέησις ἡ πρὸς τὸν Θεὸν
ὑπὲρ τοῦ Ἰσραήλ ἐστιν εἰς σωτηρίαν.
Gr-East 1. Ἀδελφοί, ἡ μὲν εὐδοκία τῆς ἐμῆς καρδίας καὶ ἡ δέησις ἡ πρὸς τὸν Θεὸν ὑπὲρ
τοῦ Ἰσραήλ ἐστιν εἰς σωτηρίαν·
" ἀδελφοί ἡ
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TKIS 1. Veljet, toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa *Israelin puolesta,* että he pelastuisivat.
FiSTLK2017 1. Veljet, minä toivon sydämeni pohjasta ja rukoilen Jumalaa Israelin puolesta, että he
pelastuisivat.
Biblia1776 1. Veljet, minun sydämeni halu ja rukous on Jumalan tykö Israelin edestä, että he
autuaaksi tulisivat.
CPR1642 1. WEljet minun sydämeni halu ja rucous on Jumalan tygö Israelin edestä että he autuaxi
tulisit:
UT1548 1. RAckat Weliet/ minun Sydhemeni halu/ ia rucous ombi Jumalan tyge Israelin edeste/
ette he tulisit autuaxi.
Rakkaat weljet/ minun sydämeni halu/ ja rukous ompi Jumalan tykö Israelin edestä/ että he tulisit
autuaaksi.
Ref2016NTSve 1. Bröder, mitt hjärtas önskan och bön till Gud för Israel är, att de ska bli frälsta.
2
TR Scriverer 2. μαρτυρῶ γὰρ αὐτοῖς ὅτι ζῆλον Θεοῦ ἔχουσιν, ἀλλ’ οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν
Gr-East 2. μαρτυρῶ γὰρ αὐτοῖς ὅτι ζῆλον Θεοῦ ἔχουσιν, ἀλλ’ οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν.
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TKIS 2. Sillä todistan heistä, että heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei tiedon mukaan.
FiSTLK2017 2. Sillä todistan heistä, että heillä on kiivaus Jumalan puoleen, mutta ei oikean tiedon
mukaan,
Biblia1776 2. Sillä minä annan heille todistuksen, että heillä on kiivaus Jumalan puoleen, mutta ei
taidon jälkeen.
CPR1642 2. Sillä minä annan heille todistuxen ettäi heillä on ahkerus Jumalan puoleen mutta
tyhmydes.
UT1548 2. Sille mine a'nan heille todhistuxen/ ette heille ombi achkerus Jumalan pole'/ Mutta
tyhmydhen cansa.
Sillä minä annan heille todistuksen/ että heille ompi ahkeruus Jumalan puoleen/ Mutta tyhmyyden
kanssa.
Ref2016NTSve 2. För jag kan vittna om att de har iver för Gud, men saknar insikt.
3
TR Scriverer 3. ἀγνοοῦντες γὰρ τὴν τοῦ Θεοῦ δικαιοσύνην, καὶ τὴν ἰδίαν δικαιοσύνην
ζητοῦντες στῆσαι, τῇ δικαιοσύνῃ τοῦ Θεοῦ οὐχ ὑπετάγησαν.
Gr-East 3. ἀγνοοῦντες γὰρ τὴν τοῦ Θεοῦ δικαιοσύνην, καὶ τὴν ἰδίαν δικαιοσύνην
ζητοῦντες στῆσαι, τῇ δικαιοσύνῃ τοῦ Θεοῦ οὐχ ὑπετάγησαν.
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TKIS 3. Kun he näet eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa
vanhurskauttaan, he eivät ole alistuneet Jumalan vanhurskauteen.
FiSTLK2017 3. sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan yrittävät pystyttää omaa
vanhurskauttaan, he eivät ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle.
Biblia1776 3. Sillä ei he ymmärrä Jumalan vanhurskautta, vaan pyytävät omaa vanhurskauttansa
vahvistaa, eikä ole Jumalan vanhurskaudelle kuuliaiset:
CPR1642 3. Sillä ei he ymmärrä sitä wanhurscautta joca Jumalan edes kelpa waan pytäwät oma
wanhurscauttans wahwista eikä ole sille wanhurscaudelle cuuliaiset cuin Jumalan edes kelpa:
UT1548 3. Sille ettei he ymmerdhe site Wanhurskautta ioca Jumalan edes kelpa/ waan etziuet oma
Wanhurskauttans ylesoijenda/ ia nin ei he ole sen Wanhurskaudhen alamaiset/ ioca Jumalan edes
kelpa.

Sillä ettei he ymmärrä sitä wanhurskautta joka Jumalan edessä kelpaa/ waan etsiwät omaa
wanhurskauttans ylös ojentaa/ ja niin ei he ole sen wanhurskauden alamaiset/ joka Jumalan
edessä kelpaa.
Ref2016NTSve 3. För de förstår inte Guds rättfärdighet, utan försöker upprätta sin egen
rättfärdighet och har inte underordnat sig Guds rättfärdighet.
4
TR Scriverer 4. τέλος γὰρ νόμου Χριστὸς εἰς δικαιοσύνην παντὶ τῷ πιστεύοντι. GrEast 4. τέλος γὰρ νόμου Χριστὸς εἰς δικαιοσύνην παντὶ τῷ πιστεύοντι.
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TKIS 4. Sillä Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle uskovalle*.
FiSTLK2017 4. Sillä Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo.
Biblia1776 4. Sillä Kristus on lain loppu, jokaiselle uskovaiselle vanhurskaudeksi.
CPR1642 4. Sillä Christus on Lain loppu joca hänen päällens usco se on wanhurscas.
UT1548 4. Sille ette Christus ombi Lain Loppu/ Joca henen pälens vskopi/ se ombi wanhurskas.
Sillä että Kristus ompi lain loppu/ Joka hänen päällens uskoopi/ se ompi wanhurskas.
Ref2016NTSve 4. För Kristus är lagens fullbordan, till rättfärdighet för var och en som tror.
5
TR Scriverer 5. Μωσῆς γὰρ γράφει τὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ τοῦ νόμου, ὅτι ὁ ποιήσας
αὐτὰ ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτοῖς.
Gr-East 5. Μωϋσῆς γὰρ γράφει τὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ τοῦ νόμου, ὅτι ὁ ποιήσας αὐτὰ
ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτοῖς·
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TKIS 5. Mooses kyllä kirjoittaa siitä vanhurskaudesta, joka perustuu lakiin, että "ihminen, joka *ne
pitää, on niistä* elävä.”
FiSTLK2017 5. Kirjoittaahan Mooses siitä vanhurskaudesta, joka tulee laista, että ihminen, joka sen
täyttää, on siitä elävä.

Biblia1776 5. Sillä Moses kirjoittaa siitä vanhurskaudesta, joka laista on, että kuka ihminen ne
tekee, hänen pitää niissä elämän.
CPR1642 5. Moses kyllä kirjoitta sijtä wanhurscaudest cuin Laista tule että cuca ihminen sen teke
hänen pitä sijnä elämän.
UT1548 5. Moses kylle kirioita sijte Wanhurskaudhesta ioca Laista tule/ Ette ioca Inhiminen sen
teke/ henen pite * sijnä elemen.
Moses kyllä kirjoitta siitä wanhurskaudesta joka laista tulee/ Että joka ihminen sen tekee/ hänen
pitää siinä elämän.
Ref2016NTSve 5. För Mose skriver om den rättfärdighet som kommer av lagen, att den människa
som gör dessa ting ska leva genom dem.
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TR Scriverer 6. ἡ δὲ ἐκ πίστεως δικαιοσύνη οὕτω λέγει, Μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου, Τίς
ἀναβήσεται εἰς τὸν οὐρανόν; τοῦτ’ ἔστι Χριστὸν καταγαγεῖν•
Gr-East 6. ἡ δὲ ἐκ πίστεως δικαιοσύνη οὕτω λέγει· μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου, τίς
ἀναβήσεται εἰς τὸν οὐρανόν; τοῦτ’ ἔστι Χριστὸν καταγαγεῖν·
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TKIS 6. Mutta uskon perusteella tuleva vanhurskaus sanoo näin: "Älä sano sydämessäsi: 'Kuka
nousee taivaaseen?' nimittäin* tuomaan Kristusta alas,
FiSTLK2017 6. Mutta se vanhurskaus, joka tulee uskosta, sanoo näin: "Älä sano sydämessäsi: Kuka
nousee taivaaseen?" se on: tuomaan Kristusta alas,
Biblia1776 6. Mutta se vanhurskaus, joka uskosta on, sanoo näin: älä sano sydämessäs: kuka
tahtoo astua ylös taivaasen? se on Kristusta tänne tuoda alas.
CPR1642 6. Mutta se wanhurscaus cuin uscosta tule sano näin: älä sano sydämesäs: cuca tahto
ylösastua taiwasen?
UT1548 6. Mutta se Wanhurskaus ioca Uskosta ombi/ sanopi nein/ Ele sano Sydhemeses Cuca
tachto * Ylesastu Taiuasen?
Mutta se wanhurskaus joka uskosta ompi/ sanoopi näin/ Älä sano sydämessäsi kuka tahtoo ylös
astua taiwaaseen?
Ref2016NTSve 6. Men den rättfärdighet som kommer av tro säger så: Säg inte i ditt hjärta: Vem vill
fara upp till himlen? Det vill säga, för att hämta ner Kristus.
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TR Scriverer 7. ἤ, Τίς καταβήσεται εἰς τὴν ἄβυσσον; τοῦτ’ ἔστι Χριστὸν ἐκ νεκρῶν
ἀναγαγεῖν.
Gr-East 7. ἤ τίς καταβήσεται εἰς τὴν ἄβυσσον; τοῦτ’ ἔστι Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ἀναγαγεῖν.
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TKIS 7. tai: 'Kuka astuu alas syvyyteen?' nimittäin, nostamaan Kristusta kuolleista.
FiSTLK2017 7. tai: "Kuka astuu alas syvyyteen?" se on: nostamaan Kristusta kuolleista.
Biblia1776 7. Eli kuka tahtoo astua alas syvyyteen: se on: Kristusta kuolleista jälleen tuoda?
CPR1642 7. ( Se on Christusta tänne alas hakea ) Eli cuca tahto alasastua sywyten? se on
Christusta hake cuolleista.
UT1548 7.
Se on/ Christusta tenne alashakia
Eli cuca tachto alasastu Sywuytehen?
Se on/ Christusta coolleista iellenshakia
Se on/ Kristusta tänne alashakea
Eli kuka tahtoo alas astua sywyytehen?
Se on/ Kristusta kuolleista jällens hakea
Ref2016NTSve 7. Eller: Vem vill stiga ner i avgrunden? Det vill säga, för att hämta upp Kristus från
de döda.
8
TR Scriverer 8. ἀλλὰ τί λέγει; Ἐγγύς σου τὸ ῥῆμά ἐστιν, ἐν τῷ στόματί σου καὶ ἐν τῇ
καρδίᾳ σου• τοῦτ’ ἔστι τὸ ῥῆμα τῆς πίστεως ὃ κηρύσσομεν•
Gr-East 8. Ἀλλὰ τί λέγει; ἐγγύς σου τὸ ῥῆμά ἐστιν, ἐν τῷ στόματί σου καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ
σου· τοῦτ’ ἔστι τὸ ῥῆμα τῆς πίστεως ὃ κηρύσσομεν.
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TKIS 8. Mutta mitä se sanoo? —”Sana on sinua lähellä, suussasi ja sydämessäsi"; se on se uskon,
jota me saarnamme.
FiSTLK2017 8. Mutta mitä se sanoo? "Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi."
Se on se uskon sana, jota saarnaamme.
Biblia1776 8. Vaan mitä hän sanoo? Se sana on juuri sinun tykönäs, nimittäin sinun suussas ja
sydämessäs. Tämä on se sana uskosta, jota me saarnaamme.
CPR1642 8. Waan mitä se sano? Se sana on juuri sinun tykönäs nimittäin sinun suusas ja
sydämesäs. Tämä on se sana uscosta jota me saarnamma.
UT1548 8. Waan mite Ramattu sanopi? Se sana o'bi sinu' iwri tykenes/ nimiten/ sinu' Suusas ia
sinun Sydhemeses. Teme on se Sana vskosta/ ionga me sarnama.
Waan mitä Raamattu sanoopi? Se sana ompi sinun juuri tykönäsi/ nimittäin/ sinun suussasi ja
sinun sydämessäsi. Tämä on se sana uskosta/ jonka me saarnaamme.
Ref2016NTSve 8. Men vad säger den? Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta. Det är trons ord
som vi predikar.
9
TR Scriverer 9. ὅτι ἐὰν ὁμολογήσῃς ἐν τῷ στόματί σου Κύριον Ἰησοῦν, καὶ πιστεύσῃς
ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ὁ Θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, σωθήσῃ•
Gr-East 9. ὅτι ἐὰν ὁμολογήσῃς ἐν τῷ στόματί σου Κύριον Ἰησοῦν, καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ
καρδίᾳ σου ὅτι ὁ Θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, σωθήσῃ·
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TKIS 9. Jos sinä näet suullasi tunnustat *Jeesuksen Herraksi* ja uskot sydämessäsi, että Jumala
on Hänet kuolleista herättänyt, niin pelastut,
FiSTLK2017 9. Sillä jos tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala
on hänet kuolleista herättänyt, pelastut,
Biblia1776 9. Sillä, jos sinä suullas tunnustat Herran Jesuksen ja uskot sydämessäs, että Jumala
on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä tulet autuaaksi;
CPR1642 9. SIllä jos sinä suullas Jesuxen tunnustat HERraxi ja uscot sydämesäs että Jumala on
hänen cuolluista herättänyt nijn sinä tulet autuaxi:
UT1548 9. Sille ios sine tunnustat sinun Suullas Iesusen/ Ette HEN on se HERRA/ ia vskot sinun
Sydhemeses/ ette Jumala on HENEN Coolluista ylesherettenyt/ nin sine autuaxi tulet.
Sillä jos sinä tunnustat sinun suullasi Jesuksen/ Että hän on se HERRA/ ja uskot sinun
sydämessäsi/ että Jumala on hänen kuolleista ylösherättänyt/ niin sinä autuaaksi tulet.
Ref2016NTSve 9. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud
har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst.
10
TR Scriverer 10. καρδίᾳ γὰρ πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην, στόματι δὲ ὁμολογεῖται εἰς
σωτηρίαν.
Gr-East 10. καρδίᾳ γὰρ πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην, στόματι δὲ ὁμολογεῖται εἰς
σωτηρίαν.
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TKIS 10. sillä sydämellä uskoen tullaan vanhurskaaksi ja suulla tunnustaen pelastutaan.
FiSTLK2017 10. sillä sydämellä uskotaan vanhurskaudeksi, mutta suulla tunnustaen pelastutaan.
Biblia1776 10. Sillä sydämen uskolla me vanhurskaaksi tulemme, ja suun tunnustuksella me
autuaaksi tulemme.
CPR1642 10. Sillä sydämen uscolla me wanhurscaxi tulemma ja suun tunnustuxella me autuaxi
tulemma.
UT1548 10. Sille ette Sydhemen vskolla me Wanhurskaxi tulema/ Ja Suun tunnustoxella/ me
autuaxi tulema.

Sillä että sydämen uskolla me wanhurskaaksi tulemme/ Ja suun tunnustuksella/ me autuaaksi
tulemme.
Ref2016NTSve 10. För med hjärtats tro blir (man) rättfärdig, och med munnens bekännelse blir
(man) frälst.
11
TR Scriverer 11. λέγει γὰρ ἡ γραφή, Πᾶς ὁ πιστεύων ἐπ’ αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται. GrEast 11. λέγει γὰρ ἡ γραφή· πᾶς ὁ πιστεύων ἐπ’ αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται.
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TKIS 11. Raamattu näet sanoo: "Ei yksikään, joka Häneen uskoo, joudu häpeään."
FiSTLK2017 11. Sanoohan Raamattu: "Ei yksikään, joka uskoo häneen, joudu häpeään."
Biblia1776 11. Sillä Raamattu sanoo: jokainen, joka uskoo hänen päällensä, ei pidä häpiään
tuleman.
CPR1642 11. Ja Ramattu sano: jocainen cuin usco hänen päällens ei hän tule häpiän.
UT1548 11. Sille ette Ramattu sanopi/ Ette Jocainen quin henen pälens vskopi/ ei hen häpijen tule.
Sillä että Raamattu sanoopi/ Että jokainen kuin hänen päällensä uskoopi/ ei hän häpeään tule.
Ref2016NTSve 11. För Skriften säger: Var och en som tror på honom ska inte komma på skam.
12
TR Scriverer 12. οὐ γάρ ἐστι διαστολὴ Ἰουδαίου τε καὶ Ἕλληνος• ὁ γὰρ αὐτὸς Κύριος
πάντων, πλουτῶν εἰς πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους αὐτόν.
Gr-East 12. οὐ γάρ ἐστι διαστολὴ Ἰουδαίου τε καὶ Ἕλληνος· ὁ γὰρ αὐτὸς Κύριος
πάντων, πλουτῶν εἰς πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους αὐτόν·
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TKIS 12. Ei siis ole eroa juutalaisen ja kreikkalaisen välillä, sillä sama *kaikkien Herra on,* rikas
antaja kaikkia kohtaan, jotka Häntä avuksi huutavat.
FiSTLK2017 12. Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä, sillä yksi ja sama on
kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat.
Biblia1776 12. Ei ole yhtään eroitusta Juudalaisen ja Grekiläisen välillä; sillä yksi on kaikkein Herra,
rikas kaikkein kohtaan, jotka häntä rukoilevat.
CPR1642 12. Ei ole yhtän eroitusta Judalaisen ja Grekin wälillä: sillä yxi on caickein HERra ricas
caickein cohtan jotca händä rucoilewat.
UT1548 12. Ei ole ychten eroitusta Judasten ia Grekein welille/ Sille ette yxi HERRA on caikein
ylitze/ ricas caikein cochtan iotca hende auxenshwtauat.
Ei ole yhtään eroitusta judasten ja krekein wälillä/ Sillä että yksi HERRA on kaikkein ylitse/ rikas
kaikkein kohtaan jotka häntä awuksensa huutawat.
Ref2016NTSve 12. Det är ingen skillnad mellan jude och grek, för samme Herre är över alla (och)
rik mot alla dem som åkallar honom.
13
TR Scriverer 13. πᾶς γὰρ ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου σωθήσεται. GrEast 13. πᾶς γὰρ ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου σωθήσεται.
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TKIS 13. Sillä”jokainen, joka avuksi huutaa Herran nimeä, pelastuu”.
FiSTLK2017 13. Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu."
Biblia1776 13. Sillä jokainen, joka Herran nimeä avuksensa huutaa, tulee autuaaksi.
CPR1642 13. Ja jocainen cuin HERran Nime auxens huuta hän tule autuaxi.
UT1548 13. Sille ette Jocainen quin HERRAN Nime auxenshwtapi/ henen pite autuaxi tuleman.
Sillä että jokain kuin HERRAN nimen awuksi huutaapi/ hänen pitää autuaaksi tuleman.
Ref2016NTSve 13. För var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst.
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TR Scriverer 14. πῶς οὖν ἐπικαλέσονται εἰς ὃν οὐκ ἐπίστευσαν; πῶς δὲ πιστεύσουσιν οὗ
οὐκ ἤκουσαν; πῶς δὲ ἀκούσουσι χωρὶς κηρύσσοντος;
Gr-East 14. πῶς οὖν ἐπικαλέσονται εἰς ὃν οὐκ ἐπίστευσαν; πῶς δὲ πιστεύσουσιν οὗ οὐκ
ἤκουσαν; πῶς δὲ ἀκούσουσι χωρὶς κηρύσσοντος;
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TKIS 14. Mutta kuinka he huutavat avuksi Häntä, johon eivät ole uskoneet? Ja kuinka he uskovat*
Häneen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he kuulevat ilman julistajaa?
FiSTLK2017 14. Kuinka he sitten huutavat avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka he taas voivat
uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Mutta kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa?
Biblia1776 14. Mutta kuinka he sitä avuksensa huutavat, jonka päälle ei he uskoneet? Ja kuinka he
sen uskovat, josta ei he ole kuulleet? Mutta kuinka he kuulevat ilman saarnaajaa?
CPR1642 14. Mutta cuinga he sitä auxens huutawat jonga päälle ei he usconet? Ja cuinga he sen
uscowat josta ei he ole cuullet?
UT1548 14. Mutta quinga he site auxenshwtauat/ ionga päle ei he vskoneet? Ja quinga sis he sen
vskouat/ iosta he ei ole cwlleet?
Mutta kuinka he sitä awuksensa huutawat/ jonka päälle ei he uskoneet? Ja kuinka siis he sen
uskowat/ josta he ei ole kuulleet?
Ref2016NTSve 14. Men hur ska de kunna åkalla honom som de inte har trott på? Och hur ska de
kunna tro honom som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra, utan att någon predikar?
15
TR Scriverer 15. πῶς δὲ κηρύξουσιν ἐὰν μὴ ἀποσταλῶσι; καθὼς γέγραπται, Ὡς ὡραῖοι
οἱ πόδες τῶν εὐαγγελιζομένων εἰρήνην, τῶν εὐαγγελιζομένων τὰ ἀγαθά.
Gr-East 15. πῶς δὲ κηρύξουσιν ἐὰν μὴ ἀποσταλῶσι; καθὼς γέγραπται· ὡς ὡραῖοι οἱ
πόδες τῶν εὐαγγελιζομένων εἰρήνην, τῶν εὐαγγελιζομένων τὰ ἀγαθά!
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TKIS 15. Ja kuinka *kukaan julistaa, ellei ketään* lähetetä? Niin kuin on kirjoitettu: "Kuinka suloiset
ovat niitten jalat, jotka julistavat (ilosanomaa rauhasta, niitten, jotka julistavat) hyvää sanomaa."

FiSTLK2017 15. Kuinka he julistavat, ellei heitä lähetetä? Niin kuin on kirjoitettu: "Kuinka suloiset
ovat niiden jalat, jotka julistavat rauhaa ja tuovat hyvän sanoman!"
Biblia1776 15. Ja kuinka he saarnaavat, ellei heitä lähetetä? Niinkuin kirjoitettu on: oi kuinka
suloiset ovat niiden jalat, jotka rauhaa julistavat, niiden jotka hyvää julistavat.
CPR1642 15. Mutta cuinga he cuulewat ilman saarnajita? Ja cuinga he saarnawat ellei heitä
lähetetä? Nijncuin kirjoitettu on: O cuinga suloiset owat nijden jalat cuin rauha julistawat nijden
cuin hywä julistawat.
UT1548 15. Mutta quinga he cwleuat ilma' Sarnaijata? Ja quinga he sarnauat/ ellei he lehetete?
Ninquin kirioitettu on/ O quinga suloiset ouat ninen Jalghat/ iotca Rauha' iulghistauat/ ne quin
Hyue iulgistauat.
Mutta kuinka he kuulewat ilman saarnaajata? Ja kuinka he saarnaawat/ ellei he lähetetä? Niinkuin
kirjoitettu on/ Oi kuinka suloiset owat niiden jalat/ jotka rauhan julkistawat/ ne kuin hywää
julkistawat.
Ref2016NTSve 15. Och hur ska de kunna predika, om de inte blir sända? Såsom det står skrivet:
Hur ljuvliga är (inte) deras fötter som förkunnar fridens evangelium, deras som förkunnar
evangeliet om det goda!
16
TR Scriverer 16. Ἀλλ’ οὐ πάντες ὑπήκουσαν τῷ εὐαγγελίῳ. Ἠσαΐας γὰρ λέγει, Κύριε,
τίς ἐπίστευσε τῇ ἀκοῇ ἡμῶν;
Gr-East 16. Ἀλλ’ οὐ πάντες ὑπήκουσαν τῷ εὐαγγελίῳ· Ἡσαΐας γὰρ λέγει· Κύριε, τίς
ἐπίστευσε τῇ ἀκοῇ ἡμῶν;
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TKIS 16. Mutta eivät kaikki ole olleet kuuliaisia ilosanomalle. Sillä Jesaja sanoo: "Herra, kuka uskoo
saarnamme?"
FiSTLK2017 16. Mutta kaikki eivät ole olleet kuuliaisia evankeliumille. Sillä Jesaja sanoo: "Herra,
kuka uskoo meidän saarnamme?"
Biblia1776 16. Mutta ei he ole kaikki evankeliumille kuuliaiset; sillä Jesaias sanoo: Herra, kuka
uskoo meidän saarnamme?
CPR1642 16. Mutta ei he ole caicki Evangeliumille cuuliaiset: sillä Esaias sano:
UT1548 16. Mutta ei he ole caiki Euangeliumin cwliaiset/ Sille ette Isaias sanopi/ HERRA/ Cuca
Uskopi meiden sarnan?
Mutta ei he ole kaikki ewankeliumin kuuliaiset/ Sillä että Esaias sanoopi/ HERRA/ Kuka uskoopi
meidän saarnan?

Ref2016NTSve 16. Men inte alla lydde evangeliet. För Jesaja säger: Herre, vem trodde vår
predikan?
17
TR Scriverer 17. ἄρα ἡ πίστις ἐξ ἀκοῆς, ἡ δὲ ἀκοὴ διὰ ῥήματος Θεοῦ. GrEast 17. ἄρα ἡ πίστις ἐξ ἀκοῆς, ἡ δὲ ἀκοὴ διὰ ῥήματος Θεοῦ.
' ἄρα ἡ
ara hē
G686 G3588
siis

πίστις ἐξ

ἀκοῆς

ἡ

δὲ

ἀκοὴ

διὰ

ῥήματος

pistis eks
akoēs
hē
de
akoē
dia
rēmatos
G4102 G1537 G189
G3588 G1161 G189
G1223 G4487
usko
tulee kuulemisesta
ja
kuuleminen kautta sanan

Θεοῦ
Theou
G2316
Jumalan
TKIS 17. Usko tulee siis saarnasta,* mutta saarna Jumalan sanan perusteella.
FiSTLK2017 17. Usko tulee siis saarnasta, mutta saarna Jumalan sanasta.
Biblia1776 17. Niin tulee siis usko kuulosta, mutta kuulo Jumalan sanan kautta.
CPR1642 17. HERra cuca usco meidän saarnam? Nijn tule sijs Usco saarnasta mutta saarna tule
Jumalan sanan cautta.
UT1548 17. Nin tule sis vsko sarnasta/ Mutta sarna Jumalan Sanan cautta.
Niin tulee siis usko saarnasta/ Mutta saarna Jumalan sanan kautta.
Ref2016NTSve 17. Alltså kommer tron av det hörda och det hörda genom Guds ord.
18
TR Scriverer 18. ἀλλὰ λέγω, Μὴ οὐκ ἤκουσαν; μενοῦνγε, εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ
φθόγγος αὐτῶν, καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν.
Gr-East 18. ἀλλὰ λέγω, μὴ οὐκ ἤκουσαν; μενοῦνγε εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος
αὐτῶν, καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν.
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TKIS 18. Mutta minä kysyn: eivätkö he ole kuulleet? Totta kai. "Heidän äänensä on kulkenut
kaikkeen maahan ja heidän sanansa maailman ääriin asti."
FiSTLK2017 18. Mutta sanon: eivätkö he ole kuulleet? Kyllä ovat: "Heidän äänensä on kulkenut
kaikkiin maihin, ja heidän sanansa maanpiirin ääriin."
Biblia1776 18. Mutta minä sanon: eikö he sitä ole kuulleet? Heidän äänensä tosin on lähtenyt
kaikkeen maailmaan ja heidän sanansa maailman ääriin.
CPR1642 18. Mutta minä sanon: eikö he sitä ole cuullet? Heidän änens tosin on lähtenyt caicken
mailmaan ja heidän sanans mailman ärijn.
UT1548 18. Mutta mine sanon/ Eikö he site ole cwlleet? Heiden änense tosin ombi wloslechtenyt
caikehe' Mailman/ Ja heiden sanansa Mailman ärijn.
Mutta minä sanon/ Eikö he sitä ole kuulleet? Heidän äänensä tosin ompi ulos lähtenyt kaikkeen
maailmaan/ Ja heidän sanansa maailman ääriin.
Ref2016NTSve 18. Men (då) frågar jag: Har de inte hört det? Jo, helt säkert. Deras röst har gått ut
över hela jorden, och deras ord till världens ändar.
19
TR Scriverer 19. ἀλλὰ λέγω, Μὴ οὐκ ἐγνω Ἰσραήλ; πρῶτος Μωσῆς λέγει, Ἐγὼ
παραζηλώσω ὑμᾶς ἐπ’ οὐκ ἔθνει, ἐπὶ ἔθνει ἀσυνέτῳ παροργιῶ ὑμᾶς.
Gr-East 19. ἀλλὰ λέγω, μὴ οὐκ ἔγνω Ἰσραήλ; πρῶτος Μωϋσῆς λέγει· ἐγὼ παραζηλώσω
ὑμᾶς ἐπ’ οὐκ ἔθνει, ἐπὶ ἔθνει ἀσυνέτῳ παροργιῶ ὑμᾶς.
' ἀλλὰ λέγω
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teidät vuoksi joka ei ole kansa vuoksi kansan ymmärtämättömän ärsytän vihastumaan teidät
TKIS 19. Mutta minä kysyn: eikö Israel ole tiennyt? Ensiksi Mooses sanoo: "Minä sytytän teidät
kiivauteen kansan vuoksi, joka ei ole kansa, vihoitan teidät ymmärtämättömän kansan vuoksi."
FiSTLK2017 19. Sanon: eikö Israelilla ole ollut siitä tietoa? Ensiksi jo Mooses sanoo: "Minä herätän
teidän kiivautenne kansalla, joka ei ole kansa, ymmärtämättömällä kansalla teitä kiihotan."
Biblia1776 19. Vaan minä sanon: eikös Israel tietänyt? Ensimäinen Moses sanoo: minä tahdon teitä
yllyttää kateuteen sen kansan kautta, joka ei minun kansani ole, ja tyhmän kansan kautta tahdon
minä teitä härsytellä.
CPR1642 19. Waan minä sanon: eiköst Israel ole sitä tietä saanut? Ensimäinen Moses sano: Minä
tahdon teitä yllyttä cateuteen sen Canssan cautta joca ei minun Canssan ole ja tyhmän Canssan
cautta tahdon minä teitä härsytellä.
UT1548 19. Waan mine sanon/ Eikö Israel ole site saanut tiete? Se ensimeinen Moses sanopi/
Mine tahdhon teite yllytte Cateutehen sen Canssan cautta ioca ei ole minun Canssan/ ia ydhe'
tyhmen canssan cautta mine tahdhon teite Herssytelle.

Waan minä sanon/ Eikö Israel ole sitä saanut tietää? Se ensimäinen Moses sanoopi/ Minä tahdon
teitä yllyttää kateutehen sen kansan kautta joka ei ole minun kansan/ ja yhden tyhmän kansan
kautta minä tahdon teitä hersytellä.
Ref2016NTSve 19. Då frågar jag: Har Israel inte fått veta det? Redan Mose säger: Jag ska väcka er
avund mot (dem som) inte (är) ett folk, mot ett folk utan förstånd ska jag väcka er vrede.
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TR Scriverer 20. Ἠσαΐας δὲ ἀποτολμᾷ καὶ λέγει, Εὑρέθην τοῖς ἐμὲ μὴ ζητοῦσιν, ἐμφανὴς
ἐγενόμην τοῖς ἐμὲ μὴ ἐπερωτῶσι.
Gr-East 20. Ἡσαΐας δὲ ἀποτολμᾷ καὶ λέγει· εὑρέθην τοῖς ἐμὲ μὴ ζητοῦσιν, ἐμφανὴς
ἐγενόμην τοῖς ἐμὲ μὴ ἐπερωτῶσι.
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TKIS 20. Ja Jesaja on rohkea ja sanoo: "Minut ovat löytäneet ne, jotka eivät minua etsineet; olen
ilmestynyt niille, jotka eivät minua kysyneet."
FiSTLK2017 20. Jesaja taas sanookin rohkeasti: "Minut ovat löytäneet ne, jotka eivät minua
etsineet. Olen ilmestynyt niille, jotka eivät minua kysyneet."
Biblia1776 20. Mutta Jesaias on rohkia ja sanoo: minä olen niiltä löydetty, jotka ei minua etsineet,
ja olen niille ilmaantunut, jotka ei minua kysyneet.
CPR1642 20. Ja Esaias kehta myös sano: Minä olen nijldä löytty jotca ei minua edzinet ja olen nijlle
ilmandunut jotca ei minua kysynet.
UT1548 20. Mutta temen ielken mös Esaias iulkepi/ ia sanopi/ Mine olen leutty nijlde iotca ei
minua etzineet/ ia olen ilmaunnut nijllen iotca ei minua kysyneet.
Mutta tämän jälkeen myös Esaisas julkeepi/ ja sanoopi/ Minä olen löydetty niiltä jotka ei minua
etsineet/ ja olen ilmaantunut niillen jotka ei minua kysyneet.
Ref2016NTSve 20. Och Jesaja vågar till och med säga: Jag blev funnen av dem som inte sökte
mig, jag har blivit uppenbar för dem som inte frågade efter mig.
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TR Scriverer 21. πρὸς δὲ τὸν Ἰσραὴλ λέγει, Ὅλην τὴν ἡμέραν ἐξεπέτασα τὰς χεῖράς μου
πρὸς λαὸν ἀπειθοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα.
Gr-East 21. πρὸς δὲ τὸν Ἰσραὴλ λέγει· ὅλην τὴν ἡμέραν ἐξεπέτασα τὰς χεῖράς μου πρὸς
λαὸν ἀπειθοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα.
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TKIS 21. Mutta Israelista Hän sanoo: "Koko päivän olen ojentanut käsiäni tottelematonta ja
uppiniskaista kansaa kohti."
FiSTLK2017 21. Mutta Israelista hän sanoo: "Koko päivän olen ojentanut käsiäni tottelematonta ja
vastaan sanovaa kansaa kohden."
Biblia1776 21. Mutta Israelille hän sanoo: koko päivän olen minä käteni ojentanut
tottelemattomalle ja vastahakoiselle kansalle.
CPR1642 21. Mutta Israelille hän sano: coco päiwän olen minä käteni ojendanut tottelemattoman
ja wastahacoisen Canssan tygö.
UT1548 21. Mutta Israelin tyge hen sano/ Coco peiuen mine olen wlosoijendanut minun käteni/
sen wskomattoman ia cangian Canssan tyge.
Mutta Israelin tykö hän sanoo/ Koko päiwän minä olen ulos ojentanut minun käteni/ sen
uskomattoman ja kankean kansan tykö.
Ref2016NTSve 21. Men till Israel säger han: Hela dagen har jag sträckt ut mina händer mot ett
olydigt och trotsigt folk.

Rooma 11 (Romans 11)
1
TR Scriverer 1. Λέγω οὖν, Μὴ ἀπώσατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ; μὴ γένοιτο. καὶ γὰρ
ἐγὼ Ἰσραηλίτης εἰμί, ἐκ σπέρματος Ἀβραάμ, φυλῆς Βενϊαμίν.
Gr-East 1. Λέγω οὖν, μὴ ἀπώσατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ; μὴ γένοιτο· καὶ γὰρ ἐγὼ
Ἰσραηλίτης εἰμί, ἐκ σπέρματος Ἀβραάμ, φυλῆς Βενιαμίν.
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TKIS 1. Sanon siis: ei kai Jumala ole hylännyt kansaansa? Eihän toki! Sillä minäkin olen
israelilainen, Aabrahamin jälkeläinen, Benjaminin sukukuntaa.
FiSTLK2017 1. Sanon siis: ei kai Jumala ole hylännyt kansaansa? Ei ikinä! Sillä olenhan minäkin
israelilainen, Aabrahamin siementä, Benjaminin sukukuntaa.
Biblia1776 1. Niin minä siis sanon: onkos Jumala kansansa hyljännyt? Pois se! sillä minä olen
myös Israelilainen, Abrahamin siemenestä, Benjaminin suvusta.
CPR1642 1. NIin minä sijs sanon: ongosta Jumala Canssans hyljännyt? Pois se: sillä minä olen
myös Israeliteri Abrahamin siemenestä ja BenJaminin sugusta.
UT1548 1. NIn mine nyt sanon/ Ongo sis Jumala Canssansa poishylienyt? Pois se. Sille ette mineki
mös olen yxi Israeliti/ Abrahamin Siemeniste/ Ja Ben Jamin sughusta.
Niin minä nyt sanon/ Onko siis Jumalan kansansa pois hyljännyt? Pois se. Sillä että minäkin myös
olen yksi israeliti/ Abrahamin siemenestä/ ja BenJamin suwusta.
Ref2016NTSve 1. Jag frågar då: Har Gud förkastat sitt folk? Nej, inte alls! För jag är också en
israelit, av Abrahams säd, av Benjamins stam.
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TR Scriverer 2. οὐκ ἀπώσατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ ὃν προέγνω. ἢ οὐκ οἴδατε ἐν
Ἠλίᾳ τί λέγει ἡ γραφή; ὡς ἐντυγχάνει τῷ Θεῷ κατὰ τοῦ Ἰσραήλ, λέγων,
Gr-East 2. οὐκ ἀπώσατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ ὃν προέγνω. ἢ οὐκ οἴδατε ἐν Ἠλίᾳ τί
λέγει ἡ γραφή, ὡς ἐντυγχάνει τῷ Θεῷ κατὰ τοῦ Ἰσραήλ λέγων;,
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TKIS 2. Ei Jumala ole hylännyt kansaansa, jonka Hän on ennalta tuntenut. Vai ettekö tiedä, mitä
Raamattu sanoo kertomuksessa Eliasta, kuinka hän kääntyy Jumalan puoleen Israelia vastaan
(sanoen):
FiSTLK2017 2. Ei Jumala ole hylännyt kansaansa, jonka hän on edeltä tuntenut omakseen. Vai
ettekö tiedä, mitä Raamattu sanoo Eliasta puhuessaan, kuinka hän Jumalan edessä syyttää
Israelia:
Biblia1776 2. Ei Jumala ole kansaansa hyljännyt, jonka hän ennen on tuntenut. Ettekö te tiedä, mitä
Raamattu Eliaasta sanoo? kuinka hän rukoilee Jumalaa Israelia vastaan, sanoen:
CPR1642 2. Ei Jumala ole Canssans hyljännyt jonga hän ennen on edescadzonut. Ettekö te tiedä
mitä Ramattu Eliasta sano? Cuinga hän mene Jumalan eteen Israeli wastan ja sano:
UT1548 2. Ei ole Jumala poisheittenyt henen Canssans/ ionga hen ennen on * edeskatzonut.
Taicka eikö te tiedhä/ mite Ramattu Eliasta sanopi? Quinga hen Jumalan eten kieupi Israelin
wastan/ ia sano/
Ei ole Jumala pois heittänyt hänen kansaansa/ jonka hän ennen on edeskatsonut. Taikka eikö te
tiedä/ mitä Raamattu Eliasta sanoopi? Kuinka hän Jumalan eteen käypi Israelia wastaan/ ja sanoo/
Ref2016NTSve 2. Gud har inte förkastat sitt folk som han kände förut. Eller vet ni inte vad Skriften
säger om Elia, hur han inför Gud träder upp mot Israel och säger:
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TR Scriverer 3. Κύριε, τοὺς προφήτας σου ἀπέκτειναν, καὶ τὰ θυσιαστήριά σου
κατέσκαψαν• κἀγὼ ὑπελείφθην μόνος, καὶ ζητοῦσι τὴν ψυχήν μου.
Gr-East 3. Κύριε, τοὺς προφήτας σου ἀπέκτειναν, τὰ θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν,
κἀγὼ ὑπελείφθην μόνος, καὶ ζητοῦσι τὴν ψυχήν μου.
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TKIS 3. Herra, he ovat tappaneet profeettasi ja hajoittaneet alttarisi. Minä yksin olen jäänyt jäljelle,
ja he väijyvät henkeäni?"
FiSTLK2017 3. "Herra, he ovat tappaneet sinun profeettasi ja hajottaneet sinun alttarisi, ja minä
yksin olen jäänyt jäljelle, ja he tavoittelevat minunkin henkeäni"?
Biblia1776 3. Herra, he ovat tappaneet sinun prophetas ja sinun alttaris kukistaneet, ja minä
yksinäni jäin, ja he etsivät minunkin henkeäni.
CPR1642 3. HERra he owat tappanet sinun Prophetas ja sinun Altaris cukistanet ja minä olen
ainoastans jäänyt ja he wäjywät minungin hengeni.
UT1548 3. HERRA/ He ouat tappaneet sinun Prophetas/ ia sinun Altaris cukistaneet/ ia mine olen
waan yxinen ienyt/ ia he weijuuet minun Hengeni ielken.
HERRA/ He owat tappaneet sinun prophetat/ ja sinun alttarisi kukistaneet/ ja minä olen waan
yksinään jäänyt/ ja he wäijywät minun henkeni jälkeen.
Ref2016NTSve 3. Herre, de har dödat dina profeter och rivit ner dina altaren, och jag är ensam
lämnad kvar, och de söker efter mitt liv.
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TR Scriverer 4. ἀλλὰ τί λέγει αὐτῷ ὁ χρηματισμός; Κατέλιπον ἐμαυτῷ ἑπτακισχιλίους
ἄνδρας, οἵτινες οὐκ ἔκαμψαν γόνυ τῇ Βάαλ.
Gr-East 4. ἀλλὰ τί λέγει αὐτῷ ὁ χρηματισμός; κατέλιπον ἐμαυτῷ ἑπτακισχιλίους
ἄνδρας, οἵτινες οὐκ ἔκαμψαν γόνυ τῇ Βάαλ.
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TKIS 4. Mutta mitä jumalallinen vastaus sanoo hänelle? "Olen jättänyt itselleni seitsemän tuhatta
miestä, jotka eivät ole notkistaneet polvea Baalille."
FiSTLK2017 4. Mutta mitä sanoo hänelle Jumalan vastaus? "Olen jättänyt itselleni
seitsemäntuhatta miestä, jotka eivät ole notkistaneet polvea Baalille."
Biblia1776 4. Mutta mitä Jumalan vastaus sanoo hänelle? Minä olen itselleni jättänyt
seitsemäntuhatta miestä, jotka ei ole Baalille polviansa taivuttaneet.
CPR1642 4. Mutta mitä Jumalan wastaus sano hänelle? Minä olen minulleni jättänyt seidzemen
tuhatta miestä jotca ei ole Baalin edesä polwens taiwuttanet.

UT1548 4. Mutta mite se Jumalan wastaus sano henelle? Mine olen iettenyt itzelleni seitzemen
Tuhatta Mieste/ iotca ei ole taiwuttaneet poluiansa Baalin edesse.
Mutta mitä se Jumalan wastaus sanoo hänelle? Minä olen jättänyt itselleni seitsemän tuhatta
miestä/ jotka ei ole taiwuttaneet polwiansa baalin edessä.
Ref2016NTSve 4. Men hur lyder svaret från Gud till honom? Jag har lämnat kvar åt mig sju tusen
män, vilka inte har böjt knä för Baal.
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TR Scriverer 5. οὕτως οὖν καὶ ἐν τῷ νῦν καιρῷ λεῖμμα κατ’ ἐκλογὴν χάριτος γέγονεν.
Gr-East 5. οὕτως οὖν καὶ ἐν τῷ νῦν καιρῷ λεῖμμα κατ’ ἐκλογὴν χάριτος γέγονεν.
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TKIS 5. Niin on siis nykyaikanakin jäännös armon valinnan mukaan.
FiSTLK2017 5. Samoin on nyt tänäkin aikana olemassa jäännös armon valinnan mukaan.
Biblia1776 5. Niin ovat jääneet tälläkin ajalla armon valitsemisen jälkeen.
CPR1642 5. Nijn on jäänyitten cansa tälläkin ajalla tapahtunut Armon walidzemisen jälken.
UT1548 5. Nin ombi mös tapachtanut nyt telle aijalla/ neinen Tächtexi ienyten cansa/ sen Armon
wloswalitzemisen ielken.
Niin ompi myös tapahtunut nyt teille ajalla/ näiden tähteeksi jääneitten kanssa/ sen armon ulos
walitsemisen jälkeen.
Ref2016NTSve 5. På samma sätt har också i denna tid en rest blivit utvald av nåd.
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TR Scriverer 6. εἰ δὲ χάριτι, οὐκέτι ἐξ ἔργων• ἐπεὶ ἡ χάρις οὐκέτι γίνεται χάρις. εἰ δὲ ἐξ
ἔργων, οὐκέτι ἐστὶ χάρις• ἐπεὶ τὸ ἔργον οὐκέτι ἐστὶν ἔργον.
Gr-East 6. εἰ δὲ χάριτι, οὐκέτι ἐξ ἔργων· ἐπεὶ ἡ χάρις οὐκέτι γίνεται χάρις. εἰ δὲ ἐξ
ἔργων, οὐκέτι ἐστὶ χάρις· ἐπεὶ τὸ ἔργον οὐκέτι ἐστὶν ἔργον.

' εἰ
δὲ
ei
de
G1487
G1161
mutta jos

εἰ
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G2041
teko
TKIS 6. Mutta jos valinta perustuu armoon, se ei enää perustu tekoihin, sillä muuten armo ei enää
ole armo, (mutta jos tekoihin, se ei ole enää armoa, sillä muuten teko ei enää ole teko).
FiSTLK2017 6. Mutta jos valinta on armosta, se ei ole enää teoista, sillä silloin armo ei enää olisi
armo. Mutta jos se on teoista, se ei ole armoa, sillä muuten teko ei enää ole teko.
Biblia1776 6. Mutta jos se armosta on, niin ei se ole enään töistä, sillä ei armo muutoin armo
olisikaan. Mutta jos se on töistä, niin ei se silleen armo ole; muutoin ei työ enään ole työ.
CPR1642 6. Mutta jos se armosta on nijn ei se ole töiden ansiosta: sillä ei armo muutoin armo
oliscan. Mutta jos se on töiden ansiosta nijn ei se sillen armo ole muutoin ei ansio olis ansio.
UT1548 6. Mutta ios se nyt on Armosta/ nin ei se ole Töidhen ansiosta/ Eipe Armo mwtoin Armo
olisi. Mutta ios se on Töidhen ansiosta/ nin ei se sillen Armo ole/ Mwtoin eipe ansio olisi ansio.
Mutta jos se nyt on armosta/ niin ei se ole töiden ansiosta/ Eipä armo muutoin armo olisi. Mutta
jos se on töiden ansiosta/ niin ei se silleen armo ole/ Muutoin eipä ansio olisi ansio.
Ref2016NTSve 6. Men om (det är) av nåd, så (är det) inte längre genom gärningar, annars vore
nåden inte längre nåd. Men (om det) (är) genom gärningar, så är det inte mer nåd, annars vore
gärningen inte mer gärning.
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TR Scriverer 7. τί οὖν; ὃ ἐπιζητεῖ Ἰσραήλ, τούτου οὐκ ἐπέτυχεν, ἡ δὲ ἐκλογὴ ἐπέτυχεν,
οἱ δὲ λοιποὶ ἐπωρώθησαν•
Gr-East 7. Τί οὖν; ὃ ἐπιζητεῖ Ἰσραήλ, τοῦτο οὐκ ἐπέτυχεν, ἡ δὲ ἐκλογὴ ἐπέτυχεν· οἱ δὲ
λοιποὶ ἐπωρώθησαν,
' τί
ti
G5101
miten

οὖν

ὃ

ἐπιζητεῖ

Ἰσραήλ τούτου οὐκ

oun
ho
epidzētei
Israēl
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TKIS 7. Kuinka siis on? Mitä Israel tavoittelee, sitä se ei ole saavuttanut, mutta valitut ovat
saavuttaneet, ja muut ovat paatuneet,
FiSTLK2017 7. Miten siis on? Mitä Israel tavoittelee, sitä se ei ole saavuttanut, mutta valitut ovat
sen saavuttaneet. Muut ovat paatuneet,
Biblia1776 7. Kuinkas siis? Jota Israel etsii, sitä ei hän ole saanut; mutta valitut sen ovat saaneet ja
ne muut ovat paatuneet,
CPR1642 7. CUingasta sijs? Jota Israel edzi sitä ei hän saa mutta walitut sen saawat ja ne muut
owat paatunet.
UT1548 7. Quingasta se sis ombi? Jota Israel etzipi/ site ei hen saa/ Mutta se wloswalitus sen
saapi. Ja ne mwdh ouat soghastetut/
Kuinkaste se siis ompi? Jota Israel etsiipi/ sitä ei hän saa/ Mutta se uloswalitus sen saapi. Ja ne
muut owat sokaistetut/
Ref2016NTSve 7. Hur är det alltså? Det som Israel söker efter har det inte uppnått. Men de utvalda
har uppnått det och de andra blev förblindade.
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TR Scriverer 8. καθὼς γέγραπται, Ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ Θεὸς πνεῦμα κατανύξεως,

ὀφθαλμοὺς τοῦ μὴ βλέπειν, καὶ ὦτα τοῦ μὴ ἀκούειν, ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας.
Gr-East 8. καθὼς γέγραπται· ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ Θεὸς πνεῦμα κατανύξεως, ὀφθαλμοὺς
τοῦ μὴ βλέπειν καὶ ὦτα τοῦ μὴ ἀκούειν, ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας.
' καθὼς γέγραπται ἔδωκεν
αὐτοῖς ὁ
kathōs gegraptai
edōken
autois ho
G2531 G1125
G1325
G846 G3588
niinkuin on kirjoitettu on antanut heille
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G2250
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TKIS 8. niin kuin on kirjoitettu: "Jumala on antanut heille uneliaisuuden hengen, silmät, jotteivät
näkisi ja korvat, jotteivät kuulisi — tähän päivään asti."
FiSTLK2017 8. kuten on kirjoitettu: "Jumala on antanut heille uneliaisuuden hengen, silmät, etteivät
näkisi, ja korvat, etteivät kuulisi, tähän päivään asti."
Biblia1776 8. (Niinkuin kirjoitettu on: Jumala on antanut heille uppiniskaisen hengen, silmät, ettei
he näkisi, ja korvat, ettei he kuulisi) tähän päivään asti.
CPR1642 8. Nijncuin kirjoitettu on: Jumala on andanut heille vppiniscaisen Hengen silmät ettei he
näkis ja corwat ettei he cuulis haman tähän päiwän asti.

UT1548 8. ninquin kirioitettu on/ Jumala on andanut heille ydhen Haikia' Henge'/ Silmet ettei
heiden näkeme' pide/ ia Coruat ettei heiden pide cwleman/ haman tehen peiuen asti.
Niinkuin kirjoitettu on/ Jumala on antanut heille yhden haikian hengen/ Silmät ettei heidän
näkemän pidä/ ja korwat ettei heidän pidä kuuleman/ hamaan tähän päiwään asti.
Ref2016NTSve 8. Såsom det står skrivet: Gud har gett dem en sömnaktighetens ande, ögon som
inte ser och öron som inte hör, ända till denna dag.
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TR Scriverer 9. καὶ Δαβὶδ λέγει, Γενηθήτω ἡ τράπεζα αὐτῶν εἰς παγίδα καὶ εἰς θήραν,
καὶ εἰς σκάνδαλον, καὶ εἰς ἀνταπόδομα αὐτοῖς•
Gr-East 9. καὶ Δαυῒδ λέγει· γενηθήτω ἡ τράπεζα αὐτῶν εἰς παγίδα καὶ εἰς θήραν καὶ εἰς
σκάνδαλον καὶ εἰς ἀνταπόδομα αὐτοῖς·
' καὶ
kai
G2532
ja

Δαβὶδ λέγει γενηθήτω ἡ

τράπεζα αὐτῶν εἰς

παγίδα

καὶ

εἰς
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eis
skandalon
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antapodoma autois
thēran kai
G2339 G2532 G1519 G4625
G2532 G1519 G468
G846
ansaksi ja
lankeemukseksi ja
palkkioksi
heille
TKIS 9. Ja Daavid sanoo: "Tulkoon heidän pöytänsä heille paulaksi ja ansaksi ja lankeemukseksi ja
kostoksi.
FiSTLK2017 9. Ja Daavid sanoo: "Tulkoon heidän pöytänsä heille paulaksi, ansaksi,
lankeemukseksi ja kostoksi,
Biblia1776 9. Ja David sanoo: heidän pöytänsä tulkoon heille paulaksi, ja satimeksi, ja
pahennukseksi, ja kostoksi.
CPR1642 9. Ja Dawid sano: heidän pöytäns tulcon heille paulaxi ja satimexi ja pahennuxexi ja
costoxi.
UT1548 9. Sille Dauid sanopi/ Anna heiden Peutense tulla Paulaxi ia Temmatuxexi/ ia
Pahannoxexi/ ia heille Costoxi.
Sillä Dawid sanoopi/ Anna heidän pöytänsä tulla paulaksi ja temmatetuksi/ ja pahennukseksi/ ja
heille kostoksi.
Ref2016NTSve 9. Och David säger: Låt deras bord bli till en snara och till en fälla, till en stötesten,
och till en vedergällning för dem.
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TR Scriverer 10. σκοτισθήτωσαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν τοῦ μὴ βλέπειν, καὶ τὸν νῶτον
αὐτῶν διὰ παντὸς σύγκαμψον.
Gr-East 10. σκοτισθήτωσαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν τοῦ μὴ βλέπειν, καὶ τὸν νῶτον αὐτῶν
διὰ παντὸς σύγκαμψον.

' σκοτισθήτωσαν οἱ
skotisthētōsan
oi
G4654
G3588
sokaistukoon
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νῶτον

ofthalmoi autōn tou
mē
blepein kai
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nōton
G3788
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G2532 G3588 G3577
silmänsä heidän
etteivät he näkisi ja
selkänsä

αὐτῶν διὰ παντὸς σύγκαμψον
autōn dia pantos
G846 G1275
heidän aina

sygkampson
G4781
painukoon kumaraan

TKIS 10. Soetkoot heidän silmänsä, jotteivät he näkisi ja paina aina heidän selkänsä kumaraan."
FiSTLK2017 10. tulkoot heidän silmänsä sokeiksi, etteivät näkisi, ja paina aina heidän selkäänsä
kumaraan."
Biblia1776 10. Heidän silmänsä soetkoon, ettei he näkisi, ja taita aina heidän selkänsä!
CPR1642 10. Heidän silmäns soetcon ettei he näkis ja heidän selkäns aina taipucon.
UT1548 10. Soghaise heiden Silmense/ ettei he näkisi/ ia taiwuta aina heiden Selkense.
Sokaise heidän silmänsä/ ettei he näkisi/ ja taiwuta aina heidän selkänsä.
Ref2016NTSve 10. Låt deras ögon förmörkas så att de inte ser, och böj alltid deras rygg.
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TR Scriverer 11. λέγω οὖν, μὴ ἔπταισαν ἵνα πέσωσι; μὴ γένοιτο• ἀλλὰ τῷ αὐτῶν
παραπτώματι ἡ σωτηρία τοῖς ἔθνεσιν, εἰς τὸ παραζηλῶσαι αὐτούς.
Gr-East 11. Λέγω οὖν, μὴ ἔπταισαν ἵνα πέσωσι; μὴ γένοιτο· ἀλλὰ τῷ αὐτῶν
παραπτώματι ἡ σωτηρία τοῖς ἔθνεσιν, εἰς τὸ παραζηλῶσαι αὐτούς.
' λέγω
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TKIS 11. Sanon siis: eivät kai he ole kompastuneet sitä varten, että lankeaisivat? Eihän toki! Vaan
heidän lankeemuksensa vuoksi tuli pakanoille pelastus, sytyttämään juutalaiset* kiivauteen.
FiSTLK2017 11. Sanon siis: eivät he kaiketi ole kompastuneet sitä varten, että lankeaisivat? Ei
ikinä! Vaan heidän lankeemuksensa on pakanoille pelastukseksi, jotta he syttyisivät kateuteen.
Biblia1776 11. Niin minä siis sanon: ovatko he sentähden itsensä loukanneet, että heidän piti
lankeeman? Pois se! vaan heidän lankeemisestansa tapahtui pakanoille autuus, että hän sais heitä
kiivaaksi heidän tähtensä.

CPR1642 11. NIin minäkin sanon: owatco he sentähden heidäns loucannet että heidän pidäis
langeman? Pois se waan heidän langemisestans tapadui pacanoille autuus että hän sais heitä
kijwaxi heidän tähtens.
UT1548 11. Nin mine nyt sanon/ Ouatko he senteden heidens louckaneet/ ette heiden pideis
langeman? Pois se. Waan heiden Langemisesta tapachtui Pacanoille Terueys/ Senpäle/ ette henen
piti sillä heite cateutehen yllyttemen.
Niin minä nyt sanon/ Owatko he sentähden heidäns loukanneet/ että heidän pitäisi lankeeman?
Pois se. Waan heidän lankeemisesta tapahtui pakanoille terweys/ Senpäälle/ että hänen piti sillä
heitä kateutehen yllyttämän.
Ref2016NTSve 11. Jag frågar då: De har väl inte snubblat för att de skulle falla? Nej, inte alls! Men
genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna, för att väcka deras avund.
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TR Scriverer 12. εἰ δὲ τὸ παράπτωμα αὐτῶν πλοῦτος κόσμου, καὶ τὸ ἥττημα αὐτῶν
πλοῦτος ἐθνῶν, πόσῳ μᾶλλον τὸ πλήρωμα αὐτῶν;
Gr-East 12. εἰ δὲ τὸ παράπτωμα αὐτῶν πλοῦτος κόσμου καὶ τὸ ἥττημα αὐτῶν πλοῦτος
ἐθνῶν, πόσῳ μᾶλλον τὸ πλήρωμα αὐτῶν;
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TKIS 12. Mutta jos heidän lankeemuksensa on maailman rikkaus ja heidän vajautensa pakanain
rikkaus, kuinka paljoa enemmän heidän täyteytensä!
FiSTLK2017 12. Mutta jos heidän lankeemuksensa on maailmalle rikkaudeksi ja heidän tappionsa
pakanoille rikkaudeksi, kuinka paljon enemmän heidän täyteytensä!
Biblia1776 12. Mutta jos heidän lankeemisensa on maailman rikkaus ja heidän vähennöksensä on
pakanain rikkaus; kuinka paljoa enemmin heidän täydellisyytensä?
CPR1642 12. Mutta jos heidän langemisens on mailman rickaus Ja heidän wähennöxens on
pacanain rickaus cuinga paljo enämmin cosca heidän lucuns täytetäisin?
UT1548 12. Mutta ios nyt heidhen la'gemisens ombi Mailman Rickaus/ ia heidhe' Wehenoxensa o'bi
Pacanain rickaus/ Quinga palio enämin coska heiden Lucunsa teutetyxi tulis?
Mutta jos nyt heidän lankeemisensa ompi maailman rikkaus/ ja heidän wähennyksensä ompi
pakanain rikkaus/ Kuinka paljon enemmin koska heidän lukunsa täytetyksi tulisi?
Ref2016NTSve 12. Och om deras fall har varit till rikedom för världen och deras fåtal varit till
rikedom för hedningarna, hur mycket mer ska inte deras fulla antal bli?

13
TR Scriverer 13. Ὑμῖν γὰρ λέγω τοῖς ἔθνεσιν. ἐφ’ ὅσον μέν εἰμι ἐγὼ ἐθνῶν ἀπόστολος,
τὴν διακονίαν μου δοξάζω•
Gr-East 13. Ὑμῖν γὰρ λέγω τοῖς ἔθνεσιν· ἐφ’ ὅσον μὲν οὖν εἰμι ἐγὼ ἀπόστολος, τὴν
διακονίαν μου δοξάζω,
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TKIS 13. Puhun näet teille, pakanoille. Koska olen pakanain apostoli, kunnioitan virkaani,
FiSTLK2017 13. Teille, pakanoille, sanon: Koska minä olen pakanain apostoli, pidän virkani
kunniassa,
Biblia1776 13. Sillä teille pakanoille minä puhun: että minä pakanain apostoli olen, ylistän minä
minun virkaani.
CPR1642 13. Teille pacanoille minä puhun että minä pacanain Apostoli olen ylistän minä minun
wircani.
UT1548 13. Teille pacanoille mine puhun/ Senwoxi ette mine olen Pacanain Apostoli/ nin mine
ylisten minun Wircani/
Teille pakanoille minä puhun/ Sen wuoksi että minä olen pakanain apostoli/ niin minä ylistän
minun wirkani/
Ref2016NTSve 13. För jag talar till er hedningar. Eftersom jag är hedningarnas apostel, prisar jag
min tjänst,
14
TR Scriverer 14. εἴ πως παραζηλώσω μου τὴν σάρκα, καὶ σώσω τινὰς ἐξ αὐτῶν. GrEast 14. εἴ πως παραζηλώσω μου τὴν σάρκα καὶ σώσω τινὰς ἐξ αὐτῶν.
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TKIS 14. sytyttääkseni, jos mahdollista kiivauteen heimolaisiani* ja pelastaakseni muutamia heistä.
FiSTLK2017 14. sytyttääkseni, jos mahdollista, kiivauteen niitä, jotka ovat lihaani, ja pelastaakseni
joitakin heistä.

Biblia1776 14. Jos minä taitaisin jollakin tavalla niitä, jotka minun lihani ovat, kiivaaksi saada ja
muutamatkin heistä autuaaksi saattaa.
CPR1642 14. Ja jos minä taidaisin jollakin tawalla nijtä jotca minun lihani owat kijwaxi saada ja
muutamatkin heistä autuaxi saatta.
UT1548 14. Jos mine taidhaisin iollaki modalla nijte iotca minun Lihan ouat cateutehen yllytte/ ia
heiste mwtomat autuaxi saattaisin.
Jos minä taitaisin jollakin muodolla niitä jotka minun lihan owat kateutehen yllyttää/ ja heistä
muutamat autuaaksi saattaisin.
Ref2016NTSve 14. om jag på något sätt skulle kunna väcka avund hos (dem som är) mitt kött och
frälsa några av dem.
15
TR Scriverer 15. εἰ γὰρ ἡ ἀποβολὴ αὐτῶν καταλλαγὴ κόσμου, τίς ἡ πρόσληψις, εἰ μὴ
ζωὴ ἐκ νεκρῶν;
Gr-East 15. εἰ γὰρ ἡ ἀποβολὴ αὐτῶν καταλλαγὴ κόσμου, τίς ἡ πρόσληψις εἰ μὴ ζωὴ ἐκ
νεκρῶν;
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TKIS 15. Sillä jos heidän hylkäämisensä on *maailmalle sovitukseksi*, mitä heidän
hyväksymisensä on muuta kuin elämä kuolleista?
FiSTLK2017 15. Jos näet heidän hylkäämisensä on sovitukseksi maailmalle, mitä heidän armoon
ottamisensa on muuta kuin elämä kuolleista?
Biblia1776 15. Sillä jos heidän hylkäämisensä on maailman sovinto, mitäs heidän korjaamisensa
muuta on kuin elämä kuolleista?
CPR1642 15. Sillä jos heidän cadotuxens mailman sowindo olis mitästä heidän corjamisens muuta
olis cuin elämä cuolleista?
UT1548 15. Sille ios heiden * poisheittemus ombi Mailman souindo/ Miteste heiden ylesottamus
mwta olis/ quin Eleme otetaisin nijste Coolluista?
Sillä jos heidän poisheittämys ompi maailman sowinto/ Mitäste heidän ylösottamus muuta olisi/
kuin elämä otettaisiin niistä kuolleista?
Ref2016NTSve 15. För om deras förkastelse förde med sig försoning för världen, vad (ska) då
(deras) upptagande bli, om inte liv från de döda?
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TR Scriverer 16. εἰ δὲ ἡ ἀπαρχὴ ἁγία, καὶ τὸ φύραμα• καὶ εἰ ἡ ῥίζα ἁγία, καὶ οἱ κλάδοι.

Gr-East 16. εἰ δὲ ἡ ἀπαρχὴ ἁγία, καὶ τὸ φύραμα· καὶ εἰ ἡ ῥίζα ἁγία, καὶ οἱ κλάδοι.
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TKIS 16. Jos nimittäin uutisleipä on pyhä, on koko taikinakin, ja jos juuri on pyhä, ovat oksatkin.
FiSTLK2017 16. Mutta jos uutisleipä on pyhä, niin on myös koko taikina, ja jos juuri on pyhä, niin
ovat myös oksat.
Biblia1776 16. Sillä jos alku on pyhä, niin on myös koko taikina, ja jos juuri on pyhä, niin ovat myös
oksat.
CPR1642 16. Sillä jos alcu on pyhä nijn on myös coco taikina pyhä: ja jos juuri on pyhä nijn owat
myös oxat pyhät.
UT1548 16. Jos Alkeet ouat pyhet/ nin ombi mös coco Taikina pyhe. Ja ios iwri ombi pyhe/ Nin
ouat mös Oxat pyhet.
Jos alkeet owat pyhät/ niin ompi myös koko taikina pyhä. Ja jos juuri ompi pyhä/ Niin owat myös
oksat pyhät.
Ref2016NTSve 16. Och om förstlingsbrödet (är) heligt, (så) (är) också degen (helig). Och om roten
(är) helig, (så) (är) också grenarna (det).
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TR Scriverer 17. εἰ δέ τινες τῶν κλάδων ἐξεκλάσθησαν, σὺ δὲ ἀγριέλαιος ὢν

ἐνεκεντρίσθης ἐν αὐτοῖς, καὶ συγκοινωνὸς τῆς ῥίζης καὶ τῆς πιότητος τῆς ἐλαίας
ἐγένου,
Gr-East 17. Εἰ δέ τινες τῶν κλάδων ἐξεκλάσθησαν, σὺ δὲ ἀγριέλαιος ὢν ἐνεκεντρίσθης
ἐν αὐτοῖς καὶ συγκοινωνὸς τῆς ῥίζης καὶ τῆς πιότητος τῆς ἐλαίας ἐγένου,
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TKIS 17. Mutta jos muutamat oksista ovat taitetut pois ja sinä, joka olet *villiä öljypuuta*, olet
oksastettu niitten oikeain joukkoon ja olet tullut osalliseksi öljypuun juuresta ja mehevyydestä,
FiSTLK2017 17. Mutta jos muutamat oksista on taitettu pois ja sinä, joka olet metsäöljypuu, olet
oksastettu oikeiden oksien joukkoon ja olet päässyt niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä
juuresta,
Biblia1776 17. Mutta jos muutamat oksista ovat murtuneet, ja sinä, joka metsä-öljypuu olit, olet
niihin istutettu, ja olet öljypuun juuresta ja lihavuudesta osalliseksi tullut,
CPR1642 17. MUtta jos muutamat oxista owat murtunet ja sinä joca medzäöljypuu olit olet nijhin
jällens istutettu ja olet sijtä juuresta osallisexi tullut ja sen öljypuun höystöstä nijn älä ylpeile oxia
wastan.
UT1548 17. Mutta ios nyt mwtomat Oxista ouat murtuneet/ Ja sine coskas olit yxi Metze Oliupw/
olet nijhin ielle's istutettu/ ia olet osalisexi tullut sijte Jwresta/ ia sijte Oliopuun höistösta/ Nin ele
sinuas kerska Oxi wastaan.
Mutta jos nyt muutamat oksista owat murtuneet/ Ja sinä koskas olit yksi metsä öljypuu/ olet niihin
jällens istutettu/ ja olet osalliseksi tullut siitä juuresta/ ja siitä öljypuun höystöstä/ Niin älä sinuas
kerskaa oksia wastaan.
Ref2016NTSve 17. Men om några av grenarna har brutits bort, och du som är ett vilt olivträd har
blivit inympad bland dem och har fått del av olivträdets rot och fetma,
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TR Scriverer 18. μὴ κατακαυχῶ τῶν κλάδων• εἰ δὲ κατακαυχᾶσαι, οὐ σὺ τὴν ῥίζαν
βαστάζεις, ἀλλ’ ἡ ῥίζα σέ.
Gr-East 18. μὴ κατακαυχῶ τῶν κλάδων· εἰ δὲ κατακαυχᾶσαι, οὐ σὺ τὴν ῥίζαν βαστάζεις,
ἀλλὰ ἡ ῥίζα σέ.
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TKIS 18. niin älä ylpeile oksia vastaan. Mutta jos ylpeilet, niin et sinä kuitenkaan kannata juurta,
vaan juuri sinua.
FiSTLK2017 18. niin älä ylpeile oksien rinnalla, mutta jos ylpeilet, niin et sinä kuitenkaan kannata
juurta, vaan juuri sinua.
Biblia1776 18. Niin älä ylpeile oksia vastaan; mutta jos sinä heitä vastaan ylpeilet, niin tiedä, ettet
sinä juurta kanna, vaan juuri kantaa sinua.
CPR1642 18. Mutta jos sinä heitä wastan ylpeilet nijn tiedä ettet sinä juurta canna waan juuri
canda sinua.
UT1548 18. Mutta ios sine itzes kerskat heite wastaan/ Nin sinun pite tietemen/ Ettei sine site
Jwrta canna/ waan se Jwri candapi sinun.

Mutta jos sinä itseäsi kerskaat heitä wastaan/ Niin sinun pitää tietämän/ Ettei sinä sitä juurta
kanna/ waan se juuri kantaapi sinun.
Ref2016NTSve 18. (så) förhäv dig inte över grenarna. Men om du förhäver dig (så vet att det) inte
(är) du som bär roten utan roten (som bär) dig.
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TR Scriverer 19. ἐρεῖς οὖν, Ἐξεκλάσθησαν οἱ κλάδοι, ἵνα ἐγὼ ἐγκεντρισθῶ. GrEast 19. ἐρεῖς οὖν· ἐξεκλάσθησαν οἱ κλάδοι, ἵνα ἐγὼ ἐγκεντρισθῶ.
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TKIS 19. Sinä sanot nyt: "Ne oksat taitettiin pois, jotta minut oksastettaisiin."
FiSTLK2017 19. Ehkäpä sanot: "Nuo oksat taitettiin pois, jotta minut oksastettaisiin."
Biblia1776 19. Niin sanot; oksat ovat murtuneet, että minun piti siihen jälleen istutettaman.
CPR1642 19. Ja sinä sanot: oxat owat murtunet että minun piti sijhen jällens istutettaman.
UT1548 19. Nin sine sanot/ Ne Oxat ouat murtuneet/ ette minun piti sijhen iellens istutettaman.
Niin sinä sanot/ Ne oksat owat murtuneet/ että minun piti siihen jällens istutettaman.
Ref2016NTSve 19. Så säger du då: Grenarna har brutits bort, för att jag skulle ympas in.
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TR Scriverer 20. καλῶς• τῇ ἀπιστίᾳ ἐξεκλάσθησαν, σὺ δὲ τῇ πίστει ἕστηκας. μὴ
ὑψηλοφρόνει, ἀλλὰ φοβοῦ•
Gr-East 20. καλῶς· τῇ ἀπιστίᾳ ἐξεκλάσθησαν, σὺ δὲ τῇ πίστει ἕστηκας. μὴ ὑψηλοφρόνει,
ἀλλὰ φοβοῦ·
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TKIS 20. Oikein. Epäuskon vuoksi ne taitettiin pois, mutta sinä pysyt uskon avulla. Älä ylpeile, vaan
pelkää.
FiSTLK2017 20. Oikein. Epäuskonsa tähden ne taitettiin pois, mutta sinä pysyt uskosi kautta. Älä
ole ylpeä, vaan pelkää.

Biblia1776 20. Oikein: he ovat murtuneet epäuskonsa tähden, mutta sinä pysyt uskon kautta: älä
ole röyhkeä, vaan pelkää.
CPR1642 20. Se on oikein sanottu: he owat murtunet heidän epäuscons tähden mutta sinä pysyt
uscon cautta.
UT1548 20. Se on oikein sanottu/ He ouat murtuneet/ heiden epeuskonsa tedhen/ Mutta sine
seisot vskon cautta. Ele ole reuckije mieleses/ waan pelke.
Se on oikein sanottu/ He owat murtuneet/ heidän epäuskonsa tähden/ Mutta sinä seisot uskon
kautta. Älä ole röyhkeä mielessäsi/ waan pelkää.
Ref2016NTSve 20. Ja visst, de bröts bort för sin otros skull, men du står kvar genom tron. Var inte
högmodig, utan frukta.
21
TR Scriverer 21. εἰ γὰρ ὁ Θεὸς τῶν κατὰ φύσιν κλάδων οὐκ ἐφείσατο, μήπως οὐδέ σοῦ
φείσηται.
Gr-East 21. εἰ γὰρ ὁ Θεὸς τῶν κατὰ φύσιν κλάδων οὐκ ἐφείσατο, μή πως οὐδὲ σοῦ
φείσεται.
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TKIS 21. Sillä jos Jumala ei ole säästänyt luonnollisia oksia, (ehkä) Hän ei ole säästävä sinuakaan.
FiSTLK2017 21. Sillä jos Jumala ei ole säästänyt luonnollisia oksia, hän ei ole säästävä sinuakaan.
Biblia1776 21. Sillä jos ei Jumala luonnollisia oksia armahtanut, katso, ei hän sinuakaan armahda.
CPR1642 21. Älä ole röyckiä waan pelkä: Sillä jos ei Jumala luonnolisia oxia armahtanut cadzo ei
hän sinuacan armahda.
UT1548 21. Sille ios Jumala ei ole nijte loonolisi Oxia armainut/ catzo site/ ettei hen sinuakan
armaitze.
Sillä jos Jumala ei ole niitä luonnollisia oksia armainnut/ katso sitä/ ettei hän sinuakaan armaitse.
Ref2016NTSve 21. För om Gud inte skonade de naturliga grenarna, (så) kanske han inte heller ska
skona dig.
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TR Scriverer 22. ἴδε οὖν χρηστότητα καὶ ἀποτομίαν Θεοῦ• ἐπὶ μὲν τοὺς πεσόντας,
ἀποτομίαν• ἐπὶ δέ σε, χρηστότητα, ἐὰν ἐπιμείνῃς τῇ χρηστότητι• ἐπεὶ καὶ σὺ ἐκκοπήσῃ
Gr-East 22. ἴδε οὖν χρηστότητα καὶ ἀποτομίαν Θεοῦ, ἐπὶ μὲν τοὺς πεσόντας
ἀποτομίαν, ἐπὶ δὲ σὲ χρηστότητα, ἐὰν ἐπιμένῃς τῇ χρηστότητι· ἐπεὶ καὶ σὺ ἐκκοπήσῃ.
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Hänen hyvyydessään muutoin myös sinut leikataan pois
TKIS 22. Katso siis Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta — ankaruutta langenneita kohtaan ja hyvyyttä
sinua kohtaan, jos pysyt Hänen hyvyydessään; muuten sinutkin hakataan pois."
FiSTLK2017 22. Katso siis Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta: Jumalan ankaruutta langenneita
kohtaan, mutta hänen hyvyyttään sinua kohtaan, jos hänen hyvyydessään pysyt. Muuten sinutkin
hakataan pois.
Biblia1776 22. Sentähden katso tässä Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta: ankaruutta niissä, jotka
lankesivat, mutta hyvyyttä itse sinussas, jos sinä ainoastaan hyvyydessä pysyt; muutoin sinäkin
leikataan pois.
CPR1642 22. Sentähden cadzo täsä Jumalan hywyttä ja angarutta: angarutta nijsä jotca langeisit
mutta hywyttä idze sinusas jos sinä ainoastans hywydes pysyt muutoin sinäkin poisleicatan.
UT1548 22. Senteden catzo nyt tesse Jumalan hywuytte ia Angarutta. Sen Angarudhen nijnen päle/
iotca langesit/ Mutta hywuydhen sinun päles/ Jos sine waan hywuydhes pysyt/ Mutoin sine mös
poisleickatan.
Sentähden katso nyt tässä Jumalan hywyyttä ja ankaruutta. Sen ankaruuden niiden päälle/ jotka
lankesit/ Mutta hywyyden sinun päällesi/ Jos sinä waan hywyytesi pysyt/ Muutoin sinä myös pois
leikataan.
Ref2016NTSve 22. Se därför Guds godhet och stränghet: Stränghet mot dem som föll. Men godhet
mot dig, om du blir kvar i hans godhet, annars blir också du bortskuren.
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TR Scriverer 23. καὶ ἐκεῖνοι δέ, ἐὰν μὴ ἐπιμείνωσι τῇ ἀπιστίᾳ, ἐγκεντρισθήσονται•
δυνατὸς γάρ ἐστιν ὁ Θεὸς πάλιν ἐγκεντρίσαι αὐτούς.
Gr-East 23. καὶ ἐκεῖνοι δέ, ἐὰν μὴ ἐπιμένωσι τῇ ἀπιστίᾳ, ἐγκεντρισθήσονται· δυνατὸς
γὰρ ὁ Θεός ἐστι πάλιν ἐγκεντρίσαι αὐτούς.
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Jumala uudelleen oksastamaan heidät
TKIS 23. Mutta nuokin, jos eivät jää epäuskoonsa, oksastetaan, sillä Jumala on voimallinen
oksastamaan ne jälleen.
FiSTLK2017 23. Mutta nuo toisetkin, jos eivät jää epäuskoonsa, tulevat oksastettaviksi, sillä
Jumala on voimallinen oksastamaan ne jälleen.
Biblia1776 23. Ja ne jälleen istutetaan, ellei he epäuskossansa pysy; sillä Jumala on voimallinen
heitä jälleen istuttamaan.
CPR1642 23. Ja ne jällens istutetan ellei he heidän epäuscosans pysy: sillä kyllä Jumala woi
heidän jällens istutta.
UT1548 23. Ja ne iellens istutetaan/ ellei he ole heiden epeuskosansa/ Sille ette kylle Jumala woipi
heite iellens istutta.
Ja ne jällens istutetaan/ ellei he ole heidän epäuskossansa/ Sillä että kyllä Jumalan woipi heitä
jällens istuttaa.
Ref2016NTSve 23. Och även de ska bli inympade, om de inte fortsätter i sin otro, för Gud är mäktig
att ympa in dem igen.
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TR Scriverer 24. εἰ γὰρ σὺ ἐκ τῆς κατὰ φύσιν ἐξεκόπης ἀγριελαίου, καὶ παρὰ φύσιν

ἐνεκεντρίσθης εἰς καλλιέλαιον, πόσῳ μᾶλλον οὗτοι, οἱ κατὰ φύσιν,
ἐγκεντρισθήσονται τῇ ἰδίᾳ ἐλαίᾳ;
Gr-East 24. εἰ γὰρ σὺ ἐκ τῆς κατὰ φύσιν ἐξεκόπης ἀγριελαίου καὶ παρὰ φύσιν

ἐνεκεντρίσθης εἰς καλλιέλαιον, πόσῳ μᾶλλον οὗτοι οἱ κατὰ φύσιν ἐγκεντρισθήσονται
τῇ ἰδίᾳ ἐλαίᾳ;
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TKIS 24. Sillä jos sinä olet hakattu pois luontonsa puolesta villistä öljypuusta ja vastoin luontoa
oksastettu jaloon öljypuuhun, kuinka paljoa ennemmin nämä, jotka ovat luonnollisia oksia,
oksastetaan omaan öljypuuhunsa!
FiSTLK2017 24. Sillä jos sinut on leikattu luonnollisesta metsäöljypuusta ja vasten luontoa
oksastettu jaloon öljypuuhun, kuinka paljoa ennemmin nämä luonnolliset oksat oksastetaan
omaan öljypuuhunsa!
Biblia1776 24. Sillä jos sinä olet luonnollisesta metsä-öljypuusta karsittu, ja olet vastoin luontoa
hyvään öljypuuhun istutettu, kuinka paljon enemmin ne, jotka luonnolliset ovat, omaan
öljypuuhunsa istutetaan?
CPR1642 24. Sillä jos sinä olet luonnolisesta medzäöljypuusta carsittu ja olet wastoin luondo
hywään öljypuuhun istutettu: cuinga paljo enämmin ne jotca luonnoliset owat heidän omaan
öljypuuhuns istutetan?
UT1548 24. Sille ette ios sine olet ydheste loonolisesta Metze Olipwsta poiskarssittu/ Ja olet ylitze
loonnon sihen hyuen Olio puhun istutettu. Quinga palio enämin ne/ iotca loonoliset ouat/ heiden
omahan Oliopwhunsa istutetaan?
Sillä että jos sinä olet yhdestä luonnollisesta metsä öljypuusta pois karsittu/ Ja olet ylitse luonnon
siihen hywää öljypuuhun istutettu. Kuinka paljon enemmin ne/ jotka luonnolliset owat/ heidän
omahan öljypuuhunsa istutetaan?
Ref2016NTSve 24. För om du blev bortskuren från det olivträd som är vilt av naturen och mot
naturen har ympats in i ett ädelt olivträd, hur mycket mer ska då inte de som är naturliga grenar
kunna ympas in i sitt eget olivträd?
25
TR Scriverer 25. Οὐ γὰρ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, τὸ μυστήριον τοῦτο, ἵνα μὴ ἦτε
παρ’ ἑαυτοῖς φρόνιμοι, ὅτι πώρωσις ἀπὸ μέρους τῷ Ἰσραὴλ γέγονεν, ἄχρις οὗ τὸ
πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ•
Gr-East 25. Οὐ γὰρ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, τὸ μυστήριον τοῦτο, ἵνα μὴ ἦτε παρ’

ἑαυτοῖς φρόνιμοι, ὅτι πώρωσις ἀπὸ μέρους τῷ Ἰσραὴλ γέγονεν ἄχρις οὗ τὸ πλήρωμα
τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ,
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TKIS 25. En näet halua, veljet — jottette olisi itsessänne viisaita — teidän olevan tietämättömiä
tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus siihen asti, kunnes pakanain täysi
luku on tullut sisälle.

FiSTLK2017 25. Sillä en tahdo, veljet – ettette olisi oman viisautenne varassa – pitää teitä
tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on kohdannut osaksi paatumus – aina siihen asti,
kunnes pakanain täysi luku on tullut sisälle [5] ,
Biblia1776 25. Sillä en minä tahdo salata teiltä, rakkaat veljet, tätä salaisuutta, (ettette itsellänne
ylpeilisi,) että paatumus on puolittain Israelille tullut, siihenasti kuin pakanain täydellisyys tulis.
CPR1642 25. SIllä en minä tahdo salata teildä rackat weljet tätä salaisutta ettet te olis ylpiät että
paatumus on puolittain Israelille tullut sijhenasti cuin pacanain täyttämys tulis:
UT1548 25. Sille em mine tadho teilde
rackat Weliet
peitte täte Salasutta/ senpäle ettei te olisi teisenne coriamieliset/ Senwoxi ette Sokius ombi
polittain Israelin cochtan tullut/ Sihenasti ette se Pacanaiden teuttemys siselletulis/
Sillä en minä tahdo teiltä
rakkaat weljet
peittää tätä salaisuutta/ sen päälle ettei te olisi toisenne koriamieliset/ Senwuoksi että sokeus
ompi puolittain Israelin kohtaan tullut/ Siihen asti että se pakanaiden täyttämys sisälle tulisi/
Ref2016NTSve 25. För jag vill inte, bröder, att ni ska vara ovetande om denna hemlighet, för att ni
själva inte ska anse er vara kloka, att förhärdelse har drabbat en del av Israel, till dess att
hedningarna i fullt antal har kommit in.
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TR Scriverer 26. καὶ οὕτω πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται• καθὼς γέγραπται, Ἥξει ἐκ Σιὼν ὁ
ῥυόμενος, καὶ ἀποστρέψει ἀσεβείας ἀπὸ Ἰακώβ•
Gr-East 26. καὶ οὕτω πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται, καθὼς γέγραπται· ἥξει ἐκ Σιὼν ὁ
ῥυόμενος καὶ ἀποστρέψει ἀσεβείας ἀπὸ Ἰακώβ·
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TKIS 26. Niin koko Israel on pelastuva, niin kuin on kirjoitettu: "Pelastaja tulee Siionista, (ja) Hän
poistaa jumalattoman menon Jaakobista.
FiSTLK2017 26. ja tällä tavalla kaikki Israel on pelastuva, kuten on kirjoitettu: "Siionista on tuleva
pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista.
Biblia1776 26. Ja niin kaikki Israel pitää autuaaksi tuleman, niinkuin kirjoitettu on: se tulee Zionista,
joka päästää ja jumalattoman menon Jakobista kääntää pois.
CPR1642 26. Ja nijn caicki Israel autuaxi tule. Nijncuin kirjoitettu on: se tule Zionista joca päästä ja
jumalattoman menon Jacobista poiskäändä.

UT1548 26. ia nin caiki Israel wapaaxi tulepi. Nin quin kirioitettu on/ Se tulepi Zionista/ ioca
pästepi/ ia poiskiende sen Jumalattoman menon Jacobista.
ja niin kaikki Israel wapaaksi tuleepi. Niin kuin kirjoitettu on/ Se tuleepi Zionista/ joka päästääpi/ ja
pois kääntää sen jumalattoman menon Jakobista.
Ref2016NTSve 26. Och så ska hela Israel bli frälst, som det står skrivet: Från Sion ska Befriaren
komma och han ska ta bort ogudaktigheten från Jakob.
27
TR Scriverer 27. καὶ αὕτη αὐτοῖς ἡ παρ’ ἐμοῦ διαθήκη, ὅταν ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας
αὐτῶν.
Gr-East 27. καὶ αὕτη αὐτοῖς ἡ παρ’ ἐμοῦ διαθήκη, ὅταν ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.
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TKIS 27. Ja tämä on liittoni heidän kanssaan, kun otan pois heidän syntinsä."
FiSTLK2017 27. Tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun otan pois heidän syntinsä."
Biblia1776 27. Ja tämä on minun liittoni heidän kanssansa, kuin minä otan pois heidän syntinsä.
CPR1642 27. Ja tämä on minun Testamentin heidän cansans cosca minä poisotan heidän syndins.
UT1548 27. Ja teme ombi minun Testame'tin heiden cansans/ coska mine poisotan heiden
Synninse.
Ja tämä ompi minun testamentin heidän kanssansa/ koska minä pois otan heidän syntinsä.
Ref2016NTSve 27. Och detta (är) mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder.
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TR Scriverer 28. κατὰ μὲν τὸ εὐαγγέλιον, ἐχθροὶ δι’ ὑμᾶς• κατὰ δὲ τὴν ἐκλογήν, ἀγαπητοὶ

διὰ τοὺς πατέρας
Gr-East 28. κατὰ μὲν τὸ εὐαγγέλιον ἐχθροὶ δι’ ὑμᾶς, κατὰ δὲ τὴν ἐκλογὴν ἀγαπητοὶ διὰ
τοὺς πατέρας·
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TKIS 28. Ilosanoman kannalta he tosin ovat vihollisia teidän tähtenne, mutta valinnan kannalta
rakastettuja isien vuoksi.
FiSTLK2017 28. Evankeliumin kannalta he ovat tosin vihollisia teidän tähtenne, mutta valinnan
kannalta he ovat rakastettuja isien tähden.
Biblia1776 28. Evankeliumin puolesta tosin ovat he viholliset teidän tähtenne; mutta valitsemisen
puolesta rakastetaan heitä isäin tähden.
CPR1642 28. Evangeliumin puolesta minä tosin heitä teidän tähten wihollisna pidän: mutta
walidzemisen puolesta minä heitä Isäin tähden racastan.
UT1548 28. Euangeliumin polesta/ mine tosin heite pidhen wiholiszna teiden tedhen/ Mutta
wloswalitzemisen polesta mine heite racastan Iseden tedhen.
Ewankeliumin puolesta/ minä tosin heitä pidän wihollisina teidän tähden/ Mutta uloswalitsemisen
puolesta minä heitä rakastan isien tähden.
Ref2016NTSve 28. Så när det gäller evangeliet (är de) fiender för er skull, men när det gäller
utkorelsen (är de) älskade för fädernas skull.
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TR Scriverer 29. ἀμεταμέλητα γὰρ τὰ χαρίσματα καὶ ἡ κλῆσις τοῦ Θεοῦ. GrEast 29. ἀμεταμέλητα γὰρ τὰ χαρίσματα καὶ ἡ κλῆσις τοῦ Θεοῦ.
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TKIS 29. Jumalan armolahjat ja kutsu ovat näet peruuttamattomat.
FiSTLK2017 29. Sillä Jumala ei kadu armolahjojaan eikä kutsumistaan.
Biblia1776 29. Sillä ei Jumala lahjojansa ja kutsumistansa kadu.
CPR1642 29. Sillä ei Jumala lahjojans ja cudzumistans cadu:
UT1548 29. Sille ette Jumalan Lahia ia cutzutus ouat sencaltaiset/ ettei he' heite catua taidha.
Sillä että Jumalan lahja ja kutsutus owat senkaltaiset/ ettei hän heitä katua taida.
Ref2016NTSve 29. För sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra.

30
TR Scriverer 30. ὥσπερ γὰρ καὶ ὑμεῖς ποτὲ ἠπειθήσατε τῷ Θεῷ, νῦν δὲ ἠλεήθητε τῇ
τούτων ἀπειθείᾳ•
Gr-East 30. ὥσπερ γὰρ ὑμεῖς ποτε ἠπειθήσατε τῷ Θεῷ, νῦν δὲ ἠλεήθητε τῇ τούτων
ἀπειθείᾳ,
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TKIS 30. Sillä niin kuin tekin* ennen olitte Jumalalle tottelemattomia, mutta nyt olette saaneet
armon näitten tottelemattomuuden vuoksi,
FiSTLK2017 30. Samoin kuin te ennen olitte Jumalalle tottelemattomia, mutta nyt olette saaneet
laupeuden näiden tottelemattomuuden kautta,
Biblia1776 30. Sillä niinkuin ette tekään muinen Jumalan päälle uskoneet, mutta olette nyt
laupiuden heidän epäuskonsa kautta saaneet;
CPR1642 30. Sillä et tekän muinnen Jumalan päälle usconet waan nyt te oletta laupiuden heidän
epäuscons cautta saanet.
UT1548 30. Sille samalmoto quin ei te mös muinen vskoneet Jumala' päle/ Mutta nyt te oletta
saneet Laupiudhen/ heiden Epeuskonsa cautta.
Sillä samalla muotoa kuin ei te myös muinen uskoneet Jumalan päälle/ Mutta nyt te olette saaneet
laupeuden/ heidän epäuskonsa kautta.
Ref2016NTSve 30. För liksom ni tidigare inte trodde på Gud, så har ni nu genom deras otro fått
barmhärtighet.
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TR Scriverer 31. οὕτω καὶ οὗτοι νῦν ἠπείθησαν, τῷ ὑμετέρῳ ἐλέει ἵνα καὶ αὐτοὶ
ἐλεηθῶσι•
Gr-East 31. οὕτω καὶ οὗτοι νῦν ἠπείθησαν, τῷ ὑμετέρῳ ἐλέει ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐλεηθῶσι·
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TKIS 31. niin nämäkin ovat nyt olleet tottelemattomia, jotta myös he teille* tulleen armon vuoksi
[nyt] saisivat armon.

FiSTLK2017 31. samoin nämäkin ovat nyt olleet tottelemattomia, että myös he teille tulleen
armahtamisen kautta nyt saisivat laupeuden.
Biblia1776 31. Niin ei he ole myös nyt uskoneet sitä laupiutta, joka teille on tapahtunut, että
heillekin laupius tapahtuis.
CPR1642 31. Nijn ei he ole tahtonet sitä laupiutta usco cuin teille on tapahtunut että heillengin
laupius tapahduis:
UT1548 31. Nin eiuet he nyt ole tachtoneet sen Laupiudhen päle vskalda ioca teiden cochtan ombi
tullut/ Ette heillengi mös machtais Laupius cochtan tulla.
Niin eiwät he nyt ole tahtoneet sen laupeuden päälle uskaltaa joka teidän kohtaan ompi tullut/ Että
heillekin myös mahtaisi laupeus kohtaan tulla.
Ref2016NTSve 31. Så har också de nu inte trott, för att genom den barmhärtighet som ni har fått,
också de ska få barmhärtighet.
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TR Scriverer 32. συνέκλεισε γὰρ ὁ Θεὸς τοὺς πάντας εἰς ἀπείθειαν, ἵνα τοὺς πάντας
ἐλεήσῃ.
Gr-East 32. συνέκλεισε γὰρ ὁ Θεὸς τοὺς πάντας εἰς ἀπείθειαν, ἵνα τοὺς πάντας ἐλεήσῃ.
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TKIS 32. Sillä Jumala on sulkenut kaikki tottelemattomuuteen, jotta Hän kaikkia armahtaisi.
FiSTLK2017 32. Sillä Jumala on sulkenut kaikki tottelemattomuuteen, että hän kaikkia armahtaisi.
Biblia1776 32. Sillä Jumala on kaikki epäuskon alle sulkenut, että hän kaikkia armahtais.
CPR1642 32. Sillä Jumala on caicki epäuscon ala sulkenut että hän caickia armahdais.
UT1548 32. Sille ette Jumala ombi caiki * sulkenut Epeuskon ala. Se' päle ette henen pideis
armachtaman caikein päle.
Sillä että Jumala ompi kaikki sulkenut epäuskon alle. Sen päälle että hänen pitäisi armahtaman
kaikkein päälle.
Ref2016NTSve 32. För Gud har inneslutit alla under otro, för att han ska förbarma sig över alla.
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TR Scriverer 33. Ὦ βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως Θεοῦ. ὡς ἀνεξερεύνητα τὰ
κρίματα αὐτοῦ, καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ.

Gr-East 33. Ὢ βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως Θεοῦ! ὡς ἀνεξερεύνητα τὰ
κρίματα αὐτοῦ καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ!
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TKIS 33. Oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä! Kuinka tutkimattomat ovat
Hänen tuomionsa ja käsittämättömät Hänen tiensä!
FiSTLK2017 33. Oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä! Kuinka tutkimattomat
ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä!
Biblia1776 33. Oi sitä Jumalan rikkauden, ja viisauden, ja tunnon syvyyttä! kuinka tutkimattomat
ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä!
CPR1642 33. O sitä Jumalan rickauden wijsauden ja tunnon sywyttä: cuinga tutkimattomat owat
hänen duomions ja käsittämättömät hänen tiens.
UT1548 33. O site Rickaudhen sywuytte/ seke Jumalan wijsaudhes ette henen tundemisesa/
Quinga sangen tutkimattomat henen Domionsa ouat/ ia kysymettomat henen Tiense.
Oi sitä rikkauden sywyyttä/ sekä Jumalan wiisaudessa että hänen tuntemisessa/ Kuinka sangen
tutkimattomat hänen tuomionsa owat/ ja kysymättömät hänen tiensä.
Ref2016NTSve 33. O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga (är)
(inte) hans domar, och hur outrannsakliga hans vägar.
34
TR Scriverer 34. τίς γὰρ ἔγνω νοῦν Κυρίου; ἢ τίς σύμβουλος αὐτοῦ ἐγένετο; GrEast 34. τίς γὰρ ἔγνω νοῦν Κυρίου; ἢ τίς σύμβουλος αὐτοῦ ἐγένετο;
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TKIS 34. Sillä kuka on tuntenut Herran mielen? Tai kuka on ollut Hänen neuvonantajansa?
FiSTLK2017 34. Sillä kuka on tuntenut Herran mielen? Tai kuka on ollut hänen neuvonantajansa?
Biblia1776 34. Sillä kuka on Herran mielen tietänyt? Eli kuka on hänen neuvonantajansa ollut?
CPR1642 34. Cuca on HERran mielen tiennyt? Eli cuca on hänen neuwonandajans ollut?
UT1548 34. Sille cuca ombi HERRAN mielen tundenut? Eli cuca on henen Neuuonandaijansa ollut?
Sillä kuka ompi HERRAN mielen tuntenut? Eli kuka on hänen neuwonantajansa ollut?

Ref2016NTSve 34. För vem har känt Herrens sinne? Eller vem har varit hans rådgivare?
35
TR Scriverer 35. ἢ τίς προέδωκεν αὐτῷ, καὶ ἀνταποδοθήσεται αὐτῷ; GrEast 35. ἢ τίς προέδωκεν αὐτῷ, καὶ ἀνταποδοθήσεται αὐτῷ;
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TKIS 35. Tai kuka on ensin antanut Hänelle, ja se olisi tälle korvattava?
FiSTLK2017 35. Tai kuka on ensin antanut hänelle jotakin, joka olisi antajalle korvattava?
Biblia1776 35. Eli kuka on hänelle jotakin ennen antanut, jota hänelle pitäis jälleen maksettaman.
CPR1642 35. Eli cuca on hänelle jotakin ennen andanut jota hänelle pidäis jällens maxettaman?
UT1548 35. Eli cuca ombi henelle iotaki ennen andanut/ iota henelle piteis iellens maxettaman?
Eli kuka ompi hänelle jotakin ennen antanut/ jota hänelle pitäisi jälleens maksettaman?
Ref2016NTSve 35. Eller vem har först gett honom något som han måste betala igen?
36
TR Scriverer 36. ὅτι ἐξ αὐτοῦ καὶ δι’ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν τὰ πάντα• αὐτῷ ἡ δόξα εἰς
τοὺς αἰῶνας. ἀμήν.
36. ὅτι ἐξ αὐτοῦ καὶ δι’ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν τὰ πάντα. αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας·
ἀμήν.
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TKIS 36. Sillä kaikki on alkuisin Hänestä ja Hänen vaikutuksestaan ja Hänen tähtensä. Hänelle
kunnia ikuisesti*! Aamen.
FiSTLK2017 36. Sillä hänestä ja hänen kauttaan ja häntä varten on kaikki. Hänelle kunnia
iankaikkisesti! Aamen.
Biblia1776 36. Sillä hänestä ja hänen kauttansa ja hänessä ovat kaikki: hänelle olkoon kunnia
ijankaikkisesti, amen!
CPR1642 Sillä hänestä ja hänen cauttans ja hänesä owat caicki: jolle olcon cunnia ijancaickisest
Amen.

UT1548 Sille ette heneste/ ia henen cauttansa/ ia henesse ouat caiki cappalet/ henelle olcoon
Cunnia ijancaikisudhesa. Amen.
Sillä että hänestä/ ja hänen kauttansa/ ja hänessä owat kaikki kappaleet/ hänelle olkoon kunnia
iankaikkisuudessa. Amen.
Ref2016NTSve 36. För av honom och genom honom och till honom (är) allting. Honom (tillhör)
äran i evighet. Amen.

Rooma 12 (Romans 12)
1
TR Scriverer 1. Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ Θεοῦ,

παραστῆσαι τὰ σώματα ὑμῶν θυσίαν ζῶσαν, ἁγίαν, εὐάρεστον τῷ Θεῷ, τὴν λογικὴν
λατρείαν ὑμῶν.
Gr-East 1. Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ Θεοῦ, παραστῆσαι τὰ
σώματα ὑμῶν θυσίαν ζῶσαν, ἁγίαν, εὐάρεστον τῷ Θεῷ, τὴν λογικὴν λατρείαν ὑμῶν,
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TKIS 1. Jumalan laupeuden vuoksi kehoitan siis teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi,
Jumalalle otolliseksi uhriksi hengellisenä* jumalanpalveluksenanne.
FiSTLK2017 1. Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan siis teitä, veljet, antamaan
ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Se olkoon teidän järjellinen
jumalanpalveluksenne.
Biblia1776 1. Niin neuvon minä teitä, rakkaat veljet, Jumalan sydämellisen laupiuden kautta, että te
antaisitte teidän ruumiinne eläväksi, pyhäksi ja Jumalalle otolliseksi uhriksi, joka on teidän
toimellinen jumalanpalveluksenne.
CPR1642 1. NIjn neuwon minä teitä rackat weljet Jumalan laupiuden cautta että te annaisitte
teidän ruuminne eläwäxi pyhäxi ja Jumalalle otollisexi uhrixi joca on teidän toimellinen Jumalan
palweluxenne.
UT1548 1. SItte mine nyt manan teite/ Rackat Weliet/ Jumalan Laupiudhen cautta/ Ette te
wlosannaisitta teiden Ruminna Wffrixi/ ioca olis eleue/ pyhe ia Jumalan otolinen/ quin on teiden
toimelinen Jumalan paluelus.
Sitten minä nyt manaan teitä/ Rakkaat weljet/ Jumalan laupeuden kautta/ Että te ulos antaisitte
teidän ruumiinne uhriksi/ joka olis eläwä/ pyhä ja Jumalan otollinen/ kuin on teidän toimellinen
Jumalan palwelus.
Ref2016NTSve 1. Så förmanar jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att ni frambär era kroppar
som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er förnuftiga tjänst.

2
TR Scriverer 2. καὶ μὴ συσχηματίζεσθε τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ μεταμορφοῦσθε τῇ

ἀνακαινώσει τοῦ νοὸς ὑμῶν, εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τί τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ τὸ
ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον καὶ τέλειον.
Gr-East 2. καὶ μὴ συσχηματίζεσθε τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ μεταμορφοῦσθε τῇ

ἀνακαινώσει τοῦ νοός ὑμῶν, εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τί τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ τὸ
ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον καὶ τέλειον.
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TKIS 2. Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen
avulla tutkiaksenne, mikä on Jumalan hyvä ja otollinen ja täydellinen tahto.
FiSTLK2017 2. Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne
uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää, otollista ja täydellistä.
Biblia1776 2. Ja älkäät sovittako teitänne tämän maailman muodon jälkeen, vaan muuttakaat
teitänne teidän mielenne uudistuksen kautta, että te koettelisitte, mikä Jumalan hyvä, otollinen ja
täydellinen tahto olis.
CPR1642 2. Ja älkät sowittaco teitän tämän mailman muodon jälken waan muuttacat teitän teidän
mielen vdistuxen cautta että te coettelisitta mikä Jumalan hywä otollinen ja täydellinen tahto olis.
UT1548 2. Ja elkette souittaco teiten temen Mailman modhon ielken/ waa' mwttacat teiten/ teiden
mielen wdhistoxen cautta/ Senpäle/ ette te mahdaisitta tuta/ mike Jumalan Hyue/ otolinen/ ia
teudhelinen tachto olis.
Ja älkäätte sowittako teitän tämän maailman muodon jälkeen/ waan muuttakaat teitän/ teidän
mielen uudistuksen kautta/ Senpäälle/ että te mahtaisitte tuta/ mikä Jumalan hywät/ otollinen/ ja
täydellinen tahto olis.
Ref2016NTSve 2. Och anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom ert sinnes
förnyelse, så att ni kan pröva vad som (är) Guds goda, välbehagliga och fullkomliga vilja.
3
TR Scriverer 3. Λέγω γάρ, διὰ τῆς χάριτος τῆς δοθείσης μοι, παντὶ τῷ ὄντι ἐν ὑμῖν, μὴ
ὑπερφρονεῖν παρ’ ὃ δεῖ φρονεῖν, ἀλλὰ φρονεῖν εἰς τὸ σωφρονεῖν, ἑκάστῳ ὡς ὁ Θεὸς
ἐμέρισε μέτρον πίστεως.
Gr-East 3. Λέγω γὰρ διὰ τῆς χάριτος τῆς δοθείσης μοι παντὶ τῷ ὄντι ἐν ὑμῖν μὴ
ὑπερφρονεῖν παρ’ ὃ δεῖ φρονεῖν, ἀλλὰ φρονεῖν εἰς τὸ σωφρονεῖν, ἑκάστῳ ὡς ὁ Θεὸς

ἐμέρισεν μέτρον πίστεως.
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TKIS 3. Sillä sen armon perusteella, joka on minulle annettu, kehoitan jokaista, joka on
joukossanne, olemaan ajattelematta itsestään enempää kuin sopii ajatella, vaan ajattelemaan
vaatimattomasti, sen mukaan kuin Jumala on kullekin uskon määrän jakanut.
FiSTLK2017 3. Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, sanon teille jokaiselle, ettei tule
ajatella itsestään enempää, kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti sen uskonmäärän
mukaan, minkä Jumala on kullekin jakanut.
Biblia1776 3. Sillä minä sanon siitä armosta, joka minulle annettu on, jokaiselle, joka teidän
seassanne on, ettei yksikään itsestänsä enempää pitäisi kuin hänen tulee pitää; vaan pitäkään
kohtuullisesti itsestänsä sen jälkeen kuin Jumala on kullekin uskon mitan jakanut.
CPR1642 3. SIllä minä sanon sijtä armosta cuin minulle annettu on jocaidzelle teistä: ettei yxikän
idzestäns enämbi pidäis cuin hänen tule pitä waan pitäkän cohtulisest idzestäns sen jälken cuin
Jumala on cullengin uscon mitan jacanut.
UT1548 3. Sille mine sanon sen Armon lepitze/ ioca minulle annettu on/ iocaitzelle teiste Ettei
yxiken itzestens enembi pitekö quin henen tule pitexense/ Waan piteken cochtolisesta itzestens/
sen ielken quin Jumala cwllengi on wlosiakanut sen Uskon mitan.
Sillä minä sanon sen armon läwitse/ joka minulle annettu on/ jokaiselle teistä Ettei yksikään
itsestänsä enempi pitäkö kuin hänen tulee pitääksensä/ Waan pitäkään kohtuullisesti itsestänsä/
sen jälkeen kuin Jumala kullekin on ulosjakanut sen uskon mitan.
Ref2016NTSve 3. För genom den nåd som jag har fått säger jag till var och en av er att inte tänka
högre om er själva än ni bör tänka, utan tänka nyktert efter det mått av tro som Gud har tilldelat åt
var och en.
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TR Scriverer 4. καθάπερ γὰρ ἐν ἑνὶ σώματι μέλη πολλὰ ἔχομεν, τὰ δὲ μέλη πάντα οὐ τὴν
αὐτὴν ἔχει πρᾶξιν•
Gr-East 4. καθάπερ γὰρ ἐν ἑνὶ σώματι πολλὰ μέλη ἔχομεν, τὰ δὲ μέλη πάντα οὐ τὴν
αὐτὴν ἔχει πρᾶξιν,
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TKIS 4. Sillä niin kuin meillä on yhdessä ruumiissa monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole
sama tehtävä,
FiSTLK2017 4. Sillä niin kuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei
ole sama tehtävä,
Biblia1776 4. Sillä niinkuin meillä on yhdessä ruumiissa monta jäsentä, mutta ei kaikilla jäsenillä
ole yhtäläinen työ,
CPR1642 4. Sillä nijncuin meillä on yhdes ruumis monda jäsendä mutta ei caikilla jäsenillä ole
yhtäläinen wirca: nijn mekin olemma monda yxi ruumis Christuxes:
UT1548 4. Sille ette samalmoto quin meille ombi ydhes Rumis mo'da Jesende/ mutta caikilla
Jesenille ei ole yxineinen Wirca/ Nin olema me nyt monda yxi Rumis Christusesa/
Sillä ette te samalla muotoa kuin meille ompi yhdessä ruumiissa monta jäsentä/ mutta kaikilla
jäsenillä ei ole yksinäinen wirka/ Niin olemme nyt monta yksi ruumis Kristuksessa/
Ref2016NTSve 4. För liksom vi i en enda kropp har många lemmar, men inte alla lemmar har
samma uppgift,
5
TR Scriverer 5. οὕτως οἱ πολλοὶ ἓν σῶμά ἐσμεν ἐν Χριστῷ, ὁ δὲ καθ’ εἷς ἀλλήλων μέλη.
Gr-East 5. οὕτως οἱ πολλοὶ ἓν σῶμά ἐσμεν ἐν Χριστῷ, τὸ δὲ καθ’ εἷς ἀλλήλων μέλη.
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TKIS 5. niin me monet olemme yksi ruumis Kristuksessa ja kukin toistemme jäseniä.
FiSTLK2017 5. niin vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itse kukin
olemme toistemme jäseniä.
Biblia1776 5. Niin mekin olemme monta yksi ruumis Kristuksessa, mutta keskenämme olemme me
toinen toisemme jäsenet.
CPR1642 5. Mutta keskenäm olemma me toinen toisemme jäsenet

UT1548 5. Mutta keskenemme me olema toinen toisensa Jesenet/
Mutta keskenämme me olemme toinen toisensa jäsenet/
Ref2016NTSve 5. så är vi, (som är) många, en enda kropp i Kristus, men var och en är vi varandras
lemmar.
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TR Scriverer 6. ἔχοντες δὲ χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα, εἴτε
προφητείαν, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως•
Gr-East 6. ἔχοντες δὲ χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα, εἴτε
προφητείαν, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως,
' ἔχοντες
δὲ
echontes de
G2192
G1161
ja meillä on

διάφορα εἴτε
diafora
G1313
erilaisia

χαρίσματα κατὰ

τὴν

χάριν τὴν

δοθεῖσαν

ἡμῖν

charismata kata
tēn
charin tēn
dotheisan
hēmin
G5486
G2596 G3588 G5485 G3588 G1325
G2254
armolahjoja mukaan
armon
joka on annettu meille

προφητείαν

κατὰ

τὴν

ἀναλογίαν τῆς

eite
profēteian
kata
tēn
analogian
G1535 G4394
G2596 G3588 G356
jos
kenellä profetoiminen mukaan
määrän

tēs
G3588

πίστεως·
pisteōs
G4102
uskon/ uskon määrän mukaan (käyttäköön)
TKIS 6. Mutta meillä on erilaisia armolahjoja meille annetun armon mukaan: *jos kenellä on*
profetoimisen lahja, käyttäköön sitä uskon määrän mukaan,
FiSTLK2017 6. Meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mitä meille on annettu. Jos
jollakulla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä uskon mukaisesti [6] ;
Biblia1776 6. Ja meillä ovat moninaiset lahjat siitä armosta, kuin meille annettu on. Jos jollakin on
prophetia, niin olkoon uskon kanssa yhteinen.
CPR1642 6. Ja meillä owat moninaiset lahjat sijtä Armosta cuin meille annettu on. Jos jollakin on
Prophetia nijn olcon uscon cansa yhteinen.
UT1548 6. Ja meille ouat moninaiset Lahiat/ sen Armon ielken ioca meille o'bi annettu. Jos iolla
ombi Prophetia/ Nin olcon se vskon cansa * ychteinen.
Ja meillä owat moninaiset lahjat/ sen armon jälkeen joka meille ompi annettu. Jos jolla ompi
prophetia/ Niin olkoon se uskon kanssa yhteinen.
Ref2016NTSve 6. Och vi har olika gåvor efter den nåd som vi har fått. Om (någon har) profetians
gåva (ska den vara) i överensstämmelse med tron,
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TR Scriverer 7. εἴτε διακονίαν, ἐν τῇ διακονίᾳ• εἴτε ὁ διδάσκων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ• GrEast 7. εἴτε διακονίαν, ἐν τῇ διακονίᾳ, εἴτε ὁ διδάσκων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ,
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opetuksessaan
TKIS 7. tai virka, valvokoon virassaan, opettaja opettamisessaan
FiSTLK2017 7. jos virka, pitäköön virastaan vaarin; jos joku opettaa, olkoon uskollinen
opettamisessaan;
Biblia1776 7. Jos jollakin on joku virka, niin pitäkään virastansa vaarin. Jos joku opettaa, niin
ottakaan opetuksestansa vaarin.
CPR1642 7. Jos jollakin on jocu wirca nijn pitäkän wirastans waarin. Jos jocu opetta nijn ottacan
opetuxestans waarin.
UT1548 7. Jos iollain iocu Wirca ombi/ Nin ottacan Wirghastans waarin/ Jos iocu * Opetta/ nin
piteken Opetuxestans waarin/ Jos iocu manapi/ Nin ottacan Manauxestans waarin.
Jos jollain joku wirka omi/ Niin ottakaan wirastansa waarin/ Jos joku opettaa/ niin pitäkään
opetuksestansa waarin/ Jos joku manaapi/ Niin ottakaan manauksestansa waarin.
Ref2016NTSve 7. eller (har någon en) tjänst, ska han tjäna i den, eller (gåvan) att undervisa, ska
han undervisa,
8
TR Scriverer 8. εἴτε ὁ παρακαλῶν, ἐν τῇ παρακλήσει• ὁ μεταδιδούς, ἐν ἁπλότητι• ὁ
προϊστάμενος, ἐν σπουδῇ• ὁ ἐλεῶν, ἐν ἱλαρότητι.
Gr-East 8. εἴτε ὁ παρακαλῶν, ἐν τῇ παρακλήσει, ὁ μεταδιδοὺς, ἐν ἁπλότητι, ὁ
προϊστάμενος, ἐν σπουδῇ, ὁ ἐλεῶν, ἐν ἱλαρότητι.
' εἴτε
ὁ
eite
ho
G1535 G3588
tai

παρακαλῶν ἐν

τῇ

παρακλήσει·

μεταδιδούς ἐν

parakalōn
tē
paraklēsei
ho
metadidous en
en
G3870
G1722 G3588 G3874
G3588 G3330
G1722
joka kehottaa
kehotuksessaan
joka antaa

ἁπλότητι·

ὁ

προϊστάμενος ἐν

haplotēti
ho
proistamenos
G572
G3588 G4291
antakoon vilpittömyydessään
joka johtaa

ἐλεῶν

ὁ

ἐν

σπουδῇ·

ὁ

en
spoudē
ho
G1722 G4710
G3588
johtakoon toimellisesti

ἱλαρότητι

eleōn
hilarotēti
en
G1653
G1722 G2432
joka on hyväntekijä
tehköön iloisuudessaan
TKIS 8. ja kehoittaja kehoittamisessaan; antaja toimikoon vilpittömästi, johtaja innokkaasti,
laupeuden harjoittaja iloiten."

FiSTLK2017 8. jos kehottaa, kehottamisessaan; joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä; joka on
johtaja, johtakoon toimellisesti; joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten.
Biblia1776 8. Jos joku neuvoo, niin pitäkään neuvostansa vaarin. Jos joku antaa, niin antakaan
yksinkertaisuudessa. Jos joku hallitsee, niin pitäkään siitä murheen. Jos joku armahtaa, niin
tehkään sen ilolla,
CPR1642 8. Jos jocu anda nijn andacan yxikertaisudes. Jos jocu hallidze nijn pitäkän sijtä murhen.
Jos jocu armahta nijn tehkän sen ilolla.
UT1548 8. Jos iocu andapi/ Nin andaca' yxikertasudhesa. Jos iocu Hallitzepi/ Nin hen sijte
mwrehen pitekän. Jos iocu Laupiudhen harioitta/ Nin techken site ilon cansa.
Jos joku antaapi/ Niin antakaan yksinkertaisuudessa. Jos joku hallitseepi/ Niin hän siitä murheen
pitäkään. Jos joku laupeuden harjoittaa/ Niin tehkään sitä ilon kanssa.
Ref2016NTSve 8. eller (gåvan) att förmana ska han förmana. Han som delar med sig ska göra det
utan baktanke. Han som leder ska göra det med hängivenhet. Han som visar barmhärtighet ska
göra det med glädje.
9
TR Scriverer 9. ἡ ἀγάπη ἀνυπόκριτος. ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρόν, κολλώμενοι τῷ
ἀγαθῷ.
Gr-East 9. Ἡ ἀγάπη ἀνυπόκριτος. ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρόν, κολλώμενοι τῷ ἀγαθῷ,
'ἡ
ἀγάπη ἀνυπόκριτος ἀποστυγοῦντες τὸ
apostygountes to
hē
agapē anypokritos
G3588 G26
G505
G655
G3588
rakkaus olkoon vilpitön kauhistukaa

πονηρόν κολλώμενοι τῷ

ἀγαθῷ

ponēron kollōmenoi tō
agathō
G4190
G2853
G3588 G18
pahaa
pitäkää kiinni
hyvästä

TKIS 9. Olkoon rakkaus vilpitön. Kammokaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni.
FiSTLK2017 9. Olkoon rakkaus vilpitön, kammotkaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni.
Biblia1776 9. Olkoon rakkaus vilpitöin. Vihatkaat pahaa ja riippukaat kiinni hyvässä.
CPR1642 9. OLcon rackaus wilpitöin. Wihatcat paha ja kijnnirippucat hywäsä.
UT1548 9. Rackaus olcoon ilman Wilpite. Wihatcat site Paha/ Kijnirippucata sine Hyuesse.
Rakkaus olkoon ilman wilppitä. Wihatkaa sitä pahaa/ Kiinni riippukaat siinä hywässä.
Ref2016NTSve 9. Låt kärleken vara utan hyckleri. Avsky det onda, håll fast vid det goda.
10
TR Scriverer 10. τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους φιλόστοργοι• τῇ τιμῇ ἀλλήλους
προηγούμενοι•
Gr-East 10. τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους φιλόστοργοι, τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι,

' τῇ
φιλαδελφίᾳ
εἰς
tē
filadelfia
eis
G3588 G5360
G1519
veljesrakkaudessa

ἀλλήλους φιλόστοργοι·

τῇ

τιμῇ

allēlous
filostorgoi
tē
timē
G240
G5387
G3588 G5092
toisillenne olkaa sydämellisiä
kunnioittamisessa

ἀλλήλους προηγούμενοι·
allēlous
G240
toistenne

proēgoumenoi
G4285
edellä käykää

TKIS 10. Veljesrakkaudessa olkaa helläsydämiset toisianne kohtaan; kunnioittamisessa käykää
toistenne edellä.
FiSTLK2017 10. Olkaa veljellisessä rakkaudessa helläsydämiset toisianne kohtaan.
Kunnioittamisessa asettakaa toinen itsenne edelle.
Biblia1776 10. Veljellinen rakkaus olkoon sydämellinen teidän keskenänne. Ennättäkään toinen
toisensa kunniaa tekemässä.
CPR1642 10. Weljellinen rackaus olcon sydämelinen teidän keskenän. Ennättäkän toinen toisens
cunniata tekemäs.
UT1548 10. Se Welielinen Rackaus olcoon sydhemelinen teiden keskenen. Ennetteken toinen
toisensa Cunniata tekemen.
Se weljellinen rakkaus olkoon sydämellinen teidän keskenän. Ennättäkään toinen toisensa kunniata
tekemään.
Ref2016NTSve 10. Älska varandra av hjärtat med broderlig kärlek. Överträffa varandra i inbördes
hedersbevisning.
11
TR Scriverer 11. τῇ σπουδῇ μὴ ὀκνηροί• τῷ πνεύματι ζέοντες• τῷ Κυρίῳ δουλεύοντες•
Gr-East 11. τῇ σπουδῇ μὴ ὀκνηροί, τῷ πνεύματι ζέοντες, τῷ Κυρίῳ δουλεύοντες,
' τῇ
σπουδῇ
μὴ
tē
spoudē
mē
G3588 G4710
G3361
ahkeruudessa älkää

ὀκνηροί·

τῷ

πνεύματι ζέοντες· τῷ

Κυρίῳ

tō
oknēroi
pneumati dzeontes tō
Kyriō
G3636
G3588 G4151
G2204
G3588 G2962
olko velttoja
hengessä palavia
Herraa

δουλεύοντες·
douleuontes
G1398
palvelkaa
TKIS 11. Älkää olko innossa veltot. Olkaa Hengessä palavat. Palvelkaa Herraa.
FiSTLK2017 11. Intoon nähden älkää olko velttoja. Olkaa hengessä palavia, palvelkaa Herraa.
Biblia1776 11. Älkäät olko hitaat töissänne. Olkaat palavat hengessä. Palvelkaat Herraa.
CPR1642 11. Älkät olco hitat töisänne. Olcat palawat hengesä. Sowittacat teitän ajan jälken.
UT1548 11. Elkette Hitaat olgho/ teiden teghoisanna. Olca palauat Hengese. Souittaca teiten aijan
ielken.

Älkäätte hitaat olko/ teidän teoissanne. Olkaa palawat Hengessä. Sowittakaa teitän ajan jälkeen.
Ref2016NTSve 11. Var ivriga, inte tröga, var brinnande i anden, tjäna Herren.
12
TR Scriverer 12. τῇ ἐλπίδι χαίροντες• τῇ θλίψει ὑπομένοντες• τῇ προσευχῇ
προσκαρτεροῦντες•
Gr-East 12. τῇ ἐλπίδι χαίροντες, τῇ θλίψει ὑπομένοντες, τῇ προσευχῇ
προσκαρτεροῦντες,
' τῇ
ἐλπίδι χαίροντες· τῇ
tē
elpidi
chairontes tē
G3588 G1680 G5463
G3588
toivossa iloisia

θλίψει

ὑπομένοντες· τῇ

προσευχῇ

thlipsei
hypomenontes tē
proseuchē
G2347
G5278
G3588 G4335
ahdistuksissa kärsivällisiä
rukoilkaa

προσκαρτεροῦντες·
proskarterountes
G4342
jatkuvasti
TKIS 12. Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävät.
FiSTLK2017 12. Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävät.
Biblia1776 12. Olkaat toivossa iloiset, kärsivälliset murheessa. Olkaat alati rukouksissa.
CPR1642 12. Olcat toiwosa iloiset. Kärsiwäiset murhesa. Olcat alati rucouxisa.
UT1548 12. Olca toiuosa iloiset. Kärssiueiset mwrehesa. Olca alati rucouxisa.
Olkaa toiwossa iloiset. Kärsiwäiset murheessa. Olkaa alati rukouksissa.
Ref2016NTSve 12. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen.
13
TR Scriverer 13. ταῖς χρείαις τῶν ἁγίων κοινωνοῦντες• τὴν φιλοξενίαν διώκοντες. GrEast 13. ταῖς χρείαις τῶν ἁγίων κοινωνοῦντες, τὴν φιλοξενίαν διώκοντες.
' ταῖς χρείαις τῶν
tais
chreiais tōn
G3588 G5532 G3588
tarpeisiin

ἁγίων κοινωνοῦντες· τὴν
hagiōn koinōnountes
G40
G2841
pyhien ottakaa osaa

φιλοξενίαν

διώκοντες

tēn
filoksenian
diōkontes
G3588 G5381
G1377
vieraanvaraisuutta harjoittakaa

TKIS 13. Ottakaa osaa pyhien tarpeisiin, tavoitelkaa vieraanvaraisuutta.
FiSTLK2017 13. Pitäkää pyhien tarpeet ominanne. Harrastakaa vieraanvaraisuutta.
Biblia1776 13. Jakakaat omanne pyhäin tarpeeksi. Ottakaat mielellänne huoneesen.
CPR1642 13. Jacacat oman Pyhäin tarpexi. Ottacat mielellän huonesen.
UT1548 13. Jacakat teiden oman Pyhein tarpehexi. Kernasta hoonesen ottacat. Hyuesti puhucat
teiden Wainolisista.

Jakakaat teidän oman pyhäin tarpeheksi. Kernaasit huoneeseen ottakaat. Hywästi puhukaat teidän
wainollisista.
Ref2016NTSve 13. Dela med er till de heliga vad de behöver. Var ivriga att visa gästvänlighet.
14
TR Scriverer 14. εὐλογεῖτε τοὺς διώκοντας ὑμᾶς• εὐλογεῖτε, καὶ μὴ καταρᾶσθε. GrEast 14. εὐλογεῖτε τοὺς διώκοντας ὑμᾶς, εὐλογεῖτε καὶ μὴ καταρᾶσθε.
' εὐλογεῖτε τοὺς

διώκοντας

ὑμᾶς εὐλογεῖτε καὶ

μὴ

καταρᾶσθε

·
eulogeite tous diōkontas
hymas eulogeite kai
mē
katarasthe
G2127
G3588 G1377
G5209 G2127
G2532 G3361 G2672
siunatkaa niitä
jotka vainoavat teitä
siunatkaa
älkääkä kirotko
TKIS 14. Siunatkaa vainoojianne, siunatkaa, älkääkä kirotko.
FiSTLK2017 14. Siunatkaa vainoojianne, siunatkaa, älkääkä kirotko.
Biblia1776 14. Siunatkaat vainollisianne: siunatkaat ja älkäät sadatelko.
CPR1642 14. Siunatcat wainollisian:
UT1548 14. Siughnatcat
ma mine
ia elkette sadhattelco.
Siunatkaa ja älkäätte sadatelko.
Ref2016NTSve 14. Välsigna dem som förföljer er, välsigna och förbanna inte.
15
TR Scriverer 15. χαίρειν μετὰ χαιρόντων, καὶ κλαίειν μετὰ κλαιόντων.
Gr-East 15. χαίρειν μετὰ χαιρόντων καὶ κλαίειν μετὰ κλαιόντων.
' χαίρειν
chairein
G5463
iloitkaa

μετὰ

χαιρόντων καὶ

meta chairontōn
G3326 G5463
kanssa iloitsevien

κλαίειν μετὰ

κλαιόντων

kai
klaiein meta klaiontōn
G2532 G2799 G3326 G2799
ja
itkekää kanssa itkevien

TKIS 15. Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa.
FiSTLK2017 15. Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa.
Biblia1776 15. Iloitkaat iloisten kanssa, ja itkekäät itkeväisten kanssa.
CPR1642 15. Siunatcat ja älkät sadatelco. Iloitcat iloisten cansa ja itkekät itkewäisten cansa.
UT1548 15. Iloitca ilolisten cansa/ ia idkeke ninen Idkeueisten cansa.
Iloitkaa ilollisten kanssa/ ja itkekää niiden itkewäisten kanssa.
Ref2016NTSve 15. Gläd er med dem som är glada, och gråt med dem som gråter.

16
TR Scriverer 16. τὸ αὐτὸ εἰς ἀλλήλους φρονοῦντες. μὴ τὰ ὑψηλὰ φρονοῦντες, ἀλλὰ τοῖς
ταπεινοῖς συναπαγόμενοι. μὴ γίνεσθε φρόνιμοι παρ’ ἑαυτοῖς.
Gr-East 16. τὸ αὐτὸ εἰς ἀλλήλους φρονοῦντες, μὴ τὰ ὑψηλὰ φρονοῦντες, ἀλλὰ τοῖς
ταπεινοῖς συναπαγόμενοι. μὴ γίνεσθε φρόνιμοι παρ’ ἑαυτοῖς.
' τὸ
αὐτὸ εἰς
to
auto
eis
G3588 G846 G1519
samoin

τοῖς

ἀλλήλους φρονοῦντες μὴ
allēlous
fronountes
G240
G5426
keskenänne ajatelkaa

ταπεινοῖς συναπαγόμενοι μὴ

tois
tapeinois
G3588 G5011
alhaisiin

τὰ

ὑψηλὰ φρονοῦντες ἀλλὰ

mē
ta
hypsēla fronountes
G3361 G3588 G5308 G5426
ei
korkeita ajatellen

γίνεσθε φρόνιμοι παρ’

synapagomenoi mē
ginesthe fronimoi
G4879
G3361 G1096 G5429
tyytykää
älkää olko
viisaita

alla
G235
vaan

ἑαυτοῖς

par
heautois
G3844 G1438
itsessänne

TKIS 16. Olkaa samaa mieltä keskenänne. Älkää korkeita mielikö, vaan *liittykää nöyrien joukkoon*.
Älkää olko itsessänne viisaita.
FiSTLK2017 16. Olkaa keskenänne yksimieliset. Älkää korkeita havitelko, vaan tyytykää alhaisiin
oloihin. Älkää olko omasta mielestänne viisaita.
Biblia1776 16. Olkaat keskenänne yksimieliset. Älkäät itsestänne paljon pitäkö, vaan pitäkäät
teitänne nöyräin kaltaisena. Älkäät itsiänne ylen viisaina pitäkö.
CPR1642 16. Olcat keskenän yximieliset. Älkät pyytäkö corkeita waan pitäkät teitän alimmaisten
caltaisna.
UT1548 16. Olcatta keskenen yximieliset. Elkette seisoco corckian menon ielken/ waan piteket
teiden ninen Alimaisten caltaiszna.
Olkaatte keskenään yksimieliset. Älkäätte seisoko korkean menon jälkeen/ waan pitäkäät teidän
niiden alimmaisten kaltaisina.
Ref2016NTSve 16. Var ens till sinnes med varandra. Sök inte efter det som är högt, utan håll er till
det som är ringa. Håll inte er själva för kloka.
17
TR Scriverer 17. μηδενὶ κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἀποδιδόντες. προνοούμενοι καλὰ ἐνώπιον
πάντων ἀνθρώπων.
Gr-East 17. μηδενὶ κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἀποδιδόντες. προνοούμενοι καλὰ ἐνώπιον
πάντων ἀνθρώπων·

' μηδενὶ
κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἀποδιδόντες
mēdeni
kakon anti kakou apodidontes
G3367
G2556 G473 G2556 G591
eikä kukaan pahaa
pahalla maksako

προνοούμενοι καλὰ ἐνώπιον πάντων
pronooumenoi
G4306
ahkeroikaa

kala
enōpion pantōn
G2570 G1799
G3956
hyvää edessä kaikkien

ἀνθρώπων
anthrōpōn
G444
ihmisten
TKIS 17. Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako. Ahkeroikaa hyvää kaikkien ihmisten edessä.
FiSTLK2017 17. Älkää kenellekään pahalla pahaa kostako. Ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien
ihmisten edessä.
Biblia1776 17. Älkäät kellenkään pahaa pahalla kostako. Ahkeroitkaat sitä, mikä kunniallinen on
kaikkein ihmisten edessä.
CPR1642 17. Älkät idziän ylön wijsana pitäkö. Älkät paha pahalla costaco. Ahkeroitcat sitä cuin
cunnialinen on jocaidzen edes.
UT1548 17. Elket teite itzenne ylenwijsassa pitekö. Elkette kenengen pahalla paha costaco.
Laskecat teiten sen ielken/ quin cunnialinen on iocaitze' cochtan.
Älkäät teitä itsenne ylenwiisaana pitäkö. Älkäätte kenenkään pahalla pahaa kostako. Laskekaat
teitän sen jälkeen/ kuin kunniallinen on jokaisen kohtaan.
Ref2016NTSve 17. Löna inte ont med ont. Sträva efter det som är gott inför alla människor.
18
TR Scriverer 18. εἰ δυνατόν, τὸ ἐξ ὑμῶν, μετὰ πάντων ἀνθρώπων εἰρηνεύοντες
Gr-East 18. εἰ δυνατόν, τὸ ἐξ ὑμῶν μετὰ πάντων ἀνθρώπων εἰρηνεύοντες.
' εἰ
ei
G1487
jos

δυνατόν τὸ

ἐξ

ὑμῶν μετὰ

πάντων ἀνθρώπων εἰρηνεύοντες

dynaton to
eks
hymōn meta pantōn anthrōpōn
G1415
G3588 G1537 G5216 G3326 G3956 G444
voitte
(jos) on teistä kanssa kaikkien ihmisten

eirēneuontes
G1514
eläkää rauhassa

TKIS 18. Jos mahdollista — mikäli teistä riippuu — eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa.
FiSTLK2017 18. Jos on mahdollista ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten
kanssa.
Biblia1776 18. Jos mahdollinen on, niin paljo kuin teissä on, niin pitäkäät rauha kaikkein ihmisten
kanssa.
CPR1642 18. Jos mahdollinen on nijn paljo cuin teisä on nijn pitäkät rauha caickein ihmisten
cansa.
UT1548 18. Jos se mahdolinen ombi/ nin palio quin teille seiso/ nin piteket caikien Inhimisten
cansa Rauha.
Jos se mahdollinen ompi/ niin paljon kuin teille seisoo/ niin pitäkäät kaikkien ihmisten kanssa
rauha.
Ref2016NTSve 18. Så långt det är möjligt och beror på er, lev i fred med alla människor.

19
TR Scriverer 19. μὴ ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες, ἀγαπητοί, ἀλλὰ δότε τόπον τῇ ὀργῇ•
γέγραπται γάρ, Ἐμοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω, λέγει Κύριος.
Gr-East 19. μὴ ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες, ἀγαπητοί, ἀλλὰ δότε τόπον τῇ ὀργῇ· γέγραπται
γάρ· ἐμοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω, λέγει Κύριος.
' μὴ
mē
G3361
älkää

ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες ἀγαπητοί ἀλλὰ δότε
heautous ekdikountes agapētoi
G1438
G1556
G27
itse
kostako
rakkaat

γέγραπται

γάρ

ἐμοὶ

ἐκδίκησις

τόπον τῇ

ὀργῇ·

alla dote
topon tē
orgē
G235 G1325 G5117 G3588 G3709
vaan antakaa sijaa
vihalle

ἐγὼ

ἀνταποδώσω λέγει Κύριος

gegraptai
gar
emoi ekdikēsis
egō
antapodōsō
legei Kyrios
G1125
G1063 G1698 G1557
G1473 G467
G3004 G2962
sillä on kirjoitettu
Minulla on rangaistus minä olen rankaiseva sanoo Herra
TKIS 19. Älkää itse kostako, rakkaat, vaan antakaa sija Jumalan vihalle, sillä on kirjoitettu: "Minun
on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra."
FiSTLK2017 19. Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa vihalle, sillä kirjoitettu on: "Minun
on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra."
Biblia1776 19. Älkäät itse kostako, minun rakkaani, vaan antakaat (Jumalan) vihan siaa saada. Sillä
kirjoitettu on: minun on kosto, minä tahdon kostaa, sanoo Herra.
CPR1642 19. Älkät idze costaco minun rackani waan andacat Jumalan wihan sia saada. Sillä
kirjoitettu on: Minun on costo minä tahdon costa sano HERra.
UT1548 19. Elket itze costaco
minun Rackahani
waan andacat
Jumalan
wihan sija saadha. Sille ette kirioitettu ombi/ Minun ombi Costo/ Mine tadhon costa sanopi
HERRA.
Älkäät itse kostako
minun rakkahani
waan antakaat
Jumalan
wihan sijaa saada. Sillä että kirjoitettu ompi/ Minun ompi kosto/ Minä tahdon kostaa sanoopi
HERRA.
Ref2016NTSve 19. Älskade, ni själva ska inte hämnas, utan lämna rum för vreden. För det står
skrivet: Min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren.
20
TR Scriverer 20. ἐὰν οὖν πεινᾷ ὁ ἐχθρός σου, ψώμιζε αὐτόν• ἐὰν διψᾷ, πότιζε αὐτόν•
τοῦτο γὰρ ποιῶν, ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ.

Gr-East 20. ἐὰν οὖν πεινᾷ ὁ ἐχθρός σου, ψώμιζε αὐτόν, ἐὰν διψᾷ, πότιζε αὐτόν· τοῦτο
γὰρ ποιῶν ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ.
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TKIS 20. Vaan "jos vihamiehelläsi on nälkä, ruoki häntä; jos hänellä on jano, juota häntä. Sillä näin
tekemällä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle."
FiSTLK2017 20. Vaan "jos vihamiehelläsi on nälkä, ruoki häntä, jos hänellä on jano, juota häntä,
sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle."
Biblia1776 20. Sentähden, jos vihollises isoo, niin syötä häntä, ja jos hän janoo, niin juota häntä;
sillä koskas tämän teet, niin sinä tuliset hiilet hänen päänsä päälle kokoot.
CPR1642 20. Jos sinun wihollises iso nijn syötä händä ja jos hän jano nijn juota händä. Coscas
tämän teet nijn sinä tuliset hijlet hänen pääns päälle cocot.
UT1548 20. Jos nyt sinun Wiholises isopi/ nin söte hende. Jos hen iano/ nin ioota hende. Coskas
sen teet/ nin sine cocot tuliset * Hijlet henen päänse päle.
Jos nyt sinun wihollisesta isoaapi/ niin syötä häntä. Jos hän janoo/ niin juota häntä. Koskas sen
teet/ niin sinä kokoat tuliset hiilet hänen päänsä päälle.
Ref2016NTSve 20. Därför, om din ovän hungrar, (så) ge honom att äta. Om han törstar, (så) ge
honom att dricka. För när du gör det, så samlar du glödande kol på hans huvud.
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TR Scriverer 21. μὴ νικῶ ὑπὸ τοῦ κακοῦ, ἀλλὰ νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ κακόν.
Gr-East 21. μὴ νικῶ ὑπὸ τοῦ κακοῦ, ἀλλὰ νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ κακόν.
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TKIS 21. Älä salli pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä.

FiSTLK2017 21. Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä paha hyvällä.
Biblia1776 21. Älä anna sinuas voitettaa pahalta, vaan voita sinä paha hyvällä.
CPR1642 21. Älä anna sinuas woitetta pahalda waan woita sinä paha hywällä.
UT1548 21. Ele sinuas anna woitetta silde pahalda/ Waan ylitzewoita se paha hyuele.
Älä sinuas anna woitettaa siltä pahalta/ Waan ylitse woita se paha hywällä.
Ref2016NTSve 21. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.

Rooma 13 (Romans 13)
1
TR Scriverer 1. Πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω• οὐ γάρ ἐστιν ἐξουσία
εἰ μὴ ἀπὸ Θεοῦ, αἱ δὲ οὖσαι ἐξουσίαι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τεταγμέναι εἰσίν.
Gr-East 1. Πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω· οὐ γάρ ἐστιν ἐξουσία εἰ
μὴ ὑπὸ Θεοῦ· αἱ δὲ οὖσαι ἐξουσίαι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τεταγμέναι εἰσίν·
" πᾶσα ψυχὴ
pasa
psychē
G3956 G5590
jokainen sielu

εἰ μὴ

ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω· οὐ

γάρ

ἐστιν ἐξουσία

eksousiais hyperechousais hypotassesthō
ou
gar
estin eksousia
G1849
G5242
G5293
G3756 G1063 G2076 G1849
esivallalle joka hallitsee
olkoon kuuliainen sillä ei
ole
esivaltaa

ἀπὸ Θεοῦ

αἱ

δὲ

οὖσαι ἐξουσίαι ὑπὸ

τοῦ

Θεοῦ

ei mē
apo Theou
hai
de
ousai eksousiai hypo tou
Theou
G1508
G575 G2316
G3588 G1161 G5607 G1849
G5259 G3588 G2316
muuta kuin
Jumalasta ja se
joka on esivaltaa
Jumalan

τεταγμέναι εἰσίν
tetagmenai eisin
G5021
G1526
säätämä
on
TKIS 1. Olkoon jokainen ihminen* alamainen hallitseville viranomaisille. Sillä ei ole muuta esivaltaa
kuin Jumalalta. Ne, jotka ovat (viranomaisina), ovat Jumalan asettamat.
FiSTLK2017 1. Jokainen sielu olkoon alamainen niille valloille, joiden vallan alla hän on. Sillä ei ole
esivaltaa muuten kuin Jumalalta. Vallat, jotka ovat, ovat Jumalan asettamia.
Biblia1776 1. Jokainen olkoon esivallalle, jolla valta on, alamainen; sillä ei esivalta ole muutoin kuin
Jumalalta: ne vallat, jotka ovat, Jumalalta ne säädetyt ovat.
CPR1642 1. Jocainen olcon Esiwallalle jolla walda on alammainen: sillä ei Esiwalda ole muutoin
cuin Jumalalda ne wallat jotca owat Jumalalda ne säätyt owat.
UT1548 1. IOcainen olcon Esiuallan alamainen/ ioilla ombi heiden ylitzens walta. Sille ettei ychten
Esiualta ole mwtoin quin Jumalalda. Ne Wallat iotca ouat/ JUMAlalda ne ouat säätyt.
Jokainen olkoon esiwallan alamainen/ joilla ompi heidän ylitsensä walta. Sillä ettei yhtään
esiwaltaa ole muutoin kuin Jumalalta. Ne wallat jotka owat/ Jumalalta ne owat säädetyt.
Ref2016NTSve 1. Varje människa ska underordna sig överheterna. För det finns ingen överhet som
inte är av Gud. De överheter som finns är förordnade av Gud.
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TR Scriverer 2. ὥστε ὁ ἀντιτασσόμενος τῇ ἐξουσίᾳ, τῇ τοῦ Θεοῦ διαταγῇ ἀνθέστηκεν• οἱ

δὲ ἀνθεστηκότες ἑαυτοῖς κρίμα λήψονται
Gr-East 2. ὥστε ὁ ἀντιτασσόμενος τῇ ἐξουσίᾳ τῇ τοῦ Θεοῦ διαταγῇ ἀνθέστηκεν· οἱ δὲ
ἀνθεστηκότες ἑαυτοῖς κρίμα λήψονται.
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TKIS 2. Joka siis asettuu esivaltaa vastaan, se vastustaa Jumalan säätämystä. Mutta ne, jotka
vastustavat, aiheuttavat itselleen tuomion.
FiSTLK2017 2. Sen tähden se, joka asettuu esivaltaa vastaan, nousee Jumalan säätämystä
vastaan, mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itselleen tuomion.
Biblia1776 2. Sentähden jokainen, joka itsensä esivaltaa vastaan asettaa, se on Jumalan säätyä
vastaan; mutta ne, jotka vastaan ovat, saavat tuomion päällensä.
CPR1642 2. Sentähden jocainen cuin idzens Esiwalda wastan asetta se on Jumalan säätyä
wastan. Mutta ne jotca wastan owat saawat duomion päällens.
UT1548 2. Senteden iocainen quin itzens Esiuallan wastan nostapi/ se Jumalan sääty
wastanseiso. Mutta iotca wastanseisouat/ ne sauat pälens ydhen Domion.
Sentähden jokainen kuin itsensä esiwallan wastaan nostaapi/ se Jumalan säätyä wastaan seisoo.
Mutta jotka wastaan seisowat/ ne saawat päällensä yhden tuomion.
Ref2016NTSve 2. Därför, den som sätter sig upp mot överheten står emot vad Gud har förordnat,
och de som står emot detta ska få en dom över sig.
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TR Scriverer 3. οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶ φόβος τῶν ἀγαθῶν ἔργων, ἀλλὰ τῶν κακῶν.
θέλεις δὲ μὴ φοβεῖσθαι τὴν ἐξουσίαν; τὸ ἀγαθὸν ποίει, καὶ ἕξεις ἔπαινον ἐξ αὐτῆς•
Gr-East 3. οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶ φόβος τῶν ἀγαθῶν ἔργων ἀλλὰ τῶν κακῶν. θέλεις
δὲ μὴ φοβεῖσθαι τὴν ἐξουσίαν; τὸ ἀγαθὸν ποίει, καὶ ἕξεις ἔπαινον ἐξ αὐτῆς·
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TKIS 3. Hallitusmiehet eivät näet ole hyvien tekojen pelkona, vaan pahojen. Jos siis haluat olla
esivaltaa pelkäämättä, tee hyvää, niin saat siltä kiitoksen.

FiSTLK2017 3. Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka
tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, tee sitä, mikä on hyvää, ja sinä saat siltä
kiitoksen.
Biblia1776 3. Sillä ne, jotka vallan päällä ovat, ei ole hyvintekiöille, vaan pahoille pelvoksi. Ellet
tahdo esivaltaa peljätä, niin tee hyvää, ja sinä saat häneltä kiitoksen.
CPR1642 3. Sillä ne jotca wallan päällä owat ei ole hywintekiöille waan pahointekiöille pelgoxi.
Elles tahdo Esiwalda peljätä nijn tee hywä sijttes saat häneldä kijtoxen: sillä hän on Jumalan
palwelia sinun hywäxes.
UT1548 3. Sille ette ne/ iotca wallan päle ouat/ eiuet ole ninen Hyuintekiedhen/ waan pahan
tekieden hirmuxi. Ellet sine tahdho Esiualta peliete/ nin tee site quin hyue on/ sijtte sine saadh
kijtoxen henelde/ Sille ette hen on Jumalan Paluelia/ sinun hywexes.
Sillä että ne/ jotka wallan päälle owat/ eiwät ole niiden hywäntekijäiden/ waan pahantekijäiden
hirmuksi. Ellet sinä tahdo esiwaltaa pelätä/ niin tee sitä kuin hywä on/ sitten sinä saat kiitoksen
häneltä/ Sillä että hän on Jumalan palwelija/ sinun hywäksesi.
Ref2016NTSve 3. De styrande är ju inte till skräck för dem som gör goda gärningar, utan för dem
som gör det onda. Vill du vara utan fruktan för överheten, gör då det goda, så ska du få beröm av
den,
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TR Scriverer 4. Θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστί σοι εἰς τὸ ἀγαθόν. ἐὰν δὲ τὸ κακὸν ποιῇς,
φοβοῦ• οὐ γὰρ εἰκῆ τὴν μάχαιραν φορεῖ• Θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν, ἔκδικος εἰς ὀργὴν
τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι.
Gr-East 4. Θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστι σοὶ εἰς τὸ ἀγαθόν. ἐὰν δὲ τὸ κακὸν ποιῇς, φοβοῦ· οὐ
γὰρ εἰκῇ τὴν μάχαιραν φορεῖ· Θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν εἰς ὀργὴν, ἔκδικος τῷ τὸ
κακὸν πράσσοντι.
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TKIS 4. Sillä se on Jumalan palvelija sinulle hyväksi. Mutta jos teet pahaa, niin pelkää, sillä se ei
turhaan miekkaa kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja *sen rankaisemiseksi,* joka pahaa
tekee.

FiSTLK2017 4. Sillä se on Jumalan palvelija sinulle hyväksi. Mutta jos pahaa teet, pelkää, sillä se ei
kanna miekkaa turhaan, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa
tekee.
Biblia1776 4. Sillä hän on Jumalan palvelia sinun hyväkses. Vaan jos sinä pahaa teet, niin pelkää;
sillä ei hän miekkaa hukkaan kanna; sillä hän on Jumalan palvelia ja kostaja sille rangaistukseksi,
joka pahaa tekee.
CPR1642 4. Waan jos sinä paha teet nijn pelkä: sillä ei hän miecka huckan canna mutta on
Jumalan palwelia ja costaja sille rangaistuxexi joca paha teke.
UT1548 4. Waan ios sine teet site quin paha on/ nin pelke/ Sille eipe hen Miecka huckan canna/
Mutta hen on Jumalan Paluelia/ henelle yxi Costaija rangastoxexi ioca paha tekepi.
Waan jos sinä teet sitä kuin paha on/ niin pelkää/ Sillä eipä hän miekkaa hukkaan kanna/ Mutta
hän on Jumalan palwelija/ hänelle yksi kostaja rangaistukseksi joka pahaa tekeepi.
Ref2016NTSve 4. för den är Guds tjänare, till ditt bästa. Men om du gör det onda ska du frukta, för
den bär inte svärdet förgäves. Utan den är Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det
onda.
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TR Scriverer 5. διὸ ἀνάγκη ὑποτάσσεσθαι, οὐ μόνον διὰ τὴν ὀργήν, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν
συνείδησιν.
Gr-East 5. διὸ ἀνάγκη ὑποτάσσεσθαι, οὐ μόνον διὰ τὴν ὀργὴν, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν
συνείδησιν.
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TKIS 5. Siksi täytyy olla alamainen, ei ainoastaan rangaistuksen* vuoksi, vaan myös omantunnon
vuoksi.
FiSTLK2017 5. Siksi tulee olla alamainen, ei ainoastaan rangaistuksen tähden, vaan myös
omantunnon tähden.
Biblia1776 5. Sentähden tulee alamainen olla, ei ainoastaan vihan tähden, vaan myös omantunnon
tähden.
CPR1642 5. Sentähden tule alammainen olla ei ainoastans nuhten tähden: waan myös
omantunnon tähden.
UT1548 5. Senteden nyt tule olla Alamaiszna/ ei ainostans nuchten tedhen/ Waan mös *
Omantunnon tedhen.
Sentähden nyt tulee olla alamaisena/ ei ainoastansa nuhteen tähden/ Waan myös omantunnon
tähden.

Ref2016NTSve 5. Därför måste man underordna sig, inte bara för straffets skull, utan också för
samvetets skull.
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TR Scriverer 6. διὰ τοῦτο γὰρ καὶ φόρους τελεῖτε• λειτουργοὶ γὰρ Θεοῦ εἰσιν, εἰς αὐτὸ
τοῦτο προσκαρτεροῦντες.
Gr-East 6. διὰ τοῦτο γὰρ καὶ φόρους τελεῖτε· λειτουργοὶ γὰρ Θεοῦ εἰσιν εἰς αὐτὸ τοῦτο
προσκαρτεροῦντες.
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TKIS 6. Sen vuoksi te verojakin maksatte. Sillä he ovat Jumalan palvelijoita, jotka ahkeroivat juuri
sitä varten.
FiSTLK2017 6. Sen tähden maksakaa myös veroja. Sillä he ovat Jumalan palvelijoita ja tekevät
työtään juuri sitä varten.
Biblia1776 6. Sillä sentähden te myös veron maksatte; sillä he ovat Jumalan palveliat, joiden
senkaltaisista tulee lukua pitää.
CPR1642 6. Sentähden pitä teidän myös weron andaman: sillä he owat Jumalan palweliat joiden
sencaltaisista tule lucua pitä.
UT1548 6. Sen syyn tedhen pite teiden mös Weron andaman/ Sille ette he ouat Jumala' Palueliat/
iotca sencaltaisesta lughu' piteuet.
Sen syyn tähden pitää teidän myös weron antaman/ Sillä että he owat Jumalan palwelijat/ jotka
senkaltaisesta luwun pitäwät.
Ref2016NTSve 6. Därför betalar ni ju också skatt. För de är Guds tjänare som ska sköta om sådant.
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TR Scriverer 7. ἀπόδοτε οὖν πᾶσι τὰς ὀφειλάς• τῷ τὸν φόρον τὸν φόρον• τῷ τὸ τέλος τὸ
τέλος• τῷ τὸν φόβον τὸν φόβον• τῷ τὴν τιμὴν τὴν τιμήν.
Gr-East 7. ἀπόδοτε πᾶσι τὰς ὀφειλάς, τῷ τὸν φόρον τὸν φόρον, τῷ τὸ τέλος τὸ τέλος,
τῷ τὸν φόβον τὸν φόβον, τῷ τὴν τιμὴν τὴν τιμήν.
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TKIS 7. Antakaa (siis) jokaiselle velvollisuuden mukaan: vero, kenelle vero kuuluu, tulli, kenelle tulli,
pelko, kenelle pelko, kunnia, kenelle kunnia kuuluu.
FiSTLK2017 7. Antakaa kaikille, mitä annettava on: kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli,
kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia.
Biblia1776 7. Niin antakaat siis kaikille, mitä te velvolliset olette: sille vero, jolle vero tulee; sille tulli,
jolle tulli tulee; sille pelko, jolle pelko tulee; sille kunnia, jolle kunnia tulee.
CPR1642 7. Nijn andacat sijs jocaidzelle mitä te welgolliset oletta: sille wero jolle wero tule: sille
tulli jolle tulli tule: sille pelco jolle pelco tule: sille cunnia jolle cunnia tule.
UT1548 7. Nin andacat nyt iocaitzelle mite te welgholiset oletta/ Ninen Wero/ ioille wero tule. Nijlle
woro/ ioille woro tule. Nijlle Pelco/ ioinen pelco tule/ Nijllen Cunnia/ ioille cunnia tule.
Niin antakaat nyt jokaiselle mitä te welalliset olette/ Niiden wero/ joille wero tulee. Niille woro/
joille woro tulee. Niille pelko/ joiden pelko tulee/ Niille kunnia/ joille kunnia tulee.
Ref2016NTSve 7. Ge därför åt var och en det (ni är) skyldiga: Skatt åt den som (ska ha) skatt, tull åt
den som (ska ha) tull, fruktan åt den som fruktan (tillhör) och heder åt den som (ska ha) heder.
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TR Scriverer 8. Μηδενὶ μηδὲν ὀφείλετε, εἰ μὴ τὸ ἀγαπᾷν ἀλλήλους• ὁ γὰρ ἀγαπῶν τὸν
ἕτερον, νόμον πεπλήρωκε.
Gr-East 8. μηδενὶ μηδὲν ὀφείλετε εἰ μὴ τὸ ἀγαπᾶν ἀλλήλους. ὁ γὰρ ἀγαπῶν τὸν ἕτερον
νόμον πεπλήρωκε·
' μηδενὶ
μηδὲν
mēdeni
mēden
G3367
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TKIS 8. Älkää olko kenellekään mitään velkaa paitsi rakkautta toisianne kohtaan. Sillä joka toista
rakastaa, on lain täyttänyt.

FiSTLK2017 8. Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte, sillä se,
joka toistansa rakastaa, on lain täyttänyt.
Biblia1776 8. Älkäät kellenkään velvolliset olko, vaan ainoastaan että te toinen toistanne rakastatte;
sillä joka toista rakastaa, se on täyttänyt lain.
CPR1642 8. Älkät kellengän welgolliset olco waan ainoastans että te toinen toistanne racastatte:
sillä joca toista racasta se on täyttänyt Lain.
UT1548 8. Elke kellenge welgholiset olgho/ waan sen ette te keskenenne racastatta. Sille ette ioca
toista racasta/ se on teuttenyt Lain.
Älkää kellenkään welalliset olko/ waan sen että te keskenään rakastatte. Sillä että joka toista
rakastaa/ se on täyttänyt lain.
Ref2016NTSve 8. Var inte skyldig någon någonting, utom när det gäller att älska varandra. För den
som älskar sin nästa har uppfyllt lagen.
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TR Scriverer 9. τὸ γάρ, Οὐ μοιχεύσεις, οὐ φονεύσεις, οὐ κλέψεις, οὐ

ψευδομαρτυρήσεις, οὐκ ἐπιθυμήσεις, καὶ εἴ τις ἑτέρα ἐντολή, ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ
ἀνακεφαλαιοῦται, ἐν τῷ, Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς ἑαυτόν
Gr-East 9. τὸ γὰρ οὐ μοιχεύσεις, οὐ φονεύσεις, οὐ κλέψεις, οὐκ ἐπιθυμήσεις, καὶ εἴ τις

ἑτέρα ἐντολή, ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ ἀνακεφαλαιοῦται, ἐν τῷ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου
ὡς σεαυτόν.
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ei tis
hetera entolē en
toutō
G3756 G1937
G2532 G1536 G2087 G1785 G1722 G5129
tähän
älä
himoitse
ja
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TKIS 9. Sillä tämä: "Älä tee aviorikosta", "Älä tapa", "Älä varasta", ("Älä sano väärää todistusta",) "Älä
himoitse" ja mikä muu käsky tahansa sisältyy tähän sanaan: "Rakasta lähimmäistäsi niin kuin
itseäsi."
FiSTLK2017 9. Sillä nämä: "Älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse", ja mikä muu käsky
tahansa, sisältyvät kaikki tähän sanaan: "Rakasta lähimmäistäsi kuin itseäsi."

Biblia1776 9. Sillä se: ei sinun pidä huorin tekemän; ei sinun pidä tappaman; ei sinun pidä
varastaman; ei sinun pidä väärää todistusta sanoman; ei sinun pidä himoitseman, ja mitä muuta
käskyä on, se tähän sanaan suljetaan: sinun pitää rakastaman lähimmäistäs niinkuin itsiäs.
CPR1642 9. Sentähden se cuin sanottu on: Älä huorintee: älä tapa: älä warasta: älä wäärä todistust
sano: älä himoidze. Ja muut sencaltaiset käskyt ne tähän sanaan suljetan: sinun pitä racastaman
lähimmäistäs nijncuin idziäskin.
UT1548 9. Senteden se quin sanottu ombi/ Ele Hooritee. Ele tapa. Ele warghasta. Ele wäre
todhistusta sano. Ele himoitze. Ja mwdh sencaltaiset keskyt/ ne pääteten tesse sanassa/ Sinun
pite racastaman Lehimeistes ninquin itze sinuas.
Sentähden se kuin sanottu ompi/ Älä huorin tee. Älä tapa. Älä warasta. Älä wäärää todistusta sano.
Älä himoitse. Ja muut senkaltaiset käskyt/ ne päätetään tässä sanassa/ Sinun pitää rakastaman
lähimmäistäsi niinkuin itse sinuas.
Ref2016NTSve 9. För dessa (bud): Du skall inte begå äktenskapsbrott, du skall inte döda, du skall
inte stjäla, du skall inte bära falskt vittnesbörd, du skall inte ha begär, och vilket annat bud (som
helst), det sammanfattas i detta ord: Du ska älska din nästa som dig själv.
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TR Scriverer 10. ἡ ἀγάπη τῷ πλησίον κακὸν οὐκ ἐργάζεται• πλήρωμα οὖν νόμου ἡ
ἀγάπη.
Gr-East 10. ἡ ἀγάπη τῷ πλησίον κακὸν οὐκ ἐργάζεται· πλήρωμα οὖν νόμου ἡ ἀγάπη.
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TKIS 10. Rakkaus ei tee lähimmäiselle pahaa. Rakkaus on siis lain täyttämistä.
FiSTLK2017 10. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sen tähden rakkaus on lain täyttämys.
Biblia1776 10. Ei rakkaus tee lähimmäiselle mitään pahaa; sentähden on rakkaus lain täyttämys.
CPR1642 10. Ei rackaus tee lähimmäiselle mitän paha: sentähden on rackaus Lain täyttämys.
UT1548 10. Rackaus ei se Lehimeisen miten paha tee. Nin ombi nyt rackaus Lain teuttemys.
Rakkaus ei se lähimmäisen mitään pahaa tee. Niin ompi nyt rakkaus lain täyttymys.
Ref2016NTSve 10. Kärleken gör inte något ont mot sin nästa, därför (är) kärleken lagens
uppfyllelse.
11
TR Scriverer 11. Καὶ τοῦτο, εἰδότες τὸν καιρόν, ὅτι ὥρα ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι•
νῦν γὰρ ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία ἢ ὅτε ἐπιστεύσαμεν.

Gr-East 11. Καὶ τοῦτο, εἰδότες τὸν καιρόν, ὅτι ὥρα ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι· νῦν
γὰρ ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία ἢ ὅτε ἐπιστεύσαμεν.
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TKIS 11. Tämän sanon,* koska tunnemme ajan, että jo on hetki meidän unesta nousta, sillä
pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin kun tulimme uskoon.
FiSTLK2017 11. Tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, että on jo hetki teidän nousta unesta.
Sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme.
Biblia1776 11. Ja että me sen tiedämme, nimittäin ajan, että nyt on aika unesta nousta; sillä
meidän autuutemme on nyt lähempänä kuin silloin, kuin me uskoimme.
CPR1642 11. JA että me sencaltaisia tiedämme nimittäin ajan että nyt on aica unesta nosta ( sillä
meidän autuudem on nyt lähembänä cuin silloin cosca me uscoimma )
UT1548 11. Ja ette me sencaltaiset tiedheme/ nimitten sen aiga'/ ette nyt ombi hetki Wnesta
ylesnosta
Senwoxi ette meiden Terueys ombi nyt lehembenä/ quin silloin coska me vskoima
Ja että me senkaltaiset tiedämme/ nimittäin sen ajan/ että nyt ompi hetki unesta ylös nousta
Senwuoksi että meidän terweys ompi nyt lähempänä/ kuin silloin koska me uskoimme
Ref2016NTSve 11. Och detta, då vi vet tiden, att nu (är det) hög tid att vakna upp ur sömnen,
eftersom frälsningen nu (är) oss närmare än när vi kom till tro.
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TR Scriverer 12. ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν• ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ
σκότους, καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός.
Gr-East 12. ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν. ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους
καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός.
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TKIS 12. Yö on pitkälle kulunut ja päivä on lähellä. Pankaamme siis pois pimeän teot ja
pukeutukaamme valon varuksiin.
FiSTLK2017 12. Yö on pitkälle kulunut, ja päivä on lähellä. Pankaamme sen tähden pois pimeyden
teot, ja pukeutukaamme valkeuden aseisiin.
Biblia1776 12. Yö on kulunut ja päivä on tullut; sentähden hyljätkäämme pimeyden työt ja
pukekaamme meitämme valkeuden sota-aseilla.
CPR1642 12. Yö on culunut ja päiwä on tullut sentähden hyljätkäm pimeyden töyt ja pukecam
meitäm walkeuden sotaaseilla.
UT1548 12. Se Öö ombi edesmennyt/ ia Peiue on lehestullut. Senteden poisheittekem me
Pimeydhen Töödh/ ia puettacam meiden nijlle walkeudhen Sotaaseilla.
Se yö ompi edesmennyt/ ja päiwä on lähestullut. Sentähden pois heittäkäämme me pimeyden työt/
ja puettakaamme meidän niillä walkeuden sota-aseilla.
Ref2016NTSve 12. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss därför lägga bort mörkrets
gärningar och ta på oss ljusets vapenrustning.
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TR Scriverer 13. ὡς ἐν ἡμέρᾳ, εὐσχημόνως περιπατήσωμεν, μὴ κώμοις καὶ μέθαις, μὴ
κοίταις καὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ.
Gr-East 13. ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσωμεν, μὴ κώμοις καὶ μέθαις, μὴ κοίταις
καὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ,
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ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσωμεν μὴ
hēmera euschēmonōs peripatēsōmen
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TKIS 13. Vaeltakaamme kunniallisesti, niin kuin päivällä, ei mässäyksissä ja juomingeissa*, ei
haureudessa ja irstailussa, ei riidassa ja kateudessa,
FiSTLK2017 13. Vaeltakaamme säädyllisesti niin kuin päivällä, ei mässäillen ja juopotellen, ei
haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa,

Biblia1776 13. Vaeltakaamme soveliaasti, niinkuin päivällä: ei ylönsyömisessä, eikä juopumisessa,
ei kammioissa, eikä haureudessa, ei riidassa ja kateudessa,
CPR1642 13. Waeldacam soweliast nijncuin päiwällä ei ylönsyömises eikä ylönjuomises: ei
cammiois eikä haureudes.
UT1548 13. Waeldacam soueliasta/ ninquin peiuelle/ Ei ylensömisesa eike yleniomisesa. Ei
Cammioisa ia haureuxisa.
Waeltakaamme soweliaasti/ niinkuin päiwällä/ Ei ylensyömisessä eikä ylenjuomisessa. Ei
kammioissa ja haureuksissa.
Ref2016NTSve 13. Låt oss leva anständigt, som på dagen, inte i frosseri och fylleri, inte i otukt och
lösaktighet, inte i strid och avund.
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TR Scriverer 14. ἀλλ’ ἐνδύσασθε τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν
μὴ ποιεῖσθε, εἰς ἐπιθυμίας.
Gr-East 14. ἀλλ’ ἐνδύσασθε τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ
ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυμίας.
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TKIS 14. vaan pukeutukaa Herraan Jeesukseen Kristukseen, älkääkä pitäkö lihasta huolta himojen
hyväksi.
FiSTLK2017 14. vaan pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus, älkääkä hellikö lihaanne niin, että
himot heräävät.
Biblia1776 14. Vaan pukekaat päällenne Herra Jesus Kristus ja älkäät holhoko ruumistannen
haureuteen.
CPR1642 14. Ei rijdas ja cateudes: waan pukecat teidän päällen HERra Jesus Christus. Ja
holhotcat ruumistan waan ei haureuten.
UT1548 14. Ei rijdhassa ia Cateudhesa/ Waan pukecat teiden HErRAN Iesusen Christusen. Ja
holhocat Rumistan/ waan ei haureuteen.
Ei riidassa ja kateudessa/ Waan pukekaat teidän HERRAN Jesuksen Kristuksen. Ja holhotkaat
ruumistan/ waan ei haureuteen.
Ref2016NTSve 14. Utan iklä er Herren Jesus Kristus och ha inte sådan omsorg om köttet att
begären väcks till liv.

Rooma 14 (Romans 14)
1
TR Scriverer 1. Τὸν δὲ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προσλαμβάνεσθε, μὴ εἰς διακρίσεις
διαλογισμῶν.
Gr-East 1. Τὸν δὲ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προσλαμβάνεσθε, μὴ εἰς διακρίσεις
διαλογισμῶν.
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TKIS 1. Heikkouskoista hoivatkaa väittelemättä mielipiteistä.
FiSTLK2017 1. Uskossa heikko ottakaa yhteyteenne väittelemättä mielipiteistä.
Biblia1776 1. Heikkouskoista korjatkaat, ei kamppausten riidoissa.
CPR1642 1. HEickouscoista corjatcat ja älkät omatundo pahoittaco.
UT1548 1. SIte heicko vskosa coriatka/ ia elkette * pahoittaco Omatundo.
Sitä heikkouskoista korjatkaa/ ja älkäätte pahoittako omatuntoa.
Ref2016NTSve 1. Den som är svag i tron ska ni ta emot, (men) inte till tvivelaktiga diskussioner.
2
TR Scriverer 2. ὃς μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα, ὁ δὲ ἀσθενῶν λάχανα ἐσθίει.
Gr-East 2. ὃς μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα, ὁ δὲ ἀσθενῶν λάχανα ἐσθίει.
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TKIS 2. Toinen uskoo saavansa syödä kaikkea, mutta toinen, joka on heikko, syö vihanneksia.
FiSTLK2017 2. Joku toinen uskoo saavansa syödä kaikkea, mutta heikko syö vihanneksia.
Biblia1776 2. Yksi kyllä uskoo saavansa kaikkinaista syödä, vaan heikko syö kaalia.
CPR1642 2. Yxi usco saawans caickinaista syödä waan heicko syö caalia.
UT1548 2. Yxi vskopi/ ette hen machta caikinaista söödhe/ Waan se ioca heicko ombi/ hen söpi
Caalia.

Yksi uskoopi/ että hän mahtaa kaikkinaista syödä/ Waan se joka heikko ompi/ hän syöpi kaalia.
Ref2016NTSve 2. För den ene tror att han kan äta allt, men den som är svag äter grönsaker.
3
TR Scriverer 3. ὁ ἐσθίων τὸν μὴ ἐσθίοντα μὴ ἐξουθενείτω, καὶ ὁ μὴ ἐσθίων τὸν ἐσθίοντα
μὴ κρινέτω• ὁ Θεὸς γὰρ αὐτὸν προσελάβετο.
Gr-East 3. ὁ ἐσθίων τὸν μὴ ἐσθίοντα μὴ ἐξουθενείτω, καὶ ὁ μὴ ἐσθίων τὸν ἐσθίοντα μὴ
κρινέτω· ὁ Θεὸς γὰρ αὐτὸν προσελάβετο.
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G3361 G1848
G2532 G3588 G3361
syö
sitä joka ei
syö
älköön halveksiko
ja
joka
ei

ἐσθίων τὸν

ἐσθίοντα μὴ

κρινέτω· ὁ

Θεὸς

γὰρ

αὐτὸν

krinetō ho
Theos
auton
esthiōn ton
esthionta mē
gar
G2068 G3588 G2068
G3361 G2919
G3588 G2316
G1063 G846
syö
joka syö älköön tuomitko
hänet
sitä
sillä Jumala

προσελάβετο
proselabeto
G4355
on ottanut hoivaansa
TKIS 3. Joka syö, älköön halveksiko sitä, joka ei syö, ja joka ei syö, älköön tuomitko sitä, joka syö,
sillä Jumala on ottanut hänet hoivaansa.
FiSTLK2017 3. Se, joka syö, älköön halveksiko sitä, joka ei syö, ja se, joka ei syö, älköön tuomitko
sitä, joka syö, sillä Jumala on ottanut hänet omakseen.
Biblia1776 3. Joka syö, älkään sitä katsoko ylön, joka ei syö; ja se, joka ei syö, älkään tuomitko sitä,
joka syö; sillä Jumala on hänen ottanut vastaan.
CPR1642 3. Joca syö älkän sitä ylöncadzoco joca ei syö: ja se joca ei syö: älkän duomidco sitä
cuin syö: sillä Jumala on händä corjannut.
UT1548 3. Joca sööpi/ elken site ylencatzoco ioca ei söö. Ja se ioca ei söö/ elken site domitko
ioca sööpi. Sille ette Jumala on henen yleskorianut.
Joka syöpi/ älkään sitä ylenkatsoko joka ei syö. Ja se joka ei syö/ älkään sitä tuomitko joka syöpi.
Sillä että Jumala on hänen ylöskorjannut.
Ref2016NTSve 3. Den som äter ska inte förakta den som inte äter, och den som inte äter ska inte
döma den som äter. För Gud har tagit emot honom.
4
TR Scriverer 4. σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην; τῷ ἰδίῳ κυρίῳ στήκει ἢ πίπτει.
σταθήσεται δέ• δυνατὸς γὰρ ἐστιν ὁ Θεὸς στῆσαι αὐτόν.
Gr-East 4. σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην; τῷ ἰδίῳ Κυρίῳ στήκει ἢ πίπτει·
σταθήσεται δέ· δυνατὸς γάρ ἐστιν ὁ Θεὸς στῆσαι αὐτόν.

' σὺ
sy
G4771
sinä

τίς

εἶ

ὁ

κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην τῷ
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allotrion
G5101 G1488 G3588 G2919
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kuka olet
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tuomitset toisen
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ἰδίῳ

κυρίῳ

oiketēn tō
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kyriō
G3610
G3588 G2398 G2962
palvelijaa
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πίπτει σταθήσεται
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δυνατὸς

γὰρ

stēkei
ē
piptei stathēsetai
de
dynatos
gar
G4739
G2228 G4098 G2476
G1161 G1415
G1063
edessä seisoo tai
kaatuu mutta hän on pysyvä pystyssä
sillä voimallinen

ἐστιν ὁ

Θεὸς στῆσαι

αὐτόν

estin ho
Theos stēsai
auton
G2076 G3588 G2316 G2476
G846
on
Jumala pitämään pystyssä hänet
TKIS 4. Kuka sinä olet, joka tuomitset vieraan palvelijaa? Oman Herransa* edessä hän seisoo tai
kaatuu. Mutta hän on pysyvä pystyssä, sillä Jumala on voimallinen pitämään hänet pystyssä.
FiSTLK2017 4. Mikä sinä olet tuomitsemaan toisen palvelijan? Oman isäntänsä edessä hän seisoo
tai kaatuu. Mutta hän on pysyvä pystyssä, sillä Herra on voimallinen pitämään hänet pystyssä.
Biblia1776 4. Kuka sinä olet, joka toisen palveliaa tuomitse? Omalle isännällensä hän seisoo eli
lankee. Mutta hän taidetaan ojentaa ylös; sillä Jumala on voimallinen häntä ojentamaan.
CPR1642 4. Cuca sinä olet joca toisen palweliata duomidzet? Omalle Isännällens hän seiso eli
lange mutta kyllä hän taitan tuetta seisoman: sillä Jumala on wäkewä händä tukeman.
UT1548 4. Cuca sine olet/ ioca domitzet yden toisen paluelia. Omalle Herralensa hen seiso eli
langepi/ Mutta kylle hen taitan ylestuetta ette hen seisois/ Sille ette Jumala on kylle wekeue hende
seisottamahan
Kuka sinä olet/ joka tuomitset yhden toisen palwelija. Omalle Herrallensa hän seisoo eli lankeaapi/
Mutta kyllä hän taitaa ylös tuettaa että hän seisoisi/ Sillä että Jumala on kyllä wäkewä häntä
seisottaman.
Ref2016NTSve 4. Vem är du som dömer en annans tjänare? (Det är) inför sin egen herre han står
eller faller. Men han kommer att stå, för Gud har makt att hålla honom upprätt.
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TR Scriverer 5. ὃς μὲν κρίνει ἡμέραν παρ’ ἡμέραν, ὃς δὲ κρίνει πᾶσαν ἡμέραν. ἕκαστος
ἐν τῷ ἰδίῳ νοῒ πληροφορείσθω.
Gr-East 5. ὃς μὲν κρίνει ἡμέραν παρ’ ἡμέραν, ὃς δὲ κρίνει πᾶσαν ἡμέραν. ἕκαστος ἐν τῷ
ἰδίῳ νοῒ πληροφορείσθω.
' ὃς
hos
G3739
joka

μὲν

κρίνει ἡμέραν παρ’
men krinei hēmeran par
G3303 G2919 G2250 G3844
nyt
valitsee päivän

ἕκαστος ἐν

τῷ

ἰδίῳ

νοῒ

ἡμέραν ὃς

δὲ

κρίνει πᾶσαν ἡμέραν

hēmeran hos
krinei pasan hēmeran
de
G2250 G3739 G1161 G2919 G3956 G2250
päivästä ja joka
valitsee jokaisen päivän

πληροφορείσθω

hekastos en
idiō
noi
plēroforeisthō
tō
G1538
G4135
G1722 G3588 G2398 G3563
kukin
omassa mielessään olkoon täysin varma

TKIS 5. Toinen pitää päivän toista parempana, toinen pitää kaikki päivät yhtä hyvinä. Kukin olkoon
omassa mielessään täysin varma.
FiSTLK2017 5. Toinen pitää yhden päivän toista parempana, toinen pyhittää kaikki päivät. Olkoon
jokainen omassa mielessään täysin varma.
Biblia1776 5. Yksi eroittaa yhden päivän toisesta, toinen pitää kaikki päivät yhtäläisenä: jokainen
olkoon vahva mielessänsä.
CPR1642 5. Yxi eroitta yhden päiwän toisesta: toinen pitä caicki päiwät yhtäläisnä. Jocainen olcon
wahwa mielesäns.
UT1548 5. Se yxi eroitta ydhen peiuen toisesta/ Se toinen pite caiki peiuet ydhencaltaiset. Jocainen
olcoon wijssi henen mielesens/
Se yksi eroittaa yhden päiwän toisesta/ Se toinen pitää kaikki päiwät yhdenkaltaiset. Jokainen
olkoon wissi hänen mielessänsä/
Ref2016NTSve 5. Den ene gör skillnad mellan dag och dag. Den andre anser att alla dagar är (lika).
Låt var och en vara fullt övertygad i sitt eget sinne.
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TR Scriverer 6. ὁ φρονῶν τὴν ἡμέραν, Κυρίῳ φρονεῖ• καὶ ὁ μὴ φρονῶν τὴν ἡμέραν,
Κυρίῳ οὐ φρονεῖ. ὁ ἐσθίων Κυρίῳ ἐσθίει, εὐχαριστεῖ γὰρ τῷ Θεῷ• καὶ ὁ μὴ ἐσθίων
Κυρίῳ οὐκ ἐσθίει, καὶ εὐχαριστεῖ τῷ Θεῷ.
Gr-East 6. ὁ φρονῶν τὴν ἡμέραν Κυρίῳ φρονεῖ, καὶ ὁ μὴ φρονῶν τὴν ἡμέραν Κυρίῳ οὐ
φρονεῖ. καὶ ὁ ἐσθίων Κυρίῳ ἐσθίει. εὐχαριστεῖ γὰρ τῷ Θεῷ· καὶ ὁ μὴ ἐσθίων Κυρίῳ
οὐκ ἐσθίει, καὶ εὐχαριστεῖ τῷ Θεῷ.
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Jumalaa ja
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ei
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τῷ

Θεῷ

Theō
tō
G3588 G2316
Jumalaa
TKIS 6. Joka ajattelee tiettyä päivää, ajattelee Herran vuoksi (ja joka ei ajattele tiettyä päivää, on
Herran vuoksi ajattelematta). Joka syö, syö Herran vuoksi, sillä hän kiittää Jumalaa; ja joka ei syö,
on Herran vuoksi syömättä ja kiittää Jumalaa.

FiSTLK2017 6. Se, joka valikoi päiviä, valikoi Herralle. Se, joka syö, syö Herralle, sillä hän kiittää
Jumalaa. Se, joka ei syö, on Herralle syömättä ja kiittää Jumalaa.
Biblia1776 6. Joka päivää tottelee, sen hän Herralle tekee; ja joka ei päivää tottele, se myös sen
Herralle tekee. Joka syö, hän syö Herralle; sillä hän kiittää Jumalaa: ja joka ei syö, se ei syö
Herralle, ja kiittää Jumalaa.
CPR1642 6. Joca päiwä tottele sen hän HERralle teke: ja joca ei päiwä tottele se myös sen HERralle
teke. Joca syö hän syö HERralle sillä hän kijttä Jumalata: ja joca ei syö se ei syö HERralle ja kijttä
Jumalata.
UT1548 6. Joca peiue tottele/ sen he' Herralle tekepi. Ja ioca ei peiue tottele sen hen mös Herralle
tekepi. Joca sööpi he' söpi Herralle/ sille ette hen Jumalata kijtte. Joca taas ei söö/ eipe hen
Herralle söö ia kijtte Jumalata.
Joka päiwä tottelee/ sen hän Herralle tekeepi. Ja joka ei päiwä tottele sen hän myös Herralle
tekeepi. Joka syöpi hän syöpi Herralle/ sillä että hän Jumalata kiittää. Joka taas ei syö/ eipä hän
Herralle syö ja kiitä Jumalata.
Ref2016NTSve 6. Den som uppmärksammar dagen (gör det) för Herren, och den som inte
uppmärksammar dagen (gör det) för Herren. Den som äter, (han) äter för Herren, för han tackar
Gud. Och den som inte äter, han gör det för Herren, och tackar Gud.
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TR Scriverer 7. οὐδεὶς γὰρ ἡμῶν ἑαυτῷ ζῇ, καὶ οὐδεὶς ἑαυτῷ ἀποθνῄσκει. GrEast 7. οὐδεὶς γὰρ ἡμῶν ἑαυτῷ ζῇ, καὶ οὐδεὶς ἑαυτῷ ἀποθνῄσκει·
' οὐδεὶς
γὰρ
gar
oudeis
G1063
G3762
sillä ei kukaan

ἡμῶν ἑαυτῷ ζῇ

καὶ

οὐδεὶς
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meistä itselleen elä
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ei kukaan itselleen kuole

TKIS 7. Sillä ei kukaan meistä elä itselleen, eikä kukaan kuole itselleen.
FiSTLK2017 7. Sillä ei kukaan meistä elä itselleen, eikä kukaan kuole itselleen.
Biblia1776 7. Sillä ei yksikään meistä itsellensä elä, eikä yksikään itsellensä kuole.
CPR1642 7. Sillä ei yxikän meistä idzellens elä eikä yxikän idzellens cuole.
UT1548 7. Sille ettei yxiken meiste iszellens ele/ Ja eikengen itzellens coole.
Sillä ettei yksikään meistä itsellensä elä/ Ja ei kenkään itsellensä kuole.
Ref2016NTSve 7. För ingen av oss lever för sig själv, och ingen dör för sig själv.
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TR Scriverer 8. ἐάν τε γὰρ ζῶμεν, τῷ Κυρίῳ ζῶμεν• ἐάν τε ἀποθνῄσκωμεν, τῷ Κυρίῳ
ἀποθνῄσκομεν• ἐάν τε οὖν ζῶμεν, ἐάν τε ἀποθνῄσκωμεν, τοῦ Κυρίου ἐσμέν.
Gr-East 8. ἐάν τε γὰρ ζῶμεν, τῷ Κυρίῳ ζῶμεν, ἐάν τε ἀποθνῄσκωμεν, τῷ Κυρίῳ
ἀποθνῄσκομεν. ἐάν τε οὖν ζῶμεν ἐάν τε ἀποθνῄσκωμεν, τοῦ Κυρίου ἐσμέν.

' ἐάν
τε
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te
G1437 G5037 G1063
sillä jos sekä

τῷ
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Κυρίῳ ἀποθνῄσκομεν· ἐάν

τε

οὖν
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kuolemme
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olemme

TKIS 8. Jos näet elämme, elämme Herralle, ja jos kuolemme, kuolemme Herralle. Elämmepä siis tai
kuolemme, olemme Herran omat.
FiSTLK2017 8. Jos elämme, elämme Herralle, ja jos kuolemme, kuolemme Herralle. Sen tähden,
elimme tai kuolimme, olemme Herran omat.
Biblia1776 8. Sillä jos me elämme niin me Herralle elämme; jos me kuolemme, niin me Herralle
kuolemme. Sentähden joko me elämme tai kuolemme, niin me Herran omat olemme.
CPR1642 8. Jos me elämme nijn me HERralle elämme: jos me cuolemma nijn me HERralle
cuolemma. Sentähden joco me elämme eli cuolemma nijn me HERran omat olemma.
UT1548 8. Sille ios me eleme/ nin me eleme Herralle/ Jos me coolema nin me coolema Herralle.
Senteden/ waicka me eleme eli colema/ nin me olema HERran omat/
Sillä jos me elämme/ niin me elämme Herralle/ Jos me kuolemme niin me kuolemme Herralle.
Sentähden/ waikka me elämme eli kuolemme/ niin me olemme Herran omat/
Ref2016NTSve 8. För om vi lever, så lever vi för Herren. Och om vi dör, så dör vi för Herren. Därför,
vare sig vi lever eller dör, tillhör vi Herren.
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TR Scriverer 9. εἰς τοῦτο γὰρ Χριστὸς καὶ ἀπέθανε καὶ ἀνέστη καὶ ἀνέζησεν, ἵνα καὶ
νεκρῶν καὶ ζώντων κυριεύσῃ.
Gr-East 9. εἰς τοῦτο γὰρ Χριστὸς καὶ ἀπέθανε καὶ ἀνέστη καὶ ἔζησεν, ἵνα καὶ νεκρῶν
καὶ ζώντων κυριεύσῃ.
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Χριστὸς καὶ

ἀπέθανε καὶ

ἀνέστη

καὶ

ἀνέζησεν
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sekä kuolleiden että
elävien Herra olisi
TKIS 9. Sillä sitä varten Kristus kuoli (ja nousi) ja virkosi* eloon, jotta Hän olisi sekä kuolleitten että
elävien Herra.

FiSTLK2017 9. Sillä sitä varten Kristus kuoli, heräsi eloon ja nousi kuolleista, että hän olisi sekä
kuolleitten että elävien Herra.
Biblia1776 9. Sillä sentähden on myös Kristus kuollut ja noussut ylös ja jälleen eläväksi tullut, että
hän olis kuolleiden ja elävien Herra.
CPR1642 9. Sillä sentähden on myös Christus cuollut ja ylösnosnut ja jällens eläwäxi tullut että hän
olis cuolluitten ja eläwitten HERra.
UT1548 9. Sille sitewarten ombi Christus mös collut ia ylesnosnut/ ia iellens eleuexi tullut/ ette
henen pite HERRAN oleman Coolluten ia Eleuein ylitze.
Sillä sitäwarten ompi Kristus myös kuollut ja ylösnoussut/ ja jällens eläwäksi tullut/ että hänen
pitää HERRAN oleman kuolleitten ja eläwien ylitse.
Ref2016NTSve 9. För därför både dog och uppstod Kristus och blev levande (igen), för att han ska
vara Herre över både döda och levande.
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TR Scriverer 10. σὺ δὲ τί κρίνεις τὸν ἀδελφόν σου; ἢ καὶ σὺ τί ἐξουθενεῖς τὸν ἀδελφόν
σου; πάντες γὰρ παραστησόμεθα τῷ βήματι τοῦ Χριστοῦ.
Gr-East 10. Σὺ δὲ τί κρίνεις τὸν ἀδελφόν σου; ἢ καὶ σὺ τί ἐξουθενεῖς τὸν ἀδελφόν σου;
πάντες γὰρ παραστησόμεθα τῷ βήματι τοῦ Χριστοῦ.
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Kristuksen
TKIS 10. Mutta sinä, miksi tuomitset veljeäsi? Tai sinä, miksi halveksit veljeäsi? Sillä kaikki me
joudumme seisomaan Kristuksen* tuomioistuimen edessä.
FiSTLK2017 10. Mutta sinä, minkä tähden tuomitset veljeäsi? Tai sinä toinen, minkä tähden
halveksit veljeäsi? Sillä kaikki meidät asetetaan Jumalan tuomioistuimen eteen.
Biblia1776 10. Mutta miksi sinä veljes tuomitset? Eli miksi sinä veljes katsot ylön? sillä me
asetetaan kaikki Kristuksen tuomio-istuimen eteen.
CPR1642 10. MUtta mixi sinä weljiäs duomidzet? Eli sinä mixis weljes ylöncadzot? sillä me
asetetan caicki Christuxen duomioistuimen eteen nijncuin kirjoitettu on:
UT1548 10. Mutta mixi sine domitzet sinun Welies? Eli mös sine toine' mixi sine ylencatzot Welies?
Sille ette caiki me asetetan Christusen Domiostolin eten.
Mutta miksi sinä tuomitset sinun weljesi? Eli myös sinä toinen miksi sinä ylenkatsot weljesi? Sillä
että kaikki me asetetaan Kristuksen tuomiotuolin eteen.

Ref2016NTSve 10. Men varför dömer du din broder? Eller varför föraktar du då din broder? För vi
ska alla stå inför Kristi domstol.
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TR Scriverer 11. γέγραπται γάρ, Ζῶ ἐγώ, λέγει Κύριος• ὅτι ἐμοὶ κάμψει πᾶν γόνυ, καὶ
πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσεται τῷ Θεῷ.
Gr-East 11. γέγραπται γάρ· ζῶ ἐγώ, λέγει Κύριος, ὅτι ἐμοὶ κάμψει πᾶν γόνυ, καὶ πᾶσα
γλῶσσα ἐξομολογήσεται τῷ Θεῷ.
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TKIS 11. On näet kirjoitettu: "Minä elän, sanoo Herra, niin että minun edessäni on jokainen polvi
notkistuva ja jokainen kieli on ylistävä Jumalaa."
FiSTLK2017 11. Sillä kirjoitettu on: "Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, minun edessäni on
jokainen polvi notkistuva ja jokainen kieli ylistävä Jumalaa."
Biblia1776 11. Sillä kirjoitettu on: niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, minua pitää kaikki polvet
kumartaman, ja kaikki kielet pitää Jumalaa tunnustaman.
CPR1642 11. Nijn totta cuin minä elän sano HERra minua pitä caicki polwet cumartaman ja caicki
kielet pitä Jumalan tunnustaman.
UT1548 11. Ninquin kirioitettu ombi/ Nin totta quin mine olen
ma HERRA
minua pite caiki poluet cumartaman/ Ja caiki kielet pite Jumalan tunnustaman.
Niinkuin kirjoitettu ompi/ Niin totta kuin minä olen
ma HERRA
minua pitää kaikki polwet kumartaman/ Ja kaikki kielet pitää Jumalan tunnustaman.
Ref2016NTSve 11. För det står skrivet: Så (sant) jag lever, säger Herren, att för mig ska varje knä
böja sig, och varje tunga ska bekänna Gud.
12
TR Scriverer 12. ἄρα οὖν ἕκαστος ἡμῶν περὶ ἑαυτοῦ λόγον δώσει τῷ Θεῷ.
Gr-East 12. ἄρα οὖν ἕκαστος ἡμῶν περὶ ἑαυτοῦ λόγον δώσει τῷ Θεῷ.
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TKIS 12. Niin on siis jokainen meistä tekevä Jumalalle tilin itsestään.
FiSTLK2017 12. Niin on siis meidän jokaisen tehtävä Jumalalle tili itsestämme.
Biblia1776 12. Sentähden jokaisen meistä pitää edestänsä Jumalalle luvun tekemän.
CPR1642 12. Sentähden jocaidzen meistä pitä edestäns Jumalalle lugun tekemän.
UT1548 12. Nin sis iocainen meiste pite itzestens lughun Jumalalle tekemen.
Niin siis jokainen meistä pitää itsestänsä luwun Jumalalle tekemän.
Ref2016NTSve 12. Alltså ska då var och en av oss göra räkenskap för sig själv inför Gud.
13
TR Scriverer 13. Μηκέτι οὖν ἀλλήλους κρίνωμεν• ἀλλὰ τοῦτο κρίνατε μᾶλλον, τὸ μὴ
τιθέναι πρόσκομμα τῷ ἀδελφῷ ἢ σκάνδαλον.
Gr-East 13. Μηκέτι οὖν ἀλλήλους κρίνωμεν, ἀλλὰ τοῦτο κρίνατε μᾶλλον, τὸ μὴ τιθέναι
πρόσκομμα τῷ ἀδελφῷ ἢ σκάνδαλον.
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TKIS 13. Älkäämme siis enää toisiamme tuomitko, vaan päättäkää pikemmin olla asettamatta
veljellenne loukkauskiveä tai viettelystä.
FiSTLK2017 13. Älkäämme siis enää toisiamme tuomitko, vaan päättäkää pikemmin olla
panematta veljenne eteen loukkauskiveä tai pahennusta.
Biblia1776 13. Älkäämme siis tästedes toinen toistamme tuomitko, vaan tuomitkaat paremmin
niin, ettei yksikään veljensä eteen pane loukkausta eli pahennusta.
CPR1642 13. Älkäm sijs tästedes toinen toistam duomitco waan duomitcam parammin nijn ettei
yxikän weljens eteen pane louckausta eli pahennuxen tila.
UT1548 13. Sen teden elkem me testedes toinen toistan domitko. Waan domitcam paramin nin
ettei yxiken Weliens eten Louckausta pane eli Pahenoxen tila.
Sen tähden älkääm me tästedes toinen toistan tuomitko. Waan tuomitkaamme paremmin niin ettei
yksikään weljensä eteen loukkausta pane eli pahennuksen tilaa.
Ref2016NTSve 13. Låt oss därför inte längre döma varandra. Besluta er i stället för att inte lägga
något hinder i vägen eller något som kan orsaka att din broder faller.

14
TR Scriverer 14. οἶδα καὶ πέπεισμαι ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ, ὅτι οὐδὲν κοινὸν δι’ ἑαυτοῦ• εἰ μὴ
τῷ λογιζομένῳ τι κοινὸν εἶναι, ἐκείνῳ κοινόν.
Gr-East 14. οἶδα καὶ πέπεισμαι ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ ὅτι οὐδὲν κοινὸν δι’ αὐτοῦ· εἰ μὴ τῷ
λογιζομένῳ τι κοινὸν εἶναι, ἐκείνῳ κοινόν.
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TKIS 14. Tiedän ja olen varma Herrassa Jeesuksessa, ettei mikään ole itsessään epäpyhää;
ainoastaan sille, joka pitää jotain epäpyhänä, sille se on epäpyhää.
FiSTLK2017 14. Tiedän ja olen varma Herrassa Jeesuksessa, ettei mikään ole epäpyhää itsessään,
vaan ainoastaan sille, joka pitää jotakin epäpyhänä, sille se on epäpyhää.
Biblia1776 14. Minä tiedän ja olen vahva Herrassa Jesuksessa, ettei mitään itsestänsä yhteistä ole,
vaan joka jotakin yhteiseksi luulee, hänelle se on yhteinen.
CPR1642 14. MInä tosin tiedän ja olen wahwa HERras Jesuxes ettei mitän idzestäns yhteistä ole
waan joca jotakin yhteisexi luule hänelle se on yhteinen.
UT1548 14. Mine tosin tiedhen/ ia olen wissi Herras Iesusesa/ ettei miten ole itzestens Ychteinen/
Waan henelle/ ioca iotakin lwle ycteitzexi/ sille se ombi ychteinen.
Minä tosin tiedän/ ja olen wissi Herrassa Jesuksessa/ ettei mitään ole itsestänsä yhteinen/ Waan
hänelle/ joka jotakin luulee yhteiseksi/ sille se ompi yhteinen.
Ref2016NTSve 14. Jag vet och har övertygats genom Herren Jesus, att ingenting (är) orent i sig
självt, men den som anser något vara orent, för honom (är det) orent.
15
TR Scriverer 15. εἰ δὲ διὰ βρῶμα ὁ ἀδελφός σου λυπεῖται, οὐκέτι κατὰ ἀγάπην
περιπατεῖς. μὴ τῷ βρώματί σου ἐκεῖνον ἀπόλλυε, ὑπὲρ οὗ Χριστὸς ἀπέθανε.
Gr-East 15. εἰ δὲ διὰ βρῶμα ὁ ἀδελφός σου λυπεῖται, οὐκέτι κατὰ ἀγάπην περιπατεῖς.
μὴ τῷ βρώματί σου ἐκεῖνον ἀπόλλυε, ὑπὲρ οὗ Χριστὸς ἀπέθανε.
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TKIS 15. Mutta jos veljesi tulee murheelliseksi ruokasi vuoksi, niin sinä et enää vaella rakkauden
mukaan. Älä saata ruuallasi turmioon sitä, jonka puolesta Kristus on kuollut.
FiSTLK2017 15. Mutta jos veljesi tulee murheelliseksi ruokasi tähden, niin et enää vaella rakkauden
mukaan. Älä saata ruuallasi turmioon sitä, jonka edestä Kristus on kuollut.
Biblia1776 15. Mutta jos sinun veljes sinun ruastas surulliseksi tulee, niin et sinä enään vaella
rakkaudessa. Älä sitä ruallas kadota, jonka tähden Kristus on kuollut.
CPR1642 15. Mutta jos sinun weljes sinun ruastas pahene nijn et sinä sijtte waella rackaudes. Älä
sitä ruallas cadota jonga tähden Christus on cuollut.
UT1548 15. Mutta ios sinun welies heirituxi tule sinun roas tedhen/ sijtte et sine waella sillen
rackaudhen ielken. Ele hende roallas cadhota/ ionga tedhen Christus on cooleman kerssinyt.
Mutta jos sinun weljesi häirityksi tulee sinun ruokasi tähden/ sitten et sinä waella silleen rakkauden
jälkeen. Älä häntä ruoallasi kadota/ jonka tähden Kristus on kuoleman kärsinyt.
Ref2016NTSve 15. Men om du gör din broder bedrövad på grund av din mat, så lever du inte längre
i kärleken. Fördärva inte med din mat den som Kristus har dött för.
16
TR Scriverer 16. μὴ βλασφημείσθω οὖν ὑμῶν τὸ ἀγαθόν• GrEast 16. μὴ βλασφημείσθω οὖν ὑμῶν τὸ ἀγαθόν.
' μὴ
mē
G3361
älkää

βλασφημείσθω οὖν
blasfēmeisthō
G987
antako pilkata

ὑμῶν τὸ

ἀγαθόν·

oun
hymōn to
agathon
G3767 G5216 G3588 G18
siis
teidän
hyväänne

TKIS 16. Älkää siis antako teidän hyvänne joutua herjattavaksi,
FiSTLK2017 16. Älkää siis antako sen hyvän, mikä teillä on, tulla häväistyksi,
Biblia1776 16. Sentähden sovittakaat niin, ettei teidän hyvyyttänne laitettaisi.
CPR1642 16. Sentähden sowittacat nijn ettei teidän hywyttän laitetais:
UT1548 16. Senteden souittaca se nin/ Ettei teiden Hywuydhen laitetuxi tulis.
Sentähden sowittakaa se niin/ Ettei teidän hywyyden laitetuksi tulisi.

Ref2016NTSve 16. Låt därför inte det goda som är ert bli smädat.
17
TR Scriverer 17. οὐ γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ βρῶσις καὶ πόσις, ἀλλὰ δικαιοσύνη
καὶ εἰρήνη καὶ χαρὰ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ.
Gr-East 17. Οὐ γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ βρῶσις καὶ πόσις, ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ
εἰρήνη καὶ χαρὰ ἐν Πνεύματι ἁγίῳ·
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TKIS 17. Sillä Jumalan valtakunta ei ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa
Pyhässä Hengessä.
FiSTLK2017 17. sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja
iloa Pyhässä Hengessä.
Biblia1776 17. Sillä ei Jumalan valtakunta ole ruoka ja juoma, mutta vanhurskaus, ja rauha, ja ilo
Pyhässä Hengessä.
CPR1642 17. Sillä ei Jumalan waldacunda ole ruoca eli juoma mutta wanhurscaus rauha ja ilo
Pyhäs Henges.
UT1548 17. Sille ette Jumalan waldakunda ei ole Roca eli ioma/ Mutta wanhurskaus/ ia rauha ia ilo
pyhes Henges.
Sillä että Jumalan waltakunta ei ole ruoka eli juoma/ Mutta wanhurskaus/ ja rauha ja ilo Pyhässä
Hengessä.
Ref2016NTSve 17. För Guds rike är inte mat och dryck, utan rättfärdighet och frid och glädje i den
Helige Ande.
18
TR Scriverer 18. ὁ γὰρ ἐν τούτοις δουλεύων τῷ Χριστῷ εὐάρεστος τῷ Θεῷ, καὶ δόκιμος
τοῖς ἀνθρώποις.
Gr-East 18. ὁ γὰρ ἐν τούτοις δουλεύων τῷ Χριστῷ εὐάρεστος τῷ Θεῷ καὶ δόκιμος τοῖς
ἀνθρώποις.
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TKIS 18. Joka siis tässä suhteessa palvelee Kristusta, se on Jumalalle sovelias ja ihmisille
otollinen.
FiSTLK2017 18. Se, joka tässä kohden palvelee Kristusta, on Jumalalle otollinen ja ihmisille
kelvollinen.
Biblia1776 18. Sillä joka niissä Kristusta palvelee, hän on Jumalalle otollinen ja ihmisille kelvollinen.
CPR1642 18. Joca nijsä Christusta palwele hän on Jumalalle otollinen ja ihmisille kelwollinen.
UT1548 18. Joca nijsse Christusta paluele/ hen ombi Jumalan otolinen/ ia Inhimisten keluolinen.
Joka niissä Kristusta palwelee/ hän ompi Jumalan otollinen/ ja ihmisten kelwollinen.
Ref2016NTSve 18. För den som tjänar Kristus i detta behagar Gud och håller provet inför
människor.
19
TR Scriverer 19. ἄρα οὖν τὰ τῆς εἰρήνης διώκωμεν, καὶ τὰ τῆς οἰκοδομῆς τῆς εἰς
ἀλλήλους.
Gr-East 19. ἄρα οὖν τὰ τῆς εἰρήνης διώκωμεν καὶ τὰ τῆς οἰκοδομῆς τῆς εἰς ἀλλήλους.
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TKIS 19. Niin tavoitelkaamme siis sitä, mikä saa aikaan rauhaa ja keskinäistä rakentumista.
FiSTLK2017 19. Tavoitelkaamme siis sitä, mikä edistää rauhaa ja keskinäistä rakentumista.
Biblia1776 19. Sentähden noudattakaamme niitä, mitkä rauhaan sopivat, ja sitä, mikä keskenämme
parannukseksi tulee.
CPR1642 19. Sentähden noudattacam sitä cuin rauhan sopi ja sitä cuin cullengin parannuxexi tule:
älä ruan tähden Jumalan työtä turmele.
UT1548 19. Senteden noudattakam site quin rauhaan sopipi/ ia site quin keskenens Paranoxexi
tule/ Ele roan teden Jumalan töte turmele.

Sentähden noudattakaamme sitä kuin rauhaan sopiipi/ ja sitä kuin keskenänsä parannukseksi
tulee/ Älä ruoan tähden Jumalan työtä turmele.
Ref2016NTSve 19. Låt oss därför sträva efter det som tjänar friden och det som leder till
uppbyggelse av varandra.
20
TR Scriverer 20. μὴ ἕνεκεν βρώματος κατάλυε τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. πάντα μὲν καθαρά,
ἀλλὰ κακὸν τῷ ἀνθρώπῳ τῷ διὰ προσκόμματος ἐσθίοντι.
Gr-East 20. μὴ ἕνεκεν βρώματος κατάλυε τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. πάντα μὲν καθαρά, ἀλλὰ
κακὸν τῷ ἀνθρώπῳ τῷ διὰ προσκόμματος ἐσθίοντι.
' μὴ
mē
G3361
äl
ä

καθαρά

ἕνεκεν

βρώματος κατάλυε τὸ

heneken brōmatos
G1752 G1033
tähden ruuan

ἀλλὰ κακὸν τῷ

ἔργον τοῦ

Θεοῦ

πάντα μὲν

katalye to
ergon tou
Theou panta men
G2647 G3588 G2041 G3588 G2316 G3956 G3303
turmele
työtä
Jumalan kaikki siis

ἀνθρώπῳ τῷ

kathara
alla kakon tō
anthrōpō
G2513
G235 G2556 G3588 G444
on puhdasta mutta pahaa
ihmiselle

διὰ

προσκόμματος

ἐσθίοντι

tō
dia
proskommatos
esthionti
G3588 G1223 G4348
G2068
vuoksi joka tuntoaan loukaten syö

TKIS 20. Älä ruuan vuoksi turmele Jumalan työtä. Kaikki tosin on puhdasta, mutta sille ihmiselle,
joka syö * loukkaukseksi joutuen*, se on pahaa.
FiSTLK2017 20. Älä ruuan tähden turmele Jumalan työtä. Kaikki tosin on puhdasta, mutta sille
ihmiselle, joka syö omaatuntoaan loukaten, se on pahaa.
Biblia1776 20. Älä ruan tähden Jumalan työtä turmele. Kaikki tosin ovat puhtaat; vaan sille
ihmiselle on se paha, joka syö omantuntonsa pahennuksen kanssa.
CPR1642 20. Caicki tosin owat puhtat waan ei se sille ole hywä joca syö omantundons
pahennuxen cansa.
UT1548 20. Caiki tosin cappalet ouat puchtaat/ Waan ei se ole henelle hyue/ ioca sööpi henen
Omantu'nons pahanoxen cansa.
Kaikki tosin kappaleet owat puhtaat/ Waan ei se ole hänelle hywä/ joka syöpi hänen omantuntonsa
parannuksen kanssa.
Ref2016NTSve 20. Fördärva inte Guds verk för matens skull. Allting (är) visserligen rent, men till
skada för den människa som äter med dåligt samvete.
21
TR Scriverer 21. καλὸν τὸ μὴ φαγεῖν κρέα, μηδὲ πιεῖν οἶνον, μηδὲ ἐν ᾧ ὁ ἀδελφός σου
προσκόπτει ἢ σκανδαλίζεται ἤ ἀσθενεῖ.
Gr-East 21. καλὸν τὸ μὴ φαγεῖν κρέα μηδὲ πιεῖν οἶνον μηδὲ ἐν ᾧ ὁ ἀδελφός σου
προσκόπτει ἢ σκανδαλίζεται ἢ ἀσθενεῖ.
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TKIS 21. Hyvä on olla lihaa syömättä ja viiniä juomatta ja karttaa sitä, mistä veljesi loukkaantuu tai
missä hän lankeaa tai on heikko.
FiSTLK2017 21. Hyvä on olla lihaa syömättä ja viiniä juomatta sekä karttaa sitä, mistä veljesi
loukkaantuu tai joutuu lankeemukseen tai tulee heikoksi.
Biblia1776 21. Se on hyvä, ettet lihaa söisi etkä viinaa joisi eli jotakin, josta veljes loukkaantuu,
taikka pahenee, elikkä heikoksi tulee.
CPR1642 21. Se on paljo parambi ettes ensingän liha söis etkä wijna jois eli jotakin josta weljes
louckandu taicka pahene elickä heicoxi tule.
UT1548 21. Se ombi palio parambi/ ettet sine ensingen Liha söisi/ eike wina ioisi/ eli iotaki/ iosta
sinun Welies louckapi/ eli pahoitetan/ taicka heickounde.
Se ompi paljon parempi/ ettet sinä ensinkään lihaa söisi/ eikä wiinaa joisi/ eli jotakin/ josta sinun
weljesi loukkaapi/ eli pahoitetaan/ taikka heikontuu.
Ref2016NTSve 21. (Det är) bra att inte äta kött, att inte dricka vin (och) att inte heller (göra något)
annat som får din broder att falla eller ta anstöt eller blir svag av.
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TR Scriverer 22. σὺ πίστιν ἔχεις κατὰ σαυτὸν ἔχε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. μακάριος ὁ μὴ
κρίνων ἑαυτὸν ἐν ᾧ δοκιμάζει.
Gr-East 22. σὺ πίστιν ἔχεις; κατὰ σεαυτὸν ἔχε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. μακάριος ὁ μὴ κρίνων
ἑαυτὸν ἐν ᾧ δοκιμάζει.
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TKIS 22. *Onko sinulla usko? Pidä se itselläsi Jumalan edessä. * Onnellinen se, joka ei tuomitse
itseään siitä, minkä katsoo oikeaksi.
FiSTLK2017 22. Pidä itselläsi Jumalan edessä se usko, mikä sinulla on. Onnellinen on se, joka ei
tuomitse itseään siitä, mitä pitää oikeana.

Biblia1776 22. Jos sinulla on usko, niin pidä se itsessäs Jumalan edessä. Autuas on, joka ei tee
itsellensä omaatuntoa niissä, mitkä hän koettelee.
CPR1642 22. Jos sinulla on usco nijn pidä se idzesäs Jumalan edes. Autuas on joca ei tee
idzellens omatundo nijsä cuin hän coettele.
UT1548 22. Jos sinulle ombi vsko? Nin pidhe se itzeses Jumalan edes. Autuas ombi se ioca ei
teghe itzellens Omatu'do/ nijsse iotca hen etens ottapi.
Jos sinulla ompi usko? Niin pidä se itsessäsi Jumalan edessä. Autuas ompi se joka ei tee
itsellensä omatuntoa/ niissä jotka hän eteensä ottaapi.
Ref2016NTSve 22. Har du tro? Ha (den) för dig själv inför Gud. Salig (är) den som inte fördömer sig
själv för det han tillåter sig.
23
TR Scriverer 23. ὁ δὲ διακρινόμενος, ἐὰν φάγῃ, κατακέκριται, ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως• πᾶν
δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως, ἁμαρτία ἐστίν.
Gr-East 23. ὁ δὲ διακρινόμενος ἐὰν φάγῃ κατακέκριται, ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως· πᾶν δὲ ὃ
οὐκ ἐκ πίστεως, ἁμαρτία ἐστίν.
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TKIS 23. Mutta joka epäröi, on tuomittu, jos syö, koska syöminen ei perustu uskoon. Sillä kaikki,
mikä ei perustu uskoon, on syntiä.
FiSTLK2017 23. Mutta joka epäröi ja kuitenkin syö, on tuomittu, koska se ei tapahdu uskosta, sillä
kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä.
Biblia1776 23. Mutta joka siitä epäilee ja kuitenkin syö, se on kadotettu; sillä ei hän syönyt uskossa,
mutta kaikki, mikä ei uskosta ole, se on synti.
CPR1642 23. Mutta joca sijtä epäile ja cuitengin syö se on cadotettu: sillä ei hän syönyt uscosa: ja
caicki cuin ei uscosta ole se on syndi.
UT1548 23. Mutta ioca sen ylitze epeile/ ia quitengin sööpi/ se on cadhotettu. Sille ettei hen söönyt
* Uskosta. Sille caiki mite ei Uskosta ole/ se o'bi syndi.
Mutta joka sen ylitse epäilee/ ja kuitenkin syöpi/ se on kadotettu. Sillä ettei hän syönyt uskosta.
Sillä kaikki mitä ei uskosta ole/ se ompi synti.
Ref2016NTSve 23. Men den som tvivlar är dömd om han äter, eftersom (han) inte (äter) av tro. För
allt som inte (är) av tro är synd.

Rooma 15 (Romans 15)
1
TR Scriverer 1. Ὀφείλομεν δὲ ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων
βαστάζειν, καὶ μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν.
Gr-East 1. Ὀφείλομεν δὲ ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν,
καὶ μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν.
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TKIS 1. Mutta meidän, vahvojen, on kannettava heikkojen vajavuuksia eikä oltava itsellemme
mieliksi.
FiSTLK2017 1. Mutta meidän, vahvojen, tulee kantaa heikkojen vajavuuksia, eikä olla itsellemme
mieliksi.
Biblia1776 1. Mutta meidän, jotka väkevät olemme, tulee heikkoin voimattomuutta kärsiä, eikä
itsellemme kelvata.
CPR1642 1. MUtta meidän jotca wäkewät olemma tule heickoin woimattomutta kärsiä eikä
idzellemmme kelwata.
UT1548 1. MUtta meiden tule iotca Wekeuet olema/ ninen * Heickoin Woimattomwtta canda/ ia ei
itzemme keluata.
Mutta meidän tulee jotka wäkewät olemme/ niiden heikkoin woimattomuutta kantaa/ ja ei
itsemme kelwata.
Ref2016NTSve 1. Men vi som är starka är skyldiga att bära de svagas svagheter och inte (leva)
som vi själva har lust till.
2
TR Scriverer 2. ἕκαστος γὰρ ἡμῶν τῷ πλησίον ἀρεσκέτω εἰς τὸ ἀγαθὸν πρὸς οἰκοδομήν.
Gr-East 2. ἕκαστος ἡμῶν τῷ πλησίον ἀρεσκέτω εἰς τὸ ἀγαθὸν πρὸς οἰκοδομήν·
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TKIS 2. Olkoon (siis) kukin meistä lähimmäiselleen mieliksi, hänen hyväkseen, rakentumista varten.
FiSTLK2017 2. Olkoon kukin meistä lähimmäiselleen mieliksi hänen parhaakseen, että hän
rakentuisi.
Biblia1776 2. Niin jokainen meistä kelvatkoon lähimmäisellensä siinä, mikä hyvä on,
parannukseksi.
CPR1642 2. Nijn sowittacan jocainen meistä idzens että hän kelpais lähimmäisellens sijnä cuin
hywä on parannuxexi:
UT1548 2. Nin souittacan henens iocainen meiste/ ette hen Lehimeisens kelpais sijnä quin hyue on
Paranoxexi/
Niin sowittakaan hänens jokainen meistä/ että hän lähimmäisensä kelpaa siinä kuin hywä on
parannukseksi/
Ref2016NTSve 2. För var och en av oss ska ta hänsyn till vad som är till nytta och uppbyggelse för
(sin) nästa.
3
TR Scriverer 3. καὶ γὰρ ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτῷ ἤρεσεν, ἀλλά, καθὼς γέγραπται, Οἱ
ὀνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σε ἐπέπεσον ἐπ’ ἐμέ.
Gr-East 3. καὶ γὰρ ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτῷ ἤρεσεν, ἀλλὰ καθὼς γέγραπται· οἱ ὀνειδισμοὶ
τῶν ὀνειδιζόντων σε ἐπέπεσον ἐπ’ ἐμέ.
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TKIS 3. Sillä Kristuskaan ei ollut itselleen mieliksi, vaan niin kuin on kirjoitettu: "Niitten herjaukset,
jotka sinua herjaavat, ovat sattuneet minuun."
FiSTLK2017 3. Sillä ei Kristuskaan elänyt itselleen mieliksi, vaan niin kuin kirjoitettu on: "Niiden
solvaukset, jotka sinua parjaavat, ovat sattuneet minuun."
Biblia1776 3. Sillä ei Kristuskaan itsellensä kelvannut, vaan niinkuin kirjoitettu on: heidän pilkkansa,
jotka sinua pilkkasivat, lankesivat minun päälleni.

CPR1642 3. Sillä ei Christuscan idzellens kelwannut waan nijncuin kirjoitettu on: heidän pilckans
jotca sinua pilckaisit langeisit minun päälleni.
UT1548 3. Sille ettei Christus mös itzense keluanut Waan sillemoto quin kirioitettu on/ Heide'
Pilcansa iotca sinua ouat pilcaneet/ ne langesit minun päleni.
Sillä ettei Kristus myös itsensä kelwannut waan sillä muotoa kuin kirjoitettu on/ Heidän pilkkansa
jotka sinua owat pilkanneet/ ne lankesit minun päälleni.
Ref2016NTSve 3. För Kristus (levde) ju inte sig själv till behag utan såsom det står skrivet:
Smädelserna från dem som smädar dig föll över mig.
4
TR Scriverer 4. ὅσα γὰρ προεγράφη, εἰς τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν προεγράφη, ἵνα διὰ
τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν.
Gr-East 4. ὅσα γὰρ προεγράφη, εἰς τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν προεγράφη, ἵνα διὰ τῆς
ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν.
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TKIS 4. Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu, on (ennalta) kirjoitettu meille opiksi, jotta meillä
kärsivällisyyden ja Kirjoitusten lohdutuksen perusteella olisi toivo.
FiSTLK2017 4. Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu, on kirjoitettu meille opiksi, että meillä
kärsivällisyyden ja Kirjoitusten lohdutuksen kautta olisi toivo.
Biblia1776 4. Sillä mitä ennen kirjoitettu on, se on meille opiksi kirjoitettu, että meillä
kärsivällisyyden ja Raamattuin lohdutuksen kautta toivo olis.
CPR1642 4. Sillä mitä ennen kirjoitettu on se on meille opixi kirjoitettu että meillä kärsimisen ja
Ramattuin lohdutuxen cautta toiwo olis.
UT1548 4. Sille ette mite edeskirioitettu ombi/ se on meiden Opixi kirioitettu/ Senpäle ette meille
kerssimisen ia Ramattuidhen Lohutoxen cautta Toiuo olis.
Sillä että mitä edeskirjoitettu ompi/ se on meidän opiksi kirjoitettu/ Senpäälle että meillä
kärsimisen ja Raamattuiden lohdutuksen kautta toiwo olisi.
Ref2016NTSve 4. Allt som tidigare har skrivits är ju skrivet till vår undervisning, för att vi genom
den uthållighet och tröst som Skrifterna ger ska ha hoppet.
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TR Scriverer 5. ὁ δὲ Θεὸς τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως δῴη ὑμῖν τὸ αὐτὸ φρονεῖν
ἐν ἀλλήλοις κατὰ Χριστὸν Ἰησοῦν•
Gr-East 5. ὁ δὲ Θεὸς τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως δῴη ὑμῖν τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν
ἀλλήλοις κατὰ Χριστὸν Ἰησοῦν,
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TKIS 5. Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teidän olla samaa mieltä
keskenänne Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan,
FiSTLK2017 5. Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte
yksimieliset keskenänne, Kristuksen Jeesuksen mukaan,
Biblia1776 5. Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala antakoon teille, että te keskenänne
yksimieliset olisitte Jesuksen Kristuksen perään:
CPR1642 5. Mutta kärsimisen ja lohdutuxen Jumala andacon että te keskenän yximieliset olisitta
Jesuxen Christuxen perän:
UT1548 5. Mutta se kerssimisen ia Lohutoxen Jumala/ andakon teille/ ette te olisitta keskenen
yximieliset/ Iesusen Christusen möten/
Mutta kärsimisen ja lohdutuksen Jumala/ antakoon teille/ että te olisitte keskenään yksimieliset/
Jesuksen Kristuken myöten/
Ref2016NTSve 5. Och må tålamodets och tröstens Gud ge er samma sinne inbördes i
överensstämmelse med Kristus Jesus,
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TR Scriverer 6. ἵνα ὁμοθυμαδὸν ἐν ἑνὶ στόματι δοξάζητε τὸν Θεὸν καὶ πατέρα τοῦ
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Gr-East 6. ἵνα ὁμοθυμαδὸν ἐν ἑνὶ στόματι δοξάζητε τὸν Θεὸν καὶ πατέρα τοῦ Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
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TKIS 6. jotta yksimielisesti yhdestä suusta ylistäisitte Jumalaa ja Herramme Jeesuksen Kristuksen
Isää.
FiSTLK2017 6. niin että yksimielisesti yhdestä suusta ylistäisitte Jumalaa ja meidän Herramme
Jeesuksen Kristuksen Isää.
Biblia1776 6. Että te yksimielisesti yhdestä suusta kiittäisitte Jumalaa ja meidän Herran Jesuksen
Kristuksen Isää.
CPR1642 6. Että te yximielisest yhdestä suusta kijtäisitte Jumalata ja meidän HERran Jesuxen
Christuxen Isä.
UT1548 6. Senpäle ette te yximielisesta ydheste suusta kijtteisitta Jumalata ia meiden HERRAN
Iesusen Christusen Ise.
Senpäälle että te yksimielisesti yhdestä suusta kiittäisitte Jumalata ja meidän HERRAN Jesuksen
Kristuksen Isää.
Ref2016NTSve 6. så att ni i full enighet och med en mun kan prisa Gud och vår Herre Jesu Kristi
Fader.
7
TR Scriverer 7. διὸ προσλαμβάνεσθε ἀλλήλους, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς προσελάβετο
ἡμᾶς, εἰς δόξαν Θεοῦ.
Gr-East 7. διὸ προσλαμβάνεσθε ἀλλήλους, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς προσελάβετο ἡμᾶς εἰς
δόξαν Θεοῦ.
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TKIS 7. Hoivatkaa siis toisianne, niin kuin Kristuskin on meitä* hoivannut Jumalan kunniaksi.
FiSTLK2017 7. Ottakaa sen vuoksi toinen toisenne keskinäiseen yhteyteen, niin kuin Kristuskin on
teidät luokseen ottanut, Jumalan kunniaksi.
Biblia1776 7. Sentähden korjatkaat toinen toistanne, niinkuin Kristuskin on meitä Jumalan
kunniaksi korjannut.
CPR1642 7. Sentähden corjatcat toinen toistan nijncuin Christuskin on meitä Jumalan cunniaxi
corjannut.
UT1548 7. Senteden coriatkat toinen toistanna ninquin Christus mös ombi meite corianut Jumala'
cunniaxi.
Sentähden korjatkaat toinen toistanne niinkuin Kristus myös ompi meitä korjannut Jumalan
kunniaksi.
Ref2016NTSve 7. Ta därför emot varandra, såsom också Kristus har tagit emot oss till Guds ära.

8
TR Scriverer 8. λέγω δέ, Ἰησοῦν Χριστὸν διάκονον γεγενῆσθαι περιτομῆς ὑπὲρ ἀληθείας
Θεοῦ, εἰς τὸ βεβαιῶσαι τὰς ἐπαγγελίας τῶν πατέρων•
Gr-East 8. Λέγω δὲ Χριστὸν Ἰησοῦν διάκονον γεγενῆσθαι περιτομῆς ὑπὲρ ἀληθείας
Θεοῦ, εἰς τὸ βεβαιῶσαι τὰς ἐπαγγελίας τῶν πατέρων,
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TKIS 8. Sillä minä sanon, että (Jeesus) Kristus on tullut ympärileikattujen palvelijaksi Jumalan
totuuden vuoksi vahvistaakseen isien saamat lupaukset
FiSTLK2017 8. Sillä minä sanon, että Kristus on tullut ympärileikattujen palvelijaksi Jumalan
totuuden tähden vahvistaakseen isille annetut lupaukset,
Biblia1776 8. Mutta minä sanon: Jesus Kristus on ollut ympärileikkauksen palvelia Jumalan
totuuden tähden, vahvistamaan sitä lupausta, joka isille tapahtunut oli.
CPR1642 8. MUtta minä sanon: Jesus Christus on ollut ymbärinsleickauxen palwelia Jumalan
totuuden tähden wahwistaman sitä lupausta cuin Isille tapahtunut oli.
UT1548 8. Mutta mine sanon. Ette Iesus Christus ombi ollut Ymberileickauxen Paluelia/ Jumalan
totudhen tedhen/ wahwistaman site Lupausta quin Isille tapachtanut oli.
Mutta minä sanon. Että Jesus Kristus ompi ollut ympärileikkauksen palwelija/ Jumalan totuuden
tähden/ wahwistamaan sitä lupausta kuin isille tapahtunut oli.
Ref2016NTSve 8. Och jag säger, (att) Jesus Kristus blev omskärelsens tjänare för Guds sannings
(skull) för att bekräfta de löften (som gavs) till fäderna,
9
TR Scriverer 9. τὰ δὲ ἔθνη ὑπὲρ ἐλέους δοξάσαι τὸν θεόν, καθὼς γέγραπται, Διὰ τοῦτο
ἐξομολογήσομαί σοι ἐν ἔθνεσι, καὶ τῷ ὀνοματί σου ψαλῶ.
Gr-East 9. τὰ δὲ ἔθνη ὑπὲρ ἐλέους δοξάσαι τὸν Θεόν, καθὼς γέγραπται· διὰ τοῦτο
ἐξομολογήσομαί σοι ἐν ἔθνεσι, Κύριε, καὶ τῷ ὀνοματί σου ψαλῶ.
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TKIS 9. ja jotta pakanat laupeuden vuoksi ylistäisivät Jumalaa, niin kuin on kirjoitettu: "Sen vuoksi
ylistän sinua pakanain keskellä ja laulan kiitosta nimellesi."
FiSTLK2017 9. mutta että pakanat laupeuden tähden ovat ylistäneet Jumalaa, kuten on kirjoitettu:
"Sen tähden ylistän sinua pakanain keskellä ja laulan kiitosta sinun nimellesi."
Biblia1776 9. Mutta että pakanat laupiuden edestä Jumalaa kiittäisivät, niinkuin kirjoitettu on:
sentähden kiitän minä sinua pakanain seassa ja veisaan sinun nimelles.
CPR1642 9. Mutta että pacanat laupiuden edestä Jumalata kijttäisit nijncuin kirjoitettu on:
sentähden kijtän minä sinua pacanain seas ja weisan sinun Nimees.
UT1548 9. Mutta ette Pacanat kijteisit Jumala Laupiude' edeste/ Ninquin kirioitettu o'bi/ Senteden
minun pite kijttemen sinua pacanain keskene/ ia weisaman sinun Nimes.
Mutta että pakanat kiittäisit Jumalaa laupeuden edestä/ Niinkuin kirjoitettu ompi/ Sentähden
minun pitää kiittämän sinua pakanain keskenään/ ja weisaaman sinun nimesi.
Ref2016NTSve 9. och för att hedningarna skulle ära Gud för barmhärtighetens skull, såsom det
står skrivet: Därför ska jag bekänna dig bland hedningarna och lovsjunga ditt namn.
10
TR Scriverer 10. καὶ πάλιν λέγει, Εὐφράνθητε, ἔθνη, μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. GrEast 10. καὶ πάλιν λέγει· εὐφράνθητε ἔθνη μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ.
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TKIS 10. Ja Hän* sanoo vielä: "Riemuitkaa, pakanat, Hänen kansansa kanssa"
FiSTLK2017 10. Vielä hän sanoo: "Riemuitkaa, pakanat, hänen kansansa kanssa."
Biblia1776 10. Ja taas hän sanoo: iloitkaat pakanat hänen kansansa kanssa!
CPR1642 10. Ja taas hän sano: iloitcat pacanat hänen Canssansa cansa.
UT1548 10. Ja taas hen sanopi/ Iloitka te Pacanat henen Canssansa cansa.
Ja taas hän sanoopi/ Iloitkaa te pakanat hänen kansansa kanssa.

Ref2016NTSve 10. Och vidare säger han: Jubla ni hedningar med hans folk.
11
TR Scriverer 11. καὶ πάλιν, Αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἐπαινέσατε αὐτὸν
πάντες οἱ λαοί.
Gr-East 11. καὶ πάλιν· αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἐπαινσατε αὐτὸν πάντες
οἱ λαοί.
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TKIS 11. ja taas: "Kiittäkää Herraa, kaikki pakanat, ja *ylistäkää Häntä, kaikki* kansat."
FiSTLK2017 11. Ja taas: "Kiittäkää Herraa, kaikki pakanat, ja ylistäkööt häntä kaikki kansat."
Biblia1776 11. Ja taas: kiittäkäät Herraa, kaikki pakanat, ja kaikki kansa ylistäkään häntä!
CPR1642 11. Ja taas: kijttäkät HERRA caicki pacanat ja caicki Canssa ylistäkän händä.
UT1548 11. Ja taas/ Kijtteke HERRA caiki pacanat/ ia caiki Canssa ylisteken hende.
Ja taas/ Kiittäkäät HERRAA kaikki pakanat/ ja kaikki kansa ylistäkään häntä.
Ref2016NTSve 11. Och åter: Lova Herren, alla hedningar, och prisa honom, alla folk.
12
TR Scriverer 12. καὶ πάλιν Ἠσαΐας λέγει, Ἔσται ἡ ῥίζα τοῦ Ἰεσσαί, καὶ ὁ ἀνιστάμενος
ἄρχειν ἐθνῶν• ἐπ’ αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσιν.
Gr-East 12. καὶ πάλιν Ἡσαΐας λέγει· ἔσται ἡ ῥίζα τοῦ Ἰεσσαί, καὶ ὁ ἀνιστάμενος ἄρχειν
ἐθνῶν· ἐπ’ αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσιν.
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TKIS 12. Ja vielä Jesaja sanoo: "On tuleva Iisain juurivesa ja Hän, joka nousee hallitsemaan
pakanoita. Häneen pakanat panevat toivonsa."

FiSTLK2017 12. Myös Jesaja sanoo: "On tuleva Iisain juurivesa, hän, joka nousee hallitsemaan
pakanoita. Häneen pakanat panevat toivonsa."
Biblia1776 12. Ja taas sanoo Jesaias: sen pitää oleman Jessen juuren, joka on nouseva pakanoita
hallitsemaan, jonka päälle pakanat toivoman pitää.
CPR1642 12. Ja taas sano Esaias: sen pitä oleman Jessen juuren joca on nousewa pacanoita
hallidzeman jonga päälle pacanat toiwoman pitä.
UT1548 12. Ja taas Esaias sanopi/ Sen pite oleman Jessen iwri/ ia se ioca ylesnouseman pite
pacanoita hallitzeman/ HENEN pälens pite Pacanat toiuoman.
Ja taas Esaias sanoopi/ Sen pitää oleman Jesuksen juuri/ ja se joka ylösnouseman pitää
pakanoita hallitseman/ Hänen päällen pitää pakanat toiwoman.
Ref2016NTSve 12. Och ytterligare säger Jesaja: Ett skott från Isais rot ska komma, och han som
ska uppstå för att regera över hedningarna, på honom ska hedningarna hoppas.
13
TR Scriverer 13. ὁ δὲ Θεὸς τῆς ἐλπίδος πληρώσαι ὑμᾶς πάσης χαρᾶς καὶ εἰρήνης ἐν τῷ
πιστεύειν, εἰς τὸ περισσεύειν ὑμᾶς ἐν τῇ ἐλπίδι, ἐν δυνάμει Πνεύματος Ἁγίου.
Gr-East 13. ὁ δὲ Θεὸς τῆς ἐλπίδος πληρώσαι ὑμᾶς πάσης χαρᾶς καὶ εἰρήνης ἐν τῷ
πιστεύειν, εἰς τὸ περισσεύειν ὑμᾶς ἐν τῇ ἐλπίδι ἐν δυνάμει Πνεύματος ἁγίου.
'ὁ
δὲ
de
ho
G3588 G1161
ja

ἐν

τῷ

Θεὸς τῆς

ἐλπίδος πληρώσαι ὑμᾶς πάσης χαρᾶς καὶ

Theos tēs
elpidos
G2316 G3588 G1680
Jumala
toivon

πιστεύειν εἰς

τὸ

εἰρήνης

plērōsai
hymas pasēs charas kai
eirēnēs
G4137
G5209 G3956 G5479 G2532 G1515
täyttäköön teidät kaikella ilolla
ja
rauhalla

περισσεύειν

ὑμᾶς ἐν

τῇ

hymas en
en
tō
pisteuein eis
to
perisseuei
tē
G1722 G3588 G4100
G1519 G3588 n
G5209 G1722 G3588
G4052
uskossa
yltäkylläisiä olemaan teidät

ἐλπίδι

ἐν

δυνάμει Πνεύματος Ἁγίου

elpidi
en
dynamei Pneumatos Hagiou
G1680
G1722 G1411
G4151
G40
Pyhän
toivossanne
voimassa Hengen
TKIS 13. Mutta toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, jotta olisitte
runsain määrin osalliset toivosta Pyhän Hengen voimassa.
FiSTLK2017 13. Mutta toivon Jumala täyttäköön teidät uskoessanne kaikella ilolla ja rauhalla, että
teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voimassa.
Biblia1776 13. Mutta toivon Jumala täyttäköön teitä kaikella riemulla ja rauhalla uskossa, että teillä
Pyhän Hengen voiman kautta yltäkylläinen toivo olis.
CPR1642 13. Mutta toiwon Jumala täyttäkön teitä caikella riemulla ja rauhalla uscosa että teillä
Pyhän Hengen woiman cautta täydellinen toiwo olis.
UT1548 13. Mutta Jumala ioca toiuon andapi teuttekön teite caikella riemulla ia rauhalla vskossa/
Ette teille olis teudhelinen Toiuous/ sen pyhen Hengen woiman cautta.
Mutta Jumala joka toiwon antaapi täyttäköön teitä kaikella riemulla ja rauhalla uskossa/ Että teillä
olisi täydellinen toiwo/ sen Pyhän Hengen woiman kautta.

Ref2016NTSve 13. Men må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni har ett
överflödande hopp genom den Helige Andes kraft.
14
TR Scriverer 14. Πέπεισμαι δέ, ἀδελφοί μου, καὶ αὐτὸς ἐγὼ περὶ ὑμῶν, ὅτι καὶ αὐτοὶ

μεστοί ἐστε ἀγαθωσύνης, πεπληρωμένοι πάσης γνώσεως, δυνάμενοι καὶ ἀλλήλους
νουθετεῖν.
Gr-East 14. Πέπεισμαι δέ, ἀδελφοί μου, καὶ αὐτὸς ἐγὼ περὶ ὑμῶν, ὅτι καὶ αὐτοὶ μεστοί
ἐστε ἀγαθωσύνης, πεπληρωμένοι πάσης γνώσεως, δυνάμενοι καὶ ἀλλήλους νουθετεῖν.
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TKIS 14. Veljeni, olen itsekin varma teistä, että myös te itse olette täynnä hyvyyttä, teillä on ylen
runsaasti kaikkinaista tietoa ja kykenette neuvomaan toisianne.
FiSTLK2017 14. Veljeni, minä itsekin olen varma teistä, että te itse olette täynnä hyvyyttä ja
kaikkinaista tietoa, niin että myös kykenette neuvomaan toisianne.
Biblia1776 14. Mutta minä tiedän hyvästi, rakkaat veljeni, teistä, että te olette hyvyyttä täynnä,
kaikella tuntemisella täytetyt, että te voitte toinen toistanne neuvoa.
CPR1642 14. MInä tiedän hywästi rackat weljeni että te oletta hywyttä täynäns caikella
tundemisella täytetyt että te woitta toinen toistanne neuwo.
UT1548 14. MIne tiedhen teiste sen hyuesti
rackat Welieni
ette te oletta teunens Hywuytte/ ylesteutetyt caikella Tundemisella/ ette te woitta keskenenne
toinen toistanne manata.
Minä tiedän teistä sen hywästi
rakkaat weljeni
että te olette täynnäns hywyyttä/ ylöstäytetyt kaikella tuntemisella/ että te woitte keskenänne
toinen toistanne manata.
Ref2016NTSve 14. Men vad er angår, mina bröder, är jag också själv övertygad om att ni är fyllda av
godhet, uppfyllda med all kunskap, och att ni också kan förmana varandra.

15
TR Scriverer 15. τολμηρότερον δὲ ἔγραψα ὑμῖν, ἀδελφοί, ἀπὸ μέρους, ὡς
ἐπαναμιμνήσκων ὑμᾶς, διὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν μοι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ,
Gr-East 15. τολμηρότερον δὲ ἔγραψα ὑμῖν, ἀδελφοί, ἀπὸ μέρους, ὡς ἐπαναμιμνήσκων

ὑμᾶς, διὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν μοι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ
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TKIS 15. Kuitenkin olen kirjoittanut teille (veljet) osin melko rohkeasti, jälleen muistuttaakseni teitä
sen armon nojalla, minkä Jumala on minulle antanut,
FiSTLK2017 15. Kuitenkin olen paikka paikoin jotenkin rohkeasti teille kirjoittanut muistuttaakseni
teille näitä asioita sen armon tähden, jonka Jumala on minulle antanut
Biblia1776 15. Minä olen kuitenkin puolittain rohkiasti teidän tykönne, rakkaat veljet, kirjoittanut,
niinkuin muistuttain teille sen armon puolesta, joka minulle Jumalalta on annettu.
CPR1642 15. Minä olen cuitengin puolittain rohkiast teidän tygön rackat weljet kirjoittanut
muistuttain teille sen armon puolesta cuin minulle Jumalalda on annettu.
UT1548 15. Mutta quitengin mine olen polittain rochkiamasta kirioittanut teille/ Rackat Weliet
neuuoman teite/ sen Armon polesta ioca Jumalalda minulle on annettu/
Mutta kuitenkin minä olen puolittain rohkeammasti kirjoittanut teille/ Rakkaat weljet
neuwomaan teitä/ sen armon puolesta joka Jumalalta minulle on annettu/
Ref2016NTSve 15. Ändå, bröder, har jag delvis skrivit ganska djärvt till er för att påminna er, på
grund av den nåd som jag har fått av Gud,
16
TR Scriverer 16. εἰς τὸ εἶναί με λειτουργὸν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τὰ ἔθνη, ἱερουργοῦντα

τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ, ἵνα γένηται ἡ προσφορὰ τῶν ἐθνῶν εὐπρόσδεκτος,
ἡγιασμένη ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ.
Gr-East 16. εἰς τὸ εἶναί με λειτουργὸν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τὰ ἔθνη, ἱερουργοῦντα τὸ

εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ, ἵνα γένηται ἡ προσφορὰ τῶν ἐθνῶν εὐπρόσδεκτος, ἡγιασμένη
ἐν Πνεύματι ἁγίῳ.
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TKIS 16. että olisin *Jeesuksen Kristuksen* palvelija pakanain keskellä, suorittaessani Jumalan
ilosanoman papillista palvelua, jotta pakanoista tulisi otollinen, Pyhässä Hengessä pyhitetty uhri.
FiSTLK2017 16. ollakseni Jeesuksen Kristuksen palvelija pakanoita varten toimittaakseni
papillisesti Jumalan evankeliumin palvelusta, niin että pakanoista tulisi otollinen Pyhässä
Hengessä pyhitetty uhri.
Biblia1776 16. Että minun pitää oleman pakanain seassa Jesuksen Kristuksen palvelian, Jumalan
evankeliumia uhraamassa, että pakanatkin olisivat Jumalalle otollinen uhri, Pyhän Hengen kautta
pyhitetty.
CPR1642 16. Että minun pitä oleman pacanain seas Jesuxen Christuxen palwelian Jumalan
Evangeliumita uhramas että pacanatkin olisit Jumalalle otollinen uhri Pyhän Hengen cautta
pyhitetyt.
UT1548 16. ette minun pite oleman Iesusen Christusen Paluelian Pacanain seassa/ Jumalan
Euangeliumin Wfframan/ Senpäle/ ette pacanat madhaisit olla yxi Wffri/ Jumalalle otolinen/
Pyhitetty sen pyhen Hengen cautta.
että minun pitää oleman Jesuksen Kristuksen palwelian pakanain seassa/ Jumalan ewankeliumin
uhraaman/ Senpäälle/ että pakanat mahtaisit olla yksi uhri/ Jumalalle otollinen/ Pyhitetty sen
Pyhän Hengen kautta.
Ref2016NTSve 16. att jag ska vara Jesu Kristi tjänare bland hedningarna och betjäna dem med
Guds evangelium, så att hedningarna blir ett välbehagligt offer för honom, helgat genom den Helige
Ande.
17
TR Scriverer 17. ἔχω οὖν καύχησιν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τὰ πρὸς Θεόν
Gr-East 17. ἔχω οὖν καύχησιν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τὰ πρὸς τὸν Θεόν·
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TKIS 17. Minulla on siis kerskausta Kristuksessa Jeesuksessa siinä, mikä koskee Jumalaa.
FiSTLK2017 17. Minulla on siis kerskaukseni Kristuksessa Jeesuksessa palvellessani Jumalaa,

Biblia1776 17. Sentähden minulla on se, josta minä Jesuksessa Kristuksessa kerskaan, niissä
mitkä Jumalan ovat.
CPR1642 17. Sentähden minulla on josta minä Jesuxes Christuxes kerscan että minä Jumalata
palwelen:
UT1548 17. Senteden minulla ombi iosta mine kerskan itzeni Iesuses Christuses/ ette mine
Jumalata Paluelen.
Sentähden minulla ompi josta minä kerskaan itseni Jesuksessa Kristuksessa/ että minä Jumalata
palwelen.
Ref2016NTSve 17. Därför har jag berömmelsen i Kristus Jesus i det som tillhör Gud.
18
TR Scriverer 18. οὐ γὰρ τολμήσω λαλεῖν τι ὧν οὐ κατειργάσατο Χριστὸς δι’ ἐμοῦ, εἰς
ὑπακοὴν ἐθνῶν, λόγῳ καὶ ἔργῳ,
Gr-East 18. οὐ γὰρ τολμήσω λαλεῖν τι ὧν οὐ κατειργάσατο Χριστὸς δι’ ἐμοῦ εἰς
ὑπακοὴν ἐθνῶν λόγῳ καὶ ἔργῳ,
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TKIS 18. Sillä en rohkene puhua muusta kuin siitä, mitä Kristus sanalla ja teolla on välitykselläni
saanut aikaan pakanain kuuliaisuudeksi,
FiSTLK2017 18. sillä minä en rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus on
saattaakseen pakanat kuuliaisiksi kauttani vaikuttanut sanalla ja teolla,
Biblia1776 18. Sillä en minä rohkene mitään puhua niistä, mitä ei Kristus minun kauttani
vaikuttanut pakanain kuuliaisuudeksi, sanalla ja työllä,
CPR1642 18. Sillä en minä rohke mitän puhua ellei Christus sitä minun cauttani waicutais
saattaman pacanoita cuuliaisexi sanan ja työn cautta merckein woimalla ja ihmetten cautta ja
Jumalan Hengen wäellä.
UT1548 18. Sille em mine iulke miten puhua/ ellei Christus site sama minun cauttani waickutaisi/
ne pacanat saattaman cwliaisexi/ sanan ia töön cautta/ Merckien woimalla ia Ihmein cautta/ ia
sen Jumalan Hengen wäen lepitze/
Sillä en minä julkea mitään puhua/ ellei Kristus sitä samaa minun kauttani waikuttaisi/ ne pakanat
saattaman kuuliaiseksi/ sanan ja työn kautta/ Merkkien woimalla ja ihmein kautta/ ja sen Jumalan
Hengen wäen läwitse/
Ref2016NTSve 18. För jag vågar inte tala om något annat än det som Kristus har utfört genom mig
för att göra hedningarna lydiga, genom ord och gärning,
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TR Scriverer 19. ἐν δυνάμει σημείων καὶ τεράτων, ἐν δυνάμει Πνεύματος Θεοῦ• ὥστε με

ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ καὶ κύκλῳ μέχρι τοῦ Ἰλλυρικοῦ πεπληρωκέναι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ
Χριστοῦ•
Gr-East 19. ἐν δυνάμει σημείων καὶ τεράτων, ἐν δυνάμει Πνεύματος Θεοῦ, ὥστε με ἀπὸ

Ἱερουσαλὴμ καὶ κύκλῳ μέχρι τοῦ Ἰλλυρικοῦ πεπληρωκέναι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ
Χριστοῦ,
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TKIS 19. tunnustekojen ja ihmeitten voimalla, Jumalan* Hengen voimalla, niin että minä
Jerusalemista alkaen kaikkialla Illyrikoniin saakka olen saattanut päätökseen Kristuksen
ilosanoman julistamisen.
FiSTLK2017 19. tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, Jumalan Hengen voimalla, niin että minä
Jerusalemista ja sen ympäristöstä alkaen Illyrikoniin asti olen suorittanut Kristuksen evankeliumin
julistamisen,
Biblia1776 19. Merkkien ja ihmeiden voimalla, Jumalan Hengen väellä; niin että minä hamasta
Jerusalemista ja niissä ympäri Illyrikoon asti olen kaikki Kristuksen evankeliumilla täyttänyt.
CPR1642 19. Nijn että minä hamasta Jerusalemist ja nijsä ymbärins Illyricumin asti olen caicki
Christuxen Evangeliumilla täyttänyt.
UT1548 19. Nin/ ette mine hamasta Jerusalemista ia nijse ymberille nin Illiricumin asti/ caiki olen
teuttenyt Christusen Eua'geliumilla.
Niin/ että minä hamasta Jerusalemista ja niissä ympärillä niin Illiricumiin asti/ kaikki olen täyttänyt
Kristuksen ewankeliumilla.
Ref2016NTSve 19. genom kraften i tecken och under, genom Guds Andes kraft, så att jag från
Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien fullt ut har predikat Kristi evangelium.
20
TR Scriverer 20. οὕτω δὲ φιλοτιμούμενον εὐαγγελίζεσθαι, οὐχ ὅπου ὠνομάσθη Χριστός,
ἵνα μὴ ἐπ’ ἀλλότριον θεμέλιον οἰκοδομῶ•
Gr-East 20. οὕτω δὲ φιλοτιμούμενον εὐαγγελίζεσθαι οὐχ ὅπου ὠνομάσθη Χριστός, ἵνα
μὴ ἐπ’ ἀλλότριον θεμέλιον οἰκοδομῶ,
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TKIS 20. Näin olen pitänyt kunnianani julistaa ilosanomaa siellä, missä Kristusta ei ole mainittu,
jotten rakentaisi toisen perustukselle,
FiSTLK2017 20. sillä tavoin, että olen pitänyt kunnianani olla julistamatta evankeliumia siellä, missä
Kristuksen nimi on jo mainittu, etten rakentaisi toisen laskemalle perustukselle,
Biblia1776 20. Ja minä olen ollut ahkera evankeliumia saarnaamaan, joissa Kristuksen nimi ei
mainittu ollut, etten minä muukalaisen perustuksen päälle rakentaisi;
CPR1642 20. Ja minä olen ollut ahkera Evangeliumita saarnaman joisa Christuxen nimi ei ennen
mainittucan ollut etten minä muucalaisen perustuxen päälle rakennais waan nijncuin kirjoitettu on:
UT1548 20. Ja nin achkera mine ole' ollut sarnaman Jumalan Euangelium/ iossa Christusen Nimi
ei ollut ensingen * mainittu/ senpäle/ ettei minun pitenyt mucalaisen Peruxen päle rakendaman/
Waan ninquin kirioitettu o'bi/
Ja niin ahkera minä olen ollut saarnaaman Jumalan ewankelium/ jossa Kristuksen nimi ei ollut
ensinkään mainittu/ senpäälle/ ettei minun pitänyt muukalaisen peruksen päälle rakentaman/
Waan niinkuin kirjoitettu ompi/
Ref2016NTSve 20. Och på detta sätt har jag eftersträvat att predika evangelium, där Kristus inte
tidigare har blivit nämnd, för att jag inte skulle bygga på någon annans grund.
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TR Scriverer 21. ἀλλὰ, καθὼς γέγραπται, Οἷς οὐκ ἀνηγγέλη περὶ αὐτοῦ, ὄψονται• καὶ οἳ
οὐκ ἀκηκόασι, συνήσουσι.
Gr-East 21. ἀλλὰ καθὼς γέγραπται, οἷς οὐκ ἀνηγγέλη περὶ αὐτοῦ ὄψονται, καὶ οἳ οὐκ
ἀκηκόασι συνήσουσι.
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TKIS 21. vaan niin kuin on kirjoitettu: "Joille ei ole julistettu Hänestä, ne *saavat nähdä*, ja jotka
eivät ole kuulleet, ne saavat ymmärtää."
FiSTLK2017 21. vaan kuten on kirjoitettu: "Ne, joille ei ole hänestä kerrottu, saavat nähdä hänet, ja
ne, jotka eivät ole kuulleet, tajuavat."

Biblia1776 21. Vaan niinkuin kirjoitettu on: joille ei ensinkään hänestä julistettu ollut, niiden pitää
sen näkemän, ja jotka ei kuulleet ole, niiden pitää ymmärtämän.
CPR1642 21. Joille ei ensingän hänestä julistettu ollut nijden pitä sen näkemän: ja jotca ei hänestä
mitän cuullet ole nijden pitä ymmärtämän.
UT1548 21. Joillen ei ensinge' ollut heneste iulghistettu/ ne pite sen näkeme'/ ia iotca ei heneste
miten cwlleet ole/ ne pite ymmertäme'.
Joillen ei ensinkään ollut hänestä julkistettu/ ne pitää sen näkemän/ ja jotka ei hänestä mitään
kuulleet ole/ ne pitää ymmärtämän.
Ref2016NTSve 21. Utan såsom det står skrivet: De för vilka han inte har blivit förkunnad ska se,
och de som inte har hört ska förstå.
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TR Scriverer 22. Διὸ καὶ ἐνεκοπτόμην τὰ πολλὰ τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς• GrEast 22. Διὸ καὶ ἐνεκοπτόμην τὰ πολλὰ τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς·
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TKIS 22. Sen vuoksi olenkin niin usein ollut estynyt tulemasta luoksenne.
FiSTLK2017 22. Sen tähden olenkin niin usein ollut estetty tulemasta teidän luoksenne.
Biblia1776 22. Sentähden myös minä olen usein estetty teidän tykönne tulemasta.
CPR1642 22. Se myös on syy mingätähden minä olen usein estetty teidän tygön tulemast.
UT1548 22. Se mös syyn ombi/ mingeteden mine olen wsein estettu tulemasta teiden tygen.
Se myös syyn ompi/ minkä tähden minä olen usein estetty tulemasta teidän tykön.
Ref2016NTSve 22. Detta är också orsaken, (varför) jag så ofta har varit förhindrad att komma till er.
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TR Scriverer 23. νυνὶ δὲ μηκέτι τόπον ἔχων ἐν τοῖς κλίμασι τούτοις, ἐπιποθίαν δὲ ἔχων
τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν,
Gr-East 23. νυνὶ δὲ μηκέτι τόπον ἔχων ἐν τοῖς κλίμασι τούτοις, ἐπιποθίαν δὲ ἔχων τοῦ
ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν,
' νυνὶ
δὲ
nyni
de
G3570
G1161
mutta nyt

ἔχων

μηκέτι τόπον ἔχων ἐν

τοῖς

κλίμασι τούτοις ἐπιποθίαν δὲ

mēketi topon echōn en
tois
klimasi
G3371 G5117 G2192 G1722 G3588 G2824
ei enää sijaa ole
alueilla

τοῦ

ἐλθεῖν πρὸς

toutois
G5125
näillä

ὑμᾶς ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν

echōn
tou
elthein pros
hymas apo pollōn
G2192
G3588 G2064 G4314
G5209 G575 G4183
minulla on ollut
tulla
luoksenne teidän
monta

etōn
G2094
vuotta

epipothian de
G1974
G1161
ja halu

TKIS 23. Mutta koska minulla nyt ei enää ole tilaa näissä paikkakunnissa ja kun minulla jo monena
vuotena on ollut halu tulla luoksenne,
FiSTLK2017 23. Mutta koska minulla nyt ei ole enää tilaa näissä paikkakunnissa ja kun jo monta
vuotta olen halunnut tulla teidän luoksenne,
Biblia1776 23. Mutta nyt, ettei minulla ole näissä maakunnissa enempi siaa ja minä olen jo monta
vuotta halainnut teidän tykönne tulla,
CPR1642 23. Nyt ettei minun ole näisä maacunnisa enä sia ja minä olen jo monda wuotta halainnut
teidän tygönne tulla.
UT1548 23. Nyt ettei minulla enembi sija ole neisse Makunnisa/ ia olen monda aijastaica halanut
tulla teiden tygen/
Nyt ettei minulla enempi sijaa ole näissä maakunnissa/ ja olen monta ajastaikaa halannut tulla
teidän tykön/
Ref2016NTSve 23. Men nu, då jag inte längre har någon uppgift i dessa områden och i många år
har längtat efter att komma till er,
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TR Scriverer 24. ὡς ἐὰν πορεύωμαι εἰς τὴν Σπανίαν, ἐλεύσομαι πρὸς ὑμας• ἐλπίζω γὰρ
διαπορευόμενος θεάσασθαι ὑμᾶς, καὶ ὑφ’ ὑμῶν προπεμφθῆναι ἐκεῖ, ἐὰν ὑμῶν πρῶτον
ἀπὸ μέρους ἐμπλησθῶ.
Gr-East 24. ὡς ἐὰν πορεύωμαι εἰς τὴν Σπανίαν, ἐλεύσομαι πρὸς ὑμᾶς· ἐλπίζω γὰρ
διαπορευόμενος θεάσασθαι ὑμᾶς καὶ ὑφ’ ὑμῶν προπεμφθῆναι ἐκεῖ, ἐὰν ὑμῶν πρῶτον
ἀπὸ μέρους ἐμπλησθῶ.
' ὡς
hōs
G5613
samalla

ἐλπίζω

ἐὰν

πορεύωμαι

εἰς

τὴν

Σπανίαν ἐλεύσομαι πρὸς

ὑμας·

poreuōmai
eis
tēn
hymas
ean
Spanian eleusomai pros
G1437 G4198
G1519 G3588 G4681
G2064
G4314
G5209
jos
milloin matkustan
Espanjaan tulen
luoksenne teidän

γὰρ

διαπορευόμενος θεάσασθαι ὑμᾶς καὶ

ὑφ’

ὑμῶν

elpidzō
gar
diaporeuomenos theasasthai hymas kai
hyf
hymōn
G1679
G1063 G1279
G2300
G5209 G2532 G5259 G5216
sillä toivon
teidät ja
kautta kulkiessani näkeväni
teidän

προπεμφθῆναι ἐκεῖ
propemfthēnai
G4311
lähettämänä

ἐὰν

ὑμῶν πρῶτον ἀπὸ μέρους ἐμπλησθῶ

ekei
ean
hymōn prōton
G1563 G1437 G5216 G4412
sinne kun
teidän ensin

apo merous emplēsthō
G575 G3313 G1705
osaltani olen nauttinut seurastanne

TKIS 24. niin minä, kun Espanjaan matkustan, tulen luoksenne. Sillä toivon sitä kautta
matkustaessani näkeväni teidät ja teidän auttavan minua sinne, saatuani ensin vähän nauttia
seurastanne.
FiSTLK2017 24. niin jos milloin menen Hispaniaan, tulen luoksenne, sillä toivon sieltä kautta
matkustaessani näkeväni teidät ja teidän lähettävän minut sinne, kunhan ensin olen jonkin verran
virkistynyt teistä.
Biblia1776 24. Sentähden kuin minä Hispaniaan vaellan, niin minä tulen teidän tykönne; sillä minä
toivon, että kuin minä sen kautta matkustan, niin minä saan teidät nähdä, ja niin teiltä sinne

saatettaisiin; kuitenkin, että minä ennen saisin kerran minuni teistä ilahuttaa.
CPR1642 24. Sentähden cosca minä Hispaniaan waellan nijn minä tulen teidän tygön: sillä minä
toiwon että cosca minä sen cautta matcustan nijn minä saan teidän nähdä ja nijn teildä sinne
saatetaisin. Cuitengin että minä ennen saisin kerran minuni teistä ilahutta.
UT1548 24. koska mine waellan Hispanian/ nin mine tulen teiden tygenne. Sille mine toiuon/ ette
koska mine sen cautta matkustan/ nin mine saan teiden nähdä/ Ja mahdan teiste sinne saatetuxi
tulla. Nin quitengin/ ette mine ennen saisin iongu' aijan minuani teidhen menostan ilahutta.
koska minä waellan Hispaniaan/ niin minä tulen teidän tykönne. Sillä minä toiwon/ että koska minä
sen kautta matkustan/ niin minä saan teidän nähdä/ Ja mahdan teistä sinne saatetuksi tulla. Niin
kuitenkin/ että minä ennen saisin jonkun ajan saatuani teidän menostan ilahuttaa.
Ref2016NTSve 24. vill jag besöka er när jag reser till Spanien. För jag hoppas att på genomresan få
se er, och därefter av er få hjälp att komma dit, sedan jag först en tid har haft glädjen att vara
tillsammans med er.
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TR Scriverer 25. νυνὶ δὲ πορεύομαι εἰς Ἰερουσαλήμ, διακονῶν τοῖς ἁγίοις. GrEast 25. νυνὶ δὲ πορεύομαι εἰς Ἱερουσαλὴμ διακονῶν τοῖς ἁγίοις.
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TKIS 25. Mutta nyt matkustan Jerusalemiin pyhiä palvellen.
FiSTLK2017 25. Mutta nyt menen Jerusalemiin viemään pyhille avustusta.
Biblia1776 25. Mutta nyt minä vaellan Jerusalemiin pyhille palvelusta tekemään;
CPR1642 25. MUtta nyt minä waellan tääldä Jerusalemijn Pyhille palwelusta tekemän:
UT1548 25. Mutta nyt mine tälde Jerusalemin waellan nijllen Pyhille paluelusta tekemehe'.
Mutta nyt minä täältä Jerusalemiin waellan niillen pyhille palwelusta tekemähän.
Ref2016NTSve 25. Men nu reser jag till Jerusalem för att tjäna de heliga.
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TR Scriverer 26. εὐδόκησαν γὰρ Μακεδονία καὶ Ἀχαΐα κοινωνίαν τινὰ ποιήσασθαι εἰς
τοὺς πτωχοὺς τῶν ἁγίων τῶν ἐν Ἰερουσαλήμ.
Gr-East 26. ηὐδόκησαν γὰρ Μακεδονία καὶ Ἀχαΐα κοινωνίαν τινὰ ποιήσασθαι εἰς τοὺς
πτωχοὺς τῶν ἁγίων τῶν ἐν Ἱερουσαλήμ.
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TKIS 26. Sillä Makedonia ja Akaia ovat nähneet hyväksi toimittaa jonkin yhteisen lahjan
Jerusalemissa asuvien pyhien köyhille.
FiSTLK2017 26. Sillä Makedonia ja Akaia ovat nähneet hyväksi kerätä yhteisen lahjan niille
Jerusalemin pyhille, jotka ovat köyhyydessä.
Biblia1776 26. Sillä ne Makedoniasta ja Akajasta ovat mielellänsä Jerusalemin köyhiä pyhiä varten
yhteisen avun koonneet.
CPR1642 26. Sillä ne Macedoniasta ja Achajasta owat mielelläns Jerusalemin köyhiä Pyhiä warten
yhteidzen awun coonnet.
UT1548 26. Sille ette ne Macedoniasta ia Achaiasta ouat mielellens ydhen ychteitzen Aun
koconpannuet nijte kieuhie Pyhije warten iotca Jerusalemis ouat.
Sillä että ne Makedoniasta ja Achaista owat mielellänsä yhden yhteisen awun kokoon panneet niitä
köyhiä pyhiä warten jotka Jerusalemissa owat.
Ref2016NTSve 26. För Makedonien och Akaja har beslutat att göra en insamling till de fattiga
bland de heliga som är i Jerusalem.
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TR Scriverer 27. εὐδόκησαν γάρ, καὶ ὀφειλέται αὐτῶν εἰσιν. εἰ γὰρ τοῖς πνευματικοῖς
αὐτῶν ἐκοινώνησαν τὰ ἔθνη, ὀφείλουσι καὶ ἐν τοῖς σαρκικοῖς λειτουργῆσαι αὐτοῖς.
Gr-East 27. ηὐδόκησαν γὰρ καὶ ὀφειλέται αὐτῶν εἰσιν· εἰ γὰρ τοῖς πνευματικοῖς αὐτῶν
ἐκοινώνησαν τὰ ἔθνη, ὀφείλουσι καὶ ἐν τοῖς σαρκικοῖς λειτουργῆσαι αὐτοῖς.
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TKIS 27. He ovat siis nähneet tämän hyväksi, ja he ovat heille velassa. Sillä jos pakanat ovat tulleet
osallisiksi heidän hengellisistä aarteistaan, niin he puolestaan ovat velvolliset palvelemaan heitä

maallisilla.
FiSTLK2017 27. Niin he ovat nähneet hyväksi, ja he ovatkin sen heille velkaa, sillä jos pakanat ovat
tulleet osallisiksi heidän hengellisistä aarteistaan, he ovat puolestaan velvollisia auttamaan heitä
maallisilla.
Biblia1776 27. He ovat sen mielellänsä tehneet, niinkuin he siihen heille velkapäätkin ovat; sillä jos
pakanat ovat heidän hengellisestä tavarastansa osallisiksi tulleet, niin on kohtuullinen, että he
myös heitä ruumiillisella tavarallansa palvelevat.
CPR1642 27. He owat sen mielelläns tehnet nijncuin he sijhen heille welcapäätkin owat: Sillä jos
pacanat owat heidän hengellisestä tawarastans osallisexi tullet nijn on cohtullinen että he myös
heitä heidän ruumillisella tawarallans palwelewat.
UT1548 27. He ouat mielelense tehnyet/ ia ouat mös heille sijhen Welcapäät. Sille ette ios ne
Pacanat ouat heiden Hengelisesta tauarasta osalisexi tulluet/ Nin on cochtolinen/ ette he mös
heite paluelisit heiden Rumilisella Tauarallansa.
He owat mielellänsä tehneet/ ja owat myös heille siihen welkapäät. Sillä että jos ne pakanat owat
heidän hengellisestä tawarasta osalliseksi tulleet/ Niin on kohtuullinen/ että he myös heitä
palwelisit heidän ruumiillisella tawarallansa.
Ref2016NTSve 27. Så har de beslutat, (och) de står ju också i skuld till dem. För om hedningarna
har fått del i deras andliga goda, så är de också skyldiga att tjäna dem med sitt materiella goda.
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TR Scriverer 28. τοῦτο οὖν ἐπιτελέσας, καὶ σφραγισάμενος αὐτοῖς τὸν καρπὸν τοῦτον,
ἀπελεύσομαι δι’ ὑμῶν εἰς τὴν Σπανίαν.
Gr-East 28. τοῦτο οὖν ἐπιτελέσας, καὶ σφραγισάμενος αὐτοῖς τὸν καρπὸν τοῦτον,
ἀπελεύσομαι δι’ ὑμῶν εἰς τὴν Σπανίαν·
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TKIS 28. Suoritettuani siis tämän tehtävän ja vietyäni heille varmennettuna tämän hedelmän lähden
kauttanne Espanjaan.
FiSTLK2017 28. Kun olen tämän suorittanut ja vienyt heille tämän hedelmän perille, lähden teidän
kauttanne Hispaniaan.
Biblia1776 28. Kuin minä siis sen asian päättänyt olen ja heille tämän hedelmän lukinnut, tahdon
minä teidän kauttannen Hispaniaan palata.
CPR1642 28. Cosca minä sijs sen asian päättänyt olen ja heille tämän hedelmän lukinnut tahdon
minä teidän cauttan Hispaniaan palata.
UT1548 28. Coska mine sis sen asian olen pättenyt/ ia heille temen Hedhelmen insiglanut/ nin
mine tadhon teiden cauttan Hispanian palata.

Koska minä siis sen asian olen päättänyt/ ja heille tämän hedelmän insiglannut/ niin minä tahdon
teidän kauttan Hispaniaan palata.
Ref2016NTSve 28. När jag så har slutfört detta och på ett säkert sätt överlämnat denna frukt till
dem, ska jag besöka er (på resan) till Spanien.
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TR Scriverer 29. οἶδα δὲ ὅτι ἐρχόμενος πρὸς ὑμᾶς ἐν πληρώματι εὐλογίας τοῦ
εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ ἐλεύσομαι.
Gr-East 29. οἶδα δὲ ὅτι ἐρχόμενος πρὸς ὑμᾶς ἐν πληρώματι εὐλογίας τοῦ εὐαγγελίου
Χριστοῦ ἐλεύσομαι.
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TKIS 29. Tiedän, että tullessani luoksenne tulen Kristuksen (ilosanoman) täydellinen siunaus
mukanani.
FiSTLK2017 29. Tiedän, että tullessani luoksenne tulen Kristuksen evankeliumin täydellinen
siunaus mukanani.
Biblia1776 29. Mutta minä tiedän, kuin minä teidän tykönne tulen, että minä tulen Kristuksen
evankeliumin täydellisellä siunauksella.
CPR1642 29. Mutta minä tiedän cosca minä teidän tygönne tulen että minä tulen Christuxen
Evangeliumin täydellisellä siunauxella.
UT1548 29. Mutta mine tiedhen/ coska mine tulen teiden tygen/ nin mine tulen Cheristusen
Euangeliumin teudhelisen hyuestisiugnauxen cansa.
Mutta minä tiedän/ koska minä tulen teidän tykön/ niin minä tulen Kristuksen ewankeliumin
täydellisen hywästisiunauksen kanssa.
Ref2016NTSve 29. Och jag vet att när jag kommer till er, ska jag komma med välsignelsen från
Kristi evangelium i fullt mått.
30
TR Scriverer 30. Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,

καὶ διὰ τῆς ἀγάπης τοῦ Πνεύματος, συναγωνίσασθαί μοι ἐν ταῖς προσευχαῖς ὑπὲρ
ἐμοῦ πρὸς τὸν Θεόν•
Gr-East 30. Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ διὰ

τῆς ἀγάπης τοῦ Πνεύματος, συναγωνίσασθαί μοι ἐν ταῖς προσευχαῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς
τὸν Θεόν,
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TKIS 30. Mutta kehoitan teitä, veljet, Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Hengen
rakkauteen vedoten taistelemaan kanssani rukoilemalla puolestani Jumalaa,
FiSTLK2017 30. Mutta kehotan teitä, veljet, Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta ja Hengen
rakkauden kautta taistelemaan kanssani rukouksissa ja puolestani rukoilemaan Jumalaa,
Biblia1776 30. Mutta minä neuvon teitä, rakkaat veljet, meidän Herran Jesuksen Kristuksen kautta
ja Hengen rakkauden kautta, että te minun kanssani kilvoittelisitte rukouksissa minun edestäni
Jumalan tykö:
CPR1642 30. Mutta minä neuwon teitä rackat weljet meidän HERran Jesuxen Christuxen cautta ja
Hengen rackauden cautta että te minun cansani kilwoittelisitte rucouxis minun edestäni Jumalan
tygö että minä Judeas epäuscoisista pelastettaisin.
UT1548 30. Mutta mine manan teite/ rackat Weliet/ meiden HERRAN Iesusen CHristusen cautta/
ia Hengen rackaudhen lepitze/ ette te minua autaisitta minun Tööseni teiden rucouxilla'ne minun
techteni Jumalan tyge/ Senpäle ette mine pelastetaisijn nijste Epeuskoisista Judeassa.
Mutta minä manaan teitä/ rakkaat weljet/ meidän HERRAN Jesuksen Kristuksen kautta/ ja Hengen
rakkauden läwitse/ että te minua auttaisitte minun työssäni teidän rukouksillanne minun tähteni
Jumalan tykö/ Senpäälle että minä pelastettaisiin niistä epäuskoisista Judeassa.
Ref2016NTSve 30. Men jag förmanar er, bröder, genom vår Herre Jesus Kristus och genom Andens
kärlek, att ni tillsammans med mig kämpar i (era) böner till Gud för mig,
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TR Scriverer 31. ἵνα ῥυσθῶ ἀπὸ τῶν ἀπειθούντων ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ, καὶ ἵνα ἡ διακονία
μου ἡ εἰς Ἰερουσαλὴμ εὐπρόσδεκτος γένηται τοῖς ἁγίοις•
Gr-East 31. ἵνα ῥυσθῶ ἀπὸ τῶν ἀπειθούντων ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ ἵνα ἡ διακονία μου ἡ
εἰς Ἱερουσαλὴμ εὐπρόσδεκτος γένηται τοῖς ἁγίοις,
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TKIS 31. että varjeltuisin Juudean uskottomilta ja että Jerusalemia varten hankkimani avustus olisi
pyhille otollinen,
FiSTLK2017 31. että pelastuisin Juudean epäuskoisilta ja että Jerusalemia varten tuomani avustus
olisi pyhille otollinen,
Biblia1776 31. Että minä Juudeassa epäuskoisista pelastettaisiin, ja että minun palvelukseni
Jerusalemissa olis pyhille otollinen;
CPR1642 31. Ja että minun palweluxen cuin minä teen Jerusalemis olis Pyhille otollinen.
UT1548 31. Ja ette minu' palueluxe' ionga mine teen Jerusalemissa/ madhais pyhein otolinen olla
Ja että minun palweluksen jonka minä teen Jerusalemissa/ mahtais pyhäin otollinen olla.
Ref2016NTSve 31. att jag ska bli räddad undan dem som inte tror i Judeen och att mitt uppdrag till
Jerusalem blir väl mottaget av de heliga.
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TR Scriverer 32. ἵνα ἐν χαρᾷ ἔλθω πρὸς ὑμᾶς διὰ θελήματος Θεοῦ, καὶ
συναναπαύσωμαι ὑμῖν.
Gr-East 32. ἵνα ἐν χαρᾷ ἔλθω πρὸς ὑμᾶς διὰ θελήματος Θεοῦ καὶ συναναπαύσωμαι
ὑμῖν.
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TKIS 32. niin että minä Jumalan tahdosta ilolla saapuisin luoksenne ja virkistyisin seurassanne.
FiSTLK2017 32. niin että jos Jumala tahtoo, ilolla saapuisin luoksenne ja virkistyisin kanssanne.
Biblia1776 32. Että minä ilolla teidän tykönne tulisin Jumalan tahdon kautta, ja minuani ynnä teidän
kanssanne virvoittaisin.

CPR1642 32. Että minä ilolla teidän tygönne tulisin Jumalan tahdon cautta ja minuani ynnä teidän
cansan toiwutaisin.
UT1548 32. Senpäle ette mine tulisin teiden tygen ilon cansa/ Jumalan tadhon cautta/ ia minuani
teiden cansa toiwutaisin.
Senpäälle että minä tulisin teidän tykön ilon kanssa/ Jumalan tahdon kautta/ ja minuani teidän
kanssa toiwuttaisin.
Ref2016NTSve 32. Så att jag med glädje kan komma till er genom Guds vilja och hämta nya krafter
tillsammans med er.
33
TR Scriverer 33. ὁ δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης μετὰ πάντων ὑμῶν ἀμήν. GrEast 33. ὁ δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης μετὰ πάντων ὑμῶν· ἀμήν.
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TKIS 33. Mutta rauhan Jumala olkoon kaikkien teidän kanssanne! Aamen.
FiSTLK2017 33. Rauhan Jumala olkoon teidän kaikkien kanssa. Aamen.
Biblia1776 33. Mutta rauhan Jumala olkoon teidän kaikkein kanssanne! Amen.
CPR1642 33. Mutta rauhan Jumala olcon teidän caickein cansan Amen.
UT1548 33. Mutta Rauhan Jumala olcoon teiden caikein cansa/ Amen.
Mutta rauhan Jumala olkoon teidän kaikkein kanssa/ Amen.
Ref2016NTSve 33. (Må) nu fridens Gud (vara) med er alla. Amen.

Rooma 16 (Romans 16)
1
TR Scriverer 1. Συνίστημι δὲ ὑμῖν Φοίβην τὴν ἀδελφὴν ἡμῶν, οὖσαν διάκονον τῆς
ἐκκλησίας τῆς ἐν Κεγχρεαῖς•
Gr-East 1. Συνίστημι δὲ ὑμῖν Φοίβην τὴν ἀδελφὴν ἡμῶν, οὖσαν διάκονον τῆς ἐκκλησίας
τῆς ἐν Κεγχρεαῖς,
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TKIS 1. Suljen suosioonne sisaremme Foiben, joka on Kenkrean seurakunnan palvelija,
FiSTLK2017 1. Suosittelemme teille sisartamme Foibea, joka on Kenkrean seurakunnan palvelija,
Biblia1776 1. Minä annan teidän haltuunne Pheben, meidän sisaremme, joka on Kenkrean
seurakunnan palveluspiika:
CPR1642 1. MInä annan teidän haldun Pheben meidän sisarem joca palwele Seuracunda
Kenchreas.
UT1548 1. MIne annan teiden haltun Pheben/ meiden Sisare'/ ioca paluelepi site Seurakunda
Kenchreas/
Minä annan teidän haltuun Pheben/ meidän sisaren/ joka palweleepi sitä seurakuntaa
Kenchreassa/
Ref2016NTSve 1. Men vår syster Febe, som är församlingens tjänarinna i Kenkrea, vill jag
rekommendera,
2
TR Scriverer 2. ἵνα αὐτὴν προσδέξησθε ἐν Κυρίῳ ἀξίως τῶν ἁγίων, καὶ παραστῆτε αὐτῇ
ἐν ᾧ ἂν ὑμῶν χρῄζῃ πράγματι• καὶ γὰρ αὕτη προστάτις πολλῶν ἐγενήθη, καὶ αὐτοῦ
ἐμοῦ.
Gr-East 2. ἵνα αὐτὴν προσδέξησθε ἐν Κυρίῳ ἀξίως τῶν ἁγίων καὶ παραστῆτε αὐτῇ ἐν ᾧ
ἂν ὑμῶν χρῄζῃ πράγματι· καὶ γὰρ αὐτὴ προστάτις πολλῶν ἐγενήθη καὶ αὐτοῦ ἐμοῦ.
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TKIS 2. että otatte hänet vastaan Herrassa pyhien arvon mukaisesti ja autatte häntä, missä
tahansa asiassa hän teitä tarvitsee. Sillä hänkin on ollut apuna monille, minulle itsellenikin.
FiSTLK2017 2. että otatte hänet vastaan Herrassa, niin kuin pyhien sopii, ja autatte häntä kaikessa,
missä hän teitä tarvitsee, sillä hän on ollut monelle avuksi ja jopa minulle.
Biblia1776 2. Että te häntä ottaisitte vastaan Herrassa, niinkuin pyhäin sopii. Ja olkaat hänelle
kaikissa asioissa avulliset, joissa hän teitä tarvitsee; sillä hän on monelle avullinen ollut ja itse
minulle.
CPR1642 2. Että te händä corjaisitta HERrasa nijncuin Pyhäin sopi. Ja olcat hänelle caikis asiois
awulliset joisa hän teitä tarwidze: sillä hän on ollut monelle ja lijatengin minulle awullinen.
UT1548 2. ette te he'de coriaisitta Christusesa/ ninquin Pyhein tulepi. Ja olcatta henelle awuliset
caikisa Asioisa/ ioissa hen teite taruitze/ Sille ette hen ombi ollut monen/ ia lijatteki minun itzeni
awulinen.
että te häntä korjaisitte Kristuksessa/ niinkuin pyhäin tuleepi. Ja olkaatte hänelle awuliaiset
kaikissa asioissa/ joissa hän teitä tarwitsee/ Sillä että hän ompi ollut monen/ ja liiantenkin minun
itseni awullinen.
Ref2016NTSve 2. att ni tar emot henne i Herren, som det anstår de heliga, och hjälper henne med
allt där hon behöver er hjälp. För hon har också varit en hjälp för många, även för mig.
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TR Scriverer 3. Ἀσπάσασθε Πρίσκιλλαν καὶ Ἀκύλαν τοὺς συνεργούς μου ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ,
Gr-East 3. Ἀσπάσασθε Πρίσκιλλαν καὶ Ἀκύλαν τοὺς συνεργούς μου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,
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TKIS 3. Tervehtikää Priskillaa* ja Akylasta, työtoverejani Kristuksessa Jeesuksessa —
FiSTLK2017 3. Tervehtikää Priskaa ja Akylasta, työtovereitani Kristuksessa Jeesuksessa.
Biblia1776 3. Tervehtikäät Priskillaa ja Akvilaa, minun auttajiani Kristuksessa Jesuksessa,
CPR1642 3. TErwettäkät Priscat ja Aquilat minun auttaitani Christuxes Jesuxes jotca owat caulans
minun hengeni tähden aldixi andanet.
UT1548 3. Teruetteke Priscam ia Aquilam minun Auttaitani Christusesa Iesusesa/ Jotca ouat
heiden caulans minun Hengeni techten wloslaskeneet/
Terwehtäkää Priskam ja Aquilam minun auttajaini Kristuksessa Jesuksessa/ Jotka owat heidän
kaulansa minun henkeni tähden ulos laskeneet/
Ref2016NTSve 3. Hälsa Priskilla och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus,
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TR Scriverer 4. οἵτινες ὑπὲρ τῆς ψυχῆς μου τὸν ἑαυτῶν τράχηλον ὑπέθηκαν, οἷς οὐκ ἐγὼ
μόνος εὐχαριστῶ, ἀλλὰ καὶ πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι τῶν ἐθνῶν•
Gr-East 4. οἵτινες ὑπὲρ τῆς ψυχῆς μου τὸν ἑαυτῶν τράχηλον ὑπέθηκαν, οἷς οὐκ ἐγὼ
μόνος εὐχαριστῶ, ἀλλὰ καὶ πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι τῶν ἐθνῶν, καὶ τὴν κατ’ οἶκον αὐτῶν
ἐκκλησίαν.
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hoitines
G3748
jotka

οὐκ

ὑπὲρ

τῆς

ψυχῆς μου

τὸν

ἑαυτῶν τράχηλον ὑπέθηκαν

οἷς

hyper
tēs
psychēs mou ton
heautōn trachēlon hypethēkan
hois
G5228 G3588 G5590 G3450 G3588 G1438 G5137
G5294
G3739
henkeni minun
oman
kaulansa panivat alttiiksi heitä
puolesta

ἐγὼ

μόνος εὐχαριστῶ ἀλλὰ καὶ

πᾶσαι αἱ

ἐκκλησίαι τῶν

ἐθνῶν·

egō
ekklēsiai
tōn
ethnōn
ouk
monos eucharistō alla kai
pasai hai
G3756 G1473 G3441 G2168
G235 G2532 G3956 G3588 G1577
G3588 G1484
en
minä yksin kiitä
vaan myös kaikki
seurakunnat
pakanoiden
TKIS 4. jotka minun henkeni puolesta ovat panneet alttiiksi oman kaulansa ja joita en ainoastaan
minä kiitä, vaan myös kaikki pakanain seurakunnat —
FiSTLK2017 4. He ovat minun henkeni puolesta panneet oman kaulansa alttiiksi. En ainoastaan
minä kiitä heitä, vaan myös kaikki pakanain seurakunnat.
Biblia1776 4. (Jotka ovat kaulansa minun henkeni tähden alttiiksi antaneet: joita en minä ainoasti
kiitä, vaan kaikki pakanainkin seurakunnat.)
CPR1642 4. Joita en minä ainoastans kijtä waan caicki pacanaingin Seuracunnat.
UT1548 4. Joita ei waiwoin mine kijte/ waan mös caiki Pacanain Seurakunnat.
Joita ei waiwoin minä kiitä/ waan myös kaikki pakanain seurakunnat.
Ref2016NTSve 4. som har vågat sina liv för mig. Dem tackar inte bara jag utan också alla
församlingar bland hedningarna.

5
TR Scriverer 5. καὶ τὴν κατ’ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίαν. ἀσπάσασθε Ἐπαίνετον τὸν
ἀγαπητόν μου, ὅς ἐστιν ἀπαρχὴ τῆς Ἀχαΐας εἰς Χριστόν.
Gr-East 5. ἀσπάσασθε Ἐπαίνετον τὸν ἀγαπητόν μου, ὅς ἐστιν ἀπαρχὴ τῆς Ἀχαΐας εἰς
Χριστόν.
' καὶ
τὴν
κατ’
tēn
kai
kat
G2532 G3588 G2596
ja

ἀγαπητόν μου
agapēton
G27
rakastani

ὅς

οἶκον

αὐτῶν ἐκκλησίαν ἀσπάσασθε Ἐπαίνετον τὸν

oikon
autōn ekklēsian
aspasasthe Epaineton
G3624
G846 G1577
G782
G1866
kodissaan heidän seurakuntaa tervehtikää Epainetoa

ἐστιν ἀπαρχὴ

τῆς

Ἀχαΐας εἰς

ton
G3588

Χριστόν

mou hos
estin aparchē
tēs
Achaias eis
Christon
G3450 G3739 G2076 G536
G3588 G882
G1519 G5547
minun joka
on
ensihedelmä
Aasiasta
Kristukselle

TKIS 5. sekä seurakuntaa, joka kokoontuu heidän kodissaan. Tervehtikää Epainetusta, minulle
rakasta, joka on Akaian* esikoinen Kristukselle.
FiSTLK2017 5. Tervehtikää myös seurakuntaa, joka kokoontuu heidän kodissaan. Tervehtikää
Epainetosta, rakasta veljeäni, joka on Aasian maakunnan ensi hedelmä Kristukselle.
Biblia1776 5. Niin myös sitä seurakuntaa, joka heidän huoneessansa on. Tervehtikäät Epenetusta,
minun rakkaintani, joka on Akajasta uutinen Kristuksessa.
CPR1642 5. Terwettäkät myös sitä Seuracunda joca heidän huonesans on. Terwettäkät Epenetusta
minun rackaindani joca on vtinen Christuxes Achajasta.
UT1548 5. Teruetteket mös site Seuraku'da ioca heiden Hoonesans ombi. Teruetteke Epenetum
minun Ysteueteni/ ioca ombi se Ensimeinen hedhelme Christusesa nijste Achaiasta.
Terwehtäkäät myös sitä seurakunta joka heidän huoneessansa ompi. Terwehtäkää Epenetum
minun ystäwäni/ joka ompi se ensimmäinen hedelmä Kristuksessa niistä Achaista.
Ref2016NTSve 5. (Hälsa) också församlingen som är i deras hus. Hälsa min älskade Epenetus
som är Akajas förstlingsfrukt åt Kristus.
6
TR Scriverer 6. ἀσπάσασθε Μαριάμ, ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν εἰς ἡμᾶς. GrEast 6. ἀσπάσασθε Μαριάμ, ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν εἰς ὑμᾶς.
' ἀσπάσασθε
aspasasthe
G782
tervehtikää

Μαριάμ ἥτις
Mariam
G3137
Mariaa

πολλὰ ἐκοπίασεν εἰς

ἡμᾶς

hētis polla ekopiasen eis
hēmas
G3748 G4183 G2872
G1519
G2248
joka
paljon näki vaivaa vuoksemme meidän

TKIS 6. Tervehtikää Mariaa, joka on nähnyt paljon vaivaa tähtemme*.
FiSTLK2017 6. Tervehtikää Mariaa, joka on nähnyt paljon vaivaa teidän hyväksenne.
Biblia1776 6. Tervehtikäät Mariaa, joka paljon vaivaa meistä näki.
CPR1642 6. Terwettäkät Mariat joca paljo waiwa meistä näki.

UT1548 6. Teruetteke Mariam/ ioca palio töte ia waiua piti meiden cansan.
Terwehtäkää Mariam/ joka paljon työtä ja waiwaa piti meidän kansan.
Ref2016NTSve 6. Hälsa Maria, som har arbetat mycket för oss.
7
TR Scriverer 7. ἀσπάσασθε Ἀνδρόνικον καὶ Ἰουνιᾶν τοὺς συγγενεῖς μου καὶ

συναιχμαλώτους μου, οἵτινές εἰσιν ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις, οἳ καὶ πρὸ ἐμοῦ
γέγονασιν ἐν Χριστῷ.
Gr-East 7. ἀσπάσασθε Ἀνδρόνικον καὶ Ἰουνίαν τοὺς συγγενεῖς μου καὶ

συναιχμαλώτους μου, οἵτινές εἰσιν ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις, οἳ καὶ πρὸ ἐμοῦ
γεγόνασιν ἐν Χριστῷ,
' ἀσπάσασθε
aspasasthe
G782
tervehtikää

Ἀνδρόνικον καὶ

Andronikon kai
Iounian
G408
G2532 G2458
Andronikonia ja
Juniaa

συναιχμαλώτους μου
synaichmalōtous
G4869
kanssavankejani

καὶ

πρὸ

Ἰουνιᾶν τοὺς

συγγενεῖς

μου

καὶ

tous syngeneis
mou kai
G3588 G4773
G3450 G2532
heimolaisiani minun ja

οἵτινές εἰσιν ἐπίσημοι

ἐν

τοῖς

ἀποστόλοις οἳ

en
tois
mou hoitines eisin episēmoi
apostolois
G3450 G3748 G1526 G1978
G1722 G3588 G652
minun jotka
ovat
huomattavia joukossa
apostolien

ἐμοῦ γέγονασιν ἐν

hoi
G3739
jotka

Χριστῷ

kai
emou gegonasin en
Christō
pro
G2532 G4253 G1700 G1096
G1722 G5547
myös ennen minua ovat olleet
Kristuksessa
TKIS 7. Tervehtikää Andronikusta ja Juniasta, heimolaisiani ja vankitoverejani, jotka ovat
huomattuja apostolien keskellä ja jotka ovat jo ennen minua olleet Kristuksessa.
FiSTLK2017 7. Tervehtikää Andronikosta ja Juniaa, heimolaisiani ja vankeustovereitani, joilla on
suuri maine apostolien keskuudessa ja jotka jo ennen minua ovat olleet Kristuksessa.
Biblia1776 7. Tervehtikäät Andronikusta ja Juniaa, minun lankojani ja kanssavankejani, jotka ovat
kuuluisat apostolien seassa, jotka myös olivat ennen minua Kristuksessa.
CPR1642 7. Terwettäkät Andronicust ja Juniat minun langojani ja cansafangejani jotca owat
cuuluisat Apostolit ja olit jo ennen minua Christuxes.
UT1548 7. Teruetteke Andronicum ia Iuniam/ minu' Langoiani ia minun Ynnefangiani/ iotca ouat
cwluisat Apostolit/ ia ennen minua mös olit Christusesa.
Terwehtäkää Andronivum ja Luniam/ minun lankojani ja minun ynnä wankiani/ jotka owat kuuluisat
apostolit/ ja ennen minua myös olit Kristuksessa.
Ref2016NTSve 7. Hälsa Andronikus och Junias, mina landsmän och medfångar, som har ett gott
anseende bland apostlarna, och som var i Kristus före mig.
8
TR Scriverer 8. ἀσπάσασθε Ἀμπλίαν τὸν ἀγαπητόν μου ἐν Κυρίῳ. GrEast 8. ἀσπάσασθε Ἀμπλίαν τὸν ἀγαπητόν μου ἐν Κυρίῳ.

' ἀσπάσασθε
aspasasthe
G782
tervehtikää

Ἀμπλίαν τὸν
Amplian
G291
Ampliaa

ἀγαπητόν μου

ton
agapēton
G3588 G27
rakastani

ἐν

Κυρίῳ

mou en
Kyriō
G3450 G1722 G2962
minun
Herrassa

TKIS 8. Tervehtikää Ampliasta*, minulle Herrassa rakasta.
FiSTLK2017 8. Tervehtikää Ampliatusta, rakasta veljeäni Herrassa.
Biblia1776 8. Tervehtikäät Ampliaa, minun rakastani Herrassa.
CPR1642 8. Terwettäkät Ampliat minun racastani HERrasa.
UT1548 8. Teruetteke Ampliam minun racastani HERasa.
Terwehtäkää Ampliam minun rakastani Herrassa.
Ref2016NTSve 8. Hälsa Amplias, min älskade i Herren.
9
TR Scriverer 9. ἀσπάσασθε Οὐρβανὸν τὸν συνεργὸν ἡμῶν ἐν Χριστῷ, καὶ Στάχυν τὸν
ἀγαπητόν μου.
Gr-East 9. ἀσπάσασθε Οὐρβανὸν τὸν συνεργὸν ἡμῶν ἐν Χριστῷ καὶ Στάχυν τὸν
ἀγαπητόν μου.
' ἀσπάσασθε
aspasasthe
G782
tervehtikää

Στάχυν τὸν

Οὐρβανὸν τὸν

συνεργὸν

ἡμῶν ἐν

Χριστῷ

καὶ

Ourbanon ton
synergon
hēmōn en
Christō
kai
G3773
G3588 G4904
G2257 G1722 G5547
G2532
Urbanosta
kanssapalvelijaamme meidän
Kristuksessa ja

ἀγαπητόν μου

agapēton
Stachyn ton
G4720 G3588 G27
rakastani
Stakya

mou
G3450
minun

TKIS 9. Tervehtikää Urbanusta, työtoveriamme Kristuksessa, ja Stakysta, minulle rakasta.
FiSTLK2017 9. Tervehtikää Urbanusta, työtoveriamme Kristuksessa, ja Stakysta, rakasta veljeäni.
Biblia1776 9. Tervehtikäät Urbanusta, meidän auttajaamme Kristuksessa, ja Stakya, minun
rakastani.
CPR1642 9. Terwettäkät Urbanusta meidän auttajatam Christuxes ja Stachyt minun racastani.
UT1548 9. Teruetteke Urbanusta meiden Auttaijata Christusesa/ Ja Stachin minu' racastani.
Terwehtäkää Urbanusta meidän auttajaa Kristuksessa/ Ja Stachin minun rakastani.
Ref2016NTSve 9. Hälsa Urbanus, vår medarbetare i Kristus, och min älskade Stakys.
10
TR Scriverer 10. ἀσπάσασθε Ἀπελλῆν τὸν δόκιμον ἐν Χριστῷ. ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν
Ἀριστοβούλου.

Gr-East 10. ἀσπάσασθε Ἀπελλῆν τὸν δόκιμον ἐν Χριστῷ. ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν
Ἀριστοβούλου.
' ἀσπάσασθε
aspasasthe
G782
tervehtikää

Ἀπελλῆν τὸν

τοὺς

ἐκ

Apellēn
G559
Apellea

δόκιμον

ἐν

Χριστῷ

ἀσπάσασθε

ton
dokimon
en
Christō
aspasasthe
G3588 G1384
G1722 G5547
G782
koetuksen kestänyttä
Kristuksessa tervehtikää

τῶν

Ἀριστοβούλου

tous
tōn
Aristoboulou
ek
G3588
G1537 G3588 G711
huonekuntaa
Aristobuloksen
TKIS 10. Tervehtikää Apellesta, koetuksen kestänyttä Kristuksessa. Tervehtikää Aristobuluksen
huonekuntaa.
FiSTLK2017 10. Tervehtikää Apelleeta, koetuksen kestänyttä Kristuksessa. Tervehtikää
Aristobuloksen perhekuntalaisia.
Biblia1776 10. Tervehtikäät Apellesta, joka on koeteltu Kristuksessa. Tervehtikäät Aristobulin
perhettä.
CPR1642 10. Terwettäkät Apellat joca on coeteldu Christuxes. Terwettäkät Aristobulin perhettä.
UT1548 10. Teruetteke Apellam ioca coeteltu o'bi Christusesa. Teruetteke nijte iotca ouat
Aristopolin pereheste.
Terwehtäkää Apellam joka koeteltu ompi Kristuksessa. Terwehtäkää niitä jotka owat Aristopolin
perheestä.
Ref2016NTSve 10. Hälsa Apelles, den beprövade i Kristus. Hälsa dem som hör till Aristobulus hus.
11
TR Scriverer 11. ἀσπάσασθε Ἡροδίωνα τὸν συγγενῆ μου. ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν
Ναρκίσσου, τοὺς ὄντας ἐν Κυρίῳ.
Gr-East 11. ἀσπάσασθε Ἡρῳδίωνα τὸν συγγενῆ μου. ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν
Ναρκίσσου τοὺς ὄντας ἐν Κυρίῳ.
' ἀσπάσασθε
aspasasthe
G782
tervehtikää

Ἡροδίωνα τὸν
Erodiōna
G2267
Herodionia

Ναρκίσσου τοὺς
Narkissou
G3488
Narkisson

ὄντας

συγγενῆ

μου

ἀσπάσασθε τοὺς

ἐκ

τῶν

mou aspasasthe tous
ek
ton
syngenē
tōn
G3588 G4773
G3450 G782
G3588
G1537 G3588
heimolaistani minun tervehtikää perhekuntaa

ἐν

Κυρίῳ

tous ontas
en
Kyriō
G3588 G5607
G1722 G2962
jotka ovat
Herrassa

TKIS 11. Tervehtikää Herodionia, heimolaistani. Tervehtikää niitä Narkissuksen huonekuntalaisia,
jotka ovat Herrassa.
FiSTLK2017 11. Tervehdys Herodionille, heimolaiselleni. Tervehdys Narkissuksen
perhekuntalaisille, jotka ovat Herrassa.

Biblia1776 11. Tervehtikäät Herodionia, minun lankoani. Tervehtikäät Narkissuksen perhettä, jotka
ovat Herrassa.
CPR1642 11. Terwettäkät Herodiat minun langoani. Terwettäkät Narcissuxen perhettä HERrasa.
UT1548 11. Teruetteke Herodione' minun Langoani. Teeruetteke nijte iotca ouat Narcissusen
pereheste Herrassa.
Terwehtäkää Herodionen minun lankoani. Terwehtäkää niitä jotka owat Narcissuksen perheestä
Herrassa.
Ref2016NTSve 11. Hälsa Herodion, min landsman. Hälsa dem av Narcissus hus, som är i Herren.
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TR Scriverer 12. ἀσπάσασθε Τρύφαιναν καὶ Τρυφῶσαν τὰς κοπιώσας ἐν Κυρίῳ.
ἀσπάσασθε Περσίδα τὴν ἀγαπητήν, ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν ἐν Κυρίῳ.
Gr-East 12. ἀσπάσασθε Τρύφαιναν καὶ Τρυφῶσαν τὰς κοπιώσας ἐν Κυρίῳ. ἀσπάσασθε
Περσίδα τὴν ἀγαπητήν, ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν ἐν Κυρίῳ.
' ἀσπάσασθε
aspasasthe
G782
tervehtikää

Τρύφαιναν καὶ
Tryfainan
G5170
Tryfainaa

Τρυφῶσαν τὰς

kai
Tryfōsan
G2532 G5173
ja
Tryfosaa

ἀσπάσασθε Περσίδα τὴν

κοπιώσας

ἐν

Κυρίῳ

tas
kopiōsas
en
Kyriō
G3588 G2872
G1722 G2962
jotka vaivaa näkivät
Herrassa

ἀγαπητήν ἥτις

πολλὰ ἐκοπίασεν ἐν

Κυρίῳ

aspasasthe Persida tēn
agapētēn hētis polla ekopiasen en
Kyriō
G782
G4069
G3588 G27
G3748 G4183 G2872
G1722 G2962
rakastettua joka
paljon näki vaivaa
Herrassa
tervehtikää Persidaa
TKIS 12. Tervehtikää Tryfainaa ja Tryfosaa, jotka näkevät vaivaa Herrassa. Tervehtikää Persistä,
rakastettua, joka on nähnyt paljon vaivaa Herrassa.
FiSTLK2017 12. Tervehtikää Tryfainaa ja Tryfosaa, jotka ovat nähneet vaivaa Herrassa. Tervehtikää
Persistä, rakasta sisarta, joka on nähnyt paljon vaivaa Herrassa.
Biblia1776 12. Tervehtikäät Tryphenaa ja Tryphosaa, jotka työtä tekevät Herrassa. Tervehtikäät
Persistä, minun rakastani, joka paljon työtä tehnyt on Herrassa.
CPR1642 12. Terwettäkät Tryphenat ja Tryphosat jotca työtä tehnet owat HERrasa. Terwettäkät
Persidat minun racastani joca paljo työtä tehnyt on HERrasa.
UT1548 12. Teruetteke Triphenam ia Triphosan/ iotca töte tehnyt ouat Herrassa. Teruetteke
Persidem minun racastani/ ioca palio töte tehnyt ombi HERRASA.
Terwehtäkää Triphenam ja Triphosan/ jotka työtä tehneet owat Herrassa. Terwehtäkää Persidem
minun rakastani/ joka paljon työtä tehnyt ompi HERRASSA.
Ref2016NTSve 12. Hälsa Tryfena och Tryfosa, som arbetar i Herren. Hälsa den älskade Persis, som
har arbetat mycket i Herren.
13
TR Scriverer 13. ἀσπάσασθε Ῥοῦφον τὸν ἐκλεκτὸν ἐν Κυρίῳ, καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ
ἐμοῦ.

Gr-East 13. ἀσπάσασθε Ροῦφον τὸν ἐκλεκτὸν ἐν Κυρίῳ καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ ἐμοῦ.
' ἀσπάσασθε
aspasasthe
G782
tervehtikää

Ῥοῦφον τὸν

ἐκλεκτὸν ἐν

Κυρίῳ καὶ

τὴν

μητέρα αὐτοῦ καὶ

Roufon ton
eklekton en
Kyriō
kai
tēn
mētera autou kai
G4504
G3588 G1588
G1722 G2962 G2532 G3588 G3384 G846 G2532
Rufusta
valittua
Herrassa ja
äitiään hänen ja

ἐμοῦ
emou
G1700
minun
TKIS 13. Tervehtikää Ruufusta, valittua Herrassa, ja hänen äitiänsä — ja minun.
FiSTLK2017 13. Tervehtikää Rufusta, valittua Herrassa, ja hänen äitiään, joka on kuin äiti
minullekin.
Biblia1776 13. Tervehtikäät Rufusta, valittua Herrassa, ja hänen ja minun äitiäni.
CPR1642 13. Terwettäkät Ruffust walittua HERrasa ja hänen ja minun äitiäni.
UT1548 13. Teruetteke Ruffum/ site wloswalittu Herrassa/ ia henen ia minun Eitieni.
Terwehtäkää Ruffum/ sitä ulos walittua Herrassa/ ja hänen ja minun äitiäni.
Ref2016NTSve 13. Hälsa Rufus, den utvalde i Herren, och hans och min moder.
14
TR Scriverer 14. ἀσπάσασθε Ἀσύγκριτον, Φλέγοντα, Ἑρμᾶν, Πατρόβαν, Ἑρμῆν, καὶ
τοὺς σὺν αὐτοῖς ἀδελφούς.
Gr-East 14. ἀσπάσασθε Ἀσύγκριτον, Φλέγοντα, Ἑρμᾶν, Πατρόβαν, Ἑρμῆν καὶ τοὺς
σὺν αὐτοῖς ἀδελφούς.
' ἀσπάσασθε
aspasasthe
G782
tervehtikää

Ἀσύγκριτον Φλέγοντα Ἑρμᾶν

Πατρόβαν Ἑρμῆν

καὶ

τοὺς

σὺν

Flegonta Herman Patroban Hermēn kai
tous syn
Asygkriton
G799
G5393
G2057
G3969
G2060
G2532 G3588 G4862
niitä
yhdessä
Asynkritosta Flegontaa Hermasta Patrobasta Hermestä ja

αὐτοῖς ἀδελφούς
autois adelfous
G846 G80
heidän veljiään
TKIS 14. Tervehtikää Asynkritusta, Flegonia, Hermasta*, Patrohasta, Hermestä ja veljiä, jotka ovat
heidän kanssaan.
FiSTLK2017 14. Tervehtikää Asynkritosta, Flegonia, Hermestä, Patrobasta, Hermasta ja veljiä, jotka
ovat heidän kanssaan.
Biblia1776 14. Tervehtikäät Asynkritusta ja Phlegonia, Hermasta, Patrobasta, Hermestä ja veljiä,
jotka heidän kanssansa ovat.
CPR1642 14. Terwettäkät Asincritust ja Phlegontat Hermani Patrobat Hermest ja weljejä jotca
heidän cansans owat.

UT1548 14. Teruetteke Asincritum ia Phlegontem/ Herman/ Patrobam/ Hermen/ ia nijte Welije/
iotca heiden cansans ouat.
Terwehtäkää Asincritum ja Phlegontem/ Herman/ Patrobam/ Hermen/ ja niitä weljiä/ jotka heidän
kanssansa owat.
Ref2016NTSve 14. Hälsa Asynkritus, Flegon, Hermas, Patrobas, Hermes, och de bröder som är
med dem.
15
TR Scriverer 15. ἀσπάσασθε Φιλόλογον καὶ Ἰουλίαν, Νηρέα καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ, καὶ
Ὀλυμπᾶν, καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς πάντας ἁγίους.
Gr-East 15. ἀσπάσασθε Φιλόλογον καὶ Ἰουλίαν, Νηρέα καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ, καὶ
Ὀλυμπᾶν καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς πάντας ἁγίους.
' ἀσπάσασθε
aspasasthe
G782
tervehtikää

Φιλόλογον καὶ

Filologon
kai
Ioulian
G5378
G2532 G2456
Filologosta ja
Juliaa

Ὀλυμπᾶν καὶ
Olympan
G3652
Olympaa

Ἰουλίαν Νηρέα καὶ

τοὺς

σὺν

τὴν

ἀδελφὴν αὐτοῦ καὶ

Nērea kai
tēn
adelfēn autou kai
G3517 G2532 G3588 G79
G846 G2532
Nereaa ja
sisartaan hänen ja

αὐτοῖς πάντας ἁγίους

kai
autois pantas hagious
tous syn
G2532 G3588 G4862 G846 G3956 G40
ja
niitä
yhdessä heidän kaikkia pyhiä

TKIS 15. Tervehtikää Filologusta ja Juliaa, Neereusta ja hänen sisartaan ja Olympaa ja kaikkia
pyhiä, jotka ovat heidän kanssaan.
FiSTLK2017 15. Tervehtikää Filologosta ja Juliaa, Nereusta ja hänen sisartaan ja Olympasta ja
kaikkia pyhiä, jotka ovat heidän kanssaan.
Biblia1776 15. Tervehtikäät Philologusta ja Juliaa, Nereusta, ja hänen sisartansa, ja Olympaa, ja
kaikkia pyhiä, jotka ovat heidän kanssansa.
CPR1642 15. Terwettäkät Philologust ja Juliat Nereust ja hänen sisartans ja Olimpat ja caickia
Pyhiä heidän tykönäns.
UT1548 15. Teruetteke Philologu'/ ia Juliam/ Nereum ia henen Sisartans/ ia Olimpam/ ia caiki
Pyhet/ heidhen tykenens.
Terwehtäkää Philologun/ ja Juliam/ Nereum ja hänen sisartansa/ ja Olompam/ ja kaikki pyhät/
heidän tykönänsä.
Ref2016NTSve 15. Hälsa Filologus och Julia, Nereus och hans syster och Olympas och alla de
heliga som är med dem.
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TR Scriverer 16. ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι
τοῦ Χριστοῦ.
Gr-East 16. ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τοῦ
Χριστοῦ.

' ἀσπάσασθε
aspasasthe
G782
tervehtikää

τοῦ

ἀλλήλους ἐν
allēlous
G240
toisianne

φιλήματι
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αἱ

ἐκκλησίαι
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hagiō aspadzontai hymas hai
ekklēsiai
G1722 G5370
G40
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suudelmalla pyhällä tervehtivät
teitä
seurakunnat

Χριστοῦ

tou
Christou
G3588 G5547
Kristuksen
TKIS 16. Tervehtikää toisianne pyhällä suudelmalla. Kaikki Kristuksen seurakunnat tervehtivät teitä.
FiSTLK2017 16. Tervehtikää toisianne pyhällä suudelmalla. Kaikki Kristuksen seurakunnat
tervehtivät teitä.
Biblia1776 16. Tervehtikäät teitänne keskenänne pyhällä suunantamisella. Kristuksen seurakunnat
tervehtivät teitä.
CPR1642 16. Terwettäkät teitän keskenän pyhällä suunandamisella. Christuxen Seuracunnat
terwettäwät teitä.
UT1548 16. Teruetteke teidhen keskenen pyhelle Suunandella. Ne Christusen Seurakunnat teite
teruetteuet.
Terwehtäkää teidän keskenän pyhällä suunannolla. Ne Kristuksen seurakunnat teitä terwehtäwät.
Ref2016NTSve 16. Hälsa varandra med en helig kyss. Kristi församlingar hälsar er.
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TR Scriverer 17. Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, σκοπεῖν τοὺς τὰς διχοστασίας καὶ τὰ
σκάνδαλα, παρὰ τὴν διδαχὴν ἣν ὑμεῖς ἐμάθετε, ποιοῦντας• καὶ ἐκκλίνατε ἀπ’ αὐτῶν.
Gr-East 17. Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, σκοπεῖν τοὺς τὰς διχοστασίας καὶ τὰ
σκάνδαλα παρὰ τὴν διδαχὴν ἣν ὑμεῖς ἐμάθετε ποιοῦντας, καὶ ἐκκλίνατε ἀπ’ αὐτῶν·
' παρακαλῶ
δὲ
parakalō
de
G3870
G1161
mutta kehotan

διχοστασίας

ὑμᾶς ἀδελφοί σκοπεῖν
hymas adelfoi
G5209 G80
teitä
veljet

καὶ

τὰ

τοὺς

τὰς

skopein
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kai
ta
G1370
G3844 G3588 G1322
G2532 G3588 G4625
G3739
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opetusta jonka

ὑμεῖς ἐμάθετε

ποιοῦντας·

καὶ

ἐκκλίνατε ἀπ’

αὐτῶν

hymeis emathete
poiountas
kai
ekklinate ap
autōn
G5210 G3129
G4160
G2532 G1578
G575 G846
te
olette oppineet jota he aikaan saavat ja
vetäytykää pois heistä
TKIS 17. Mutta kehoitan teitä, veljet, pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaan erimielisyyttä ja
pahennusta vastoin sitä oppia, jonka olette omaksuneet. Vetäytykää pois heistä.
FiSTLK2017 17. Mutta kehotan teitä, veljet, pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaan
erimielisyyttä ja pahennusta vastoin sitä oppia, jonka te olette saaneet. Vetäytykää pois heistä.

Biblia1776 17. Mutta minä neuvon teitä, rakkaat veljet, että te kavahtaisitte eripuraisuuden ja
pahennuksen matkaan saattajia sitä oppia vastaan, jonka te oppineet olette: ja välttäkäät niitä.
CPR1642 17. MUtta minä neuwon teitä rackat weljet että te cawataisitta nijtä cuin eripuraisudet ja
pahennuxet saattawat sitä oppia wastan cuin te oppenet oletta: ja wälttäkät nijtä:
UT1548 17. MUtta mine manan teite
rackat Weliet
ette te cauataisitta nijte iotca Eripwrauxet ia Pahannoxet ylesottauat/ site Oppi wastan ionga te
oletta oppenuet/ ia welteket nijste samoista.
Mutta minä manaan teitä
rakkaat weljet
että te kaiwattaisitte niitä jotka eripuraukset ja pahennukset ylös ottawat/ sitä oppia wastaan jonka
te olette oppineet/ ja wälttäkäät niistä samoista.
Ref2016NTSve 17. Jag förmanar er, bröder, att ge akt på dem som åstadkommer splittring och
förförelser i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem.
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TR Scriverer 18. οἱ γὰρ τοιοῦτοι τῷ Κυρίῳ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ οὐ δουλεύουσιν, ἀλλὰ
τῇ ἑαυτῶν κοιλίᾳ• καὶ διὰ τῆς χρηστολογίας καὶ εὐλογίας ἐξαπατῶσι τὰς καρδίας τῶν
ἀκάκων.
Gr-East 18. οἱ γὰρ τοιοῦτοι τῷ Κυρίῳ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ οὐ δουλεύουσιν, ἀλλὰ τῇ

ἑαυτῶν κοιλίᾳ, καὶ διὰ τῆς χρηστολογίας καὶ εὐλογίας ἐξαπατῶσι τὰς καρδίας τῶν
ἀκάκων·
' οἱ
γὰρ
oi
gar
G3588 G1063
sillä

ἀλλὰ τῇ

τοιοῦτοι τῷ
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Kyriō
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Christō ou
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Herraamme meidän Jeesusta Kristusta eivät palvele

ἑαυτῶν κοιλίᾳ·

καὶ

διὰ

τῆς

χρηστολογίας

καὶ

εὐλογίας

alla tē
heautōn koilia
kai
dia
tēs
chrēstologias
kai
eulogias
G235 G3588 G1438 G2836
G2532 G1223 G3588 G5542
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vaan
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vatsaansa ja
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ἐξαπατῶσι τὰς

καρδίας τῶν

ἀκάκων

kardias tōn
akakōn
eksapatōsi tas
G1818
G3588 G2588 G3588 G172
pettävät
sydämet
vilpittömien
TKIS 18. Sillä sellaiset eivät palvele Herraamme (Jeesusta) Kristusta, vaan omaa vatsaansa, ja he
pettävät *suloisella puheella ja ylistyksellä* vilpittömien sydämet.
FiSTLK2017 18. Sillä sellaiset eivät palvele Herraamme Kristusta, vaan omaa vatsaansa, ja he
pettävät mielistelevillä sanoilla ja ylistävillä puheilla vilpittömien sydämet.
Biblia1776 18. Sillä ei senkaltaiset Herraa Jesusta Kristusta palvele, vaan omaa vatsaansa ja
viettelevät makeilla puheillansa ja liehakoitsemisellansa yksinkertaisten sydämet.

CPR1642 18. Sillä ei sencaltaiset HERra Jesusta Christusta palwele waan oma wadzans ja
wiettelewät makeilla puheillans ja liehacoidzemisellans yxikertaisten sydämet.
UT1548 18. Sille eiuet semmotoiset HERRA Iesusta Christusta paluele/ waan oma watzansa/ Ja
makian puheins cautta/ ia liehacoitzemisens cansa he wietteleuet ninen yxikerdhaisten Sydhemet.
Sillä eiwät semmoiset HERRAA Jesusta Kristusta palwele/ waan omaa watsaansa/ Ja makean
puheinsa kautta/ ja liehakoitsemisensa kanssa he wiettelewät niiden yksikertaisten sydämet.
Ref2016NTSve 18. För sådana tjänar inte vår Herre Jesus Kristus utan sin egen buk, och genom
milda ord och smicker bedrar de deras hjärtan som är godtrogna.
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TR Scriverer 19. ἡ γὰρ ὑμῶν ὑπακοὴ εἰς πάντας ἀφίκετο. χαίρω οὖν τὸ ἐφ’ ὑμῖν• θέλω δὲ
ὑμᾶς σοφοὺς μὲν εἶναι εἰς τὸ ἀγαθόν, ἀκεραίους δὲ εἰς τὸ κακόν.
Gr-East 19. ἡ γὰρ ὑμῶν ὑπακοὴ εἰς πάντας ἀφίκετο. χαίρω οὖν τὸ ἐφ’ ὑμῖν· θέλω δὲ
ὑμᾶς σοφοὺς μὲν εἶναι εἰς τὸ ἀγαθόν, ἀκεραίους δὲ εἰς τὸ κακόν.
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G3588 G1063
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to
agathon
G1909 G5213 G2309
G1161 G5209 G4680 G3303 G1511 G1519 G3588 G18
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εἰς
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de
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to
G185
G1161 G1519 G3588 G2556
pahaan
mutta taitamattomia
TKIS 19. Teidän kuuliaisuutenne on näet tullut kaikkien tietoon. Iloitsen sen vuoksi teistä. Tahtoisin
teidän kuitenkin olevan viisaita hyvään, mutta taitamattomia pahaan.
FiSTLK2017 19. Onhan teidän kuuliaisuutenne tullut kaikkien tietoon. Niinpä iloitsen teistä, mutta
tahtoisin teidän olevan viisaita hyvään, mutta puhtaita pahaan nähden.
Biblia1776 19. Sillä teidän kuuliaisuutenne on kaikille julistettu, jonka tähden minä iloitsen teidän
ylitsenne. Mutta minä tahdon, että teidän pitää hyvässä viisaat oleman ja pahuudessa
yksinkertaiset.
CPR1642 19. Sillä teidän cuuliaisuden on caikille julistettu jongatähden minä suurest iloidzen.
Mutta minä tahdon että teidän pitä hywäsä wijsat oleman ja pahudes yxikertaiset.
UT1548 19. Sille ette teiden cwliaisudhen on caikein tykene iulghistettu/ Senteden mine couan
iloitzen teiste. Mutta mine tadhon/ ette teiden pite Wijsat oleman Hywesse/ ia yxikerhdhaise
Pahudhesa.
Sillä että teidän kuuliaisuuden on kaikkein tykönä julkistettu/ Sentähden minä kowin iloitsen teistä.
Mutta minä tahdon/ että teidän pitää wiisaat oleman hywässä/ ja yksinkertaiset pahuudessa.
Ref2016NTSve 19. Er lydnad är ju känd av alla. Därför gläder jag mig över er, men jag vill att ni är
visa i det som är gott och oskyldiga i det som är ont.
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TR Scriverer 20. ὁ δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης συντρίψει τὸν Σατανᾶν ὑπὸ τοὺς πόδας ὑμῶν ἐν
τάχει. Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μεθ’ ὑμῶν. ἀμήν.
Gr-East 20. ὁ δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης συντρίψει τὸν σατανᾶν ὑπὸ τοὺς πόδας ὑμῶν ἐν
τάχει. Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ μεθ’ ὑμῶν.
'ὁ
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Χριστοῦ μεθ’

ὑμῶν ἀμήν

Christou meth
hymōn amēn
G5216 G281
G5547
G3326
Kristuksen kanssanne teidän Amen
TKIS 20. Mutta rauhan Jumala on pian musertava saatanan jalkainne alle. Herramme Jeesuksen
Kristuksen armo olkoon kanssanne. (Aamen.)
FiSTLK2017 20. Mutta rauhan Jumala on pian musertava saatanan jalkojenne alle. Herramme
Jeesuksen armo olkoon kanssanne. Aamen.
Biblia1776 20. Mutta rauhan Jumala on tallaava saatanan pian teidän jalkainne alle. Meidän Herran
Jesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne! Amen.
CPR1642 20. Mutta rauhan Jumala tallatcon Satanan pian teidän jalcainne ala. Meidän HERran
Jesuxen Christuxen Armo olcon teidän cansanne.
UT1548 20. Mutta Rauhan Jumala tallatcoon pian Satanam teiden Jalcaina ala. Meiden HErran
Iesusen Christusen Armo olcoon teiden cansanne.
Mutta rauhan Jumala tallatkoon pian satanan teidän jalkainne alle. Meidän Herran Jesuksen
Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne.
Ref2016NTSve 20. Men fridens Gud ska snart krossa sönder Satan under era fötter. Vår Herre Jesu
Kristi nåd (vare) med er. Amen.
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TR Scriverer 21. Ἀσπάζονται ὑμᾶς Τιμόθεος ὁ συνεργός μου, καὶ Λούκιος καὶ Ἰάσων
καὶ Σωσίπατρος οἱ συγγενεῖς μου.
Gr-East 21. ἀσπάζονται ὑμᾶς Τιμόθεος ὁ συνεργός μου, καὶ Λούκιος καὶ Ἰάσων καὶ
Σωσίπατρος οἱ συγγενεῖς μου.

' ἀσπάζονται
aspadzontai
G782
tervehtivät

Ἰάσων καὶ

ὑμᾶς Τιμόθεος ὁ

συνεργός

μου

καὶ

Λούκιος καὶ

hymas Timotheos ho
synergos
mou kai
Loukios
G5209 G5095
G3588 G4904
G3450 G2532 G3066
teitä
Timoteus
kanssapalvelijani minun ja
Lukios
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TKIS 21. Teitä tervehtivät Timoteus, työtoverini, ja heimolaiseni Luukius ja Jaason ja Soosipater.
FiSTLK2017 21. Teitä tervehtivät Timoteus, työtoverini, ja heimolaiseni Lukius, Jaason ja
Soosipater.
Biblia1776 21. Teitä tervehtivät Timoteus, minun auttajani, ja Lukius, ja Jason ja Sosipater, minun
lankoni.
CPR1642 21. TErwettä teitä Timotheus minun auttajan ja Lucius ja Jason ja Sosipater minun
Langoni.
UT1548 21. Teruettepi teite Timotheus minun Auttaijan/ ia Lucius ia Jason/ ia Sosipater minu'
Langoni.
Terwehtääpi teitä Timotheus minun auttajan/ ja Lucius ja Jason/ ja Sosipater minun lankoni.
Ref2016NTSve 21. Timoteus, min medarbetare, och Lucius och Jason och Sosipater, mina
landsmän, hälsar er.
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TR Scriverer 22. ἀσπάζομαι ὑμᾶς ἐγὼ Τέρτιος, ὁ γράψας τὴν ἐπιστολήν, ἐν Κυρίῳ. GrEast 22. ἀσπάζομαι ὑμᾶς ἐγὼ Τέρτιος ὁ γράψας τὴν ἐπιστολὴν ἐν Κυρίῳ.
' ἀσπάζομαι
aspadzomai
G782
tervehdin

ὑμᾶς ἐγὼ

Τέρτιος ὁ
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TKIS 22. Minä Tertius, joka olen kirjoittanut tämän kirjeen, tervehdin teitä Herrassa.
FiSTLK2017 22. Minä Tertius, joka olen kirjoittanut tämän kirjeen, tervehdin teitä Herrassa.
Biblia1776 22. Minä Tertius, joka tämän lähetyskirjan kirjoitin, tervehdin teitä Herrassa.
CPR1642 22. Minä Tertius joca tämän Lähetyskirjan kirjoitin terwetän teitä HERrasa.
UT1548 22. Mine Tertius ioca teme' Lehetyskiria' kirioitin/ terueten teite HERrassa.
Minä Tertius joka tämän lähetyskirjan kirjoitin/ terwehdän teitä Herrassa.
Ref2016NTSve 22. Jag, Tertius, som har skrivit brevet, hälsar er i Herren.
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TR Scriverer 23. ἀσπάζεται ὑμᾶς Γάϊος ὁ ξένος μου καὶ τῆς ἐκκλησίας ὅλης. ἀσπάζεται
ὑμᾶς Ἔραστος ὁ οἰκονόμος τῆς πόλεως, καὶ Κούαρτος ὁ ἀδελφός.
Gr-East 23. ἀσπάζεται ὑμᾶς Γάϊος ὁ ξένος μου καὶ τῆς ἐκκλησίας ὅλης. ἀσπάζεται ὑμᾶς
Ἔραστος ὁ οἰκονόμος τῆς πόλεως καὶ Κούαρτος ὁ ἀδελφός.
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TKIS 23. Gaius, minun ja koko seurakunnan majanantaja, tervehtii teitä. Erastus, kaupungin
rahainhoitaja, ja veli Kvartus tervehtivät teitä.
FiSTLK2017 23. Gaius, minun ja koko seurakunnan majoittaja, tervehtii teitä. Erastus, kaupungin
varainhoitaja, ja veli Quartus tervehtivät teitä.
Biblia1776 23. Teitä tervehtii Gajus, minun ja kaiken seurakunnan holhoja. Teitä tervehtii Erastus,
kaupungin rahanhaltia, ja Kvartus veli.
CPR1642 23. Teitä terwettä Gajus minun ja caiken Seuracunnan holhoja. Teitä terwettä Erastus
Caupungin rahanhaldia ja Quartus weli.
UT1548 23. Teruette teite Gaius/ minun ia caiken Seurakunnan Helberin Isende. Teruette teite
Erastus/ caupungin Rahanhaltia/ ia Quartus se Welij.
Terwehtää teitä Gaius/ minun ja kaiken seurakunnan Helberin isäntö. Terwehtää teitä Erastus/
kaupungin rahanhaltija/ ja Quartus se weli.
Ref2016NTSve 23. Gajus, som är min och hela församlingens värd, hälsar er. Erastus, stadens
kassör, och brodern Kvartus hälsar er.
24
TR Scriverer 24. Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν. ἀμήν.
Gr-East 24. . Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων ἡμῶν· ἀμήν.
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Amen
TKIS 24. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne! Aamen.
FiSTLK2017 24. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne. Aamen.
Biblia1776 24. Meidän Herran Jesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kaikkein kanssanne! Amen.
CPR1642 24. Jesuxen Christuxen meidän HERran Armo olcon teidän caickein cansan Amen.
UT1548 24. IesuSEN CHRISTUSEN meiden HERRAN Armo olcon teiden caikein cansa/ Amen.
Jesuksen KRISTUKSEN meidän HERRAN armo olkoon teidän kaikkein kanssa/ Amen.
Ref2016NTSve 24. Vår Herre Jesu Kristi nåd (vare) med er alla. Amen.
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TR Scriverer 25. Τῷ δὲ δυναμένῳ ὑμᾶς στηρίξαι κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου καὶ τὸ

κήρυγμα Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατὰ ἀποκάλυψιν μυστηρίου χρόνοις αἰωνίοις σεσιγημένου,
Gr-East 25. (14:24) Τῷ δὲ δυναμένῳ ὑμᾶς στηρίξαι κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου καὶ τὸ

κήρυγμα Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατὰ ἀποκάλυψιν μυστηρίου χρόνοις αἰωνίοις σεσιγημένου,
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G3466
G5550 G166
G4601
salaisuuden/ ilmoitetun salaisuuden mukaan ajoista iankaikkisista joka on vaiettu
TKIS 25. Mutta Hänelle, joka voi teitä vahvistaa minun ilosanomani ja Jeesuksen Kristuksen
saarnan mukaan, sen salaisuuden ilmestymisen mukaan, josta kautta ikuisten aikojen on vaiettu,
FiSTLK2017 25. Mutta hänen, joka voi teitä vahvistaa minun evankeliumini ja Jeesuksen Kristuksen
saarnan mukaan, sen ilmoitetun salaisuuden mukaan, joka kautta ikuisten aikojen on ollut
ilmoittamatta,
Biblia1776 25. Mutta hänelle, joka voi teitä vahvistaa minun evankeliumini ja Jesuksen Kristuksen
saarnan jälkeen, sen salaisuuden ilmestyksen jälkeen, joka ijäisiin aikoihin on salattu ollut,

CPR1642 25. Mutta hänelle jolla woima on teitä wahwista minun Evangeliumini ja saarnani jälken
Jesuxes Christuxes jonga cautta se salaus on ilmoitettu cuin mailman algusta nijn tähän asti on
salattu ollut
UT1548 25. Mutta henelle/ iolla woima ombi teite wahwista/ minun Euangeliumin/ ia sarnani
möten Iesusesta Christusesta/ io'ga cautta se Salaus o'bi ilmoitettu ioca Mailman alghusta tehe'
asti ombi äneti ollut/
Mutta hänelle/ jolla woima ompi teitä wahwistaa/ minun ewankeliumin/ ja saarnani myötä
Jesuksesta Kristuksesta/ jonka kautta se salaus ompi ilmoitettu joka maailman alusta tähän asti
ompi ääneti ollut/
Ref2016NTSve 25. Nu till honom som förmår befästa er efter mitt evangelium och förkunnelsen
om Jesus Kristus, enligt uppenbarelsen av den hemlighet som har varit dold sedan världens början,
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TR Scriverer 26. φανερωθέντος δὲ νῦν, διά τε γραφῶν προφητικῶν, κατ’ ἐπιταγὴν τοῦ
αἰωνίου Θεοῦ, εἰς ὑπακοὴν πίστεως εἰς πάντα τὰ ἔθνη γνωρισθέντος,
Gr-East 26. (14:25) φανερωθέντος δὲ νῦν, διά τε γραφῶν προφητικῶν κατ’ ἐπιταγὴν τοῦ
αἰωνίου Θεοῦ εἰς ὑπακοὴν πίστεως εἰς πάντα τὰ ἔθνη γνωρισθέντος,
' φανερωθέντος
δὲ
fanerōthentos
de
G5319
G1161
mutta saatettu julki

τοῦ

αἰωνίου

Θεοῦ

νῦν

διά

τε

γραφῶν

προφητικῶν κατ’

ἐπιταγὴν

nyn
dia
grafōn
profētikōn
kat
epitagēn
te
G3568 G1223 G5037 G1124
G4397
G2596 G2003
nyt
kautta
kirjoitusten profeetallisten
käskystä

εἰς

ὑπακοὴν

πίστεως εἰς

tou
aiōniou
Theou eis
hypakoēn
pisteōs
G3588 G166
G2316 G1519 G5218
G4102
iankaikkisen Jumalan
kuuliaisuudeksi uskon

πάντα τὰ

ἔθνη

eis
panta ta
ethnē
G1519 G3956 G3588 G1484
kaikille
pakanoille

γνωρισθέντος
gnōristhentos
G1107
on tehty tunnetuksi
TKIS 26. mutta joka nyt on tuotu ilmi ja profeetallisten kirjoitusten välityksellä iäisen Jumalan
käskystä tehty tiettäväksi kaikille kansoille, jotta syntyisi uskon kuuliaisuus,
FiSTLK2017 26. mutta joka nyt on saatettu julki ja profeetallisten Kirjoitusten kautta iankaikkisen
Jumalan käskystä tehty tiettäväksi kaikille kansoille uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi,
Biblia1776 26. Mutta nyt ilmoitettu ja tiettäväksi tehty prophetain Raamattuin kautta, ijankaikkisen
Jumalan käskyn jälkeen, uskon kuuliaisuudeksi kaikkein pakanain seassa:
CPR1642 26. Mutta nyt ilmoitettu ja tiettäwäxi tehty Prophetain Ramattuin cautta ijancaickisen
Jumalan käskyn jälken että Usco cuuliaisuden sais caickein pacanaingin seasa.
UT1548 26. Mutta nyt ilmoitettu ia tietteuexi techty Prophetain Ramattuden cautta/ sen
ijancaikisen Jumalan keskyn ielken/ ette Wsko saisi cwlemuxen caikein Pacanaidhen keskene.
Mutta nyt ilmoitettu ja tiettäwksi tehty prophetain Raamattujen kautta/ sen iankaikkisen Jumalan
käskyn jälkeen/ että usko saisi kuulemuksen kaikkein pakanaiden keskenään.
Ref2016NTSve 26. men som nu har uppenbarats och genom profetiska Skrifter på den evige
Gudens befallning gjorts känd, för att alla folk ska föras till trons lydnad –
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TR Scriverer 27. μόνῳ σοφῷ Θεῷ, διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν.

πρός Ῥωμαίους ἐγράφη ἀπὸ Κορίνθου διὰ Φοίβης τῆς διακόνου τῆς ἐν Κεγχρεαῖς
ἐκκλησίας
Gr-East 27. (14:26)μόνῳ σοφῷ Θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας·
ἀμήν.
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TKIS 27. Hänelle, ainoalle viisaalle Jumalalle, ikuisesti* kunnia Jeesuksen Kristuksen nimessä.
Aamen
FiSTLK2017 27. Jumalan, ainoan viisaan, olkoon kunnia Jeesuksen Kristuksen kautta
iankaikkisesti. Aamen.
Biblia1776 27. Jumalalle, joka yksinänsä viisas on, olkoon kunnia Jesuksen Kristuksen kautta
ijankaikkisesti! Amen!
CPR1642 27. Sen Jumalan joca yxinäns wijsas on olcon kijtos ja cunnia Jesuxen Christuxen cautta
ijancaickisest Amen.
UT1548 27. Sen saman Jumalan/ ioca yxinens on wijsas/ olcoon Kijtos ia Cu'nia Iesusen
Christusen cautta ijoncaikisesta. AMEN.
Sen saman Jumalan/ joka yksinänsä on wiisas/ olkoon kiitos ja kunnia Jesuksen Kristuksen kautta
iankaikkisesti. AMEN.
Ref2016NTSve 27. Gud, den ende vise, (tillhör) äran, genom Jesus Kristus, i evighet. Amen.

