Apostolien teot 1 (Acts
1
TR Scriverer 1. Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων, ὦ Θεόφιλε, ὧν ἤρξατο
ὁ Ἰησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν,
Gr-East 1. Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων, ὦ Θεόφιλε, ὧν ἤρξατο ὁ
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TKIS 1. Edellisen kertomuksen kirjoitin, oi Teofilus, kaikesta, mitä Jeesus alkoi sekä tehdä että
opettaa
FiSTLK2017 1. Ensimmäisessä puheessani kirjoitin, oi Teofilos, kaikesta, mitä Jeesus alkoi tehdä ja
opettaa,
Biblia1776 1. Ennen olen minä tosin, oi Teophilus, puhunut kaikista niistä, mitä Jesus rupesi sekä
tekemään että opettamaan,
CPR1642 1. ENnen olen minä Theophile puhunut caikista nijstä cuin Jesus rupeis sekä tekemän
että opettaman:
UT1548 1. Sijne tosin entises Kirias mine ole' Puhunut( O Racas Theophile) caikista nijste/ quin
Iesus Rupesi seke tekemen ette opettama'( Siinä tosin entisessä kirjassa minä olen puhunut( Oi
rakas Theophile) kaikista niistä/ kuin Jesus rupesi sekä tekemään että opettamaan.)
Ref2016NTSve 1. I min förra skrift, gode Teofilus, har jag berättat om allt det som Jesus började
både att göra och lära,
2
TR Scriverer 2. ἄχρι ἧς ἡμέρας, ἐντειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ Πνεύματος Ἁγιου
οὓς ἐξελέξατο, ἀνελήφθη•
Gr-East 2. ἄχρι ἧς ἡμέρας ἐντειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ Πνεύματος ἁγίου οὓς
ἐξελέξατο ἀνελήφθη·

ἄχρι

ἧς

ἡμέρας ἐντειλάμενος

τοῖς

ἀποστόλοις διὰ

achri hēs
hēmeras enteilamenos
tois
apostolois
G891 G3739 G2250
G1781
G3588 G652
saakka siihen päivään jona annettuaan käskyn
apostoleille

Ἁγιου οὓς

ἐξελέξατο

Πνεύματος

Pneumatos
dia
G1223 G4151
kautta Hengen

ἀνελήφθη·

Hagiou hous ekseleksato
anelēfthē
G40
G3739 G1586
G353
Pyhän jotka Hän oli valinnut Hänet otettiin ylös
TKIS 2. siihen päivään asti, jona Hänet otettiin ylös, sen jälkeen, kun Hän Pyhän Hengen välityksellä
oli antanut käskyn valitsemilleen apostoleille.
FiSTLK2017 2. siihen päivään asti, jona hänet otettiin ylös, hänen annettuaan Pyhän Hengen kautta
käskyn apostoleille, jotka hän oli valinnut,
Biblia1776 2. Hamaan siihen päivään asti, jona hän otettiin ylös, sitte kuin hän apostoleille, jotka
hän valinnut oli, Pyhän Hengen kautta oli käskyn antanut;
CPR1642 2. Haman sijhen päiwän asti jona hän ylösotettin: sijtte cuin hän Apostoleille jotca hän
walinnut oli Pyhän Hengen cautta oli käskyn andanut.
UT1548 2. Hama' sihen peiuen asti/ cuna hen oli ylesotettu/ Sijtte quin hen Apostoleiten( iotca hen
wloswalinut oli) pyhen Hengen cautta oli keskyn andanut.( Hamaan siihen päiwään asti/ kuna hän
oli ylösotettu/ Siitä kuin hän apostoleitten( jotka hän uloswalinnut oli) Pyhän Hengen kautta oli
käskyn antanut.)
Ref2016NTSve 2. fram till den dag då han blev upptagen, sedan han genom den Helige Ande hade
gett befallningar åt apostlarna som han hade utvalt.
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TR Scriverer 3. οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς
τεκμηρίοις, δι’ ἡμερῶν τεσσαράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς, καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς
βασιλείας τοῦ Θεοῦ.
Gr-East 3. οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς
τεκμηρίοις, δι’ ἡμερῶν τεσσαράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς
βασιλείας τοῦ Θεοῦ.
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TKIS 3. Heille Hän myös kärsimisensä jälkeen moninaisin todistuksin osoitti elävänsä, ilmestyen
heille neljänkymmenen päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnasta.
FiSTLK2017 3. ja joille hän myös kärsimisensä jälkeen monin kiistattomin todistein osoitti elävänsä
ilmestyen heille neljänkymmenen päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnasta.
Biblia1776 3. Joille hän myös kärsimisensä jälkeen oli itsensä eläväksi osoittanut moninaisilla
merkeillä, ja näkyi heille neljäkymmentä päivää, ja puhui heille Jumalan valtakunnasta.
CPR1642 3. Joille hän myös kärsimisens jälken oli idzens eläwäxi osottanut moninaisella
opettamisella ja näytteli heille hänens neljäkymmendä päiwä ja puhui heille Jumalan
waldacunnasta.
UT1548 3. Joille hen mös Kersimise's ielkin oli itzens eleuexi osottanut moninaisen opettamisen
cautta/ ia neutteli hene's heille Neliekymende peiue/ ia puhui heille Jumalan Waldakunnast.( Joille
hän myös kärsimisensä jälkeen oli itsensä eläwäksi osoittanut moninaisen opettamisen kautta/ ja
näytteli hänensä heille neljäkymmentä päiwää/ ja puhui heille Jumalan waltakunnasta.)
Ref2016NTSve 3. För dem hade han också efter sitt lidande, genom många säkra bevis visat sig
levande, då han lät sig ses av dem i fyrtio dagar och talade med dem om Guds rike.
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TR Scriverer 4. καὶ συναλιζόμενος μετ’ αὐτῶν παρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ Ἱεροσολύμων μὴ
χωρίζεσθαι, ἀλλὰ περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός, ἣν ἠκούσατέ μου•
Gr-East 4. καὶ συναλιζόμενος παρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ Ἱεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι,
ἀλλὰ περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρὸς ἣν ἠκούσατέ μου·
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TKIS 4. Ollessaan heidän kanssaan, Hän kielsi heitä lähtemästä Jerusalemista, vaan käski
odottamaan Isältä sitä, mikä oli luvattu, ja sanoi: "Siitä olette minulta kuulleet.

FiSTLK2017 4. Kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, hän käski heitä ja sanoi: "Älkää lähtekö
Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka kuulitte minulta.
Biblia1776 4. Ja kuin hän heidät oli koonnut, kielsi hän heitä lähtemästä Jerusalemista, vaan että
he Isän lupausta odottaisivat, josta te olette (sanoi hän) kuulleet minulta.
CPR1642 4. Ja cuin hän heidän oli coonnut kielsi hän heitä lähtemäst Jerusalemist waan että he
Isän lupausta odotaisit josta te oletta sanoi hän cuullet minulda:
UT1548 4. Ja quin he' heite oli coonut/ kielsi hen heite Jerusalemist poismenemest waan
Odhottaman Isen Lupausta/ Josta te cwlluet oletta( ma hen) minulda.( Ja kuin hän heitä oli
koonnut/ kielsi hän heitä Jerusalemista pois menemästä waan odottamaan Isän lupausta/ Josta
te kuulleet olette minulta.)
Ref2016NTSve 4. Då han hade församlat dem, befallde han dem: Lämna inte Jerusalem utan
invänta Faderns löfte som ni har hört av mig.
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TR Scriverer 5. ὅτι Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν Πνεύματι
Ἁγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας.
Gr-East 5. ὅτι Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν Πνεύματι
ἁγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας.

ὅτι

Ἰωάννης μὲν

ἐβάπτισεν ὕδατι ὑμεῖς

δὲ

βαπτισθήσεσθε ἐν

baptisthēsesthe en
hoti
de
Iōannēs men ebaptisen hydati hymeis
G3754 G2491
G5210
G1161
G907
G1722
G3303 G907
G5204
että
kastetaan
Johannes tosin kastoi
vedellä mutta teidät

Πνεύματι Ἀγίῳ

οὐ

μετὰ

πολλὰς ταύτας ἡμέρας

meta pollas tautas hēmeras
Pneumati Hagiō ou
G4151
G40
G3756 G3326 G4183 G5025 G2250
Hengessä Pyhässä ei
jälkeen monien näiden päivien
TKIS 5. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhässä Hengessä muutamien
päivien kuluttua."
FiSTLK2017 5. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan
näiden päivien jälkeen."
Biblia1776 5. Sillä Johannes tosin kasti vedellä, mutta te kastetaan Pyhällä Hengellä, ei monen
päivän perästä.
CPR1642 5. Sillä Johannes tosin casti wedellä mutta te castetan Pyhällä Hengellä ei monen
päiwän perästä.
UT1548 5. Sille ette Johannes tosin wedhelle castoi/ Mutta teiden pite pyhelle Hengelle
castettaman/ ei nyt monen peiuen peräst.( Sillä että Johannes tosin wedellä kastoi/ Mutta teidän
pitää Pyhällä Hengellä kastettaman/ ei nyt monen päiwän perästä.)
Ref2016NTSve 5. För Johannes döpte verkligen i vatten, men ni ska om några få dagar bli döpta i
den Helige Ande.
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TR Scriverer 6. Οἱ μὲν οὖν συνελθόντες ἐπἠρώτων αὐτὸν λέγοντες, Κύριε, εἰ ἐν τῷ
χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ Ἰσραήλ;
Gr-East 6. οἱ μὲν οὖν συνελθόντες ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες· Κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνῳ
τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ Ἰσραήλ;
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TKIS 6. Niin he ollessaan koolla, kysyivät Häneltä sanoen: "Herra, tälläkö ajalla rakennat jälleen
Israelille valtakunnan?"
FiSTLK2017 6. Ollessaan koolla he kysyivät häneltä sanoen: "Herra, tälläkö ajalla rakennat jälleen
Israelille valtakunnan?"
Biblia1776 6. Kuin he siis kokoontuneet olivat, kysyivät he häneltä, sanoen: Herra, tällä ajallakos
Israelille valtakunnan jälleen rakennat?
CPR1642 6. COsca he sijs cocondunet olit kysyit he hänelle sanoden: HERra nytkös Israelin
waldacunnan rakennat?
UT1548 6. Coska he sis cocondunet olit/ kysyit he henelle sanoden/ HERRA/ nytkös ylesrakennat
sen Israelin Waldakunnan?( Koska he siis kokoontuneet olit/ kysyit he hänelle sanoen/ HERRA/
nytkös ylösrakennat sen Israelin waltakunnan?)
Ref2016NTSve 6. Då de nu var samlade frågade de honom och sa: Herre, ska du i denna tid
återupprätta riket åt Israel?
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TR Scriverer 7. εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς, Οὐχ ὑμῶν ἐστι γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ

πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ
Gr-East 7. εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς· Οὐχ ὑμῶν ἐστι γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ
ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ,
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TKIS 7. Hän sanoi heille: "Ei teidän tarvitse tietää aikoja tai hetkiä, jotka Isä omalla vallallaan on
asettanut,
FiSTLK2017 7. Hän sanoi heille: "Teidän asianne ei ole tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä on
omassa vallassaan asettanut,
Biblia1776 7. Mutta hän sanoi heille: ei teidän tule tietää aikaa eikä hetkeä, jotka Isä on omaan
voimaansa pannut.
CPR1642 7. Hän sanoi heille: ei teidän tule tietä aica eli hetke jotca Isä on hänen woimaans pannut.
UT1548 7. Nin hen sanoi heille/ Ei teiden tule tiete aica eli hetki/ iotca Ise o'bi pannut henen
woimasans.( Niin hän sanoi heille/ Ei teidän tule tietää aikaa eli hetki/ jotka Isä ompi pannut hänen
woimassansa.)
Ref2016NTSve 7. Då sa han till dem: Det är inte er sak att veta tider eller stunder som Fadern i sin
makt har fastställt.
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TR Scriverer 8. ἀλλὰ λήψεσθε δύναμιν, ἐπελθόντος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐφ’ ὑμᾶς• καὶ

ἔσεσθέ μοι μάρτυρες ἔν τε Ἰερουσαλήμ, καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ, καὶ
ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.
Gr-East 8. ἀλλὰ λήψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐφ’ ὑμᾶς, καὶ

ἔσεσθέ μου μάρτυρες ἔν τε Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ καὶ
ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.
ἀλλὰ λήψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ
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TKIS 8. vaan te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te tulette olemaan minun todistajani
sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka."
FiSTLK2017 8. vaan saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee päällenne [1] , ja tulette olemaan minun
todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa, Samariassa ja aina maan ääriin saakka."
Biblia1776 8. Vaan teidän pitää saaman Pyhän Hengen voiman, joka on tuleva teidän päällenne, ja
teidän pitää minun todistajani oleman, sekä Jerusalemissa, että koko Juudeassa ja Samariassa, ja
sitte maailman ääreen.
CPR1642 8. Waan teidän pitä saaman Pyhän Hengen woiman joca on tulewa teidän päällenne. Ja
teidän pitä minun todistajani oleman ei ainoastans Jerusalemis mutta myös coco Judeas ja
Samarias ja sijtte mailman äreen.

UT1548 8. Waan teiden pite saaman sen pyhen Hengen auwun/ ioca teiden pälen tulepi. Ja teiden
pite oleman minun todhistaiani/ ei waiuoin Jerusalemis/ mutta mös caikes Judeas ia Samarias/ ia
sijtte Haman Maan ären( Waan teidän pitää saaman se Pyhän Hengen awun/ joka teidän päällen
tuleepi. Ja teidän pitää oleman minun todistajani/ ei waiwoin Jerusalemis/ mutta myös kaikes
Judeassa ja Samariassa/ ja siitä hamaan maan ääreen.)
Ref2016NTSve 8. Men ni ska få kraft efter att den Helige Ande har kommit över er och ni ska vara
vittnen åt mig både i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta
gräns.
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TR Scriverer 9. καὶ ταῦτα εἰπών, βλεπόντων αὐτῶν ἐπήρθη, καὶ νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν
ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν.
Gr-East 9. καὶ ταῦτα εἰπὼν βλεπόντων αὐτῶν ἐπήρθη, καὶ νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ
τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν.
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TKIS 9. Kun Hän oli tämän sanonut, Hänet kohotettiin heidän nähtensä, ja pilvi vei Hänet pois
heidän näkyvistään.
FiSTLK2017 9. Kun hän oli tämän sanonut, hänet kohotettiin ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet
pois heidän näkyvistään.
Biblia1776 9. Ja kuin hän nämät sanonut oli, otettiin hän ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänen
ylös heidän silmäinsä edestä.
CPR1642 9. JA cuin hän nämät sanonut oli otettin hän ylös heidän nähdens ja pilwi wei hänen ylös
heidän silmäins edestä.
UT1548 9. Ja quin hen nämet sanonut oli/ nin hen heiden nähdens ylesotettin/ ia yxi Pilui ylesuei
henen heiden silmeins edest.( Ja kuin hän nämät sanonut oli/ niin hän heidän nähdens ylösotettiin/
ja yksi pilwi ylösjäi hänen heidän silmäinsä edest.)
Ref2016NTSve 9. Och när han hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp, och en molnsky tog
honom ur deras åsyn.
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TR Scriverer 10. καὶ ὡς ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τὸν οὐρανόν, πορευομένου αὐτοῦ, καὶ
ἰδοὺ ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν αὐτοῖς ἐν ἐσθῆτι λευκῇ,
Gr-East 10. καὶ ὡς ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τὸν οὐρανὸν πορευομένου αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ
ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν αὐτοῖς ἐν ἐσθῆτι λευκῇ,

καὶ

ὡς

ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς

τὸν

οὐρανόν πορευομένου αὐτοῦ καὶ

kai
hōs
ton
atenidzontes ēsan eis
ouranon poreuomenou autou kai
G2532 G5613 G816
G1519
G3588
G2258
G3772
G4198
G846 G2532
kun
he
tarkkailleet olivat
taivaalle mennessä
Hänen niin

ἰδοὺ

ἄνδρες δύο

παρειστήκεισαν αὐτοῖς ἐν

idou
andres dyo
pareistēkeisan
G2400 G435 G1417 G3936
katso miehiä kaksi seisoi luonaan

ἐσθῆτι

λευκῇ

esthēti
leukē
autois en
G3022
G846 G1722 G2066
heidän
vaatteissa valkoisissa

TKIS 10. Mutta kun he jännittyneinä katselivat taivaalle Hänen mennessään, niin katso, kaksi
miestä seisoi heidän luonaan valkeissa vaatteissa.
FiSTLK2017 10. Kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, katso, heidän luonaan seisoi kaksi
miestä valkoisissa vaatteissa.
Biblia1776 10. Ja kuin he katselivat taivaaseen, hänen mennessänsä, katso, heidän tykönänsä
seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa,
CPR1642 10. Ja cuin he cadzelit Taiwasen hänen mennesäns cadzo nijn heidän tykönäns seisoi
caxi miestä walkeisa waatteisa jotca sanoit:
UT1548 10. Ja quin he catzelit Taiuasen henen mennesens/ Catzo/ nin seisoit heiden tykenens
caxi Mieste walkeis waatteis/ iotca mös sanoit/( Ja kuin he katselit taiwaaseen hänen
mennessänsä/ Katso/ niin seisoit heidän tykönänsä kaksi miestä walkeissa waatteissa/ jotka
myös sanoit/)
Ref2016NTSve 10. Och medan de uppmärksamt såg mot himlen, när han for upp, se, då stod två
män i vita kläder hos dem.
11
TR Scriverer 11. οἳ καὶ εἶπον, Ἄνδρες Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε ἐμβλέποντες εἰς τὸν
οὐρανόν; οὗτος ὁ Ἰησοῦς, ὁ ἀναληφθεὶς ἀφ’ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανόν, οὕτως ἐλεύσεται
ὃν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν.
Gr-East 11. οἳ καὶ εἶπον· Ἄνδρες Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε ἐμβλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν;
οὗτος ὁ Ἰησοῦς ὁ ἀναληφθεὶς ἀφ’ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανὸν, οὕτως ἐλεύσεται, ὃν τρόπον
ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν.

οἳ

καὶ

εἶπον

ἄνδρες γαλιλαῖοι τί

ἑστήκατε ἐμβλέποντες εἰς

ti
hoi
kai
eipon
andres galilaioi
hestēkate emblepontes eis
G3739 G2532 G2036
G5101 G2476
G1689
G1519
G435 G1057
ja
jotka sanoivat miehet galilealaiset mitä seisotte katselemassa

τὸν

οὐρανόν οὗτος ὁ

Ἰησοῦς ὁ

ἀναληφθεὶς

ἀφ’

ὑμῶν εἰς

τὸν

ton
analēftheis
af
hymōn eis
ton
ouranon outos ho
Iēsous ho
G3588 G3772
G575 G5216 G1519 G3588
G3778 G3588 G2424 G3588 G353
joka otettiin ylös
teiltä
taivaalle tämä
Jeesus

οὐρανόν οὕτως ἐλεύσεται ὃν
ouranon houtōs eleusetai
G3772
G3779 G2064
taivaaseen niin
on tuleva

εἰς

τὸν

τρόπον

ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόμενον

tropon
etheasasthe auton poreuomenon
hon
G5158
G2300
G846 G4198
G3739
Hänen menevän
samalla tavalla kuin näitte

οὐρανόν

eis
ton
ouranon
G1519 G3588 G3772
taivaaseen
TKIS 11. Nämä sanoivat: ”Galilean miehet, mitä seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka
otettiin teiltä ylös taivaaseen, tulee samalla tavalla kuin näitte Hänen taivaaseen menevän.”
FiSTLK2017 11. Nämä sanoivat: "Galilean miehet, mitä seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus,
joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin näitte hänen taivaaseen
menevän."
Biblia1776 11. Jotka myös sanoivat: Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaasen? Tämä
Jesus, joka teiltä otettiin ylös taivaasen, on niin tuleva kuin te hänen taivaasen menevän näitte.
CPR1642 11. Te Galilean miehet mitä te seisotta ja cadzotta Taiwasen? tämä Jesus joca teildä
otettin Taiwasen on nijn tulewa cuin te hänen Taiwasen menewängin näitte.
UT1548 11. Te Galilean miehet/ mite te seisotta ia catzotta Taiuasen? Teme Iesus ioca teilde
ylesotettin Taiuasen/ hen ombi nin tuleua/ quin te näitte henen meneuen Taiuasen.( Te Galilean
miehet/ mitä te seisotte ja katsotte taiwaaseen? Tämä Jesus joka teiltä ylösotettiin taiwaaseen/
hän ompi niin tulewa/ kuin te näitte hänen menewän taiwaaseen.)
Ref2016NTSve 11. Och de sa: (Ni) galileiska män, varför står ni (och) ser upp mot himlen? Denne
Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, (han) ska komma igen på samma sätt som ni har
sett honom fara upp till himlen.
12
TR Scriverer 12. Τοτε ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλὴμ ἀπὸ ὄρους τοῦ καλουμένου
Ἐλαιῶνος, ὅ ἐστιν ἐγγὺς Ἰερουσαλήμ, σαββάτου ἔχον ὁδόν.
Gr-East 12. Τότε ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ ὄρους τοῦ καλουμένου ἐλαιῶνος, ὅ
ἐστιν ἐγγὺς Ἱερουσαλὴμ, σαββάτου ἔχον ὁδόν.

τοτε

ὑπέστρεψαν εἰς

Ἰερουσαλὴμ ἀπὸ ὄρους τοῦ

καλουμένου Ἐλαιῶνος

tote
kaloumenou Elaiōnos
hypestrepsan eis
Ierousalēm
apo orous tou
G5119 G5290
G1638
G1519 G2419
G575 G3735 G3588 G2564
silloin he palasivat
vuorelta
Jerusalemiin
jota kutsuttiin Öljyvuoreksi

ὅ

ἐστιν ἐγγὺς Ἰερουσαλήμ σαββάτου

ho
estin engys Ierousalēm
G3739 G2076 G1451 G2419
joka
on
lähellä Jerusalemia

ἔχον

echon
sabbatou
G2192
G4521
sapatinmatkan joka on

ὁδόν
hodon
G3598
päässä/ joka on sapatinmatkan päässä

TKIS 12. Silloin he palasivat Jerusalemiin vuorelta, jota kutsutaan Öljyvuoreksi ja, joka on lähellä
Jerusalemia, sapatinmatkan päässä.
FiSTLK2017 12. Silloin he palasivat Jerusalemiin vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi ja joka on
lähellä Jerusalemia, sapatinmatkan päässä.
Biblia1776 12. Silloin he palasivat Jerusalemiin vuorelta, joka Öljymäeksi kutsutaan ja on läsnä
Jerusalemia sabbatin matkan.
CPR1642 12. Nijn he palaisit Jerusalemijn wuorelda joca Öljymäexi cudzutan ja on Jerusalemist liki
Sabbathin matcan.
UT1548 12. Nin he palasit Jerusalemin Woorelda/ ioca cutzutan Olio meki/ ia taambana on
Jerusalemist ydhen Lepopeiuekunnan matka.( Niin he palasit Jerusalemiin wuorelta/ joka
kutsutaan Öljymäki/ ja taampana on Jerusalemista yhden lepopäiwäkunnan matka.)
Ref2016NTSve 12. Då vände de tillbaka till Jerusalem från det berg som heter Oljeberget, som
ligger nära Jerusalem, en sabbatsdags resa därifrån.
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TR Scriverer 13. καὶ ὅτε εἰσῆλθον, ἀνέβησαν εἰς τὸ ὑπερῷον οὗ ἦσαν καταμένοντες, ὅ τε

Πέτρος καὶ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης καὶ Ἀνδρέας, Φίλιππος καὶ Θωμᾶς,
Βαρθολομαῖος καὶ Ματθαῖος, Ἰάκωβος Ἁλφαίου καὶ Σίμων ὁ ζηλωτής, καὶ Ἰούδας
Ἰακώβου.
Gr-East 13. καὶ ὅτε εἰσῆλθον, ἀνέβησαν εἰς τὸ ὑπερῷον οὗ ἦσαν καταμένοντες, ὅ τε

Πέτρος καὶ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης καὶ Ἀνδρέας, Φίλιππος καὶ Θωμᾶς,
Βαρθολομαῖος καὶ Ματθαῖος, Ἰάκωβος Ἁλφαίου καὶ Σίμων ὁ Ζηλωτὴς καὶ Ἰούδας
Ἰακώβου.
καὶ

ὅτε

εἰσῆλθον

ἀνέβησαν

εἰς

τὸ

ὑπερῷον οὗ

ἦσαν

kai
ote
eisēlthon
anebēsan
eis
to
ēsan
hyperōon hou
G2532 G3753 G1525
G305
G1519 G3588 G5253
G3757 G2258
ja
kun
yläsaliin jossa he olivat
he tulivat sisälle nousivat ylös

καταμένοντες ὅ

τε

Πέτρος καὶ

te
katamenontes ho
Petros
G2650
G3588 G5037 G4074
sekä Pietari
oleskelivat

Φίλιππος καὶ
Filippos
G5376
Filippus

καὶ

kai
Iakōbos
G2532 G2385
että
Jaakob

Θωμᾶς Βαρθολομαῖος καὶ

Thōmas Bartholomaios
kai
G2532 G2381 G918
Tuomas Bartolomeus
ja

Σίμων ὁ

Ἰάκωβος καὶ

ζηλωτής καὶ

Ἰωάννης καὶ

Ἀνδρέας

Andreas
kai
Iōannēs kai
G2532 G2491
G2532 G406
Andreas
ja
Johannes ja

Ματθαῖος Ἰάκωβος Ἁλφαίου

kai
Matthaios Iakōbos
G2532 G3156
G2385
ja
Matteus
Jaakob

Halfaiou
G256
Alfeuksen poika

Ἰούδας Ἰακώβου

kai
Simōn ho
dzēlōtēs kai
Ioudas Iakōbou
G2532 G4613 G3588 G2208
G2532 G2455 G2385
ja
Simon
Kiivailija ja
Juudas Jaakobin veli
TKIS 13. Tultuaan sisälle kaupunkiin, he menivät siihen yläsaliin, jossa oleskelivat sekä Pietari että
*Jaakob ja Johannes* ja Andreas. Filippus ja Tuomas, Bartolomeus ja Matteus, Jaakob, Alfeuksen
poika, ja Simon, kiivailija, sekä Juudas, Jaakobin veli.

FiSTLK2017 13. Kun he olivat tulleet kaupunkiin, he menivät siihen yläsaliin, jossa he oleskelivat:
Pietari, Johannes, Jaakob, Andreas, ja Filippos, Tuomas, Bartolomeos, Matteus ja Jaakob
Alfeoksen poika, Simon, kiivailija, ja Juuda Jaakobin poika.
Biblia1776 13. Ja kuin he tulivat sisälle, niin he astuivat ylös saliin, kussa he oleskelivat: Pietari ja
Jakob, ja Johannes ja Andreas, Philippus ja Toomas, Bartolomeus ja Matteus, Jakob Alphein poika
ja Simon Zelotes, ja Juudas Jakobin.
CPR1642 13. Ja cuin he sinne tulit nijn he menit sijhen Salijn cusa nämät olit: Petari ja Jacobus
Johannes ja Andreas Philippus ja Thomas Bartholomeus ja Mattheus Jacobus Alphein poica ja
Simon Zelotes ja Judas Jacobi.
UT1548 13. Ja quin he siselletulit/ nin he ylesastuit sihen Salijn/ cussa nämet oleskelit/ Petari ia
Jacobus/ Johannes ia Andreas/ Philippus ia Thomas/ Bartholomeus ia Mattheus/ Jacobus
Alphein poica ia Simon Zelotes/ Ja Judas Jacobin weli.( Ja kuin he sisälle tulit/ niin he ylös astuit
siihen saliin/ kussa nämät oleskelit/ Pietari ja Jakobus/ Johannes ja Andreas/ Philippus ja
Thomas/ Bartholomeus ja Mattheus/ Jakobus Alphein poika ja Simon Zelotes/ ja Judas Jakobin
weli.)
Ref2016NTSve 13. Och när de hade kommit in, gick de upp i den sal i övervåningen där de höll till,
både Petrus och Jakob och Johannes och Andreas, Filippus och Tomas, Bartolomeus och Matteus,
Jakob, Alfeus son, och Simon seloten och Judas, Jakobs (son).
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TR Scriverer 14. οὗτοι πάντες ἦσαν προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν τῇ προσευχῇ καὶ τῇ
δεήσει, σὺν γυναιξὶ καὶ Μαρίᾳ τῇ μητρὶ τοῦ Ἰησοῦ, καὶ σὺν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ.
Gr-East 14. οὗτοι πάντες ἦσαν προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν τῇ προσευχῇ καὶ τῇ
δεήσει σὺν γυναιξὶ καὶ Μαρίᾳ τῇ μητρὶ τοῦ Ἰησοῦ καὶ σὺν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ.

οὗοι

πάντες ἦσαν προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν

τῇ

προσευχῇ

καὶ

houtoi pantes ēsan proskarterountes
G3778 G3956 G2258 G4342
nämä kaikki olivat kestävinä

proseuchē kai
homothymadon tē
G3588 G4335
G2532
G3661
yksimielisesti
rukouksessa ja

τῇ

Μαρίᾳ τῇ

δεήσει

σὺν

γυναιξὶ καὶ

μητρὶ τοῦ

Ἰησοῦ

καὶ

deēsei
tē
syn
gynaiksi kai
mētri tou
Iēsou
kai
Maria tē
G3588 G1162
G4862 G1135 G2532 G3137 G3588 G3384 G3588 G2424
G2532
äidin
anomisessa kanssa vaimojen ja
Jeesuksen ja
Marian

σὺν

τοῖς

ἀδελφοῖς αὐτοῦ

syn
tois
adelfois
G4862 G3588 G80
kanssa
veljiensä

autou
G846
Hänen

TKIS 14. Nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa (ja anomisessa) vaimojen kanssa ja
Marian, Jeesuksen äidin, ja Hänen veljiensä kanssa.
FiSTLK2017 14. Nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa ja anomisessa naisten kanssa ja
Marian, Jeesuksen äidin, kanssa ja Jeesuksen veljien kanssa.
Biblia1776 14. Nämät kaikki olivat yksimielisesti pysyväiset rukouksessa ja anomisessa, vaimoin
kanssa ja Marian Jesuksen äidin ja hänen veljeinsä kanssa.

CPR1642 14. Nämät olit yximielisest rucouxes ja anomises waimoin ja Marian Jesuxen Äitin ja
hänen weljeins cansa.
UT1548 14. Nämet caiki olit alati ynne yximielisesta Rucouxes ia auxenshwtamises ynne Waimoin/
ia Marian Iesusen eitin cansa/ ia henen Welieins cansa.( Nämät kaikki olit alati ynnä yksimielisestä
rukouksessa ja awuksi huutamisessa ynnä waimoin/ ja Marian Jesuksen äitin kanssa/ ja hänen
weljeinsä kanssa.)
Ref2016NTSve 14. Alla dessa höll enigt och troget ut i bön och åkallan, tillsammans med kvinnorna
och Maria, Jesu mor, samt med hans bröder.
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TR Scriverer 15. Καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἀναστὰς Πέτρος ἐν μέσῳ τῶν μαθητῶν
εἶπεν ἦν τε ὄχλος ὀνομάτων ἐπὶ τὸ αὐτὸ ὡς ἑκατὸν εἴκοσιν,
Gr-East 15. Καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἀναστὰς Πέτρος ἐν μέσῳ τῶν μαθητῶν εἶπεν·
ἦν τε ὄχλος ὀνομάτων ἐπὶ τὸ αὐτὸ ὡς ἑκατὸν εἴκοσιν·

καὶ

ἐν

ταῖς

ἡμέραις ταύταις ἀναστὰς Πέτρος ἐν

kai
en
tais
hēmerais tautais
G2532 G1722 G3588 G2250
G5025
ja
päivinä niinä

μαθητῶν

εἶπεν ἦν

τε

anastas
G450
nousi

Petros
G4074
Pietari

ὄχλος ὀνομάτων ἐπὶ

μέσῳ

τῶν

mesō tōn
en
G1722 G3319 G3588
keskellä

τὸ

αὐτὸ ὡς

ἑκατὸν

to
mathētōn
eipen ēn
te
ochlos onomatōn epi
auto hōs
hekaton
G3101
G2036 G2258 G5037 G3793 G3686
G1909 G3588 G846 G5613 G1540
joukko nimiä
sata
opetuslapsia sanoen ollessa
koolla noin

εἴκοσιν
eikosin
G1501
kaksikymmentä
TKIS 15. Niinä päivinä Pietari nousi opetuslasten* keskellä — koolla oli noin sata kaksikymmentä
henkeä käsittävä joukko — ja sanoi:
FiSTLK2017 15. Niinä päivinä Pietari nousi opetuslasten keskellä, kun oli väkeä koolla noin sadan
kahdenkymmenen nimen joukko, ja sanoi:
Biblia1776 15. Ja niinä päivinä nousi Pietari opetuslasten keskellä ja sanoi: (ja joukko oli nimiltä
yhteen lähes kaksikymmentä toista sataa:)
CPR1642 15. JA nijnä päiwinä nousi Petari Opetuslasten seast ja sanoi ( ja joucko oli lähes
caxikymmendä toista sata )
UT1548 15. Ja nijne peiuine ylesnousi Petari Opetuslasten seas/ ia sanoi( ia oli Joucko nimilde
ychten lehes caxikymende toista sata)( Ja niinä päiwinä ylösnousi Pietari opetuslasten seassa/ ja
sanoi( ja oli joukko nimeltä yhtään lähes kaksikymmentä toista sataa))
Ref2016NTSve 15. Och i de dagarna stod Petrus upp bland lärjungarna – ett antal av omkring 120
personer var samlade – och sa:

16
TR Scriverer 16. Ἄνδρες ἀδελφοί, ἔδει πληρωθῆναι τὴν γραφὴν ταύτην, ἣν προεῖπε τὸ

Πνεῦμα τὸ Ἅγιον διὰ στόματος Δαβὶδ περὶ Ἰούδα, τοῦ γενομένου ὁδηγοῦ τοῖς
συλλαβοῦσι τὸν Ἰησοῦν
Gr-East 16. Ἄνδρες ἀδελφοί, ἔδει πληρωθῆναι τὴν γραφὴν ταύτην ἣν προεῖπε τὸ

Πνεῦμα τὸ ἅγιον διὰ στόματος Δαυῒδ περὶ Ἰούδα τοῦ γενομένου ὁδηγοῦ τοῖς
συλλαβοῦσι τὸν Ἰησοῦν,
ἄνδρες ἀδελφοί ἔδει
andres adelfoi
G435 G80
miehet veljet

τὸ

πληρωθῆναι τὴν

γραφὴν

ταύτην ἣν

προεῖπε

plērōthēnai
tēn
grafēn
proeipe
edei
tautēn hēn
G3588 G1124
G1163 G4137
G5026 G3739 G4277
käymän toteen
piti
Kirjoituksen tämän jonka edeltä on puhunut

Πνεῦμα τὸ

Ἅγιον διὰ
Ηagion dia

to
Pneuma to
G3588 G4151 G3588 G40
Henki
Pyhä

γενομένου ὁδηγοῦ τοῖς

στόματος Δαβὶδ περὶ

Ἰούδα

τοῦ

tou
peri
Iouda
stomatos David
G3588
G1223 G4750
G1138 G4012 G2455
suulla
Daavidin
Juudaasta

συλλαβοῦσι

τὸν

Ἰησοῦν

genomenou hodēgou tois
syllabousi
ton
Iēsoun
G1096
G3595
G3588 G2424
G3588 G4815
joka oli
oppaana niille jotka vangitsivat
Jeesuksen
TKIS 16. ”Miehet, veljet, sen kirjoituksen piti käymän toteen, jonka Pyhä Henki on Daavidin suulla
ennalta puhunut Juudaasta, joka oli Jeesuksen kiinniottajain oppaana.
FiSTLK2017 16. "Miehet, veljet, sen Raamatun sanan piti käydä toteen, jonka Pyhä Henki on
Daavidin suun kautta edeltä puhunut Juudaksesta, joka rupesi Jeesuksen kiinniottajien oppaaksi.
Biblia1776 16. Te miehet ja veljet! se kirjoitus piti täytettämän, jonka Pyhä Henki oli Davidin suun
kautta Juudaasta ennen sanonut, joka niiden johdattajaksi tuli, jotka Jesuksen ottivat kiinni.
CPR1642 16. Te miehet ja weljet se Kirjoitus piti täytettämän jonga Pyhä Hengi oli Dawidin suun
cautta Judasta ennen sanonut: joca nijden johdattaja oli cuin Jesuxen otit kijnni:
UT1548 16. Te Miehet ia Weliet/ Sen Kirioituxen piti teutetteme'/ ionga pyhe Hengi ennen sanonut
oli Dauidin suun läpitze Judasesta/ ioca oli heiden Johdattaians quin Iesusen kijniotit/( Te miehet
ja weljet/ Sen kirouksen piti täytettämän/ jonka Pyhä Henki ennen sanonut oli Dawidin suun läwitse
Judasesta/ joka oli heidän johdattajansa kuin Jesuksen kiinni otit/)
Ref2016NTSve 16. Män, bröder, det ställe i Skriften måste gå i uppfyllelse som den Helige Ande
genom Davids mun hade förutsagt om Judas, som blev en vägvisare åt dem som grep Jesus.
17
TR Scriverer 17. ὅτι κατηριθμημένος ἦν σὺν ἡμῖν, καὶ ἔλαχε τὸν κλῆρον τῆς διακονίας
ταύτης.
Gr-East 17. ὅτι κατηριθμημένος ἦν σὺν ἡμῖν καὶ ἔλαχε τὸν κλῆρον τῆς διακονίας
ταύτης.

ὅτι

κατηριθμημένος ἦν

σὺν

ἡμῖν

καὶ

ἔλαχε τὸν

κλῆρον τῆς

hoti
syn
hēmin kai
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G3754 G2674
G4862
G2254
G2532
G2975
G3588
G2819 G3588
G2258
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joukkoomme meidän ja
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diakonias
tautēs
G1248
G5026
palvelustoimessa tässä
TKIS 17. Sillä hänet luettiin joukkoomme, ja hän oli saanut osan tässä palvelutoimessa.
FiSTLK2017 17. Sillä hän oli meidän joukkoomme luettu ja oli saanut osalleen tämän viran.
Biblia1776 17. Sillä hän oli meidän lukuumme luettu, ja oli tämän viran meidän kanssamme saanut.
CPR1642 17. Sillä hän oli meidän lucuum luettu ja on tämän wiran meidän cansam saanut.
UT1548 17. Sille ette hen oli meiden Luussa luettu/ ia on temen Wirghan meiden cansam saanut/(
Sillä että hän oli meidän luwussa luettu/ ja on tämän wiran meidän kanssamme saanut/)
Ref2016NTSve 17. För han räknades som en av oss och hade fått sin del i denna tjänst.
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TR Scriverer 18. οὗτος μὲν οὖν ἐκτήσατο χωρίον ἐκ τοῦ μισθοῦ τῆς ἀδικίας, καὶ πρηνὴς
γενόμενος ἐλάκησε μέσος, καὶ ἐξεχύθη πάντα τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ.
Gr-East 18. οὗτος μὲν οὖν ἐκτήσατο χωρίον ἐκ μισθοῦ τῆς ἀδικίας, καὶ πρηνὴς
γενόμενος ἐλάκησε μέσος, καὶ ἐξεχύθη πάντα τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ.

οὗτος μὲν

οὖν

ἐκτήσατο χωρίον ἐκ

outos men oun
ektēsato
G3778 G3303 G3767 G2932
hän
sitten
hankki

πρηνὴς

τοῦ

μισθοῦ τῆς

ἀδικίας καὶ

tou
misthou tēs
adikias
kai
chōrion ek
G2532
G5564 G1537 G3588 G3408 G3588 G93
palkasta
pellon
vääryyden ja

γενόμενος ἐλάκησε μέσος καὶ

ἐξεχύθη

πάντα τὰ

prēnēs
genomenos elakēse mesos kai
eksechythē panta ta
G4248
G1096
G3956 G3588
G2997 G3319 G2532 G1632
halkesi keskeltä ja
alas suistuneeksi kun tuli
valuivat ulos kaikki

σπλάγχνα

αὐτοῦ

splagchna
autou
G4698
G846
sisälmyksensä hänen
TKIS 18. Hän hankki itselleen pellon vääryyden palkalla. Suistuttuaan alas, hän repesi keskeltä ja
kaikki hänen sisälmyksensä valuivat ulos.
FiSTLK2017 18. Hän hankki itselleen pellon väärintekonsa palkalla, ja hän suistui alas ja halkesi
keskeltä, niin että kaikki hänen sisälmyksensä valuivat ulos.
Biblia1776 18. Hän siis on ansainnut pellon vääryyden palkasta, ja kuin hän pudotettiin alas, on hän
keskeltä kahtia pakahtunut, että kaikki hänen sisällyksensä läksivät ulos.

CPR1642 18. Ja hän on ansainnut pellon wääryden palcaxi ja hirtti idzens ja on keskeldä cahtia
pacahtunut että caicki hänen sisällyxens putoisit vlos.
UT1548 18. Teme o'bi ansanut sen Pellon Wärydhen palcasta/ ia itzens hirtti/ ia on keskelde cachti
pacachtanut/ ia caiki henen Siselyxens wlosputoisit.( Tämä ompi ansainnut se pellon wääryyden
palkasta/ ja itsensä hirtti/ ja on keskeltä kahtia pakahtunut/ ja kaikki hänen sisällyksensä ulos
putoisit.)
Ref2016NTSve 18. Men han köpte ett jordstycke för sin syndalön, och han svällde upp och (buken)
brast mitt itu och alla hans inälvor rann ut.
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TR Scriverer 19. καὶ γνωστὸν ἐγένετο πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν Ἰερουσαλήμ, ὥστε
κληθῆναι τὸ χωρίον ἐκεῖνο τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ αὐτῶν Ἁκελδαμά, τοῦτ’ ἔστι Χωρίον
αἵματος.
Gr-East 19. καὶ γνωστὸν ἐγένετο πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν Ἱερουσαλήμ, ὥστε κληθῆναι τὸ
χωρίον ἐκεῖνο τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ αὐτῶν Ἀκελδαμᾶ, τουτέστι, χωρίον αἵματος.
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TKIS 19. Se tuli kaikkien Jerusalemissa asuvain tietoon, niin että sitä peltoa heidän omalla
kielellään kutsutaan Akeldamaksi, se on Veripelloksi.
FiSTLK2017 19. Se tuli kaikkien Jerusalemin asukkaiden tietoon, ja niin peltoa kutsutaan heidän
omalla kielellään Akeldamaksi, se on: Veripelloksi.
Biblia1776 19. Ja se oli tiettävä kaikille, jotka Jerusalemissa asuvat, että se pelto heidän kielellänsä
kutsutaan Akeldama, se on: veripelto.
CPR1642 19. Ja se ilmoitettin caikille cuin Jerusalemis asuwat että se peldo heidän kielelläns
cudzutan: Hakeldama se on weripeldo.
UT1548 19. Ja se ilmestui caikille/ iotca Jerusalemis asuuat/ nin ette se sama Peldo cutzutan
heiden Kielellens Hakeldama/ se on/ Weri peldo.( Ja se ilmestyi kaikille/ jotka Jerusalemissa
asuwat/ niin että se sama pelto kutsutaan heidän kielellänsä Hakeldama/ se on/ Weripelto.)
Ref2016NTSve 19. Och det blev känt för alla dem som bor i Jerusalem, så att det jordstycket på
deras språk kallades Akeldamak, vilket betyder Blodsåkern.
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TR Scriverer 20. γέγραπται γὰρ ἐν βίβλῳ Ψαλμῶν, Γενηθήτω ἡ ἔπαυλις αὐτοῦ ἔρημος,
καὶ μὴ ἔστω ὁ κατοικῶν ἐν αὐτῇ• καί, Τὴν ἐπισκοπὴν αὐτοῦ λάβοι ἕτερος.
Gr-East 20. γέγραπται γὰρ ἐν βίβλῳ ψαλμῶν· γενηθήτω ἡ ἔπαυλις αὐτοῦ ἔρημος καὶ μὴ
ἔστω ὁ κατοικῶν ἐν αὐτῇ· καί· τὴν ἐπισκοπὴν αὐτοῦ λάβοι ἕτερος.
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TKIS 20. Sillä psalmien kirjassa on kirjoitettuna: 'Tulkoon hänen talonsa autioksi älköönkä siinä
asukasta olko' ja: 'Ottakoon toinen hänen kaitsijantoimensa'.
FiSTLK2017 20. Sillä Psalmien kirjassa on kirjoitettuna: 'Tulkoon hänen talonsa autioksi, älköönkä
siinä olko asukasta', ja: 'Ottakoon toinen [mies] hänen kaitsijantoimensa.'
Biblia1776 20. Sillä se on kirjoitettu Psaltari-raamatussa: hänen kotonsa tulkoon kylmille eikä siinä
pidä asujanta oleman, ja toisen pitää hänen piispautensa saaman.
CPR1642 20. Sillä se on kirjoitettu Psaltariramatus: hänen cotons pitä kylmille tuleman eikä sijnä
pidä asujanda oleman: ja hänen pispaudens pitä toisen saaman.
UT1548 20. Sille se on kiriotettu Psaltari Ramatus/ Henen Cotons pite tuleman kylmille/ Ja ei pide
oleman sijne asuijanda. Ja henen Pijspawdhens toinen pite saaman.( Sillä se on kirjoitettu psaltari
Raamatussa/ Hänen kotinsa pitää tuleman kylmille/ Ja ei pidä oleman siinä asujainta. Ja hänen
piispautensa toinen pitää saaman.)
Ref2016NTSve 20. För det står skrivet i Psaltaren: Låt hans gård bli öde, och låt ingen finnas som
bor där, och låt en annan få hans ämbete.
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TR Scriverer 21. δεῖ οὖν τῶν συνελθόντων ἡμῖν ἀνδρῶν ἐν παντὶ χρόνῳ ἐν ᾧ εἰσῆλθε
καὶ ἐξῆλθεν ἐφ’ ἡμᾶς ὁ Κύριος Ἰησοῦς,
Gr-East 21. δεῖ οὖν τῶν συνελθόντων ἡμῖν ἀνδρῶν ἐν παντὶ χρόνῳ ᾧ εἰσῆλθε καὶ
ἐξῆλθεν ἐφ’ ἡμᾶς ὁ Κύριος Ἰησοῦς,
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TKIS 21. Niin pitää yhden niistä miehistä, jotka ovat vaeltaneet kanssamme koko sen ajan, jona
Herra Jeesus kävi sisälle ja ulos keskellämme
FiSTLK2017 21. Niin pitää siis yhden niistä miehistä, jotka ovat vaeltaneet kanssamme koko sen
ajan, jona Herra Jeesus kävi sisään ja ulos luonamme,
Biblia1776 21. Niin pitää näistä miehistä, jotka meidän kanssamme olleet ovat kaiken sen ajan kuin
Herra Jesus meidän kanssamme ulos ja sisälle kävi,
CPR1642 21. Nijn pitä nyt näistä miehistä jotca meidän cansamme ollet owat ( caiken sen ajan
cuin HERra Jesus meidän cansamme ulos ja sisälle käwi:
UT1548 21. Nin pite nyt neiste Miehiste/ iotca meiden cansan ouat olluet( caiken sen aijan culla
HERRA IesuS wlos ia sisellekeui meiden cansan/( Niin pitää nyt näistä miehistä/ jotka meidän
kanssan owat olleet( kaiken sen ajan kulla HERRA JesuS ulos ja sisälle käwi meidän kanssan/)
Ref2016NTSve 21. Därför måste nu en av de män som har varit med oss under hela den tid som
Herren Jesus gick in och ut bland oss,
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TR Scriverer 22. ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ βαπτίσματος Ἰωάννου, ἕως τῆς ἡμέρας ἧς
ἀνελήφθη ἀφ’ ἡμῶν, μάρτυρα τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ γενέσθαι σὺν ἡμῖν ἕνα τούτων.
Gr-East 22. ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ βαπτίσματος Ἰωάννου ἕως τῆς ἡμέρας ἧς ἀνελήφθη ἀφ’
ἡμῶν, μάρτυρα τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ γενέσθαι σὺν ἡμῖν ἕνα τούτων.
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TKIS 22. Johanneksen kasteesta alkaen siihen päivään asti, jona Hänet otettiin meiltä ylös, tulla
kanssamme Hänen ylösnousemuksensa todistajaksi."

FiSTLK2017 22. Johanneksen kasteesta alkaen siihen päivään asti, jona hänet otettiin meiltä ylös,
tulla yhdeksi hänen ylösnousemisensa todistajaksi meidän kanssamme."
Biblia1776 22. Ruveten Johanneksen kasteesta hamaan siihen päivään asti, jona hän meiltä
otettiin ylös, yksi tuleman hänen ylösnousemisensa todistajaksi ynnä meidän kanssamme.
CPR1642 22. Ruweten Johannexen Castesta haman sijhen päiwän asti jona hän meildä ylösotettin
) yxi otettaman hänen ylösnousemisens todistajaxi ynnä meidän cansam.
UT1548 22. Ruueten Johannesen Castesta/ hama' sihen peiuen asti/ cuna hen meilde ylesotettin)
yxi otettama' hene' Ylesnousemisens Todistaiaxi ynne meiden cansam.( Ruweten Johanneksen
kasteesta/ hamaan siihen päiwään asti/ kuna hän meiltä ylösotettiin) yksi otettaman hänen
ylösnousemisensa todistajaksi ynnä meidän kanssamme.)
Ref2016NTSve 22. ända från det han döptes av Johannes till den dag då han blev upptagen från
oss, insättas till att vara ett vittne med oss om hans uppståndelse.
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TR Scriverer 23. καὶ ἔστησαν δύο, Ἰωσὴφ τὸν καλούμενον Βαρσαβᾶν, ὃς ἐπεκλήθη
Ἰοῦστος, καὶ Ματθίαν.
Gr-East 23. Καὶ ἔστησαν δύο, Ἰωσὴφ τὸν καλούμενον Βαρσαββᾶν, ὃς ἐπεκλήθη
Ἰοῦστος, καὶ Ματθίαν,
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TKIS 23. Ja he asettivat ehdolle kaksi, Joosefin, jota kutsuttiin Barsabbaaksi, lisänimeltä
Justukseksi, ja Mattiaan.
FiSTLK2017 23. He panivat ehdolle kaksi, Joosefin, jota sanottiin Barsabbaaksi, lisänimeltä
Justukseksi, ja Mattiaan.
Biblia1776 23. Ja he asettivat kaksi ehdolle: Josephin, joka kutsuttiin Barsabas ja liialta nimeltä
Justus, ja Mattiaan.
CPR1642 23. Ja he asetit caxi ehdolle Josephin joca cudzuttin Barsabas ja lijalda nimeldä Justus
ja Matthian.
UT1548 23. Ja he asetit caxi ehdolle/ Josephin ioca cutzutin Barsabas/ ioca mös lijalda Nimelde
cutzuta' Just9/ Ja Mathiasen.( Ja he asetit kaksi ehdolle/ Josephin joka kutsuttiin Barsabas/ joka
myös liialta nimeltä kutsutaan Justus/ ja Matthiaksen.)
Ref2016NTSve 23. Och de ställde fram två: Josef, som kallades Barsabbas, som även kallades
Justus, och Mattias.
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TR Scriverer 24. καὶ προσευξάμενοι εἶπον, Σὺ Κύριε, καρδιογνῶστα πάντων, ἀνάδειξον
ἐκ τούτων τῶν δύο ὃν ἕνα, ἐξελέξω,
Gr-East 24. καὶ προσευξάμενοι εἶπον· Σὺ Κύριε, καρδιογνῶστα πάντων, ἀνάδειξον ὃν
ἐξελέξω ἐκ τούτων τῶν δύο ἕνα,
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TKIS 24. Ja he rukoilivat ja sanoivat: "Herra, sinä kaikkien sydänten tuntija, osoita kumman näistä
kahdesta olet valinnut
FiSTLK2017 24. He rukoilivat ja sanoivat: "Herra, sinä, joka tunnet kaikkien sydämet, osoita,
kumman näistä kahdesta olet valinnut
Biblia1776 24. Ja he rukoilivat ja sanoivat: sinä Herra, joka kaikkein sydämet tiedät! osoita,
kumman sinä näistä kahdesta olet valinnut,
CPR1642 24. Ja he rucoilit ja sanoit: sinä HERra joca caickein sydämet tiedät osota cumman sinä
näistä cahdesta olet walinnut.
UT1548 24. Rucolit ia sanoit/ Sine HERRA ioca caikein sydhemet tunnet/ osota cumman sine
neiste Cadhest olet wloswalinnut( Rukoilit ja sanoit/ Sinä HERRA joka kaikkein sydämet tunnet/
osoita kumman sinä näistä kahdesta olet ulos walinnut)
Ref2016NTSve 24. Sedan bad de och sa: Du Herre, som känner allas hjärtan, visa oss vilken av
dessa två du har utvalt
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TR Scriverer 25. λαβεῖν τὸν κλῆρον τῆς διακονίας ταύτης καὶ ἀποστολῆς, ἐξ ἧς παρέβη
Ἰούδας, πορευθῆναι εἰς τὸν τόπον τὸν ἴδιον.
Gr-East 25. λαβεῖν τὸν κλῆρον τῆς διακονίας ταύτης καὶ ἀποστολῆς, ἐξ ἧς παρέβη
Ἰούδας πορευθῆναι εἰς τὸν τόπον τὸν ἴδιον.
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TKIS 25. saamaan sen osan tässä palvelutoimessa ja apostolinvirassa, josta Juudas väistyi pois
mennäkseen omaan paikkaansa."
FiSTLK2017 25. ottamaan sen osan tässä palveluksessa ja apostolinvirassa, josta Juudas luopui
mennäkseen omaan paikkaansa."
Biblia1776 25. Saamaan tämän palveluksen ja apostolin viran arpaa, josta Juudas on vilpistynyt
pois, menemään pois siallensa.
CPR1642 25. Että hän tulis arwan perän tähän palweluxeen ja Apostolin wircaan josta Judas on
poiswilpistynyt ja poismeni siallens.
UT1548 25. Ette henen pite Aruan saaman tesse Palueluxes ia Apostolin wirghas/ custa Judas
ombi poiswilpistenyt/ ette henen piti poismenemen sialens.( Että hänen piti arwan saaman tässä
palweluksessa ja apostolin wirassa/ kusta Judas ompi pois wilpistellyt/ että hänen piti pois
menemän sijallensa.)
Ref2016NTSve 25. till att få sin del i denna tjänst och detta apostlaämbete, som Judas övergav för
att gå till den plats (som var) hans.
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TR Scriverer 26. καὶ ἔδωκαν κλήρους αὐτῶν, καὶ ἔπεσεν ὁ κλῆρος ἐπὶ Ματθίαν, καὶ
συγκατεψηφίσθη μετὰ τῶν ἕνδεκα ἀποστόλων.
Gr-East 26. καὶ ἔδωκαν κλήρους αὐτῶν, καὶ ἔπεσεν ὁ κλῆρος ἐπὶ Ματθίαν, καὶ
συγκατεψηφίσθη μετὰ τῶν ἕνδεκα ἀποστόλων.
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TKIS 26. Ja he heittivät heistä arpaa, ja arpa lankesi Mattiaalle, ja hänet luettiin yhdentoista
apostolin joukkoon.
FiSTLK2017 26. He heittivät heistä arpaa, ja arpa lankesi Mattiaalle, ja hänet luettiin niiden
yhdentoista kanssa apostolien joukkoon.
Biblia1776 26. Ja he heittivät heistä arpaa, ja arpa lankesi Mattiaan päälle, ja hän valittiin
yksimielisesti yhdentoistakymmenen apostolin sekaan.
CPR1642 26. Ja he heitit heistä arwan ja arpa langeis Matthian päälle: joca sijtte luettin
yhdentoistakymmenen Apostolin secaan.
UT1548 26. Ja he heitit Aruan heiste. Ja se Arpa langesi Mathiasen päle. Ja hen lwettin ninen
ydhen toistakymmenen Apostoliten Secaan.( Ja he heitit arwan heistä. Ja se arpa lankesi
Matthiaksen päälle. Ja hän luettiin niiden yhden toistakymmenen apostolin sekaan.)
Ref2016NTSve 26. Så de kastade lott om dem, och lotten föll på Mattias. Och han blev räknad
tillsammans med de elva apostlarna.

Apostolien teot 2 (Acts
1
TR Scriverer 1. Καὶ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς, ἦσαν ἅπαντες
ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτό.
Gr-East 1. Καὶ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς ἦσαν ἅπαντες
ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτό.

καὶ

ἐν

τῷ

συμπληροῦσθαι τὴν

kai
en
tō
symplērousthai
G2532 G1722 G3588 G4845
ja
tullessa täyteen

πεντηκοστῆς

ἡμέραν τῆς
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to
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G4005
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yksimielisesti
koolla
viisikymmentä/ viisikymmentä päivää olivat kaikki
TKIS 1. Kun helluntaipäivä oli tullut*, olivat he kaikki yksimielisesti koolla.
FiSTLK2017 1. Kun helluntaipäivä oli tullut, he olivat kaikki yksimielisesti yhdessä.
Biblia1776 1. Ja kuin viideskymmenes päivä täytettiin, olivat he kaikki yksimielisesti koossa.
CPR1642 1. JA cuin wijdeskymmenes päiwä täytettin olit he caicki yximielisest coosa.
UT1548 1. Ia quin se Wideskymenes peiue teutettin/ olit he caiki yximieliseste ynne samas paicas.(
Ja kuin se wiideskymmenes päiwä täytettiin/ olit he kaikki yksimielisesti ynnä samassa paikassa.)
Ref2016NTSve 1. När pingstdagen var inne var de alla samlade i full enighet.
2
TR Scriverer 2. καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας,

καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὗ ἦσαν καθήμενοι
Gr-East 2. καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας, καὶ
ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὗ ἦσαν καθήμενοι·

καὶ

ἐγένετο ἄφνω

ἐκ

τοῦ

οὐρανοῦ ἦχος

ὥσπερ φερομένης πνοῆς
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biaias kai
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G2521
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koko
huoneen jossa he olivat istumassa

TKIS 2. Niin taivaasta tuli yhtäkkiä humaus niin kuin ankaran tuulispään käydessä ja täytti koko
huoneen, jossa he istuivat.

FiSTLK2017 2. Silloin tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt kova tuulenpuuska, ja se
täytti koko talon, jossa he istuivat.
Biblia1776 2. Ja humaus tapahtui äkisti taivaasta, niinkuin suuri tuulispää olis tullut, ja täytti koko
huoneen, kussa he olivat istumassa.
CPR1642 2. Ja humaus tapahdui äkist Taiwast nijncuin suuri tuulispää olis tullut ja täytti huonen
cusa he olit istumas.
UT1548 2. Ja ekiste tapachtui Taiuahast yxi Hwmaus/ ninquin sangen ialo Tulispä olis tullut/ Ja
teutti caiken Honen/ cussa he olit istumas.( Ja äkisti tapahtui taiwahasta yksi humaus/ niinkuin
sangen jalo tuulispää olisi tullut/ Ja täytti kaiken huoneen/ kussa he olit istumassa.)
Ref2016NTSve 2. Då kom plötsligt ett dån från himlen, såsom när en våldsam storm drar fram, och
det fyllde hela huset där de satt.
3
TR Scriverer 3. καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός, ἐκάθισέ τε ἐφ’
ἕνα ἕκαστον αὐτῶν.
Gr-East 3. καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός, ἐκάθισέ τε ἐφ’ ἕνα
ἕκαστον αὐτῶν,

καὶ

ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ

kai
ōfthēsan
G2532 G3700
ja
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päälle
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G1520 G1538
G846
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TKIS 3. He näkivät jakautuvia kieliä, ikään kuin tulta, ja ne laskeutuivat kukin heidän päällensä.
FiSTLK2017 3. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin
päälle.
Biblia1776 3. Ja heille näkyivät viileskellyt kielet, niinkuin tuliset, ja istuivat kunkin heidän päällensä.
CPR1642 3. Ja heille näyt wijleskellyt kielet nijncuin tuliset ja istuit cungin heidän päällens.
UT1548 3. Ja heille näwyit wileskellyt kielet ninquin Tuliset/ Ja ne istuit itzecunghin heidhen
Pälens.( Ja heille näkyit wiileskellyt kielet niinkuin tuliset/ Ja ne istuit itsekunkin heidän päällensä.)
Ref2016NTSve 3. Och tungor såsom av eld visade sig för dem, vilka fördelade sig och de satte sig
på var och en av dem.
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TR Scriverer 4. καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος Ἁγίου, καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις
γλώσσαις, καθὼς τὸ Πνεῦμα ἐδίδου αὐτοῖς ἀποφθέγγεσθαι.
Gr-East 4. καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος ἁγίου, καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις
γλώσσαις καθὼς τὸ Πνεῦμα ἐδίδου αὐτοῖς ἀποφθέγγεσθαι.

καὶ

ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος Ἁγίου καὶ

ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις

kai
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niinkuin
Henki
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TKIS 4. Ja he kaikki täyttyivät Pyhällä Hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan kuin
Henki heille puhuttavaa antoi.
FiSTLK2017 4. He tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen
mukaan mitä Henki antoi heille puhuttavaksi.
Biblia1776 4. Ja he täytettiin kaikki Pyhällä Hengellä ja rupesivat puhumaan muilla kielillä,
senjälkeen kuin Henki antoi heidän puhua.
CPR1642 4. Ja he täytettin caicki Pyhällä Hengellä ja rupeisit puhuman muilla kielillä senjälken cuin
Hengi andoi heidän puhua.
UT1548 4. Ja he teutettin caiki Pyhe Henge/ ia Rupesit puhuman muilla Kielille/ sen ielken quin se
Hengi andoi heiden wlospuhua.( Ja he täytettiin kaikki Pyhä Henkeä/ ja rupesit puhumaan muilla
kielillä/ sen jälkeen kuin se Henki antoi heidän ulos puhua.)
Ref2016NTSve 4. Och de blev alla uppfyllda av den Helige Ande och började tala med andra
tungomål, allteftersom Anden ingav dem att tala.
5
TR Scriverer 5. Ἦσαν δὲ ἐν Ἰερουσαλὴμ κατοικοῦντες Ἰουδαῖοι, ἄνδρες εὐλαβεῖς, ἀπὸ

παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν
Gr-East 5. Ἦσαν δὲ ἐν Ἱερουσαλὴμ κατοικοῦντες Ἰουδαῖοι, ἄνδρες εὐλαβεῖς ἀπὸ
παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν·

ἦσαν δὲ

ἐν

Ἰερουσαλὴμ κατοικοῦντες Ἰουδαῖοι ἄνδρες εὐλαβεῖς

ēsan de
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ἀπὸ
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G2453
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οὐρανόν
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alla
taivaan
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TKIS 5. Jerusalemissa asui juutalaisia, hurskaita miehiä kaikista kansoista, mitä taivaan alla on.
FiSTLK2017 5. Jerusalemissa asui juutalaisia, jumalaapelkääviä miehiä, kaikista kansoista, mitä
taivaan alla on.
Biblia1776 5. Niin Jerusalemissa asui Juudalaisia, Jumalaa pelkääväisiä miehiä, kaikkinaisesta
kansasta, joka taivaan alla on.

CPR1642 5. NIjn Jerusalemis asui Judalaisia Jumalata pelkäwäisiä miehiä caickinaisesta
Canssasta cuin Taiwan alla on.
UT1548 5. Nin oli Jerusalemis Juttat asuuaiset Jumalata pelkeueiset Miehet/ caikinaisest
Canssast/ quin Taiuan alla on.( Niin oli Jerusalemista juuttaat asuwaiset Jumalata pelkääwäiset
miehet/ kaikkinaisesta kansasta/ kuin taiwaan alla on.)
Ref2016NTSve 5. Och i Jerusalem bodde det gudfruktiga judiska män från alla folk under himlen.
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TR Scriverer 6. γενομένης δὲ τῆς φωνῆς ταύτης, συνῆλθε τὸ πλῆθος καὶ συνεχύθη, ὅτι
ἤκουον εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν.
Gr-East 6. γενομένης δὲ τῆς φωνῆς ταύτης συνῆλθε τὸ πλῆθος καὶ συνεχύθη, ὅτι
ἤκουον εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν.

γενομένης δὲ
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TKIS 6. Kun tämä ääni kuului, kansa tuli kokoon, ja he joutuivat ymmälle, sillä kukin kuuli heidän
puhuvan hänen omaa kieltänsä.
FiSTLK2017 6. Kun tämä ääni kuului, kokoontui paljon kansaa. He olivat ihmeissään, sillä kukin
kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltään.
Biblia1776 6. Ja kuin tämä ääni tapahtui, niin kokoontui suuri kansan paljous, ja hämmästyivät;
sillä kukin kuuli niiden puhuvan omalla kielellänsä.
CPR1642 6. Ja cosca tämä äni tapahdui nijn coconnui suuri Canssan paljous ja hämmästyit: sillä
cukin cuuli nijden puhuwan heidän kielilläns.
UT1548 6. Coska nyt teme äni tapachtui/ cocontuli Ca'ssan palious/ ia hemmestyit/ Sille ette
itzecukin cwli nijnen puhuuan heiden Kielillens.( Koska nyt tämä ääni tapahtui/ kokoontui kansan
paljous/ ja hämmästyit/ Sillä että itsekukin kuuli niiden puhuwan heidän kielillänsä.)
Ref2016NTSve 6. Då nu detta dån hördes, samlades mycket folk och de var förbryllade, eftersom
var och en hörde sitt eget språk talas av dem.
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TR Scriverer 7. ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ ἐθαύμαζον, λέγοντες πρὸς ἀλλήλους, Οὐκ ἰδοὺ
πάντες οὗτοί εἰσιν οἱ λαλοῦντες Γαλιλαῖοι;
Gr-East 7. ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ ἐθαύμαζον λέγοντες πρὸς ἀλλήλους· Οὐκ ἰδοὺ
πάντες οὗτοί εἰσιν οἱ λαλοῦντες Γαλιλαῖοι;

ἐξίσταντο

δὲ

πάντες καὶ

ἐθαύμαζον

λέγοντες πρὸς ἀλλήλους oὐκ
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TKIS 7. Ja he (kaikki) hämmästyivät ja ihmettelivät sanoen (keskenään): "Katso, eivätkö nämä
kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia?
FiSTLK2017 7. He hämmästyivät ja ihmettelivät sanoen: "Katso, eivätkö nämä kaikki, jotka puhuvat,
ole galilealaisia?
Biblia1776 7. Ja he tyhmistyivät kaikki ja ihmettelivät, sanoen keskenänsä: katso, eikö nämät
kaikki, jotka puhuvat, ole Galilealaiset?
CPR1642 7. Ja he tyhmistyit caicki ja ihmettelit keskenäns sanoden: cadzo eikö nämät caicki jotca
puhuwat ole Galilealaiset?
UT1548 7. Ja nin he caiki tyhmestyid/ ia jhmettelit keskene's saden/ Catzos/ Eikö näme caiki iotca
puhuuat/ ole Galilealaiset?( Ja niin he kaikki tyhmästyit/ ja ihmettelit keskenänsä sanoen/ Katsos/
Eikö nämä kaikki jotka puhuwat/ ole Galilealaiset?)
Ref2016NTSve 7. Och de blev alla häpna och förundrade (och) de sa till varandra: Se, är inte alla
dessa som talar, galileer?
8
TR Scriverer 8. καὶ πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν ἐν ᾗ
ἐγεννήθημεν;
Gr-East 8. καὶ πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν ἐν ᾗ ἐγεννήθημεν,

καὶ
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TKIS 8. Kuinka me sitten jokainen kuulemme puhuttavan omalla kielellämme, jonka alueella
olemme syntyneet?
FiSTLK2017 8. Kuinka me kuulemme kukin sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet?
Biblia1776 8. Ja kuinka me kukin kuulemme heidän puhuvan meidän omalla kielellämme, jossa me
syntyneet olemme?
CPR1642 8. Ja cuinga me cukin cuulemma heidän puhuwan meidän kielilläm josa me syndynet
olemma?

UT1548 8. Ja quingasta sis me itzecuki cwle'ma heiden puhuuan meide' Kielilem iossa me
syndynet olema?( Ja kuinkaste siis me itsekukin kuulemme heidän puhuwan meidän kielillämme
jossa me syntyneet olemme?)
Ref2016NTSve 8. Hur kan då var och en höra det egna språket (talas) som där vi är födda?
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TR Scriverer 9. Πάρθοι καὶ Μῆδοι καὶ Ἐλαμῖται, καὶ οἱ κατοικοῦντες τὴν
Μεσοποταμίαν, Ἰουδαίαν τε καὶ Καππαδοκίαν, Πόντον καὶ τὴν Ἀσίαν,
Gr-East 9. Πάρθοι καὶ Μῆδοι καὶ Ἐλαμῖται, καὶ οἱ κατοικοῦντες τὴν Μεσοποταμίαν,
Ἰουδαίαν τε καὶ Καππαδοκίαν, Πόντον καὶ τὴν Ἀσίαν,

Πάρθοι

καὶ

Μῆδοι

καὶ
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κατοικοῦντες τὴν
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TKIS 9. Me parttilaiset ja meedialaiset ja eelamilaiset ja me, jotka asumme Mesopotamiassa ja
Juudeassa ja Kappadokiassa, Pontossa ja Aasiassa
FiSTLK2017 9. Me parttilaiset, meedialaiset, eelamilaiset ja me, jotka asumme Mesopotamiassa,
Juudeassa ja Kappadokiassa, Pontossa ja Aasiassa,
Biblia1776 9. Partilaiset ja Mediläiset ja Elamilaiset, ja jotka asumme Mesopotamiassa ja
Juudeassa ja Kappadokiassa, Pontossa ja Asiassa,
CPR1642 9. Parthit ja Medit ja Elamitit ja Mesopotamian asuwaiset ja Judeas ja Cappadocias
Pontos ja Asias.
UT1548 9. Parthit ia Medit ia Elamitit/ ia ne asuuaiset Mesopotamias/ ia Judeas/ ia Cappadotias/
Pontos ia Asias/( Parthit ja medit ja elamitit/ ja ne asuwaiset Mesopotamiassa/ ja Judeassa/ ja
Kappadotiassa/ Pontossa ja Asiassa/)
Ref2016NTSve 9. Parter och meder och elamiter och de som bor i Mesopotamien och i Judeen och
Kappadocien, Pontus och Asien,
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TR Scriverer 10. Φρυγίαν τε καὶ Παμφυλίαν, Αἴγυπτον καὶ τὰ μέρη τῆς Λιβύης τῆς κατὰ
Κυρήνην, καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες Ῥωμαῖοι, Ἰουδαῖοί τε καὶ προσήλυτοι,
Gr-East 10. Φρυγίαν τε καὶ Παμφυλίαν, Αἴγυπτον καὶ τὰ μέρη τῆς Λιβύης τῆς κατὰ
Κυρήνην, καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες Ρωμαῖοι, Ἰουδαῖοί τε καὶ προσήλυτοι,
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TKIS 10. ja Frygiassa ja Pamfyliassa, Egyptissä ja Kyrenen puoleisen Libyan alueella ja täällä
muukalaisina oleskelevat roomalaiset, sekä juutalaiset että käännynnäiset,
FiSTLK2017 10. Frygiassa ja Pamfyliassa, Egyptissä ja me, jotka olemme Libyasta Kyrenen
seudulta, ja täällä oleskelevat roomalaiset, juutalaiset ja käännynnäiset,
Biblia1776 10. Phrygiassa ja Pamphiliassa, Egyptissä ja Libian maan rajoilla, liki Kyreniä, ja
muukalaiset Roomista, Juudalaiset ja uudet Juudalaiset.
CPR1642 10. Phrygias ja Pamphilias Egyptis ja Libian maan rajoilla liki Kyreni ja muucalaiset
Romista Judalaiset ja vdet Judalaiset Cretit ja Arabit.
UT1548 10. Phrygias ia Pamphilias/ Egyptis ia Libian Maanraioilla liki Kyreni/ Ja ne mwcalaiset
Romista/ Juttat ia ne Wdhet Juttat/ Cretit/ ia Arabit.( Phrygiassa ja Pamphiliassa/ Egyptissä ja
Libyan maanrajoilla liki Kyreneä/ Ja ne muukalaiset Romasta/ Juuttaat ja ne uudet juuttaat/ Kretit/
ja arabit.)
Ref2016NTSve 10. både Frygien och Pamfylien, Egypten och de delar av Libyen som gränsar mot
Cyrene, och besökande från Rom, både judar och proselyter,
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TR Scriverer 11. Κρῆτες καὶ Ἄραβες ἀκούομεν λαλούντων αὐτῶν ταῖς ἡμετέραις

γλώσσαις τὰ μεγαλεῖα τοῦ θεοῦ
Gr-East 11. Κρῆτες καὶ Ἄραβες, ἀκούομεν λαλούντων αὐτῶν ταῖς ἡμετέραις γλώσσαις
τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ;

κρῆτες

καὶ

Ἄραβες ἀκούομεν λαλούντων αὐτῶν ταῖς

krētes
kai
arabes akouomen lalountōn
G2912
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G2980
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suuria tekoja
Jumalan
TKIS 11. kreetalaiset ja arabialaiset, me kuulemme heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan
suuria tekoja."

FiSTLK2017 11. kreetalaiset ja arabialaiset, kuulemme heidän puhuvan meidän kielillämme
Jumalan suuria tekoja."
Biblia1776 11. Kretalaiset ja Arabialaiset, me kuulemme heidän puhuvan meidän kielillämme
Jumalan suuria tekoja.
CPR1642 11. Me cuulemma heidän puhuwan meidän kielilläm Jumalan suuria tecoja.
UT1548 11. Me cwlema heiden puhuuan meiden Kielille/ Jumalan swria Tekoia.( Me kuulemme
heidän puhuwan meidän kielillä/ Jumalan suuria tekoja.)
Ref2016NTSve 11. kreter och araber. Vi hör dem tala (om) Guds underbara verk på våra egna
språk.
12
TR Scriverer 12. ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ διηπόρουν, ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες, Τί ἄν
θέλοι τοῦτο εἶναι;
Gr-East 12. ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ διηπόρουν, ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες· Τί ἂν
θέλοι τοῦτο εἶναι;

ἐξίσταντο

δὲ

πάντες καὶ

διηπόρουν

ἄλλος πρὸς ἄλλον

λέγοντες
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de
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G5101 G302 G2309 G5124 G1511
mitä
mahtaa tämä olla
TKIS 12. Ja he kaikki hämmästyivät ja olivat ymmällä ja sanoivat toisilleen: ”Mitä tämä onkaan?”
FiSTLK2017 12. He olivat kaikki aivan ihmeissään eivätkä tienneet, mitä ajatella, ja sanoivat toinen
toiselleen: "Mitä tämä oikein on?"
Biblia1776 12. Niin he kaikki tyhmistyivät ja epäilivät, sanoen toinen toisellensa: mitäs luulet tämän
olevan?
CPR1642 12. Nijn he caicki tyhmistyit ja ihmettelit keskenäns sanoden: mitäs luulet tämän olewan?
UT1548 12. Nin tyhmestyid caiki/ ia ihmettelit keskenens sanoden/ mites lwlet temen oleuan?(
Niin tyhmästyit kaikki/ ja ihmettelit keskenänsä sanoen/ mitäs luulet tämän olewan?)
Ref2016NTSve 12. Och de blev alla häpna och förvirrade, (och) den ene sa till den andre: Vad
betyder detta?
TR Scriverer 13. ἕτεροι δὲ χλευάζοντες ἔλεγον ὅτι Γλεύκους μεμεστωμένοι εἰσί.
Gr-East 13. ἕτεροι δὲ χλευάζοντες ἔλεγον ὅτι Γλεύκους μεμεστωμένοι εἰσί.

ἕτεροι

δὲ

χλευάζοντες ἔλεγον ὅτι

γλεύκους

μεμεστωμένοι εισιν
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TKIS 13. Mutta toiset sanoivat pilkaten: ”He ovat täynnä makeaa viiniä.”
FiSTLK2017 13. Mutta toiset sanoivat pilkaten: "He ovat täynnä makeaa viiniä."
Biblia1776 13. Vaan muut nauroivat heitä ja sanoivat: he ovat täynnänsä makiaa viinaa.
CPR1642 13. Waan muut nauroit heitä ja sanoit: he owat täynäns makiata wijna.
UT1548 13. Waan ne mwdh nauroit heite ia sanoit/ He ouat teune makiat Wina.( Waan ne muut
nauroit heitä ja sanoit/ He owat täynnä makeat wiinaa.)
Ref2016NTSve 13. Men andra drev med dem och sa: De är fulla av sött vin.
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TR Scriverer 14. Σταθεὶς δὲ Πέτρος σὺν τοῖς ἕνδεκα, ἐπῆρε τὴν φωνὴν αὐτοῦ, καὶ

ἀπεφθέγξατο αὐτοῖς, Ἄνδρες Ἰουδαῖοι, καὶ οἱ κατοικοῦντες Ἰερουσαλὴμ ἅπαντες,
τοῦτο ὑμῖν γνωστὸν ἔστω, καὶ ἐνωτίσασθε τὰ ῥήματά μου
Gr-East 14. Σταθεὶς δὲ Πέτρος σὺν τοῖς ἕνδεκα ἐπῆρε τὴν φωνὴν αὐτοῦ καὶ
ἀπεφθέγξατο αὐτοῖς· Ἄνδρες Ἰουδαῖοι καὶ οἱ κατοικοῦντες Ἱερουσαλὴμ ἅπαντες,
τοῦτο ὑμῖν γνωστὸν ἔστω καὶ ἐνωτίσασθε τὰ ῥήματά μου.
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Pietari

τοῖς

ἕνδεκα
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ἀπεφθέγξατο αὐτοῖς ἄνδρες Ἰουδαῖοι καὶ

οἱ
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kaikki
tämä teille tunnettu olkoon ja
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TKIS 14. Niin Pietari astui esiin niitten yhdentoista kanssa, korotti äänensä ja puhui heille: "Miehet,
juutalaiset ja kaikki Jerusalemissa asuvat, olkoon tämä teille tiettävä ja ottakaa sanani korviinne.
FiSTLK2017 14. Pietari astui esiin niiden yhdentoista kanssa, korotti äänensä ja puhui heille:
"Miehet, juutalaiset ja kaikki Jerusalemissa asuvat, olkoon tämä teille tiettävä, ja ottakaa sanani
korviinne.
Biblia1776 14. Niin Pietari seisoi yhdentoistakymmenen kanssa, korotti äänensä ja puhui heille: te
Juudan miehet ja kaikki, jotka asutte Jerusalemissa! tämä olkoon teille tiettävä, ja ottakaat minun
sanani teidän korviinne.

CPR1642 14. NIjn Petari nousi yhdentoistakymmenen cansa corgotti änens ja puhui heille: te
Judalaiset ja caicki jotca asutte Jerusalemis tämä olcon teille tiettäwä: ja ottacat minun sanani
teidän corwijn.
UT1548 14. Nin ylesnousi Petari ninen Ydhentoistakymenen cansa/ ia corotti änens/ ia puhui
heille/ Te Judan Miehet/ ia te caiki iotca asutta Jerusalemis/ teme olcoon teille tietteue/ Ja ottaca
minun Sanan teiden Coruijn.( Niin ylösnousi Petari niiden yhdentoista kymmenen kanssa/ ja korotti
äänensä/ ja puhui heille/ Te Judan miehet/ ja te kaikki jotka asutte Jerusalemissa/ tämä olkoon
teille tiettäwä/ Ja ottakaa minun sanani teidän korwiin.)
Ref2016NTSve 14. Då trädde Petrus fram med de elva (och) höjde sin röst och talade till dem: (Ni)
judiska män och alla (ni) som bor i Jerusalem. Detta ska ni veta, och lyssna till mina ord,
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TR Scriverer 15. οὐ γάρ, ὡς ὑμεῖς ὑπολαμβάνετε, οὗτοι μεθύουσιν• ἔστι γὰρ ὥρα τρίτη
τῆς ἡμέρας•
Gr-East 15. οὐ γὰρ, ὡς ὑμεῖς ὑπολαμβάνετε, οὗτοι μεθύουσιν· ἔστι γὰρ ὥρα τρίτη τῆς
ἡμέρας·

οὐ

γάρ

ὡς

ὑμεῖς ὑπολαμβάνετε οὗτοι μεθύουσιν·

ἔστι

γὰρ
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päivästä
TKIS 15. Sillä eivät nämä ole juovuksissa niin kuin luulette. Onhan vasta päivän kolmas tunti.
FiSTLK2017 15. Eivät nämä ole juovuksissa, niin kuin te oletatte, sillä nyt on vasta kolmas tunti
päivästä,
Biblia1776 15. Sillä ei nämät juovuksissa ole, niinkuin te luulette; sillä nyt on kolmas hetki päivästä.
CPR1642 15. Ei nämät juowuxis ole nijncuin te luletta: sillä nyt on colmas hetki päiwästä.
UT1548 15. Sille ei näme ole iowxis ninquin te lwletta/ sille ette nyt peiueste ombi colmas hetki.(
Sillä ei nämä ole juowuksissa niinkuin te luulette/ sillä että nyt päiwästä ompi kolmas hetki.)
Ref2016NTSve 15. för dessa är inte druckna som ni tror. Det är ju bara tredje timmen på dagen.
TR Scriverer 16. ἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸ εἰρημένον διὰ τοῦ προφήτου Ἰωήλ,
Gr-East 16. ἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸ εἰρημένον διὰ τοῦ προφήτου Ἰωήλ.

ἀλλὰ τοῦτό ἐστι

τὸ

εἰρημένον διὰ

τοῦ

προφήτου Ἰωήλ
profētou
Ιōēl

to
tou
alla touto esti
eirēmenon dia
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vaan tämä
sanottu
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G2493
Joelin

TKIS 16. Vaan tämä on sitä, mikä on puhuttu profeetta Jooelin välityksellä:

FiSTLK2017 16. vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Jooelin kautta:
Biblia1776 16. Vaan tämä on se, mikä ennen sanottu on Joelin prophetan kautta:
CPR1642 16. Waan se on cuin ennen sanottu on Joelin Prophetan cautta:
UT1548 16. Waan se onopi/ quin ennen sanottu on Joelin Prophetan cautta.( Waan se ompi/ kuin
ennen sanottu on Joelin prophetan kautta.)
Ref2016NTSve 16. Utan detta är det som är sagt genom profeten Joel:
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TR Scriverer 17. Καὶ ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, λέγει ὁ Θεός, ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ
πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα• καὶ προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ θυγατέρες

ὑμῶν, καὶ οἱ νεανίσκοι ὑμῶν ὁράσεις ὄψονται, καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνύπνια
ἐνυπνιασθήσονται•
Gr-East 17. καὶ ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, λέγει ὁ Θεός, ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ

Πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα, καὶ προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ θυγατέρες
ὑμῶν, καὶ οἱ νεανίσκοι ὑμῶν ὁράσεις ὄψονται, καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνύπνια
ἐνυπνιασθήσονται·
καὶ

ἔσται

ἐν

ταῖς

ἐσχάταις ἡμέραις λέγει ὁ
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TKIS 17. ’Tapahtuu viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeäni kaiken lihan
päälle, ja poikanne ja tyttärenne profetoivat ja nuorukaisenne näkyjä näkevät ja vanhuksenne unia
uneksuvat.
FiSTLK2017 17. 'Tapahtuu viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että vuodatan Henkeni kaiken lihan
päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja
vanhuksenne unia uneksivat.
Biblia1776 17. Ja pitää tapahtuman viimeisinä päivinä (sanoo Jumala), että minä tahdon vuodattaa
minun Hengestäni kaiken lihan päälle: ja teidän poikanne ja tyttärenne pitää ennustaman, ja teidän
nuorukaisenne pitää näkyjä näkemän, ja teidän vanhimpanne pitää unia uneksuman.

CPR1642 17. Ja pitä tapahtuman wijmeisinä päiwinä sano Jumala että minä wuodatan minun
Hengestäni caiken lihan päälle ja teidän poicanne ja tyttären pitä propheteraman ja teidän
nuorucaisenne pitä näwyjä näkemän ja teidän Wanhimban pitä unia unexuman.
UT1548 17. Ja se pite tapachtuman Wimeisine Peiuine sanopi JVMALA/ Mine wloswodhatan
minun Hengesteni caiken Lihan päle/ Ja teidhen Poijat ia teidhen Tytteret pite Propheteraman/ Ja
teiden Noricaiset pite Näwuyt näkemen/ ia teiden Wanhinmat pite Wnia wnestuman.( Ja se pitää
tapahtuman wiimeisinä päiwinä sanoopi JUMALA/ Minä ulos wuodatan minun hengestäni kaiken
lihan päälle/ Ja teidän pojat ja teidän tyttäret pitää propheteraaman/ Ja teidän nuorukaiset pitää
näkyjä näkemän/ ja teidän wanhimmat pitää unia uneksuman.)
Ref2016NTSve 17. Och det ska ske i de yttersta dagarna, säger Gud: Jag ska utgjuta av min Ande
över allt kött, och era söner och era döttrar ska profetera, och era ynglingar ska se syner, och era
äldste ska drömma drömmar.
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TR Scriverer 18. καί γε ἐπὶ τοὺς δούλους μου καὶ ἐπὶ τὰς δούλας μου ἐν ταῖς ἡμέραις
ἐκείναις ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου, καὶ προφητεύσουσι.
Gr-East 18. καί γε ἐπὶ τοὺς δούλους μου καὶ ἐπὶ τὰς δούλας μου ἐν ταῖς ἡμέραις
ἐκείναις ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ Πνεύματός μου, καὶ προφητεύσουσι.
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TKIS 18. Myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeäni, ja he
profetoivat.
FiSTLK2017 18. Myös palvelijoitteni ja palvelijattarieni päälle niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he
profetoivat.
Biblia1776 18. Ja myös minun palveliaini päälle ja minun piikaini päälle niinä päivinä vuodatan
minä minun Hengestäni, ja heidän pitää ennustaman.
CPR1642 18. Ja myös minun palweliaini päälle ja minun pijcaini päälle nijnä päiwinä wuodatan
minä minun Hengestäni ja heidän pitä Propheteraman.
UT1548 18. Ja mös minun Palueliaiten päle/ ia minun Picaini päle nijne peiuine mine
wloswodhatan minun Hengesteni/ ia heiden pite Propheteraman.( Ja myös minun palwelijain
päälle/ ja minun piikani päälle niinä päiwinä minä ulos wuodatan minun hengestäni/ ja heidän pitää
propheteraaman.)

Ref2016NTSve 18. Och över mina tjänare och över mina tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av
min Ande, och de ska profetera.
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TR Scriverer 19. καὶ δώσω τέρατα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω, καὶ σημεῖα ἐπὶ τῆς γῆς κάτω,
αἷμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα καπνοῦ•
Gr-East 19. καὶ δώσω τέρατα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ σημεῖα ἐπὶ τῆς γῆς κάτω, αἷμα καὶ
πῦρ καὶ ἀτμίδα καπνοῦ·
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TKIS 19. Ja minä näytän ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja
suitsuavaa savua.
FiSTLK2017 19. Annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta,
tulta ja savupatsaita.
Biblia1776 19. Ja minä annan tunnustähtiä ylhäällä taivaassa ja merkkejä alhaalla maan päällä,
veren ja tulen ja savun ja suitsun.
CPR1642 19. Ja minä annan ihmeitä ylhäldä Taiwahast ja merckejä alhalda maan päällä weren ja
tulen ja sawun suidzun.
UT1548 19. Ja mine annan Ihmeit ylhel Taiuahas/ ia Mercki alahal Maan päle/ Weren ia Tulen ia
sawnswitzun.( Ja minä annan ihmeitä ylhääl taiwahassa/ ja merkki alhaalla maan päälle/ Weren ja
tulen ja sawusuitsun.)
Ref2016NTSve 19. Jag ska låta under ske uppe på himlen och tecken nere på jorden: blod och eld
och moln av rök.
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TR Scriverer 20. ὁ ἥλιος μεταστραφήσεται εἰς σκότος, καὶ ἡ σελήνη εἰς αἷμα, πρὶν ἡ
ἐλθεῖν τὴν ἡμέραν Κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ•
Gr-East 20. ὁ ἥλιος μεταστραφήσεται εἰς σκότος καὶ ἡ σελήνη εἰς αἷμα πρὶν ἢ ἐλθεῖν
τὴν ἡμέραν Κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ.
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TKIS 20. Aurinko muuttuu pimeäksi ja kuu vereksi ennen kuin suuri ja ihana Herran päivä tulee.
FiSTLK2017 20. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri
ja julkinen.
Biblia1776 20. Auringon pitää muuttuman pimeydeksi ja kuun vereksi, ennenkuin se suuri ja
julkinen Herran päivä on tuleva.
CPR1642 20. Auringon pitä muuttuman pimeydexi ja Cuu werexi ennen cuin se suuri ja julkinen
HERran päiwä on tulewa.
UT1548 20. Auringo pite mwttuma' pimeydhexi/ ia Cw werexi/ ennen quin se swri ia iulkinen
HERRAN peiue tulepi.( Aurinko pitää muuttuman pimeydeksi/ ja kuu wereksi/ ennen kuin se suuri
ja julkinen HERRAN päiwä tuleepi.)
Ref2016NTSve 20. Solen ska vändas i mörker, och månen i blod, innan Herrens dag kommer, den
stora och synliga.
TR Scriverer 21. καὶ ἔσται, πᾶς ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου σωθήσεται.
Gr-East 21. καὶ ἔσται πᾶς ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου σωθήσεται.
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TKIS 21. Ja tapahtuu, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.’
FiSTLK2017 21. Tapahtuu, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.'
Biblia1776 21. Ja pitää tapahtuman, että jokainen, joka avuksi huutaa Herran nimeä, se tulee
autuaaksi.
CPR1642 21. Ja pitä tapahtuman että jocainen cuin rucoile HERran nime hän tule autuaxi.
UT1548 21. Ja tapachtaman pite/ ette Jocainen quin HERRAN Nime auxenshwtapi/ hen tule
wapadhexi.( Ja tapahtuman pitää/ että jokainen kuin HERRAN nimeä awuksensa huutaapi/ hän
tulee wapahdetuksi.)
Ref2016NTSve 21. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst.
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TR Scriverer 22. ἄνδρες Ἰσραηλῖται, ἀκούσατε τοὺς λόγους τούτους• Ἰησοῦν τὸν

Ναζωραῖον, ἄνδρα ἀπὸ τοῦ Θεοῦ ἀποδεδειγμένον εἰς ὑμᾶς δυνάμεσι καὶ τέρασι καὶ
σημείοις, οἷς ἐποίησε δι’ αὐτοῦ ὁ Θεὸς ἐν μέσῳ ὑμῶν, καθὼς καὶ αὐτοὶ οἴδατε,
Gr-East 22. Ἄνδρες Ἰσραηλῖται, ἀκούσατε τοὺς λόγους τούτους. Ἰησοῦν τὸν

Ναζωραῖον, ἄνδρα ἀπὸ τοῦ Θεοῦ ἀποδεδειγμένον εἰς ὑμᾶς δυνάμεσι καὶ τέρασι καὶ
σημείοις οἷς ἐποίησε δι’ αὐτοῦ ὁ Θεὸς ἐν μέσῳ ὑμῶν, καθὼς καὶ αὐτοὶ οἴδατε,
ἄνδρες Ἰσραηλῖται ἀκούσατε τοὺς
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TKIS 22. Miehet, israelilaiset, kuulkaa nämä sanat: Jeesus Nasaretilaisen, miehen, jonka Jumala
osoitti teille voimateoin ja ihmein ja merkein, joita Jumala Hänen välityksellään teki keskellänne,
niin kuin itsekin tiedätte,
FiSTLK2017 22. Te Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat: Jeesuksen, Nasaretilaisen, sen miehen,
josta Jumala todisti teille voimallisilla teoilla, ihmeillä ja merkeillä, joita Jumala hänen kauttaan teki
teidän keskellänne, kuten itse tiedätte,
Biblia1776 22. :22. Te Israelin miehet! kuulkaat näitä sanoja: Jesuksen Natsarelaisen, sen miehen,
joka teidän tykönänne on Jumalalta vahvistettu voimallisten tekoin, ihmetten ja merkkein kanssa,
jotka Jumala hänen kauttansa teidän keskellänne teki, niinkuin te itsekin tiedätte,
CPR1642 22. TE Israelin miehet cuulcat näitä sanoja Jesuxesta Nazarenuxesta sijtä miehestä joca
teille on Jumalalda ilmoitettu tecoin ihmetten ja merckein cansa jotca Jumala hänen cauttans
teidän keskellänne teki ( nijncuin te idzekin tiedätte )
UT1548 22. Te Miehet Israelist cwlcat nämet sanat/ Iesusen Nazarenusen/ sen Jumalalda annetun
Miehen teiden cochtan/ Tekoin/ Ihmechten/ ia Merckein cansa/ iotca Jumala henen cauttans teki
teiden keskellen( ninquin te mös itze tiedhette)( Te miehet Israelista kuulkaat nämät sanat/
Jesuksen Nazarenuksen/ sen Jumalalta annetun miehen teidän kohtaan/ tekoin/ ihmeitten/ ja
merkkein kanssa/ jotka Jumala hänen kauttansa teki teidän keskellän( niinkuin te myös itse
tiedätte))
Ref2016NTSve 22. (Ni) män av Israel! Hör dessa ord: Jesus från Nasaret, en man som inför er har
blivit bekräftad av Gud genom kraftgärningar och under och tecken som Gud gjorde genom honom
bland er, som ni också själva vet.
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TR Scriverer 23. τοῦτον τῇ ὡρισμένῃ βουλῇ καὶ προγνώσει τοῦ Θεοῦ ἔκδοτον λαβόντες,
διὰ χειρῶν ἀνόμων προσπήξαντες ἀνείλετε•
Gr-East 23. τοῦτον τῇ ὡρισμένῃ βουλῇ καὶ προγνώσει τοῦ Θεοῦ ἔκδοτον λαβόντες, διὰ
χειρὸς ἀνόμων προσπήξαντες ἀνείλατε·
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TKIS 23. Hänet, joka teille luovutettiin Jumalan määräämän päätöksen ja ennalta tietämisen
mukaan, te jumalattomien* miesten kätten avulla (kiinni otettuanne) naulitsitte ristiin ja tapoitte.
FiSTLK2017 23. hänet, joka teille luovutettiin, Jumalan säätämän päätöksen ja edeltätietämisen
mukaan, te laista [2] tietämättömien miesten kätten kautta naulasitte ristiin ja tapoitte.
Biblia1776 23. Sen, joka Jumalan aivotun neuvon ja säännön jälkeen oli annettu ulos, te otitte ja
vääräin miesten kätten kautta ristiinnaulitsitte ja surmasitte,
CPR1642 23. Sen ( joca Jumalan aiwoitun neuwon ja säännön jälken ulosannettu oli ) te otitta
wääräin miesten kätten cautta ja ristinnaulidzitte ja surmaisitte.
UT1548 23. Sen sama'( ioca Jumalan edesaigoitun neuuon ia sädhyn ielkeen oli wlosannettu) te
otitta wärein Miesten Kätten cautta/ ia Ristinnaulittuna te surmasit.( Sen saman( joka Jumalan
edes aiotun neuwon ja säädyn jälkeen oli ulosannettu) te otitte wääräin miesten kätten kautta/ ja
ristiinnaulittuna te surmasit.)
Ref2016NTSve 23. Honom som genom Guds fastställda plan och förutbestämmelse blev
utlämnad, har ni tagit och med onda (mäns) händer korsfäst och dödat.
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TR Scriverer 24. ὃν ὁ Θεὸς ἀνέστησε, λύσας τὰς ὠδῖνας τοῦ θανάτου, καθότι οὐκ ἦν
δυνατὸν κρατεῖσθαι αὐτὸν ὑπ’ αὐτοῦ
Gr-East 24. ὃν ὁ Θεὸς ἀνέστησε λύσας τὰς ὠδῖνας τοῦ θανάτου, καθότι οὐκ ἦν δυνατὸν
κρατεῖσθαι αὐτὸν ὑπ’ αὐτοῦ.
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TKIS 24. Hänet Jumala herätti lopetettuaan kuoleman kivut, niin kuin ei ollutkaan mahdollista, että
se olisi voinut Hänet pitää.
FiSTLK2017 24. Hänet Jumala herätti ja päästi kuoleman kivuista, koska ei ollutkaan mahdollista,
että kuolema olisi voinut pitää hänet.
Biblia1776 24. Jonka Jumala herätti ylös ja päästi kuoleman kivuista, että se oli mahdotoin, että
hän piti siltä pidettämän.
CPR1642 24. Sen on Jumala herättänyt ja päästi cuoleman kiwuista ettei hän taittu sildä pidettä.
UT1548 24. Sen ombi Jumala ylesherettenyt/ ia masewaxi teki Cooleman kiwud/ ettei se
mahdolinen ollut/ ette henen piti silde pidhettemen.( Sen ompi Jumala ylösherättänyt/ ja
masewaksi teki kuoleman kiwut/ ettei se mahdollinen ollut/ että hänen piti siltä pidettämän.)
Ref2016NTSve 24. Honom har Gud uppväckt, efter att (han) hade löst (honom) ur dödens vånda,
eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av den.
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TR Scriverer 25. Δαβὶδ γὰρ λέγει εἰς αὐτόν, Προωρώμην τὸν Κύριον ἐνώπιόν μου διὰ
παντός• ὅτι ἐκ δεξιῶν μού ἐστίν, ἵνα μὴ σαλευθῶ•
Gr-East 25. Δαυῒδ γὰρ λέγει εἰς αὐτόν· προορώμην τὸν Κύριον ἐνώπιόν μου διὰ
παντός, ὅτι ἐκ δεξιῶν μού ἐστιν ἵνα μὴ σαλευθῶ.
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TKIS 25. Sillä Daavid sanoo Hänestä: 'Minä näin alati edessäni Herran, sillä Hän on oikealla
puolellani, jotten horjahtaisi.
FiSTLK2017 25. Sillä Daavid sanoo hänestä: 'Näen alati Herran edessäni, sillä hän on oikealla
puolellani, etten horjahtaisi.
Biblia1776 25. Sillä David sanoo hänestä: minä olen aina Herran minun kasvoini eteen pannut, sillä
hän on minun oikialla puolellani, etten minä horjahtaisi.

CPR1642 25. Sillä Dawid sano hänestä: Minä olen aina minun HERrani caswoni eteen pannut: sillä
hän on minun oikialla puolellani etten minä wawahduis.
UT1548 25. Sille Dauid sanopi heneste/ Mine Olen aina HERRAN minun casuoni eten Pannut/ Sille
ette hen on minun Oikealla polella/ senpäle/ ettei minun pide Wawachtuman.( Sillä Dawid sanoopi
hänestä/ Minä olen aina HERRAN minun kaswoni eteen pannut/ Sillä että hän on minun oikealla
puolella/ senpäälle/ ettei minun pidä wawahtuman.)
Ref2016NTSve 25. För David säger om honom: Jag har alltid Herren för mina ögon, för han är på
min högra sida för att jag inte ska vackla.
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TR Scriverer 26. διὰ τοῦτο εὐφράνθη ἡ καρδία μου, καὶ ἠγαλλιάσατο ἡ γλῶσσά μου• ἔτι
δὲ καὶ ἡ σάρξ μου κατασκηνώσει ἐπ’ ἐλπίδι•
Gr-East 26. διὰ τοῦτο ηὐφράνθη ἡ καρδία μου καὶ ἠγαλλιάσατο ἡ γλῶσσά μου, ἔτι δὲ
καὶ ἡ σάρξ μου κατασκηνώσει ἐπ’ ἐλπίδι,
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TKIS 26. Sen vuoksi sydämeni iloitsi ja kieleni riemuitsi, vieläpä ruumiini on lepäävä toivossa,
FiSTLK2017 26. Sen tähden sydämeni iloitsee ja kieleni riemuitsee, ja myös ruumiini on lepäävä
toivossa,
Biblia1776 26. Sentähden iloitsi minun sydämeni, ja minun kieleni riemuitsi, ja minun lihani on
myös lepäävä toivossa.
CPR1642 26. Sentähden iloidze minun sydämeni ja minun kieleni riemuidze ja minun lihan on myös
lewäwä toiwosa.
UT1548 26. Senteden minun sydemen iloitze/ ia minun Kielen riemuitze/ Ja mös minun Lihani pite
Lepemen toiwouxes.( Sentähden minun sydämen iloitsee/ ja minun kieleni riemuitsee/ Ja myös
minun lihani pitää lepäämän toiwossa.)
Ref2016NTSve 26. Därför gladde sig mitt hjärta och min tunga fröjdade sig, och även mitt kött ska
vila i hoppet.
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TR Scriverer 27. ὅτι οὐκ ἐγκαταλείψεις τὴν ψυχήν μου εἰς ᾅδου, οὐδὲ δώσεις τὸν ὅσιόν
σου ἰδεῖν διαφθοράν.
Gr-East 27. ὅτι οὐκ ἐγκαταλείψεις τὴν ψυχήν μου εἰς ᾅδου οὐδὲ δώσεις τὸν ὅσιόν σου
ἰδεῖν διαφθοράν.
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Pyhäsi sinun nähdä katoavaisuutta
TKIS 27. sillä sinä et jätä sieluani tuonelaan etkä salli Pyhäsi nähdä maatumista.
FiSTLK2017 27. sillä sinä et hylkää sieluani kuolemaan etkä salli Pyhäsi nähdä katoavaisuutta.
Biblia1776 27. Sillä et sinä anna ylön minun sieluani helvetissä, etkä salli sinun pyhäs näkevän
turmelusta.
CPR1642 27. Sillä et sinä ylönanna minun sieluani helwetis etkä salli sinun Pyhäs mätänewän.
UT1548 27. Sille ettet sine ylenanna Minun Sieluani Heluetis/ ia et sine mös salli sinun Pyhes
Turmelusta näkemen.( Sillä ettet sinä ylenanna minun sieluani helwetissä/ ja et sinä myös salli
sinun pyhäsi turmelusta näkemän.)
Ref2016NTSve 27. För du ska inte lämna min själ åt dödsriket, inte heller ska du låta din Helige se
förgängelsen.
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TR Scriverer 28. ἐγνώρισάς μοι ὁδοὺς ζωῆς• πληρώσεις με εὐφροσύνης μετὰ τοῦ
προσώπου σου.
Gr-East 28. ἐγνώρισάς μοι ὁδοὺς ζωῆς, πληρώσεις με εὐφροσύνης μετὰ τοῦ προσώπου
σου.
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TKIS 28. Sinä teit minulle tiettäväksi elämän tiet, sinä täytät minut ilolla kasvojesi edessä.’
FiSTLK2017 28. Sinä teet minulle tiettäviksi elämän tiet, sinä täytät minut ilolla kasvojesi edessä.'
Biblia1776 28. Sinä olet minulle tiettäväksi tehnyt elämän tiet, sinä täytät minun ilolla sinun kasvois
edessä.
CPR1642 28. Sinä olet minulle tiettäwäxi tehnyt elämän tiet sinä täytät minun ilolla sinun
caswostas.
UT1548 28. Sine olet minulle tietteuexi tehnyt Elemen tiedh/ Sine teutet minun Ilolla sinun Casuos
edhes.( Sinä olet minulle tiettäwäksi tehnyt elämän tiet/ Sinä täytät minun ilolla sinun kaswosi

edessä.)
Ref2016NTSve 28. Du har visat mig livets vägar, du ska uppfylla mig med glädje inför ditt ansikte.
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TR Scriverer 29. ἄνδρες ἀδελφοί, ἐξὸν εἰπεῖν μετὰ παρρησίας πρὸς ὑμᾶς περὶ τοῦ

πατριάρχου Δαβίδ, ὅτι καὶ ἐτελεύτησε καὶ ἐτάφη, καὶ τὸ μνῆμα αὐτοῦ ἔστιν ἐν ἡμῖν
ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης.
Gr-East 29. Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐξὸν εἰπεῖν μετὰ παρρησίας πρὸς ὑμᾶς περὶ τοῦ

πατριάρχου Δαυῒδ ὅτι καὶ ἐτελεύτησε καὶ ἐτάφη καὶ τὸ μνῆμα αὐτοῦ ἔστιν ἐν ἡμῖν
ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης.
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TKIS 29. Miehet, veljet, on lupa puhua teille rohkeasti, mitä kantaisäämme Daavidiin tulee, että hän
on sekä kuollut että haudattu, ja hänen hautansa on keskellämme tänäkin päivänä.
FiSTLK2017 29. Miehet, veljet, on lupa sanoa rohkeasti teille kantaisä Daavidista, että hän on sekä
kuollut että haudattu, onhan hänen hautansa keskuudessamme vielä tänäkin päivänä.
Biblia1776 29. Te miehet, rakkaat veljet, olkoon lupa rohkiasti teille puhua patriarkasta Davidista!
hän on sekä kuollut että haudattu ja hänen hautansa on meidän tykönämme hamaan tähän
päivään asti:
CPR1642 29. Te miehet rackat weljet että lupa on rohkiast teille puhua Patriarchast Dawidist: hän
on cuollut ja haudattu ja hänen hautans on meidän tykönäm haman tähän päiwän asti.
UT1548 29. Te Miehet Rackat Weliet/ Ette lupa ombi rochkiast teille puhu sijte Esijsest Dauidist.
Hen on coollut ia Haudattu ia henen Hautans ombi meiden tykene/ haman tehen peiuen asti.( Te
miehet rakkaat weljet/ Että lupa ompi rohkeasti teille puhua siitä esi-isästä Dawidista. Hän on
kuollut ja haudattu ja hänen hautansa ompi meidän tykönä/ hamaan tähän päiwään asti.)
Ref2016NTSve 29. Män (och) bröder, låt mig tala öppet till er om patriarken David, att han är både
död och begraven, och hans grav finns ibland oss än idag.
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TR Scriverer 30. προφήτης οὖν ὑπάρχων, καὶ εἰδὼς ὅτι ὅρκῳ ὤμοσεν αὐτῷ ὁ Θεός, ἐκ

καρποῦ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ τὸ κατὰ σάρκα ἀναστήσειν τὸν Χριστόν, καθίσαι ἐπὶ τοῦ
θρόνου αὐτοῦ,

Gr-East 30. προφήτης οὖν ὑπάρχων, καὶ εἰδὼς ὅτι ὅρκῳ ὤμοσεν αὐτῷ ὁ Θεὸς ἐκ

καρποῦ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ τὸ κατὰ σάρκα ἀναστήσειν τὸν Χριστὸν καθίσαι ἐπὶ τοῦ
θρόνου αὐτοῦ,
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TKIS 30. Koska hän siis oli profeetta ja tiesi, että Jumala oli hänelle valalla vannonut asettavansa
(Kristuksen,) hänen kupeittensa hedelmän (lihan mukaan) istumaan hänen valtaistuimelleen,
FiSTLK2017 30. Koska hän nyt oli profeetta ja tiesi, että Jumala oli luvannut hänelle valalla
vannoen herättävänsä Kristuksen hänen lanteittensa hedelmästä lihan mukaan istumaan hänen
valtaistuimelleen,
Biblia1776 30. Että hän siis oli propheta ja tiesi Jumalan hänelle valalla vannoneen, että hän oli
hänen kupeensa hedelmästä lihan jälkeen herättävä Kristuksen hänen istuimellansa istumaan,
CPR1642 30. Että hän oli Propheta ja tiesi että Jumala oli hänelle walalla luwannut että hänen
cupeins hedelmäst pidäis hänen istuimellans istuman.
UT1548 30. Quin hen nyt yxi Propheta oli/ ia tiesi ette Jumala oli henelle wannotull Walall luuanut/
iotta henen Cupens hedhelmest pideis istuman henen Istuimens päle/( Kuin hän nyt yksi propheta
oli/ ja tiesi että Jumala oli hänelle wannotulla walalla luwannut/ jotta häne kupeensa hedelmästä
pitäisi istuman hänen istuimensa päällä/)
Ref2016NTSve 30. Eftersom han var en profet och visste att Gud med ed hade svurit honom, att ur
en av hans efterkommande, enligt köttet, resa upp Kristus för att sitta på hans tron,
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TR Scriverer 31. προϊδὼν ἐλάλησε περὶ τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ὅτι οὐ κατελείφθη
ἡ ψυχὴ αὐτοῦ εἰς ᾅδου, οὐδὲ ἡ σὰρξ αὐτοῦ εἶδε διαφθοράν.
Gr-East 31. προϊδὼν ἐλάλησε περὶ τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ὅτι οὐ κατελείφθη ἡ
ψυχὴ αὐτοῦ εἰς ᾅδου οὔτε ἡ σὰρξ αὐτοῦ εἶδε διαφθοράν.
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TKIS 31. niin hän ennalta nähden puhui Kristuksen ylösnousemuksesta, ettei *Hänen sieluansa
jätetty* tuonelaan eikä Hänen lihansa nähnyt maatumista.
FiSTLK2017 31. hän edeltä nähden puhui Kristuksen ylösnousemuksesta, sanoen, ettei hänen
sieluaan jätetä kuoleman valtaan eikä hänen ruumiinsa näe katoavaisuutta.
Biblia1776 31. Näki hän ennen ja puhui Kristuksen ylösnousemisesta, ettei hänen sieluansa
annettu ylön helvetissä, eikä hänen lihansa nähnyt turmelusta.
CPR1642 31. Nijn hän ennen näki ja puhui Christuxen ylösnousemisest ettei hänen sieluans pitänyt
ylönannettaman Helwetis eikä hänen lihans pitänyt mätänemän.
UT1548 31. nin hen ennen näki ia puhui Christusen Ylesnousemisest/ Ettei hene' Sieluns pitenyt
ylenannettaman Heluetis/ eikä henen Lihans pitenyt näkemen turmelusta.( niin hän ennen näki ja
puhui Kristuksen ylösnousemisesta/ Ettei hänen sielunsa pitänyt ylenannettaman helwetissä/ eikä
hänen lihansa pitänyt näkemän turmelusta.)
Ref2016NTSve 31. förutsåg han (och) talade om Kristi uppståndelse: att hans själ inte (skulle)
lämnas åt dödsriket, inte heller (skulle) hans kropp se förgängelsen.
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TR Scriverer 32. τοῦτον τὸν Ἰησοῦν ἀνέστησεν ὁ Θεός, οὗ πάντες ἡμεῖς ἐσμεν
μάρτυρες.
Gr-East 32. τοῦτον τὸν Ἰησοῦν ἀνέστησεν ὁ Θεός, οὗ πάντες ἡμεῖς ἐσμεν μάρτυρες.
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TKIS 32. Tämän Jeesuksen Jumala herätti, minkä todistajia me kaikki olemme.
FiSTLK2017 32. Tämän Jeesuksen Jumala on nostanut kuolleista, minkä todistajia me kaikki
olemme.

Biblia1776 32. Tämän Jesuksen on Jumala herättänyt, jonka todistajat me kaikki olemme.
CPR1642 32. Tämän Jesuxen on Jumala herättänyt jonga todistajat me caicki olemma.
UT1548 32. Temen Iesusen ombi Jumala ylesherettenyt/ ionga Todhistaijat me caiki olema.(
Tämän Jesuksen ompi Jumala ylösherättänyt/ jonka todistajat me kaikki olemme.)
Ref2016NTSve 32. Denne Jesus har Gud uppväckt, det är vi alla vittnen till.
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TR Scriverer 33. τῇ δεξιᾷ οὖν τοῦ Θεοῦ ὑψωθείς, τήν τε ἐπαγγελίαν τοῦ Ἁγίου

Πνεύματος λαβὼν παρὰ τοῦ πατρός, ἐξέχεε τοῦτο ὃ νῦν ὑμεῖς βλέπετε καὶ ἀκούετε.
Gr-East 33. τῇ δεξιᾷ οὖν τοῦ Θεοῦ ὑψωθεὶς, τήν τε ἐπαγγελίαν τοῦ ἁγίου Πνεύματος
λαβὼν παρὰ τοῦ πατρὸς, ἐξέχεε τοῦτο ὃ νῦν ὑμεῖς βλέπετε καὶ ἀκούετε.
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TKIS 33. Koska Hänet siis on Jumalan *oikealla kädellä* korotettu ja Hän on Isältä saanut Pyhän
Hengen lupauksen, niin Hän on vuodattanut sen, minkä nyt näette ja kuulette.
FiSTLK2017 33. Koska hän siis on Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja on saanut Pyhän
Hengen lupauksen Isältä, hän on vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette.
Biblia1776 33. Hän on siis Jumalan oikialle kädelle korotettu ja on Isältä saanut lupauksen Pyhästä
Hengestä: hän on tämän vuodattanut, kuin te nyt näette ja kuulette.
CPR1642 33. Että hän on nyt Jumalan oikialle kädelle corgotettu ja on Isäldä saanut lupauxen
Pyhästä Hengestä hän on nyt tämän wuodattanut cuin te näettä ja cuuletta.
UT1548 33. Ette hen nyt Jumalan oikealla Kädhelle ombi yleskorghotettu/ Ja on saanut Iselde
Lupauxen Pyhest Hengest/ hen onopi nyt wloswodhattanut teme' quin te näett ia cwlet.( Että hän
nyt Jumalan oikealle kädelle ompi ylös koroitettu/ Ja on saanut Isältä lupauksen Pyhästä
Hengestä/ hän ompi nyt ulos wuodattanut tämän kuin te näet ja kuulet.)
Ref2016NTSve 33. Efter att han blev upphöjd till Guds högra sida och har tagit emot löftet av
Fadern om den Helige Ande, har han utgjutit detta som ni nu ser och hör.
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TR Scriverer 34. οὐ γὰρ Δαβὶδ ἀνέβη εἰς τοὺς οὐρανούς, λέγει δὲ αὐτός, Εἶπεν ὁ
Κύριος τῷ Κυρίῳ μου, Κάθου ἐκ δεξιῶν μου,

Gr-East 34. οὐ γὰρ Δαυῒδ ἀνέβη εἰς τοὺς οὐρανούς, λέγει δὲ αὐτός· εἶπεν Κύριος τῷ
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TKIS 34. Sillä ei Daavid ole astunut ylös taivaihin, vaan hän sanoo itse: 'Herra sanoi Herralleni: Istu
oikealle puolelleni,
FiSTLK2017 34. Sillä ei Daavid ole astunut ylös taivaisiin, vaan hän sanoo itse: 'Herra sanoi minun
Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni,
Biblia1776 34. Sillä ei David ole taivaasen astunut, vaan hän sanoo: Herra sanoi minun Herralleni:
istu minun oikialle kädelleni,
CPR1642 34. Sillä ei Dawid ole Taiwasen astunut waan hän sanoi: HERra sanoi minun HERralleni
istu minun oikialle kädelleni
UT1548 34. Sille eipe Dauid ole Taiuasen astunut/ waan hen sanoi/ HERRA sanoi minun Herralleni/
Istu minun Oikealle Kädhelleni/( Sillä eipä Dawid ole taiwaaseen astunut/ waan hän sanoi/ HERRA
sanoi minun Herralleni/ Istu minun oikealle kädelleni/)
Ref2016NTSve 34. För David har inte farit upp till himlen, men han säger själv: Herren sa till min
Herre: Sätt dig på min högra sida,
TR Scriverer 35. ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου.
Gr-East 35. ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου.
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TKIS 35. kunnes panen vihollisesi jalkaisi astinlaudaksi.'
FiSTLK2017 35. kunnes panen vihollisesi jalkojesi astinlaudaksi.'
Biblia1776 35. Siihenasti kuin minä panen sinun vihollises sinun jalkais astinlaudaksi.
CPR1642 35. Sijhenasti cuin minä panen sinun wihollises sinun jalcais astinlaudaxi.
UT1548 35. Sihe'asti ette mine panen sinun Wiholises sinun Jalcais astinlaudhaxi.( Siihen asti että
minä panen sinun wihollisesi sinun jalkaisi astinlaudaksi.)
Ref2016NTSve 35. till dess jag har lagt dina fiender till en fotpall för dina fötter.
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TR Scriverer 36. ἀσφαλῶς οὖν γινωσκέτω πᾶς οἶκος Ἰσραήλ, ὅτι καὶ Κύριον καὶ
Χριστὸν αὐτὸν ὁ Θεὸς ἐποίησε, τοῦτον τὸν Ἰησοῦν ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε.
Gr-East 36. ἀσφαλῶς οὖν γινωσκέτω πᾶς οἶκος Ἰσραὴλ ὅτι καὶ Κύριον καὶ Χριστὸν
αὐτὸν ὁ Θεὸς ἐποίησε, τοῦτον τὸν Ἰησοῦν ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε.
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TKIS 36. Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on tehnyt Hänet Herraksi ja
Kristukseksi, tämän Jeesuksen, jonka te naulitsitte ristiin."
FiSTLK2017 36. Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja
Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte."
Biblia1776 36. Niin pitää siis totisesti kaiken Israelin huoneen tietämän, että Jumala on tämän
Jesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte, Herraksi ja Kristukseksi tehnyt.
CPR1642 36. Nijn pitä nyt totisest caiken Israelin huonen tietämän että Jumala on sen Jesuxen
jonga te ristinnaulidzitta HERraxi ja Christuxexi tehnyt.
UT1548 36. Nin pite nyt wissiste caiken Israelin Honen tietemen/ Ette Jumala ombi sen Iesusen
ionga te Ristinnaulitzitt HErraxi ia Christusexi tehnyt.( Niin pitää nyt wissiste kaiken Israelin
huoneen tietämän/ että Jumala ompi sen Jesuksen jonka te ristiinnaulitsit Herraksi ja Kristukseksi
tehnyt.)
Ref2016NTSve 36. Därför ska hela Israels hus vara helt förvissade om att denne Jesus som ni har
korsfäst, honom har Gud gjort både till Herre och (till) Kristus.
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TR Scriverer 37. Ἀκούσαντες δὲ κατενύγησαν τῇ καρδίᾳ, εἶπόν τε πρὸς τὸν Πέτρον καὶ
τοὺς λοιποὺς ἀποστόλους, Τί ποιήσομεν, ἄνδρες ἀδελφοί;
Gr-East 37. Ἀκούσαντες δὲ κατενύγησαν τῇ καρδίᾳ, εἶπόν τε πρὸς τὸν Πέτρον καὶ τοὺς
λοιποὺς ἀποστόλους· Τί ποιήσομεν, ἄνδρες ἀδελφοί;
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TKIS 37. Tämän kuullessaan he saivat piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille
apostoleille: Miehet, veljet, mitä meidän on tehtävä?"
FiSTLK2017 37. Tämän kuultuaan he saivat piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille
apostoleille: "Miehet, veljet, mitä meidän pitää tehdä?"
Biblia1776 37. Mutta kuin he nämät kuulivat, kävi se läpi heidän sydämensä, ja sanoivat Pietarille ja
muille apostoleille: te miehet, rakkaat veljet! mitä meidän pitää tekemän?
CPR1642 37. COsca he nämät cuulit käwi se läpi heidän sydämens ja sanoit Petarille ja muille
Apostoleille: te miehet rackat weljet mitä meidän pitä tekemän?
UT1548 37. Coska he sis nämet cwlit/ se keui heiden lepi sydhemens/ ia sanoit Petarille/ ia muille
Apostolille/ Te Miehet Rackat weliet/ Mite meiden pite tekemen?( Koska he siis nämät kuulit/ se
käwi heidän läpi sydämensä/ ja sanoit Petarille/ ja muille apostoleille/ Te miehet rakkaat weljet/
Mitä meidän pitää tekemän?)
Ref2016NTSve 37. När de hörde (detta), fick de ett styng i hjärtat och sa till Petrus och de andra
apostlarna: Män (och) bröder, vad ska vi göra?
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TR Scriverer 38. Πέτρος δὲ ἔφη πρὸς αὐτούς, Μετανοήσατε, καὶ βαπτισθήτω ἕκαστος

ὑμῶν ἐπὶ τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καὶ λήψεσθε τὴν δωρεὰν
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Gr-East 38. Πέτρος δὲ ἔφη πρὸς αὐτούς· Μετανοήσατε, καὶ βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν

ἐπὶ τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καὶ λήψεσθε τὴν δωρεὰν τοῦ
ἁγίου Πνεύματος.
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TKIS 38. Pietari vastasi heille: "Muuttakaa mielenne ja kastattakoon kukin teistä itsensä Jeesuksen
Kristuksen nimeen syntien anteeksi saamiseksi, niin saatte Pyhän Hengen lahjan.
FiSTLK2017 38. Pietari sanoi heille: "Muuttakaa mielenne ja tulkoon jokainen teistä kastetuksi
Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksiantamiseksi, niin saatte Pyhän Hengen lahjan.
Biblia1776 38. Vaan Pietari sanoi heille: tehkäät parannus, ja antakaan jokainen itsensä kastaa
Jesuksen Kristuksen nimeen, syntein anteeksi antamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.
CPR1642 38. Petari sanoi heille: tehkät parannus ja andacan jocainen hänens casta Jesuxen
Christuxen nimeen syndein andexi andamisexi nijn te saatte Pyhän Hengen lahjan:
UT1548 38. Petari sanoi heille/ Techket para'nost/ ia iocainen teiste andacan Henens casta Iesuse'
Christusen Nimen/ syndein andexiandmisexi/ Nin te satta sen Pyhen Hengen Lahian.( Petari sanoi
heille/ Tehkäät parannusta/ ja jokainen teistä antakaan hänen kastaa Jesuksen Kristuksen
nimeen/ syntein anteeksiantamiseksi/ Niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.)
Ref2016NTSve 38. Då sa Petrus till dem: Omvänd er och låt var och en av er döpa sig i Jesu Kristi
namn till syndernas förlåtelse och ni ska få den Helige Andes gåva.
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TR Scriverer 39. ὑμῖν γάρ ἐστιν ἡ ἐπαγγελία, καὶ τοῖς τέκνοις ὑμῶν, καὶ πᾶσι τοῖς εἰς
μακράν, ὅσους ἂν προσκαλέσηται Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν.
Gr-East 39. ὑμῖν γάρ ἐστιν ἡ ἐπαγγελία καὶ τοῖς τέκνοις ὑμῶν καὶ πᾶσι τοῖς εἰς μακρὰν,
ὅσους ἂν προσκαλέσηται Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν.
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TKIS 39. Sillä tämä lupaus kuuluu teille ja lapsillenne ja kaikille kaukana oleville, ketkä ikinä Herra,
meidän Jumalamme, kutsuu."
FiSTLK2017 39. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu, myös kaikille kaukana
oleville, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu."
Biblia1776 39. Sillä teille ja teidän lapsillenne on tämä lupaus annettu, ja kaikille, jotka taampana
ovat, kutka ikänä Herra meidän Jumalamme kutsuu.
CPR1642 39. Sillä teille ja teidän lapsillen on tämä lupaus annettu ja caikille jotca taambana owat
ja HERRa meidän Jumalamme cudzu.
UT1548 39. Sille ette teille ia teiden Lapsillen ombi teme Lupaus annettu/ ia caikille iotca
taambana ouat/ cutka Jumala meiden HErra tehen cutzupi.( Sillä että teille ja teidän lapsillen ompi
tämä lupaus annettu/ ja kaikille jotka taampana owat/ kutka Jumala meidän Herra tähän kutsuupi.)
Ref2016NTSve 39. För åt er är löftet givet och åt era barn och åt alla dem som är långt borta, så
många som Herren vår Gud ska kalla.
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TR Scriverer 40. ἑτέροις τε λόγοις πλείοσι διεμαρτύρετο καὶ παρεκάλει λέγων, Σώθητε
ἀπὸ τῆς γενεᾶς τῆς σκολιᾶς ταύτης.
Gr-East 40. ἑτέροις τε λόγοις πλείοσι διεμαρτύρατο καὶ παρεκάλει λέγων· Σώθητε ἀπὸ
τῆς γενεᾶς τῆς σκολιᾶς ταύτης.
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TKIS 40. Myös monin muin sanoin hän vakaasti todisti ja kehoitti sanoen: "Antakaa pelastaa
itsenne tästä nurjasta sukupolvesta."
FiSTLK2017 40. Monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti ja kehotti heitä sanoen: "Antakaa
pelastaa itsenne tästä nurjasta sukukunnasta."
Biblia1776 40. Ja monilla muillakin sanoilla todisti hän, ja neuvoi heitä, sanoen: antakaat teitänne
autettaa tästä pahanilkisestä suvusta.
CPR1642 40. Ja monilla muillakin sanoilla todisti hän ja neuwoi heitä sanoden: andacat teitän
autta tästä pahanelkisestä sugusta.
UT1548 40. Ja mös monilla muilla sanoilla hen todhisti/ ia neuuoi heite sanoden/ Andacat teiten
autetta teste pahaelkisest Sughusta.( Ja myös monilla muilla sanoilla hän todisti/ ja neuwoi heitä
sanoen/ Antakaat teitä autettaa tästä pahanilkisestä suwusta.)
Ref2016NTSve 40. Också med många andra ord vittnade och förmanade han och sa: Låt er frälsas
från detta onda släkte.
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TR Scriverer 41. οἱ μὲν οὖν ἀσμένως ἀποδεξάμενοι τὸν λόγον αὐτοῦ ἐβαπτίσθησαν• καὶ
προσετέθησαν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ψυχαὶ ὡσεὶ τρισχίλιαι.
Gr-East 41. οἱ μὲν οὖν ἀσμένως ἀποδεξάμενοι τὸν λόγον αὐτοῦ ἐβαπτίσθησαν, καὶ
προσετέθησαν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ψυχαὶ ὡσεὶ τρισχίλιαι.
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TKIS 41. Jotka nyt (halukkaasti) ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja sinä päivänä tuli
lisää noin kolmetuhatta.
FiSTLK2017 41. Ne, jotka nyt ottivat ilolla hänen sanansa vastaan, kastettiin, ja heitä tuli sinä
päivänä lisää noin kolmetuhatta sielua.
Biblia1776 41. Jotka siis mielellänsä hänen sanansa ottivat vastaan, ne kastettiin; ja sinä päivänä
lisääntyi lähes kolmetuhatta sielua.
CPR1642 41. Jotca sijs mielelläns hänen sanans otit wastan ne annoit heidäns casta ja sinä
päiwänä lisändyi lähes colme tuhatta sielua.
UT1548 41. Jotca sis mielellens wastanotit henen Sana's/ ne annoit heidens casta/ Ja sinä
peiuene iouckoon tuli/ lehes colmet Tuhata Sielua.( Jotka siis mielellänsä wastaanotit hänen
sanansa/ ne annoit heidäns kastaa/ Ja sinä päiwänä joukkoon tuli/ lähes kolme tuhatta sielua.)
Ref2016NTSve 41. De som då med glädje tog emot hans ord, lät döpa sig, och så ökades
(församlingen) den dagen med omkring tre tusen själar.
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TR Scriverer 42. ἦσαν δὲ προσκαρτεροῦντες τῇ διδαχῇ τῶν ἀποστόλων καὶ τῇ κοινωνίᾳ,
καὶ τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου καὶ ταῖς προσευχαῖς.
Gr-East 42. ἦσαν δὲ προσκαρτεροῦντες τῇ διδαχῇ τῶν ἀποστόλων καὶ τῇ κοινωνίᾳ καὶ
τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου καὶ ταῖς προσευχαῖς.
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TKIS 42. He pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa
ja rukouksissa.
FiSTLK2017 42. He pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän
murtamisessa ja rukouksissa.
Biblia1776 42. Ja he pysyivät alati apostolien opissa ja osallisuudessa, ja leivän murtamisessa ja
rukouksissa.
CPR1642 42. JA he pysyit alati Apostolitten opis ja osallisudes ja leiwän murtamises ja rucouxis.
UT1548 42. Mutta nin he pysyit alati Apostolitten opis/ ia Osaliseuxes/ ia Leiuen murtamises/ ia
Rucouxes.( Mutta niin he pysyit alati apostolitten opissa/ ja osallisuudessa/ ja leiwän
murtamisessa/ ja rukouksessa.)

Ref2016NTSve 42. Och de höll fast vid apostlarnas lära och gemenskapen och vid brödsbrytelsen
och bönerna.
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TR Scriverer 43. Ἐγένετο δὲ πάσῃ ψυχῇ φόβος, πολλά τε τέρατα καὶ σημεῖα διὰ τῶν
ἀποστόλων ἐγίνετο.
Gr-East 43. Ἐγένετο δὲ πάσῃ ψυχῇ φόβος, πολλά τε τέρατα καὶ σημεῖα διὰ τῶν
ἀποστόλων ἐγίνετο.
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TKIS 43. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko, ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien
välityksellä.
FiSTLK2017 43. Jokaiselle sielulle tuli pelko. Monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien
kautta.
Biblia1776 43. Mutta jokaiselle sielulle tuli pelko; ja tehtiin apostolien kautta monta ihmettä ja
merkkiä.
CPR1642 43. Ja jocaidzelle sielulle tuli pelco ja tehtin Apostoleilda monda ihmettä ja merckiä.
UT1548 43. Ja iocaitzen Sielun päle tuli pelco/ Ja monda Ihmett ia Mercki techtin Apostoleiten
cautta.( Ja jokaisen sielun päälle tuli pelko/ Ja monta ihmettä ja merkkiä tehtiin apostoleiden
kautta.)
Ref2016NTSve 43. Och fruktan kom över varje själ, och många under och tecken gjordes genom
apostlarna.
TR Scriverer 44. πάντες δὲ οἱ πιστεύοντες ἦσαν ἐπὶ τὸ αὐτό, καὶ εἶχον ἅπαντα κοινά,
Gr-East 44. πάντες δὲ οἱ πιστεύσαντες ἦσαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ εἶχον ἅπαντα κοινά,

πάντες δὲ

οἱ

πιστεύοντες ἦσαν ἐπὶ

τὸ

αὐτό

καὶ

εἶχον ἅπαντα

pantes de
oi
to
auto
kai
eichon hapanta
pisteuontes ēsan epi
G3956 G1161 G3588 G4100
G2532 G2192 G537
G2258 G1909 G3588 G846
ja kaikki
pitivät kaikkea
jotka uskoivat olivat
yhdessä ja

κοινά
koina
G2839
yhteisenä
TKIS 44. Ja kaikki uskovaiset olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä.

FiSTLK2017 44. Kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä,
Biblia1776 44. Mutta kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikki yhteisenä.
CPR1642 44. Ja caicki jotca uscoit olit yhdes ja pidit caicki yhteisnä mitä heillä oli.
UT1548 44. Mutta caiki iotca Uskoit/ olit ydhes/ ia pidhit caiki mite heille oli ychteisse.( Mutta
kaikki jotka uskoit/ olit yhdessä/ ja pidit kaikki mitä heillä oli yhteistä.)
Ref2016NTSve 44. Och alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt,
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TR Scriverer 45. καὶ τὰ κτήματα καὶ τὰς ὑπάρξεις ἐπίπρασκον, καὶ διεμέριζον αὐτὰ
πᾶσι, καθότι ἄν τις χρείαν εἶχε.
Gr-East 45. καὶ τὰ κτήματα καὶ τὰς ὑπάρξεις ἐπίπρασκον καὶ διεμέριζον αὐτὰ πᾶσι
καθότι ἄν τις χρείαν εἶχε·
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TKIS 45. He myivät maansa ja tavaransa ja jakoivat ne kaikille, sen mukaan kuin kukin tarvitsi.
FiSTLK2017 45. myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille, sen mukaan kuin kukin tarvitsi.
Biblia1776 45. Ja he myivät hyvyytensä ja tavaransa, ja jakoivat ne kaikille, sen jälkeen kuin kukin
tarvitsi.
CPR1642 45. He myit heidän hywydens ja tawarans ja jaoit caikille sen jälken cuin cukin tarwidzi.
UT1548 45. Heiden Hywydhens ia Tauarans he poismyit ia iagoit ne caikille/ senperest quin cuki
taruitzi/( Heidän hywyytensä ja tawaransa he pois myit ja jaoit ne kaikille/ sen perästä kuin kukin
tarwitsi/)
Ref2016NTSve 45. och de sålde sina ägodelar och tillhörigheter och delade ut dem till alla, efter
vad var och en behövde.
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TR Scriverer 46. καθ’ ἡμέραν τε προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ ἱερῷ, κλῶντές τε
κατ’ οἶκον ἄρτον, μετελάμβανον τροφῆς ἐν ἀγαλλιάσει καὶ ἀφελότητι καρδίας,
Gr-East 46. καθ’ ἡμέραν τε προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ ἱερῷ, κλῶντές τε, κατ’
οἶκον ἄρτον, μετελάμβανον τροφῆς ἐν ἀγαλλιάσει καὶ ἀφελότητι καρδίας,
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TKIS 46. Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä, ja mursivat kodeissa leipää ja
söivät ruokansa iloiten ja *vilpittömin sydämin,
FiSTLK2017 46. He olivat joka päivä yksimielisesti temppelissä, mursivat kodeissa leipää ja
nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella,
Biblia1776 46. Ja he pysyivät joka päivä yksimielisesti templissä, ja mursivat huoneessa leipää, ja
ottivat ruokaa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella,
CPR1642 46. Ja he olit jocapäiwä yximielisest Templis ja mursit leipä muunna täsä muunna toises
huones ja söit toinen toisens cansa.
UT1548 46. Ja he olit iocapeiue ia alati yximielisest Templis/ ia mwrsit Leipe hone Honelda/
södhen toinen toisens cansa/( Ja he olit jokapäiwä ja alati yksimielisesti templissä/ ja mursit
leipää huone huoneelta/ syöden toinen toisensa kanssa/)
Ref2016NTSve 46. Och varje dag var de ständigt och i full enighet tillsammans i templet, och i
hemmen bröt (de) bröd, och åt sin mat med fröjd och uppriktigt hjärta.
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TR Scriverer 47. αἰνοῦντες τὸν Θεόν, καὶ ἔχοντες χάριν πρὸς ὅλον τὸν λαόν. ὁ δὲ
Κύριος προσετίθει τοὺς σωζομένους καθ’ ἡμέραν τῇ ἐκκλησίᾳ.
Gr-East 47. αἰνοῦντες τὸν Θεὸν καὶ ἔχοντες χάριν πρὸς ὅλον τὸν λαόν. ὁ δὲ Κύριος
προσετίθει τοὺς σῳζομένους καθ’ ἡμέραν τῇ ἐκκλησίᾳ.
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TKIS 47. kiittäen Jumalaa. Ja he nauttivat kaiken kansan suosiota. Ja Herra lisäsi seurakuntaan*
joka päivä niitä, jotka pelastuivat.

FiSTLK2017 47. kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Herra lisäsi joka päivä
pelastuneita seurakuntaan.
Biblia1776 47. Ja kiittäin Jumalaa olivat kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi joka päivä
autuaaksi tulevaisia seurakunnalle.
CPR1642 47. Ja kijtit Jumalata riemulla ja sydämen yxikertaisudella ja olit caiken Canssan
suosiosa. Ja HERra lisäis jocapäiwä nijlle Seuracunda jotca autuaxi tulit.
UT1548 47. ia kijtit Jumalata/ remulla ia sydhemen yxikertauxella/ ia olit caiken Canssan sosios.
Ja HERRA lisesi iocapeiue Seurakunda nijllä/ iotca wapadhexi piti tuleman.( Ja kiitit Jumalata/
riemulla ja sydämen yksikertaisuudella/ ja olit kaiken kansan suosiossa. Ja HERRA lisäsi
jokapäiwä seurakuntaa niillä/ jotka wapahaksi piti tuleman.)
Ref2016NTSve 47. (De) prisade Gud och hade gott anseende hos allt folket. Och dagligen lade
Herren till församlingen dem som blev frälsta.

Apostolien teot 3 (Acts
1
TR Scriverer 1. Ἐπὶ τὸ αὐτὸ δὲ Πέτρος καὶ Ἰωάννης ἀνέβαινον εἰς τὸ ἱερὸν ἐπὶ τὴν

ὥραν τῆς προσευχῆς τὴν ἐννάτην
Gr-East 1. Ἐπὶ τὸ αὐτὸ δὲ Πέτρος καὶ Ἰωάννης ἀνέβαινον εἰς τὸ ἱερὸν ἐπὶ τὴν ὥραν
τῆς προσευχῆς τὴν ἐνάτην.
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TKIS 1. Pietari ja Johannes menivät (yhdessä) pyhäkköön rukoushetkellä, yhdeksännellä tunnilla*.
FiSTLK2017 1. Pietari ja Johannes menivät yhdessä temppeliin yhdeksännellä tunnilla,
rukoushetkellä.
Biblia1776 1. Niin Pietari ja Johannes menivät ynnä ylös templiin yhdeksännellä rukouksen
hetkelle,
CPR1642 1. NIjn Petari ja Johannes menit Templijn yhdexännellä rucouxen hetkellä.
UT1548 1. NIn Petari ia Johannes ynne ylesastuit Templin/ yhdexenden Rucoxen hetkene.( Niin
Petari ja Johannes ynnä ylös astuit templiin/ yhdeksännen rukouksen hetkenä.)
Ref2016NTSve 1. Och Petrus och Johannes gick tillsammans upp till templet vid bönestunden som
hölls vid den nionde timmen.
2
TR Scriverer 2. καί τις ἀνὴρ χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων ἐβαστάζετο• ὃν
ἐτίθουν καθ’ ἡμέραν πρὸς τὴν θύραν τοῦ ἱεροῦ τὴν λεγομένην Ὡραίαν, τοῦ αἰτεῖν
ἐλεημοσύνην παρὰ τῶν εἰσπορευομένων εἰς τὸ ἱερόν.
Gr-East 2. καί τις ἀνὴρ χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων ἐβαστάζετο, ὃν
ἐτίθουν καθ’ ἡμέραν πρὸς τὴν θύραν τοῦ ἱεροῦ τὴν λεγομένην ὡραίαν τοῦ αἰτεῖν
ἐλεημοσύνην παρὰ τῶν εἰσπορευομένων εἰς τὸ ἱερόν·
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TKIS 2. Silloin kannettiin esille erästä miestä, joka oli ollut rampa äitinsä kohdusta asti. Hänet
pantiin joka päivä pyhäkön niin kutsutun Kauniin portin pieleen anomaan almua pyhäkköön
meneviltä.
FiSTLK2017 2. Silloin kannettiin sinne erästä miestä, joka oli ollut rampa äitinsä kohdusta ja jonka
he joka päivä panivat temppelin niin sanotun Kauniin portin pieleen anomaan almua temppeliin
meneviltä.
Biblia1776 2. Ja mies, saattamatoin hamasta äitinsä kohdusta, kannettiin; jonka he panivat joka
päivä sen templin oven eteen, joka kutsutaan Kauniiksi, anomaan niiltä almua, jotka templiin
menivät.
CPR1642 2. Ja oli yxi mies saattamatoin hamast äitins cohdusta jota cannettin ja pandin
jocapäiwä sen Templin owen eteen joca cudzutan Caunis anoman nijldä almua jotca Templijn
menit.
UT1548 2. Ja nin oli yxi Mies/ Saattamatoin hamast Eitins Cohdost/ Ja cannettin/ ia pandin
iocapeiue sen Templin ouen eten/ ioca cutzutan/ Caunis/ ette henen piti Almuista anoman nijlde
iotca Templin sisellemenit.( Ja niin oli yksi mies/ Saattamatoin hamasta äitinsä kohdusta/ Ja
kannettiin/ ja pantiin jokapäiwä sen templin owen eteen/ joka kutsutaan/ Kaunis/ että hänen piti
almuista anomaan niiltä jotka templiin sisälle menit.)
Ref2016NTSve 2. Då bar man dit en man som hade varit lam från födelsen, (och) som man varje
dag satte vid den tempelport som kallas Sköna (porten), för att (han skulle) be om en gåva av dem
som gick in i templet.
3
TR Scriverer 3. ὃς ἰδὼν Πέτρον καὶ Ἰωάννην μέλλοντας εἰσιέναι εἰς τὸ ἱερόν, ἠρώτα

ἐλεημοσύνην
Gr-East 3. ὃς ἰδὼν Πέτρον καὶ Ἰωάννην μέλλοντας εἰσιέναι εἰς τὸ ἱερὸν ἠρώτα
ἐλεημοσύνην.
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TKIS 3. Nähdessään Pietarin ja Johanneksen heidän ollessaan menossa pyhäkköön, hän pyysi
saada almua.
FiSTLK2017 3. Nähdessään Pietarin ja Johanneksen menevän temppeliin, hän pyysi heiltä almua.
Biblia1776 3. Kuin hän näki Pietarin ja Johanneksen tahtovan mennä templiin, anoi hän heiltä
almua.
CPR1642 3. Cosca hän näki Petarin ja Johannexen tahtowan mennä Templijn anoi hän heildä
almua.
UT1548 3. Coska hen nyt näki Petarin ia Johannesen/ ette he tachtoit Templin sisellemenne/ anoi
hen Almuista.( Koska hän nyt näki Petarin ja Johanneksen/ että he tahtoit templiin sisälle mennä/
anoi hän almusta.)
Ref2016NTSve 3. När han fick se Petrus och Johannes, då de skulle gå in i templet, bad han om en
gåva.
4 TR Scriverer 4. ἀτενίσας δὲ Πέτρος εἰς αὐτὸν σὺν τῷ Ἰωάννῃ, εἶπε, Βλέψον εἰς ἡμᾶς.
Gr-East 4. ἀτενίσας δὲ Πέτρος εἰς αὐτὸν σὺν τῷ Ἰωάννῃ εἶπε· Βλέψον εἰς ἡμᾶς.
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TKIS 4. Niin Pietari katsoen häneen kiinteästi Johanneksen kanssa sanoi: "Katso meihin."
FiSTLK2017 4. Niin Pietari ja Johannes katsoivat häneen kiinteästi, ja Pietari sanoi: "Katso meihin."
Biblia1776 4. Niin Pietari Johanneksen kanssa katsoi hänen päällensä, ja sanoi: katso meidän
päällemme.
CPR1642 4. Nijn Petari ja Johannes cadzoit hänen päällens ja sanoit: cadzo meidän päällem.
UT1548 4. Nin Petari Johannesen cansa catzoi henen pälens ia sanoi/ Catzo meiden pälen.( Niin
Petari Johanneksen kanssa katsoi hänen päällens ja sanoi/ Katso meidän päällen.)

Ref2016NTSve 4. Och tillsammans med Johannes fäste Petrus sina ögon på honom och sa: Se på
oss.
5 TR Scriverer 5. ὁ δὲ ἐπεῖχεν αὐτοῖς, προσδοκῶν τι παρ’ αὐτῶν λαβεῖν.
Gr-East 5. ὁ δὲ ἐπεῖχεν αὐτοῖς προσδοκῶν τι παρ’ αὐτῶν λαβεῖν.
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TKIS 5. Tämä tarkkasi heitä odottaen saavansa heiltä jotain.
FiSTLK2017 5. Hän katsoi heitä tarkasti odottaen saavansa heiltä jotakin.
Biblia1776 5. Ja hän katseli heidän päällensä, toivoen heiltä jotakin saavansa.
CPR1642 5. Ja hän cadzeli heidän päällens toiwoin heildä jotakin saapans.
UT1548 5. Ja hen catzeli heiden pälens/ toiuodhen iotakin heilde saapans.( Ja hän katseli heidän
päällensä/ toiwoen jotkain heiltä saawansa.)
Ref2016NTSve 5. Då såg han på dem, (i) förväntan att han skulle få något av dem.
6
TR Scriverer 6. εἶπε δὲ Πέτρος, Ἀργύριον καὶ χρυσίον οὐχ ὑπάρχει μοι• ὃ δὲ ἔχω, τοῦτό
σοι δίδωμι. ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου, ἔγειραι καὶ περιπάτει.
Gr-East 6. εἶπε δὲ Πέτρος· Ἀργύριον καὶ χρυσίον οὐχ ὑπάρχει μοι· ὃ δὲ ἔχω τοῦτό σοι
δίδωμι· ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου ἔγειρε καὶ περιπάτει.
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TKIS 6. Mutta Pietari sanoi: "Hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä annan
sinulle: Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen nimessä nouse ja käy."
FiSTLK2017 6. Pietari sanoi: "Hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta annan sinulle sitä, mitä minulla
on: Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä, nouse ja kävele."

Biblia1776 6. Niin Pietari sanoi: hopiaa ja kultaa ei minulla ole; vaan sitä mitä minulla on, annan
minä sinulle: Jesuksen Kristuksen Natsarealaisen nimeen nouse ja käy.
CPR1642 6. Nijn Petari sanoi: hopiata ja culda ei minulla ole waan sitä cuin minulla on tahdon minä
anda sinulle: Jesuxen Christuxen Nazarenuxen nimeen nouse ja käy.
UT1548 6. Nin Petari sanoi/ Culta ia Hopia ei ole minulla/ waan sijte quin minulla onopi/ sen mine
annan sinulle. IesuSEN CHristusen Nazarenusen Nimen nouse yles/ ia kieu.( Niin Petari sanoi/
Kultaa ja hopeaa ei ole minulla/ waan sitä kuin minulla ompi/ sen minä annan sinulle. Jesuksen
Kristuksen Nazarenuksen nimeen nouse ylös/ ja käy.)
Ref2016NTSve 6. Men Petrus sa: Silver och guld har jag inte, men det jag har det ger jag dig: I Jesu
Kristi, nasaréns, namn: Stå upp och gå!
7
TR Scriverer 7. καὶ πιάσας αὐτὸν τῆς δεξιᾶς χειρὸς ἤγειρε• παραχρῆμα δὲ ἐστερεώθησαν

αὐτοῦ αἱ βάσεις καὶ τὰ σφυρά
Gr-East 7. καὶ πιάσας αὐτὸν τῆς δεξιᾶς χειρὸς ἤγειρε· παραχρῆμα δὲ ἐστερεώθησαν
αὐτοῦ αἱ βάσεις καὶ τὰ σφυρά,
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TKIS 7. Ja tarttuen häntä oikeaan käteen, hän kohotti häntä ja heti hänen jalkansa ja nilkkansa
vahvistuivat.
FiSTLK2017 7. Hän tarttui hänen oikeaan käteensä ja nosti hänet ylös. Heti hänen jalkansa ja
nilkkansa vahvistuivat,
Biblia1776 7. Ja hän tarttui hänen oikiaan käteensä ja ojensi hänen, ja kohta hänen säärensä ja
kantansa vahvistuivat.
CPR1642 7. Ja hän rupeis hänen oikiaan käteens ja ojensi hänen: ja nijn hänen säärens ja candans
wahwistuit:
UT1548 7. Ja hen Rupeis henen oikean Käteens/ ia ylesoijensi henen. Nin cochta henen Särens ia
Candans wahwistuit/( Ja hän rupes hänen oikeaan käteensä/ ja ylös ojensi hänen. Niin kohta
hänen säärensä ja kantansa wahwistuit/)
Ref2016NTSve 7. Han tog då honom vid högra handen (och) reste upp (honom), och genast fick
han styrka i sina fötter och vrister,
8
TR Scriverer 8. καὶ ἐξαλλόμενος ἔστη καὶ περιεπάτει, καὶ εἰσῆλθε σὺν αὐτοῖς εἰς τὸ
ἱερόν, περιπατῶν καὶ ἁλλόμενος καὶ αἰνῶν τὸν Θεόν.

Gr-East 8. καὶ ἐξαλλόμενος ἔστη καὶ περιεπάτει, καὶ εἰσῆλθε σὺν αὐτοῖς εἰς τὸ ἱερὸν
περιπατῶν καὶ ἁλλόμενος καὶ αἰνῶν τὸν Θεόν.
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TKIS 8. Niin hän hypähti pystyyn, seisoi ja käveli. Ja hän meni heidän kanssaan pyhäkköön kävellen
ja hypellen ja ylistäen Jumalaa.
FiSTLK2017 8. ja hän hyppäsi pystyyn, seisoi ja käveli. Hän meni heidän kanssaan temppeliin,
kävellen, hypellen ja ylistäen Jumalaa.
Biblia1776 8. Ja hän karkasi ylös, seisoi ja kävi, ja meni heidän kanssansa templiin, käyden ja
hypäten ja kiittäen Jumalaa.
CPR1642 8. Ja hän carcais ylös seisoi ja käwi ja meni heidän cansans Templijn käyden ja hypäten
ja kijttäin Jumalata.
UT1548 8. ylescarckasi/ seisoi/ ia keui/ ia sisellemeni heidhen cansans Templijn keydhen ia
hyppeten/ ia kijtti Jumalata.( ylös karkasi/ seisoi/ ja käwi/ ja sisälle meni heidän kanssansa
templiin käyden ja hyppien/ ja kiitti Jumalata.)
Ref2016NTSve 8. och hoppade upp, stod och gick omkring. Och (han) följde dem in i templet,
gående och hoppande och prisande Gud.
9 TR Scriverer 9. καὶ εἶδεν αὐτὸν πᾶς ὁ λαὸς περιπατοῦντα καὶ αἰνοῦντα τὸν Θεόν•
Gr-East 9. καὶ εἶδεν αὐτὸν πᾶς ὁ λαὸς περιπατοῦντα καὶ αἰνοῦντα τὸν Θεόν·
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TKIS 9. Ja kaikki kansa näki Hänen kävelevän ja ylistävän Jumalaa.
FiSTLK2017 9. Kaikki kansa näki hänen kävelevän ja ylistävän Jumalaa.
Biblia1776 9. Ja kaikki kansa näki hänen käyvän ja kiittävän Jumalaa,
CPR1642 9. Ja caicki Canssa näki hänen käywän ja kijttäwän Jumalata: ja tunsit hänen sixi joca
almun tähden istui Templin Caunin owen edes.
UT1548 9. Ja caiki Canssa näki henen kieuuen/ ia kijtteuen Jumalata. Ja tunsit mös hene' ette he'
se sama oli/ ioca Almuisan tedhen jstui sen Templin Caunin Ouen edes.( Ja kaikki kansa näki
hänen käywän/ ja kiittäen Jumalata. Ja tunsit myös hänen että hän se sama oli/ joka almujen
tähden istui sen templin kauniin owen edessä.)

Ref2016NTSve 9. Och allt folket såg honom gå omkring och prisa Gud.
10
TR Scriverer 10. ἐπεγίνωσκόν τε αὐτὸν ὅτι οὗτος ἦν ὁ πρὸς τὴν ἐλεημοσύνην καθήμενος
ἐπὶ τῇ Ὡραίᾳ πύλῃ τοῦ ἱεροῦ• καὶ ἐπλήσθησαν θάμβους καὶ ἐκστάσεως ἐπὶ τῷ
συμβεβηκότι αὐτῷ.
Gr-East 10. ἐπεγίνωσκόν τε αὐτὸν ὅτι αὐτὸς ἦν ὁ πρὸς τὴν ἐλεημοσύνην καθήμενος ἐπὶ

τῇ ὡραίᾳ πύλῃ τοῦ ἱεροῦ, καὶ ἐπλήσθησαν θάμβους καὶ ἐκστάσεως ἐπὶ τῷ
συμβεβηκότι αὐτῷ.
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TKIS 10. He tunsivat hänet — että hän oli se, joka almuja saadakseen oli istunut pyhäkön Kauniin
portin pielessä — ja he tulivat täyteen hämmästystä ja ihmettelyä sen vuoksi mitä hänelle oli
tapahtunut.
FiSTLK2017 10. He tunsivat hänet siksi, joka oli istunut almuja saadakseen temppelin Kauniin
portin pielessä ja olivat täynnä hämmästystä ja ihmetystä siitä, mitä hänelle oli tapahtunut.
Biblia1776 10. Ja tunsi hänen siksi, joka almun tähden istui templin Kauniin oven edessä; ja he
olivat täynnänsä pelkoa ja suurta hämmästystä siitä, mitä hänelle tapahtunut oli.
CPR1642 10. Ja he ihmettelit suurest ja hämmästyit sijtä cuin hänelle tapahtunut oli.
UT1548 10. Ja he tulit teuten jhmeydhest ia hemmestyst sen ylitzen quin sille tapachtanut oli.( Ja
he tulit täyteen ihmetystä ja hämmästystä sen ylitsen kuin sille tapahtunut oli.)
Ref2016NTSve 10. Och de kände igen honom och såg att det var han som brukade sitta vid Sköna
porten (utanför) templet för att (be om) en gåva, och de uppfylldes av häpnad och förundran över
det som hade hänt med honom.
11
TR Scriverer 11. Κρατοῦντος δὲ τοῦ ἰαθἐντος χωλοῦ τὸν Πέτρον καὶ Ἰωάννην,

συνέδραμε πρὸς αὐτοὺς πᾶς ὁ λαὸς ἐπὶ τῇ στοᾷ τῇ καλουμένῃ Σολομῶντος,
ἔκθαμβοι.
Gr-East 11. Κρατοῦντος δὲ τοῦ ἰαθέντος χωλοῦ τὸν Πέτρον καὶ Ἰωάννην συνέδραμε
πρὸς αὐτοὺς πᾶς ὁ λαὸς ἐπὶ τῇ στοᾷ τῇ καλουμένῃ Σολομῶντος ἔκθαμβοι.
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TKIS 11. Parannetun ramman pysytellessä Pietarin ja Johanneksen *seurassa kaikki kansa riensi
suuresti hämmästyksissään heidän luokseen niin sanottuun Salomon pylväskäytävään.
FiSTLK2017 11. Kun parannettu rampa pysytteli yhä Pietarin ja Johanneksen seurassa, kaikki
kansa riensi hämmästyksen vallassa heidän luokseen niin sanottuun Salomon pylväskäytävään.
Biblia1776 11. Mutta kuin tämä saattamatoin, joka parannettu oli, piti itsensä Pietarin ja
Johanneksen tykö, juoksi kaikki kansa hämmästyksissä heidän tykönsä porstuaan, joka kutsutaan
Salomon porstuaksi.
CPR1642 11. Cosca tämä saattamatoin joca jo terwe oli piti idzens Petarin ja Johannexen tygö
juoxi caicki Canssa heidän tygöns porstoan joca Salomonin cudzutan ja ihmettelit.
UT1548 11. Coska nyt teme saattamatoin Mies/ ioca nyt terue oli/ piteli hendens Petarin ia
Johannesen tyge/ iooxi caiki Canssa heiden tygens Porstoan/ ioca cutzutan Salomonin/ ia
ihmettelit( Koska nyt tämä saattamatoin mies/ joka nyt terwe oli/ piteli häntäns Petarin ja
Johanneksen tykö/ juoksi kaikki kansa heidän tykönsä porstuaan/ joka kutsutaan Salomonin/ ja
ihmettelit.)
Ref2016NTSve 11. Då nu mannen som hade varit lam (och) blivit helad höll sig till Petrus och
Johannes, strömmade allt folket, utom sig av häpnad, samman omkring dem i Salomos pelargång,
som den kallas.
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TR Scriverer 12. ἰδὼν δὲ Πέτρος ἀπεκρίνατο πρὸς τὸν λαόν, Ἄνδρες Ἰσραηλῖται, τί

θαυμάζετε ἐπὶ τούτῳ, ἢ ἡμῖν τί ἀτενίζετε, ὡς ἰδίᾳ δυνάμει ἢ εὐσεβείᾳ πεποιηκόσι τοῦ
περιπατεῖν αὐτόν;
Gr-East 12. ἰδὼν δὲ ὁ Πέτρος ἀπεκρίνατο πρὸς τὸν λαόν· Ἄνδρες Ἰσραηλῖται, τί

θαυμάζετε ἐπὶ τούτῳ, ἢ ἡμῖν τί ἀτενίζετε ὡς ἰδίᾳ δυνάμει ἢ εὐσεβείᾳ πεποιηκόσι τοῦ
περιπατεῖν αὐτόν;
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TKIS 12. Sen nähdessään Pietari alkoi puhua kansalle: ”Miehet, israelilaiset, miksi ihmettelette tätä
tai mitä meitä noin katselette, ikään kuin omalla voimallamme tai jumalisuudellamme olisimme
panneet hänet kävelemään?
FiSTLK2017 12. Sen nähdessään Pietari rupesi puhumaan kansalle ja sanoi: "Israelin miehet, mitä
tätä ihmettelette, tai mitä meitä katselette, ikään kuin omalla voimallamme tai hurskaudellamme
olisimme saaneet hänet kävelemään.
Biblia1776 12. Kuin Pietari sen näki, vastasi hän kansalle: Israelin miehet! mitä te tätä ihmettelette?
eli mitä te meidän päällemme katsotte, niinkuin me olisimme meidän omalla voimallamme eli
jumalisuudellamme tämän käymään saattaneet?
CPR1642 12. COsca Petari sen näki sanoi hän Canssalle: te Israelin miehet mitä te tätä
ihmettelettä: eli mitä te meidän päällemme cadzotte nijncuin me olisimma meidän woimallam eli
ansiollam tämän käymän saattanet.
UT1548 12. Quin nyt Petari sen näki/ wastasi hen Canssalle/ Te Miehet Israelist/ Mite te jhmettelet
temen päle? Eli mite te catzota meiden pälen/ Ninquin me olisima meiden Woimalla taicka Ansiolla
temen saatanut kieumen?( Kuin nyt Petari sen näki/ wastasi hän kansalle/ Te miehet Israelista/
Mitä te ihmettelet tämän päälle? Eli mitä te katsotte meidän päällen/ Niinkuin me olisimme meidän
woimalla taikka ansiolla tämän saattanut käymän?)
Ref2016NTSve 12. Och när Petrus såg (det) började han tala till folket: (Ni) män av Israel, varför
förundrar ni er över detta? Eller varför stirrar ni på oss, som om vi av vår egen kraft eller
gudsfruktan har gjort att han kan gå?
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TR Scriverer 13. ὁ Θεὸς Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ, ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν,
ἐδόξασε τὸν παῖδα αὐτοῦ Ἰησοῦν• ὃν ὑμεῖς παρεδώκατε, καὶ ἠρνήσασθε αὐτὸν κατὰ
πρόσωπον Πιλάτου, κρίναντος ἐκείνου ἀπολύειν.
Gr-East 13. ὁ Θεὸς Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ, ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, ἐδόξασε
τὸν παῖδα αὐτοῦ Ἰησοῦν· ὃν ὑμεῖς μὲν παρεδώκατε καὶ ἠρνήσασθε αὐτόν κατὰ
πρόσωπον Πιλάτου, κρίναντος ἐκείνον ἀπολύειν·
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TKIS 13. Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala, isiemme Jumala, on kirkastanut Poikansa
Jeesuksen, jonka te annoitte alttiiksi ja kielsitte Pilatuksen edessä, kun tämä oli päättänyt Hänet
päästää.
FiSTLK2017 13. Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isiemme Jumala, on
kirkastanut Poikansa Jeesuksen, jonka te annoitte alttiiksi ja kielsitte Pilatuksen edessä, kun tämä
oli tuominnut hänet vapautettavaksi.
Biblia1776 13. Abrahamin ja Isaakin ja Jakobin Jumala, meidän isäimme Jumala, on Poikansa
Jesuksen kirkastanut, jonka te annoitte ylön ja kielsitte Pilatuksen edessä, kuin hän tuomitsi, että
hän piti päästettämän.
CPR1642 13. Abrahamin ja Isaachin ja Jacobin Jumala meidän Isäim Jumala on hänen Poicans
Jesuxen kircastanut jonga te ylönannoitte ja kielsitte Pilatuxen edes cosca hän duomidzi että hän
piti päästettämän.
UT1548 13. Abrahamin ia Isaachin ia Jacobin Jumala/ se meiden Iseden Jumala ombi henen
Poicans Iesusen kircastanut/ Jo'ga te ylenannoitta ia kielsitte Pilatusen edes/ coska hen Domitzi
ette hene' piti pästetteme'.( Abrahamin ja Isakin ja Jakobin Jumala/ se meidän Isien Jumala ompi
hänen Poikansa Jesuksen kirkastanut/ Jonka te ylen annoitte ja kielsitte Pilatuksen edes/ koska
hän tuomitsi että hänen piti päästettämän.)
Ref2016NTSve 13. Abrahams och Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin Son
Jesus, som ni utlämnade och förnekade inför Pilatus, när han hade beslutat att frige (honom).
14
TR Scriverer 14. ὑμεῖς δὲ τὸν ἅγιον καὶ δίκαιον ἠρνήσασθε, καὶ ᾐτήσασθε ἄνδρα φονέα
χαρισθῆναι ὑμῖν,
Gr-East 14. ὑμεῖς δὲ τὸν ἅγιον καὶ δίκαιον ἠρνήσασθε, καὶ ᾐτήσασθε ἄνδρα φονέα
χαρισθῆναι ὑμῖν,
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TKIS 14. Te kielsitte Pyhän ja Vanhurskaan ja anoitte, että teille annettaisiin murhamies.
FiSTLK2017 14. Te kielsitte Pyhän ja Vanhurskaan ja anoitte, että teille annettaisiin murhamies,
Biblia1776 14. Mutta te kielsitte pyhän ja hurskaan, ja anoitte teillenne murhamiestä annettaa;
CPR1642 14. Mutta te kielsitte sen Pyhän ja Hurscan ja anoitte teillenne murhamiestä annetta.
UT1548 14. Mutta te kielsitte sen Pyhen ia Hurskan/ ia anoitta teillen Murhamiest annetta/( Mutta
te kielsitte sen pyhän ja hurskaan/ ja anoitte teillen murhamiestä annettaa/)
Ref2016NTSve 14. Men ni förnekade den Helige och Rättfärdige och begärde att en man, en
mördare, skulle friges åt er,
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TR Scriverer 15. τὸν δὲ ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς ἀπεκτείνατε• ὃν ὁ Θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, οὗ
ἡμεῖς μάρτυρές ἐσμεν.
Gr-East 15. τὸν δὲ ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς ἀπεκτείνατε, ὃν ὁ Θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, οὗ
ἡμεῖς μάρτυρές ἐσμεν.
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TKIS 15. Mutta elämän alkajan te tapoitte. Hänet Jumala on kuolleista herättänyt, minkä todistajia
me olemme.
FiSTLK2017 15. mutta elämän ruhtinaan te tapoitte. Hänet Jumala on herättänyt kuolleista, minkä
todistajia me olemme.
Biblia1776 15. Mutta elämän Pääruhtinaan te tapoitte: sen on Jumala kuolleista herättänyt, jonka
todistajat me olemme.
CPR1642 15. Mutta elämän Pääruhtinan te tapoitte: sen on Jumala cuolleista herättänyt jonga
todistajat me olemma.
UT1548 15. mutta sen Elemen Päruchtinan te tapoitta. Sen Jumala ombi coolluista
yleshereyttenyt/ ionga Todhistaijat me olema.( Mutta sen elämän pääruhtinaan te tapoitte. Sen

Jumala ompi kuolleista ylösherättänyt/ jonka todistajat me olemme.)
Ref2016NTSve 15. och ni dödade Livets Furste, som Gud har uppväckt från de döda. Det är vi
vittnen till.
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TR Scriverer 16. καὶ ἐπὶ τῇ πίστει τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, τοῦτον ὃν θεωρεῖτε καὶ οἴδατε
ἐστερέωσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ• καὶ ἡ πίστις ἡ δι’ αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτῷ τὴν ὁλοκληρίαν
ταύτην ἀπέναντι πάντων ὑμῶν.
Gr-East 16. καὶ ἐπὶ τῇ πίστει τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ τοῦτον, ὃν θεωρεῖτε καὶ οἴδατε,
ἐστερέωσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ ἡ πίστις ἡ δι’ αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτῷ τὴν ὁλοκληρίαν
ταύτην ἀπέναντι πάντων ὑμῶν.
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TKIS 16. Hänen nimeensä uskomisen nojalla on Hänen nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka
te näette ja tunnette, ja usko, joka tulee Jeesukselta, on antanut hänelle tämän täyden terveyden
kaikkien teidän nähtenne.
FiSTLK2017 16. Uskon turvautuessa hänen nimeensä on hänen nimensä vahvistanut tämän
miehen, jonka näette ja tunnette, ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on antanut hänelle hänen
jäsentensä terveyden kaikkien teidän nähtenne.
Biblia1776 16. Ja uskon kautta hänen nimensä päälle on hän tässä, jonka te näette ja tunnette,
nimensä vahvistanut: ja usko hänen kauttansa antoi tälle terveytensä, kaikkein teidän nähtenne.
CPR1642 16. Ja sen uscon cautta hänen nimens päälle on hän tämän päällä jonga te näettä ja
tunnetta hänen nimens wahwistanut. Ja se usco hänen cauttans on tälle andanut hänen
terweydens caickein teidän nähtenne.
UT1548 16. Ja sen Wskon cautta henen Nimens päle/ ombi hen Temen päle ionga te näet ia
tunnet/ wahwistanut henen Nimens. Ja se Wsko quin on henen cauttans/ ombi Telle andanut
henen terueydhens caikein teiden näcten.( Ja sen uskon kautta hänen nimensä päälle/ ompi hän
tämän päälle jonka te näet ja tunnet/ wahwistanut hänen nimensä. Ja se usko kuin on hänen
kauttansa/ ompi teille antanut hänen terweytensä kaiken teidän nähden.)
Ref2016NTSve 16. Och genom tron på hans namn har denne som ni ser och känner fått styrka av
hans namn. Och tron som kommer genom honom har gett honom hans fulla hälsa inför er alla.
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TR Scriverer 17. καὶ νῦν, ἀδελφοί, οἶδα ὅτι κατὰ ἄγνοιαν ἐπράξατε, ὥσπερ καὶ οἱ
ἄρχοντες ὑμῶν.
Gr-East 17. καὶ νῦν, ἀδελφοί, οἶδα ὅτι κατὰ ἄγνοιαν ἐπράξατε, ὥσπερ καὶ οἱ ἄρχοντες
ὑμῶν·
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TKIS 17. Ja nyt, veljet, tiedän, että olette tietämättömyydestä toimineet niin kuin
hallitusmiehennekin.
FiSTLK2017 17. Nyt, veljet, tiedän, että olette tietämättömyydestä tehneet sen, kuten
hallitusmiehennekin.
Biblia1776 17. Ja nyt rakkaat veljet! minä tiedän, että te sen tyhmyydestä tehneet olette, niinkuin
teidän ylimmäisennekin.
CPR1642 17. NYt rackat weljet minä tiedän että te sen tyhmydest tehnet oletta nijncuin teidän
ylimmäisennekin.
UT1548 17. Nyt rackat Weliet/ Mine tiedhen ette te sen tyhmydhen cautta teitte/ ninquin mös
teiden Ylimeisetki.( Nyt rakkaat weljet/ Minä tiedän että te sen tyhmyyden kautta teitte/ niinkuin
myös teidän ylimmäisetkin.)
Ref2016NTSve 17. Men nu vet jag, bröder, att varken ni eller era rådsherrar visste vad ni gjorde.
18
TR Scriverer 18. ὁ δὲ Θεὸς ἃ προκατήγγειλε διὰ στόματος πάντων τῶν προφητῶν
αὐτοῦ, παθεῖν τὸν Χριστόν, ἐπλήρωσεν οὕτω.
Gr-East 18. ὁ δὲ Θεὸς ἃ προκατήγγειλε διὰ στόματος πάντων τῶν προφητῶν αὐτοῦ
παθεῖν τὸν Χριστὸν ἐπλήρωσεν οὕτω.
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TKIS 18. Mutta Jumala on näin täyttänyt sen, mitä Hän on ennalta ilmoittanut kaikkien
profeettainsa suulla, että [Hänen] Kristuksensa* piti kärsiä.
FiSTLK2017 18. Mutta Jumala on näin täyttänyt sen, minkä hän oli edeltä ilmoittanut kaikkien
profeettojen suun kautta, että nimittäin hänen Voideltunsa oli kärsivä.
Biblia1776 18. Mutta Jumala, mitä hän kaikkein prophetainsa suun kautta oli ennustanut, että
hänen Kristuksensa piti kärsimän, sen hän täytti.
CPR1642 18. Mutta Jumala joca caickein Prophetains suun cautta oli ennustanut että Christuxen
piti kärsimän sen hän näin nyt täytti.
UT1548 18. Mutta Jumala ioca caikein henen Prophetains Suun cautta ennustanut oli/ ette
Christusen pite Kersimen/ sen hen nein nyt teutti.( Mutta Jumala joka kaikkein hän prophetain
suun kautta ennustanut oli/ että Kristuksen piti kärsimän/ sen hän näin nyt täytti.)
Ref2016NTSve 18. Men det som Gud har förutsagt genom alla sina profeters mun, att Kristus
skulle lida, det har han på detta sätt låtit gå i uppfyllelse.
19
TR Scriverer 19. μετανοήσατε οὖν καὶ ἐπιστρέψατε, εἰς τὸ ἐξαλειφθῆναι ὑμῶν τὰς
ἁμαρτίας, ὅπως ἄν ἔλθωσι καιροὶ ἀναψύξεως ἀπὸ προσώπου τοῦ Κυρίου,
Gr-East 19. μετανοήσατε οὖν καὶ ἐπιστρέψατε εἰς τὸ ἐξαλειφθῆναι ὑμῶν τὰς ἁμαρτίας,

μετανοήσατε

οὖν

καὶ

ἐπιστρέψατε εἰς

metanoēsate
oun
kai
epistrepsate
G3340
G3767 G2532 G1994
ja
kääntykää
muuttakaa mielenne siis

τὰς

ἁμαρτίας ὅπως ἄν

τὸ

ἐξαλειφθῆναι

ὑμῶν

to
eksaleifthēnai
hymōn
eis
G5216
G1519 G3588 G1813
pois pyyhittäisiin teidän

ἔλθωσι καιροὶ ἀναψύξεως ἀπὸ προσώπου τοῦ

tas
hamartias hopōs an
elthōsi kairoi anapsykseōs apo prosōpou
G3588 G266
G575 G4383
G3704 G302 G2064 G2540 G403
syntinne että
tulisi
ajat
virvoituksen
kasvoista

tou
G3588

Κυρίου
Kyriou
G2962
Herran
TKIS 19. Muuttakaa siis mielenne ja kääntykää, jotta syntinne pyyhittäisiin pois,
FiSTLK2017 19. Muuttakaa siis mielenne ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois,
Biblia1776 19. Niin tehkäät parannus ja palatkaat, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, kuin
virvoittamisen ajat tulevat Herran kasvoin edestä,
CPR1642 19. Nijn tehkät parannus ja palaitcat:
UT1548 19. Nin techket nyt paranost ia palaitkat/ Senpäle/( Niin tehkäät nyt parannusta ja
palatkaa/ Sen päälle/)
Ref2016NTSve 19. Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade,
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TR Scriverer 20. καὶ ἀποστείλῃ τὸν προκεκηρυγμένον ὑμῖν Ἰησοῦν Χριστόν•

Gr-East 20. ὅπως ἂν ἔλθωσι καιροὶ ἀναψύξεως ἀπὸ προσώπου τοῦ Κυρίου καὶ
ἀποστείλῃ τὸν προκεχειρισμένον ὑμῖν Χριστόν Ἰησοῦν,
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TKIS 20. niin että Herralta* tulisivat virvoituksen ajat ja Hän lähettäisi Hänet, joka on teille ennalta
määrätty, Jeesuksen Kristuksen.
FiSTLK2017 20. että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on
teille edeltä julistettu, Kristuksen Jeesuksen.
Biblia1776 20. Ja hän lähettää sen, josta teille ennen saarnattu on, Jesuksen Kristuksen,
CPR1642 20. Että teidän syndinne poispyhitäisin ja silloin wirwottamisen ajat tulisit HERran
caswon eteen cosca hän sen teille lähettä josta nyt ennen saarnatan Jesuxen Christuxen.
UT1548 20. ette teiden syndinne poispyhiteisin/ Ette silloin ne Wirgottamise' aighat tulisit HERRAN
Casuon edest/ coska hen Lehettepi sen/ ioca teille nyt ennen sarnatan/ Iesusen Christusen.( että
teidän syntinne pois pyyhittäisiin/ Että silloin ne wirwoittamisen ajat tulisit HERRAN kaswon
edestä/ koska hän lähettääpi sen/ joka teille nyt ennen saarnataan/ Jesuksen Kristuksen.)
Ref2016NTSve 20. och för att tider av vederkvickelse ska komma från Herrens ansikte, och han
sänder Jesus Kristus, han som tidigare blev förkunnad för er.
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TR Scriverer 21. ὃν δεῖ οὐρανὸν μὲν δέξασθαι ἄχρι χρόνων ἀποκαταστάσεως πάντων,
ὧν ἐλάλησεν ὁ Θεὸς διὰ στόματος πάντων ἁγίων αὐτοῦ προφητῶν ἀπ’ αἰῶνος.
Gr-East 21. ὃν δεῖ οὐρανὸν μὲν δέξασθαι ἄχρι χρόνων ἀποκαταστάσεως πάντων ὧν
ἐλάλησεν ὁ Θεὸς διὰ στόματος πάντων ἁγίων αὐτοῦ προφητῶν ἀπ’ αἰῶνος.
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TKIS 21. Taivaan pitää Hänet tosin omistaa kaiken ennallistamisen aikoihin saakka, mistä Jumala
on iäisyydestä asti puhunut (kaikkien) pyhäin profeettainsa suulla.
FiSTLK2017 21. Hänen piti ottaa taivas haltuunsa niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen asetetaan
kohdalleen, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhien profeettojensa suun kautta.

Biblia1776 21. Jonka tosin tulee omistaa taivas, niihin aikoihin asti kuin ne kaikki jälleen asetetaan,
mitkä Jumala on puhunut kaikkein pyhäin prophetainsa suun kautta, hamasta maailman alusta.
CPR1642 21. Jonga tosin tule Taiwas omista sijhenasti että ne caicki jällens asetetan cuin Jumala
on puhunut caickein pyhäin Prophetains suun cautta hamasta mailman algusta.
UT1548 21. Jonga tule toisin Taiuas omista/ hama sihen aican asti ette caiki ne iellens asetetan/
quin Jumala puhunut ombi caikein henen pyhein Prophetains suun cautta hamast Maliman
alghusta.( Jonka tulee toisin taiwas omistaa/ hamaan siihen aikaan asti että kaikki ne jällens
asetetaan/ kuin Jumala puhunut ompi kaikkein hänen pyhäin prophetainsa suun kautta hamasta
maailman alusta.)
Ref2016NTSve 21. Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt, som Gud har talat
om genom alla sina heliga profeters mun från världens början, ska bli upprättat igen.
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TR Scriverer 22. Μωσῆς μὲν γὰρ πρὸς τούς πατέρας εἶπεν ὅτι Προφήτην ὑμῖν
ἀναστήσει Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ• αὐτοῦ ἀκούσεσθε κατὰ
πάντα ὅσα ἂν λαλήσῃ πρὸς ὑμᾶς.
Gr-East 22. Μωϋσῆς μὲν γὰρ πρὸς τοὺς πατέρας εἶπεν ὅτι προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει
Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ· αὐτοῦ ἀκούσεσθε κατὰ πάντα ὅσα
ἂν λαλήσῃ πρὸς ὑμᾶς.
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TKIS 22. Sillä Mooses on sanonut (isille): profeetan, kaltaiseni, Herra, teidän Jumalanne herättää
teille veljienne joukosta. Häntä kuulkaa kaikessa, mitä Hän teille puhuu.
FiSTLK2017 22. Sillä Mooses on sanonut isille: 'Profeetan, minun kaltaiseni, Herra Jumala on teille
herättävä veljienne joukosta. Kuulkaa häntä kaikessa, mitä hän teille puhuu.
Biblia1776 22. Sillä Moses on tosin isille sanonut: Herra teidän Jumalanne on teille herättävä
Prophetan teidän veljistänne, niinkuin minun: kuulkaat häntä kaikissa, mitä hän teille sanoo,
CPR1642 22. Sillä Moses on Isille sanonut: HERra teidän Jumalanne on teille herättäwä Prophetan
teidän weljistän nijncuin minun cuulcat händä caikis mitä hän teille sano.
UT1548 22. Sille Moses tosin on sanonut Isille/ HERRA teiden Jumala ylesnostapi teille Ydhen
Prophetan teiden Welijsten ninquin minun/ Cwlcatta hende caikis mite hen teille sanopi.( Sillä
Moses tosin on sanonut isille/ HERRA teidän Jumala ylös nostaapi teille yhden prophetan teidän
weljistän niinkuin minun/ Kuulkaatte häntä kaikissa mitä hän teille sanoopi.)

Ref2016NTSve 22. För Mose har ju sagt till fäderna: En profet som är lik mig ska Herren er Gud låta
stå upp åt er från era bröder. Lyssna till honom i allt vad han säger till er.
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TR Scriverer 23. ἔσται δέ, πᾶσα ψυχή, ἥτις ἂν μὴ ἀκούσῃ τοῦ προφήτου ἐκείνου,
ἐξολοθρευθήσεται ἐκ τοῦ λαοῦ.
Gr-East 23. ἔσται δὲ πᾶσα ψυχὴ, ἥτις ἐὰν μὴ ἀκούσῃ τοῦ προφήτου ἐκείνου,
ἐξολεθρευθήσεται ἐκ τοῦ λαοῦ.
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TKIS 23. Ja tapahtuu, että jokainen sielu, joka ei sitä profeettaa kuule, hävitetään kansasta.
FiSTLK2017 23. On tapahtuva, että jokainen, joka ei kuule sitä Profeettaa, hävitetään kansasta.'
Biblia1776 23. Ja pitää tapahtuman, että jokainen sielu, joka ei tätä Prophetaa kuule, pitää
hävitettämän pois kansasta.
CPR1642 23. Ja pitä tapahtuman että jocainen sielu joca ei tätä Prohetata cuule se pitä
häwitettämän Canssastans.
UT1548 23. Ja se pite tapachtaman/ ette Jocainen Sielu quin ei cwle Täte sama Propheta/ se pite
poisheitettemen Canssasta.( Ja sen piti tapahtuman/ että jokainen sielu kuin ei ole tätä samaa
prophetaa/ se pitää pois heitettämän kansasta.)
Ref2016NTSve 23. Och det ska ske (att) var och en själ som inte lyssnar till den profeten ska
utrotas ur folket.
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TR Scriverer 24. καὶ πάντες δὲ οἱ προφῆται ἀπὸ Σαμουὴλ καὶ τῶν καθεξῆς, ὅσοι
ἐλάλησαν, καὶ προκατήγγειλαν τὰς ἡμέρας ταύτας.
Gr-East 24. καὶ πάντες δὲ οἱ προφῆται ἀπὸ Σαμουὴλ καὶ τῶν καθεξῆς ὅσοι ἐλάλησαν,
καὶ κατήγγειλαν τὰς ἡμέρας ταύτας.
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TKIS 24. Kaikki profeetat Samuelista ja hänen seuraajistaan alkaen, kaikki, jotka ovat puhuneet,
ovat myös ennustaneet näitä päiviä.
FiSTLK2017 24. Kaikki profeetat Samuelista alkaen ja hänen jälkeensä, jotka ovat puhuneet, ovat
myös ennustaneet näitä päiviä.
Biblia1776 24. Ja kaikki prophetat hamasta Samuelista, ja sitte edespäin, niin monta, jotka
puhuneet ovat, ovat myös kaikki näitä päiviä ennustaneet.
CPR1642 24. Ja caicki Prophetat hamasta Samuelista ja sijtte edespäin nijn monda cuin puhunut
on owat myös caicki näitä päiwiä ilmoittanet.
UT1548 24. Ja caiki mös Prophetat hamast Samuelist/ ia sijtte edespein nin monda quin puhunut
ouat/ ne ouat mös neite Peiuie ilmoittaneet.( Ja kaikki myös prophetat hamasta Samuelista/ ja
siitä edespäin niin monta kuin puhunut owat/ ne owat myös näitä päiwiä ilmoittaneet.)
Ref2016NTSve 24. Och även alla profeterna från Samuel och de som kom efter, så många som har
talat, har också förutsagt dessa dagar.
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TR Scriverer 25. ὑμεῖς ἐστε υἱοὶ τῶν προφητῶν, καὶ τῆς διαθήκης ἧς διέθετο ὁ Θεὸς

πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, λέγων πρὸς Ἀβραάμ, Καὶ τῷ σπέρματί σου
ἐνευλογηθήσονται πᾶσαι αἱ πατριαὶ τῆς γῆς.
Gr-East 25. ὑμεῖς ἐστε υἱοὶ τῶν προφητῶν καὶ τῆς διαθήκης ἧς διέθετο ὁ Θεὸς πρὸς
τοὺς πατέρας ὑμῶν, λέγων πρὸς Ἀβραάμ· καὶ ἐν τῷ σπέρματί σου ἐνευλογηθήσονται
πᾶσαι αἱ πατριαὶ τῆς γῆς.
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TKIS 25. Te olette profeettain ja sen liiton lapsia, jonka Jumala teki isäimme kanssa sanoen
Aabrahamille.”Sinun jälkeläistesi välityksellä siunataan kaikki maan sukukunnat.
FiSTLK2017 25. Te olette profeettojen ja sen liiton lapsia, jonka Jumala teki meidän isillemme
sanoen Aabrahamille: 'Sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan sukukunnat.'
Biblia1776 25. Te olette prophetain ja sen liiton lapset, jonka Jumala meidän isäimme kanssa teki,
sanoen Abrahamille: ja sinun siemenessäs pitää kaikki kansat maan päällä siunattaman.
CPR1642 25. Te oletta Prophetain ja sen lijton lapset jonga Jumala meidän Isäimme cansa teki
cosca hän Abrahamille sanoi: sinun siemenes cautta pitä caicki Canssat maan päällä siunattaman.

UT1548 25. Te oletta Prophetain ia sen Lijton lapset/ ionga Jumala teki meiden Iseden cansa/
coska hen sanoi Abrahamille/ Ja sinun Siemenes cautta Pite caiki Canssa Maan päle
Hyuestisiugnattaman.( Te olette prophetan ja sen liiton lapset/ jonka Jumala teki meidän isien
kanssa/ koska hän sanoi Abrahamille/ Ja sinun siemenessä kautta pitää kaikki kansa maan päällä
hywästi siunattaman.)
Ref2016NTSve 25. Ni är barn av profeterna och av det förbund som Gud har gjort med våra fäder,
(när) (han) sa till Abraham: I din säd ska alla släkten på jorden bli välsignade.
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TR Scriverer 26. ὑμῖν πρῶτον ὁ Θεός, ἀναστήσας τὸν παῖδα αὐτοῦ Ἰησοῦν, ἀπέστειλεν
αὐτὸν εὐλογοῦντα ὑμᾶς, ἐν τῷ ἀποστρέφειν ἕκαστον ἀπὸ τῶν πονηριῶν ὑμῶν.
Gr-East 26. ὑμῖν πρῶτον ἀναστήσας ὁ Θεὸς τὸν παῖδα αὐτοῦ Ἰησοῦν ἀπέστειλεν αὐτὸν
εὐλογοῦντα ὑμᾶς ἐν τῷ ἀποστρέφειν ἕκαστον ἀπὸ τῶν πονηριῶν ὑμῶν.
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TKIS 26. Herätettyään Poikansa (Jeesuksen) Jumala lähetti Hänet ensiksi teille, siunaamaan teitä,
kun käännytte kukin pahuudestanne.”
FiSTLK2017 26. Teille ensiksi Jumala on herättänyt Poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä
kääntyessänne kukin pois pahuudestanne."
Biblia1776 26. Teille on Jumala ensin Poikansa Jesuksen herättänyt ja on hänen lähettänyt teitä
siunaamaan, että te kukin teidän pahuudestanne palajaisitte.
CPR1642 26. Teille on Jumala ensin hänen Poicans Jesuxen herättänyt ja on teitä lähettänyt
siunaman että cukin pahudestans palajais.
UT1548 26. Teille ensin Jumala henen Poians Iesusen on ylesherettenyt/ ia lehettenyt teite
hyuestisiugnaman/ Ette itzecukin teiste pite palaijaman pahudhestans.( Teille ensin Jumala hänen
Poikans Jesuksen on ylös herättänyt/ ja lähettänyt teitä hywästi siunaaman/ Etta itsekukin teistä
pitää palajaman pahuudestansa.)
Ref2016NTSve 26. Efter att Gud låtit sin Son Jesus uppstå, sände han honom först till er för att
välsigna er, genom att var och en av er vänder om från sina onda gärningar.

Apostolien teot 4 (Acts
1
TR Scriverer 1. Λαλούντων δὲ αὐτῶν πρὸς τὸν λαόν, ἐπέστησαν αὐτοῖς οἱ ἱερεῖς καὶ ὁ
στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ Σαδδουκαῖοι,
Gr-East 1. Λαλούντων δὲ αὐτῶν πρὸς τὸν λαὸν ἐπέστησαν αὐτοῖς οἱ ἱερεῖς καὶ ὁ
στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ Σαδδουκαῖοι,
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TKIS 1. Mutta kun he puhuivat kansalle, astuivat papit ja pyhäkön vartioston päällikkö ja
saddukeukset heidän eteensä
FiSTLK2017 1. Mutta heidän puhuessaan kansalle astuivat papit, temppelivartioston päällikkö ja
saddukeukset heidän eteensä,
Biblia1776 1. Mutta kuin he kansalle puhuivat, niin papit ja templin esimies ja Saddukealaiset
tulivat sinne,
CPR1642 1. COsca he Canssalle puhuit nijn Papit ja Templin Esimies ja Sadduceuxet tulit sinne
UT1548 1. COska he nyt Canssalle puhuit/ nin Papit ia Templin Esimies ia ne Saduceuset tulit
sinne( Koska he nyt kansalle puhuit/ niin papit ja templin esimies ja ne saddukeukset tulit sinne.)
Ref2016NTSve 1. Medan de talade till folket, kom prästerna med tempelvaktens befälhavare och
sadduceerna till dem.
2
TR Scriverer 2. διαπονούμενοι διὰ τὸ διδάσκειν αὐτοὺς τὸν λαόν, καὶ καταγγέλλειν ἐν

τῷ Ἰησοῦ τὴν ἀνάστασιν τὴν ἐκ νεκρῶν
Gr-East 2. διαπονούμενοι διὰ τὸ διδάσκειν αὐτοὺς τὸν λαὸν καὶ καταγγέλλειν ἐν τῷ
Ἰησοῦ τὴν ἀνάστασιν τὴν ἐκ νεκρῶν·

διαπονούμενοι διὰ

τὸ

διδάσκειν

αὐτοὺς

τὸν

λαόν

to
didaskein
autous
ton
laon
diaponoumenoi dia
G3588
G1321
G846
G3588
G2992
G1278
G1223
kansaa
närkästyneinä
vuoksi
opettamisensa heidän/ heidän opettamisensa

καὶ

τῷ

καταγγέλλειν ἐν

kai
katangellein
G2532 G2605
ja
julistaessa

Ἰησοῦ

τὴν

ἀνάστασιν

τὴν

ἐκ

tō
Iēsou
tēn
anastasin
tēn
ek
en
G3588 G386
G3588 G1537
G1722 G3588 G2424
Jeesuksessa
ylösnousemusta

νεκρῶν
nekrōn
G3498
kuolleista
TKIS 2. närkästyneinä siitä, että he opettivat kansaa ja julistivat Jeesuksen ylösnousemusta
kuolleista.
FiSTLK2017 2. närkästyneinä siitä, että he opettivat kansaa ja julistivat Jeesuksessa
ylösnousemusta kuolleista,
Biblia1776 2. Ja närkästyivät, että he kansaa opettivat ja ilmoittivat Jesuksen kautta
ylösnousemisen kuolleista,
CPR1642 2. ( Ja närkästyit että he Canssa opetit ja ilmoitit Jesuxen cautta ylösnousemisen
cuolleista )
UT1548 2.( ia nerckestuit ette he opetit Canssa/ ia ilmoitit Iesusen cautta Ylesnousemisen
coolluista)(( ja närkästyit että he opetit kansaa/ ja ilmoitit Jesuksen kautta ylösnousemisen
kuolleista))
Ref2016NTSve 2. Dessa tog illa vid sig för att de undervisade folket och predikade uppståndelsen
från (de) döda genom Jesus.
3
TR Scriverer 3. καὶ ἐπέβαλον αὐτοῖς τὰς χεῖρας, καὶ ἔθεντο εἰς τήρησιν εἰς τὴν αὔριον•
ἦν γὰρ ἑσπέρα ἤδη.
Gr-East 3. καὶ ἐπέβαλον αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ ἔθεντο εἰς τήρησιν εἰς τὴν αὔριον· ἦν
γὰρ ἑσπέρα ἤδη.

καὶ

ἐπέβαλον αὐτοῖς τὰς

χεῖρας καὶ

ἔθεντο εἰς

τήρησιν

εἰς

τὴν

kai
cheiras kai
ethento eis
tērēsin
eis
tēn
epebalon autois tas
G2532 G1911
G5495
G2532
G5087
G5084
G1519
G1519
G3588
G846 G3588
ja
käsiksi ja
panivat
vankeuteen
he kävivät heihin

αὔριον·

ἦν

γὰρ

ἑσπέρα ἤδη

aurion
gar
hespera ēdē
ēn
G839
G2258 G1063 G2073 G2235
ilta
jo
seuraavaan päivään sillä oli
TKIS 3. Niin he kävivät heihin käsiksi ja panivat heidät vankilaan seuraavaan päivään, sillä oli jo ilta.
FiSTLK2017 3. he kävivät heihin käsiksi ja panivat heidät vankilaan seuraavaan päivään asti, sillä
oli jo ilta.

Biblia1776 3. Ja heittivät kätensä heidän päällensä ja panivat heidät huomeneksi kiinni; sillä jo oli
ehtoo.
CPR1642 3. Ja heitit kätens heidän päällens ja panit heidän huomenexi kijnni: sillä jo oli ehto.
UT1548 3. ia he heitit kätens heiden pälen/ ia panit heidet kijni Hoomenexi/ Sille ette Echto io oli.(
ja he heitit kätensä heidän päällen/ ja panit heidät kiinni huomeneksi/ Sillä että ehtoo jo oli.)
Ref2016NTSve 3. Därför grep de (dem) och satte dem i häkte till följande dag, eftersom det redan
var kväll.
4
TR Scriverer 4. πολλοὶ δὲ τῶν ἀκουσάντων τὸν λόγον ἐπίστευσαν• καὶ ἐγενήθη ὁ
ἀριθμὸς τῶν ἀνδρῶν ὡσεὶ χιλιάδες πέντε.
Gr-East 4. πολλοὶ δὲ τῶν ἀκουσάντων τὸν λόγον ἐπίστευσαν, καὶ ἐγενήθη ἀριθμὸς τῶν
ἀνδρῶν ὡσεὶ χιλιάδες πέντε.

πολλοὶ δὲ

τῶν

ἀκουσάντων τὸν

λόγον ἐπίστευσαν· καὶ

polloi
de
tōn
logon episteusan
akousantōn ton
G4183 G1161 G3588 G191
G3588 G3056 G4100
ja monet
sanan uskoivat
jotka kuulivat

ἀριθμὸς τῶν

ἀνδρῶν ὡσεὶ

ἐγενήθη ὁ

egenēthē ho
kai
G3588
G2532 G1096
tuli
ja

χιλιάδες πέντε

arithmos tōn
andrōn hōsei chiliades pente
G706
G5616 G5505
G4002
G3588 G435
luvuksi
miesten noin
tuhatta viisi/ viisi tuhatta
TKIS 4. Mutta monet niistä, jotka olivat kuulleet sanan, uskoivat, ja miesten luku nousi noin viiteen
tuhanteen.
FiSTLK2017 4. Mutta monet niistä, jotka olivat kuulleet sanan, uskoivat, ja miesten luku oli noin
viisituhatta.
Biblia1776 4. Mutta monta niistä, jotka sanan kuulivat, uskoivat ja miesten luku tuli lähes
viisituhatta.
CPR1642 4. Mutta monda nijstä jotca sanan cuulit uscoit ja miesten lucu tuli wijsi tuhatta.
UT1548 4. Mutta monda nijste/ iotca sanan cwlit/ wskoit/ ia tuli Miesten Lucu Wijsi tuhatta.( Mutta
monta niistä/ jotka sanan kuulit/ uskoit/ ja tuli miesten luku wiisi tuhatta.)
Ref2016NTSve 4. Men många av dem som hade hört ordet kom till tro, och antalet män var nu
omkring fem tusen.
5
TR Scriverer 5. Ἐγένετο δὲ ἐπὶ τὴν αὔριον συναχθῆναι αὐτῶν τοὺς ἄρχοντας καὶ

πρεσβυτέρους καὶ γραμματεῖς
Gr-East 5. Ἐγένετο δὲ ἐπὶ τὴν αὔριον συναχθῆναι αὐτῶν τοὺς ἄρχοντας καὶ τοὺς
πρεσβυτέρους καὶ γραμματεῖς εἰς Ἱερουσαλήμ,

ἐγένετο

δὲ

ἐπὶ

τὴν

αὔριον

συναχθῆναι αὐτῶν τοὺς

egeneto de
epi
tēn
aurion
synachthēnai autōn tous
G1096
G1161 G1909 G3588 G839
G4863
G846 G3588
ja tapahtui
seuraavana päivänä kokoontuivat heidän

ἄρχοντας

καὶ

πρεσβυτέρους καὶ

archontas
kai
presbyterous
G758
G2532 G4245
hallitusmiehensä ja
vanhimmat

γραμματεῖς

grammateis
kai
G2532 G1122
kirjanoppineet
ja

TKIS 5. Seuraavana päivänä tapahtui, että heidän hallitusmiehensä ja vanhimpansa ja
kirjanoppineensa kokoontuivat Jerusalemissa,
FiSTLK2017 5. Seuraavana päivänä tapahtui, että heidän hallitusmiehensä, vanhimpansa ja
kirjanoppineensa kokoontuivat Jerusalemissa,
Biblia1776 5. Mutta toisena päivänä tapahtui, että heidän ylimmäisensä ja vanhimpansa
kokoontuivat ja kirjanoppineet Jerusalemissa,
CPR1642 5. MUtta toisna päiwänä tapahdui että heidän ylimmäisens ja wanhimbans ja
Kirjanoppenet Jerusalemis.
UT1548 5. Mutta toisna peiuen tapachtui/ ette heiden Ylimeiset ia Wanhimat/ ia Kirianoppenut
Jerusalemis/( Ja toisena päiwänä tapahtui/ että heidän ylimmäiset ja wanhimmat/ ja
kirjanoppineet Jerusalemissa/)
Ref2016NTSve 5. Och nästa dag hände det sig att Stora rådets medlemmar samlades i Jerusalem,
både äldste och skriftlärda,
6
TR Scriverer 6. εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ Ἄνναν τὸν ἀρχιερέα, καὶ Καϊάφαν, καὶ Ἰωάννην,

καὶ Ἀλέξανδρον, καὶ ὅσοι ἦσαν ἐκ γένους ἀρχιερατικοῦ
Gr-East 6. καὶ Ἅνναν τὸν ἀρχιερέα καὶ Καϊάφαν καὶ Ἰωάννην καὶ Ἀλέξανδρον καὶ
ὅσοι ἦσαν ἐκ γένους ἀρχιερατικοῦ,

εἰς

Ἱερουσαλήμ καὶ
Ιerousalēm kai

Ἄνναν τὸν
Ηannan ton

ἀρχιερέα καὶ

Καϊάφαν καὶ
Κaiafan kai

eis
archierea kai
G1519 G2419
G2532 G452
G3588 G749
G2532 G2533
ja
ylipappi ja
Jerusalemissa
Hannas
Kaifas

καὶ

Ἀλέξανδρον καὶ

ὅσοι

ἦσαν ἐκ

Ἰωάννην
Ιōannēn

G2532 G2491
ja
Johannes

γένους ἀρχιερατικοῦ

kai
hosoi ēsan ek
aleksandron kai
genous archieratikou
G2532 G223
G2532 G3745 G2258 G1537 G1085 G748
ja
jotka olivat
Aleksander
sukua ylipapillista
TKIS 6. niin myös ylipappi Hannas ja Kaifas ja Johannes ja Aleksanteri sekä kaikki, jotka olivat
ylipapillista sukua.
FiSTLK2017 6. myös ylipappi Hannas sekä Kaifas, Johannes ja Aleksander sekä kaikki, jotka olivat
ylipapillista sukua.
Biblia1776 6. Ja Hannas ylimmäinen pappi, ja Kaiphas, ja Johannes, ja Aleksander, ja niin monta
kuin ylimmäisten pappein suvusta oli,

CPR1642 6. Ja Hannas ylimmäinen Pappi ja Caiphas ja Johannes ja Alexander ja nijn monda cuin
ylimmäisten Pappein sugusta oli cocoisit heidäns.
UT1548 6. ia Hannas se Ylimeinen pappi ia Caiphas ia Johannes ia Alexander/ ia nin monda quin
olit Ylimeisten Pappedhen Sughusta/ cokosit heidens/( ja Hannas se ylimmäinen pappi ja Kaiphas
ja Johannes ja Alexander/ ja niin monta kuin olit ylimmäisten pappien suwusta/ kokosit heidäns/)
Ref2016NTSve 6. även Hannas, översteprästen, och Kaifas och Johannes och Alexander och så
många som var av översteprästerlig släkt.
7
TR Scriverer 7. καὶ στήσαντες αὐτοὺς ἐν τῷ μέσῳ, ἐπυνθάνοντο, Ἐν ποίᾳ δυνάμει ἢ ἐν
ποίῳ ὀνόματι ἐποιήσατε τοῦτο ὑμεῖς;
Gr-East 7. καὶ στήσαντες αὐτοὺς ἐν τῷ μέσῳ ἐπυνθάνοντο· Ἐν ποίᾳ δυνάμει ἢ ἐν ποίῳ
ὀνόματι ἐποιήσατε τοῦτο ὑμεῖς;

καὶ

στήσαντες αὐτοὺς ἐν

τῷ

μέσῳ

ἐπυνθάνοντο ἐν

ποίᾳ δυνάμει

kai
tō
mesō
poia
dynamei
stēsantes autous en
epynthanonto en
G2532 G2476
G846
G1722 G3588 G3319
G4441
G1722 G4169 G1411
ja
millä voimalla
he asettivat heidät
keskelleen tiedustelivat

ἢ

ἐν

ποίῳ ὀνόματι ἐποιήσατε τοῦτο ὑμεῖς

ē
en
poiō
onomati epoiēsate
G2228 G1722 G4169 G3686 G4160
kenen nimessä teitte
tai

touto hymeis
G5124 G5210
tämän te/ te tämän teitte

TKIS 7. Asetettuaan heidät keskelle, he kysyivät: "Millä voimalla tai kenen nimeen teitte tämän?"
FiSTLK2017 7. He asettivat heidät eteensä ja kysyivät: "Millä voimalla tai kenen nimessä te tämän
teitte?"
Biblia1776 7. Ja asettivat heidät keskellensä ja kysyivät heiltä: millä voimalla taikka kenenkä
nimeen te olette tämän tehneet?
CPR1642 7. Ja asetit heidän keskelläns ja kysyit heille sanoden: millä woimalla taicka kenengä
nimeen te oletta tämän tehnet?
UT1548 7. ia asetit heite Keskellens/ ia kysyit heille. Mille woimalla taicka minge Nimeen/ te oletta
temen tehnet?( ja asetit heitä keskellensä/ ja kysyit heiltä. Millä woimalla taikka minkä nimeen/ te
olette tämän tehneet?)
Ref2016NTSve 7. Och (de) lät föra fram dem inför sig och frågade: Genom vilken makt eller i vilket
namn har ni gjort detta?
8
TR Scriverer 8. τότε Πέτρος πλησθεὶς Πνεύματος Ἁγίου εἶπε πρὸς αὐτούς, Ἄρχοντες
τοῦ λαοῦ καὶ πρεσβύτεροι τοῦ Ἰσραήλ,
Gr-East 8. τότε Πέτρος πλησθεὶς Πνεύματος ἁγίου εἶπε πρὸς αὐτούς· Ἄρχοντες τοῦ
λαοῦ καὶ πρεσβύτεροι τοῦ Ἰσραὴλ,

τότε

Πέτρος πλησθεὶς Πνεύματος Ἁγίου εἶπε

tote
Petros
G5119 G4074
silloin Pietari

λαοῦ καὶ

πρὸς αὐτούς ἄρχοντες

τοῦ

pros autous archontes
tou
plēstheis pneumatos Hagiou eipe
G2036
G4314
G3588
G4130
G4151
G40
G846
G758
täynnä
Henkeä
Pyhää sanoi
heille hallitusmiehet

πρεσβύτεροι τοῦ

laou
kai
presbyteroi
G2992 G2532 G4245
kansan ja
vanhimmat

Ἰσραήλ

Israēl
tou
G3588 G2474
Israelin

TKIS 8. Silloin Pietari täynnä Pyhää Henkeä sanoi heille: "Kansan hallitusmiehet ja (Israelin)
vanhimmat!
FiSTLK2017 8. Silloin Pietari täytettynä Pyhällä Hengellä sanoi heille: "Kansan hallitusmiehet ja
vanhimmat!
Biblia1776 8. Niin Pietari, täynnänsä Pyhää Henkeä, sanoi heille: te kansan ylimmäiset ja Israelin
vanhimmat!
CPR1642 8. NIin Petari täynäns Pyhä Henge sanoi heille: Te Canssan ylimmäiset ja Israelin
wanhimmat:
UT1548 8. Nin Petari teunens pyhe Henge/ sanoi heille/ Te Ylimeiset Canssast/ ia te Wanhimat
Israelis/( Niin Petari täynnänsä Pyhää Henkeä/ sanoi heille/ Te ylimmäiset kansasta/ ja te
wanhimmat Israelissa/)
Ref2016NTSve 8. Då sa Petrus, (som var) uppfylld av den Helige Ande, till dem: (Ni) folkets
rådsherrar och äldste i Israel.
9
TR Scriverer 9. εἰ ἡμεῖς σήμερον ἀνακρινόμεθα ἐπὶ εὐεργεσίᾳ ἀνθρώπου ἀσθενοῦς, ἐν
τίνι οὗτος σέσωσται•
Gr-East 9. εἰ ἡμεῖς σήμερον ἀνακρινόμεθα ἐπὶ εὐεργεσίᾳ ἀνθρώπου ἀσθενοῦς, ἐν τίνι
οὗτος σέσῳσται,

εἰ

ἡμεῖς

σήμερον ἀνακρινόμεθα ἐπὶ

εὐεργεσίᾳ

ἀνθρώπου

ei
hēmeis sēmeron anakrinometha epi
euergesia
anthrōpou
G1487 G2249 G4594
G444
G350
G1909 G2108
jos
meitä tänään kuulustellaan
hyvästä työstä miehelle

ἀσθενοῦς

ἐν

τίνι

οὗτος σέσωσται·

asthenous
en
tini
outos sesōstai
G772
G1722 G5101 G3778 G4982
sairaalle/ sairaalle miehelle
miten hän
parantui
TKIS 9. Jos meitä tänään kuulustellaan sairaalle miehelle tehdyn hyvän työn vuoksi — miten hän on
parantunut —
FiSTLK2017 9. Jos meitä tänään kuulustellaan sairaalle miehelle tehdystä hyvästä teosta ja siitä,
kenen kautta hän on parantunut,
Biblia1776 9. Jos me tänäpänä tuomitaan sen hyvän työn edestä sille sairaalle miehelle, jonka
kautta hän parannettu on,

CPR1642 9. Että me tänäpän duomitamme sen hywän tegon edest cuin me teimme sille sairalle
miehelle jonga cautta hän parattu on:
UT1548 9. Ette me tenepene Domitamma/ sen Hyuenteghon polest/ quin me teim sen Sairan
Miehen cochtan/ mille moto hen ombi parattu/( Että me tänäpänä tuomitaamme/ sen hywän teon
puolesta/ kuin me teimme sen sairaan miehen kohtaan/ millä muotoa hän ompi parattu/)
Ref2016NTSve 9. Om vi i dag förhörs för en god gärning mot en sjuk man, på vad sätt denne har
blivit helad,
10
TR Scriverer 10. γνωστὸν ἔστω πᾶσιν ὑμῖν καὶ παντὶ τῷ λαῷ Ἰσραήλ, ὅτι ἐν τῷ ὀνόματι

Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου, ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε, ὃν ὁ Θεὸς ἤγειρεν ἐκ
νεκρῶν, ἐν τούτῳ οὗτος παρέστηκεν ἐνώπιον ὑμῶν ὑγιής.
Gr-East 10. γνωστὸν ἔστω πᾶσιν ὑμῖν καὶ παντὶ τῷ λαῷ Ἰσραὴλ ὅτι ἐν τῷ ὀνόματι

Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου, ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε, ὃν ὁ Θεὸς ἤγειρεν ἐκ
νεκρῶν, ἐν τούτῳ οὗτος παρέστηκεν ἐνώπιον ὑμῶν ὑγιής.
γνωστὸν ἔστω

πᾶσιν ὑμῖν

καὶ

παντὶ τῷ

λαῷ

Ἰσραήλ ὅτι

ἐν

gnōston estō
pasin hymin kai
panti tō
laō
en
Israēl
hoti
G1110
G2077 G3956 G5213 G2532 G3956 G3588 G2992 G2474 G3754 G1722
koko
tunnetuksi tulkoon kaikille teille ja
kansalle Israelin että

τῷ

ὀνόματι Ἰησοῦ

Χριστοῦ τοῦ

Ναζωραίου ὃν

ὑμεῖς ἐσταυρώσατε

tō
Christou tou
Nadzōraiou
hon
hymeis estaurōsate
onomati Iēsou
G3588 G3686 G2424
G5547
G3588 G3480
G3739 G5210 G4717
ristiinnaulitsitte
Nasaretilaisen jonka te
nimessä Jeesuksen Kristuksen

ὃν

ὁ

Θεὸς ἤγειρεν

ἐκ

νεκρῶν ἐν

τούτῳ οὗτος παρέστηκεν

hon
ho
Theos ēgeiren
ek
nekrōn en
toutō
outos parestēken
G3739 G3588 G2316 G1453
G1537 G3498
G1722 G5129 G3778 G3936
jonka
kuolleista
Jumala on herättänyt
Hänessä tämä seisoo

ἐνώπιον ὑμῶν ὑγιής
enōpion
hymōn hygiēs
G1799
G5216 G5199
edessänne teidän terveenä
TKIS 10. niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen,
Nasaretilaisen, nimen voimasta, Hänen, jonka te naulitsitte ristiin, mutta jonka Jumala herätti
kuolleista, Hänen ansiostaan tämä seisoo edessänne terveenä.
FiSTLK2017 10. olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen,
Nasaretilaisen, nimessä, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala herätti kuolleista,
hänen nimessään tämä seisoo terveenä edessänne.
Biblia1776 10. Niin olkoon teille ja kaikelle Israelin kansalle tiettävä, että Jesuksen Kristuksen
Natsarealaisen nimeen, jonka te ristiinnaulitsitte, jonka Jumala kuolleista herätti, sen kautta tämä
seisoo teidän edessänne terveenä.
CPR1642 10. Nijn olcon teille ja caikelle Canssalle tiettäwä että Jesuxen Christuxen Nazarenuxen
nimeen jonga te ristinnaulidzitte ja Jumala cuolleista herätti: hänen cauttans tämä seiso terwenä
teidän edesän.

UT1548 10. Nin se olcon teille/ ia caikelle Israelin Canssalle tietteue/ ette IesuSEn Christusen
Nazarenusen Nimeen quin te Ristinnaulitzit/ Jo'ga Jumala cooluista ylesheretti henen cauttans
seiso Teme teruene teiden edesen.( Niin se olkoon teille/ ja kaikelle Israelin kansalle tiettäwä/ että
Jesuksen Kristuksen Nazarenuksen nimeen kuin te ristiinnaulitsit/ Jonka Jumala kuolleista
ylösherätti hänen kauttansa seisoo tämä terweenä teidän edessän.)
Ref2016NTSve 10. så ska ni alla och hela Israels folk veta, att (det är) genom Jesu Kristi, nasaréns
namn, vilken ni korsfäste, (men) som Gud har uppväckt från (de) döda, genom honom står den här
mannen frisk framför er.
11
TR Scriverer 11. οὗτός ἐστιν ὁ λίθος ὁ ἐξουθενηθεὶς ὑφ’ ὑμῶν τῶν οἰκοδομούντων, ὁ
γενόμενος εἰς κεφαλὴν γωνίας.
Gr-East 11. οὗτός ἐστιν ὁ λίθος ὁ ἐξουθενηθεὶς ὑφ’ ὑμῶν τῶν οἰκοδομούντων, ὁ
γενόμενος εἰς κεφαλὴν γωνίας.

οὗτός ἐστιν ὁ

λίθος ὁ

ἐξουθενηθεὶς

ὑφ’

ὑμῶν τῶν

οἰκοδομούντων

houtos estin ho
lithos ho
eksouthenētheis hyf
hymōn tōn
oikodomountōn
G3778 G2076 G3588 G3037 G3588 G1848
G5259 G5216 G3588 G3618
Hän
on
se
kivi
jonka tuli hyljätyksi
teiltä
rakentajilta

ὁ

γενόμενος εἰς

κεφαλὴν γωνίας

genomenos eis
ho
kefalēn
G1519 G2776
G3588 G1096
joka
on tullut
pääksi

gōnias
G1137
kulman/ kulmakiveksi

TKIS 11. Hän on 'se kivi, jonka te rakentajat hylkäsitte, mutta joka on tullut päätöskiveksi'.
FiSTLK2017 11. Hän on 'se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, ja joka on tullut kulmakiveksi',
Biblia1776 11. Hän on se kivi, joka teiltä rakentajilta hyljätty on, joka on nurkkakiveksi tullut.
CPR1642 11. Hän on se kiwi joca teildä rakendailda hyljätty on ja on culmakiwexi tullut eikä
yhdesäkän toises ole autuutta.
UT1548 11. Se ombi se Kiui/ ioca teilde Rakendailda hyliettu on/ Joca nyt on Culmakiuexi tullut/ ei
ole yhdheseke toises Terueys.( Se ompi se kiwi/ joka teiltä rakentajailta hyljätty on/ Joka nyt on
kulmakiweksi tullut/ ei ole yhdessäkään toisessa terweys.)
Ref2016NTSve 11. Han är stenen som förkastades av er, byggnadsarbetare, (men) som har blivit
huvudhörnstenen.
12
TR Scriverer 12. καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία• οὔτε γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον
ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὸ δεδομένον ἐν ἀνθρώποις, ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς.
Gr-East 12. καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία· οὐδὲ γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ
τὸν οὐρανὸν τὸ δεδομένον ἐν ἀνθρώποις ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς.
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jossa pitää pelastuman meidän
TKIS 12. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa. Sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille
annettu, jossa meidän täytyy pelastua."
FiSTLK2017 12. eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa, sillä taivaan alla ei ole muuta nimeä
ihmisille annettu, jossa meidän pitää pelastua."
Biblia1776 12. Ja ei yhdessäkään toisessa ole autuutta; sillä ei myös ole muuta nimeä taivaan alla
ihmisille annettu, jossa meidän pitää autuaaksi tuleman.
CPR1642 12. Ei myös ole muuta Nime Taiwan alla ihmisille annettu josa me autuaxi tulemma.
UT1548 12. Eike mös ole mwta Nime Taiuan alla Inhimisille annettu/ iossa meiden pite wapadhexi
tuleman.( Eikä myös ole muuta nimeä taiwaan alla ihmisille annettu/ jossa meidän pitää wapaaksi
tuleman.)
Ref2016NTSve 12. Det finns ingen frälsning hos någon annan. För det finns inget annat namn
under himlen, som är givet bland människor, genom vilket vi kan bli frälsta.
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TR Scriverer 13. Θεωροῦντες δὲ τὴν τοῦ Πέτρου παρρησίαν καὶ Ἰωάννου, καὶ

καταλαβόμενοι ὅτι ἄνθρωποι ἀγράμματοί εἰσι καὶ ἰδιῶται, ἐθαύμαζον, ἐπεγίνωσκόν
τε αὐτοὺς ὅτι σὺν τῷ Ἰησοῦ ἦσαν
Gr-East 13. Θεωροῦντες δὲ τὴν τοῦ Πέτρου παρρησίαν καὶ Ἰωάννου, καὶ

καταλαβόμενοι ὅτι ἄνθρωποι ἀγράμματοί εἰσι καὶ ἰδιῶται, ἐθαύμαζον, ἐπεγίνωσκόν
τε αὐτοὺς ὅτι σὺν τῷ Ἰησοῦ ἦσαν,
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TKIS 13. Mutta nähdessään Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitessaan heidän olevan
koulunkäymättömiä ja oppimattomia miehiä; he ihmettelivät. Ja he tunsivat heidät — että he olivat
olleet Jeesuksen kanssa.
FiSTLK2017 13. Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän
olevan koulunkäymättömiä ja oppimattomia miehiä, he ihmettelivät. He tunsivat heidät niiksi, jotka
olivat olleet Jeesuksen kanssa.
Biblia1776 13. Mutta kuin he näkivät Pietarin ja Johanneksen puheen rohkeuden, sillä he
ymmärsivät heidät oppimattomiksi ja kirjantaitamattomiksi miehiksi, ihmettelivät he ja tunsivat
heidät, että he Jesuksen kanssa olleet olivat.
CPR1642 13. CUin he näit Petarin ja Johannexen puhen rohkeuden nijn he ihmettelit: sillä he kyllä
tiesit heidän oppemattomixi ja kirjantaitamattomixi miehixi ja hywäst heidän tunsit että he Jesuxen
cansa ollet olit
UT1548 13. Quin he nyt näit Petarin ia Johannesen puhen rohckeudhen/ ia ihmettelit. Sille he
vissist tiesit/ ette he olit oppemattomat/ ia Kiriantaitamattomat Miehet/ ia hyuesti heijet tunsit/
ette he Iesusen cansa olit olleet.( Kuin he nyt näit Petarin ja Johanneksen puheen rohkeuden/ ja
ihmettelit. Sillä he wissiste tiesit/ että he olit oppimattomat/ ja kirjantaitamattomat miehet/ ja
hywästi heidät tunsit/ että he Jesuksen kanssa olit olleet.)
Ref2016NTSve 13. När de såg sådan frimodighet hos Petrus och Johannes och märkte att de var
olärda och outbildade, förundrade de sig. Men de kände igen dem att de hade varit tillsammans
med Jesus.
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TR Scriverer 14. τὸν δὲ ἄνθρωπον βλέποντες σὺν αὐτοῖς ἑστῶτα τὸν τεθεραπευμένον,
οὐδὲν εἶχον ἀντειπεῖν.
Gr-East 14. τόν δὲ ἄνθρωπον βλέποντες σὺν αὐτοῖς ἑστῶτα τὸν τεθεραπευμένον, οὐδὲν
εἶχον ἀντειπεῖν.
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TKIS 14. Ja nähdessään parannetun miehen seisovan heidän kanssaan he eivät kyenneet mitään
vastaan väittämään,
FiSTLK2017 14. Nähdessään parannetun miehen seisovan heidän kanssaan he eivät voineet sanoa
mitään vastaan,

Biblia1776 14. Mutta kuin he näkivät sen ihmisen seisovan heidän kanssansa, joka parannettu oli,
ei he taitaneet mitään sitä vastaan puhua.
CPR1642 14. Ja he näit seisowan sen ihmisen heidän cansans joca parattu oli ja ei tainnet mitän
sitä wastan puhua.
UT1548 14. Ja he neit heiden cansans seisouan sen Inhimisen/ ioca parattu oli/ ia eiuet Woinut
miten site wastanpuhua.( Ja he näit heidän kanssansa seisowan sen ihmisen/ joka parattu oli/ ja
eiwät woineet mitään sitä wastaan puhua.)
Ref2016NTSve 14. Och när de såg mannen som hade blivit botad stå bredvid dem, kunde de inte
säga något emot det.
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TR Scriverer 15. κελεύσαντες δὲ αὐτοὺς ἔξω τοῦ συνεδρίου ἀπελθεῖν, συνέβαλον πρὸς
ἀλλήλους,
Gr-East 15. κελεύσαντες δὲ αὐτοὺς ἔξω τοῦ συνεδρίου ἀπελθεῖν, συνέβαλλον πρὸς

ἀλλήλους
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TKIS 15. vaan käskettyään heidän astua ulos neuvostosta he neuvottelivat keskenään
FiSTLK2017 15. vaan käskettyään heidän astua ulos Neuvostosta he neuvottelivat keskenään
Biblia1776 15. Mutta he käskivät heitä ulos raadista mennä pois, ja pitivät neuvoa keskenänsä,
CPR1642 15. Mutta he käskit heitä Raadista poismennä ja pidit neuwo keskenäns sanoden:
UT1548 15. Mutta he keskit heite Neuuosta Wlosmenne/ nin he neuuo pitelit keskenens/ ia
sanoit/( Mutta he käskit heitä neuwostosta ulos mennä/ ja he neuwoa pitelit keskenänsä/ ja
sanoit/)
Ref2016NTSve 15. Sedan de hade befallt dem att gå ut från rådssalen överlade de med varandra.
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TR Scriverer 16. λέγοντες, Τί ποιήσομεν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις; ὅτι μὲν γὰρ γνωστὸν
σημεῖον γέγονε δι’ αὐτῶν, πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν Ἰερουσαλὴμ φανερόν, καὶ οὐ

δυνάμεθα ἀρνήσασθαι
Gr-East 16. λέγοντες· Τί ποιήσωμεν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις; ὅτι μὲν γὰρ γνωστὸν
σημεῖον γέγονε δι’ αὐτῶν, πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν Ἱερουσαλὴμ φανερόν καὶ οὐ
δυνάμεθα ἀρνήσασθαι·

λέγοντες τί

ποιήσομεν τοῖς

ἀνθρώποις τούτοις ὅτι

legontes ti
poiēsomen tois
anthrōpois
G3004
G5101 G4160
G3588 G444
sanoen mitä teemme
miehille

σημεῖον

γέγονε

δι

αὐτῶν πᾶσι

toutois
G5125
näille

τοῖς

μὲν

οὐ

γνωστὸν

men gar
gnōston
hoti
G3303
G1063
G1110
G3754
niin
ilmeinenhän
sillä

κατοικοῦσιν Ἰερουσαλὴμ φανερόν

sēmeion gegone
’ di
tois
autōn pasi
katoikousin
G1096
G1223 G846 G3956 G3588 G2730
G4592
tunnusteko on tapahtunut kautta heidän kaikkien
asukkaiden

καὶ

γὰρ

faneron
Ierousalēm
G5318
G2419
Jerusalemissa tuntema

δυνάμεθα ἀρνήσασθαι

kai
ou
dynametha arnēsasthai
G2532 G3756 G1410
G720
niin
emme voi
sitä kieltää
TKIS 16. ja sanoivat: "Mitä teemme näille miehille? Sillä kaikkien Jerusalemin asukasten tiedossa
on, että heidän toimestaan on tapahtunut ilmeinen tunnusteko, emmekä voi sitä kiistää.
FiSTLK2017 16. ja sanoivat: "Mitä teemme näille miehille? Sillä se, että heidän kauttaan on
tapahtunut ilmeinen ihme, on kaikille Jerusalemin asukkaille selviö, emmekä voi kieltää sitä.
Biblia1776 16. Sanoen: mitä me näille miehille teemme? Sillä julkinen merkki on heidän kauttansa
tehty, joka kaikille Jerusalemin asuvaisille tiettävä on, ja emme taida kieltää.
CPR1642 16. Mitä me näille miehille temme? Sillä julkinen mercki on heidän cauttans tehty joca
caikille Jerusalemin asuwaisille tiettäwä on jota en me myös taida kieldä.
UT1548 16. Mite me teem neinen Miesten? Sille ette iulkinen Mercki ombi heide' cauttans tehcty/
ia on caikille Jerusalemis asuuaisille tietteue/ ia emme me site woi kieldä.( Mitä me teemme
näiden miesten? Sillä että julkinen merkki ompi heidän kauttansa tehty/ ja on kaikille
Jerusalemissa asuwaisille tiettäwä/ ja emme me sitä woi kieltää.)
Ref2016NTSve 16. (De) sa: Vad ska vi göra med dessa män? Att ett märkligt tecken verkligen har
skett genom dem är uppenbart för alla som bor i Jerusalem, och vi kan inte förneka det.
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TR Scriverer 17. ἀλλ’ ἵνα μὴ ἐπὶ πλεῖον διανεμηθῇ εἰς τὸν λαόν, ἀπειλῇ ἀπειλησώμεθα
αὐτοῖς μηκέτι λαλεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτῳ μηδενὶ ἀνθρώπων.
Gr-East 17. ἀλλ’ ἵνα μὴ ἐπὶ πλεῖον διανεμηθῇ εἰς τὸν λαόν, ἀπειλῇ ἀπειλησώμεθα αὐτοῖς
μηκέτι λαλεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτῳ μηδενὶ ἀνθρώπων.
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TKIS 17. Mutta jottei se leviäisi laajemmalle kansaan, kieltäkäämme uhkauksin heitä enää
puhumasta kenellekään ihmiselle tässä nimessä.”
FiSTLK2017 17. Mutta ettei se leviäisi laajemmalle kansaan, kieltäkäämme ankarasti heitä enää
puhumasta tässä nimessä yhdellekään ihmiselle."
Biblia1776 17. Mutta ettei se enempi kansan keskelle hajoisi, niin haastakaamme heitä kovin, ettei
he tästedes yhdellekään ihmiselle tästä nimestä puhuisi.
CPR1642 17. Mutta ettei se enämbi Canssan keskelle hajo nijn haastacam heitä cowin ettei he
tästedes yhdellengän ihmiselle tästä nimestä puhuis.
UT1548 17. Waan senpäle/ ettei se enämbi haijo Canssan Keskelle/ nin haastacam Hartasti heite/
Ettei he testedes puhuisi Ydhellecke Inhimiselle teste Nimeste.( Waan sen päälle/ ettei se enempi
hajoa kansan keskelle/ niin haastakaamme hartaasti heitä/ Ettei he tästedes puhuisi yhdellekään
ihmiselle tästä nimestä.)
Ref2016NTSve 17. Men för att det inte ska sprida sig ännu mer bland folket, ska vi strängt förbjuda
dem att i fortsättningen tala till någon människa i det namnet.
18
TR Scriverer 18. καὶ καλέσαντες αὐτούς, παρήγγειλαν αὐτοῖς τὸ καθόλου μὴ φθέγγεσθαι
μηδὲ διδάσκειν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ.
Gr-East 18. καὶ καλέσαντες αὐτοὺς παρήγγειλαν αὐτοῖς τὸ καθόλου μὴ φθέγγεσθαι μηδὲ
διδάσκειν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ.
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TKIS 18. Ja kutsuttuaan heidät he kielsivät heitä mitään puhumasta ja opettamasta Jeesuksen
nimessä.
FiSTLK2017 18. He kutsuivat heidät ja kielsivät heitä puhumasta ja opettamasta mitään Jeesuksen
nimessä.
Biblia1776 18. Ja he kutsuivat heidät ja kaiketi kielsivät heitä puhumasta ja opettamasta Jesuksen
nimeen.
CPR1642 18. Ja he cudzuit heidän ja kielsit heitä puhumast ja opettamast Jesuxen nimeen.
UT1548 18. Ja he cutzuit heite/ ia kielsit/ ettei heiden swingan pitenyt puhuman eikä opettaman
Iesusen Nimeen.( Ja he kutsuit heitä/ ja kielsit/ ettei heidän suinkaan pitänyt puhumaan eikä

opettamaan Jesuksen nimeen.)
Ref2016NTSve 18. Och de kallade in dem och förbjöd dem att över huvud taget tala eller undervisa
i Jesu namn.
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TR Scriverer 19. ὁ δὲ Πέτρος καὶ Ἰωάννης ἀποκριθέντες πρὸς αὐτοὺς εἶπον, Εἰ δίκαιόν
ἐστιν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ὑμῶν ἀκούειν μᾶλλον ἢ τοῦ Θεοῦ, κρίνατε.
Gr-East 19. ὁ δὲ Πέτρος καὶ Ἰωάννης ἀποκριθέντες πρὸς αὐτοὺς εἶπον· Εἰ δίκαιόν
ἐστιν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ὑμῶν ἀκούειν μᾶλλον ἢ τοῦ Θεοῦ, κρίνατε.

ὁ

δὲ

Πέτρος καὶ

ho
de
Petros
G3588 G1161 G4074
mutta Pietari

Ἰωάννης ἀποκριθέντες πρὸς αὐτοὺς εἶπον εἰ

kai
Iōannēs apokrithentes
G2532 G2491
G611
ja
Johannes vastasivat

δίκαιόν ἐστιν ἐνώπιον τοῦ

Θεοῦ

pros autous eipon ei
G2036 G1487
G4314 G846
heille sanoen

ὑμῶν ἀκούειν μᾶλλον ἢ

τοῦ

Θεοῦ

ē
tou
Theou
Theou hymōn akouein mallon
dikaion estin enōpion tou
G2228 G3588 G2316
G1342 G2076 G1799
G3123
G3588 G2316 G5216 G191
Jumalaa
oikein onko edessä
Jumalan teitä
enemmän kuin
kuulla

κρίνατε
krinate
G2919
päättäkää
TKIS 19. Mutta Pietari ja Johannes vastasivat ja sanoivat heille: "Päättäkää te, onko oikein Jumalan
edessä kuulla enemmän teitä kuin Jumalaa;
FiSTLK2017 19. Mutta Pietari ja Johannes vastasivat heille ja sanoivat: "Arvioikaa itse, onko oikein
Jumalan edessä kuulla teitä enemmän kuin Jumalaa,
Biblia1776 19. Mutta Pietari ja Johannes vastasivat heitä ja sanoivat: tuomitkaat itse, jos se on
oikia Jumalan edessä, että me teitä enemmän kuulemme kuin Jumalaa.
CPR1642 19. Mutta Petari ja Johannes wastaisit ja sanoit: duomitcat idze jos se on oikia Jumalan
edes että me teitä enämmän cuulemma cuin Jumalata:
UT1548 19. Mutta Petari ia Johannes wastasit/ ia sanoit heille/ Itze te Domitca/ Jos se on
Jumalan edes oikea/ ette me teite enämen cwlema quin Jumalata.( Mutta Petari ja Johannes
wastasit/ ja sanoit heille/ Itse te tuomitkaa/ Jos se on Jumalan edes oikea/ että me teitä enemmin
kuulemme kuin Jumalata.)
Ref2016NTSve 19. Men Petrus och Johannes svarade och sa till dem: Om det är rätt inför Gud att
vi hör mer på er än på Gud, (det får) ni (själva) döma.
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TR Scriverer 20. οὐ δυνάμεθα γὰρ ἡμεῖς, ἃ εἴδομεν καὶ ἠκούσαμεν, μὴ λαλεῖν.
Gr-East 20. οὐ δυνάμεθα γὰρ ἡμεῖς ἃ εἴδομεν καὶ ἠκούσαμεν μὴ λαλεῖν.
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TKIS 20. sillä me emme saata olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet."
FiSTLK2017 20. mutta me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet."
Biblia1776 20. Sillä emme taida niitä puhumatta olla, joita me nähneet ja kuulleet olemme.
CPR1642 20. Sillä en me taida sijtä wait olla cuin me nähnet ja cuullet olemma.
UT1548 20. Sille emme me taidha swingan wai olla site/ iota me neim ia cwlima.( Sillä emme me
taida suinkaan waiti olla sitä/ jota me näimme ja kuulimme.)
Ref2016NTSve 20. Men vi kan inte tiga om det vi har sett och hört.
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TR Scriverer 21. οἱ δὲ προσαπειλησάμενοι ἀπέλυσαν αὐτούς, μηδὲν εὑρίσκοντες τὸ πῶς
κολάσωνται αὐτούς, διὰ τὸν λαόν, ὅτι πάντες ἐδόξαζον τὸν Θεὸν ἐπὶ τῷ γεγονότι.
Gr-East 21. οἱ δὲ προσαπειλησάμενοι ἀπέλυσαν αὐτούς, μηδὲν εὑρίσκοντες τὸ πῶς

κολάσονται αὐτούς, διὰ τὸν λαόν, ὅτι πάντες ἐδόξαζον τὸν Θεὸν ἐπὶ τῷ γεγονότι·
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TKIS 21. Uhattuaan heitä vielä enemmän, he päästivät heidät, kun eivät kansan vuoksi keksineet
mitään, miten rangaista heitä, sillä kaikki ylistivät Jumalaa siitä, mitä oli tapahtunut.
FiSTLK2017 21. He uhkasivat heitä vielä enemmän ja päästivät heidät, koska eivät kansan tähden
keksineet, miten rangaista heitä, sillä kaikki ylistivät Jumalaa siitä, mitä oli tapahtunut.
Biblia1776 21. Mutta he uhkasivat heitä, ja antoivat heidän mennä, ja ei löytäneet mitään, josta he
olisivat heitä vaivanneet, kansan tähden; sillä kaikki kiittivät Jumalaa sen edestä mikä tapahtunut
oli.

CPR1642 21. Mutta he uhcaisit heitä ja annoit heidän mennä ja ei löynnet mitän josta he olisit heitä
waiwannet Canssan tähden jotca caicki kijtit Jumalata sen edest cuin tapahtunut oli.
UT1548 21. Mutta he whckasit Heite/ ia annoit Heiet me'ne/ ia eiuet miten leunyet miste he olisit
heite pijnaneet canssan tede'/ Sille ette he caiki kijtit Jumalata/ sen edhest quin tapachtanut oli.(
Mutta he uhkasit heitä/ ja annoit heidät mennä/ ja eiwät mitään löytäneet mistä he olisit heitä
piinanneet kansan tähden/ Sillä että he kaikki kiitit Jumalata/ sen edestä kuin tapahtunut oli.)
Ref2016NTSve 21. Då hotade de dem ännu en gång (och) lät dem gå, för de kunde inte på grund av
folket komma på något sätt att straffa dem, eftersom alla prisade Gud för det som hade hänt.
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TR Scriverer 22. ἐτῶν γὰρ ἦν πλειόνων τεσσαράκοντα ὁ ἄνθρωπος ἐφ’ ὃν ἐγεγόνει τὸ
σημεῖον τοῦτο τῆς ἰάσεως.
Gr-East 22. ἐτῶν γὰρ ἦν πλειόνων τεσσαράκοντα ὁ ἄνθρωπος ἐφ’ ὃν ἐγεγόνει τὸ
σημεῖον τοῦτο τῆς ἰάσεως.
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TKIS 22. Sillä se mies, jossa tämä parantamisen tunnusteko oli tapahtunut, oli yli neljänkymmenen
vuoden ikäinen.
FiSTLK2017 22. Sillä mies, jossa tämä parantumisen ihme oli tapahtunut, oli jo yli
neljäkymmentävuotias.
Biblia1776 22. Sillä se ihminen oli ylitse neljänkymmenen ajastajan vanha, jossa tämä
parantamisen tunnusmerkki tehty oli.
CPR1642 22. Sillä se ihminen oli ylidze neljänkymmenen ajastajan wanha josa tämä terweyden
mercki tehty oli.
UT1548 22. Sille/ se Inhiminen oli Wanha ylitze nelienkymenen aiastaijan/ ionga päle teme
Terueydhen Mercki tehcty oli.( Sillä/ se ihminen oli wanha ylitse neljänkymmenen ajastajan/ jonka
päälle tämä terweyden merkki tehty oli.)
Ref2016NTSve 22. För mannen som genom detta mirakel hade blivit helad var över fyrtio år.
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TR Scriverer 23. Ἀπολυθέντες δὲ ἦλθον πρὸς τοὺς ἰδίους, καὶ ἀπήγγειλαν ὅσα πρὸς
αὐτοὺς οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι εἶπον.
Gr-East 23. Ἀπολυθέντες δὲ ἦλθον πρὸς τοὺς ἰδίους καὶ ἀπήγγειλαν ὅσα πρὸς αὐτοὺς
οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι εἶπον.
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TKIS 23. Päästyään vapaiksi he menivät omiensa luo ja kertoivat kaiken, mitä ylipapit ja vanhimmat
olivat heille sanoneet.
FiSTLK2017 23. Päästyään vapaiksi he menivät omiensa luo ja kertoivat kaiken, mitä ylipapit ja
vanhimmat olivat sanoneet heille.
Biblia1776 23. Mutta kuin he päästetyt olivat, tulivat he omainsa tykö ja ilmoittivat, mitä pappein
päämiehet ja vanhimmat heille sanoneet olivat.
CPR1642 23. MUtta cuin he päästettin tulit he omains tygö ja ilmoitit nijlle mitä Pappein Päämiehet
ja wanhimmat heille sanonet olit.
UT1548 23. Mutta quin he poislaskettin nin he tulit omains tyge/ ia ilmoittit nijlle mitke Pappeden
pämiehet ia Wanhimat olit sanoneet.( Mutta kuin he pois laskettiin niin he tulit omainsa tykö/ ja
ilmoitit niille mitkä pappeuden päämiehet ja wanhimmat olit sanoneet.)
Ref2016NTSve 23. Och efter att ha blivit frigivna, kom de till sina egna och berättade för dem allt
vad översteprästerna och de äldste hade sagt till dem.
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TR Scriverer 24. οἱ δὲ ἀκούσαντες ὁμοθυμαδὸν ἦραν φωνὴν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ εἶπον,

Δέσποτα, σὺ ὁ Θεὸς ὁ ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα
τὰ ἐν αὐτοῖς•
Gr-East 24. οἱ δὲ ἀκούσαντες ὁμοθυμαδὸν ἦραν φωνὴν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ εἶπον·

Δέσποτα, σὺ ὁ ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν
αὐτοῖς,
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TKIS 24. Tämän kuultuaan he yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen ja sanoivat:
"Herra, sinä *olet Jumala, joka on* tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki mitä niissä on.
FiSTLK2017 24. Sen kuultuaan he yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen ja sanoivat:
"Valtias, sinä, joka olet tehnyt taivaan, maan ja meren sekä kaikki, mitä niissä on!
Biblia1776 24. Kuin he sen kuulivat, korottivat he yksimielisesti äänensä Jumalan tykö ja sanoivat:
Herra, sinä olet Jumala, joka taivaan ja maan ja meren, ja kaikki, mitä niissä on, tehnyt olet,
CPR1642 24. Cosca he sen cuulit corgotit he yximielisest änens Jumalan tygö ja sanoit: HERra sinä
olet Jumala joca Taiwan ja maan ja meren ja caicki mitä nijsä on tehnyt olet:
UT1548 24. Coska he sen cwlit/ yleskorghotit he yximielisest heiden änens Jumalan tyge/ ia
sanoit/ HERRA/ sine olet Jumala/ ioca Taiuan ia Maan/ ia Meren/ ia caiki mite nijsse on tehnyt
olet/( Koska he sen kuulit/ ylöskorotit he yksimielisesti heidän äänensä Jumalan tykö/ ja sanoit/
HERRA/ sinä olet Jumala/ joka taiwaan ja maan/ ja meren/ ja kaikki mitä niissä on tehnyt olet/)
Ref2016NTSve 24. Och efter att de hört det, bad de högt i full enighet till Gud och sa: Herre, du (är)
Gud, som har gjort himmel och jord och havet och allt det som är i dem.
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TR Scriverer 25. ὁ διὰ στόματος Δαβὶδ τοῦ παιδός σου εἰπών, Ἱνατί ἐφρύαξαν ἔθνη,

καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά
Gr-East 25. ὁ διὰ στόματος Δαυῒδ παιδός σου εἰπών· ἵνα τί ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοὶ
ἐμελέτησαν κενά;
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TKIS 25. Sinä* olet palvelijasi Daavidin suulla puhunut: 'Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia
ajattelevat?
FiSTLK2017 25. Sinä, joka Pyhän Hengen kautta, Daavidin, palvelijasi, suun kautta, olet puhunut:
'Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat?
Biblia1776 25. Joka Davidin sinun palvelias suun kautta puhunut olet: miksi pakanat kiukuitsevat ja
kansat turhaa aikovat?
CPR1642 25. Sinä joca Dawidin sinun palwelias suun cautta puhunut olet: mixi pacanat
kiucuidzewat ja Canssat turha aicoiwat?
UT1548 25. Sine ioca Dauidin/ sinun Paluelias suun cautta puhunut olet/ Mixi Paicanat kiuckuuat/
ia Canssat turha etensottauat?( Sinä joka Dawidin/ sinun palwelijasi suun kautta puhunut olet/
Miksi pakanat kiukkuawat/ ja kansat turhaa eteensä ottawat?)
Ref2016NTSve 25. Du som har sagt genom din tjänare Davids mun: Varför blev hedningarna
upprörda och (varför) tänkte folken ut meningslösa planer?
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TR Scriverer 26. παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ
αὐτὸ κατὰ τοῦ Κυρίου, καὶ κατὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ•
Gr-East 26. παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ
κατὰ τοῦ Κυρίου καὶ κατὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ.
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TKIS 26. Maan kuninkaat nousevat ja hallitusmiehet kokoontuvat yhteen Herraa vastaan ja Hänen
Kristustansa* vastaan.'
FiSTLK2017 26. Maan kuninkaat nousevat, ja ruhtinaat kokoontuvat yhteen Herraa ja hänen
Voideltuaan vastaan.'
Biblia1776 26. Vaan kuninkaat yhteen menevät ja päämiehet kokoovat heitänsä Herraa vastaan ja
hänen Kristustansa vastaan?
CPR1642 26. Maan Cuningat yhten menewät ja päämiehet cocowat heitäns HERra ja hänen
Christustans wastan?
UT1548 26. Mailman Kuningat ychtenastuuat/ ia Pämiehet heitens ychten cokouat/ HERRA
Wastan/ ia henen Christusens wasta'?( Maailman kuninkaat yhteen astuwat/ ja päämiehet
heitänsä yhteen kokoawat/ HERRAA wastaan/ ja hänen Kristuksen wastaan?)
Ref2016NTSve 26. Jordens kungar trädde fram och furstarna gaddade sig samman mot Herren
och mot hans Smorde.
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TR Scriverer 27. συνήχθησαν γὰρ ἐπ’ ἀληθείας ἐπὶ τὸν ἅγιον παῖδά σου Ἰησοῦν, ὃν
ἔχρισας, Ἡρῴδης τε καὶ Πόντιος Πιλάτος, σὺν ἔθνεσι καὶ λαοῖς Ἰσραήλ,
Gr-East 27. συνήχθησαν γὰρ ἐπ’ ἀληθείας ἐπὶ τὸν ἅγιον παῖδά σου Ἰησοῦν, ὃν ἔχρισας,
Ἡρῴδης τε καὶ Πόντιος Πιλᾶτος σὺν ἔθνεσι καὶ λαοῖς Ἰσραήλ,
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TKIS 27. Sillä totisesti kokoontuivat tässä kaupungissa pyhää Poikaasi Jeesusta vastaan, jonka
sinä olet voidellut, sekä Herodes että Pontius Pilatus pakanain ja Israelin sukukuntain kanssa
FiSTLK2017 27. Sillä totisesti, sinun pyhää Poikaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olet voidellut,
kokoontuivat sekä Herodes että Pontius Pilatus pakanoiden ja Israelin sukukuntien kanssa,
Biblia1776 27. Sillä he ovat tosin kokoontuneet sinun pyhää Poikaas Jesusta vastaan, jonka sinä
voitelit, sekä Herodes että Pontius Pilatus pakanain ja Israelin kansan kanssa,
CPR1642 27. He owat nyt tosin cocondunet sinun pyhä Poicas Jesusta wastan jonga sinä woitelit:
sekä Herodes että Pontius Pilatus pacanain ja Israelin Canssan cansa:
UT1548 27. Sille he ouat tosin cokonduneet/ wastoin sinun pyhe Poicas Iesusta/ iongas woitelit/
seke HERODES/ ette Pontius Pilatus/ Pacanain ia Israelin Canssan cansa/( Sillä he owat tosin
kokoontuneet/ wastoin sinun pyhää Poikasi Jesusta/ jonkas woitelit/ sekä Herodes/ että Pontius
Pilatus/ pakanain ja Israelin kansan kanssa/)
Ref2016NTSve 27. Ja, de har verkligen förenat sig, både Herodes och Pontius Pilatus, tillsammans
med hedningarna och Israels folk mot din Helige Son Jesus, som du har smort,
TR Scriverer 28. ποιῆσαι ὅσα ἡ χείρ σου καὶ ἡ βουλή σου προώρισε γενέσθαι.
Gr-East 28. ποιῆσαι ὅσα ἡ χείρ σου καὶ ἡ βουλή σου προώρισε γενέσθαι.
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TKIS 28. tekemään kaiken, minkä valtasi* ja päätöksesi oli ennalta määrännyt tapahtuvaksi.
FiSTLK2017 28. tekemään kaiken, minkä sinun kätesi ja päätöksesi oli nähnyt edeltä tapahtuvan.
Biblia1776 28. Tekemään mitä sinun kätes ja neuvos ennen aikonut oli, että tapahtuman pitäis.
CPR1642 28. Tekemän mitä sinun kätes ja neuwos ennen aicoinut oli että tapahtuman pidäis.
UT1548 28. tekemen/ mite sinun Kätes/ ia sinun Neuuos ennen aikonut oli/ ette tapachtaman
pideis.( tekemään/ mitä sinun kätesi/ ja sinun neuwosi ennen aikonut oli/ että tapahtuman pitäisi.)
Ref2016NTSve 28. för att utföra vad din makt och ditt rådslut hade förutbestämt skulle ske.
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TR Scriverer 29. καὶ τὰ νῦν, Κύριε, ἔπιδε ἐπὶ τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν, καὶ δὸς τοῖς δούλοις
σου μετὰ παρρησίας πάσης λαλεῖν τὸν λόγον σου,
Gr-East 29. καὶ τὰ νῦν, Κύριε, ἔπιδε ἐπὶ τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν, καὶ δὸς τοῖς δούλοις σου
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TKIS 29. Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiansa ja salli palvelijaisi täysin rohkeasti puhua
sanaasi
FiSTLK2017 29. Nyt, Herra, katso heidän uhkauksiaan ja anna palvelijoittesi kaikella rohkeudella
puhua sanaasi
Biblia1776 29. Ja nyt Herra, katso heidän uhkaustansa ja anna sinun palveliais kaikella
uskalluksella sinun sanaas puhua.
CPR1642 29. Ja HERra cadzo nyt heidän uhcaustans ja anna sinun palwelias caikella uscalluxella
sinun sanas puhua.
UT1548 29. Ja nyt HERRA/ catzo heiden whckauxens päle/ ia anna sinun Paluelias caikelle
wscaluxel sinun Sanas puhua/( Ja nyt HERRA/ katso heidän uhkauksensa päälle/ ja anna sinun
palwelijasi kaikellä uskalluksella sinun sanaasi puhua/)
Ref2016NTSve 29. Och nu, Herre, se till deras hotelser och ge dina tjänare all frimodighet, så att de
kan tala ditt ord,
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TR Scriverer 30. ἐν τῷ τὴν χεῖρά σου ἐκτείνειν σε εἰς ἴασιν, καὶ σημεῖα καὶ τέρατα
γίνεσθαι διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ ἁγίου παιδός σου Ἰησοῦ.
Gr-East 30. ἐν τῷ τὴν χεῖρά σου ἐκτείνειν σε εἰς ἴασιν καὶ σημεῖα καὶ τέρατα γίνεσθαι
διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ ἁγίου παιδός σου Ἰησοῦ.
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TKIS 30. samalla kun ojennat kätesi parantamaan ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu pyhän
Poikasi* Jeesuksen nimessä."
FiSTLK2017 30. ja ojenna kätesi, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu pyhän
Poikasi Jeesuksen nimen kautta."
Biblia1776 30. Ja ojenna kätes parantamaan, ja että merkit ja ihmeet sinun pyhän Poikas Jesuksen
nimen kautta tehtäisiin.
CPR1642 30. Ja ojenna kätes että terweys ja merkit ja ihmet sinun pyhän lapses Jesuxen nimen
cautta tehdäisin.
UT1548 30. Ja wlosoijenna sinun Kätes/ sitewarten ette Terueys ia Merckit/ ia Ihmet tedheisin
sinu' pyhen Lapses Iesusen Nimen cautta.( Ja ulos ojenna sinun kätesi/ sitä warten että terweys ja
merkit/ ja ihmeet tehtäisiin sinun pyhän lapsesi Jesuksen nimen kautta.)
Ref2016NTSve 30. genom att du sträcker ut din hand till att bota, och till att låta tecken och under
ske genom din Helige Son Jesu namn.
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TR Scriverer 31. καὶ δεηθέντων αὐτῶν ἐσαλεύθη ὁ τόπος ἐν ᾧ ἦσαν συνηγμένοι, καὶ

ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος Ἁγίου, καὶ ἐλάλουν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ μετὰ
παρρησίας.
Gr-East 31. καὶ δεηθέντων αὐτῶν ἐσαλεύθη ὁ τόπος ἐν ᾧ ἦσαν συνηγμένοι, καὶ

ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος ἁγίου, καὶ ἐλάλουν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ μετὰ
παρρησίας.
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TKIS 31. Heidän rukoiltuaan vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he kaikki täyttyivät Pyhällä
Hengellä ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti.
FiSTLK2017 31. Kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he kaikki
täyttyivät Pyhällä Hengellä ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti.
Biblia1776 31. Ja kuin he rukoilleet olivat, liikkui se paikka, jossa he koossa olivat, ja he täytettiin
kaikki Pyhällä Hengellä ja puhuivat Jumalan sanaa uskalluksella.
CPR1642 31. Ja cuin he rucoillet olit lijckui se paicka josa he coosa olit ja he täytettin caicki
Pyhällä Hengellä ja puhuit Jumalan sana uscalluxella.
UT1548 31. Ja quin he Rucolluet olit/ lijkui se Sija iossa he coghossa olit/ ia teutettin Caiki pyhelle
Hengelle/ ia puhuit Jumalan sana wscaluxella.( Ja kuin he rukoilleet olit/ liikkui se sija jossa he
koossa olit/ ja täytettiin kaikki Pyhällä Hengellä/ ja puhuit Jumalan sanaa uskalluksella.)
Ref2016NTSve 31. När de hade bett, skakades platsen där de var samlade, och de blev alla
uppfyllda av den Helige Ande och talade Guds ord med frimodighet.
32
TR Scriverer 32. Τοῦ δὲ πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν ἡ καρδία καὶ ἡ ψυχὴ μία• καὶ
οὐδ’ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον εἶναι, ἀλλ’ ἦν αὐτοῖς ἅπαντα κοινά.
Gr-East 32. Τοῦ δὲ πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν ἡ καρδία καὶ ἡ ψυχὴ μία, καὶ οὐδὲ
εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον εἶναι, ἀλλ’ ἦν αὐτοῖς ἅπαντα κοινά.
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TKIS 32. Uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu, eikä kukaan sanonut
omakseen mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä.
FiSTLK2017 32. Uskovien suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu. Kukaan heistä ei sanonut
omakseen mitään, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä.
Biblia1776 32. Ja niiden paljoudessa, jotka uskoivat, oli yksi sydän ja yksi sielu, ei myös kenkään
heistä sanonut mitään omaksensa, mitä hänellä oli, vaan kaikki olivat heillä yhteiset.

CPR1642 32. JA uscollisten paljoudes oli yxi sydän ja yxi sielu ei myös kengän heistä sanonut
mitän omaxens cuin hänellä oli waan caicki oli heillä yhteiset.
UT1548 32. Ja nijnen Wskolisten Palioudhes/ oli yxi Sydhen/ ia yxi Sielu. Eike kengen heiste/
sanonut miteken omaxens/ iota henelle oli/ Waan caiki oli heille ychteitzet.( Ja niiden uskollisten
paljoudessa/ oli yksi sydän/ ja yksi sielu. Eikä kenkään heistä/ sanonut mitäkään omaksensa/ jota
hänellä oli/ Waan kaikki oli heille yhteiset.)
Ref2016NTSve 32. Och skaran av dem som kommit till tro var ett hjärta och en själ, och ingen enda
kallade något av det han ägde för sitt, utan de hade allt gemensamt.
33
TR Scriverer 33. καὶ μεγάλῃ δυνάμει ἀπεδίδουν τὸ μαρτύριον οἱ ἀπόστολοι τῆς
ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, χάρις τε μεγάλη ἦν ἐπὶ πάντας αὐτούς.
Gr-East 33. καὶ μεγάλῃ δυνάμει ἀπεδίδουν τὸ μαρτύριον οἱ ἀπόστολοι τῆς ἀναστάσεως
τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ χάρις τε μεγάλη ἦν ἐπὶ πάντας αὐτούς.
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TKIS 33. Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri
armo oli heillä kaikilla.
FiSTLK2017 33. Apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja
suuri armo oli heidän kaikkien päällä.
Biblia1776 33. Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jesuksen ylösnousemisesta, ja suuri
armo oli kaikkein heidän päällänsä.
CPR1642 33. Ja Apostolit todistit suurella woimalla HERran Jesuxen ylösnousemisesta ja suuri
armo oli caickein heidän päälläns.
UT1548 33. Ja swrella awulla annoit Apostolit todhistuxen HERRAN Iesusen Ylesnousemasta/ Ja
swri armo oli heiden caikein pälens.( Ja suurella awulla annoit apostolit todistuksen HERRAN
Jesuksen ylösnousemasta/ Ja suuri armo oli heidän kaikkein päällänsä.)
Ref2016NTSve 33. Och med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om Herren Jesu
uppståndelse, och stor nåd var över dem alla.

34
TR Scriverer 34. οὐδὲ γὰρ ἐνδεής τις ὑπῆρχεν ἐν αὐτοῖς• ὅσοι γὰρ κτήτορες χωρίων ἢ
οἰκιῶν ὑπῆρχον, πωλοῦντες ἔφερον τὰς τιμὰς τῶν πιπρασκομένων,
Gr-East 34. οὐδὲ γὰρ ἐνδεής τις ὑπῆρχεν ἐν αὐτοῖς· ὅσοι γὰρ κτήτορες χωρίων ἢ οἰκιῶν

ὑπῆρχον, πωλοῦντες ἔφερον τὰς τιμὰς τῶν πιπρασκομένων καὶ ἐτίθουν παρὰ τοὺς
πόδας τῶν ἀποστόλων·
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TKIS 34. Eikä heissä ollut ketään puutteen alaista; sillä kaikki, joilla oli maatiloja tai taloja, myivät ne
ja toivat myytyjen hinnan
FiSTLK2017 34. Heidän joukossaan ei ollut myöskään ketään puutteenalaista, sillä kaikki, joilla oli
maatiloja tai taloja, myivät ne ja toivat myytyjen hinnan
Biblia1776 34. Ja ei myös ollut yhtään tarvitsevaa heissä; sillä niin monta, joilla pellot eli huoneet
olivat, ne myivät ja toivat myytyin hinnan,
CPR1642 34. Ja ei myös ollut yhtän tarwidzepa heisä: sillä nijn monda joilla peldo eli huone oli ne
he myit:
UT1548 34. Ja ei mös ollut yxiken heiden keskenens taruitzepa/ Sille ette nin monda/ ioilla Pelto eli
Hone oli/ he myidh ne/( Ja ei myös ollut yksikään heidän keskenänsä tarwitsewa/ Sillä että niin
monta/ joilla pelto eli huone oli/ he myit ne.)
Ref2016NTSve 34. Och det var ingen som led någon nöd bland dem, eftersom alla som ägde mark
eller hus sålde dem och kom med betalningen för det som de hade sålt
35
TR Scriverer 35. καὶ ἐτίθουν παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων• διεδίδοτο δὲ ἑκάστῳ
καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν.
Gr-East 35. διεδίδοτο δὲ ἑκάστῳ καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν.
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TKIS 35. ja panivat apostolien jalkain juureen. Ja jokaiselle jaettiin sen mukaan kuin kukin tarvitsi.
FiSTLK2017 35. ja panivat apostolien jalkojen juureen. Jokaiselle jaettiin sen mukaan, kuin hän
tarvitsi.
Biblia1776 35. Ja panivat apostolien jalkain eteen: ja jokaiselle jaettiin niinkuin kukin tarvitsi.
CPR1642 35. Ja panit sen myydyn tawaran hinnan Apostolitten jalcain eteen.
UT1548 35. ia panit sen myydhyn Tauaran Hinnan Apostoliten ialcain eten/( ja panit sen myydyn
tawaran hinnan apostolien jalkain eteen/)
Ref2016NTSve 35. och lade ner (den) för apostlarnas fötter. Och man delade ut åt var och en efter
vad han behövde.
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TR Scriverer 36. Ἰωσῆς δέ, ὁ ἐπικληθεὶς Βαρνάβᾶς ὑπὸ τῶν ἀποστόλων ὅ ἐστι,
μεθερμηνευόμενον, υἱὸς παρακλήσεως, Λευΐτης, Κύπριος τῷ γένει,
Gr-East 36. Ἰωσὴς δὲ ὁ ἐπικληθεὶς Βαρνάβας ὑπὸ τῶν ἀποστόλων, ὅ ἐστι
μεθερμηνευόμενον υἱὸς παρακλήσεως, Λευῒτης, Κύπριος τῷ γένει,
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TKIS 36. Myös Jooses* jota apostolit kutsuivat Barnabaaksi — se on käännettynä 'kehoituksen
poika' — leeviläinen, syntyään kyproslainen,
FiSTLK2017 36. Niinpä Jooses, jota apostolit kutsuivat Barnabaaksi – se on käännettynä:
lohduttaja – leeviläinen, syntyisin Kyprokselta,
Biblia1776 36. Mutta Joses, joka liialta nimeltä apostoleilta kutsutaan Barnabas (se on niin paljo
sanottu kuin lohdutuksen poika) Leviläinen, Kypristä sukuisin,
CPR1642 36. Ja jocaidzelle annettin nijncuin cukin tarwidzi.
UT1548 36. Ja annettin iocaitzen/ quin cukin taruitzi.( Ja annettiin jokaisen/ kuin kukin tarwitsi.)

Ref2016NTSve 36. Och Joses, som av apostlarna kallades Barnabas – det betyder tröstens son –
en levit från Cypern,
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TR Scriverer 37. ὑπάρχοντος αὐτῷ ἀγροῦ, πωλήσας ἤνεγκε τὸ χρῆμα, καὶ ἔθηκε παρὰ
τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων.
Gr-East 37. ὑπάρχοντος αὐτῷ ἀγροῦ, πωλήσας ἤνεγκε τὸ χρῆμα καὶ ἔθηκε παρὰ τοὺς
πόδας τῶν ἀποστόλων.
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TKIS 37. jolla oli pelto, myi sen ja toi rahasumman ja pani sen apostolien jalkain juureen.
FiSTLK2017 37. myi omistamansa pellon, toi rahat ja pani ne apostolien jalkojen juureen.
Biblia1776 37. Hänellä oli pelto, sen hän myi, ja toi hinnan ja pani apostolitten jalkain eteen.
CPR1642 37. MUtta Joses joca myös lijalda nimeldä Apostoleilda cudzutan Barnabas ( se on
lohdutuxen poica ) Lewita Cyprist sucuisin hänellä oli peldo sen hän myi ja toi hinnan ja pani
Apostolitten jalcain eteen.
UT1548 37. Mutta Joses ioca mös lialdanimeldä Apostoleist cutzuttin Barnabas( se on tulkittu/
Lohutus Poica) sughusta yxi Leuita Cyprist/ henelle oli yxi Pelto/ sen hen myi/ ia edestoi Hinnan/ ia
pani sen Apostoliten ialcain eten.( Mutta Joses jota myös liialta nimeltä apostoleista kutsuttiin
Barnabas( se on tulkittu/ lohdutuspoika) suwusta yksi lewita Kyprost/ hänellä oli yksi pelto/ sen
hän myi/ ja edestoi hinnan/ ja pani sen apostolien jalkain eteen.)
Ref2016NTSve 37. hade en åker. (Den) sålde han och kom med pengarna och lade dem för
apostlarnas fötter.

Apostolien teot 5 (Acts
1
TR Scriverer 1. Ἀνὴρ δέ τις Ἁνανίας ὀνόματι, σὺν Σαπφείρῃ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, ἐπώλησε
κτῆμα,
Gr-East 1. Ἀνὴρ δέ τις Ἁνανίας ὀνόματι σὺν Σαπφείρῃ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ ἐπώλησε
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TKIS 1. Mutta muuan mies nimeltä Ananias ja hänen vaimonsa Safiira myivät maatilan.
FiSTLK2017 1. Mutta eräs mies, nimeltä Ananias, myi maatilan yhdessä vaimonsa Safiran kanssa,
Biblia1776 1. Mutta mies, Ananias nimeltä, emäntänsä Saphiran kanssa myi tavaransa,
CPR1642 1. MUtta yxi mies ja Ananias nimeldä ja Saphira hänen emändäns myi tawarans
UT1548 1. MUtta yxi Mies Ananias nimelde/ Saphiran henen Emenens cansa myi henen Tauarans/(
Mutta yksi mies Ananias nimeltä/ Saphiran hänen emäntänsä kanssa myi hänen tawaransa/)
Ref2016NTSve 1. Men en man vid namn Ananias sålde tillsammans med sin hustru Safira en
egendom,
2
TR Scriverer 2. καὶ ἐνοσφίσατο ἀπὸ τῆς τιμῆς, συνειδυίας καὶ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ, καὶ
ἐνέγκας μέρος τι παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων ἔθηκεν.
Gr-East 2. καὶ ἐνοσφίσατο ἀπὸ τῆς τιμῆς, συνειδυίας καὶ τῆς γυναικός αὐτοῦ, καὶ
ἐνέγκας μέρος τι παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων ἔθηκεν.
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TKIS 2. Ja mies kätki vaimonsa tieten osan hinnasta ja toi tietyn osan ja pani apostolien jalkojen
eteen.
FiSTLK2017 2. ja mies kätki vaimonsa tieten osan hinnasta, ja toi siitä osan ja pani apostolien
jalkojen juureen.
Biblia1776 2. Ja kätki jotain hinnasta emäntänsä tieten, ja toi osan edes ja pani apostolitten jalkain
eteen.
CPR1642 2. Ja kätki jotain hinnasta hänen emändäns tieten ja toi osan edes ja pani Apostolitten
jalcain eteen.
UT1548 2. ia poisketki iotakin Hinnasta/ henen Emendens tieten/ ia ydhen osan edestoi/ ia pani
sen Apostoliten ialcain eten.( ja pois kätki jotakin hinnasta/ hänen emäntänsä tieten/ ja yhden osan
edestoi/ ja pani sen apostolitten jalkain eteen.)
Ref2016NTSve 2. och han tog med sin hustrus vetskap undan något av betalningen och bar fram
en del och lade för apostlarnas fötter.
3
TR Scriverer 3. εἶπε δὲ Πέτρος, Ἁνανία, διατί ἐπλήρωσεν ὁ Σατανᾶς τὴν καρδίαν σου,
ψεύσασθαί σε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, καὶ νοσφίσασθαι ἀπὸ τῆς τιμῆς τοῦ χωρίου;
Gr-East 3. εἶπε δὲ Πέτρος· Ἁνανία, διατί ἐπλήρωσεν ὁ σατανᾶς τὴν καρδίαν σου
ψεύσασθαί σε τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον καὶ νοσφίσασθαι ἀπὸ τῆς τιμῆς τοῦ χωρίου;

εἶπε

δὲ

Πέτρος Ἁνανία διατί

eipe
de
Petros
G2036
G1161 G4074
niin sanoi
Pietari

καρδίαν σου

ἐπλήρωσεν ὁ

σατανᾶς τὴν

Hanania diati
eplērōsen ho
satanas tēn
G1302
G367
G4137
G3588 G4567
G3588
saatana
Ananias minkä tähden on täyttänyt

ψεύσασθαί

σε

τὸ

Πνεῦμα τὸ

Ἅγιον καὶ

kardian sou
pseusasthai
se
to
Hagion kai
Pneuma to
G2588
G4675 G5574
G4571 G3588 G4151 G3588 G40
G2532
Henkeä
sydämesi sinun valheella pettääksesi sinä
Pyhää

νοσφίσασθαι ἀπὸ τῆς
nosfisasthai
G3557
kätkit osan

τιμῆς

τοῦ

χωρίου

timēs
tou
chōriou
apo tēs
G5092
G5564
G3588
G3588
G575
hinnasta
maatilasi

TKIS 3. Mutta Pietari sanoi: "Ananias, miksi on saatana täyttänyt sydämesi niin, että valehtelit
Pyhälle Hengelle ja kätkit osan maatilan hinnasta?
FiSTLK2017 3. Mutta Pietari sanoi: "Ananias, miksi saatana on täyttänyt sydämesi, niin että
valehtelit Pyhälle Hengelle ja kätkit osan tilan hinnasta?
Biblia1776 3. Niin Pietari sanoi: Ananias, miksi saatana täytti sinun sydämes Pyhän Hengen edessä
valhettelemaan, että jotakin pellon hinnasta kätkit?

CPR1642 3. Nijn Petari sanoi: Anania mixi Perkele täytti sinun sydämes Pyhän Hengen edes
walehteleman ettäs jotakin pellon hinnasta kätkit?
UT1548 3. Nin Petari sanoi/ Anania/ mixi Perkele teutti sinun Sydhemes ettes pyhen Hengen edes
walectelisit/ ia poisketkit monicachtoi Pellon Hinnasta?( Niin Petari sanoi/ Ananias/ miksi perkele
täytti sinun sydämesi ettäs Pyhän Hengen edessä walehtelist/ ja pois kätkit monikahtoi pellon
hinnasta?)
Ref2016NTSve 3. Då sa Petrus: Ananias, varför har Satan uppfyllt ditt hjärta, så att du ljög för den
Helige Ande och tog undan (en del) av betalningen för jorden?
4
TR Scriverer 4. οὐχὶ μένον σοὶ ἔμενε, καὶ πραθὲν ἐν τῇ σῇ ἐξουσίᾳ ὑπῆρχε; τί ὅτι ἔθου
ἐν τῇ καρδίᾳ σου τὸ πρᾶγμα τοῦτο; οὐκ ἐψεύσω ἀνθρώποις ἀλλὰ τῷ Θεῷ.
Gr-East 4. οὐχὶ μένον σοι ἔμενε καὶ πραθὲν ἐν τῇ σῇ ἐξουσίᾳ ὑπῆρχε; τί ὅτι ἔθου ἐν τῇ
καρδίᾳ σου τὸ πρᾶγμα τοῦτο; οὐκ ἐψεύσω ἀνθρώποις, ἀλλὰ τῷ Θεῷ.
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TKIS 4. Eikö se sellaisenaan* ollut sinun ja eikö myynnin jälkeen hinta ollut vallassasi? Miksi päätit
sydämessäsi tämän teon? Et ole valhetellut ihmisille, vaan Jumalalle."
FiSTLK2017 4. Eikö se ollut omasi, ja eikö sen myynnistä saatu hintakin ollut vallassasi? Miksi
päätit sydämessäsi tehdä tämän? Et ole valehdellut ihmisille, vaan Jumalalle."
Biblia1776 4. Etkös olisi saanut sitä pitää, kuin se sinulla oli, ja se myytykin oli sinun hallussas?
miksis senkaltaista olet sydämees päästänyt? Et sinä ole ihmisten, vaan Jumalan edessä
valehdellut.
CPR1642 4. Sinä olisit kyllä sen saanut pitä ja cosca se myytykin oli nijn se oli wielä sijtte sinun
hallusas mixis sencaltaista olet sydämees päästänyt?
UT1548 4. Olisit sine kylle tainut sen pite/ ia coska hen myty oli/ oli se wiele sinun hallusas. Mixi
sine sis sencaltaista olet sinun sydhemees ottanut?( Olisit sinä kyllä tainnut sen pitää/ ja koska
hän myyty oli/ oli se wielä sinun hallussasi. Miksi sinä siis senkaltaista olet sinun sydämeesi
ottanut?)
Ref2016NTSve 4. Var den inte din, så länge du hade den kvar? Och efter att den var såld, hade du
inte rätt att göra som du ville? Varför har du i ditt hjärta bestämt dig för att göra något sådant? Du
har inte ljugit för människor, utan för Gud.

5
TR Scriverer 5. ἀκούων δὲ Ἁνανίας τοὺς λόγους τούτους, πεσὼν ἐξέψυξε• καὶ ἐγένετο
φόβος μέγας ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας ταῦτα.
Gr-East 5. ἀκούων δὲ ὁ Ἁνανίας τοὺς λόγους τούτους πεσὼν ἐξέψυξε, καὶ ἐγένετο
φόβος μέγας ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας ταῦτα.
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TKIS 5. Kuultuaan nämä sanat Ananias kaatui maahan ja heitti henkensä. Ja suuri pelko valtasi
kaikki, jotka sen kuulivat.
FiSTLK2017 5. Kun Ananias kuuli nämä sanat, hän kaatui maahan ja heitti henkensä. Suuri pelko
valtasi kaikki, jotka sen kuulivat.
Biblia1776 5. Kuin Ananias nämät sanat kuuli, lankesi hän maahan ja antoi henkensä. Ja suuri
pelko tuli kaikkein niiden päälle, jotka tämän kuulivat.
CPR1642 5. Et sinä ole ihmisten waan Jumalan edes walehdellut. Cosca Ananias nämät sanat
cuuli langeis hän maahan ja andoi hengens.
UT1548 5. Et sine ole Inhimiste' waan Jumalan edes Walehdellut. Coska nyt Ananias nemet sanat
cwli/ langesi hen maha'/ ia ylenannoi Hengens.( Et sinä ole ihmisten waan Jumalan edessä
walehdellut. Koska nyt Ananias nämät sanat kuuli/ lankesi hän maahan/ ja ylen antoi henkensä.)
Ref2016NTSve 5. Då Ananias hörde dessa ord, föll han ner och gav upp andan. Och stor fruktan
kom över alla dem som hörde detta.
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TR Scriverer 6. ἀναστάντες δὲ οἱ νεώτεροι συνέστειλαν αὐτόν καὶ ἐξενέγκαντες ἔθαψαν.
Gr-East 6. ἀναστάντες δὲ οἱ νεώτεροι συνέστειλαν αὐτὸν καὶ ἐξενέγκαντες ἔθαψαν.
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TKIS 6. Niin nuoret miehet nousivat ja peittivät hänet, kantoivat pois ja hautasivat.
FiSTLK2017 6. Nuoret miehet nousivat, peittivät hänet, kantoivat pois ja hautasivat.

Biblia1776 6. Niin nuoret miehet nousivat ja korjasivat hänen, veivät pois ja hautasivat hänen.
CPR1642 6. Ja suuri pelco tuli caickein nijden päälle jotca tämän cuulit. Nijn nuoret miehet nousit
ja corjaisit hänen poisweit ja hautaisit hänen.
UT1548 6. Ja suri pelco tuli caikein ninen ylitze/ iotca temen cwlit. Nin nooret miehet Ylesnousit/ ia
coriasit henen tielde/ ia poisweit henen ia Hautasit.( Ja suuri pelko tuli kaikkein niiden ylitse/ jotka
tämän kuulit. Niin nuoret miehet ylös nousit/ ja korjasit hänen tieltä/ ja pois weit hänen ja hautasit.)
Ref2016NTSve 6. Och de yngre männen stod upp, svepte in honom, bar bort och begravde
(honom).
7
TR Scriverer 7. Ἐγένετο δὲ ὡς ὡρῶν τριῶν διάστημα, καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ μὴ εἰδυῖα τὸ
γεγονὸς εἰσῆλθεν.
Gr-East 7. Ἐγένετο δὲ ὡς ὡρῶν τριῶν διάστημα καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ, μὴ εἰδυῖα τὸ
γεγονὸς, εἰσῆλθεν.
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TKIS 7. Noin kolmen tunnin kuluttua tuli hänen vaimonsakin sisään tietämättä, mitä oli tapahtunut.
FiSTLK2017 7. Noin kolmen tunnin kuluttua hänen vaimonsa tuli sisään tietämättä, mitä oli
tapahtunut.
Biblia1776 7. Mutta tapahtui liki kolmen hetken perästä, että myös hänen emäntänsä tuli sisälle
eikä tietänyt, mitä tapahtunut oli.
CPR1642 7. JA wähän ajan perästä liki colme hetke tuli myös hänen emändäns sisälle eikä tiennyt
mitä tapahtunut oli.
UT1548 7. Ja wähen aijan peräste lehes colmen hetken/ siselletuli mös henen Emendens ia ei
tienyt/ mite tapachtanut oli.( Ja wähän ajan perästä lähes kolmen hetken/ sisälle tulli myös hänen
emänstänsä ja ei tiennyt/ mitä tapahtunut oli.)
Ref2016NTSve 7. Och det var omkring tre timmar senare, som hans hustru kom in utan att veta vad
som hade hänt.
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TR Scriverer 8. ἀπεκρίθη δὲ αὐτῇ ὁ Πέτρος, Εἰπέ μοι, εἰ τοσούτου τὸ χωρίον ἀπέδοσθε.
ἡ δὲ εἶπε, Ναί, τοσούτου.
Gr-East 8. ἀπεκρίθη δὲ αὐτῇ ὁ Πέτρος· Εἰπέ μοι, εἰ τοσούτου τὸ χωρίον ἀπέδοσθε; ἡ δὲ
εἶπε· Ναί, τοσούτου.
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TKIS 8. Pietari sanoi hänelle: "Sano minulle: niin paljostako te myitte maatilan?" Tämä vastasi:
”Kyllä, niin paljosta."
FiSTLK2017 8. Pietari kysyi häneltä: "Sano minulle: siihenkö hintaan te myitte maatilan?" Hän
vastasi: "Kyllä, siihen hintaan."
Biblia1776 8. Niin Pietari vastasi häntä: sanos minulle: oletteko sen pellon siihen hintaan myyneet?
mutta hän sanoi: olemme niinkin siihen hintaan.
CPR1642 8. Nijn Petari sanoi hänelle: sanos olettaco sen pellon sijhen hindaan myynet? Hän sanoi:
olemma sijhen hindaan.
UT1548 8. Nin Petari wastasi hende/ Sanos minulle/ Olettaco sen Pellon sihen Hindan mynyet?
Hen sanoi/ Ja sihen Hindan.( Niin Petari wastasi häntä/ Sanos minulle/ Oletteko sen pellon siihen
hintaan myyneet? Hän sanoi/ Ja siihen hintaan.)
Ref2016NTSve 8. Då började Petrus tala (och sa) till henne: Säg mig, sålde ni jorden för så mycket?
Och hon svarade: Ja, för så mycket.
9
TR Scriverer 9. ὁ δὲ Πέτρος εἰπε πρὸς αὐτήν, Τί ὅτι συνεφωνήθη ὑμῖν πειράσαι τὸ

Πνεῦμα Κυρίου; ἰδού, οἱ πόδες τῶν θαψάντων τὸν ἄνδρα σου ἐπὶ τῇ θύρᾳ, καὶ
ἐξοίσουσί σε.
Gr-East 9. ὁ δὲ Πέτρος εἶπε πρὸς αὐτήν· Τί ὅτι συνεφωνήθη ὑμῖν πειράσαι τὸ Πνεῦμα
Κυρίου; ἰδοὺ οἱ πόδες τῶν θαψάντων τὸν ἄνδρα σου ἐπὶ τῇ θύρᾳ καὶ ἐξοίσουσί σε.
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TKIS 9. Pietari sanoi hänelle: "Miksi olette sopineet Herran Hengen kiusaamisesta? Katso, niitten
jalat, jotka hautasivat miehesi, ovat oven takana ja he kantavat sinut pois."
FiSTLK2017 9. Mutta Pietari sanoi hänelle: "Miksi olette yhdessä päättäneet kiusata Herran
Henkeä? Katso, niiden jalat, jotka hautasivat miehesi, ovat oven takana, ja he kantavat pois
sinutkin."
Biblia1776 9. Sanoi Pietari hänelle: miksi te olette mielistyneet keskenänne Herran Henkeä
kiusaamaan? Katso, niiden jalat, jotka sinun miehes hautasivat, ovat oven edessä ja vievät pois
sinun.
CPR1642 9. Sanoi Petari hänelle: mixi te oletta mielistynet keskenänne HERran Henge kiusaman?
Cadzo nijden jalcoja jotca sinun miehes hautaisit ne owat owen edes ja pian wiewät myös sinun.
UT1548 9. Sanoi sitte Petari henelle/ Mixi te oletta sosionut keskenen HERran Henge kiusaman?
Catzo ninen ialcoija/ iotca sinun Miehes hautasit/ ouat Ouen edes/ ia pian mös wloswieuet sinun.(
Sanoi sitten Petari hänelle/ Miksi te olette suosinut keskenän Herran Henkeä kiusaaman? Katso
niiden jalkoja/ jotka sinun miehesi hautasit/ owat owen edessä/ ja pian myös ulos wiewät sinun.)
Ref2016NTSve 9. Då sa Petrus till henne: Varför var ni överens om att ni skulle fresta Herrens
Ande? Se, fötterna av dem som har begravt din man (är) utanför dörren, och de ska bära ut dig.
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TR Scriverer 10. ἔπεσε δὲ παραχρῆμα παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ ἐξέψυξεν•

εἰσελθόντες δὲ οἱ νεανίσκοι εὗρον αὐτὴν νεκράν, καὶ ἐξενέγκαντες ἔθαψαν πρὸς τὸν
ἄνδρα αὐτῆς.
Gr-East 10. ἔπεσε δὲ παραχρῆμα παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ ἐξέψυξεν· εἰσελθόντες δὲ
οἱ νεανίσκοι εὗρον αὐτὴν νεκράν, καὶ ἐξενέγκαντες ἔθαψαν πρὸς τὸν ἄνδρα αὐτῆς.
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TKIS 10. Niin hän kaatui heti hänen jalkainsa eteen ja heitti henkensä. Tultuaan sisään nuorukaiset
tapasivat hänet kuolleena, kantoivat pois ja hautasivat hänen miehensä viereen.

FiSTLK2017 10. Hän kaatui heti hänen jalkojensa eteen ja heitti henkensä. Kun nuorukaiset tulivat
sisään, he löysivät hänet kuolleena, kantoivat pois ja hautasivat hänet hänen miehensä viereen.
Biblia1776 10. Ja hän kohta lankesi maahan hänen jalkainsa eteen ja antoi henkensä. Niin nuoret
miehet tulivat sisälle ja löysivät hänen kuolleena, ja he veivät hänen ulos ja hautasivat miehensä
tykö.
CPR1642 10. Ja hän cohta langeis maahan hänen jalcains eteen ja andoi hengens. Nijn nuoret
miehet tulit sisälle ja löysit hänen cuolluexi ja he weit hänen ulos ja hautaisit miehens tygö.
UT1548 10. Ja cochta hen maan la'gesi hene' ialcains eten/ ia ylena'noi He'gens. Nin ne nooret
Miehet siseltulit/ ia leusit hene' coolluna wlosweit hene'/ ia hautasit hene' Miehens tyge.( Ja kohta
hän maan lankesi hänen jalkainsa eteen/ ja ylenantoi henkensä. Niin ne nuoret miehet sisälle tulit/
ja löysit hänen kuolleena ulos weit hänen/ ja hautasit hänen miehensä tykö.)
Ref2016NTSve 10. Då föll hon genast ner vid hans fötter och gav upp andan. Och de unga männen
kom in och fann henne död, och efter att de hade burit ut (henne) begravde (de) (henne) bredvid
hennes man.
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TR Scriverer 11. καὶ ἐγένετο φόβος μέγας ἐφ’ ὅλην τὴν ἐκκλησίαν, καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς
ἀκούοντας ταῦτα.
Gr-East 11. καὶ ἐγένετο φόβος μέγας ἐφ’ ὅλην τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς
ἀκούοντας ταῦτα.
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TKIS 11. Ja suuri pelko valtasi koko seurakunnan ja kaikki ne, jotka tämän kuulivat.
FiSTLK2017 11. Suuri pelko valtasi koko seurakunnan ja kaikki ne, jotka tämän kuulivat.
Biblia1776 11. Ja suuri pelko tuli koko seurakunnalle ja kaikille niille, jotka tämän kuulivat.
CPR1642 11. Ja suuri pelgo tuli coco Seuracunnalle ja caikille nijlle jotca tämän cuulit.
UT1548 11. Ja swri pelco tuli coko Seurakunnan ylitze/ ia caikein ninen ylitze iotca temen cwlit.( Ja
suuri pelko tuli koko seurakunnan ylitse/ ja kaikkein niiden ylitse jotka tämän kuulit.)
Ref2016NTSve 11. Och stor fruktan kom över hela församlingen och över alla dem som hörde
detta.
12
TR Scriverer 12. Διὰ δὲ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τῷ
λαῷ πολλά• καὶ ἦσαν ὁμοθυμαδὸν ἅπαντες ἐν τῇ στοᾷ Σολομῶντος.

Gr-East 12. Διὰ δὲ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τῷ λαῷ
πολλὰ· καὶ ἦσαν ὁμοθυμαδὸν ἅπαντες ἐν τῇ στοᾷ Σολομῶντος·
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TKIS 12. Ja apostolien kätten kautta tapahtui kansassa paljon tunnustekoja ja ihmeitä, ja he olivat
kaikki yksimielisesti koolla Salomon pylväskäytävässä.
FiSTLK2017 12. Apostolien kätten kautta tapahtui kansan keskuudessa monta tunnustekoa ja
ihmettä, ja he olivat kaikki yksimielisesti koolla Salomon pylväskäytävässä.
Biblia1776 12. Ja apostolitten kätten kautta tehtiin monta merkkiä ja ihmettä kansan seassa. Ja
olivat kaikki yksimielisesti Salomon esihuoneessa.
CPR1642 12. JA Apostolitten cautta tehtin monda merckiä ja ihmettä Canssan seas. Ja he olit
caicki yximielisest Salomonin esihuonesa.
UT1548 12. Ja Apostolitten Kätten cautta tectin monda Mercki/ ia Ihmette canssan seas. Ja he olit
caiki yximielisesta Salomonin Esihones/( Ja apostolitten kätten kautta tehtiin monta merkkiä/ ja
ihmettä kansan seassa. Ja he olit kaikki yksimielisesti Salomonin esihuoneessa.)
Ref2016NTSve 12. Och många tecken och under skedde bland folket genom apostlarnas händer.
Och de var tillsammans i full enighet i Salomos pelargång.
13
TR Scriverer 13. τῶν δὲ λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλμα κολλᾶσθαι αὐτοῖς, ἀλλ’ ἐμεγάλυνεν
αὐτοὺς ὁ λαός•
Gr-East 13. τῶν δὲ λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλμα κολλᾶσθαι αὐτοῖς, ἀλλ’ ἐμεγάλυνεν αὐτοὺς ὁ
λαός·

τῶν

δὲ

λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλμα κολλᾶσθαι αὐτοῖς ἀλλ’ ἐμεγάλυνεν αὐτοὺς

tōn
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TKIS 13. Muista ei kukaan rohjennut heihin liittyä, mutta kansa kiitteli heitä.
FiSTLK2017 13. Muista kukaan ei uskaltanut liittyä heihin, mutta kansa piti heitä suuressa
kunniassa.
Biblia1776 13. Mutta ei niistä muista uskaltanut yksikään itsiänsä antaa heidän sekaansa; vaan
kansa piti paljon heistä.
CPR1642 13. Mutta ei nijstä muista uscaldanut yxikän idzens anda heidän secans waan Canssa
piti paljo heistä.
UT1548 13. Mutta eikengen nijste muista wskaldanut itzens anda heiden secans/ waan Ca'ssa
palio heiste piti/( Mutta ei kenkään niistä muista uskaltanut itsensä antaa heidän sekaansa/ waan
kansa paljon heistä piti/)
Ref2016NTSve 13. Och av de andra vågade ingen ansluta sig till dem, men folket uppskattade dem.
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TR Scriverer 14. μᾶλλον δὲ προσετίθεντο πιστεύοντες τῷ Κυρίῳ, πλήθη ἀνδρῶν τε καὶ
γυναικῶν•
Gr-East 14. μᾶλλον δὲ προσετίθεντο πιστεύοντες τῷ Κυρίῳ πλήθη ἀνδρῶν τε καὶ
γυναικῶν,

μᾶλλον
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mallon
de
prosetithento
G3123
G1161 G4369
ja yhä enemmän
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TKIS 14. Ja yhä enemmän lisääntyi niitä, jotka uskoivat Herraan — joukoittain sekä miehiä että
naisia —
FiSTLK2017 14. Yhä enemmän tuli lisää Herraan uskovia, suuret joukot sekä miehiä että naisia.
Biblia1776 14. Ja joukko paljon eneni miehistä ja vaimoista, jotka Herran päälle uskoivat:
CPR1642 14. Ja joucko enäni miehistä ja waimoista jotca HERran päälle uscoit:
UT1548 14. Ja Joucko enämin caswoi Miehiste ia Waimoista/ iotca vskoit HERRAN päle/( Ja
joukko enemmin kaswoi miehistä ja waimoista/ jotka uskoit HERRAN päälle/)
Ref2016NTSve 14. Och ännu fler kom till tro på Herren, skaror av både män och kvinnor,
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TR Scriverer 15. ὥστε κατὰ τὰς πλατείας ἐκφέρειν τοὺς ἀσθενεῖς, καὶ τιθέναι ἐπὶ κλινῶν
καὶ κραββάτων, ἵνα ἐρχομένου Πέτρου κἂν ἡ σκιὰ ἐπισκιάσῃ τινὶ αὐτῶν.
Gr-East 15. ὥστε κατὰ τὰς πλατείας ἐκφέρειν τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τιθέναι ἐπὶ κλινῶν καὶ
κραβάττων, ἵνα ἐρχομένου Πέτρου κἂν ἡ σκιὰ ἐπισκιάσῃ τινὶ αὐτῶν.
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TKIS 15. niin että sairaita kannettiin kaduille ja pantiin vuoteille ja paareille, jotka Pietarin kulkiessa
edes hänen varjonsa sattuisi johonkuhun heistä.
FiSTLK2017 15. Sen tähden kannettiin sairaita kaduillekin ja pantiin vuoteille ja paareille, että
Pietarin tullessa edes hänen varjonsa osuisi johonkuhun heistä.
Biblia1776 15. Niin että he kantoivat sairaita kaduille ja panivat niitä vuoteille ja paareille, että
Pietarin tullessa ainoasti hänen varjonsa jonkun heistä olis varjonnut.
CPR1642 15. Ja cannoit sairaita catuille ja panit nijtä wuoteille ja paareille että Petarin tulles
ainoastans hänen warjons jongun heistä olis warjonnut.
UT1548 15. Nin ette he Sairaat Catuille wloska'noit/ ia panit heiden Wootein ia Parein päle/ ette
Petarin tulles/ mactais waiwoin henen Warions iongun heiste ylitzewariotta.( Niin että he sairaat
kaduille ulos kannoit/ ja panit heidän wuotein ja paarein päälle/ että Petarin tullessa/ mahtaisi
waiwoin hänen warjonsa jonkun heistä ylitse warjottaa.)
Ref2016NTSve 15. så att de bar ut de sjuka på gatorna, och lade (dem) på bäddar och bårar, för att
åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem, när han gick förbi.
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TR Scriverer 16. συνήρχετο δὲ καὶ τὸ πλῆθος τῶν πέριξ πόλεων εἴς Ἰερουσαλήμ,

φέροντες ἀσθενεῖς καὶ ὀχλουμένους ὑπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων, οἵτινες
ἐθεραπεύοντο ἅπαντες.
Gr-East 16. συνήρχετο δὲ καὶ τὸ πλῆθος τῶν πέριξ πόλεων Ἱερουσαλήμ φέροντες

ἀσθενεῖς καὶ ὀχλουμένους ὑπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων, οἵτινες ἐθεραπεύοντο ἅπαντες.
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TKIS 16. Myös ympärillä olevista kaupungeista kokoontui paljon kansaa Jerusalemiin, ja he toivat
sairaita ja saastaisten henkien vaivaamia, jotka kaikki parannettiin.
FiSTLK2017 16. Ympärillä olevista kaupungeista tuli Jerusalemiin paljon kansaa, ja he toivat
sairaita ja saastaisten henkien vaivaamia, ja kaikki tulivat parannetuiksi.
Biblia1776 16. Ja tuli myös suuri joukko kokoon lähimmäisistä kaupungeista Jerusalemiin, ja toviat
sairaita ja saastaisilta hengiltä vaivatuita, jotka kaikki parannettiin.
CPR1642 16. Ja tuli myös suuri joucko cocon lähimmäisistä Caupungeista Jerusalemijn ja toit
sairaita ja saastaisilda hengeildä rijwatuita jotca caicki parattin.
UT1548 16. Ja cokontuli mös swri Joucko nijste lehimeisist Caupungeist Jerusalemijn/ ia edestoit
Sairaita/ ia Riuattut saastasilde Hengilde/ ia ne caiki parattin.( Ja kokoon tuli mysö suuri joukko
niistä lähimmäisistä kaupungeista Jerusalemiin/ ja edestoit sairaita/ ja riiwatut saastaisilta
hengiltä/ ja ne kaikki parattiin.)
Ref2016NTSve 16. Och det kom även en stor skara från städerna runt omkring till Jerusalem. De
förde med sig sjuka och dem som plågades av orena andar, och de blev alla helade.
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TR Scriverer 17. Ἀναστὰς δὲ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ πάντες οἱ σὺν αὐτῷ ἡ οὖσα αἵρεσις τῶν
Σαδδουκαίων, ἐπλήσθησαν ζήλου,
Gr-East 17. Ἀναστὰς δὲ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ πάντες οἱ σὺν αὐτῷ, ἡ οὖσα αἵρεσις τῶν

Σαδδουκαίων, ἐπλήσθησαν ζήλου
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G3588 G4523
lahko
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TKIS 17. Silloin nousi ylin pappi ja kaikki, jotka olivat hänen puolellaan, se on saddukeusten puolue,
ja he tulivat vihaa täyteen.
FiSTLK2017 17. Ylipappi nousi ja kaikki, jotka olivat hänen kanssaan, saddukeusten lahko, ja he
tulivat kiihkoa täyteen
Biblia1776 17. Niin nousi ylimmäinen pappi, ja kaikki, jotka hänen kanssansa olivat,
Saddukealaisten lahko, ja olivat täynnänsä kiivautta,
CPR1642 17. NIin nousi ylimmäinen Pappi ja caicki jotca hänen cansans olit se Sadduceusten
lahco ja oli täynäns kijwautta

UT1548 17. Nin ylesnousi se Ylimeinen Pappi/ ia caiki/ iotca henen cansans olit( ioca on se
Saduceusten lahcko) ia tuli teuten Kiuautta/( Niin ylös nousi se ylimmäinen pappi/ ja kaikki/ jotka
hänen kanssansa olit( joka on se saddukeusten lahko) ja tuli täyteen kiiwautta/)
Ref2016NTSve 17. Då stod översteprästen upp, och alla de som var med honom som tillhörde
sadduceernas parti, uppfyllda med avund.
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TR Scriverer 18. καὶ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐπὶ τοὺς ἀποστόλους, καὶ ἔθεντο
αὐτοὺς ἐν τηρήσει δημοσίᾳ.
Gr-East 18. καὶ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐπὶ τοὺς ἀποστόλους, καὶ ἔθεντο αὐτοὺς ἐν
τηρήσει δημοσίᾳ.
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TKIS 18. Niin he kävivät käsiksi apostoleihin ja panivat heidät yleiseen vankilaan.
FiSTLK2017 18. ja kävivät käsiksi apostoleihin ja panivat heidät yleiseen vankilaan.
Biblia1776 18. Ja paiskasivat kätensä apostolitten päälle ja panivat heidät yhteiseen
vankihuoneesen.
CPR1642 18. Ja paiscaisit kätens Apostolitten päälle ja panit heidän yhteiseen fangihuoneseen.
Mutta HERran Engeli awais yöllä tornin owen ja wei heidän sieldä ulos
UT1548 18. Ja paiskasit kätens Apostolitten päle/ ia heitit ne ychteitzen Fangihonesen. Mutta
HERRAN Engeli öelle tornin Wxen ylesauasi/ ia heijet wloswei/( Ja paiskasit kätensä apostolitten
päälle/ ja heitit ne yhteiseen wankihuoneeseen. Mutta HERRAN enkeli yöllä tornin uksen( owen)
ylös awasi/ ja heidät ulos wei/)
Ref2016NTSve 18. och de grep apostlarna och satte dem i allmänt fängelse.
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TR Scriverer 19. ἄγγελος δὲ Κυρίου διὰ τῆς νυκτὸς ἤνοιξε τὰς θύρας τῆς φυλακῆς,
ἐξαγαγών τε αὐτοὺς εἶπε,
Gr-East 19. ἄγγελος δὲ Κυρίου διὰ τῆς νυκτὸς ἤνοιξε τὰς θύρας τῆς φυλακῆς,
ἐξαγαγών τε αὐτοὺς εἶπε·
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TKIS 19. Mutta Herran enkeli avasi yöllä vankilan ovet ja vietyään heidät ulos sanoi:
FiSTLK2017 19. Mutta yöllä avasi Herran enkeli vankilan ovet, vei heidät ulos ja sanoi:
Biblia1776 19. Mutta Herran enkeli avasi yöllä tornin oven, ja vei heidät sieltä ulos ja sanoi:
CPR1642 19. Ja sanoi: mengät seisocat ja puhucat Templis Canssalle caicki tämän elämän sanat.
UT1548 19. Ja sanoi/ Menget/ seisocat ia puhucat Templis Canssalle/ caiki temen Elemen sanat.(
ja sanoi/ Menkäät/ seisokaat ja puhukaat templissä kansalle/ kaikki tämän elämän sanat.)
Ref2016NTSve 19. Men en Herrens ängel öppnade om natten fängelsets portar och förde ut dem
och sa:
20
TR Scriverer 20. Πορεύεσθε, καὶ σταθέντες λαλεῖτε ἐν τῷ ἱερῷ τῷ λαῷ πάντα τὰ ῥήματα
τῆς ζωῆς ταύτης.
Gr-East 20. Πορεύεσθε καὶ σταθέντες λαλεῖτε ἐν τῷ ἱερῷ τῷ λαῷ πάντα τὰ ῥήματα τῆς
ζωῆς ταύτης.
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TKIS 20. ”Menkää ja astukaa esiin ja puhukaa kansalle pyhäkössä kaikki tämän elämän sanat.”
FiSTLK2017 20. "Menkää, astukaa esiin ja puhukaa temppelissä kansalle kaikki tämän elämän
sanat."
Biblia1776 20. Menkäät, seisokaat ja puhukaat templissä kansalle kaikki tämän elämän sanat.
CPR1642 20. Cosca he sen cuulit menit he warahin amulla Templijn ja opetit.
UT1548 20. Quin he sen cwllet olit/ nin he warhan Homeltan sisellemenit Templin ia opetit.( Kuin
he sen kuulleet olit/ niin he warhain huomeneltain sisälle menit templiin ja opetit.)
Ref2016NTSve 20. Gå och ställ er i templet och tala till folket alla de ord som hör till detta livet.
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TR Scriverer 21. ἀκούσαντες δὲ εἰσῆλθον ὑπὸ τὸν ὄρθρον εἰς τὸ ἱερόν, καὶ ἐδίδασκον.

παραγενόμενος δὲ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ, συνεκάλεσαν τὸ συνέδριον καὶ
πᾶσαν τὴν γερουσίαν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ ἀπέστειλαν εἰς τὸ δεσμωτήριον, ἀχθῆναι
αὐτούς.
Gr-East 21. ἀκούσαντες δὲ εἰσῆλθον ὑπὸ τὸν ὄρθρον εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἐδίδασκον.

παραγενόμενος δὲ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ συνεκάλεσαν τὸ συνέδριον καὶ πᾶσαν
τὴν γερουσίαν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ ἀπέστειλαν εἰς τὸ δεσμωτήριον ἀχθῆναι αὐτούς.
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TKIS 21. Sen kuultuaan he menivät päivän koittaessa pyhäkköön ja opettivat. Mutta ylin pappi tuli
esille ja ne, jotka olivat hänen puolellaan ja kutsuivat koolle neuvoston ja israelilaisten koko
vanhimpain kokouksen ja lähettivät vankilaan noutamaan heitä.
FiSTLK2017 21. Sen kuultuaan he menivät päivän koittaessa temppeliin ja opettivat. Ylipappi
saapui ja ne, jotka olivat hänen kanssaan, ja he kutsuivat koolle Neuvoston ja israelilaisten
vanhinten kokouksen, ja lähettivät hakemaan heitä vankilasta.
Biblia1776 21. Mutta kuin he sen kuulivat, menivät he varhain aamulla templiin ja opettivat. Niin
ylimmäinen pappi tuli, ja ne, jotka hänen kanssansa olivat, kutsuivat raadin kokoon ja kaikki Israelin
lasten vanhimmat, ja lähettivät vankihuoneesen heitä noutamaan.
CPR1642 21. Nijn ylimmäinen Pappi tuli ja ne jotca hänen cansans olit cudzuit Raadin cocon ja
caicki Israelin lasten wanhimmat ja lähetit fangihuonen tygö heitä noutaman.
UT1548 21. Nin tuli se Ylimeinen Pappi/ ia ne iotca henen cansans olit/ cokoncutzuit Neuuon ia
caicki Israelin lasten Wanhimat/ ia lehetit Fangihonen tyge/ nijte Hakeman.( Niin tuli se ylimmäinen
pappi/ ja ne jotka hänen kanssansa olit/ kokoon kutsuit neuwoston ja kaikki Israelin lasten
wanhimmat/ ja lähetit wankihuoneen tykö/ niitä hakemaan.)
Ref2016NTSve 21. Då de hade hört (detta), gick de tidigt på morgonen in i templet och
undervisade. Då kom översteprästen och de som var med honom och kallade samman Stora rådet
och alla de äldste bland Israels barn, och skickade bud till fängelset för att hämta dem.
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TR Scriverer 22. οἱ δὲ ὑπηρέται παραγενόμενοι οὐχ εὗρον αὐτοὺς ἐν τῇ φυλακῇ•
ἀναστρέψαντες δὲ ἀπήγγειλαν,
Gr-East 22. οἱ δὲ ὑπηρέται παραγενόμενοι οὐχ εὗρον αὐτοὺς ἐν τῇ φυλακῇ,
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TKIS 22. Mutta oikeudenpalvelijat eivät tultuaan löytäneet heitä vankilasta, vaan palasivat ja
kertoivat,
FiSTLK2017 22. Mutta kun palvelijat tulivat vankilaan, he eivät löytäneet heitä sieltä, vaan palasivat
takaisin ja kertoivat
Biblia1776 22. Kuin palveliat menivät, eikä heitä tornista löytäneet, niin he palasivat ja ilmoittivat,
CPR1642 22. Cosca palweliat menit eikä heitä tornista löytänet nijn he palaisit ja ilmoitit heille
sanoden:
UT1548 22. Coska nyt Palueliat tulit/ eikä leutenyet heite Tornis/ nin he palasit/ ia ilmoitit heille
sanoden/( Koska nyt palwelijat tulit/ eikä löytäneet heitä tornissa/ niin he palasit/ ja ilmoitit heille
sanoen/)
Ref2016NTSve 22. Men då tjänarna kom dit, fann de dem inte i fängelset. De vände tillbaka och
rapporterade,
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TR Scriverer 23. λέγοντες, ὅτι Τὸ μὲν δεσμωτήριον εὕρομεν κεκλεισμένον ἐν πάσῃ
ἀσφαλείᾳ, καὶ τοὺς φύλακας ἔξω ἑστῶτας πρὸ τῶν θυρῶν• ἀνοίξαντες δέ, ἔσω
οὐδένα εὕρομεν.
Gr-East 23. λέγοντες ὅτι Τὸ μὲν δεσμωτήριον εὕρομεν κεκλεισμένον ἐν πάσῃ ἀσφαλείᾳ
καὶ τοὺς φύλακας ἑστῶτας πρὸ τῶν θυρῶν, ἀνοίξαντες δὲ ἔσω οὐδένα εὕρομεν.
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TKIS 23. sanoen: "Vankilan me kyllä totesimme hyvin tarkoin suljetuksi ja vartijain seisovan
(ulkopuolella) ovien edessä, mutta avattuamme emme sisältä ketään löytäneet."
FiSTLK2017 23. sanoen: "Havaitsimme tosin, että vankila oli hyvin tarkasti suljettu ja että vartijat
seisoivat ovien edessä, mutta kun avasimme, emme löytäneet sisältä ketään."
Biblia1776 23. Sanoen: tornin me tosin löysimme kyllä visusti suljetuksi ja vartiat ulkona oven
edessä seisovan; mutta kuin me sen avasimme, emme ketään sieltä löytäneet.
CPR1642 23. Tornin me tosin löysimme kyllä wisust suljetuxi ja wartiat owen edes seisowan mutta
cosca me sen awaisim nijn en me ketän sieldä löytänet.
UT1548 23. Tornin tosin me leusim suliettun kylle wisusti/ ia Wartiat wlcona seisouan ouen edes/
waan quin me auasim/ emme me keten siselde leunyet.( Tornin tosin me löysimme suljetun kyllä
wisusti/ ja wartijat ulkona seisowan owen edessä/ waan kuin me awasimme/ emme me ketään
sisältä löytäneet.)
Ref2016NTSve 23. och sa: Fängelset fann vi verkligen ordentligt låst och vakterna stod utanför
dörrarna, men då vi öppnade fann vi ingen därinne.
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TR Scriverer 24. ὡς δὲ ἤκουσαν τοὺς λόγους τούτους ὅ τε ἱερεὺς καὶ ὁ στρατηγὸς τοῦ
ἱεροῦ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς, διηπόρουν περὶ αὐτῶν, τί ἂν γένοιτο τοῦτο.
Gr-East 24. ὡς δὲ ἤκουσαν τοὺς λόγους τούτους ὅ τε ἱερεὺς καὶ ὁ στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ
καὶ οἱ ἀρχιερεῖς, διηπόρουν περὶ αὐτῶν τί ἂν γένοιτο τοῦτο.

ὡς

δὲ

ἤκουσαν τοὺς

λόγους τούτους ὅ

τε

ἱερεὺς

καὶ

hōs
de
ēkousan tous
te
hiereus
kai
logous toutous ho
G5613 G1161 G191
G2532
G3588 G3056 G5128 G3588 G5037 G2409
ja kun
sekä ylimmäinen pappi että
sanat nämä
kuultuaan

ὁ

στρατηγὸς

τοῦ

ἱεροῦ

καὶ

οἱ

ἀρχιερεῖς διηπόρουν

περὶ

ho
stratēgos
tou
oi
peri
ierou
kai
archiereis diēporoun
G3588 G4755
G3588
G4012
G749
G1280
G3588 G2411 G2532
vartioston päällikkö
pyhäkön ja
ylipapit
olivat neuvottomia

αὐτῶν τί

ἂν

γένοιτο

τοῦτο

touto
an
genoito
autōn ti
G5124
G846 G5101 G302 G1096
heistä mitä
syntyisikään tästä
TKIS 24. Kuultuaan nämä sanat sekä (ylin pappi ja) pyhäkön vartioston päällikkö että ylipapit
hämmästelivät heidän tähtensä, mitä siitä mahtoi seurata.
FiSTLK2017 24. Kun ylipappi, temppelivartioston päällikkö ja muut korkeat papit kuulivat nämä
sanat, he ihmettelivät, mitä tämä merkitsi.
Biblia1776 24. Kuin ylimmäinen pappi ja templin esimies ja pappein päämiehet nämät kuulivat,
epäilivät he heistä, miksi se viimeinkin tulis.

CPR1642 24. Cosca ylimmäinen Pappi ja Templin Esimies ja muut päämiehet nämät cuulit epäilit
he mitä heistä wijmeingin tulis.
UT1548 24. Coska nyt se Ylimeinen Pappi/ ia Templin Esimies/ ia mwdh Pappein pämiehet cwlit
näme puhet/ epälit he heiste/ mite sijte wimein tulis.( Koska nyt se ylimmäinen pappi/ ja templin
esimies/ ja muut pappein päämiehet kuulit nämä puheet/ epäilit he heistä/ mitä siitä wiimein
tulisi.)
Ref2016NTSve 24. Och när översteprästen och tempelvaktens befälhavare och översteprästerna
hörde dessa ord, blev de villrådiga (och) undrade vad detta skulle betyda.
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TR Scriverer 25. παραγενόμενος δέ τις ἀπήγγειλεν αὐτοῖς λέγων ὅτι Ἰδού, οἱ ἄνδρες
οὓς ἔθεσθε ἐν τῇ φυλακῇ εἰσὶν ἐν τῷ ἱερῷ ἑστῶτες καὶ διδάσκοντες τὸν λαόν.
Gr-East 25. παραγενόμενος δέ τις ἀπήγγειλεν αὐτοῖς ὅτι Ἰδοὺ οἱ ἄνδρες, οὓς ἔθεσθε ἐν
τῇ φυλακῇ, εἰσὶν ἐν τῷ ἱερῷ ἑστῶτες καὶ διδάσκοντες τὸν λαόν.
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TKIS 25. Niin joku tuli ja kertoi heille (sanoen): "Katso, ne miehet, jotka panitte vankilaan, seisovat
pyhäkössä ja opettavat kansaa."
FiSTLK2017 25. Joku tuli ja kertoi heille sanoen: "Katso, miehet, jotka panitte vankilaan, seisovat
temppelissä ja opettavat kansaa."
Biblia1776 25. Niin tuli yksi ja ilmoitti heille, sanoen: katso, ne miehet, jotka te torniin panitte, ovat
templissa ja seisovat opettamassa kansaa.
CPR1642 25. Nijn tuli yxi ja ilmoitti heille sanoden: cadzo ne miehet jotca te tornijn panitta owat
Templis ja seisowat opettamas Canssa.
UT1548 25. Nin yxi tuli ia ilmoitti heille/ Catzos/ ne Miehet iotca te Tornin panitta ouat Templis/
seisouat ia opettauat Canssa.( Niin yksi tuli ja ilmoitti heille/ Katsos/ ne miehet jotka te torniin
panitte owat templissä/ seisowat ja opettawat kansaa.)
Ref2016NTSve 25. Då kom en och berättade för dem och sa: Se, de män som ni har satt i fängelset
är i templet (och) står (där) och undervisar folket.
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TR Scriverer 26. τότε ἀπελθὼν ὁ στρατηγὸς σὺν τοῖς ὑπηρέταις ἦγαγεν αὐτούς, οὐ μετὰ
βίας, ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν λαόν, ἵνα μὴ λιθασθῶσιν.
Gr-East 26. τότε ἀπελθὼν ὁ στρατηγὸς σὺν τοῖς ὑπηρέταις ἤγαγεν αὐτούς οὐ μετὰ βίας·
ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν λαόν, ἵνα μὴ λιθασθῶσιν·
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TKIS 26. Silloin päällikkö meni oikeudenpalvelijain kanssa ja haki heidät, ei väkisin, sillä he
pelkäsivät, että kansa heidät kivittäisi.
FiSTLK2017 26. Silloin päällikkö meni oikeudenpalvelijoiden kanssa ja nouti heidät, ei kuitenkaan
väkisin, sillä he pelkäsivät, että kansa kivittäisi heidät.
Biblia1776 26. Niin esimies meni palvelijoinensa ja toi heidät suosiolla sieltä (sillä he pelkäsivät
kansan heitä kivittävän).
CPR1642 26. NIin Esimies meni palwelioinens ja toi heidän suosiolla sieldä: sillä he pelkäisit
Canssan heitäns kiwittäwän. Ja cuin he toit heidän asetit he heidän Raadin eteen.
UT1548 26. Nin meni Esimies Palueliain cansa ia heite edestoi/ ilman wallata. Sille he pelkesit
Canssa/ ettei he kiuitetaisi. Ja quin he ne edestoit/ nin he asetit heite Neuuon eten.( Niin meni
esimies palwelijain kanssa ja heitä edestoi/ ilman wallata. Sillä he pelkäsit kansaa/ ettei he
kiwitettäisi. Ja kuin he ne edestoit/ niin he asetit heitä neuwoston eteen.)
Ref2016NTSve 26. Då gick befälhavaren med tjänarna och hämtade dem utan (att) (bruka) våld,
eftersom de fruktade för folket, att de skulle bli stenade.
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TR Scriverer 27. ἀγαγόντες δὲ αὐτοὺς ἔστησαν ἐν τῷ συνεδρίῳ. καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς
ὁ ἀρχιερεύς,
Gr-East 27. ἀγαγόντες δὲ αὐτοὺς ἔστησαν ἐν τῷ συνεδρίῳ. καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ
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TKIS 27. Niin he toivat heidät ja asettivat neuvoston eteen. Ja ylin pappi kuulusteli heitä
FiSTLK2017 27. He toivat heidät ja asettivat Neuvoston eteen, ja ylipappi kuulusteli heitä
Biblia1776 27. Ja kuin he toivat heidät, asettivat he heidät raadin eteen. Ja ylimmäinen pappi kysyi
heiltä,
CPR1642 27. Ja ylimmäinen Pappi kysyi heitä ja sanoi: emmengö me ole cowast teitä kieldänet
puhumast Canssalle tähän nimeen?
UT1548 27. Ja se Ylimeinen Pappi kysyi heite/ ia sanoi/ Eikö me ole monaisti teite kieldenyt
puhumast Canssalle tehe' Nimeen?( Ja se ylimmäinen pappi kysyi heitä/ ja sanoi/ Eikö me ole
monesti teitä kieltänyt puhumasta kansalle tähän nimeen?)
Ref2016NTSve 27. När de hade hämtat dem dit, förde de fram (dem) inför Stora rådet, och
översteprästen frågade dem,
28
TR Scriverer 28. λέγων, Οὐ παραγγελίᾳ παρηγγείλαμεν ὑμῖν μὴ διδάσκειν ἐπὶ τῷ

ὀνόματι τούτῳ; καὶ ἰδοὺ πεπληρώκατε τὴν Ἰερουσαλὴμ τῆς διδαχῆς ὑμῶν, καὶ
βούλεσθε ἐπαγαγεῖν ἐφ’ ἡμᾶς τὸ αἷμα τοῦ ἀνθρώπου τούτου.
Gr-East 28. λέγων· Οὐ παραγγελίᾳ παρηγγείλαμεν ὑμῖν μὴ διδάσκειν ἐπὶ τῷ ὀνόματι
τούτῳ; καὶ ἰδοὺ πεπληρώκατε τὴν Ἱερουσαλὴμ τῆς διδαχῆς ὑμῶν, καὶ βούλεσθε
ἐπαγαγεῖν ἐφ’ ἡμᾶς τὸ αἷμα τοῦ ἀνθρώπου τούτου.

λέγων οὐ

παραγγελίᾳ παρηγγείλαμεν ὑμῖν

legōn ou
parangelia
G3004 G3756 G3852
sanoen emmekö kieltämällä

ὀνόματι τούτῳ καὶ

ἰδοὺ

parēngeilamen
G3853
kieltäneet

μὴ

διδάσκειν ἐπὶ

τῷ

didaskein epi
tō
hymin mē
G3361
G5213
G1321
G1909 G3588
teitä ettette opeta

πεπληρώκατε τὴν

Ἰερουσαλὴμ τῆς

idou
peplērōkate
tēn
onomati toutō kai
Ierousalēm
G3686 G5129 G2532 G2400 G4137
G3588 G2419
nimessä tässä ja
Jerusalemin
katso olette täyttäneet

διδαχῆς

didachēs
tēs
G3588 G1322
opetuksellanne

ὑμῶν καὶ

ἡμᾶς

βούλεσθε ἐπαγαγεῖν ἐφ’

τὸ

αἷμα τοῦ

hymōn kai
hēmas to
haima tou
boulesthe epagagein ef
G5216 G2532 G1014
G2248
G3588
G129 G3588
G1863
G1909
teidän ja
veren
päälle meidän
tahdotte saattaa

ἀνθρώπου

τούτου

anthrōpou
toutou
G444
G5127
miehen/ meidän päälle miehen veren tämän
TKIS 28. ja sanoi: "Emmekö ole kieltämällä kieltäneet teitä opettamasta tässä nimessä? Ja* katso,
te olette täyttäneet Jerusalemin opillanne ja aiotte saattaa meidät vastuuseen tuon miehen
verestä."
FiSTLK2017 28. ja sanoi: "Olemme kieltämällä kieltäneet teitä opettamasta tähän nimeen. Mutta
katso, olette täyttäneet Jerusalemin opetuksellanne ja tahdotte saattaa päällemme tämän miehen
veren."
Biblia1776 28. Sanoen: emmekö ole kovasti teitä kieltäneet puhumasta kansalle tähän nimeen? Ja
katso, te olette Jerusalemin täyttäneet teidän opetuksellanne, ja tahdotte tämän ihmisen veren
vetää meidän päällemme.
CPR1642 28. Ja cadzo te oletta Jerusalemin täyttänet teidän opetuxellan ja tahdotta tämän
ihmisen weren wetä meidän päällem.
UT1548 28. Ja catzos/ te oletta teuttenyet Jerusalemin teiden opetuxellan/ ia tadhotta temen
Inhimisen Weren meiden ylitzen wetä.( Ja katsos/ te olette täyttäneet Jerusalemin teidän
opetuksillan/ ja tahdotte tämän ihmisen weren meidän ylitsen wetää.)
Ref2016NTSve 28. och sa: Befallde vi inte er uttryckligen att ni inte skulle undervisa i det namnet?
Och se, ni har uppfyllt Jerusalem med er lära och ni vill dra över oss denne mannens blod.
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TR Scriverer 29. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος καὶ οἱ ἀπόστολοι εἶπον, Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ
μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις.
Gr-East 29. ἀποκριθεὶς δὲ Πέτρος καὶ οἱ ἀπόστολοι εἶπον· Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον
ἢ ἀνθρώποις.
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TKIS 29. Mutta Pietari ja muut apostolit vastasivat ja sanoivat: "Jumalaa täytyy totella enemmän
kuin ihmisiä.
FiSTLK2017 29. Mutta Pietari ja apostolit vastasivat ja sanoivat: "Enemmän tulee totella Jumalaa
kuin ihmisiä.

Biblia1776 29. Mutta Pietari ja muut apostolit vastasivat ja sanoivat: enempi tulee kuulla Jumalaa
kuin Ihmisiä.
CPR1642 29. MUtta Petari ja muut Apostolit wastaisit ja sanoit: enä tule cuulla Jumalata cuin
ihmisiä.
UT1548 29. Mutta Petari ia Apostolit wastasit ia sanoit/ Enemen tule Jumalata cwlla/ quin
Inhimisie.( Mutta Petari ja apostolit wastasit ja sanoi/ Enemmin tulee Jumalata kuulla/ kuin
ihmisiä.)
Ref2016NTSve 29. Men Petrus och apostlarna svarade och sa: Man måste lyda Gud mer än
människor.
30
TR Scriverer 30. ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν ἤγειρεν Ἰησοῦν, ὃν ὑμεῖς διεχειρίσασθε,
κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου.
Gr-East 30. ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν ἤγειρεν Ἰησοῦν, ὃν ὑμεῖς διεχειρίσασθε
κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου·
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TKIS 30. Isäimme Jumala on herättänyt Jeesuksen, jonka te ripustitte puuhun ja surmasitte.
FiSTLK2017 30. Meidän isiemme Jumala on herättänyt Jeesuksen, jonka te ripustitte puuhun ja
surmasitte.
Biblia1776 30. Meidän isäimme Jumala herätti Jesuksen, jonka te tapoitte ja ripustitte puuhun.
CPR1642 30. Meidän Isäim Jumala herätti Jesuxen jonga te tapoitta ja ripustitta puuhun.
UT1548 30. Meidhen Isedhen Jumala yleshereytti Iesusen/ ionga te tapoitta/ ia ylesripustitta
pwhun.( Meidän isien Jumala ylös heräytti Jesuksen/ jonka te tapoitte/ ja ylös ripustitte puuhun.)
Ref2016NTSve 30. Våra fäders Gud har uppväckt Jesus, som ni hängde upp på trä och dödade.
31
TR Scriverer 31. τοῦτον ὁ Θεὸς ἀρχηγὸν καὶ σωτῆρα ὕψωσε τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, δοῦναι
μετάνοιαν τῷ Ἰσραὴλ καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
Gr-East 31. τοῦτον ὁ Θεὸς ἀρχηγὸν καὶ σωτῆρα ὕψωσε τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ δοῦναι
μετάνοιαν τῷ Ἰσραὴλ καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
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TKIS 31. Hänet on Jumala *oikealla kädellään korottanut* Päämieheksi ja Vapahtajaksi, antamaan
Israelille mielenmuutosta ja syntien anteeksiantoa.
FiSTLK2017 31. Hänet Jumala on oikealla kädellään korottanut Päämieheksi ja Vapahtajaksi
antamaan Israelille mielenmuutosta ja syntien anteeksiantamusta.
Biblia1776 31. Sen on Jumala korottanut oikialle kädellensä Päämieheksi ja Vapahtajaksi,
antamaan Israelille parannusta ja syntein anteeksi antamusta.
CPR1642 31. Sen on Jumala corgottanut oikialle kädellens Päämiehexi ja Wapahtajaxi andaman
Israelille parannusta ja syndein andexi andamusta.
UT1548 31. SEN ombi Jumala henen oikialla Kädhellens yleskorghottanut Pämiehexi ia
Wapataiaxi/ andaman Israelile paranusta ia syndien andexiandamusta.( Sen ompi Jumala hänen
oikealla kädellänsä ylös korottanut päämieheksi ja wapahtajaksi/ antamaan Israelille parannusta ja
syntien anteeksiantamusta.)
Ref2016NTSve 31. Honom har Gud med sin högra hand upphöjt till furste och frälsare, för att ge
Israel omvändelse och syndernas förlåtelse.
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TR Scriverer 32. καὶ ἡμεῖς ἐσμεν αὐτοῦ μάρτυρες τῶν ῥημάτων τούτων, καὶ τὸ Πνεῦμα
δὲ τὸ Ἅγιον, ὃ ἔδωκεν ὁ Θεὸς τοῖς πειθαρχοῦσιν αὐτῷ.
Gr-East 32. καὶ ἡμεῖς ἐσμεν αὐτοῦ μάρτυρες τῶν ῥημάτων τούτων, καὶ τὸ Πνεῦμα δὲ τὸ
ἅγιον ὃ ἔδωκεν ὁ Θεὸς τοῖς πειθαρχοῦσιν αὐτῷ.
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TKIS 32. Me olemme *Hänen todistajansa näitten asiain puolesta, * niin myös Pyhä Henki, jonka
Jumala on antanut niille, jotka Häntä tottelevat."
FiSTLK2017 32. Me olemme kaiken tämän todistajia, niin myös Pyhä Henki, jonka Jumala on
antanut niille, jotka häntä tottelevat."
Biblia1776 32. Ja me olemme näiden sanain todistajat, ja myös Pyhä Henki, jonka Jumala on niille
antanut, jotka häntä kuulevat.

CPR1642 32. Ja me olemma hänen todistajans näiden sanain puolesta ja myös Pyhä Hengi jonga
Jumala on nijlle andanut jotca händä cuulewat.
UT1548 32. Ja me olema henen Todhistaians neinen sanain polesta/ ia sijttekin mös se Pyhe
Hengi/ ionga Jumala andanut on nijlle iotca hende cwleuat.( Ja me olemme hänen todistajansa
näiden sanain puolesta/ ja sittenkin myös se Pyhä Henki/ jonka Jumala antanut on niille jotka
häntä kuulewat.)
Ref2016NTSve 32. Och vi är hans vittnen till detta, och det är också den Helige Ande som Gud har
gett åt dem som lyder honom.
TR Scriverer 33. Οἱ δὲ ἀκούσαντες διεπρίοντο, καὶ ἐβουλεύοντο ἀνελεῖν αὐτούς.
Gr-East 33. οἱ δὲ ἀκούσαντες διεπρίοντο καὶ ἐβουλεύοντο ἀνελεῖν αὐτούς.
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TKIS 33. Kun he tämän kuulivat, heitä viilsi, ja he päättivät* tappaa heidät.
FiSTLK2017 33. Kun he sen kuulivat, se viilsi heidän sydäntään, ja he tahtoivat tappaa heidät.
Biblia1776 33. Mutta kuin he nämät kuulivat, kävi se lävitse heidän sydämensä, ja he pitivät neuvoa
tappaaksensa heitä.
CPR1642 33. Cosca he nämät cuulit käwi se läpidze heidän sydämens ja pidit neuwo tappaxens
heitä.
UT1548 33. Coska he nyt näme cwlit/ keui se lepitze heiden sydhemens/ ia neuuo pidhit heite
tappaxens.( Koska he nyt nämä kuulit/ käwi se läwitse heidän sydämensä/ ja neuwosto pidit heitä
tappaaksensa.)
Ref2016NTSve 33. När de hörde (detta), blev de ursinniga och rådslog om att döda dem.
34
TR Scriverer 34. ἀναστὰς δέ τις ἐν τῷ συνεδρίῳ Φαρισαῖος, ὀνόματι Γαμαλιήλ,

νομοδιδάσκαλος, τίμιος παντὶ τῷ λαῷ, ἐκέλευσεν ἔξω βραχύ τί τοὺς ἀποστόλους
ποιῆσαι.
Gr-East 34. Ἀναστὰς δέ τις ἐν τῷ συνεδρίῳ Φαρισαῖος ὀνόματι Γαμαλιήλ,

νομοδιδάσκαλος τίμιος παντὶ τῷ λαῷ, ἐκέλευσεν ἔξω βραχύ τι τοὺς ἀποστόλους
ποιῆσαι,
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TKIS 34. Mutta neuvostossa nousi muuan fariseus nimeltä Gamaliel, kaiken kansan arvostama lain
opettaja, ja käski viedä apostolit* vähäksi aikaa ulos.
FiSTLK2017 34. Mutta Neuvostossa nousi eräs fariseus, nimeltä Gamaliel, lainopettaja, jota koko
kansa piti arvossa, ja hän käski viedä apostolit vähäksi aikaa ulos.
Biblia1776 34. Niin nousi raadista yksi Pharisealainen, nimeltä Gamaliel, lainopettaja, josta kaikki
kansa paljon piti: se käsi apostoleita pikimältänsä viedä ulos,
CPR1642 34. NIin nousi Raadist yxi Phariseus nimeldä Gamaliel Lainopettaja josta caicki Canssa
paljo piti se käski Apostoleita erinäns.
UT1548 34. Nin ylesnousi Neuuos yxi Phariseus/ nimelde Gamaliel/ Lainopettaia/ iosta caiki
Canssa palio piti/ se keski ette Apostolit piti erinens wlosmenemen.( Niin ylös nousi neuwostosta
yksi phariseus/ nimelta Gamaliel/ lainopettaja/ josta kaikki kansa paljon piti/ se käski että
apostolit piti erinänsä ulos menemän.)
Ref2016NTSve 34. Då stod en farisé upp i Stora rådet, en laglärare vid namn Gamaliel, som var
högt aktad av allt folket, och befallde att man för en kort stund skulle föra ut apostlarna.
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TR Scriverer 35. εἶπέ τε πρὸς αὐτούς, Ἄνδρες Ἰσραηλῖται, προσέχετε ἑαυτοῖς ἐπὶ τοῖς
ἀνθρώποις τούτοις, τί μέλλετε πράσσειν.
Gr-East 35. εἶπέ τε πρὸς αὐτούς· Ἄνδρες Ἰσραηλῖται, προσέχετε ἑαυτοῖς ἐπὶ τοῖς
ἀνθρώποις τούτοις τί μέλλετε πράσσειν.
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TKIS 35. Sitten hän sanoi neuvostolle: "Miehet, israelilaiset, varokaa, mitä mielitte tehdä näille
miehille.

FiSTLK2017 35. Hän sanoi Neuvostolle: "Israelin miehet, varokaa, mitä aiotte tehdä näille miehille.
Biblia1776 35. Ja sanoi heille: Israelin miehet! kavahtakaat itseänne, mitä te mielitte tehdä näille
miehille.
CPR1642 35. Ja sanoi heille: Israelin miehet cawahtacat mitä te teettä näille miehille.
UT1548 35. Ja sanoi heiden tygens/ Te Miehet Israelist/ cauattacat itze teiten neiste Miehiste/
mite te heiden teette.( Ja sanoi hän heidän tykönsä/ Te miehet Israelista/ kawahtakaat itse teitän
näistä miehistä/ mitä te heidän teette.)
Ref2016NTSve 35. Sedan sa han till dem: Ni män av Israel, tänk er för, vad ni är på väg att göra med
dessa män.
36
TR Scriverer 36. πρὸ γὰρ τούτων τῶν ἡμερῶν ἀνέστη Θευδᾶς, λέγων εἶναί τινα ἑαυτόν,
ᾧ προσεκολλήθη ἀριθμὸς ἀνδρῶν ὡσεὶ τετρακοσίων• ὃς ἀνῃρέθη, καὶ πάντες ὅσοι
ἐπείθοντο αὐτῷ διελύθησαν καὶ ἐγένοντο εἰς οὐδέν.
Gr-East 36. πρὸ γὰρ τούτων τῶν ἡμερῶν ἀνέστη Θευδᾶς, λέγων εἶναί τινα ἑαυτόν, ᾧ
προσεκλίθη ἀριθμὸς ἀνδρῶν ὡσεὶ τετρακοσίων· ὃς ἀνῃρέθη, καὶ πάντες ὅσοι
ἐπείθοντο αὐτῷ διελύθησαν καὶ ἐγένοντο εἰς οὐδέν.
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TKIS 36. Sillä ennen näitä päiviä nousi Teudas sanoen jotain olevansa, ja häneen liittyi joukko
miehiä, noin neljäsataa. Hänet surmattiin, ja kaikki, jotka olivat suostuneet häneen, hajoitettiin ja he
menettivät merkityksensä.
FiSTLK2017 36. Sillä ennen näitä päiviä nousi Teudas, sanoen jokin olevansa, ja häneen liittyi noin
neljäsataa miestä. Hänet tapettiin, ja kaikki, jotka olivat häneen liittyneet, hajotettiin, ja asia raukesi.
Biblia1776 36. Sillä ennen näitä päiviä nousi Teudas ja sanoi itsensä joksikin, niin hänen tykönsä
tuli lähes neljäsataa miestä: joka sitte tapettiin ja kaikki, jotka häneen mielistyivät, ne hajoitettiin ja
hävitettiin.

CPR1642 36. Ennen näitä päiwiä ylisti Theudas idzens ja sanoi hänens joxikin nijn hänen tygöns tuli
lähes neljä sata miestä joca sijtte tapettin ja caicki jotca häneen turwaisit ne hajotettin ja
häwitettin.
UT1548 36. Ennen neite peiui ylisti Theudas itzens/ sanoi henens iongun Oleuan/ Ja henen tygens
langesi Mies lucu lehes nelie sata/ Joca tapettin/ ia caiki iotca heneen turuasit/ ne haijotettin/ ia
turhaxi tectin.( Ennen näitä päiwiä ylisti Theudas itsens/ sanoi hänens jonkun olewan/ Ja hänen
tykönsä lankesi miesluku lähes neljä sataa/ Joka tapettiin/ ja kaikki jotka häneen turwasit/ ne
hajoitettiin/ ja turhaksi tehtiin.)
Ref2016NTSve 36. För en tid sedan uppträdde Teudas, och gav sig ut för att vara något, (och) ett
antal män, omkring fyrahundra, slöt sig till honom. Men han dödades, och alla de som trodde på
honom skingrades och blev till intet.
37
TR Scriverer 37. μετὰ τοῦτον ἀνέστη Ἰούδας ὁ Γαλιλαῖος ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς
ἀπογραφῆς, καὶ ἀπέστησε λαὸν ἱκανὸν ὀπίσω αὐτοῦ• κἀκεῖνος ἀπώλετο, καὶ πάντες
ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ διεσκορπίσθησαν.
Gr-East 37. μετὰ τοῦτον ἀνέστη Ἰούδας ὁ Γαλιλαῖος ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς ἀπογραφῆς
καὶ ἀπέστησε λαὸν ἱκανὸν ὀπίσω αὐτοῦ· κἀκεῖνος ἀπώλετο, καὶ πάντες ὅσοι
ἐπείθοντο αὐτῷ διεσκορπίσθησαν.
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TKIS 37. Hänen jälkeensä nousi Juudas, galilealainen, verollepanon päivinä ja vietteli (paljon)
kansaa luopumaan puolelleen. Hänkin hukkui, ja kaikki, jotka olivat suostuneet häneen, hajoitettiin.
FiSTLK2017 37. Hänen jälkeensä nousi Juudas, galilealainen, verollepanon päivinä ja vietteli
kansaa luopumaan puolelleen. Hänetkin hävitettiin, ja kaikki, jotka olivat liittyneet häneen,
hajotettiin.
Biblia1776 37. Tämän jälkeen nousi Juudas Galileasta veronlaskemisen päivinä ja käänsi paljon
kansaa jälkeensä; hän myös hukkui ja kaikki, jotka häneen mielistyivät, hajoitettiin.
CPR1642 37. Nijn myös Judas Galileast ylisti hänens weronlaskemisen päiwinä ja käänsi paljo
Canssa jälkens hän myös huckui ja caicki jotca händä cuulit hajotettin.
UT1548 37. Sen ielkin Judas Galileast/ ylisti henens weronlaskemisen peiuinä/ se poiskiensi palio
Canssa henen ielkins hen mös huckui/ ia caiki iotca hende cwlit/ haijotettin.( Sen jälkeen Judas
Galileasta/ ylisti hänens weronlaskemisen päiwänä/ se pois käänsi paljon kansaa hänen jälkeensä
hän myös hukkui/ ja kaikki jotka häntä kuulit/ hajoitettiin.)

Ref2016NTSve 37. Efter honom, vid tiden för skattskrivningen, uppträdde Judas från Galileen, och
förledde mycket folk till att följa honom. Också han miste livet och alla de som hade lytt honom
skingrades.
38
TR Scriverer 38. καὶ τὰ νῦν λέγω ὑμῖν, ἀπόστητε ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων τούτων, καὶ
ἐάσατε αὐτούς• ὅτι ἐὰν ᾖ ἐξ ἀνθρώπων ἡ βουλὴ αὕτη ἢ τὸ ἔργον τοῦτο,
καταλυθήσεται•
Gr-East 38. καὶ τὰ νῦν λέγω ὑμῖν, ἀπόστητε ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων τούτων καὶ ἐάσατε
αὐτούς· ὅτι ἐὰν ᾖ ἐξ ἀνθρώπων ἡ βουλὴ αὕτη ἢ τὸ ἔργον τοῦτο, καταλυθήσεται·
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TKIS 38. Ja nyt sanon teille: Pysykää erillänne näistä miehistä ja antakaa heidän olla. Sillä jos tämä
hanke eli tämä teko on ihmisistä alkuisin, se raukeaa tyhjiin.
FiSTLK2017 38. Nyt sanon teille: pysykää erillänne näistä miehistä ja antakaa heidän olla. Jos näet
tämä hanke eli tämä teko on ihmisistä, se raukeaa,
Biblia1776 38. Ja nyt sanon minä teille: lakatkaat näistä miehistä ja sallikaat heidän olla; sillä jos
tämä neuvo eli teko on ihmisistä, niin se tyhjään raukee;
CPR1642 38. Sentähden sanon minä teille: lacatcat näistä miehistä ja sallicat heidän olla: sillä jos
tämä neuwo eli teco on ihmisist nijn se kyllä tyhjän rauke.
UT1548 38. Ja nyt mine sanon teille/ Lacatka neiste Miehiste/ ia sallicat heite/ Sille ios teme
Neuuo eli Teko on Inhimisiste/ kylle se catupi.( Ja nyt minä sanon teille/ Lakatkaa näistä miehistä/
ja sallikaat heitä/ Sillä jos tämä neuwo eli teko on ihmisistä/ kyllä se kaatuupi.)
Ref2016NTSve 38. Och nu säger jag er: Lämna dessa män ifred och låt dem gå, för är denna plan
eller detta verk av människor, så kommer det att gå om intet.
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TR Scriverer 39. εἰ δὲ ἐκ Θεοῦ ἐστιν, οὐ δύνασθε καταλῦσαι αὐτό, μήποτε καὶ θεομάχοι
εὑρεθῆτε.
Gr-East 39. εἰ δὲ ἐκ Θεοῦ ἐστιν, οὐ δύνασθε καταλῦσαι αὐτό, μήποτε καὶ θεομάχοι
εὑρεθῆτε.
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TKIS 39. Mutta jos se on Jumalasta lähtöisin, ette voi sitä kukistaa. Ettei teitä vain havaittaisi
Jumalaa vastaan taisteleviksi!"
FiSTLK2017 39. mutta jos se on Jumalasta, ette voi kukistaa heitä, ettei teitä havaittaisi sotiviksi
Jumalaa vastaan."
Biblia1776 39. Vaan jos se on Jumalalta, niin ette voi sitä tyhjäksi tehdä, ettette myös löydettäisi
sotineen jumalaa vastaan.
CPR1642 39. Waan jos se on Jumalalda nijn et te woi sitä alaspaina ettet te löytäis sotinen
Jumalata wastan. Nijn caicki mielistyit hänen neuwoons.
UT1548 39. Waan ios se on Jumalasta/ nin ette te site woi alaspaina/ Senpäle ettei te leuteisi
sotiua Jumalata wastan. Nin ne caiki mielistuit henen neuuoons/( Waan jos se on Jumalasta/ niin
ette te sitä woi alas panna/ Sen päälle ettei te löytäisi sotiwan Jumalata wastaan. Niin he kaikki
mielistyit hänen neuwoonsa/)
Ref2016NTSve 39. Men är det av Gud, kan ni inte slå ner det, såvida ni inte vill bli funna med att
strida även mot Gud.
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TR Scriverer 40. ἐπείσθησαν δὲ αὐτῷ• καὶ προσκαλεσάμενοι τοὺς ἀποστόλους δείραντες

παρήγγειλαν μὴ λαλεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἀπέλυσαν αὐτούς
Gr-East 40. ἐπείσθησαν δὲ αὐτῷ, καὶ προσκαλεσάμενοι τοὺς ἀποστόλους δείραντες
παρήγγειλαν μὴ λαλεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἀπέλυσαν αὐτοὺς.
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TKIS 40. Niin he olivat hänelle kuuliaiset. Kutsuttuaan apostolit sisään, he pieksivät heitä ja
kielsivät puhumasta Jeesuksen nimessä ja laskivat heidät menemään.

FiSTLK2017 40. He noudattivat hänen neuvoaan. He kutsuivat apostolit sisään, ruoskivat heitä ja
kielsivät heitä puhumasta Jeesuksen nimeen ja päästivät heidät menemään.
Biblia1776 40. Niin kaikki mielistyivät hänen neuvoonsa; ja kuin he apostolit sisälle kutsuivat, niin
he hosuivat heitä ja kielsivät heitä Jesuksen nimeen puhumasta, ja päästivät heidät menemään.
CPR1642 40. Ja cuin he Apostolit sisälle cudzuit nijn he hosuit heitä ja kielsit heitä Jesuxen nimeen
puhumast ja päästit heidän menemän.
UT1548 40. Ja quin he sisellecutzuit Apostolit/ nin he hosuttit heite/ ia kielsit ettei heiden pitenyt
puhuman Iesusen Nimeen/ Ja laskit heiden menemen.( Ja kuin he sisälle kutsuit apostolit/ niin he
hosutit heitä/ ja kielsit ettei heidän pitänyt puhuman Jesuksen nimeen/ Ja laskit heidän
menemään.)
Ref2016NTSve 40. De blev övertygade av honom och kallade in apostlarna, lät prygla (dem) (och)
befallde att de inte skulle tala i Jesu namn, och lät dem gå.
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TR Scriverer 41. οἱ μὲν οὖν ἐπορεύοντο χαίροντες ἀπὸ προσώπου τοῦ συνεδρίου, ὅτι
ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ κατηξιώθησαν ἀτιμασθῆναι.
Gr-East 41. οἱ μὲν οὖν ἐπορεύοντο χαίροντες ἀπὸ προσώπου τοῦ συνεδρίου, ὅτι ὑπὲρ
τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ κατηξιώθησαν ἀτιμασθῆναι·
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TKIS 41. Niin he lähtivät pois neuvostosta iloiten siitä, että olivat katsotut arvollisiksi kärsimään
häväistystä Hänen nimensä vuoksi.
FiSTLK2017 41. He lähtivät pois Neuvostosta iloissaan siitä, että heidät oli katsottu arvollisiksi
kärsimään häväistystä hänen nimensä tähden.
Biblia1776 41. Niin he menivät pois raadin edestä, iloiten että he olivat mahdolliset pilkkaa
kärsimään hänen nimensä tähden,
CPR1642 41. Nijn he menit iloiten pois Raadin edest että he olit otolliset pilcka kärsimän hänen
nimens tähden. Ja ei lacannet jocapäiwä Templis ja joca huones opettamast ja saarnamast
Evangeliumi Jesuxest Christuxest.
UT1548 41. Nin he sis menit iloiten pois Neuuon edest/ ette he otoliset olit pilca kersimen henen
Nimens tedhen/ Ja eiuet lacanut iocapeiue Templis/ ia ioca Hones opettamast ia sarnamast
Euangeliu' Iesusest Christusest.( Niin he siis menit iloiten pois neuwoston edestä/ että he otolliset
olit pilkkaa kärsimän hänen nimensä tähden/ Ja eiwät lakanneet jokapäiwä templissä/ ja joka
huoneessa opettamasta ja saarnaamasta ewankelium Jesuksesta Kristuksesta.)
Ref2016NTSve 41. Och de gick från Stora rådet, glada över att de ansetts värdiga att lida vanära för
hans namns (skull).
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TR Scriverer 42. πᾶσάν τε ἡμέραν, ἐν τῷ ἱερῷ καὶ κατ’ οἶκον, οὐκ ἐπαύοντο διδάσκοντες
καὶ εὐαγγελιζόμενοι Ἰησοῦν τὸν Χριστόν.
Gr-East 42. πᾶσάν τε ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ καὶ κατ’ οἶκον οὐκ ἐπαύοντο διδάσκοντες καὶ
εὐαγγελιζόμενοι Ἰησοῦν τὸν Χριστόν.
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TKIS 42. Eivätkä he lakanneet joka päivä pyhäkössä ja kodeissa opettamasta ja julistamasta
ilosanomaa * Jeesuksesta Kristuksesta*.
FiSTLK2017 42. Eivätkä he lakanneet opettamasta joka päivä temppelissä ja kodeissa ja
julistamasta evankeliumia Kristuksesta Jeesuksesta.
Biblia1776 42. Ja ei lakanneet joka päivä templissä ja joka huoneessa opettamasta ja
saarnaamasta evankeliumia Jesuksesta Kristuksesta.
CPR1642
UT1548
Ref2016NTSve 42. Och de upphörde inte att varje dag i templet och i varje hus undervisa och
predika evangelium om Jesus Kristus.

Apostolien teot 6 (Acts
1
TR Scriverer 1. Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ταύταις, πληθυνόντων τῶν μαθητῶν, ἐγένετο

γογγυσμὸς τῶν Ἑλληνιστῶν πρὸς τοὺς Ἑβραίους, ὅτι παρεθεωροῦντο ἐν τῇ
διακονίᾳ τῇ καθημερινῇ αἱ χῆραι αὐτῶν.
Gr-East 1. Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ταύταις πληθυνόντων τῶν μαθητῶν ἐγένετο γογγυσμὸς

τῶν Ἑλληνιστῶν πρὸς τοὺς Ἑβραίους, ὅτι παρεθεωροῦντο ἐν τῇ διακονίᾳ τῇ
καθημερινῇ αἱ χῆραι αὐτῶν.
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TKIS 1. Niinä päivinä, kun opetuslasten luku lisääntyi, syntyi hellenisteissä nurinaa heprealaisia
vastaan, koska heidän leskiään syrjäytettiin jokapäiväisessä avustuksessa.
FiSTLK2017 1. Niinä päivinä, kun opetuslasten lukumäärä kasvoi, syntyi hellenisteissä [3] nurinaa
heprealaisia vastaan siitä, että heidän leskiään syrjittiin päivittäisessä palvelussa.
Biblia1776 1. Mutta niinä päivinä, koska opetuslasten luku eneni, napisivat Grekiläiset Hebrealaisia
vastaan, että heidän leskensä katsottiin ylön jokapäiväisessä palveluksessa.
CPR1642 1. MUtta nijnä päiwinä cosca Opetuslasten lucu enäni napisit Grekiläiset Hebrerejä
wastan että heidän leskens ylöncadzottin jocapäiwäises palweluxes.
UT1548 1. MUtta nine peiuinä/ coska Opetuslasten Lucu eneni/ nousi napina Grekelde ninen
Hebrein wastan/ senteden/ ette heiden Leskense Ylencatzottin iocapeiueses Elatoxes.( Mutta niinä
päiwinä/ koska opetuslasten luku eneni/ nousi kapina Krekeiltä niiden Hebrein wastaan/
sentähden/ että heidän leskensä ylenkatsottiin jokapäiwäisessä elatuksessa.)
Ref2016NTSve 1. Och vid den tiden då antalet lärjungar ökade, började de grekisktalande judarna
klaga på hebreerna över att deras änkor blev förbisedda vid den dagliga utdelningen.
2
TR Scriverer 2. προσκαλεσάμενοι δὲ οἱ δώδεκα τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν, εἶπον, Οὐκ
ἀρεστόν ἐστιν ἡμᾶς, καταλείψαντας τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, διακονεῖν τραπέζαις.
Gr-East 2. προσκαλεσάμενοι δὲ οἱ δώδεκα τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν εἶπον· Οὐκ ἀρεστόν
ἐστιν ἡμᾶς καταλείψαντας τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ διακονεῖν τραπέζαις.
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TKIS 2. Kutsuttuaan luokseen opetuslasten joukon ne kaksitoista sanoivat: "Meidän ei sovi
laiminlyödä Jumalan sanaa toimittaaksemme pöytäpalvelua.
FiSTLK2017 2. Ne kaksitoista kutsuivat kokoon opetuslasten joukon ja sanoivat: "Ei ole sopivaa,
että me laiminlyömme Jumalan sanan toimittaaksemme pöytäpalvelusta.
Biblia1776 2. Niin ne kaksi toistakymmentä kutsuivat kokoon opetuslasten joukon, ja sanoivat: ei
se ole kohtuullinen, että me annamme ylön Jumalan sanan, ja pöytäin edessä palvelemme.
CPR1642 2. Nijn ne caxitoistakymmendä cudzuit cocon Opetuslasten joucon ja sanoit: ei se ole
cohtullinen että me ylönannamme Jumalan sanan ja pöytäin edes palwelemma.
UT1548 2. Nin ne Caxitoistakymende cokoncutzuit Opetuslaste' Jouckon/ ia sanoit/ Ei se ole
coctolinen ette me ylena'nama Jumala' sana'/ ia paluelenma Peutein edes/( Niin ne kaksitoista
kymmentä kokoon kutsuit opetuslasten joukon/ ja sanoit/ EI se ole kohtuullinen että me ylen
annamme Jumalan sanan/ ja palwelemme pöytäin edessä/)
Ref2016NTSve 2. Då kallade de tolv samman hela skaran av lärjungar och sa: Det går inte an att vi
försummar Guds ord för att tjäna vid borden.
3
TR Scriverer 3. ἐπισκέψασθε οὖν, ἀδελφοί, ἄνδρας ἐξ ὑμῶν μαρτυρουμένους ἑπτά,
πλήρεις Πνεύματος Ἁγίου καὶ σοφίας, οὓς καταστήσομεν ἐπὶ τῆς χρείας ταύτης.
Gr-East 3. ἐπισκέψασθε οὖν, ἀδελφοί, ἄνδρας ἐξ ὑμῶν μαρτυρουμένους ἑπτὰ, πλήρεις
Πνεύματος ἁγίου καὶ σοφίας, οὓς καταστήσομεν ἐπὶ τῆς χρείας ταύτης·
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TKIS 3. Valitkaa siis, veljet, keskeltänne seitsemän miestä, hyvän todistuksen omaavia, täynnä
(Pyhää) Henkeä ja viisautta, asettaaksemme heidät tähän toimeen.
FiSTLK2017 3. Valitkaa sen tähden, veljet, keskuudestanne seitsemän miestä, joista on hyvä
todistus ja jotka ovat täynnä Henkeä ja viisautta, niin asetamme heidät tähän tarpeeseen.
Biblia1776 3. Sentähden, rakkaat veljet, valitkaat teistä seitsemän miestä joista hyvä todistus on,
jotka ovat Pyhää Henkeä ja viisautta täynnänsä, joiden haltuun me tämän viran annamme.
CPR1642 3. Sentähden rackat weljet walitca teistän seidzemen toimellista miestä jotca owat Pyhä
Henge ja wijsautta täynäns joiden halduun me tämän wiran annamme.
UT1548 3. Senteden/ te Rackat weliet/ walitka sis teisten Seitzemen toimelist Mieste/ iotca ouat
Pyhe Hengi ia Wisautta teunä/ ioille me temen Wirghan haltun annama/( Sen tähden/ te rakkaat
weljet/ walitkaa siis teistän seitsemän toimellista miestä/ jotka owat Pyhää Henkeä ja wiisautta
täynnä/ joille me tämän wiran haltuun annamme/)
Ref2016NTSve 3. Därför ska ni, bröder, utse bland er sju män som har gott rykte (och) som är
uppfyllda av den Helige Ande och visdom, som vi kan ge denna uppgift åt.
4 TR Scriverer 4. ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσομεν.
Gr-East 4. ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσομεν.
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TKIS 4. Mutta me pysymme rukouksessa ja sanan palvelussa."
FiSTLK2017 4. Mutta me tahdomme omistautua rukoukseen ja sanan palveluun."
Biblia1776 4. Mutta me tahdomme rukouksessa ja sanan palveluksessa pysyväiset olla.
CPR1642 4. Mutta me tahdomma rucouxes ja sanan palweluxes olla.
UT1548 4. Mutta me tadhom Rucouxes ia Sarnan palueluxes alati olla.( Mutta me tahdomme
rukouksessa ja saarnan palweluksessa alati olla.)
Ref2016NTSve 4. Då kan vi helt ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst.

5
TR Scriverer 5. καὶ ἤρεσεν ὁ λόγος ἐνώπιον παντὸς τοῦ πλήθους• καὶ ἐξελέξαντο

Στέφανον, ἄνδρα πλήρη πίστεως καὶ Πνεύματος Ἁγίου, καὶ Φίλιππον, καὶ Πρόχορον,
καὶ Νικάνορα, καὶ Τίμωνα, καὶ Παρμενᾶν, καὶ Νικόλαον προσήλυτον Ἀντιοχέα,
Gr-East 5. καὶ ἤρεσεν ὁ λόγος ἐνώπιον παντὸς τοῦ πλήθους· καὶ ἐξελέξαντο Στέφανον,

ἄνδρα πλήρη πίστεως καὶ Πνεύματος ἁγίου, καὶ Φίλιππον καὶ Πρόχορον καὶ
Νικάνορα καὶ Τίμωνα καὶ Παρμενᾶν καὶ Νικόλαον προσήλυτον Ἀντιοχέα,
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TKIS 5. Se puhe kelpasi koko joukolle. Ja he valitsivat Stefanuksen, miehen täynnä uskoa ja Pyhää
Henkeä, ja Filippuksen ja Prokoruksen ja Nikanorin ja Timonin ja Parmenaan ja Nikolauksen,
antiokialaisen käännynnäisen.
FiSTLK2017 5. Se puhe oli koko joukon mieleen. He valitsivat Stefanoksen, miehen, joka oli täynnä
uskoa ja Pyhää Henkeä, sekä Filippoksen, Prokoroksen, Nikanorin, Timonin, Parmenaksen ja
Nikolaoksen, antiokialaisen käännynnäisen,
Biblia1776 5. Ja se puhe kelpasi kaikelle joukolle, ja he valitsivat Stephanin, miehen täynnä uskoa
ja Pyhää Henkeä, ja Philippuksen, ja Prokoron, ja Nikanorin, ja Timonin, ja Parmenaan, ja Nikolaon,
uuden Juudalaisen Antiokiasta.
CPR1642 5. Ja se puhe kelpais caikelle joucolle: ja he walidzit Stephanin joca oli täynäns usco ja
Pyhä Henge ja Philippuxen ja Prochorumin ja Nicanorin ja Timonin ja Parmenan ja Nicolaumin sen
vden Judalaisen Antiochiasta.
UT1548 5. Ja se Puhe caikelle Jouckolle sangen kelpasi. Ja he wloswalitzit Stephanin/ ioca oli
Mies teune's vsko ia Pyhe He'ge/ ia Philippun/ ia Prochorum/ ia Nicanorem/ ia Timonem/ ia
Parmenan/ ia Nicolaum sen Wdeniwttan Antijochiasta.( Ja se puhe kaikelle joukolle sangen
kelpasi. Ja he ulos walitsit Stephanin/ joka oli mies täynnänsä uskoa ja Pyhää Henkeä/ ja
Philippuksen/ ja Prochorumin/ Ja Nicanoremin/ ja Timonem/ ja Parmenan/ ja Nikolaum sen uuden
juuttaan Antiokiasta.)
Ref2016NTSve 5. Och det talet behagade hela skaran, och de valde Stefanus, en man uppfylld av
tro och den Helige Ande, och Filippus och Prokorus och Nikanor och Timon och Parmenas och
Nikolaus, en proselyt från Antiokia.

6
TR Scriverer 6. οὓς ἔστησαν ἐνώπιον τῶν ἀποστόλων• καὶ προσευξάμενοι ἐπέθηκαν
αὐτοῖς τὰς χεῖρας.
Gr-East 6. οὓς ἔστησαν ἐνώπιον τῶν ἀποστόλων, καὶ προσευξάμενοι ἐπέθηκαν αὐτοῖς
τὰς χεῖρας.

οὓς

ἔστησαν ἐνώπιον τῶν

ἀποστόλων· καὶ

hous hestēsan enōpion tōn
apostolōn
G3739 G2476
G1799
G3588 G652
jotka asettivat eteen
apostolien

τὰς

προσευξάμενοι ἐπέθηκαν

αὐτοῖς

autois
kai
proseuksamenoi epethēkan
G846
G2532 G4336
G2007
panivat päälle heidän
ja
he rukoillen

χεῖρας

tas
cheiras
G3588 G5495
kätensä
TKIS 6. Heidät he asettivat apostolien eteen, ja rukoiltuaan nämä panivat kätensä heidän päälleen.
FiSTLK2017 6. ja asettivat heidät apostolien eteen, ja nämä rukoilivat ja panivat kätensä heidän
päälleen.
Biblia1776 6. Nämät he asettivat apostoleitten eteen: ja rukoilivat, ja panivat kätensä heidän
päällensä.
CPR1642 6. Nämät he asetit Apostolitten eteen ja rucoilit ja panit kätens heidän päällens.
UT1548 6. Nemet he asetit Apostolite' eten/ ia rucolit/ ia panit kädens heide' pälens.( Nämät he
asetit apostolitten eteen/ ja rukoilit/ ja panit kätensä heidän päällensä.)
Ref2016NTSve 6. Dessa förde de fram inför apostlarna. Och när de hade bett lade de (sina) händer
på dem.
7
TR Scriverer 7. Καὶ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ηὔξανε, καὶ ἐπληθύνετο ὁ ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν
ἐν Ἰερουσαλὴμ σφόδρα, πολύς τε ὄχλος τῶν ἱερέων ὑπήκουον τῇ πίστει.
Gr-East 7. καὶ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ηὔξανε, καὶ ἐπληθύνετο ὁ ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν ἐν
Ἱερουσαλὴμ σφόδρα, πολύς τε ὄχλος τῶν ἱερέων ὑπήκουον τῇ πίστει.

καὶ

ὁ

λόγος τοῦ

Θεοῦ

ηὔξανε καὶ

ἐπληθύνετο ὁ

ἀριθμὸς τῶν

kai
ho
logos tou
Theou ēuksane kai
arithmos tōn
eplēthyneto ho
G2532 G3588 G3056 G3588 G2316 G837
G2532 G4129
G3588 G706
G3588
ja
Sana
lisääntyi
Jumalan menestyi ja
luku

μαθητῶν

ἐν

Ἰερουσαλὴμ σφόδρα πολύς τε

ὄχλος τῶν

ἱερέων

mathētōn
en
Ierousalēm
te
hiereōn
ochlos tōn
sfodra polys
G3101
G1722 G2419
G4970 G4183 G5037 G3793 G3588 G2409
opetuslasten
Jerusalemissa sangen suureksi sekä joukko
pappeja

ὑπήκουον τῇ

πίστει

hypēkouon tē
pistei
G5219
G3588 G4102
oli kuuliaisia
uskolle

TKIS 7. Niin Jumalan sana menestyi ja opetuslasten luku lisääntyi suuresti Jerusalemissa. Myös
suuri joukko pappeja oli uskolle kuuliaisia.
FiSTLK2017 7. Jumalan sana menestyi, ja opetuslasten luku lisääntyi suuresti Jerusalemissa.
Suuri joukko pappeja tuli uskolle kuuliaisiksi.
Biblia1776 7. Ja Jumalan sana kasvoi ja opetuslasten luku tuli sangen suureksi Jerusalemissa; ja
suuri joukko pappeja oli myös uskolle kuuliainen.
CPR1642 7. Ja Jumalan sana caswoi ja Opetuslasten lucu tuli sangen suurexi Jerusalemis: ja suuri
joucko Pappeja tuli myös uscolle cuuliaisexi.
UT1548 7. Ja Jumalan Sana caswoi/ ia Opetuslasten Lucu tuli sangen swrexi Jerusalemis. Nin
mös swri ioucko Pappi tuli vskon cwliaisexi.( Ja Jumalan sana kaswoi/ ja opetuslasten luku tuli
sangen suureksi Jerusalemissa. Niin myös suuri joukko pappeja tuli uskon kuuliaiseksi.)
Ref2016NTSve 7. Och Guds ord hade framgång, och antalet lärjungar i Jerusalem ökade kraftigt,
och en stor skara av prästerna blev lydiga mot tron.
8
TR Scriverer 8. Στέφανος δὲ πλήρης πίστεως καὶ δυνάμεως ἐποίει τέρατα καὶ σημεῖα
μεγάλα ἐν τῷ λαῷ.
Gr-East 8. Στέφανος δὲ πλήρης πίστεως καὶ δυνάμεως ἐποίει τέρατα καὶ σημεῖα μεγάλα
ἐν τῷ λαῷ.

Στέφανος δὲ

πλήρης πίστεως καὶ

Stefanos de
plērēs pisteōs
G4736
G1161 G4134 G4102
ja Stefanus
täynnä uskoa

μεγάλα ἐν

τῷ

δυνάμεως ἐποίει τέρατα καὶ

σημεῖα

sēmeia
kai
dynameōs epoiei terata kai
G2532 G1411
G4160 G5059 G2532 G4592
tunnustekoja
ja
voimaa
teki
ihmeitä ja

λαῷ

tō
laō
megala en
G3588
G2992
G3173 G1722
kansassa
suuria
TKIS 8. Stefanus, täynnä uskoa* ja voimaa, teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansan keskellä.
FiSTLK2017 8. Stefanos, täynnä armoa ja voimaa, teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansan
keskuudessa.
Biblia1776 8. Mutta Stephanus, joka oli uskoa täynnänsä ja väkevyyttä, teki ihmeitä ja suuria
tunnustähtiä kansan seassa.
CPR1642 8. MUtta Stephanus joca oli usco täynäns ja wäkewyttä ja teki ihmeitä ja suuria
tunnustähtiä Canssan seas.
UT1548 8. Mutta Stephanus ioca oli vsko teunens ia wäkewuytte/ teki Ihmeit ia swri tunnustechti
Canssan seas.( Mutta Stephanut joka oli uskoa täynnänsä ja wäkewyyttä/ teki ihmeitä ja suuria
tunnustähtiä kansan seassa.)
Ref2016NTSve 8. Och Stefanus, (som var) fylld av tro och kraft, gjorde stora under och tecken
bland folket.

9
TR Scriverer 9. ἀνέστησαν δέ τινες τῶν ἐκ τῆς συναγωγῆς τῆς λεγομένης Λιβερτίνων,

καὶ Κυρηναίων, καὶ Ἀλεξανδρέων, καὶ τῶν ἀπὸ Κιλικίας καὶ Ἀσίας, συζητοῦντες τῷ
Στεφάνῳ.
Gr-East 9. ἀνέστησαν δέ τινες τῶν ἐκ τῆς συναγωγῆς τῆς λεγομένης Λιβερτίνων καὶ

Κυρηναίων καὶ Ἀλεξανδρέων καὶ τῶν ἀπὸ Κιλικίας καὶ Ἀσίας συζητοῦντες τῷ
Στεφάνῳ,
ἀνέστησαν

δέ

τινες τῶν

ἐκ

τῆς

συναγωγῆς τῆς

λεγομένης

anestēsan
de
tines tōn
ek
tēs
synagōgēs
tēs
legomenēs
G450
G1161 G5100 G3588 G1537 G3588 G4864
G3588 G3004
mutta nousivat
eräät
synagoogasta
kutsutusta

λιβερτίνων καὶ
libertinōn
G3032
libertiinien

καὶ

Κυρηναίων καὶ

Ἀλεξανδρέων

καὶ

τῶν

ἀπὸ Κιλικίας

aleksandreōn
kai
tōn
apo Kilikias
kai
kai
kyrēnaiōn
G2532 G3588 G575 G2791
G2532 G2956
G2532 G221
Kilikiasta
aleksandrialaisten ja
ja
kyreneläisten ja

Ἀσίας

συζητοῦντες

τῷ

Στεφάνῳ

kai
Asias
sydzētountes
tō
Stefanō
G2532 G773
G4802
G3588 G4736
ja
Stefanuksen
Aasiasta väittelemään kanssa
TKIS 9. Niin nousi muutamia niin kutsutusta libertiinien ja kyreneläisten ja aleksandrialaisten
synagoogasta sekä niistä, jotka olivat Kilikiasta ja Aasiasta väittelemään Stefanuksen kanssa.
FiSTLK2017 9. Niin nousi muutamia niin kutsutusta libertiinien [4] , kyreneläisten ja
aleksandrialaisten synagogasta sekä niiden joukosta, jotka olivat Kilikiasta ja Aasiasta,
väittelemään Stefanoksen kanssa,
Biblia1776 9. Niin nousivat muutamat Libertinein synagogasta, ja Kyreniläisten, ja
Aleksandrialaisten, ja jotka Kilikiasta ja Asiasta olivat, ja riitelivät Stephanin kanssa.
CPR1642 9. Nijn nousit muutamat Libertinein Synagogasta ja Kyreneusten ja Alexandriten ja jotca
Ciciliasta ja Asiasta olit ja rijtelit Stephanin cansa.
UT1548 9. Nin ylesnousit mwtomat sijte Sinagogasta/ ioca cutzuttin se Libertinein/ ia se
Kyreneusten/ ia ninen Alexandriten/ ia ninen iotca olit Ciciliasta/ ia Asiasta/ ia campalit Stephanin
cansa.( Niin ylös nousit muutamat siitä synagogasta/ joka kutsuttiin se libertinein/ ja se
Kyreneusten/ ja niiden alexandriten/ ja niiden jotka olit Ciciliasta/ ja Asiasta/ ja kamppailit
Stephanin kanssa.)
Ref2016NTSve 9. Då stod det fram några från den synagoga som kallades: De frigivnas och
cyreneernas och alexandrinernas (synagoga), och några som kom från Cilicien och Asien, (och)
diskuterade med Stefanus.
10
TR Scriverer 10. καὶ οὐκ ἴσχυον ἀντιστῆναι τῇ σοφίᾳ καὶ τῷ πνεύματι ᾧ ἐλάλει.
Gr-East 10. καὶ οὐκ ἴσχυον ἀντιστῆναι τῇ σοφίᾳ καὶ τῷ πνεύματι ᾧ ἐλάλει.

καὶ

οὐκ

ἴσχυον ἀντιστῆναι

τῇ

σοφίᾳ καὶ

τῷ

πνεύματι ᾧ

kai
ouk
ischyon antistēnai
tē
sofia
kai
tō
pneumati hō
G2532 G3756 G2480 G436
G3588 G4678 G2532 G3588 G4151
G3739
mutta eivät kyenneet vastustamaan
viisautta ja
henkeä
jolla

ἐλάλει
elalei
G2980
hän puhui
TKIS 10. Mutta he eivät kyenneet vastustamaan sitä viisautta ja henkeä, jolla hän puhui.
FiSTLK2017 10. mutta he eivät kyenneet pitämään puoliaan sitä viisautta ja Henkeä vastaan, jolla
hän puhui.
Biblia1776 10. Ja eivät voineet sitä viisautta vastaan olla ja sitä Henkeä, jonka kautta hän puhui.
CPR1642 10. Ja ei he woinet sitä wijsautta wastan olla ja Henge joca puhui.
UT1548 10. Ja eiuet he woinet sijtteken site Wijsautta wastanseiso/ Ja Henge ioca puhui.( Ja
eiwät he woineet sittenkään sitä wiisautta wastaan seisoa/ Ja Henkeä joka puhui.)
Ref2016NTSve 10. Men de kunde inte stå emot den visdom och den Ande med vilken han talade.
11
TR Scriverer 11. τότε ὑπέβαλον ἄνδρας λέγοντας ὅτι Ἀκηκόαμεν αὐτοῦ λαλοῦντος

ῥήματα βλάσφημα εἰς Μωσῆν καὶ τὸν Θεόν
Gr-East 11. τότε ὑπέβαλον ἄνδρας λέγοντας ὅτι Ἀκηκόαμεν αὐτοῦ λαλοῦντος ῥήματα
βλάσφημα εἰς Μωϋσῆν καὶ τὸν Θεόν·

τότε

ὑπέβαλον

ἄνδρας λέγοντας ὅτι

ἀκηκόαμεν

αὐτοῦ λαλοῦντος

tote
hypebalon
akēkoamen
andras legontas hoti
autou lalountos
G5119 G5260
G435
G3004
G3754 G191
G846 G2980
silloin he salaa hankkivat miehiä sanomaan että
olemme kuulleet hänen puhuvan

ῥήματα βλάσφημα εἰς
rēmata blasfēma
G4487 G989
sanoja pilkkaavia

Μωσῆν καὶ

τὸν

Θεόν

Mōsēn
kai
ton
Theon
eis
G2532 G3588 G2316
G1519 G3475
vastaan Moosesta ja
Jumalaa

TKIS 11. Silloin he hankkivat salaa miehiä, jotka sanoivat: "Olemme kuulleet hänen puhuvan
rienaavia sanoja Moosesta ja Jumalaa vastaan."
FiSTLK2017 11. Silloin he hankkivat salaa miehiä sanomaan: "Olemme kuulleet hänen puhuvan
pilkkasanoja Moosesta ja Jumalaa vastaan."
Biblia1776 11. Niin he sääsivät miehiä, jotka sanoivat: me olemme hänen kuulleet puhuvan
pilkkasanoja Mosesta ja Jumalaa vastaan.
CPR1642 11. Nijn he sääsit miehiä jotca sanoit: me olemma hänen cuullet puhuwan pilckasanoja
Mosesta ja Jumalata wastan.
UT1548 11. Nin he wlosteit Miehie/ iotca sanoit/ Me olema henen cwlluet puhuuan Pilcasanoia
Mosesta ia Jumalata wastan.( Niin he ulos toit miehiä/ jotka sanoit/ Me olemme hänen kuulleen

puhuwan pilkkasanoja Mosesta ja Jumalata wastaan.)
Ref2016NTSve 11. Då intalade de några män att säga: Vi har hört honom tala hädiska ord mot
Mose och (mot) Gud.
12
TR Scriverer 12. συνεκίνησάν τε τὸν λαὸν καὶ τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τοὺς γραμματεῖς,
καὶ ἐπιστάντες συνήρπασαν αὐτόν, καὶ ἤγαγον εἰς τὸ συνέδριον,
Gr-East 12. συνεκίνησάν τε τὸν λαὸν καὶ τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τοὺς γραμματεῖς, καὶ
ἐπιστάντες συνήρπασαν αὐτὸν καὶ ἤγαγον εἰς τὸ συνέδριον,

συνεκίνησάν τε

τὸν

λαὸν καὶ

τοὺς

πρεσβυτέρους καὶ

synekinēsan te
ton
laon
kai
tous presbyterous
G4787
G5037 G3588 G2992 G2532 G3588 G4245
sekä kiihottivat
vanhimmat
kansan ja

γραμματεῖς καὶ

ἐπιστάντες συνήρπασαν

τοὺς

tous
kai
G2532 G3588
ja

αὐτόν καὶ

ἤγαγον εἰς

grammateis kai
epistantes
synērpasan
ēgagon eis
auton kai
G1122
G2532 G2186
G4884
G846 G2532 G71
G1519
kirjanoppineet ja
astuivat esiin ottaen kiinni väkivalloin hänet ja
veivät

τὸ

συνέδριον

to
synedrion
G3588 G4892
neuvostoon
TKIS 12. Ja he kiihottivat kansan ja vanhimmat ja kirjanoppineet. Niin he astuivat esiin, raastoivat
hänet mukaansa ja veivät neuvoston eteen.
FiSTLK2017 12. He yllyttivät kansan vanhimmat ja kirjanoppineet ja astuivat esiin, raastoivat hänet
mukaansa ja veivät Neuvoston eteen.
Biblia1776 12. Niin he yllyttivät kansan ja vanhimmat ja kirjanoppineet, ja menivät ja ottivat hänen
kiinni, ja veivät hänen raadin eteen,
CPR1642 12. Nijn he yllytit Canssan ja Wanhimmat ja Kirjanoppenet ja menit ja kijnniotit hänen ja
weit hänen Raadin eteen.
UT1548 12. Nin he yllytit Canssan ia ne Wanhimat ia Kirianoppenuet ia karghaten he kijniotit henen
ia weit henen Neuuon eten.( Niin he yllytit kansan ja ne wanhimmat ja kirjanoppineet ja karaten he
kiinni otit hänen ja weit hänen neuwoston eteen.)
Ref2016NTSve 12. Och de eggade upp folket och de äldste och de skriftlärda, och de kom mot
(honom), grep honom och förde honom inför Stora rådet.
13
TR Scriverer 13. ἔστησάν τε μάρτυρας ψευδεῖς λέγοντας, Ὁ ἄνθρωπος οὗτος οὐ

παύεται ῥήματα βλάσφημα λαλῶν κατὰ τοῦ τόπου τοῦ ἁγίου τούτου καὶ τοῦ νόμου•
Gr-East 13. ἔστησάν τε μάρτυρας ψευδεῖς λέγοντας· Ὁ ἄνθρωπος οὗτος οὐ παύεται
ῥήματα βλάσφημα λαλῶν κατὰ τοῦ τόπου τοῦ ἁγίου καὶ τοῦ νόμου·

ἔστησάν

τε

μάρτυρας ψευδεῖς λέγοντας

hestēsan
te
martyras
G2476
G5037 G3144
sekä asettivat
todistajiä
rēmata blasfēma
G4487 G989
sanoja pilkkaavia

τούτου

καὶ

ἄνθρωπος οὗτος οὐ

ho
pseudeis legontas
anthrōpos outos ou
G3004
G3588
G5571
G444
G3778 G3756
jotka sanoivat
vääriä
mies
tämä ei

κατὰ τοῦ

παύεται ῥήματα βλάσφημα λαλῶν
pauetai
G3973
lakkaa

ὀ

τόπου τοῦ

ἁγίου

kata
tou
topou tou
hagiou
lalōn
G2596 G3588 G5117 G3588 G40
G2980
paikkaa
pyhää
puhumasta

τοῦ

νόμου·

toutou
tou
nomou
kai
G5127
G2532 G3588 G3551
lakia
tätä/ tätä pyhää paikkaa ja
TKIS 13. Ja he asettivat vääriä todistajia, jotka sanoivat: "Tämä mies ei lakkaa puhumasta
(rienaavia sanoja) tätä pyhää paikkaa ja lakia vastaan,
FiSTLK2017 13. He toivat esiin vääriä todistajia, jotka sanoivat: "Tämä mies ei lakkaa puhumasta
pilkkapuheita tätä pyhää paikkaa vastaan ja lakia vastaan,
Biblia1776 13. Ja asettivat väärät todistajat sanomaan: ei tämä mies lakkaa puhumasta
pilkkasanoja tätä pyhää siaa ja lakia vastaan.
CPR1642 13. Ja asetit wäärät todistajat sanoman: ei tämä mies lacka puhumast pilckasanoja tätä
pyhä sia ja Lakia wastan: sillä me olemma cuullet hänen sanowan:
UT1548 13. Ja asetit wäret Todhistaiat iotca sanoit/ Teme Mies ei lacka puhumast Pilcasanoia täte
pyhe Sija wastan ia Laki/ Sille me olema cwlluet henen sanouan/( Ja asetit wäärät todistajat jotka
sanoit/ Tämä mies ei lakkaa puhumasta pilkkasanoja tätä pyhää sijaa wastaan ja lakia/ Sillä me
olemme kuulleet hänen sanowan/)
Ref2016NTSve 13. Och (de) förde fram falska vittnen som sa: Denne man upphör inte att tala
hädiska ord mot denna heliga plats och mot lagen.
14
TR Scriverer 14. ἀκηκόαμεν γὰρ αὐτοῦ λέγοντος ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος οὗτος
καταλύσει τὸν τόπον τοῦτον, καὶ ἀλλάξει τὰ ἔθη ἃ παρέδωκεν ἡμῖν Μωϋσῆς.
Gr-East 14. ἀκηκόαμεν γὰρ αὐτοῦ λέγοντος ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος οὗτος καταλύσει
τὸν τόπον τοῦτον καὶ ἀλλάξει τὰ ἔθη ἃ παρέδωκεν ἡμῖν Μωϋσῆς.

ἀκηκόαμεν

γὰρ

αὐτοῦ λέγοντος ὅτι

akēkoamen
gar
autou legontos
G191
G1063 G846 G3004
sillä kuulimme
hänen sanovan

καταλύσει τὸν

τόπον τοῦτον καὶ

Ἰησοῦς ὁ

Ναζωραῖος οὗτος

Nadzōraios
outos
Iēsous ho
hoti
G3778
G3754 G2424 G3588 G3480
että
Jeesus
Nasaretilainen Hän

ἀλλάξει τὰ

ἔθη

ἃ

παρέδωκεν

katalysei
ton
allaksei ta
ethē
ha
paredōken
topon touton kai
G2647
G3588 G5117 G5126 G2532 G236
G3588 G1485
G3739 G3860
on hajottava
muuttava
paikan tämän ja
säädökset jotka on antanut

ἡμῖν

Μωϋσῆς

hēmin Mōusēs
G2254 G3475
meille Mooses
TKIS 14. sillä olemme kuulleet hänen sanovan, että tuo* Jeesus Nasaretilainen on hävittävä tämän
paikan ja muuttava ne säännökset, jotka Mooses on meille antanut."
FiSTLK2017 14. sillä me olemme kuulleet hänen sanovan, että Jeesus, tuo Nasaretilainen, on
hajottava maahan tämän paikan ja muuttava ne säädökset, jotka Mooses on meille antanut."
Biblia1776 14. Sillä me olemme kuulleet hänen sanovan: Jesus Natsarealainen hävittää tämän
sian, ja muuttaa säädyt, jotka Moses meille antoi.
CPR1642 14. Jesus Nazarenus häwittä tämän sian ja muutta Säädyt jotca Moses meille andoi.
UT1548 14. Iesus Nazarenus temen Sijan häuitte/ ia mwttapi Sädhyt/ iotca Moses meille andoi.(
Jesus Nazarenus tämän sijan häwittää/ ja muuttaapi säädyt/ jotka Moses meille antoi.)
Ref2016NTSve 14. För vi hörde honom säga att denne Jesus från Nasaret ska förstöra denna plats
och ska förändra de seder som Mose har överlämnat åt oss.
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TR Scriverer 15. καὶ ἀτενίσαντες εἰς αὐτὸν ἅπαντες οἱ καθεζόμενοι ἐν τῷ συνεδρίῳ,
εἶδον τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡσεὶ πρόσωπον ἀγγέλου.
Gr-East 15. καὶ ἀτενίσαντες εἰς αὐτὸν ἅπαντες οἱ καθεζόμενοι ἐν τῷ συνεδρίῳ εἶδον τὸ
πρόσωπον αὐτοῦ ὡσεὶ πρόσωπον ἀγγέλου.

καὶ

ἀτενίσαντες

εἰς

αὐτὸν ἅπαντες οἱ

καθεζόμενοι

ἐν

τῷ

kai
atenisantes
eis
auton hapantes oi
kathedzomenoi en
tō
G2532 G816
G1519 G846 G537
G3588 G2516
G1722 G3588
ja
katsoivat tarkasti
jotka istuivat
häneen kaikki

συνεδρίῳ

εἶδον

τὸ

πρόσωπον αὐτοῦ ὡσεὶ

synedriō
eidon
to
prosōpon
G4892
G1492
G3588 G4383
kasvonsa
neuvostossa näkivät olevan

πρόσωπον ἀγγέλου

autou hōsei prosōpon
G846 G5616 G4383
hänen niinkuin kasvot

angelou
G32
enkelin

TKIS 15. Kaikki, jotka neuvostossa istuivat, kiinnittivät katseensa häneen ja näkivät hänen
kasvojensa olevan niin kuin enkelin kasvot.
FiSTLK2017 15. Kaikki, jotka istuivat Neuvostossa, loivat katseensa häneen, ja näkivät, että hänen
kasvonsa olivat kuin enkelin kasvot.
Biblia1776 15. Ja kaikki ne, jotka raadissa istuivat, katsoivat hänen päällensä ja näkivät hänen
kasvonsa niinkuin enkelin kasvot.
CPR1642 15. Ja caicki ne jotca Raadis istuit cadzoit hänen päällens ja näit hänen caswons nijncuin
Engelin caswot.
UT1548 15. Ja ne caiki catzoit henen pälens/ iotca Neuuosa istuit/ ia neit henen Caswonsa ninquin
Engelin caswon.( Ja ne kaikki katsoit hänen päällensä/ jotka neuwostossa istuit/ ja näit hänen
kaswonsa niinkuin enkelin kaswon.)
Ref2016NTSve 15. Och alla som satt i Stora rådet fäste ögonen på honom (och) såg att hans
ansikte var som en ängels ansikte.

Apostolien teot 7 (Acts
1 TR Scriverer 1. Εἶπε δὲ ὁ ἀρχιερεύς, Εἰ ἄρα ταῦτα οὕτως ἔχει;
Gr-East 1. Εἶπε δὲ ὁ ἀρχιερεύς· Εἰ ἄρα ταῦτα οὕτως ἔχει;

εἶπε

δὲ

ὁ

ἀρχιερεύς

εἰ

ἄρα ταῦτα οὕτως

eipe
de
ho
archiereus
ei
ara tauta houtōs
G2036
G1161 G3588 G749
G1487 G686 G5023 G3779
niin sanoi
ylimmäinen pappi
siis tämä näin

ἔχει
echei
G2192
onko/ onko tämä siis näin
TKIS 1. Niin ylin pappi sanoi: "Onko asia niin?"
FiSTLK2017 1. Ylipappi sanoi: "Onko asia niin?"
Biblia1776 1. Niin ylimmäinen pappi sanoi: lienevätkö nämät näin?
CPR1642 1. NIin ylimmäinen Pappi sanoi: Lienewätkö nämät näin?
UT1548 1. Nin sanoi sis se ylimeine' Pappi. Lieneuetkö näme nein?( Niin sanoi siis se ylimmäinen
pappi. Lienewätkö nämä näin?)
Ref2016NTSve 1. Då frågade översteprästen: Stämmer detta?
2
TR Scriverer 2. ὁ δὲ ἔφη, Ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατε. ὁ Θεὸς τῆς δόξης

ὤφθη τῷ πατρὶ ἡμῶν Ἀβραὰμ ὄντι ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ, πρὶν ἢ κατοικῆσαι αὐτὸν ἐν
Χαρράν,
Gr-East 2. ὁ δὲ ἔφη· Ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατε. ὁ Θεὸς τῆς δόξης ὤφθη τῷ
πατρὶ ἡμῶν Ἀβραὰμ ὄντι ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ πρὶν ἢ κατοικῆσαι αὐτὸν ἐν Χαρράν,

ὁ

δὲ

ἔφη

ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ

ho
de
efē
andres adelfoi
G3588 G1161 G5346
G435 G80
ja
hän vastasi miehet veljet

δόξης

ὤφθη τῷ

πατρὶ

πατέρες ἀκούσατε ὁ

Θεὸς τῆς

Theos tēs
kai
pateres akousate ho
G2532 G3962 G191
G3588 G2316 G3588
Jumala
ja
isät
kuulkaa

ἡμῶν Ἀβραὰμ

ὄντι

ἐν

τῇ

hēmōn Abraam
doksēs
ōfthē tō
patri
onti
en
tē
G1391
G3700 G3588 G3962
G5607
G1722 G3588
G2257 G11
kirkkauden ilmestyi
isällemme meidän Aabrahamille hänen ollessa

Μεσοποταμίᾳ

πρὶν

ἢ

κατοικῆσαι

αὐτὸν ἐν

Χαρράν

Mesopotamia
prin
ē
katoikēsai
Charran
auton en
G3318
G4250 G2228 G2730
G846 G1722 G5488
asettumistaan asumaan
Harraniin
Mesopotamiassa ennen

TKIS 2. Hän vastasi: "Miehet, veljet ja isät, kuulkaa! Kirkkauden Jumala ilmestyi isällemme
Aabrahamille hänen ollessaan Mesopotamiassa ennen Harraniin asettumistaan
FiSTLK2017 2. Stefanos sanoi: "Miehet, veljet ja isät, kuulkaa! Kirkkauden Jumala ilmestyi meidän
isällemme Aabrahamille hänen ollessaan Mesopotamiassa, ennen kuin hän oli asettunut asumaan
Harraniin,
Biblia1776 2. Vaan hän sanoi: miehet, rakkaat veljet ja isät, kuulkaat: kunnian Jumala ilmestyi
Abrahamille meidän isällemme, kuin hän oli Mesopotamiassa, ennenkuin hän Haranissa asui,
CPR1642 2. Hän sanoi: miehet rackat weljet ja Isät cuulcat: cunnian Jumala ilmestyi Abrahamille
meidän Isällem cosca hän oli Mesopotamias ennencuin hän Haramis asui ja sanoi hänelle:
UT1548 2. Nin hen sanoi/ Te miehet rackat weliet ia Iset/ cwlcat. Cunnia' Jumala ilmeistui meiden
iselle Abrahamille/ coska he' oli Mesopotamias/ enne' quin hen Haramis asui/ ia sanoi henelle/(
Niin hän sanoi/ Te miehet rakkaat weljet ja isät/ kuulkaat. Kunnian Jumala ilmestyi meidän isälle
Abrahamille/ koska hän oli Mesopotamias/ ennen kuin hän Haramissa asui/ ja sanoi hänelle/)
Ref2016NTSve 2. Då sa han: Män, bröder och fäder, lyssna. Härlighetens Gud uppenbarade sig för
vår fader Abraham, medan han var i Mesopotamien, innan han bodde i Haran,
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TR Scriverer 3. καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν, Ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σου καὶ ἐκ τῆς συγγενείας σου,
καὶ δεῦρο εἰς γῆν ἣν ἄν σοι δείξω.
Gr-East 3. καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν· ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σου καὶ ἐκ τῆς συγγενείας σου, καὶ
δεῦρο εἰς γῆν ἣν ἄν σοι δείξω.

καὶ

εἶπε

πρὸς αὐτόν ἔξελθε

ἐκ

τῆς

γῆς

σου

καὶ

ἐκ

τῆς

kai
eipe
pros auton ekselthe ek
tēs
gēs
sou
kai
ek
tēs
G2532 G2036 G4314 G846 G1831 G1537 G3588 G1093
G4675 G2532 G1537 G3588
ja
sanoi
hänelle lähde
maastasi sinun ja

συγγενείας σου

καὶ

δεῦρο εἰς

γῆν

ἣν

ἄν

σοι

δείξω

deiksō
kai
deuro eis
gēn
hēn
an
soi
syngeneias sou
G4772
G4675 G2532 G1204 G1519 G1093 G3739 G302 G4671 G1166
mene
suvustasi
sinun ja
maahan jonka
sinulle osoitan
TKIS 3. ja sanoi hänelle: 'Lähde maastasi ja suvustasi ja mene siihen maahan, jonka minä sinulle
osoitan.'
FiSTLK2017 3. ja sanoi hänelle: 'Lähde maastasi ja suvustasi ja mene siihen maahan, jonka sinulle
osoitan.'
Biblia1776 3. Ja sanoi hänelle: lähde sinun maaltas ja suvustas, ja tule siihen maahan, jonka minä
sinulle osoitan.
CPR1642 3. Lähde sinun maaldas ja sugustas ja mene sijhen maahan cuin minä sinulle osotan.
UT1548 3. Wlosmene sinu' maaldas ia sinun Sughustas/ ia waella sihen mahan ionga mine osotan
sinulle.( Ulos mene sinun maaltasi ja sinun suwustasi/ ja waella siihen maahan jonka minä osoitan
sinulle.)
Ref2016NTSve 3. och sa till honom: Gå ut ur ditt land och från din släkt och kom till det land som
jag ska visa dig.

4
TR Scriverer 4. τότε ἐξελθὼν ἐκ γῆς Χαλδαίων κατῴκησεν ἐν Χαρράν• κἀκεῖθεν, μετὰ τὸ

ἀποθανεῖν τὸν πατέρα αὐτοῦ, μετῴκισεν αὐτὸν εἰς τὴν γῆν ταύτην εἰς ἣν ὑμεῖς νῦν
κατοικεῖτε•
Gr-East 4. τότε ἐξελθὼν ἐκ γῆς Χαλδαίων κατῴκησεν ἐν Χαρράν. κἀκεῖθεν μετὰ τὸ

ἀποθανεῖν τὸν πατέρα αὐτοῦ μετῴκισεν αὐτὸν εἰς τὴν γῆν ταύτην εἰς ἣν ὑμεῖς νῦν
κατοικεῖτε·
τότε

ἐξελθὼν ἐκ

γῆς

Χαλδαίων κατῴκησεν

ἐν

Χαρράν· κἀκεῖθεν

tote
ekselthōn ek
gēs
en
Chaldaiōn katōkēsen
Charran kakeithen
G5119 G1831
G1537 G1093 G5466
G1722 G5488
G2730
G2547
silloin hän lähti
maasta Kaldean
asettuen asumaan
Harraniin ja sieltä

μετὰ

τὸ

ἀποθανεῖν τὸν

πατέρα

αὐτοῦ μετῴκισεν αὐτὸν

meta to
patera
apothanein ton
autou metōkisen auton
G3326 G3588 G599
G846
G3588 G3962
G846 G3351
isänsä/ isänsä kuoleman jälkeen
jälkeen
kuoleman
muutti
hän

εἰς

τὴν

γῆν

ταύτην εἰς

ἣν

ὑμεῖς νῦν

κατοικεῖτε·

tēn
gēn
hēn
hymeis nyn
katoikeite
eis
tautēn eis
G1519 G3588 G1093 G5026 G1519 G3739 G5210 G3568 G2730
jossa te
nyt
asutte
maahan tähän
TKIS 4. Silloin hän lähti kaldealaisten maasta ja asui Harranissa. Ja kun hänen isänsä oli kuollut,
Jumala* siirsi hänet tähän maahan, jossa te nyt asutte.
FiSTLK2017 4. Silloin hän lähti kaldealaisten maasta ja asettui asumaan Harraniin. Kun hänen
isänsä oli kuollut, Jumala siirsi hänet asumaan tähän maahan, jossa te nyt asutte.
Biblia1776 4. Silloin hän läksi Kaldeasta, ja asui Haranissa. Ja kuin hänen isänsä kuollut oli, toi hän
hänen sieltä tähän maahan, jossa te nyt asutte.
CPR1642 4. Nijn hän läxi Chaldeast ja meni asuman Haramijn. Ja cosca hänen Isäns cuollut oli toi
hän hänen sieldä tähän maahan josa te nyt asutte.
UT1548 4. Nin hen wloslexi Caldean maalda/ ia asui Haramis. Ja sittequin henen Isens coollut oli/
nin hen wei henen sielde tehen maha' cussa te nyt asutta.( Niin hän ulos läksi Kaldean maalta/ ja
asui Haramissa. Ja sittenkuin hänen isänsä kuollut oli/ niin hän wei hänen sieltä tähän maahan
kussa te nyt asutte.)
Ref2016NTSve 4. Då gick han ut ur kaldeernas land och uppehöll sig i Haran. Och då hans fader var
död, förde han honom därifrån till det land där ni nu bor.
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TR Scriverer 5. καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ κληρονομίαν ἐν αὐτῇ, οὐδὲ βῆμα ποδός• καὶ
ἐπηγγείλατο αὐτῷ δοῦναι εἰς κατάσχεσιν αὐτήν, καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ μετ’ αὐτόν,
οὐκ ὄντος αὐτῷ τέκνου.
Gr-East 5. καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ κληρονομίαν ἐν αὐτῇ οὐδὲ βῆμα ποδός, καὶ

ἐπηγγείλατο δοῦναι αὐτῷ εἰς κατάσχεσιν αὐτὴν καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ μετ’ αὐτόν,
οὐκ ὄντος αὐτῷ τέκνου.

καὶ

οὐκ

ἔδωκεν αὐτῷ κληρονομίαν ἐν

kai
ouk
edōken autō klēronomian
G2532 G3756 G1325 G846 G2817
ja
ei
antanut hänelle perintöosaa

καὶ

ἐπηγγείλατο αὐτῷ δοῦναι εἰς

kai
epēngeilato
G2532 G1861
vaan lupasi

αὐτοῦ μετ’

αὐτῇ οὐδὲ

βῆμα

ποδός·

autē oude bēma podos
en
G1722 G846 G3761 G968 G4228
siinä ei edes leveyttä jalan/ jalan leveyttä

κατάσχεσιν αὐτήν καὶ

τῷ

σπέρματι

tō
spermati
autō
dounai eis
kataschesin autēn kai
G846 G2532 G3588 G4690
G846 G1325 G1519 G2697
siemenelleen
hänelle antaa
omaksi
sen
ja

αὐτόν

οὐκ

ὄντος

αὐτῷ τέκνου

auton
ouk
ontos
autō
teknou
autou met
G3756 G5607
G846 G5043
G846 G3326 G846
hänen
jälkeensä ei
vielä ollessa hänellä lasta
TKIS 5. Eikä Hän antanut hänelle siinä perintöosaa, ei jalan leveyttäkään, vaan lupasi hänen
lapsetonna ollessaan antaa sen hänen ja hänen jälkeläistensä omaksi hänen jälkeensä.
FiSTLK2017 5. Eikä hän antanut hänelle siinä perintöosaa, ei jalan leveyttäkään, vaan lupasi
Aabrahamin vielä ollessa lapseton antaa sen hänelle ja hänen siemenelleen hänen jälkeensä, kun
hänellä ei ollut vielä lasta.
Biblia1776 5. Ja ei antanut hänelle siinä perintöä, ei jalankaan leveyttä; ja hän lupasi hänelle sen
antaa asuaksensa, ja hänen siemenellensä hänen jälkeensä, kuin ei hänellä vielä lasta ollut.
CPR1642 5. Ja ei andanut hänelle sijnä perindötä ei jalangan leweyttä jonga hän lupais hänelle
andawans asua ja hänen siemenellens hänen jälkens cosca ei hänellä wielä lasta ollut.
UT1548 5. Ja ei andanut henelle ychten perimist sihen mahan/ ei Jalanca ladhiutta. Ja hen lwpasi
sijttengi henelle sen andauans asuuaxens/ ia henen Siemenellens henen ielkins/ coska henelle ei
wiele ychten Lasta ollut.( Ja ei antanut hänelle yhtään perimistä siihen maahan/ ei jalankaan
lahiutta( leweyttä). Ja hän lupasi sittenkin hänelle sen antawansa asuaksensa/ ja hänen
siemenellensä hänen jälkeensä/ koska hänellä ei wielä yhtään lasta ollut.)
Ref2016NTSve 5. Och han gav honom ingen arvedel däri, inte ens en fotsbredd. Men han lovade att
ge det till egendom åt honom och åt hans efterkommande efter honom, trots att han (ännu) inte
hade (några) barn.
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TR Scriverer 6. ἐλάλησε δὲ οὕτως ὁ Θεός ὅτι ἔσται τὸ σπέρμα αὐτοῦ πάροικον ἐν γῇ

ἀλλοτρίᾳ, καὶ δουλώσουσιν αὐτὸ καὶ κακώσουσιν, ἔτη τετρακόσια
Gr-East 6. ἐλάλησε δὲ οὕτως ὁ Θεὸς, ὅτι ἔσται τὸ σπέρμα αὐτοῦ πάροικον ἐν γῇ
ἀλλοτρίᾳ, καὶ δουλώσουσιν αὐτὸ καὶ κακώσουσιν ἔτη τετρακόσια·

ἐλάλησε δὲ

οὕτως ὁ

Θεός ὅτι

ἔσται

τὸ

σπέρμα

αὐτοῦ

houtōs ho
Theos hoti
estai
to
sperma
autou
elalēse de
G846
G2980 G1161 G3779 G3588 G2316 G3754 G2071 G3588 G4690
näin
on oleva
Jumala että
siemenensä hänen
ja puhui

πάροικον

ἐν

γῇ

ἀλλοτρίᾳ καὶ

δουλώσουσιν

αὐτὸ καὶ

κακώσουσιν

gē
paroikon
en
doulōsousin
auto kai
kakōsousin
allotria
kai
G3941
G846 G2532 G2559
G2532 G1402
G1722 G1093 G245
muukalaisena
sortavat heitä
maassa vieraassa ja
he tekevät orjikseen heidät ja

ἔτη

τετρακόσια

etē
tetrakosia
G2094 G5071
vuotta neljäsataa/ neljäsataa vuotta
TKIS 6. Ja Jumala puhui näin: 'Hänen jälkeläisensä tulevat olemaan muukalaisina vieraalla maalla,
ja ne tekevät heidät orjiksi ja sortavat heitä neljäsataa vuotta.
FiSTLK2017 6. Jumala puhui näin: 'Hänen siemenensä tulee olemaan muukalaisina vieraalla
maalla, ja siellä heidät tehdään orjiksi ja heitä sorretaan neljäsataa vuotta,
Biblia1776 6. Ja Jumala puhui hänelle näin: sinun siemenes pitää oleman muukalainen vieraalla
maalla, ja heidän pitää sen orjaksi tekemän, ja pahasti sen kanssa menemän neljäsataa ajastaikaa.
CPR1642 6. Ja Jumala sanoi hänelle näin: sinun siemenes pitä oleman muucalainen wieralla
maalla jotca heidän pitä orjaxi tekemän ja pahasti heidän cansans neljä sata ajastaica menemän.
UT1548 6. Sanoi sis Jumala henelle nein/ Sinun Siemenes pite oleman Cotakundaine' wieralla
maalla/ ia heiden ne pite Oriaxi tekeme'/ ia pahasti menemen heiden cansans Neliesata aijastaica.(
Sanoi siis Jumala hänelle näin/ Sinun siemenesi pitää oleman kotakuntainen( muukalainen)
wieraalla maalla/ ja heidän ne pitää orjaksi tekemän/ ja pahasti menemän heidän kanssansa
neljäsataa ajastaikaa.)
Ref2016NTSve 6. Och detta är vad Gud sa, att hans efterkommande skulle bli främlingar i ett land
som inte är deras, och att man skulle göra dem till slavar och förtrycka (dem) i fyrahundra år.
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TR Scriverer 7. καὶ τὸ ἔθνος, ᾧ ἐὰν δουλεύσωσι, κρινῶ ἐγώ, εἶπεν ὁ Θεός• καὶ μετὰ
ταῦτα ἐξελεύσονται, καὶ λατρεύσουσί μοι ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ.
Gr-East 7. καὶ τὸ ἔθνος ᾧ ἐὰν δουλεύσωσι κρινῶ ἐγώ, εἶπεν ὁ Θεὸς· καὶ μετὰ ταῦτα
ἐξελεύσονται καὶ λατρεύσουσί μοι ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ.

καὶ

τὸ

ἔθνος

ᾧ

ἐὰν

δουλεύσωσι κρινῶ

ἐγώ

εἶπεν ὁ

kai
to
ethnos
hō
ean
egō
eipen ho
douleusōsi krinō
G2532 G3588 G1484
G3739 G1437 G1398
G1473 G2036 G3588
G2919
mutt sen
kansakunnan jolla
he ovat orjina tuomitsen minä sanoi
a

καὶ
Θεός· kai

μετὰ

ταῦτα ἐξελεύσονται καὶ

λατρεύσουσί μοι

meta tauta ekseleusontai kai
latreusousi
Theos G2532 G3326 G5023 G1831
G2532 G3000
Jumala ja
jälkeen sen
he lähtevät
ja
palvelevat

τόπῳ

ἐν

τῷ

tō
en
moi
G3427 G1722 G3588
minua

τούτῳ

topō
toutō
G5117 G5129
paikassa tässä
TKIS 7. Mutta sen kansakunnan, jonka orjiksi ne joutuvat, minä tuomitsen', sanoi Jumala, ’ja sen
jälkeen he lähtevät pois ja palvelevat minua tässä paikassa'.
FiSTLK2017 7. mutta sen kansan, jonka orjiksi he tulevat, minä tuomitsen', sanoi Jumala, 'ja sen
jälkeen he lähtevät sieltä ja palvelevat minua tässä paikassa.'

Biblia1776 7. Ja sen kansan, jota he palvelevat, tahdon minä tuomita, sanoi Jumala, ja sitte pitää
heidän lähtemän ja minua tässä siassa palveleman.
CPR1642 7. Ja sen Canssan jota he palwelewat tahdon minä duomita sanoi Jumala: ja sijtte pitä
heidän lähtemän ja minua täsä siasa palweleman
UT1548 7. Ja sen Canssan iota he palueleman pite/ tadho mine Domita/ sanoi Jumala. Ja sitelehin
pite heiden wloslectemen/ ia palueleman minua tesse Sias.( Ja sen kansan jota he palweleman
pitää/ tahdon minä tuomita/ sanoi Jumala. Ja siitä lähin pitää heidän ulos lähtemän/ ja
palweleman minua tässä sijassa.)
Ref2016NTSve 7. Men det folk som de blir slavar åt ska jag döma, sa Gud, och därefter ska de gå
ut därifrån och tjäna mig på denna plats.
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TR Scriverer 8. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ διαθήκην περιτομῆς• καὶ οὕτως ἐγέννησε τὸν Ἰσαάκ,
καὶ περιέτεμεν αὐτὸν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ• καὶ ὁ Ἰσαὰκ τὸν Ἰακώβ, καὶ ὁ Ἰακὼβ τοὺς
δώδεκα πατριάρχας.
Gr-East 8. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ διαθήκην περιτομῆς· καὶ οὕτως ἐγέννησε τὸν Ἰσαὰκ καὶ

περιέτεμεν αὐτὸν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ, καὶ Ἰσαὰκ τὸν Ἰακώβ, καὶ Ἰακὼβ τοὺς δώδεκα
πατριάρχας.
καὶ

ἔδωκεν αὐτῷ διαθήκην περιτομῆς·

καὶ

οὕτως ἐγέννησε τὸν

Ἰσαάκ

kai
edōken autō
kai
houtōs egennēse ton
Isaak
diathēkēn peritomēs
G2532 G1325
G846 G1242
G2532 G3779 G1080
G4061
G3588 G2464
ja
niin
Iisak
Hän antoi hänelle liiton
ympärileikkauksen ja
syntyi

καὶ

περιέτεμεν

αὐτὸν τῇ

ἡμέρᾳ τῇ

ὀγδόῃ·

καὶ

ὁ

Ἰσαὰκ

Isaak
perietemen
hēmera tē
ogdoē
ho
kai
auton tē
kai
G2464
G2532 G4059
G2250
G3588
G3590
G3588
G2532
G846 G3588
ja
päivänä
Iisak
hän ympärileikkasi hänet
kahdeksantena ja

τὸν

Ἰακώβ καὶ

ὁ

Ἰακὼβ τοὺς

δώδεκα

πατριάρχας

ton
patriarchas
Iakōb
kai
ho
Iakōb tous dōdeka
G3588 G2384 G2532 G3588 G2384 G3588 G1427
G3966
Jaakobin ja
kaksitoista kantaisää
Jaakob
TKIS 8. Ja Hän antoi hänelle ympärileikkauksen liiton, ja niin *Aabraham sai* Iisakin ja
ympärileikkasi hänet kahdeksantena päivänä, ja Iisak sai Jaakobin ja Jaakob ne kaksitoista
kantaisää.
FiSTLK2017 8. Hän antoi hänelle ympärileikkauksen liiton. Aabrahamille syntyi Iisak, ja hän
ympärileikkasi hänet kahdeksantena päivänä, ja Iisakille syntyi Jaakob, ja Jaakobille kaksitoista
kantaisää.
Biblia1776 8. Ja hän antoi hänelle ympärileikkauksen liiton; ja niin hän siitti Isaakin, ja
ympärileikkasi hänen kahdeksantena päivänä. Ja Isaak siitti Jakobin, ja Jakob
kaksitoistakymmentä patriarkkaa.
CPR1642 8. Ja hän andoi hänelle ymbärinsleickauxen lijton ja hän sijtti Isaachin ja
ymbärinsleickais hänen cahdexandena päiwänä: ja Isaach sijtti Jacobin ja Jacob sijtti
caxitoistakymmendä Patriarchata.

UT1548 8. Ja andoi henelle Ymberileickauxen Lijton. Ja hen synnytti Isaachin/ ia Ymberileickasi
hene' Cadhexanden peiuen. Ja Isaach synnytti Jacobin/ Ja Jacob synnytti ne Caxitoistakymende
Esijse.( Ja antoi hänelle ympärileikkauksen liiton. Ja hän synnytti Isaachin/ ja ympärileikkasi hänen
kahdeksantena päiwän/ Ja Isaach synnytti Jakobin/ ja Jakob synnytti ne kaksitoista kymmentä
esi-isää.)
Ref2016NTSve 8. Och han gav honom omskärelsens förbund. Och så födde han Isak och omskar
honom på åttonde dagen, och Isak (födde) Jakob, och Jakob (födde) de tolv patriarkerna.
9
TR Scriverer 9. καὶ οἱ πατριάρχαι ζηλώσαντες τὸν Ἰωσὴφ ἀπέδοντο εἰς Αἴγυπτον• καὶ
ἦν ὁ Θεὸς μετ’ αὐτοῦ,
Gr-East 9. Καὶ οἱ πατριάρχαι ζηλώσαντες τὸν Ἰωσὴφ ἀπέδοντο εἰς Αἴγυπτον.

καὶ

οἱ

πατριάρχαι ζηλώσαντες τὸν

kai
oi
patriarchai
G2532 G3588 G3966
ja
kantaisät

καὶ

ἦν

ὁ

Ἰωσὴφ ἀπέδοντο

εἰς

Αἴγυπτον·

Iōsēf
apedonto
eis
Aigypton
dzēlōsantes ton
G1519 G125
G2206
G3588 G2501 G591
Egyptiin
kadehtivat
Joosefia he myivät hänet

Θεὸς μετ’

αὐτοῦ

kai
ēn
ho
autou
Theos met
G846
G2532 G2258 G3588 G2316 G3326
mutta oli
Jumala kanssaan hänen
TKIS 9. Kantaisät kadehtivat kuitenkin Joosefia ja myivät hänet Egyptiin. Mutta Jumala oli hänen
kanssaan
FiSTLK2017 9. Kantaisät kadehtivat Joosefia ja myivät hänet Egyptiin. Mutta Jumala oli hänen
kanssaan
Biblia1776 9. Ja ne patriarkat myivät kateudesta Josefin Egyptiin. Ja Jumala oli hänen kanssansa,
CPR1642 9. JA ne Patriarchat myit cateudest Josephin Egyptijn.
UT1548 9. Ja ne Esijset cateuden teden poismyidh Josephin Egiptihin/( Ja ne esi-isät kateuden
tähden pois myit Josephin Egyptiin/)
Ref2016NTSve 9. Och i sin avundsjuka sålde patriarkerna Josef till Egypten. Men Gud var med
honom,
10
TR Scriverer 10. καὶ ἐξείλετο αὐτὸν ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτοῦ, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ

χάριν καὶ σοφίαν ἐναντίον Φαραὼ βασιλέως Αἰγύπτου, καὶ κατέστησεν αὐτὸν
ἡγούμενον ἐπ’ Αἴγυπτον καὶ ὅλον τὸν οἶκον αὐτοῦ.
Gr-East 10. καὶ ἦν ὁ Θεὸς μετ’ αὐτοῦ, καὶ ἐξείλετο αὐτὸν ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτοῦ,

καὶ ἔδωκεν αὐτῷ χάριν καὶ σοφίαν ἐναντίον Φαραὼ βασιλέως Αἰγύπτου, καὶ
κατέστησεν αὐτὸν ἡγούμενον ἐπ’ Αἴγυπτον καὶ ὅλον τὸν οἶκον αὐτοῦ.

καὶ

ἐξείλετο αὐτὸν ἐκ

πασῶν τῶν

θλίψεων

αὐτοῦ

kai
pasōn tōn
thlipseōn
autou
ekseileto auton ek
G2532 G1807
G3956
G3588
G2347
G846
G846 G1537
ja
kaikista
ahdistuksistaan hänen/ hänen ahdistuksistaan
pelasti
hänet

καὶ

ἔδωκεν αὐτῷ χάριν καὶ

σοφίαν ἐναντίον Φαραὼ βασιλέως Αἰγύπτου

kai
charin kai
sofian
edōken autō
enantion faraō
basileōs Aigyptou
G2532 G1325 G846 G5485 G2532 G4678
G5328 G935
G125
G1726
ja
ja
antoi
hänelle armon
viisauden edessä faaraon hallitsijan Egyptin

καὶ

κατέστησεν αὐτὸν ἡγούμενον

ἐπ’

Αἴγυπτον καὶ

ep
kai
katestēsen auton hēgoumenon
Aigypton
G1909 G125
G2532 G2525
G846 G2233
ja
tämä asetti hänet valtakuntansa hoitajaksi ylitse Egyptin

οἶκον

ὅλον τὸν

holon ton
kai
G2532 G3650 G3588
koko
ja

αὐτοῦ

oikon
autou
G3624
G846
huoneensa hänen
TKIS 10. ja pelasti hänet kaikista hänen ahdistuksistaan. Ja Hän antoi hänelle armoa ja viisautta
faraon, Egyptin kuninkaan edessä. Ja tämä asetti hänet Egyptin ja koko talonsa haltijaksi.
FiSTLK2017 10. ja päästi hänet kaikista hänen ahdingoistaan. Hän antoi hänelle armon ja
viisauden faraon, Egyptin kuninkaan, edessä. Tämä asetti hänet Egyptin ja kaiken huoneensa
haltijaksi.
Biblia1776 10. Ja pelasti hänen kaikista tuskistansa, ja antoi hänelle armon ja viisauden Pharaon,
Egyptin kuninkaan, kasvoin edessä, ja hän pani hänen Egyptin valtamieheksi ja kaiken huoneensa
päälle.
CPR1642 10. Ja Jumala oli hänen cansans ja pelasti caikesta tuscasta ja andoi hänelle armon ja
wijsauden Pharaon Egyptin Cuningan caswon edes ja hän pani hänen Egyptijn waldamiehexi ja
caiken hänen huonens päälle.
UT1548 10. Ja Jumala oli henen cansans/ ia pelasti hende caikest henen tuskastans/ ia annoi
henelle Armon ia wijsauden Egiptin Kuningan Pharaonin caswon edes/ Ja hen pani henen
Waldamiehexi ylitze Egiptin/ ia caiken henen Hoonens päle.( Ja Jumala oli hänen kanssansa/ ja
pelasti häntä kaikesta hänen tuskastansa/ ja antoi hänelle armon ja wiisauden Egyptin kuninkaan
pharaon kaswon edessä/ Ja hän pani hänen waltamieheksi ylitse Egyptin/ ja kaiken hänen
huoneensa päälle.)
Ref2016NTSve 10. och han räddade honom ut ur alla hans bedrövelser och gav honom nåd och
visdom inför Farao, kungen i Egypten. Och han satte honom att styra över Egypten och hela sitt
hus.
11
TR Scriverer 11. ἦλθε δὲ λιμὸς ἐφ’ ὅλην τὴν γῆν Αἰγύπτου καὶ Χαναάν, καὶ θλίψις
μεγάλη• καὶ οὐχ εὕρισκον χορτάσματα οἱ πατέρες ἡμῶν.
Gr-East 11. ἦλθε δὲ λιμὸς ἐφ’ ὅλην τὴν γῆν Αἰγύπτου καὶ Χανάαν καὶ θλῖψις μεγάλη,
καὶ οὐχ εὕρισκον χορτάσματα οἱ πατέρες ἡμῶν.

ἦλθε

δὲ

λιμὸς

ἐφ’

ὅλην τὴν

γῆν

Αἰγύπτου καὶ

ēlthe de
limos
ef
holēn tēn
gēn
Aigyptou
G2064 G1161 G3042
G1909 G3650 G3588 G1093 G125
ja tuli
koko
maan Egyptin
nälänhätä yli

θλίψις μεγάλη· καὶ

οὐχ

εὕρισκον χορτάσματα οἱ

Χαναάν καὶ

Chanaan kai
kai
G2532 G5477
G2532
ja
Kanaanin ja

πατέρες ἡμῶν

thlipsis megalē kai
ouch heuriskon chortasmata oi
pateres hēmōn
G2347 G3173 G2532 G3756 G2147
G5527
G3588 G3962 G2257
eivät
ahdinko suuri
ja
löytäneet ravintoa
isämme meidän
TKIS 11. Niin tuli nälänhätä koko *Egyptin maahan* ja Kanaaniin ja suuri vaiva, eivätkä isämme
löytäneet ravintoa.
FiSTLK2017 11. Mutta koko Egyptiin ja Kanaaniin tuli nälänhätä ja suuri ahdinko, eivätkä isämme
saaneet mistään ruokaa.
Biblia1776 11. Mutta nälkä tuli kaikkeen Egyptiin ja Kanaanin maahan, ja suuri tuska; ja ei meidän
isämme löytäneet ravintoa.
CPR1642 11. NIin tuli nälkä caicken Egyptijn ja Canaan maahan ja suuri tusca ja ei meidän
Isämmengän löynnet rawindota.
UT1548 11. Nin tuli Nelke ylitze caiken Egiptin ia Canaan Maan/ ia swri tuska. Ja meiden Iset eiuet
Rauinota leunyet.( Niin tuli nälkä ylitse kaiken Egyptin ja Kanaan maan/ ja suuri tuska. Ja meidän
isät eiwät rawintoa löytäneet.)
Ref2016NTSve 11. Så kom en hungersnöd och mycket lidande över hela Egypten och Kanaans
land. Och våra fäder fann ingenting att äta.
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TR Scriverer 12. ἀκούσας δὲ Ἰακὼβ ὄντα σῖτα ἕν Αἰγύπτῳ, ἐξαπέστειλε τοὺς πατέρας
ἡμῶν πρῶτον.
Gr-East 12. ἀκούσας δὲ Ἰακὼβ ὄντα σῖτα ἐν Αἰγύπτῳ ἐξαπέστειλε τοὺς πατέρας ἡμῶν
πρῶτον·

ἀκούσας

δὲ

Ἰακὼβ ὄντα σῖτα

ἕν

Αἰγύπτῳ ἐξαπέστειλε τοὺς

πατέρας

akousas
de
en
Iakōb onta sita
Aigyptō eksapesteile tous pateras
G191
G1161 G2384 G5607 G4621 G1722 G125
G3588 G3962
G1821
mutta kuultuaan
viljaa
Jaakob olevan
sinne isämme
Egyptissä hän lähetti

ἡμῶν πρῶτον
hēmōn prōton
G2257 G4412
meidän ensimmäisen kerran
TKIS 12. Mutta kuultuaan Egyptissä olevan viljaa, Jaakob lähetti isämme sinne ensimmäisen
kerran.
FiSTLK2017 12. Mutta kun Jaakob kuuli Egyptissä olevan vehnää, hän lähetti isämme sinne
ensimmäisen kerran.
Biblia1776 12. Mutta kuin Jakob kuuli Egyptissä jyviä olevan, lähetti hän sinne meidän isämme
ensimmäisen kerran.

CPR1642 12. Mutta cosca Jacob cuuli Egyptis jywiä olewan lähetti hän sinne meidän Isämme?
UT1548 12. Mutta coska sis Jacob cwli Egiptis oleua' Jyuije/ lehetti hen ensin meiden Isemme.(
Mutta koska siis Jakob kuuli Egyptissä olewan jywiä/ lähetti hän ensin meidän isämme.)
Ref2016NTSve 12. Men då Jakob hörde att det fanns säd i Egypten, sände han våra fäder dit första
(gången).
13
TR Scriverer 13. καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ ἀνεγνωρίσθη Ἰωσὴφ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ, καὶ
φανερὸν ἐγένετο τῷ Φαραὼ τὸ γένος τοῦ Ἰωσήφ.
Gr-East 13. καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ ἀνεγνωρίσθη Ἰωσὴφ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ καὶ φανερὸν
ἐγένετο τῷ Φαραὼ τὸ γένος τοῦ Ἰωσήφ.

καὶ

ἐν

τῷ

δευτέρῳ

ἀνεγνωρίσθη Ἰωσὴφ τοῖς

ἀδελφοῖς αὐτοῦ καὶ

kai
en
tō
deuterō
tois
anegnōristhē Iōsēf
adelfois
G2532 G1722 G3588 G1208
G2501 G3588 G80
G319
ja
toisella kerralla tuli tunnetuksi Joosef
veljilleen

φανερὸν ἐγένετο τῷ

Φαραὼ τὸ

γένος τοῦ

autou kai
G846 G2532
ja

Ἰωσήφ

faneron
faraō
to
genos tou
Iōsēf
egeneto tō
G5318
G1096 G3588 G5328 G3588 G1085 G3588 G2501
faaraolle
suku
Joosefin
nähtäväksi tuli
TKIS 13. Toisella kerralla Joosefin veljet tunsivat hänet, ja Joosefin suku tuli faraon tietoon.
FiSTLK2017 13. Toisella kerralla Joosef teki itsensä tunnetuksi veljilleen, ja farao sai tietää
Joosefin syntyperän.
Biblia1776 13. Ja kuin hän toistamiseen heidät lähetti, tunnettiin Joseph veljiltänsä; ja Josephin
suku tuli Pharaolle tiettäväksi.
CPR1642 13. Ja cosca hän toistamisen heidän lähetti tuttin Joseph weljildäns: ja Josephin sucu
tuli Pharaolle tiettäwäxi.
UT1548 13. Ja quin hen taas heite lehetti/ nin Joseph tuttijn henen Welildens. Ja Josephin sucu
tuli Pharaon tietteuexi.( Ja kuin hän taas heitä lähetti/ niin Joseph tuttiin hänen weljillensä. Ja
Josephin suku tuli pharaon tiettäwäksi.)
Ref2016NTSve 13. Och den andra gången gav Josef sig till känna för sina bröder och Farao fick
reda på Josefs släkt.
14
TR Scriverer 14. ἀποστείλας δὲ Ἰωσὴφ μετεκαλέσατο τὸν πατέρα αὐτοῦ Ἰακώβ, καὶ
πᾶσαν τὴν συγγένειαν αὐτοῦ, ἐν ψυχαῖς ἑβδομήκοντα πέντε.
Gr-East 14. ἀποστείλας δὲ Ἰωσὴφ μετεκαλέσατο τὸν πατέρα αὐτοῦ Ἰακὼβ καὶ πᾶσαν
τὴν συγγένειαν αὐτοῦ ἐν ψυχαῖς ἑβδομήκοντα πέντε.

ἀποστείλας δὲ
aposteilas
G649
niin lähetti

πᾶσαν τὴν

Ἰωσὴφ μετεκαλέσατο

τὸν

πατέρα αὐτοῦ Ἰακώβ καὶ

ton
de
Iōsēf
metekalesato
patera
G3588
G1161 G2501 G3333
G3962
Joosef kutsumaan luokseen
isänsä

συγγένειαν αὐτοῦ ἐν

kai
autou Iakōb
G846 G2384 G2532
Jaakobin ja

ψυχαῖς ἑβδομήκοντα

syngeneian autou en
psychais hebdomēkonta
pasan tēn
G1440
G3956 G3588 G4772
G846 G1722 G5590
sukulaisensa
henkeä
seitsemänkymmentä
kaikki

πέντε
pente
G4002
viisi/ seitsemänkymmentä viisi henkeä
TKIS 14. Niin Joosef lähetti kutsumaan luokseen isänsä Jaakobin ja koko sukunsa*,
seitsemänkymmentä viisi henkeä.
FiSTLK2017 14. Joosef lähetti kutsumaan luokseen isänsä Jaakobin ja koko sukunsa,
seitsemänkymmentä viisi henkeä. [5]
Biblia1776 14. Niin Joseph lähetti ja antoi tuoda isänsä Jakobin ja kaiken hänen sukunsa, viisi
sielua kahdeksattakymmentä.
CPR1642 14. Nijn Joseph lähetti ja andoi tuoda Isäns Jacobin ja caiken hänen sucuns wijsi henge
cahdexattakymmendä.
UT1548 14. Nin lehetti Joseph ia annoi toodha henen Isens Jacobin/ ia caike' hene' Sughunsa/ wisi
Hengi cadhexattakymmende.( Niin lähetti Joseph ja antoi tuoda hänen isänsä Jakobin/ ja kaiken
hänen sukunsa/ wissi henkiä kahdeksatta kymmentä.)
Ref2016NTSve 14. Då skickade Josef (bud) och kallade sin far Jakob till sig och hela sin släkt,
sjuttiofem själar.
15
TR Scriverer 15. κατέβη δὲ Ἰακὼβ εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἐτελεύτησεν αὐτὸς καὶ οἱ πατέρες
ἡμῶν•
Gr-East 15. κατέβη δὲ Ἰακὼβ εἰς Αἴγυπτον καὶ ἐτελεύτησεν αὐτὸς καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν,

κατέβη δὲ

Ἰακὼβ εἰς

Αἴγυπτον καὶ

katebē de
Iakōb eis
Aigypton
G2597 G1161 G2384 G1519 G125
ja tuli
Jaakob
Egyptiin

ἐτελεύτησεν αὐτὸς καὶ

kai
eteleutēsen
G2532 G5053
ja
kuoli

οἱ

πατέρες

oi
pateres
autos kai
G846 G2532 G3588 G3962
isämme
hän
ja

ἡμῶν·
hēmōn
G2257
meidän
TKIS 15. Silloin Jaakob meni alas Egyptiin ja kuoli, hän ja isämme.
FiSTLK2017 15. Jaakob meni Egyptiin. Sitten hän kuoli, ja myös isämme kuolivat,
Biblia1776 15. Ja Jakob meni alas Egyptiin, ja hän kuoli, niin myös meidän isämme.

CPR1642 15. Ja Jacob meni alas Egyptin ja cuoli nijn myös meidän Isäm.
UT1548 15. Ja Jacob alasmeni Egiptijn/ ia hen cooli/ ia mös meiden Iset.( Ja Jakob alas meni
Egyptiin/ ja hän kuoli/ ja myös meidän isät.)
Ref2016NTSve 15. Och Jakob drog ner till Egypten, och han dog, han och våra fäder.
16
TR Scriverer 16. καὶ μετετέθησαν εἰς Σιχέμ, καὶ ἐτέθησαν ἐν τῷ μνήματι ὅ ὠνήσατο
Ἀβραὰμ τιμῆς ἀργυρίου παρὰ τῶν υἱῶν Ἐμὸρ τοῦ Σιχέμ.
Gr-East 16. καὶ μετετέθησαν εἰς Συχὲμ καὶ ἐτέθησαν ἐν τῷ μνήματι ᾧ ὠνήσατο Ἀβραὰμ
τιμῆς ἀργυρίου παρὰ τῶν υἱῶν Ἐμμὸρ τοῦ Συχέμ.

καὶ

μετετέθησαν εἰς

Σιχέμ

καὶ

ἐτέθησαν

ἐν

τῷ

μνήματι ὅ

kai
metetethēsan eis
Sichem kai
etethēsan
en
tō
mnēmati ho
G2532 G3346
G1519 G4966 G2532 G5087
G1722 G3588 G3418
G3739
ja
heidät siirrettiin
hänet laskettiin
Sikemiin ja
hautaan jonka

ὠνήσατο Ἀβραὰμ τιμῆς ἀργυρίου

παρὰ τῶν

υἱῶν Ἐμὸρ

τοῦ

ōnēsato Abraam timēs argyriou
para tōn
hyiōn Emor
tou
G5608
G11
G5092 G694
G3844 G3588 G5207 G1697 G3588
pojilta Hamorin
oli ostanut Aabraham rahalla hopean/ hopearahalla

Σιχέμ
Sichem
G4966
Sikemin
TKIS 16. Ja heidät siirrettiin Sikemiin ja pantiin siihen hautaan, jonka Aabraham oli rahalla* ostanut
Sikemin Emmorin lapsilta."
FiSTLK2017 16. ja heidät siirrettiin Sikemiin ja pantiin siihen hautaan, jonka Aabraham oli ostanut
hopealla Hamorin pojilta Sikemissä.
Biblia1776 16. Ja he vietiin Sikemiin ja pantiin siihen hautaan, jonka Abraham oli Hemorin lapsilta
rahalla ostanut Sikemissä.
CPR1642 16. Ja wietin Sichemijn ja pandin sijhen hautaan jonga Abraham oli Hemorin lapsilda
rahalla ostanut Sichemis.
UT1548 16. Ja ylitzewietin Sichemin/ ia pantijn sijhen Hautan ionga Abraham oli ostanut Rahalla
Hemorrin lapsilda/ ioca oli Sichemin poica.( Ja ylitse wietiin Sichemiin/ ja pantiin siihen hautaan
jonka Abraham oli ostanut rahalla Hemorrin lapsilta/ joka oli Sichemin poika.)
Ref2016NTSve 16. Och de blev förda till Sikem och lades i den grav som Abraham hade köpt för en
summa pengar av sönerna till Hamor från Sikem.
17
TR Scriverer 17. καθὼς δὲ ἤγγιζεν ὁ χρόνος τῆς ἐπαγγελίας ἧς ὤμοσεν ὁ Θεὸς τῷ
Ἀβραάμ, ηὔξησεν ὁ λαὸς καὶ ἐπληθύνθη ἐν Αἰγύπτῳ,
Gr-East 17. Καθὼς δὲ ἤγγιζεν ὁ χρόνος τῆς ἐπαγγελίας ἣν ὤμοσεν ὁ Θεὸς τῷ Ἀβραάμ,
ηὔξησεν ὁ λαὸς καὶ ἐπληθύνθη ἐν Αἰγύπτῳ,

καθὼς

δὲ

ἤγγιζεν ὁ

χρόνος τῆς

kathōs
de
ēngidzen ho
chronos tēs
epangelias
G2531
G1161 G1448
G3588 G5550 G3588 G1860
ja sitten kun
lähestyi
aika
lupauksen

ὁ

Θεὸς τῷ

Ἀβραάμ

ηὔξησεν ὁ

ὤμοσεν

ἐπαγγελίας ἧς

ōmosen
hēs
G3739 G3660
jonka oli vannonut valalla

λαὸς καὶ

ἐπληθύνθη ἐν

ho
Theos tō
Abraam
ēuksēsen ho
laos
kai
eplēthynthē en
G3588 G2316 G3588 G11
G837
G3588 G2992 G2532 G4129
G1722
Jumala
kansa
ja
Aabrahamille kasvoi
lisääntyi

Αἰγύπτῳ
Aigyptō
G125
Egyptissä
TKIS 17. Mutta sitä mukaa kuin lähestyi sen lupauksen aika, jonka Jumala oli vannonut*
Aabrahamille, kasvoi kansa ja lisääntyi Egyptissä,
FiSTLK2017 17. Mutta sitä mukaa kun lähestyi sen lupauksen aika, jonka Jumala oli luvannut
valalla Aabrahamille, kansa kasvoi ja lisääntyi Egyptissä,
Biblia1776 17. Mutta kuin lupauksen aika lähestyi, josta Jumala oli Abrahamille vannonut, kasvoi ja
eneni kansa Egyptissä,
CPR1642 17. COsca lupauxen aica lähestyi josta Jumala oli Abrahamille wannonut caswoi ja enäni
Canssa Egyptis:
UT1548 17. Coska nyt lupauxen aica lähestui/ iosta Jumala oli Abrahamille wannonut/ caswoi
Canssa/ ia enäni Egiptis/( Koska nyt lupauksen aika lähestyi/ josta Jumala oli Abrahamille
wannonut/ kaswoi kansa/ ja eneni Egyptissä/)
Ref2016NTSve 17. Men när tiden närmade sig för det löfte som Gud hade svurit till Abraham med
ed, växte folket i antal i Egypten och blev talrikt,
TR Scriverer 18. ἄχρις οὗ ἀνέστη βασιλεὺς ἕτερος, ὃς οὐκ ᾔδει τὸν Ἰωσήφ.
Gr-East 18. ἄχρις οὗ ἀνέστη βασιλεὺς ἕτερος, ὃς οὐκ ᾔδει τὸν Ἰωσήφ.
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TKIS 18. kunnes [Egyptiä hallitsemaan] nousi toinen kuningas, joka ei tuntenut Joosefia.
FiSTLK2017 18. kunnes Egyptiä hallitsemaan nousi toinen kuningas, joka ei tiennyt Joosefista.
Biblia1776 18. Siihenasti kuin toinen kuningas tuli, joka ei Josephista mitään tietänyt.
CPR1642 18. Sijhenasti cuin toinen Cuningas tuli joca ei Josephist mitän tiennyt.
UT1548 18. sihenasti quin toinen Kuningas ylestuli/ ioca ei miten Josephist tietenyt.( siihenasti
kuin toinen kuningas ylös tuli/ joka ei mitään Josephista tietänyt.)
Ref2016NTSve 18. tills det uppstod en annan kung, som inte kände Josef.
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TR Scriverer 19. οὗτος κατασοφισάμενος τὸ γένος ἡμῶν, ἐκάκωσε τοὺς πατέρας ἡμῶν,
τοῦ ποιεῖν ἔκθετα τὰ βρέφη αὐτῶν, εἰς τὸ μὴ ζωογονεῖσθαι.
Gr-East 19. οὗτος κατασοφισάμενος τὸ γένος ἡμῶν ἐκάκωσε τοὺς πατέρας ἡμῶν τοῦ
ποιεῖν ἔκθετα τὰ βρέφη αὐτῶν, εἰς τὸ μὴ ζῳογονεῖσθαι·
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TKIS 19. Tämä kohteli kavalasti kansaamme ja sorti isiämme ja sai heidät panemaan heitteille
pienoisensa, jotteivät ne jäisi eloon.
FiSTLK2017 19. Tämä kohteli kavalasti sukuamme ja sorti isiämme ja pani heidät jättämään
heitteille pienet lapsensa, etteivät ne jäisi eloon.
Biblia1776 19. Tämä meidän sukuamme kavalasti juonitteli, ja meni pahasti meidän isäimme
kanssa, niin että heidän piti nuoret lapsensa heittämän pois, ettei he olisi saaneet elää.
CPR1642 19. Tämä meidän sucumme cawalast wietteli ja meni pahasti meidän Isäimme cansa ja
toimitti että heidän piti nuoret lapsens poisheittämän ettei he olis elänet.
UT1548 19. Teme meiden Sughun caualast wietteli/ ia pahasti meni meiden Isein cansa/ nin ette
heiden piti heiden Nooret Lapsens poisheittemen/ ettei sickiet eleueiset olis.( Tämä meidän suwun
kawalasti wietteli/ ja pahasti meni meidän isäin kanssa/ niin että heidän piti heidän nuoret
lapsensa pois heittämän/ ettei sikiöt eläwäiset olisi.)
Ref2016NTSve 19. Han gick fram med list mot vårt folk och behandlade våra fäder illa, så att de
måste sätta ut sina nyfödda, för att de inte skulle överleva.
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TR Scriverer 20. ἐν ᾧ καιρῷ ἐγεννήθη Μωσῆς, καὶ ἦν ἀστεῖος τῷ Θεῷ• ὃς ἀνετράφη
μῆνας τρεῖς ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ.
Gr-East 20. ἐν ᾧ καιρῷ ἐγεννήθη Μωϋσῆς, καὶ ἦν ἀστεῖος τῷ Θεῷ· ὃς ἀνετράφη μῆνας
τρεῖς ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ.
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TKIS 20. Siihen aikaan syntyi Mooses, ja hän oli Jumalalle otollinen. Häntä elätettiin kolme
kuukautta isänsä kotona.
FiSTLK2017 20. Siihen aikaan syntyi Mooses, ja hän oli Jumalalle otollinen. Häntä elätettiin kolme
kuukautta isänsä kodissa.
Biblia1776 20. Siihen aikaan syntyi Moses, ja hän oli Jumalalle otollinen, ja elätettiin kolme
kuukautta isänsä huoneessa.
CPR1642 20. SIihen aican syndyi Moses ja hän oli Jumalalle otollinen lapsi ja elätettin colme
Cuucautta Isäns huonesa.
UT1548 20. Sihen aican syndyi Moses/ ia hen oli Jumalan otolinen/ ia eletettin colmet Cwcautta
henen Isens Honesa.( Siihen aikaan syntyi Moses/ ja hän oli Jumalan otollinen/ ja elätettiin kolme
kuukautta hänen isänsä huoneessa.)
Ref2016NTSve 20. Vid den tiden föddes Mose och han var välbehaglig inför Gud, och blev fostrad i
sin fars familj i tre månader.
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TR Scriverer 21. ἐκτεθέντα δὲ αὐτόν, ἀνείλετο αὐτὸν ἡ θυγάτηρ Φαραώ, καὶ ἀνεθρέψατο
αὐτὸν ἑαυτῇ εἰς υἱόν.
Gr-East 21. ἐκτεθέντα δὲ αὐτὸν ἀνείλετο αὐτὸν ἡ θυγάτηρ Φαραὼ καὶ ἀνεθρέψατο
αὐτὸν ἑαυτῇ εἰς υἱόν.
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TKIS 21. Mutta kun hänet oli pantu heitteille, faraon tytär otti hänet ja kasvatti hänet pojaksensa.
FiSTLK2017 21. Mutta kun hänet oli pantu heitteille, otti faraon tytär hänet ja kasvatti hänet
pojakseen.
Biblia1776 21. Mutta kuin hän heitetty oli ulos, otti Pharaon tytär hänen ja kasvatti itsellensä
pojaksi.
CPR1642 21. Cosca hängin ulosheitetty oli otti Pharaon tytär hänen ja caswatti idzellens pojaxi.

UT1548 21. Coska he' nyt wlosheitetty oli/ nin Pharaonin Tyter otti henen/ ia yleskaswatti sen
itzellens poiaxi.( Koska hän nyt ulos heitetty oli/ niin pharaon tytär otti hänen/ ja ylös kaswatti sen
itsellensä pojaksi.)
Ref2016NTSve 21. Och då han sattes ut, tog Faraos dotter upp honom och uppfostrade honom
som sin egen son.
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TR Scriverer 22. καὶ ἐπαιδεύθη Μωσῆς πάσῃ σοφίᾳ Αἰγυπτίων• ἦν δὲ δυνατὸς ἐν λόγοις
καὶ ἐν ἔργοις.
Gr-East 22. καὶ ἐπαιδεύθη Μωϋσῆς πάσῃ σοφίᾳ Αἰγυπτίων, ἦν δὲ δυνατὸς ἐν λόγοις
καὶ ἐν ἔργοις.
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TKIS 22. Moosekselle opetettiin kaikkea egyptiläisten viisautta, ja hän oli voimallinen sanoissa ja
teoissa.
FiSTLK2017 22. Mooses kasvatettiin kaikkeen egyptiläiseen viisauteen, ja hän oli voimallinen
sanoissa ja teoissa.
Biblia1776 22. Ja Moses opetettiin kaikessa Egyptiläisten viisaudessa, ja oli voimallinen sanoissa
ja töissä.
CPR1642 22. Ja Moses opetettin caikes Egyptin wijsaudes ja oli woimallinen töisä ja sanoisa.
UT1548 22. Ja Moses opetettin caikis Egiptin wijsauxes/ ia oli woimalinen töise ia sanoisa.( Ja
Moses opetettiin kaikissa Egyptin wiisauksissa/ ja oli woimallinen töissä ja sanoissa.)
Ref2016NTSve 22. Och Mose blev undervisad i all den visdom som egyptierna hade och var mäktig
i ord och i gärningar.
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TR Scriverer 23. ὡς δὲ ἐπληροῦτο αὐτῷ τεσσαρακονταετὴς χρόνος, ἀνέβη ἐπὶ τὴν
καρδίαν αὐτοῦ ἐπισκέψασθαι τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ.
Gr-East 23. Ὡς δὲ ἐπληροῦτο αὐτῷ τεσσαρακονταετὴς χρόνος, ἀνέβη εἰς τὴν καρδίαν
αὐτοῦ ἐπισκέψασθαι τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ.
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TKIS 23. Kun hän oli täyttänyt neljäkymmentä vuotta, nousi hänen sydämeensä ajatus mennä
katsomaan veljiään, Israelin lapsia.
FiSTLK2017 23. Mutta kun hän oli täyttänyt neljäkymmentä vuotta, nousi hänen sydämeensä
ajatus mennä katsomaan veljiään israelilaisia.
Biblia1776 23. Mutta kuin hän oli neljänkymmenen ajastajan vanha, joukahtui hänen sydämeensä
mennä katsomaan veljiänsä Israelin lapsia.
CPR1642 23. MUtta cosca hän oli neljäkymmendä ajastaica wanha joucahtui hänen mieleens että
hän tahtoi cadzo weljejäns Israelin lapsia.
UT1548 23. Mutta quin hen oli neliekymmende aijastaica wanha/ tuli henen mieleens/ ette hen
tactoi etzie henen welijens Israelin lapsia.( Mutta kuin hän oli neljäkymmentä ajastaikaa wanha/
tuli hänen mieleensä/ että hän tahtoi etsiä hänen weljiänsä Israelin lapsia.)
Ref2016NTSve 23. Men när han blev fyrtio år gammal, blev det lagt på hans hjärta att han skulle
besöka sina bröder, Israels barn.
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TR Scriverer 24. καὶ ἰδών τινα ἀδικούμενον, ἠμύνατο καὶ ἐποίησεν ἐκδίκησιν τῷ
καταπονουμένῳ, πατάξας τὸν Αἰγύπτιον•
Gr-East 24. καὶ ἰδών τινα ἀδικούμενον ἠμύνατο, καὶ ἐποιήσατο ἐκδίκησιν τῷ
καταπονουμένῳ πατάξας τὸν Αἰγύπτιον.
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TKIS 24. Nähdessään eräälle heistä tehtävän vääryyttä, hän puolusti tätä ja kosti pahoinpidellyn
puolesta tappaen egyptiläisen.
FiSTLK2017 24. Nähdessään eräälle heistä tehtävän vääryyttä hän puolusti häntä ja kosti
pahoinpidellyn puolesta ja löi egyptiläisen hengiltä.
Biblia1776 24. Ja kuin hän näki yhdelle vääryyttä tehtävän, autti hän häntä ja kosti hänen
puolestansa, joka vääryyttä kärsi, ja löi Egyptin miehen.

CPR1642 24. Ja cuin hän yhdelle heistä näki wääryttä tehtäwän autti hän händä ja costi hänen
puolestans joca wääryttä kärsei ja löi Egyptin miehen.
UT1548 24. Ja quin hen yhdelle näki wärytt techteuen/ nin he' auitti hende/ ia costi henen
polestans ioca wärytte kersi/ ia löi sen Egiptin miehen.( Ja kuin hän yhdelle näki wääryyttä
tehtäwän/ niin hän awitti häntä/ ja kosti hänen puolestansa joka wääryyttä kärsi/ ja löi sen Egyptin
miehen.)
Ref2016NTSve 24. Då han såg en (av dem) bli illa behandlad, försvarade han (honom) och
hämnades den misshandlade och slog ihjäl egyptiern.
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TR Scriverer 25. ἐνόμιζε δὲ συνιέναι τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ὅτι ὁ Θεὸς διὰ χειρὸς αὐτοῦ
δίδωσιν αὐτοῖς σωτηρίαν• οἱ δὲ οὐ συνῆκαν.
Gr-East 25. ἐνόμιζε δὲ συνιέναι τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ὅτι ὁ Θεὸς διὰ χειρὸς αὐτοῦ
δίδωσιν αὐτοῖς σωτηρίαν· οἱ δὲ οὐ συνῆκαν.
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TKIS 25. Hän luuli näet veljiensä ymmärtävän, että Jumala hänen avullaan* antaa heille
pelastuksen. Mutta he eivät ymmärtäneet.
FiSTLK2017 25. Hän luuli veljiensä ymmärtävän, että Jumala hänen kätensä kautta oli antava heille
pelastuksen, mutta he eivät sitä ymmärtäneet.
Biblia1776 25. Mutta hän luuli veljiensä sen ymmärtävän, että Jumala hänen kätensä kautta oli
heille vapauden antava; vaan eivät he ymmärtäneet.
CPR1642 25. Mutta hän luuli weljens sen ymmärtäwän että Jumala tahtoi heitä wapahta hänen
kätens cautta: waan ei he ymmärtänet.
UT1548 25. Mutta hen lwli henen Welijens sen ymmerteuen/ ette Jumala tactoi heite wapatta
henen Kädhens cautta. Waan eiuet he ymmertenet.( Mutta hän luuli hänen weljiensä sen
ymmärtäwän/ että Jumala tahtoi heitä wapauttaa hänen kätensä kautta. Waan eiwät he
ymmärtäneet.)
Ref2016NTSve 25. För han trodde att hans bröder skulle förstå, att Gud genom hans hand skulle
rädda dem, men de förstod det inte.
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TR Scriverer 26. τῇ δὲ ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ ὤφθη αὐτοῖς μαχομένοις, καὶ συνήλασεν αὐτοὺς
εἰς εἰρήνην, εἰπών, Ἄνδρες, ἀδελφοί ἐστε ὑμεῖς• ἱνατί ἀδικεῖτε ἀλλήλους;
Gr-East 26. τῇ τε ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ ὤφθη αὐτοῖς μαχομένοις, καὶ συνήλασεν αὐτοὺς εἰς
εἰρήνην εἰπών· ἄνδρες, ἀδελφοί ἐστε ὑμεῖς· ἵνα τί ἀδικεῖτε ἀλλήλους;
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TKIS 26. Seuraavana päivänä hän ilmestyi heidän luokseen, kun he riitelivät, ja *kehoitti heitä
sovintoon* sanoen: 'Miehet, te olette veljiä. Miksi teette toisillenne vääryyttä?'
FiSTLK2017 26. Seuraavana päivänä hän ilmestyi heidän luokseen heidän riidellessään ja yritti
saada heitä sopimaan sanoen: 'Tehän olette veljiä, miehet, miksi teette vääryyttä toisillenne?'
Biblia1776 26. Ja hän tuli toisena päivänä heidän tykönsä, jotka keskenänsä riitelivät, ja sovitti
heitä, sanoen: rakkaat miehet, te olette veljekset: miksi te toinen toisellenne vääryyttä teette?
CPR1642 26. Ja hän tuli toisna päiwänä heidän tygöns cosca he keskenäns rijtelit ja sowitti heitä
sanoden: rackat miehet te oletta weljexet mixi te toinen toisenne wääryttä teette?
UT1548 26. Ja toisna peiuen tuli hen heiden tygens/ Coska he keskenens ritelit/ nin hen souitteli
heite sanoden/ Rackat Miehet/ weliexet te oletta/ mixi te toinen toisenna wärytte teet?( Ja toisena
päiwän tuli hän heidän tykönsä/ Koska he keskenänsä riitelit/ niin hän sowitteli heitä sanoen/
Rakkaat miehet/ weljekset te olette/ miksi te toinen toisenne wääryyttä teet?)
Ref2016NTSve 26. Och nästa dag kom han fram till dem när de slogs och försökte få dem att bli
sams och sa: Män, ni är ju bröder. Varför gör ni varandra illa?
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TR Scriverer 27. ὁ δὲ ἀδικῶν τὸν πλησίον ἀπώσατο αὐτόν, εἰπών, Τίς σε κατέστησεν
ἄρχοντα καὶ δικαστὴν ἐφ’ ἡμᾶς;
Gr-East 27. ὁ δὲ ἀδικῶν τὸν πλησίον ἀπώσατο αὐτὸν εἰπών· τίς σε κατέστησεν ἄρχοντα
καὶ δικαστὴν ἐφ’ ἡμῶν;

ὁ

δὲ

ἀδικῶν

τὸν

πλησίον

ἀπώσατο

αὐτόν εἰπών τίς

ho
de
adikōn
ton
plēsion
apōsato
auton eipōn tis
G3588 G1161 G91
G3588 G4139
G683
G846 G2036 G5101
ja se
joka väärin teki
lähimmäiselleen työnsi luotaan hänet sanoen kuka

σε

κατέστησεν ἄρχοντα

καὶ

δικαστὴν ἐφ’

ἡμᾶς

se
kai
hēmas
dikastēn ef
katestēsen archonta
G2532
G4571 G2525
G1348
G758
G1909 G2248
sinut on asettanut päämieheksi ja
meille
tuomariksi
TKIS 27. Mutta se, joka teki lähimmäiselleen vääryyttä, työnsi hänet pois sanoen: 'Kuka on
asettanut sinut päämieheksemme ja tuomariksemme?

FiSTLK2017 27. Mutta se, joka teki vääryyttä lähimmäiselleen, työnsi hänet pois ja sanoi: 'Kuka
sinut on asettanut päämieheksemme ja tuomariksemme?
Biblia1776 27. Mutta se, joka lähimmäisellensä vääryyttä teki, lykkäsi häntä, sanoen: kuka sinun on
pannut päämieheksi ja tuomariksi meidän ylitsemme?
CPR1642 27. Mutta se joca lähimmäisellens wääryttä teki lyckäis händä sanoden: cuca sinun on
pannut meidän Päämiehexem ja Duomarixem?
UT1548 27. Mutta se ioca Lehimeisens wärytte teki/ poislyckesi henen sanoden/ Cuca sinun on
pannut Pämiehexi ia Domarixi meiden pälen?( Mutta se joka lähimmäisensä wääryyttä teki/ pois
lykkäsi hänen sanoen/ Kuka sinun on pannut päämieheksi ja tuomariksi meidän päällen?)
Ref2016NTSve 27. Men den som hade handlat orätt mot sin landsman stötte bort honom, och sa:
Vem har satt dig till ledare och domare över oss?
TR Scriverer 28. μὴ ἀνελεῖν με σὺ θέλεις, ὃν τρόπον ἀνεῖλες χθὲς τὸν Αἰγύπτιον;
Gr-East 28. μὴ ἀνελεῖν με σὺ θέλεις ὃν τρόπον ἀνεῖλες ἐχθὲς τὸν Αἰγύπτιον;
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TKIS 28. Aiotko tappaa minut niin kuin eilen tapoit egyptiläisen?'
FiSTLK2017 28. Aiotko tappaa minutkin, kuten tapoit eilen egyptiläisen?'
Biblia1776 28. Vai tahdotkos sinä minua niin tappaa, kuin sinä Egyptiläisen eilen tapoit?
CPR1642 28. Wai tahdotcos minungin nijn tappa cuins Egyptin miehen eiläin tapoit?
UT1548 28. Wai tadhocos mös minua tappa/ ninquin sine tapoit eilen sen Egiptin miehen?( Wai
tahdotkos myös minua tappaa/ niinkuin sinä tapoit eilen sen Egyptin miehen?)
Ref2016NTSve 28. Inte vill du väl döda mig, som du dödade egyptiern i går?
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TR Scriverer 29. ἔφυγε δὲ Μωσῆς ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ, καὶ ἐγένετο πάροικος ἐν γῇ
Μαδιάμ, οὗ ἐγέννησεν υἱοὺς δύο.
Gr-East 29. ἔφυγε δὲ Μωϋσῆς ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ, καὶ ἐγένετο πάροικος ἐν γῇ Μαδιάμ,
οὗ ἐγέννησεν υἱοὺς δύο.
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TKIS 29. Tämän puheen vuoksi Mooses pakeni ja oli muukalaisena Midianin maassa, ja siellä hän
sai* kaksi poikaa.
FiSTLK2017 29. Tämän puheen tähden Mooses pakeni ja oli muukalaisena Midianin maassa, ja
siellä hänelle syntyi kaksi poikaa.
Biblia1776 29. Niin Moses pakeni tämän puheen tähden, ja oli Madiamin maakunnassa
muukalainen, jossa hän kaksi poikaa siitti.
CPR1642 29. Ja Moses pakeni tämän puhen tähden ja oli Madian maacunnas muucalainen josa
hän caxi poica sijtti.
UT1548 29. Ja pakeni Moses temen puhen teden/ ia oli Mwcalainen Madian maakunnas/ iossa
hen synnytti caxi poica.( Ja pakeni Moses tämän puheen tähden/ ja oli muukalainen Median
maakunnas/ jossa hän synnytti kaksi poikaa.)
Ref2016NTSve 29. Då flydde Mose för dessa ords skull och blev en främling i Midjans land, där två
söner föddes åt honom.
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TR Scriverer 30. καὶ πληρωθέντων ἐτῶν τεσσαράκοντα, ὤφθη αὐτῷ ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ
ὄρους Σινᾶ ἄγγελος Κυρίου ἐν φλογὶ πυρὸς βάτου.
Gr-East 30. Καὶ πληρωθέντων ἐτῶν τεσσαράκοντα ὤφθη αὐτῷ ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ ὄρους
Σινᾶ ἄγγελος Κυρίου ἐν φλογὶ πυρὸς βάτου.
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TKIS 30. Neljänkymmenen vuoden kuluttua hänelle ilmestyi Siinain vuoren autiomaassa (Herran)
enkeli orjantappurapensaan tulenliekissä.
FiSTLK2017 30. Kun neljäkymmentä vuotta oli täynnä, hänelle ilmestyi Siinain vuoren erämaassa
enkeli palavan orjantappurapensaan liekissä.
Biblia1776 30. Ja neljänkymmenen ajastajan perästä ilmestyi hänelle Herran enkeli korvessa,
Sinain vuorella, pensaan tulen liekissä.
CPR1642 30. JA neljänkymmenen ajastajan perästä ilmestyi hänelle HERran Engeli corwesa Sinain
wuorella tulises pensas.
UT1548 30. Ja nelienkymmenen aijastaian pereste ilmestui HERran Engeli henelle Corues Sinain
worell Tulises Pensahas.( Ja neljänkymmenen ajastajan perästä ilmestyi Herran enkeli hänelle

korwes Sinain wuorella tulisessa pensaassa.)
Ref2016NTSve 30. Och när fyrtio år hade gått, visade sig en Herrens ängel för honom i öknen vid
Sinai berg i flamman från en brinnande törnbuske.
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TR Scriverer 31. ὁ δὲ Μωσῆς ἰδὼν ἐθαύμασε τὸ ὅραμα• προσερχομένου δὲ αὐτοῦ
κατανοῆσαι, ἐγένετο φωνὴ Κυρίου πρὸς αὐτόν,
Gr-East 31. ὁ δὲ Μωϋσῆς ἰδὼν ἐθαύμαζε τὸ ὅραμα· προσερχομένου δὲ αὐτοῦ
κατανοῆσαι ἐγένετο φωνὴ Κυρίου πρὸς αὐτόν·
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TKIS 31. Sen nähdessään Mooses ihmetteli näkyä, ja kun hän tuli lähelle katselemaan, *hänelle
tuli* Herran ääni:
FiSTLK2017 31. Kun Mooses näki sen, hän ihmetteli tätä näkyä. Kun hän meni katsomaan
tarkemmin, kuului Herran ääni, joka sanoi:
Biblia1776 31. Mutta kuin Moses sen näki, ihmetteli hän sitä näkyä, ja kuin hän meni lähes
katsomaan, niin tapahtui Herran ääni hänelle:
CPR1642 31. Cosca Moses sen näki ihmetteli hän sitä näky mutta cuin hän meni lähes cadzoman
nijn cuului HERran äni hänelle:
UT1548 31. Coska Moses sen näki/ ihmetteli hen site näky. Mutta quin hen tygemeni catzoman/
nin Herran äni cwlui henelle/( Koska Moses sen näki/ ihmetteli hän sitä näkyä. Mutta kuin hän tykö
meni katsoman/ niin Herran ääni kuului hänelle/)
Ref2016NTSve 31. Då Mose såg (det) förundrade han sig över synen, och då han gick närmare för
att se vad det var, kom Herrens röst till honom:
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TR Scriverer 32. Ἐγὼ ὁ Θεὸς τῶν πατέρων σου, ὁ Θεὸς Ἀβραὰμ καὶ ὁ Θεὸς Ἰσαὰκ καὶ
ὁ Θεὸς Ἰακώβ. ἔντρομος δὲ γενόμενος Μωσῆς οὐκ ἐτόλμα κατανοῆσαι.
Gr-East 32. ἐγὼ ὁ Θεὸς τῶν πατέρων σου, ὁ Θεὸς Ἀβραὰμ καὶ ὁ Θεὸς Ἰσαὰκ καὶ ὁ
Θεὸς Ἰακώβ. ἔντρομος δὲ γενόμενος Μωϋσῆς οὐκ ἐτόλμα κατανοῆσαι.
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TKIS 32. ’Minä olen isäisi Jumala, Aabrahamin (Jumala) ja lisakin (Jumala) ja Jaakobin Jumala.'
Niin Mooses alkoi vapista eikä rohjennut katsella.
FiSTLK2017 32. 'Minä olen isiesi Jumala, Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala.' Mooses alkoi
vapista eikä rohjennut katsoa sinne.
Biblia1776 32. Minä olen sinun isäis Jumala, Abrahamin Jumala, ja Isaakin Jumala, ja Jakobin
Jumala. Niin Moses vapisi eikä tohtinut sinne katsoa.
CPR1642 32. Minä olen sinun Isäis Jumala Abrahamin Jumala Isaachin Jumala ja Jacobin Jumala
nijn Moses wapisi eikä tohtinut sinne cadzoa.
UT1548 32. Mine olen sinun Iseis Jumala/ Abrahamin Jumala/ Isaachin Jumala ia Jacobin
Jumala. Nin Moses wapisi ia ei tochtinut sinne catzo.( Minä olen sinun isäisi Jumala/ Abrahamin
Jumala/ Isachin Jumala ja Jakobin Jumala. Niin Moses wapisi ja ei tohtinut sinne katsoa.)
Ref2016NTSve 32. Jag är dina fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då darrade
Mose av fruktan och vågade inte se dit.
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TR Scriverer 33. εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Κύριος, Λῦσον τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν σου• ὁ γὰρ
τόπος ἐν ᾧ ἕστηκας γῆ ἁγία ἐστίν.
Gr-East 33. εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Κύριος· λῦσον τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν σου· ὁ γὰρ τόπος ἐν
ᾧ ἕστηκας γῆ ἁγία ἐστίν.
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TKIS 33. Mutta Herra sanoi hänelle: ’Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maa.
FiSTLK2017 33. Mutta Herra sanoi hänelle: 'Riisu kengät jaloistasi, sillä paikka, jossa seisot, on
pyhää maata.

Biblia1776 33. Ja Herra sanoi hänelle: riisu kenkäs jaloistas; sillä sia, jossas seisot, on pyhä maa.
CPR1642 33. Ja HERRa sanoi hänelle: rijsu kengäs jalgoistas: sillä sia josas seisot on pyhä maa.
UT1548 33. Nin sanoi Herra henelle/ Risu sinun Kenges ialghoistas/ Sille se Sia cussas seisot/
ombi pyhe Maa.( Niin sanoi Herra hänelle/ Riisu sinun kenkäsi jaloistasi/ Sillä se sija kussas
seisot/ ompi pyhä maa.)
Ref2016NTSve 33. Då sa Herren till honom: Ta av sandalerna från dina fötter. För platsen där du
står är helig mark.
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TR Scriverer 34. ἰδὼν εἶδον τὴν κάκωσιν τοῦ λαοῦ μου τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ τοῦ
στεναγμοῦ αὐτῶν ἤκουσα• καὶ κατέβην ἐξελέσθαι αὐτούς• καὶ νῦν δεῦρο, ἀποστελῶ σε
εἰς Αἴγυπτον.
Gr-East 34. ἰδὼν εἶδον τὴν κάκωσιν τοῦ λαοῦ μου τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ καὶ τοῦ στεναγμοῦ
αὐτῶν ἤκουσα, καὶ κατέβην ἐξελέσθαι αὐτούς· καὶ νῦν δεῦρο ἀποστελῶ σε εἰς
Αἴγυπτον.
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TKIS 34. Olen näkemällä nähnyt kansani sorron Egyptissä ja kuullut heidän huokauksensa ja olen
astunut alas pelastamaan heidät. Tule siis nyt, minä lähetän sinut Egyptiin.’
FiSTLK2017 34. Olen totisesti nähnyt kansani kurjuuden Egyptissä ja kuullut heidän huokauksensa,
ja olen astunut alas vapauttamaan heidät. Nyt, tule tänne, lähetän sinut Egyptiin.'
Biblia1776 34. Minä olen nähden nähnyt kansani tuskan Egyptissä, ja olen heidän huokauksensa
kuullut, ja tulin alas heitä ottamaan ulos: tule siis nyt tänne, minä lähetän sinun Egyptiin.
CPR1642 34. Minä olen kyllä nähnyt minun Canssani tuscan Egyptis ja olen heidän huocauxens
cuullut ja alastulin heitä wapahtaman tule sijs nyt tänne minä lähetän sinun Egyptijn.
UT1548 34. Mine olen kylle nähnyt minun Canssani tuskan ioca Egiptis ombi/ Ja olen heiden
hoocauxens cwllut/ ia alasastuin heite wapattaman. Ja tule nyt tenne/ Mine leheten sinun Egiptijn.(
Minä olen kyllä nähnyt minun kansani tuskan joka Egyptissä ompi/ Ja olen heidän huokauksensa
kuullut/ ja alas astuin heitä wapauttaman. Ja tule nyt tänne/ Minä lähetän sinun Egyptiin.)
Ref2016NTSve 34. Jag har noga sett hur mitt folk förtrycks i Egypten, och jag har hört deras
suckan och jag har stigit ner för att befria dem. Och kom nu, jag vill sända dig till Egypten.
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TR Scriverer 35. τοῦτον τὸν Μωϋσῆν ὃν ἠρνήσαντο εἰπόντες, Τίς σε κατέστησεν

ἄρχοντα καὶ δικαστήν; τοῦτον ὁ Θεὸς ἄρχοντα καὶ λυτρωτὴν ἀπέστειλεν ἐν χειρὶ
ἀγγέλου τοῦ ὀφθέντος αὐτῷ ἐν τῇ βάτῳ.
Gr-East 35. Τοῦτον τὸν Μωϋσῆν ὃν ἠρνήσαντο εἰπόντες· τίς σε κατέστησεν ἄρχοντα καὶ
δικαστήν; τοῦτον ὁ Θεὸς ἄρχοντα καὶ λυτρωτὴν ἀπέστειλεν ἐν χειρὶ ἀγγέλου τοῦ
ὀφθέντος αὐτῷ ἐν τῇ βάτῳ.
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TKIS 35. Tämän Mooseksen, jonka he kielsivät sanoen: 'Kuka on asettanut sinut päämieheksi ja
tuomariksi?' hänet Jumala lähetti päämieheksi ja vapauttajaksi sen enkelin välityksellä, * joka
ilmestyi hänelle orjantappurapensaassa.
FiSTLK2017 35. Tämän Mooseksen, jonka he kielsivät sanoen: 'Kuka sinut on asettanut
päämieheksi ja tuomariksi?', hänet Jumala lähetti päämieheksi ja lunastajaksi sen enkelin kädellä,
joka oli ilmestynyt hänelle orjantappurapensaassa.
Biblia1776 35. Tämän Moseksen, jota he kielsivät, sanoen: kuka sinun on pannut päämieheksi ja
tuomariksi? tämän on Jumala lähettänyt päämieheksi ja vapahtajaksi, enkelin käden kautta, joka
hänelle pensaassa ilmestyi.
CPR1642 35. Tämän Mosexen jota he kielsit ja sanoit: cuca sinun on pannut Päämiehexi ja
Duomarixi? on Jumala lähettänyt Päämiehexi ja wapahtajaxi Engelin käden cautta joca hänelle
pensas ilmestyi.
UT1548 35. Temen Mosesen ionga he kielsit ia sanoit/ Cuca sinun on pannut Pämiehexi ia
Domarixi? Sen ombi Jumala( ma mine) Pämiehexi ia Wapattaiaxi lehettenyt Engelin Kätte mödhen/
ioca henelle ilmestui Pensahas.( Tämän Moseksen jonka he kielsit ja sanoit/ Kuka sinun on pannut
päämieheksi ja tuomariksi? Sen ompi Jumala päämieheksi ja wapahtajaksi lähettänyt enkelin kättä
myöten/ joka hänelle ilmestyi pensaassa.)
Ref2016NTSve 35. Denne Mose som de förnekade när de sa: Vem har satt dig till ledare och
domare? Honom sände Gud (till att vara) en ledare och befriare genom ängelns hand som
uppenbarade sig för honom i törnbusken.

36
TR Scriverer 36. οὗτος ἐξήγαγεν αὐτούς, ποιήσας τέρατα καὶ σημεῖα ἐν γῇ Αἰγύπτου καὶ
ἐν Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ, καὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἔτη τεσσαράκοντα.
Gr-East 36. οὗτος ἐξήγαγεν αὐτοὺς ποιήσας τέρατα καὶ σημεῖα ἐν γῇ Αἰγύπτῳ καὶ ἐν
Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ καὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἔτη τεσσαράκοντα.
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TKIS 36. Hän vei heidät ulos tehden ihmeitä ja tunnustekoja Egyptin maassa ja Punaisessa
meressä ja autiomaassa neljänkymmenen vuoden aikana.
FiSTLK2017 36. Hän johdatti heidät sieltä pois tehden ihmeitä ja tunnustekoja Egyptin maassa,
Punaisella merellä ja erämaassa neljänäkymmenenä vuotena.
Biblia1776 36. Tämä johdatti heitä ulos, ja teki ihmeitä ja merkkejä Egyptin maassa ja Punaisessa
meressä ja korvessa, neljäkymmentä ajastaikaa.
CPR1642 36. Tämä johdatti heitä ja teki ihmeitä ja merckejä Egyptis ja punaises meres ja corwes
neljäkymmendä ajastaica.
UT1548 36. Teme heite wloswei/ ia teki Ihmeit ia Mercki Egiptis/ ia Punaises Meres/ ia Corues
neliekymmende aijastaica.( Tämä heitä ulos wei/ ja teki ihmeitä ja merkkiä Egyptissä/ ja
Punaisessa meressä/ ja korwessa neljäkymmentä ajastaikaa.)
Ref2016NTSve 36. Han förde dem ut, efter att han hade gjort under och tecken i Egypten, och i
Röda havet, och i öknen i fyrtio år.
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TR Scriverer 37. οὗτός ἐστιν ὁ Μωϋσῆς ὁ εἰπὼν τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, Προφήτην ὑμῖν
ἀναστήσει Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ• αὐτοῦ ἀκούσεσθε.
Gr-East 37. οὗτός ἐστιν ὁ Μωϋσῆς ὁ εἰπὼν τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ· προφήτην ὑμῖν
ἀναστήσει Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ· αὐτοῦ ἀκούσεσθε.
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TKIS 37. Tämä on se Mooses, joka sanoi Israelin lapsille: 'Profeetan, kaltaiseni, herättää *Herra,
teidän Jumalanne.' teille veljienne joukosta, (Häntä kuunnelkaa.)'
FiSTLK2017 37. Tämä on se Mooses, joka sanoi israelilaisille: 'Profeetan Jumala on herättävä teille
veljienne joukosta, minun kaltaiseni. Häntä kuulkaa!'
Biblia1776 37. Tämä on se Moses, joka sanoi Israelin lapsille: Herra teidän Jumalanne herättää
teille teidän veljistänne yhden Prophetan, niinkuin minun, jota teidän pitää kuuleman.
CPR1642 37. Tämä Moses sanoi Israelin lapsille: HERra Jumala herättä teille teidän weljistänne
yhden Prophetan nijncuin minun jota teidän pitä cuuleman.
UT1548 37. Teme ombi Moses/ ioca sanoi Israelin lapsille/ Yhden Prophetan HERRA JUMALA
teille ylesnostapi teiden Welijsten/ ninquin minun/ site teiden pite cwleman.( Tämä ompi Moses/
joka sanoi Israelin lapsille/ Yhden prophetan HERRA JUMALA teille ylös nostaapi teidän weljistäni/
niinkuin minun/ sitä teidän pitää kuuleman.)
Ref2016NTSve 37. Det var (denne) Mose som sa till Israels barn: En profet lik mig ska Herren er
Gud låta uppväcka åt er från era bröder, honom ska ni höra på.
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TR Scriverer 38. οὗτός ἐστιν ὁ γενόμενος ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἐν τῇ ἐρήμῳ, μετὰ τοῦ ἀγγέλου
τοῦ λαλοῦντος αὐτῷ ἐν τῷ ὄρει Σινᾶ καὶ τῶν πατέρων ἡμῶν• ὃς ἐδέξατο λόγια ζῶντα
δοῦναι ἡμῖν•
Gr-East 38. οὗτός ἐστιν ὁ γενόμενος ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἐν τῇ ἐρήμῳ μετὰ τοῦ ἀγγέλου τοῦ

λαλοῦντος αὐτῷ ἐν τῷ ὄρει Σινᾶ καὶ τῶν πατέρων ἡμῶν, ὃς ἐδέξατο λόγια ζῶντα
δοῦναι ἡμῖν,
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TKIS 38. Hän on se, joka autiomaassa oli seurakunnassa enkelin kanssa — joka puhui hänelle
Siinain vuorella — ja isäimme kanssa. Hän sai eläviä sanoja meille annettavaksi.
FiSTLK2017 38. Hän oli erämaassa seurakunnassa enkelin kanssa, joka puhui hänelle Siinain
vuorella, ja isiemme kanssa. Hän sai eläviä sanoja meille annettaviksi.
Biblia1776 38. Tämä oli seurakunnassa enkelin kanssa korvessa, joka puhui hänen kanssansa
Sinain vuorella, ja meidän isäimme kanssa. Tämä sai elämän puheen meille antaaksensa,
CPR1642 38. Tämä oli seuracunnas Engelin cansa corwes joca puhui hänen cansans Sinain
wuorella ja meidän Isäimme cansa.
UT1548 38. Teme se on ioca Seurakunnas oli Engelin cansa corues/ ioca puhui henen cansans
Sinain worella/ ia meiden Isein ca'sa.( Tämä se on joka seurakunnassa oli enkelin kanssa
korwessa/ joka puhui hänen kanssansa Sinain wuorella/ ja meidän isäin kanssa.)
Ref2016NTSve 38. Det var han som i församlingen i öknen var med ängeln som talade till honom
och våra fäder på Sinai berg, som tog emot levande ord för att ge till oss,
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TR Scriverer 39. ᾧ οὐκ ἠθέλησαν ὑπήκοοι γενέσθαι οἱ πατέρες ἡμῶν, ἀλλ’ ἀπώσαντο, καὶ
ἐστράφησαν ταῖς καρδίαις αὐτῶν εἰς Αἴγυπτον,
Gr-East 39. ᾧ οὐκ ἠθέλησαν ὑπήκοοι γενέσθαι οἱ πατέρες ἡμῶν, ἀλλὰ ἀπώσαντο καὶ
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TKIS 39. Hänelle eivät isämme tahtoneet olla kuuliaisia, vaan työnsivät hänet pois ja kääntyivät
sydämessään Egyptiin
FiSTLK2017 39. Mutta häntä isämme eivät tahtoneet totella, vaan työnsivät hänet pois ja
kääntyivät sydämessään jälleen Egyptiin,
Biblia1776 39. Jota ei meidän isämme totelleet, vaan sysäsivät pois sen tyköänsä, ja palasivat
sydämessänsä Egyptiin,
CPR1642 39. Tämä sai elämän puhen meille andaxens jota ei teidän Isän totellet waan poissysäisit
sen heidän tyköns ja palaisit sydämesäns Egyptijn.
UT1548 39. Teme sai Elemen puhen meille andaxe's. Jota teiden Iset eiuet totelluet/ Waan
poissysesit sen heiden tyköens/ ia palasit sydemestens Egiptijn( Tämä sai elämän puheen meille

antaaksensa. Jota teidän isät eiwät totelleet/ Waan pois sysäsit sen heidän tyköänsä/ ja palasit
sydämestänsä Egyptiin.)
Ref2016NTSve 39. vilken våra fäder inte ville lyda, utan stötte (honom) ifrån sig och vände i sina
hjärtan (tillbaka) till Egypten,
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TR Scriverer 40. εἰπόντες τῷ Ἀαρών, Ποίησον ἡμῖν θεοὺς οἳ προπορεύσονται ἡμῶν• ὁ

γὰρ Μωσῆς οὗτος, ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου, οὐκ οἴδαμεν τί γέγονεν αὐτῷ.
Gr-East 40. εἰπόντες τῷ Ἀαρών· ποίησον ἡμῖν θεοὺς οἳ προπορεύσονται ἡμῶν· ὁ γὰρ
Μωϋσῆς οὗτος, ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου, οὐκ οἴδαμεν τί γέγονεν αὐτῷ.
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TKIS 40. sanoen Aaronille: 'Tee meille jumalia, jotka käyvät edellämme, sillä emme tiedä, mitä on
tapahtunut tälle Moosekselle, hänelle, joka johti meidät ulos Egyptin maasta.'
FiSTLK2017 40. sanoen Aaronille: 'Tee meille jumalia, jotka kulkevat edellämme, sillä emme tiedä,
mitä on tapahtunut Moosekselle, hänelle, joka johdatti meidät Egyptin maasta.'
Biblia1776 40. Sanoen Aaronille: tee meille jumalia, jotka meidän edellämme kävisivät; sillä emme
tiedä, mitä Mosekselle, joka meidän Egyptin maasta toi ulos, on tapahtunut.
CPR1642 40. Ja sanoit Aaronille: tee meille jumalita jotca meidän edellämme käwisit: sillä en me
tiedä mitä Mosexelle joca meidän Egyptist ulostoi on tapahtunut.
UT1548 40. ia sanoit Aronille/ Tee meille Jumaloita iotca meiden edhellen kieuuet/ Sille emme me
tiedhe mite telle Moseselle/ ioca meite Egiptist wloswei/ tapachtanut ombi.( ja sanoit Aronille/ Tee
meille Jumaloita jotka meidän edellän käywät/ Sillä emme me tiedä mitä tälle Mosekselle/ joka
meitä Egyptistä ulos wei/ tapahtunut ompi.)
Ref2016NTSve 40. och sa till Aron: Gör åt oss gudar som ska gå framför oss. För vi vet inte vad
som har hänt denne Mose, han som förde oss ut ur Egyptens land.
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TR Scriverer 41. καὶ ἐμοσχοποίησαν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, καὶ ἀνήγαγον θυσίαν τῷ
εἰδώλῳ, καὶ εὐφραίνοντο ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτῶν.
Gr-East 41. καὶ ἐμοσχοποίησαν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ ἀνήγαγον θυσίαν τῷ
εἰδώλῳ, καὶ εὐφραίνοντο ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτῶν.
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TKIS 41. Ja he tekivät niinä päivinä vasikan ja toivat uhrin epäjumalalle ja iloitsivat kättensä töistä.
FiSTLK2017 41. He tekivät niinä päivinä vasikan ja toivat uhreja epäjumalalleen ja riemuitsivat
kättensä töistä.
Biblia1776 41. Ja niinä päivinä tekivät he vasikan, ja uhrasivat epäjumalille uhria, ja riemuitsivat
kättensä töistä.
CPR1642 41. Ja nijnä päiwinä teit he wasican ja uhraisit epäjumalille uhria ja riemuidzit kättens
töistä.
UT1548 41. Ja nijne peiuine he teit yhde' Wasican/ ia wffrasit Epeiumaloille wffrit/ ia remuitzit
heiden kättens töiste.( Ja niinä päiwinä he teit yhden wasikan/ ja uhrasit epäjumaloille uhrit/ ja
riemuitsit heidän kättensä töistä.)
Ref2016NTSve 41. Och de gjorde en kalv under de dagarna och bar fram offer till avguden och
gladde sig över sina händers verk.
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TR Scriverer 42. ἔστρεψε δὲ ὁ Θεός, καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς λατρεύειν τῇ στρατιᾷ τοῦ
οὐρανοῦ• καθὼς γέγραπται ἐν βίβλῳ τῶν προφητῶν, Μὴ σφάγια καὶ θυσίας
προσηνέγκατέ μοι ἔτη τεσσαράκοντα ἐν τῇ ἐρήμῳ, οἶκος Ἰσραήλ;
Gr-East 42. ἔστρεψε δὲ ὁ Θεὸς καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς λατρεύειν τῇ στρατιᾷ τοῦ
οὐρανοῦ, καθὼς γέγραπται ἐν βίβλῳ τῶν προφητῶν· μὴ σφάγια καὶ θυσίας
προσηνέγκατέ μοι ἔτη τεσσαράκοντα ἐν τῇ ἐρήμῳ, οἶκος Ἰσραήλ;
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TKIS 42. Mutta Jumala kääntyi heistä pois ja jätti heidät palvelemaan taivaan sotajoukkoa, niin kuin
on kirjoitettu profeettain kirjassa: 'Toitteko minulle teurasuhreja ja muita uhreja autiomaassa
neljänkymmenen vuoden aikana, te Israelin huone?
FiSTLK2017 42. Mutta Jumala kääntyi heistä pois ja hylkäsi heidät palvelemaan taivaan
sotajoukkoa, niin kuin on kirjoitettu Profeettojen kirjassa: 'Toitteko te minulle teurasuhreja ja muita
uhreja erämaassa neljänäkymmenenä vuotena, te, Israelin heimo?
Biblia1776 42. Niin Jumala käänsi itsensä, ja antoi ylön heidät palvelemaan taivaan sotajoukkoa,
niinkuin prophetain Raamatussa on kirjoitettu: oletteko te Israelin huoneesta minulle teurasuhria ja
ruokauhria tehneet neljänäkymmenenä ajastaikana korvessa?
CPR1642 42. Nijn Jumala käänsi hänens ja ylönandoi heidän palweleman Taiwan sotajoucko
nijncuin Prophetain Ramatuis on kirjoitettu: olettaco te Israelin huonesta minulle uhria uhrannet ja
eläimitä neljänäkymmenenä ajastaicana corwesa?
UT1548 42. Nin Jumala sis kiensi henens/ ia ylena'noi heiden paluelema' Taiuan sotakunda/
Ninquin Kirioitettu ombi Prophetain Ramatusa. Olettaco te Israelin Hoonesta minulle wffranuet
Wffrija/ ia Eleimite neliekymende aijastaica coruesa?( Niin Jumala siis käänsi hänens/ ja ylen antoi
heidän palweleman taiwaan sotakuntaa/ Niinkuin kirjoitettu ompi prophetain Raamatussa.
Oletteko te Israelin huoneesta minulle uhranneet uhria/ ja eläimiä neljäkymmentä ajastaikaa
korwessa?)
Ref2016NTSve 42. Då vände sig Gud bort och överlämnade dem till att dyrka himlens härskara,
som det står skrivet i profeternas bok: Ni av Israels hus, bar ni väl fram åt mig slaktoffer och andra
offer (under de) fyrtio åren i öknen?
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TR Scriverer 43. καὶ ἀνελάβετε τὴν σκηνὴν τοῦ Μολόχ καὶ τὸ ἄστρον τοῦ θεοῦ ὑμῶν
Ῥεμφάν, τοὺς τύπους οὓς ἐποιήσατε προσκυνεῖν αὐτοῖς• καὶ μετοικιῶ ὑμᾶς ἐπέκεινα
Βαβυλῶνος.
Gr-East 43. καὶ ἀνελάβετε τὴν σκηνὴν τοῦ Μολὸχ καὶ τὸ ἄστρον τοῦ θεοῦ ὑμῶν
Ρεμφάν, τοὺς τύπους οὓς ἐποιήσατε προσκυνεῖν αὐτοῖς· καὶ μετοικιῶ ὑμᾶς ἐπέκεινα
Βαβυλῶνος.

καὶ

ἀνελάβετε τὴν

μολόχ καὶ

σκηνὴν τοῦ

τὸ

ἄστρον τοῦ

θεοῦ

kai
moloch kai
to
theou
anelabete tēn
skēnēn tou
astron tou
G2532 G353
G3434
G2532
G3588
G3588 G4633 G3588
G798
G3588 G2316
vaan kannoitte
jumalanne
molokin ja
majaa
tähden

ὑμῶν ῥεμφάν τοὺς

τύπους οὓς

ἐποιήσατε προσκυνεῖν αὐτοῖς· καὶ

hymōn remfan tous typous hous epoiēsate
G5216 G4481 G3588 G5179 G3739 G4160
teidän remfan niitä kuvia
joita teitte

ὑμᾶς ἐπέκεινα

proskynein
autois
G4352
G846
palvoaksenne niitä

μετοικιῶ

metoikiō
kai
G2532 G3351
minä siirrän
ja

Βαβυλῶνος
Βabylōnos

hymas epekeina
G5209 G1900
G897
teidät toiselle puolelle Babylonia

TKIS 43. Te kannoitte Molokin majaa ja Remfan-jumalanne tähteä, niitä kuvia, jotka olitte tehneet
palvoaksenne niitä. Niinpä* minä siirrän teidät Babylonin tuolle puolen.'
FiSTLK2017 43. Te kannoitte Molokin majaa ja Romfa-jumalan tähteä [6] , niitä kuvia, jotka te olitte
tehneet kumarrettaviksenne? [Minä] siirrän teidät pois Babylonin toiselle puolelle.'
Biblia1776 43. Ja te kannoitte Molokin majaa ja teidän jumalanne Remphan tähteä, joita kuvia te
teitte kumartaaksenne niitä, ja minä tahdon teidät viedä pois edemmä Babelia.
CPR1642 43. Ja te otitta Molochin majan ja teidän jumalanne Remphan tähden nijtä cuwia joita te
teitte teillenne cumartaxenne ja minä tahdon teidän eroitta edemmä Babelita.
UT1548 43. Ja te ylesotit sen Molochin maian/ Ja sen teiden Jumalan Remphaxen Techdhen/ nijte
Cuuia iotca te teitte teille cumartaxen/ Ja mine tahdon teite poisheitte edhemme Babiloniata.( Ja
te ylös otit sen molokin majan/ Ja sen teidän jumalan remphaksen tähden/ niitä kuwia jotka te
teitte teille kumartaaksen/ Ja minä tahdon teitä pois heittää edemmäs Babyloniata.)
Ref2016NTSve 43. Ja, ni bar till och med Moloks tält och er gud Remfans stjärna, de bilder som ni
hade gjort för att tillbe. Därför ska jag fördriva er bortom Babylon.
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TR Scriverer 44. ἡ σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου ἦν τοῖς πατράσιν ἡμῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ, καθὼς

διετάξατο ὁ λαλῶν τῷ Μωσῇ, ποιῆσαι αὐτὴν κατὰ τὸν τύπον ὃν ἑωράκει
Gr-East 44. Ἡ σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου ἦν τοῖς πατράσιν ἡμῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ, καθὼς
διετάξατο ὁ λαλῶν τῷ Μωϋσῇ ποιῆσαι αὐτὴν κατὰ τὸν τύπον ὃν ἑωράκει·
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G2596 G3588 G5179
G3739 G3708
mukaan
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TKIS 44. Todistuksen maja oli isillämme autiomaassa niin kuin Hän, joka puhui Moosekselle, oli
määrännyt sen tehtäväksi sen mallin mukaan, minkä Mooses* oli nähnyt.
FiSTLK2017 44. Todistuksen maja oli isillämme erämaassa, niin kuin hän, joka puhui Moosekselle,
oli määrännyt sen tehtäväksi, sen mallin mukaan, minkä Mooses oli nähnyt.
Biblia1776 44. Meidän isillä oli todistuksen maja korvessa, niinkuin se oli säätänyt, joka Moseksen
kanssa puhui, että hänen piti sen tekemän sen esikuvan perään, jonka hän nähnyt oli;
CPR1642 44. MEidän Isillä oli Todistuxen maja corwesa nijncuin se oli heille säätänyt joca
Mosexen cansa puhui että hänen piti sen tekemän sen cuwan perän jonga hän nähnyt oli.
UT1548 44. Meiden Isille oli se Todhistuxen maia coruesa/ ninquin se oli heille sätenyt ioca
Mosesen cansa puhui/ Ette hen sen tekemen piti sen Esikuuan ielkin ionga hen oli nehnyt.( Meidän
isille se todistuksen maja korwessa/ niinkuin se oli heille säätänyt joka Moseksen kanssa puhui/
Että hän sen tekemän piti sen esikuwan jälkeen jonka hän oli nähnyt.)
Ref2016NTSve 44. Våra fäder hade vittnesbördets tabernakel i öknen, såsom han som talade med
Mose hade bestämt, att (han) skulle göra det efter den förebild som han hade sett.
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TR Scriverer 45. ἣν καὶ εἰσήγαγον διαδεξάμενοι οἱ πατέρες ἡμῶν μετὰ Ἰησοῦ ἐν τῇ

κατασχέσει τῶν ἐθνῶν, ὧν ἐξῶσεν ὁ Θεὸς ἀπὸ προσώπου τῶν πατέρων ἡμῶν, ἕως
τῶν ἡμερῶν Δαβίδ•
Gr-East 45. ἣν καὶ εἰσήγαγον διαδεξάμενοι οἱ πατέρες ἡμῶν μετὰ Ἰησοῦ ἐν τῇ

κατασχέσει τῶν ἐθνῶν ὧν ἔξωσεν ὁ Θεὸς ἀπὸ προσώπου τῶν πατέρων ἡμῶν, ἕως
τῶν ἡμερῶν Δαυῒδ·
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TKIS 45. Isämme ottivat sen perintönä vastaan ja toivat Joosuan kanssa maahan, * vallatessaan
sen niiltä pakanoilta, jotka Jumala karkoitti isiemme tieltä — Daavidin päiviin asti.
FiSTLK2017 45. Isämme ottivat sen perintönä vastaan ja toivat sen Joosuan johdolla maahan,
jonka he valtasivat pakanoilta, jotka Jumala karkotti isiemme tieltä. Näin oli Daavidin päiviin asti.

Biblia1776 45. Jonka myös meidän isämme vastaan ottivat, ja veivät Josuan kanssa siihen
maahan, jossa pakanat asuivat, jotka Jumala hävitti meidän isäimme kasvoin edestä, hamaan
Davidin aikaan asti,
CPR1642 45. Jonga myös meidän Isämme wastanotit ja weit Josuan cansa sijhen maahan josa
pacanat asuit jotca Jumala häwitti meidän Isäimmä caswon edestä haman Dawidin aican asti.
UT1548 45. Jonga mös meiden Iset wastanotit ia weit sen Josuan cansa sihen Mahan iossa
Pacanat asuit/ iotca Jumala poissysesi meiden Isein caswon edeste Haman Dauidin aican asti/(
Jonka myös meidän isät wastaan otit ja weit sen Josuan kanssa siihen maahan jossa pakanat
asuit/ jotka Jumala pois sysäsi meidän isäin kaswon edestä hamaan Dawidin aikaan asti/)
Ref2016NTSve 45. Detta övertog också våra fäder och förde det med Josua in i det land som
hedningarna rådde över, vilka Gud drev ut framför våra fäders ansikte fram till Davids tid.
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TR Scriverer 46. ὃς εὗρε χάριν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, καὶ ᾐτήσατο εὑρεῖν σκήνωμα τῷ Θεῷ
Ἰακώβ.
Gr-East 46. ὃς εὗρε χάριν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ ᾐτήσατο εὑρεῖν σκήνωμα τῷ Θεῷ
Ἰακώβ.
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TKIS 46. Hän sai armon Jumalan edessä ja pyysi valmistaa majan Jaakobin Jumalalle,
FiSTLK2017 46. Hän löysi armon Jumalan edessä ja anoi, että hän saisi valmistaa majan Jaakobin
Jumalalle.
Biblia1776 46. Joka löysi armon Jumalan tykönä, ja anoi, että hän olis majan löytänyt Jakobin
Jumalalle.
CPR1642 46. Joca löysi armon Jumalan tykönä ja anoi että hän olis majan löytänyt Jacobin
Jumalalle.
UT1548 46. Joca sai armon Jumalan tykene/ ia anoi ette henen piti ydhen Maian leutemen Jacobin
Jumalalle.( Joka sai armon Jumalan tykönä/ ja anoi että hänen piti yhden majan löytämän Jakobin
Jumalalle.)
Ref2016NTSve 46. Han fann nåd inför Gud, och bad att han skulle finna ett tabernakel åt Jakobs
Gud.
TR Scriverer 47. Σολομῶν δὲ ὠκοδόμησεν αὐτῷ οἶκον.
Gr-East 47. Σολομὼν δὲ ᾠκοδόμησεν αὐτῷ οἶκον.
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TKIS 47. Mutta Salomo Hänelle huoneen rakensi.
FiSTLK2017 47. Mutta Salomo rakensi hänelle huoneen.
Biblia1776 47. Mutta Salomo rakensi hänelle huoneen.
CPR1642 47. Mutta Salomon rakensi hänelle huonen.
UT1548 47. Mutta Salomon Rakensi henelle ydhen Hoonen/( Mutta Salomon rakensi hänelle yhden
huoneen/)
Ref2016NTSve 47. Men Salomo byggde ett hus åt honom.
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TR Scriverer 48. ἀλλ’ οὐχ ὁ ὕψιστος ἐν χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ, καθὼς ὁ προφήτης
λέγει,
Gr-East 48. ἀλλ’ οὐχ ὁ ὕψιστος ἐν χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ, καθὼς ὁ προφήτης
λέγει·
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TKIS 48. Korkein ei kuitenkaan asu käsin tehdyissä temppeleissä, * niin kuin profeetta sanoo:
FiSTLK2017 48. Korkein ei kuitenkaan asu käsillä tehdyissä temppeleissä, sillä näin sanoo
profeetta:
Biblia1776 48. Vaan se kaikkein Ylimmäinen ei asu käsillä tehdyissä templeissä, niinkuin propheta
sanoo:
CPR1642 48. Waan se caickein ylimmäinen ei asu käsillä tehdyis Templeis.
UT1548 48. Waan se Caikenylimeinen ei asu nijse Templis/ iotca Käsille techthyt ouat.( Waan se
Kaikkein ylimmäinen ei asu niissä templissä/ jotka käsillä tehdyt owat.)
Ref2016NTSve 48. Den allra Högste bor dock inte i tempel som är byggda med händer, som
profeten säger:
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TR Scriverer 49. Ὁ οὐρανός μοι θρόνος, ἡ δὲ γῆ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν μου• ποῖον
οἶκον οἰκοδομήσετέ μοι λέγει Κύριος• ἢ τίς τόπος τῆς καταπαύσεώς μου;

Gr-East 49. ὁ οὐρανός μοι θρόνος, ἡ δὲ γῆ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν μου· ποῖον οἶκον
οἰκοδομήσετέ μοι, λέγει Κύριος, ἢ τίς τόπος τῆς καταπαύσεώς μου;
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TKIS 49. 'Taivas on valtaistuimeni ja maa jalkaini astinlauta. Millaisen huoneen te minulle
rakentaisitte, sanoo Herra, tai mikä olisi leposijani?
FiSTLK2017 49. 'Taivas on valtaistuimeni ja maa jalkojeni astinlauta. Millaisen huoneen minulle
rakentaisitte, sanoo Herra, tai mikä paikka olisi minun leposijani?
Biblia1776 49. Taivas on minun istuimeni ja maa jalkaini astinlauta. Minkä huoneen te siis tahdotte
minulle rakentaa, sanoo Herra, eli kuka on minun leposiani?
CPR1642 49. Nijncuin Propheta sano: Taiwas on minun istuimeni ja maa jalcaini astinlauta.
UT1548 49. Ninquin Propheta sanopi/ Taiuas ombi minun Istumen/ ia Maa ombi minun Jalcani
astinlauta.( Niinkuin propheta sanoopi/ Taiwas ompi minun istuimen/ ja maa ompi minun jalkani
astinlauta.)
Ref2016NTSve 49. Himlen (är) min tron, och jorden (är) min fotpall. Vad för ett hus vill ni bygga åt
mig, säger Herren, eller vad för en plats, där jag kan vila?
50
TR Scriverer 50. οὐχὶ ἡ χείρ μου ἐποίησε ταῦτα
πάντα;
Gr-East 50. οὐχὶ ἡ χείρ μου ἐποίησε ταῦτα πάντα;

οὐχὶ

ἡ

χείρ

μου

ἐποίησε ταῦτα πάντα

ouchi hē
cheir mou epoiēse tauta panta
G3780 G3588 G5495 G3450 G4160
G5023 G3956
eikö
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TKIS 50. Eikö käteni ole tehnyt tätä kaikkea?'
FiSTLK2017 50. Eikö minun käteni ole tehnyt tätä kaikkea?'
Biblia1776 50. Eikö minun käteni ole kaikkia näitä tehnyt?
CPR1642 50. Mingä huonen te sijs tahdotte minulle raketa sano HERra: eli cuca on minun
leposiani? Eikö minun käteni ole caickia näitä tehnyt.

UT1548 50. Minge Hoonen sis te tadhotta minun Raketa? sanopi HERRA/ eli cuca ombi minun
Leposian? Eikö minun käten ole caiki neite tehnyt.( Minkä huoneen siis te tahdotte minun rakentaa?
sanopi HERRA/ eli kuka ompi minun leposijan? Eikö minun käteni ole kaikki näitä tehnyt.)
Ref2016NTSve 50. Har inte min hand gjort allt detta?
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TR Scriverer 51. Σκληροτράχηλοι καὶ ἀπερίτμητοι τῇ καρδίᾳ καὶ τοῖς ὠσίν, ὑμεῖς ἀεὶ τῷ
Πνεύματι τῷ Ἁγίῳ ἀντιπίπτετε• ὡς οἱ πατέρες ὑμῶν, καὶ ὑμεῖς.
Gr-East 51. Σκληροτράχηλοι καὶ ἀπερίτμητοι τῇ καρδίᾳ καὶ τοῖς ὠσίν, ὑμεῖς ἀεὶ τῷ
Πνεύματι τῷ ἁγίῳ ἀντιπίπτετε, ὡς οἱ πατέρες ὑμῶν καὶ ὑμεῖς.
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TKIS 51. Te niskurit ja ympärileikkaamattomat sydämeltä ja korvilta, aina te vastustatte Pyhää
Henkeä! Niin kuin isänne, niin tekin.
FiSTLK2017 51. Te niskurit ja sydämeltä ja korvilta ympärileikkaamattomat, aina te vastustatte
Pyhää Henkeä – kuten teidän isänne, niin tekin.
Biblia1776 51. Te niskurit ja ympärileikkaamattomat sydämestä ja korvista! te olette aina Pyhää
Henkeä vastaan, niinkuin teidän isänne, niin myös tekin.
CPR1642 51. TE niscurit ja ymbärinsleickamattomat sydämestä ja corwista te oletta aina Pyhä
Henge wastan nijncuin teidän Isännekin nijn myös tekin.
UT1548 51. Te niskurit ia ilman ymberileickamata sydhemest ia coruist/ Te aina wastanseisotta
pyhe He'ge/ ninquin teidhe'gi Iset/ nin mös te.( Te niskurit ja ilman ympärileikkaamatta sydämestä
ja korwista/ Te aina wastaan seisotte Pyhän Hengen/ niinkuin teidänkin isät/ niin myös te.)
Ref2016NTSve 51. Ni hårdnackade och oomskurna till hjärta och öron! Ni står alltid emot den
Helige Ande, ni liksom era fäder.
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TR Scriverer 52. τίνα τῶν προφητῶν οὐκ ἐδίωξαν οἱ πατέρες ὑμῶν; καὶ ἀπέκτειναν τοὺς

προκαταγγείλαντας περὶ τῆς ἐλεύσεως τοῦ δικαίου, οὗ νῦν ὑμεῖς προδόται καὶ
φονεῖς γεγένησθε•
Gr-East 52. τίνα τῶν προφητῶν οὐκ ἐδίωξαν οἱ πατέρες ὑμῶν; καὶ ἀπέκτειναν τοὺς

προκαταγγείλαντας περὶ τῆς ἐλεύσεως τοῦ δικαίου, οὗ νῦν ὑμεῖς προδόται καὶ

φονεῖς γεγένησθε.
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TKIS 52. Ketä profeetoista eivät isänne vainonneet? He tappoivat ne, jotka ennustivat sen
Vanhurskaan tulemista, jonka kavaltajiksi ja murhaajiksi te nyt olette tulleet,
FiSTLK2017 52. Ketä profeetoista teidän isänne eivät vainonneet? He tappoivat ne, jotka ennustivat
sen Vanhurskaan tulemista, jonka kavaltajiksi ja murhaajiksi te olette nyt tulleet,
Biblia1776 52. Ketä prophetaista ei teidän isänne vainonneet? Ja he tappoivat ne, jotka
vanhurskaan tulemista ennustivat, jonka pettäjät ja murhaajat te nyt olitte,
CPR1642 52. Cuta Prophetaista ei teidän Isän wainonnet? ja ei tappanet nijtä jotca tämän
wanhurscan tulemisen ennustit jonga pettäjät ja murhajat te nyt olitta.
UT1548 52. Cuta Prophetista ei teiden Iset wainoneet? ia tappanet nijte iotca Temen Wanhurskan
tulemisen ennustit/ ionga Petteijet ia Murhaijat te nyt olitta/( Kuta prophetista ei teidän isät
wainonneet? ja tappaneet niitä jotka tämän wanhurskaan tulemisen ennustit/ jonka pettäjät ja
murhaajat te nyt olette/)
Ref2016NTSve 52. Vilken av profeterna har inte era fäder förföljt? Och de har dödat dem som
förutsade att den Rättfärdige skulle komma, och ni har nu blivit hans förrädare och mördare,
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TR Scriverer 53. οἵτινες ἐλάβετε τὸν νόμον εἰς διαταγὰς ἀγγέλων, καὶ οὐκ ἐφυλάξατε.
Gr-East 53. οἵτινες ἐλάβετε τὸν νόμον εἰς διαταγὰς ἀγγέλων καὶ οὐκ ἐφυλάξατε.
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TKIS 53. te, jotka enkelten toimesta saitte lain ettekä sitä pitäneet, "
FiSTLK2017 53. te, jotka enkelien toimen kautta saitte lain, mutta ette sitä pitäneet."
Biblia1776 53. Jotka saitte lain enkelien asetuksen kautta, jota ette pitäneet.
CPR1642 53. Te jotca saitte Lain Engelin andamisen cautta jota et te pitänet.

UT1548 53. Te quin Lain saitte Engelin andamisen cautta/ Ja ei te site pitenyet.( Te kuin lain saitte
enkelin antamisen kautta/ ja ei te sitä pitäneet.)
Ref2016NTSve 53. ni, som har fått lagen förmedlad genom änglar men inte hållit den.
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TR Scriverer 54. Ἀκούοντες δὲ ταῦτα, διεπρίοντο ταῖς καρδίαις αὐτῶν, καὶ ἔβρυχον
τοὺς ὀδόντας ἐπ’ αὐτόν.
Gr-East 54. Ἀκούοντες δὲ ταῦτα διεπρίοντο ταῖς καρδίαις αὐτῶν καὶ ἔβρυχον τοὺς
ὀδόντας ἐπ’ αὐτόν.
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TKIS 54. Kun he tämän kuulivat, heidän sydäntään viilsi, ja he kiristelivät hänelle hampaitaan.
FiSTLK2017 54. Mutta kun he tämän kuulivat, viilsi se heidän sydäntään, ja he kiristelivät
hampaitaan hänelle.
Biblia1776 54. Mutta kuin he nämät kuulivat, kävi se läpi heidän sydämensä, ja kiristelivät
hampaitansa hänen päällensä.
CPR1642 54. COsca he nämät cuulit käwi se läpi heidän sydämens ja kiristelit hambaitans hänen
päällens.
UT1548 54. Coska he sis näme cwlit/ keui se lepitze heiden sydheme's/ ia kiristelit Hambaitans
hende wastan.( Koska he siis nämä kuulit/ käwi se läwitse heidän sydämensä/ ja kiristelit
hampaitansa häntä wastaan.)
Ref2016NTSve 54. När de hörde detta, skar det i deras hjärtan och de bet ihop tänderna mot
honom.
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TR Scriverer 55. ὑπάρχων δὲ πλήρης Πνεύματος Ἁγίου, ἀτενίσας εἰς τὸν οὐρανόν, εἶδε
δόξαν Θεοῦ, καὶ Ἰησοῦν ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ,
Gr-East 55. ὑπάρχων δὲ πλήρης Πνεύματος ἁγίου, ἀτενίσας εἰς τὸν οὐρανὸν εἶδε δόξαν
Θεοῦ καὶ Ἰησοῦν ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ,
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TKIS 55. Mutta täynnä Pyhää Henkeä hän kiinnitti katseensa taivaaseen ja näki Jumalan
kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella.
FiSTLK2017 55. Mutta täynnä Pyhää Henkeä hän loi katseensa taivaaseen ja näki Jumalan
kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella
Biblia1776 55. Mutta että hän oli täynnä Pyhää Henkeä, katsahti hän ylös taivaasen, näki Jumalan
kunnian ja Jesuksen seisovan Jumalan oikialla kädellä,
CPR1642 55. Mutta että hän oli täynäns Pyhä Henge cadzahti hän ylös Taiwasen ja näki Jumalan
cunnian ja Jesuxen seisowan Jumalan oikialla kädellä ja sanoi:
UT1548 55. Mutta ette hen oli teunens Pyhe He'ge catzachti he' yles Taiuasen/ ia näki Jumalan
Herraudhen/ Ja Iesusen seisoua' Jumala' oikealla kädelle ia sanoi/( Mutta että hän oli täynnänsä
Pyhää Henkeä katsahti hän ylös taiwaaseen/ ja anäki Jumalan Herrauden/ Ja Jesuksen seisowan
Jumalan oikealla kädellä ja sanoi/)
Ref2016NTSve 55. Men han, fylld av den Helige Ande, såg in i himlen och fick se Guds härlighet
och Jesus stå på Guds högra sida,
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TR Scriverer 56. καὶ εἶπεν, Ἰδού, θεωρῶ τοὺς οὐρανοὺς ἀνεῳγμένους, καὶ τὸν υἱὸν τοῦ
ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν ἑστῶτα τοῦ Θεοῦ.
Gr-East 56. καὶ εἶπεν· Ἰδοὺ θεωρῶ τοὺς οὐρανοὺς ἀνεῳγμένους καὶ τὸν υἱὸν τοῦ
ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ ἑστῶτα.
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TKIS 56. Ja hän sanoi: "Katso, näen taivaat auenneina ja Ihmisen Pojan seisovan Jumalan oikealla
puolella."
FiSTLK2017 56. ja sanoi: "Katso, näen taivaat auenneina ja Ihmisen Pojan seisovan Jumalan
oikealla puolella."
Biblia1776 56. Ja sanoi: katso, minä näen taivaat avoinna, ja Ihmisen Pojan seisovan Jumalan
oikialla kädellä.

CPR1642 56. Cadzo minä näen Taiwat awoi ja ihmisen Pojan seisowan oikialla kädellä.
UT1548 56. Catzos/ Mine näen Taiuahat awoi/ Ja Inhimisen Poian seisouan Jumalan oikealla
Kädelle.( Katsos/ Minä näen taiwaat awoinna/ Ja Ihmisen Pojan seisowan Jumalan oikealla
kädellä.)
Ref2016NTSve 56. och (han) sa: Se, jag ser himlen öppen och Människosonen stå på Guds högra
sida.
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TR Scriverer 57. κράξαντες δὲ φωνῇ μεγάλῃ, συνέσχον τὰ ὦτα αὐτῶν, καὶ ὥρμησαν
ὁμοθυμαδὸν ἐπ’ αὐτόν•
Gr-East 57. κράξαντες δὲ φωνῇ μεγάλῃ συνέσχον τὰ ὦτα αὐτῶν καὶ ὥρμησαν
ὁμοθυμαδὸν ἐπ’ αὐτόν,

κράξαντες

δὲ

φωνῇ μεγάλῃ συνέσχον

τὰ

ὦτα

αὐτῶν καὶ

ὥρμησαν

kraksantes
de
fōnē
megalē syneschon
ta
ōta
hōrmēsan
autōn kai
G2896
G1161 G5456 G3173 G4912
G3588 G3775 G846 G2532 G3729
ja he huusivat
korvansa
ryntäsivät
äänellä suurella tukkien käsillä
ja

ὁμοθυμαδὸν

ἐπ’

αὐτόν·

homothymadon ep
auton
G3661
G1909
G846
yksimielisesti kimppuunsa hänen
TKIS 57. Mutta huutaen kovalla äänellä, he tukkivat korvansa ja ryntäsivät kaikki yhdessä hänen
päälleen.
FiSTLK2017 57. He huusivat suurella äänellä, tukkivat korvansa, ryntäsivät kaikki yhdessä hänen
kimppuunsa,
Biblia1776 57. Niin he huusivat suurella äänellä, ja tukitsivat korviansa, ja karkasivat kaikki
yksimielisesti hänen päällensä,
CPR1642 57. Nijn he huusit täydellä curculla ja tukidzit corwians ja carcaisit caicki yximielisest
hänen päällens:
UT1548 57. Nin he hwsit teudelle curckulla ia tukitzit coruians kijni/ Ja caiki yximielisesta carckasit
henen pälens/( Niin he huusit täydellä kurkulla ja tukitsit korwiansa kiinni/ Ja kaikki yksimielisesti
karkasit hänen päällensä/)
Ref2016NTSve 57. Då skrek de med hög röst, höll för sina öron och stormade alla på en gång emot
honom,
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TR Scriverer 58. καὶ ἐκβαλόντες ἔξω τῆς πόλεως, ἐλιθοβόλουν• καὶ οἱ μάρτυρες
ἀπέθεντο τὰ ἱμάτια αὐτῶν παρὰ τοὺς πόδας νεανίου καλουμένου Σαύλου.
Gr-East 58. καὶ ἐκβαλόντες ἔξω τῆς πόλεως ἐλιθοβόλουν. καὶ οἱ μάρτυρες ἀπέθεντο τὰ
ἱμάτια αὐτῶν παρὰ τοὺς πόδας νεανίου καλουμένου Σαύλου,
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TKIS 58. Ja he ajoivat hänet ulos kaupungista ja kivittivät. Ja todistajat riisuivat viittansa Saulus
nimisen nuorukaisen jalkain juureen.
FiSTLK2017 58. ajoivat hänet ulos kaupungista ja kivittivät. Todistajat riisuivat viittansa Saulnimisen nuorukaisen jalkojen juureen.
Biblia1776 58. Ja ajoivat hänen ulos kaupungista, ja kivittivät. Ja todistajat panivat vaatteensa
nuorukaisen jalkain juureen, joka kutsuttiin Saulus.
CPR1642 58. Ja ajoit hänen ulos Caupungist ja kiwitit. Ja todistajat panit waattens yhden
nuorucaisen jalcain juuren joca cudzuttin Saulus.
UT1548 58. ia wlosaijoit henen Caupungist/ ia kiuitit henen. Ja ne Todhistaijat poispanit Waatteins
ydhen Noricaisen ialcain iuren ioca cutzuttin Saulus.( ja ulos ajoit hänen kaupungista/ ja kiwitit
hänen. Ja ne todistajat pois panit waatteensa yhden nuorukaisen jalkain juureen joka kutsuttiin
Saulus.)
Ref2016NTSve 58. och släpade ut (honom) ur staden och stenade (honom). Och vittnena lade sina
kläder vid fötterna på en ung man som hette Saulus.
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TR Scriverer 59. καὶ ἐλιθοβόλουν τὸν Στέφανον, ἐπικαλούμενον καὶ λέγοντα, Κύριε
Ἰησοῦ, δέξαι τὸ πνεῦμά μου.
Gr-East 59. καὶ ἐλιθοβόλουν τὸν Στέφανον, ἐπικαλούμενον καὶ λέγοντα· Κύριε Ἰησοῦ,
δέξαι τὸ πνεῦμά μου.

καὶ

ἐλιθοβόλουν τὸν

kai
elithoboloun
G2532 G3036
ja
he kivittivät

δέξαι τὸ

Στέφανον ἐπικαλούμενον καὶ

Stefanon
ton
epikaloumenon
G3588 G4736
G1941
Stefanuksen joka rukoili

λέγοντα Κύριε Ἰησοῦ

legonta Kyrie Iēsou
kai
G2532 G3004 G2962 G2424
ja
sanoi
Herra Jeesus

πνεῦμά μου

deksai to
pneuma mou
G1209 G3588 G4151 G3450
ota
henkeni minun
TKIS 59. Niin he kivittivät Stefanuksen, joka rukoili sanoen: "Herra Jeesus, ota henkeni!"
FiSTLK2017 59. He kivittivät Stefanoksen, joka rukoili ja sanoi: "Herra Jeesus, ota minun henkeni!"

Biblia1776 59. Ja he kivittivät Stephanin, joka rukoili ja sanoi: Herra Jesus, ota minun henkeni.
CPR1642 59. Ja he kiwitit Stephanin joca rucoili ja sanoi: HERra Jesu ota minun hengeni.
UT1548 59. Ja he kiuitit Stephanusen/ ioca rucoli ia sanoi/ HERRA Iesu ota minun Hengen.( Ja he
kiwitit Stephanuksen/ joka rukoili ja sanoi/ HERRA Jesus ota minun henkeni.)
Ref2016NTSve 59. Och de stenade Stefanus, som åkallade och sa: Herre Jesus, tag emot min
ande.
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TR Scriverer 60. θεὶς δὲ τὰ γόνατα, ἔκραξε φωνῇ μεγάλῃ, Κύριε, μὴ στήσῃς αὐτοῖς τὴν
ἁμαρτίαν ταύτην. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐκοιμήθη.
Gr-East 60. θεὶς δὲ τὰ γόνατα ἔκραξε φωνῇ μεγάλῃ· Κύριε, μὴ στήσῃς αὐτοῖς τὴν

ἁμαρτίαν ταύτην. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐκοιμήθη. Σαῦλος δὲ ἦν συνευδοκῶν τῇ ἀναιρέσει
αὐτοῦ.
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TKIS 60. Ja laskeutuen polvilleen hän huusi kovalla äänellä: "Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä."
Sen sanottuaan hän nukkui pois.
FiSTLK2017 60. Hän laskeutui polvilleen ja huusi suurella äänellä: "Herra, älä pidätä heille tätä
syntiä!" Sen sanottuaan hän nukkui pois.
Biblia1776 60. Niin hän pani polvillensa, ja huusi suurella äänellä: Herra, älä lue heille tätä syntiä. Ja
kuin hän tämän sanonut oli, niin hän nukkui.
CPR1642 60. Nijn hän pani polwillens ja huusi suurella änellä: HERra älä lue heille tätä syndiä ja
cuin hän tämän sanonut oli nijn hän nuckui.
UT1548 60. Nin hen laski poluillens/ ia hwsi swrella änelle/ HERRA/ äle lue heille tete syndi/ Ja
quin hen temen oli sanonut/ nin hen nuckui.( Niin hän laski polwillensa/ ja huusi suurella äänellä/
HERRA/ älä lue heille tätä syntiä/ Ja kuin hän tämän oli sanonut/ niin hän nukkui.)
Ref2016NTSve 60. Och han föll på knä och ropade med hög röst: Herre, ställ dem inte till svars för
denna synd. Och när han hade sagt detta, somnade han in.

Apostolien teot 8 (Acts
1
TR Scriverer 1. Σαῦλος δὲ ἦν συνευδοκῶν τῇ ἀναιρέσει αὐτοῦ. Ἐγένετο δὲ ἐν ἐκείνῃ τῇ
ἡμέρᾳ διωγμὸς μέγας ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν τὴν ἐν Ἱεροσολύμοις• πάντες τε διεσπάρησαν
κατὰ τὰς χώρας τῆς Ἰουδαίας καὶ Σαμαρείας, πλὴν τῶν ἀποστόλων.
Gr-East 1. Ἐγένετο δὲ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ διωγμὸς μέγας ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν τὴν ἐν
Ἱεροσολύμοις· πάντες δὲ διεσπάρησαν κατὰ τὰς χώρας τῆς Ἰουδαίας καὶ Σαμαρείας,
πλὴν τῶν ἀποστόλων.
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TKIS 1. Myös Saulus hyväksyi hänen surmaamisensa. Sinä päivänä nousi suuri vaino Jerusalemin
seurakuntaa vastaan. Ja kaikki hajaantuivat ympäri Juudean ja Samarian paikkakuntia paitsi
apostolit.
FiSTLK2017 1. Saul hyväksyi hänen surmaamisensa. Sinä päivänä tuli suuri vaino Jerusalemin
seurakuntaa vastaan. Kaikki hajaantuivat ympäri Juudean ja Samarian paikkakuntien, paitsi
apostolit.
Biblia1776 1. Ja Saulus oli myös mielistynyt hänen kuolemaansa. Niin sinä päivänä nousi suuri
vaino seurakuntaa vastaan, joka oli Jerusalemissa; ja hajosivat kaikki ympäri Juudan ja Samarian
maakuntaa, paitsi apostoleita.
CPR1642 1. JA Saulus oli myös mielistynyt hänen cuolemaans. Nijn sinä päiwänä nousi suuri
waino Seuracunda wastan joca oli Jerusalemis ja hajoisit caicki ymbäri Judan ja Samarian
maacunda paidzi Apostoleita.
UT1548 1. Ia Saulus oli sosittanut henen Coolemaha's. Nin nousi sinä peiuen swri Waino
Seurakunna' wastan/ ioca oli Jerusalemis/ ia he caiki haiosit ymberi Judean ia Samarian maa
kundi paitzi Apostoleita.( Ja Saulus oli suosittanut hänen kuolemaansa. Niin nousi sinä päiwänä
suuri waino seurakuntaa wastaan/ joka oli Jerusalemissa/ ja he kaikki hajosit ympäri Judean ja
Samarian maakuntiin paitsi apostoleita.)

Ref2016NTSve 1. Också Saulus samtyckte till att han dödades. Och samma dag bröt en svår
förföljelse ut mot församlingen i Jerusalem, och alla utom apostlarna skingrades till olika områden
i Judeen och Samarien.
2
TR Scriverer 2. συνεκόμισαν δὲ τὸν Στέφανον ἄνδρες εὐλαβεῖς, καὶ ἐποιήσαντο κοπετὸν
μέγαν ἐπ’ αὐτῷ.
Gr-East 2. συνεκόμισαν δὲ τὸν Στέφανον ἄνδρες εὐλαβεῖς καὶ ἐποίησαν κοπετὸν μέγαν
ἐπ’ αὐτῷ.
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TKIS 2. Ja muutamat hurskaat miehet hautasivat Stefanuksen ja pitivät suuret valittajaiset hänen
tähtensä.
FiSTLK2017 2. Muutamat jumalaapelkäävät miehet hautasivat Stefanoksen ja pitivät hänelle suuret
valittajaiset.
Biblia1776 2. Ja muutamat Jumalaa pelkääväiset miehet korjasivat Stephanin, ja valittivat häntä
suuresti.
CPR1642 2. Ja muutamat Jumalata pelkäwäiset miehet corjaisit Stephanin ja walitit händä
suurest.
UT1548 2. Ja mutamat Jumalan pelkeueiset Miehet coriasit Stephanin/ ia pidhit swren Walituxen
henen ylitzens.( Ja muutamat Jumalaa pelkääwäiset miehet korjasit Stephanin/ ja pidit suuren
walituksen hänen ylitsensä.)
Ref2016NTSve 2. Några gudfruktiga män begravde Stefanus och höll en stor dödsklagan över
honom.
3
TR Scriverer 3. Σαῦλος δὲ ἐλυμαίνετο τὴν ἐκκλησίαν, κατὰ τοὺς οἴκους εἰσπορευόμενος,
σύρων τε ἄνδρας καὶ γυναῖκας παρεδίδου εἰς φυλακήν.
Gr-East 3. Σαῦλος δὲ ἐλυμαίνετο τὴν ἐκκλησίαν κατὰ τοὺς οἴκους εἰσπορευόμενος,
σύρων τε ἄνδρας καὶ γυναῖκας παρεδίδου εἰς φυλακήν.
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TKIS 3. Mutta Saulus raateli seurakuntaa kulkien talosta taloon; ja hän raastoi ulos miehiä ja naisia
ja panetti heidät vankilaan.
FiSTLK2017 3. Mutta Saul raateli seurakuntaa, kulki talosta taloon, raastoi ulos miehiä ja naisia ja
luovutti heitä vankilaan.
Biblia1776 3. Mutta Saulus raateli seurakuntaa ja kävi huone huoneelta, otti miehet ja vaimot ja
panetti vankiuteen.
CPR1642 3. Mutta Saulus raateli Seuracunnan ja käwi huone huonelda otti miehet ja waimot ja
panetti fangiuten.
UT1548 3. Mutta Saulus rateli Seurakunan/ ia sisellemeni hoone hoonesta/ ia edesweti Miehet ia
Waimot/ ia panetti heite Fangiuxeen.( Mutta Saulus raateli seurakunnan/ ja sisälle meni huone
huoneesta/ ja edes weti miehet ja waimot/ ja panetti heitä wankeuteen.)
Ref2016NTSve 3. Men Saulus försökte utplåna församlingen. Han gick in i hus efter hus och drog
fram män och kvinnor och lät sätta (dem) i fängelse.
4 TR Scriverer 4. Οἱ μὲν οὖν διασπαρέντες διῆλθον, εὐαγγελιζόμενοι τὸν λόγον.
Gr-East 4. Οἱ μὲν οὖν διασπαρέντες διῆλθον εὐαγγελιζόμενοι τὸν λόγον.
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TKIS 4. Ne, jotka näin olivat hajaantuneet, vaelsivat paikasta toiseen julistaen ilosanomaa Sanasta.
FiSTLK2017 4. Ne, jotka olivat siis hajaantuneet, vaelsivat ja julistivat evankeliumin sanaa.
Biblia1776 4. Ja ne hajonneet vaelsivat ympärinsä ja saarnasivat Jumalan sanaa.
CPR1642 4. JA ne hajonnet waelsit ymbärins ja saarnasit Jumalan sana
UT1548 4. Ne sis iotca haijoneet olit/ ymberiwaelsit ia sarnasit Jumalan sana/( Ne siis jotka
hajonneet olit/ ympäri waelsit ja saarnasit Jumalan sanaa/)
Ref2016NTSve 4. Men de som hade skingrats gick omkring och predikade ordet.

5
TR Scriverer 5. Φίλιππος δὲ κατελθὼν εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας, ἐκήρυσσεν αὐτοῖς τὸν
Χριστόν.
Gr-East 5. Φίλιππος δὲ κατελθὼν εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας ἐκήρυσσεν αὐτοῖς τὸν
Χριστόν·
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TKIS 5. Filippus meni alas Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta.
FiSTLK2017 5. Filippos meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta.
Biblia1776 5. Niin Philippus tuli Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristuksesta.
CPR1642 5. Nijn Philippus tuli yhten Samarian Caupungijn ja saarnais sijnä Christuxest.
UT1548 5. Nin Philippus alastuli ychten Samarian Caupungin/ ia sarnasi heille Christusest.( Niin
Philippus alas tuli yhteen Samarian kaupunkiin/ ja saarnasi heille Kristuksesta.)
Ref2016NTSve 5. Och Filippus kom ner till en stad i Samarien och predikade Kristus för dem.
6
TR Scriverer 6. προσεῖχον τε οἱ ὄχλοι τοῖς λεγομένοις ὑπὸ τοῦ Φιλίππου ὁμοθυμαδόν,
ἐν τῷ ἀκούειν αὐτοὺς καὶ βλέπειν τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει.
Gr-East 6. προσεῖχον δὲ οἱ ὄχλοι τοῖς λεγομένοις ὑπὸ τοῦ Φιλίππου ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ
ἀκούειν αὐτοὺς καὶ βλέπειν τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει.
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TKIS 6. Kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui, kun he kuuntelivat häntä ja näkivät
ne tunnusteot, joita hän teki.

FiSTLK2017 6. Kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippos puhui, kun he kuulivat hänen
sanansa ja näkivät tunnusteot, jotka hän teki.
Biblia1776 6. Mutta kansa otti vaarin yksimielisesti ja visusti Philippuksen sanoista, kuullen ja
nähden ne merkit, jotka hän teki:
CPR1642 6. Mutta Canssa otti waarin yximielisest ja wisust Philippuxen sanoista ja näit ne merkit
cuin hän teki:
UT1548 6. Mutta Canssa yximielisesta ia wisusta warinotti nijste mite Philippus sanoi/ Ja neit ne
Merkit/ iotca hen teki.( Mutta kansa yksimielisesti ja wisusti waarin otti niistä minä Philippus
sanoi/ Ja näit ne merkit/ jotka hän teki.)
Ref2016NTSve 6. När de hörde och såg de mirakler han gjorde, slöt folket upp som en man och
lyssnade uppmärksamt på det som Filippus hade att säga,
7
TR Scriverer 7. πολλῶν γὰρ τῶν ἐχόντων πνεύματα ἀκάθαρτα, βοῶντα μεγάλῃ φωνῇ
ἐξήρχετο• πολλοὶ δὲ παραλελυμένοι καὶ χωλοὶ ἐθεραπεύθησαν.
Gr-East 7. πολλῶν γὰρ τῶν ἐχόντων πνεύματα ἀκάθαρτα βοῶντα φωνῇ μεγάλῃ
ἐξήρχετο, πολλοὶ δὲ παραλελυμένοι καὶ χωλοὶ ἐθεραπεύθησαν,
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TKIS 7. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutaen kovalla äänellä, ja moni
halvautunut ja rampa parani.
FiSTLK2017 7. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät huutaen suurella äänellä, ja
monia halvaantuneita ja rampoja parani.
Biblia1776 7. Sillä rumat henget läksivät ulos monesta, huutain suurella äänellä ja monta halvattua
ja saattamatointa parani.
CPR1642 7. Sillä rumatkin henget monesta läxit ulos hutain suurella änellä.
UT1548 7. Sille ette ne rymet Henget monesta Riuatusta wloslexit/ Hwtaden swrella änelle/( SIllä
että ne rumat henget monesta riiwatusta ulosläksit/ huutaen suurella äänellä/)
Ref2016NTSve 7. för de orena andarna for ut under höga rop från många som var besatta, och
många lama och krymplingar blev helade.
8 TR Scriverer 8. καὶ ἐγένετο χαρὰ μεγάλη ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ.
Gr-East 8. καὶ ἐγένετο πολλὴ χαρὰ ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ.
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TKIS 8. Niin syntyi suuri ilo siinä kaupungissa.
FiSTLK2017 8. Syntyi suuri ilo siinä kaupungissa.
Biblia1776 8. Ja suuri ilo tuli siihen kaupunkiin.
CPR1642 8. Ja monda ramba ja saattamatoinda paranit: ja suuri ilo tuli sijhen Caupungijn.
UT1548 8. Ja monda Ramba ia Saattamatoinda Paranit. Ja swri ilo nousi sihen Caupungin.( Ja
monta rampaa ja saattamatointa paranit. Ja suuri ilo nousi siihen kaupunkiin.)
Ref2016NTSve 8. Och det blev stor glädje i den staden.
9
TR Scriverer 9. Ἀνὴρ δέ τις ὀνόματι Σίμων προϋπῆρχεν ἐν τῇ πόλει μαγεύων καὶ
ἐξιστῶν τὸ ἔθνος τῆς Σαμαρείας, λέγων εἶναί τινα ἑαυτὸν μέγαν•
Gr-East 9. Ἀνὴρ δέ τις ὀνόματι Σίμων προϋπῆρχεν ἐν τῇ πόλει μαγεύων καὶ ἐξιστῶν τὸ
ἔθνος τῆς Σαμαρείας, λέγων εἶναί τινα ἑαυτὸν μέγαν.
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TKIS 9. Mutta ennestään oli kaupungissa muuan mies nimeltä Simon, joka harjoitti noituutta ja
hämmästytti Samarian kansaa sanoen olevansa jokin suuri.
FiSTLK2017 9. Mutta ennestään kaupungissa oli eräs mies, nimeltä Simon, joka harjoitti noituutta
ja hämmästytti Samarian kansaa sanoen olevansa jokin suuri.
Biblia1776 9. Mutta siellä oli mies, Simon nimeltä, joka siinä kaupungissa ennen noituuden virkaa
piti ja oli Samarian kansan villinnyt, sanoen itsensä olevan jonkun suuren,
CPR1642 9. NIin siellä oli yxi mies Simon nimeldä joca sijnä Caupungis ennen noituuxen wirca piti
ja oli Samarian Canssan willinnyt sanoden idzens joxicuxi jaloxi jota sekä pienet että suuret
cuuldelit sanoden:
UT1548 9. Nin oli siele yxi Mies Simon nimelde/ ioca ennen samas Caupungis Noituxen Wirca piti/
ia oli sen Samarian Canssan willittenyt/ sanoden itzens oleuan iongun ialon. Jota seke pienet ette

swret cwldelit/ sanoden/( Niin oli siellä yksi mies Simon nimeltä/ joka ennen samassa
kaupungissa noituuden wirkaa piti/ ja oli sen Samarian kansan willinnyt/ sanoen itsensä olewan
jonkun jalon. Jota sekä pienet että suuret kuuntelit/ sanoen/)
Ref2016NTSve 9. Men där fanns en man vid namn Simon, som tidigare hade utövat trolldom i
staden och hade slagit det samaritiska folket med häpnad. Han sa sig vara något stort.
10
TR Scriverer 10. ᾧ προσεῖχον πάντες ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου, λέγοντες, Οὗτός ἐστιν ἡ
δύναμις τοῦ Θεοῦ ἡ μεγάλη.
Gr-East 10. ᾧ προσεῖχον πάντες ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου λέγοντες· Οὗτός ἐστιν ἡ
δύναμις τοῦ Θεοῦ ἡ μεγάλη·
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TKIS 10. Häntä kuuntelivat kaikki pienestä suureen, sanoen: "Tämä on * Jumalan suuri voima*?"
FiSTLK2017 10. Hänen perässään kulkivat kaikki, pienet ja suuret, ja sanoivat: "Tämä mies on suuri
Jumalan voima."
Biblia1776 10. Jota kaikki sekä pienet että suuret kuulivat, sanoen: tämä on Jumalan voima, joka
suuri on.
CPR1642 10. Tämä on Jumalan wäki joca suuri on.
UT1548 10. Teme ombi Jumalan weki/ ioca se isoi on.( Tämä ompi Jumalan wäki/ joka se iso on.)
Ref2016NTSve 10. Alla höll sig till honom, från den minsta till den största, och sa: Denne är Guds
stora kraft.
11
TR Scriverer 11. προσεῖχον δὲ αὐτῷ, διὰ τὸ ἱκανῷ χρόνῳ ταῖς μαγείαις ἐξεστακέναι
αὐτούς.
Gr-East 11. προσεῖχον δὲ αὐτῷ διὰ τὸ ἱκανῷ χρόνῳ ταῖς μαγείαις ἐξεστακέναι αὐτούς.
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TKIS 11. Ja he kuuntelivat häntä, koska hän kauan aikaa oli noituuksilla heitä hämmästyttänyt.
FiSTLK2017 11. He kulkivat hänen perässään sen tähden, että hän oli pitkän aikaa hämmästyttänyt
heitä noituuksillaan.
Biblia1776 11. Mutta he kuultelivat häntä mielellänsä, että hän kauvan aikaa oli heitä
noituudellansa villinnyt.
CPR1642 11. Mutta he cuuldelit händä mielelläns että hän cauwan aica oli heitä noituudellans
wietellyt.
UT1548 11. Mutta senteden he cwldelit hende/ ette hen cauuan aica henen Noitudhellans oli heite
cumminnut.( Mutta sen tähden he kuuntelit häntä/ että hän kauan aikaa hänen noituudellansa oli
heitä kumminnut( wietellyt).)
Ref2016NTSve 11. Och de höll sig till honom, därför att han under lång tid hade fått dem att häpna
genom (sina) trollkonster.
12
TR Scriverer 12. ὅτε δὲ ἐπίστευσαν τῷ Φιλίππῳ εὐαγγελιζομένῳ τὰ περὶ τῆς βασιλείας

τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐβαπτίζοντο ἄνδρες τε καὶ γυναῖκες.
Gr-East 12. ὅτε δὲ ἐπίστευσαν τῷ Φιλίππῳ εὐαγγελιζομένῳ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ
Θεοῦ καὶ τοῦ ὀνόματος Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐβαπτίζοντο ἄνδρες τε καὶ γυναῖκες.
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TKIS 12. Mutta kun he uskoivat Filippusta, joka julisti ilosanomaa Jumalan valtakunnasta ja
Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he antoivat kastaa itsensä, sekä miehet että naiset.
FiSTLK2017 12. Mutta kun he uskoivat Filipposta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta
ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, kastettiin sekä miehet että naiset.
Biblia1776 12. Mutta kuin he uskoivat Philippuksen, joka saarnasi Jumalan valtakunnasta ja
Jesuksen Kristuksen nimestä, niin he kastettiin sekä miehet että vaimot.
CPR1642 12. Cosca he uscoit Philippuxen saarnawan Jumalan waldacunnast ja Jesuxen
Christuxen nimestä annoit he heidäns casta sekä miehet että waimot.
UT1548 12. Coska he nyt wskoit Philippusen sarnauan Jumala' waldakunnast/ ia Iesusen
Christusen nimest/ nin he annoit heidens casta seke Miehet ette Waimot.( Koska he nyt uskoit

Philippuksen saarnaawan Jumalan waltakunnasta/ ja Jesuksen Kristuksen nimestä/ niin he annoit
heidäns kastaa sekä miehet että waimot.)
Ref2016NTSve 12. Men när de trodde på Filippus som predikade evangelium om Guds rike och
Jesu Kristi namn, lät de döpa sig, både män och kvinnor.
13
TR Scriverer 13. ὁ δὲ Σίμων καὶ αὐτὸς ἐπίστευσε, καὶ βαπτισθεὶς ἦν προσκαρτερῶν τῷ
Φιλίππῳ• θεωρῶν τε δυνάμεις καὶ σημεῖα γινόμενα, ἐξίστατο.
Gr-East 13. ὁ δὲ Σίμων καὶ αὐτὸς ἐπίστευσε, καὶ βαπτισθεὶς ἦν προσκαρτερῶν τῷ
Φιλίππῳ, θεωρῶν τε δυνάμεις καὶ σημεῖα γινόμενα ἐξίστατο.
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TKIS 13. Myös Simon itse uskoi ja kasteen saatuaan hän pysytteli Filippuksen seurassa. Ja hän
hämmästyi nähdessään ihmeitä ja voimatekoja tapahtuvan.
FiSTLK2017 13. Simon itsekin uskoi, ja kasteen saatuaan hän pysyi Filippoksen seurassa.
Nähdessään ihmeitä ja suuria, voimallisia tekoja hän hämmästyi.
Biblia1776 13. Niin Simon myös itse uskoi, ja kuin hän kastettu oli, viipyi hän Philippuksen tykönä.
Ja kuin hän näki ne merkit ja suuret voimalliset työt tapahtuvan, niin hän hämmästyi.
CPR1642 13. Nijn tuli Simon myös uscollisexi ja cuin hän castettu oli oli hän Philippuxen tykönä. Ja
cuin hän näki ne ihmet ja tegot tapahtuwan nijn hän ihmetteli.
UT1548 13. Nin tuli mös se Simon wskolisexi/ Ja quin hen castettu oli/ piti hen itzens Philippusen
tyken/ ia quin hen näki ne merckit ia teghot iotca tapachtuit/ hemmestui hen ia ihmetteli.( Niin tuli
myös se Simon uskolliseksi/ Ja kuin hän kastettu oli/ piti hän itsensä Philippuksen tykön/ ja kuin
hän näki ne merkit ja teot jotka tapahtuit/ hämmästyi hän ja ihmetteli.)
Ref2016NTSve 13. Då kom även Simon själv till tro, och när han var döpt, höll han sig stadigt till
Filippus. Och han häpnade när han såg de tecken och under som skedde.
14
TR Scriverer 14. Ἀκούσαντες δὲ οἱ ἐν Ἱεροσολύμοις ἀπόστολοι ὅτι δέδεκται ἡ Σαμάρεια
τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ἀπέστειλαν πρὸς αὐτοὺς τὸν Πέτρον καὶ Ἰωάννην•
Gr-East 14. Ἀκούσαντες δὲ οἱ ἐν Ἱεροσολύμοις ἀπόστολοι ὅτι δέδεκται ἡ Σαμάρεια τὸν
λόγον τοῦ Θεοῦ, ἀπέστειλαν πρὸς αὐτοὺς τὸν Πέτρον καὶ Ἰωάννην·
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TKIS 14. Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan
Jumalan sanan, he lähettivät heidän luokseen Pietarin ja Johanneksen.
FiSTLK2017 14. Mutta kun Jerusalemissa olevat apostolit kuulivat, että Samaria oli ottanut
vastaan Jumalan sanan, he lähettivät heidän luokseen Pietarin ja Johanneksen.
Biblia1776 14. Mutta kuin apostolit, jotka Jerusalemissa olivat, kuulivat Samarian Jumalan sanan
ottaneen vastaan, lähettivät he heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen,
CPR1642 14. COsca Apostolit cuulit Jerusalemis Samarian Jumalan sanan wastanottanen lähetit
he heidän tygöns Petarin ja Johannexen.
UT1548 14. Coska nyt Apostolit Jerusalemis cwlit/ ette Samaria oli Jumalan sanan wastanottanut/
nin he lehetit heiden tygens Petarin ia Johannesen.( Koska nyt apostolit Jerusalemissa kuulit/ että
Samaria oli Jumalan sanan wastaan ottanut/ niin he lähetit heidän tykönsä Petarin ja
Johanneksen.)
Ref2016NTSve 14. När apostlarna, som var i Jerusalem, fick höra att Samarien hade tagit emot
Guds ord, sände de till dem Petrus och Johannes,
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TR Scriverer 15. οἵτινες καταβάντες προσηύξαντο περὶ αὐτῶν, ὅπως λάβωσι Πνεῦμα
Ἅγιον•
Gr-East 15. οἵτινες καταβάντες προσηύξαντο περὶ αὐτῶν ὅπως λάβωσι Πνεῦμα ἅγιον·
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puolesta heidän niin että he saisivat Hengen Pyhän

TKIS 15. Tultuaan alas nämä rukoilivat heidän puolestaan, että he saisivat Pyhän Hengen.
FiSTLK2017 15. Tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestään, että he saisivat Pyhän Hengen,
Biblia1776 15. Jotka, kuin he sinne tulivat alas, rukoilivat niiden edestä, että he olisivat saaneet
Pyhän Hengen;
CPR1642 15. Cosca he sinne alas tulit rucoilit he nijden edest että he olisit saanet Pyhän Hengen:

UT1548 15. Coska he sinne alastulit/ Rucolit he ninen edeste ette heiden piteis saaman pyhen
Hengen.( Koska he sinne alas tulit/ Rukoilit he niiden edestä että heidän pitäisi saaman Pyhän
Hengen.)
Ref2016NTSve 15. som reste ner och bad för dem att de skulle få den Helige Ande,
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TR Scriverer 16. οὔπω γὰρ ἦν ἐπ’ οὐδενὶ αὐτῶν ἐπιπεπτωκός, μόνον δὲ βεβαπτισμένοι
ὑπῆρχον εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.
Gr-East 16. οὔπω γὰρ ἦν ἐπ’ οὐδενὶ αὐτῶν ἐπιπεπτωκός, μόνον δὲ βεβαπτισμένοι
ὑπῆρχον εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.
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TKIS 16. sillä Hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran
Jeesuksen nimeen.
FiSTLK2017 16. sillä hän ei ollut vielä tullut yhdenkään heidän päälleen, vaan heidät oli ainoastaan
kastettu Herran Jeesuksen nimeen.
Biblia1776 16. (Sillä ei hän ollut vielä yhdenkään niiden päälle laskettu alas, vaan olivat ainoastaan
Herran Jesuksen nimeen kastetut.)
CPR1642 16. Sillä ei hän ollut wielä yhdengän nijden päälle alaslaskettu waan olit ainoastans
Jesuxen Christuxen nimeen castetut.
UT1548 16. Sille ei hen wiele ollut ydhengen ninen päle alaslaskettu/ waan olit waiwoin castetut
Iesusen Christusen Nimeen.( Sillä ei hän wielä ollut yhdenkään niiden päälle alas laskettu/ waan
olit waiwoin kastetut Jesuksen Kristuksen nimeen.)
Ref2016NTSve 16. för han hade ännu inte fallit på någon av dem, utan de var endast döpta i Herren
Jesu namn.
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TR Scriverer 17. τότε ἐπετίθουν τὰς χεῖρας ἐπ’ αὐτούς, καὶ ἐλάμβανον Πνεῦμα Ἅγιον.
Gr-East 17. τότε ἐπετίθουν τὰς χεῖρας ἐπ’ αὐτούς, καὶ ἐλάμβανον Πνεῦμα ἅγιον.
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TKIS 17. Silloin he panivat kätensä* heidän päälleen, ja he saivat Pyhän Hengen.

FiSTLK2017 17. Silloin he panivat kätensä heidän päälleen, ja he saivat Pyhän Hengen.
Biblia1776 17. Niin he panivat kätensä heidän päällensä, ja he saivat Pyhän Hengen.
CPR1642 17. Nijn he panit kätens heidän päällens ja he sait Pyhän Hengen.
UT1548 17. Nin he panit Kätense heiden pälens/ ia he sait sen pyhen Hengen.( Niin he panit
kätensä heidän päällensä/ ja he sait sen Pyhän Hengen.)
Ref2016NTSve 17. Då lade de händerna på dem, och de tog emot den Helige Ande.
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TR Scriverer 18. θεασάμενος δὲ ὁ Σίμων ὅτι διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τῶν
ἀποστόλων δίδοται τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, προσήνεγκεν αὐτοῖς χρήματα,
Gr-East 18. ἰδὼν δὲ ὁ Σίμων ὅτι διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων δίδοται
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TKIS 18. Mutta nähtyään että (Pyhä) Henki annettiin apostolien kätten päällepanemisen
välityksellä, Simon tarjosi heille rahaa
FiSTLK2017 18. Mutta kun Simon näki, että Henki annettiin sille, jonka päälle apostolit panivat
kätensä, hän toi heille rahaa
Biblia1776 18. Mutta kuin Simon näki, että apostolien kätten päälle-panemisen kautta Pyhä Henki
annettiin, taritsi hän heille rahaa,
CPR1642 18. COsca Simon näki että Apostolitten käden päällepanemisest Pyhä Hengi annettin
taridzi hän heille raha ja sanoi:
UT1548 18. Coska nyt Simon sen neki/ ette Apostolein Kädhen pälepanemisen cautta annetin pyhe
Hengi/ Taritzi hen heille Raha ia sanoi/( Koska nyt Simon sen näki/ että apostolein käden päälle
panemisen kautta annettiin Pyhä Henki/ Taritsi hän heille rahaa ja sanoi/)
Ref2016NTSve 18. Men när Simon såg, att den Helige Ande gavs genom att apostlarna lade
händerna på dem, erbjöd han dem pengar,
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TR Scriverer 19. λέγων, Δότε κἀμοὶ τὴν ἐξουσίαν ταύτην, ἵνα ᾧ ἐὰν ἐπιθῶ τὰς χεῖρας,
λαμβάνῃ Πνεῦμα Ἅγιον.

Gr-East 19. λέγων· Δότε κἀμοὶ τὴν ἐξουσίαν ταύτην, ἵνα ᾧ ἐὰν ἐπιθῶ τὰς χεῖρας
λαμβάνῃ Πνεῦμα ἅγιον.
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TKIS 19. sanoen: "Antakaa minullekin se valta, että kenen päälle käteni panen, se saa Pyhän
Hengen."
FiSTLK2017 19. sanoen: "Antakaa minullekin se valta, että kenen päälle panen käteni, se saa Pyhän
Hengen."
Biblia1776 19. Sanoen: antakaat minullekin se voima, että kenenkä päälle minä käteni panen, se
sais Pyhän Hengen.
CPR1642 19. Andacat minullengin se woima että kenengä päälle minä käteni panen se sais myös
Pyhän Hengen.
UT1548 19. Andacat minulleki mös se woima/ ette kenenge päle mine Käteni panen/ hen sais sen
Pyhe Hengen.( Antakaat minullekin myös se woima/ että kenenkä päälle minä käteni panen/ hän
sais sen Pyhän Hengen.)
Ref2016NTSve 19. och sa: Ge också mig denna makt, att var och en som jag lägger händerna på
får den Helige Ande.
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TR Scriverer 20. Πέτρος δὲ εἶπε πρὸς αὐτόν, Τὸ ἀργύριόν σου σὺν σοὶ εἴη εἰς ἀπώλειαν,
ὅτι τὴν δωρεὰν τοῦ Θεοῦ ἐνόμισας διὰ χρημάτων κτᾶσθαι.
Gr-East 20. Πέτρος δὲ εἶπε πρὸς αὐτόν· Τὸ ἀργύριόν σου σὺν σοὶ εἴη εἰς ἀπώλειαν, ὅτι
τὴν δωρεὰν τοῦ Θεοῦ ἐνόμισας διὰ χρημάτων κτᾶσθαι.
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TKIS 20. Mutta Pietari sanoi hänelle: "Menkööt rahasi kanssasi kadotukseen, koska arvelit Jumalan
lahjan olevan rahalla saatavissa.
FiSTLK2017 20. Mutta Pietari sanoi hänelle: "Menkööt rahasi mukanasi kadotukseen, koska luulet
Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa.
Biblia1776 20. Vaan Pietari sanoi hänelle: sinun rahas olkoon sinun kanssas kadotuksessa, että
Jumalan lahjan luulet rahoilla ostettavan.
CPR1642 20. Petari sanoi hänelle: sinun rahas olcon sinun cansas cadotuxes ettäs Jumalan lahjan
luulet olewan rahoilla ostettawan.
UT1548 20. Mutta Petari sanoi henelle/ Olcoon sinun Rahas sinun cansas cadhotuxes/ Ettes lwlet
Jumalan Lahian oleuan Rahoilla ostettauan.( Mutta Petari sanoi hänelle/ Olkoon sinun rahasi sinun
kanssasi kadotuksessa/ Ettäs luulet Jumalan lahjan olewan rahalla ostettawan.)
Ref2016NTSve 20. Men Petrus svarade honom: Till fördärvet med dig och dina pengar, eftersom du
menar att Guds gåva kan köpas för pengar.
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TR Scriverer 21. οὐκ ἔστι σοι μερὶς οὐδὲ κλῆρος ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ. ἡ γὰρ καρδία σου
οὐκ ἔστιν εὐθεῖα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.
Gr-East 21. οὐκ ἔστι σοι μερὶς οὐδὲ κλῆρος ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ· ἡ γὰρ καρδία σου οὐκ
ἔστιν εὐθεῖα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.
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TKIS 21. Ei sinulla ole osaa eikä erää tähän sanaan, sillä sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä.
FiSTLK2017 21. Sinulla ei ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sydämesi ei ole oikea Jumalan
edessä.
Biblia1776 21. Ei sinulla ole osaa eikä arpaa tässä sanassa; sillä ei sinun sydämes ole oikia
Jumalan edessä.
CPR1642 21. Ei sinun ole osa eikä arpa täsä sanas: sillä ei sinun sydämes ole oikia Jumalan edes.
UT1548 21. Ei ole sinulla Osa eike arpa tesse Sanas/ Sille ettei sinun sydhemes ole oikea Jumalan
edes.( Ei ole sinulla osaa eikä arpaa tässä sanassa/ Sillä ettei sinun sydämesi ole oikea Jumalan
edessä.)
Ref2016NTSve 21. Du har varken del eller lott i den här saken, eftersom ditt hjärta inte är rätt inför
Gud.
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TR Scriverer 22. μετανόησον οὖν ἀπὸ τῆς κακίας σου ταύτης, καὶ δεήθητι τοῦ Θεοῦ, εἰ
ἄρα ἀφεθήσεταί σοι ἡ ἐπίνοια τῆς καρδίας σου.
Gr-East 22. μετανόησον οὖν ἀπὸ τῆς κακίας σου ταύτης, καὶ δεήθητι τοῦ Θεοῦ εἰ ἄρα
ἀφεθήσεταί σοι ἡ ἐπίνοια τῆς καρδίας σου·
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TKIS 22. Muuta siis mielesi tämän pahuutesi suhteen ja rukoile Jumalaa — jospa sydämesi ajatus
annetaan sinulle anteeksi.
FiSTLK2017 22. Muuta siis mielesi ja käänny tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa – jos ehkä vielä
sydämesi ajatus sinulle annetaan anteeksi.
Biblia1776 22. Sentähden tee parannus sinun pahuudestas, ja rukoile Jumalaa, että sydämes
ajatukset sinulle anteeksi annettaisiin.
CPR1642 22. Sentähden tee parannus sinun pahudestas ja rucoile Jumalata että sinun sydämes
ajatuxet sinulle andexi annetaisin:
UT1548 22. Senteden tee Paranos teste sinun pahudhestas ia Rucole Jumala/ ette sinun
sydhemes aijatoxet sinulle andexiannetaisin.( Sentähden tee parannus tästä sinun pahuudestasi ja
rukoile Jumalaa/ että sinun sydämesi ajatukset sinulle anteeksi annettaisiin.)
Ref2016NTSve 22. Omvänd dig därför från din ondska och be till Gud att det du tänkt i ditt hjärta
må, om möjligt, bli dig förlåtet.
TR Scriverer 23. εἰς γὰρ χολὴν πικρίας καὶ σύνδεσμον ἀδικίας ὁρῶ σε ὄντα.
Gr-East 23. εἰς γὰρ χολὴν πικρίας καὶ σύνδεσμον ἀδικίας ὁρῶ σε ὄντα.
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TKIS 23. Sillä näen sinun olevan katkeruuden sapen vallassa ja vääryyden siteessä."
FiSTLK2017 23. Sillä näen sinun olevan täynnä katkeruuden sappea ja sidottuna vääryyden
siteisiin."

Biblia1776 23. Sillä minä näen sinun olevan katkerassa sapessa ja vääryyden solmussa.
CPR1642 23. Sillä minä näen sinun olewan catkerata sappe täynäns ja solmitun wäärydellä.
UT1548 23. Sille ette mine näen sinun oleua' catkerata sappe teunnens/ ia solmittuna wärydhelle.(
Sillä että minä näen sinun olewan katkerata sappea täynnänsä/ ja solmittuna wääryydellä.)
Ref2016NTSve 23. För jag ser att du är (full av) bitter galla och (bunden) i orättfärdighetens band.
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TR Scriverer 24. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Σίμων εἶπε, Δεήθητε ὑμεῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν
Κύριον, ὅπως μηδὲν ἐπέλθῃ ἐπ’ ἐμὲ ὧν εἰρήκατε.
Gr-East 24. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Σίμων εἶπε·, Δεήθητε ὑμεῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν Κύριον
ὅπως μηδὲν ἐπέλθῃ ἐπ’ ἐμὲ ὧν εἰρήκατε.
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Herran sitä että ei mitään tulisi
TKIS 24. Simon vastasi ja sanoi: "Rukoilkaa te puolestani Herraa, ettei minulle tapahtuisi mitään
siitä, mitä olette sanoneet."
FiSTLK2017 24. Simon vastasi ja sanoi: "Rukoilkaa te minun edestäni Herraa, ettei minulle
tapahtuisi mitään siitä, mitä olette sanoneet."
Biblia1776 24. Niin Simon vastasi ja sanoi: rukoilkaat te Herraa minun edestäni, ettei mitään näistä,
mitä te sanoitte, minun päälleni tulisi.
CPR1642 24. Nijn Simon wastais ja sanoi: rucoilcat te HERra minun tähteni ettei mitän näistä cuin
te sanoitta minun päälleni tulis.
UT1548 24. Nin wastasi Simon ia sanoi/ rucolca te HERRA minun edesten/ ettei miten neiste iotca
te sanoitta minun päleni tulisi.( Niin wastasi Simon ja sanoi/ rukoilkaa te HERRAA minun edestäni/
ettei mitään näistä jotka te sanoitte minun päälleni tulisi.)
Ref2016NTSve 24. Då svarade Simon och sa: Be ni till Herren för mig, så att ingenting av det ni har
sagt kommer över mig.
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TR Scriverer 25. Οἱ μὲν οὖν διαμαρτυράμενοι καὶ λαλήσαντες τὸν λόγον τοῦ Κυρίου,
ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλήμ, πολλάς τε κώμας τῶν Σαμαρειτῶν εὐηγγελίσαντο.
Gr-East 25. Οἱ μὲν οὖν διαμαρτυράμενοι καὶ λαλήσαντες τὸν λόγον τοῦ Κυρίου

ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλήμ, πολλάς τε κώμας τῶν Σαμαρειτῶν εὐηγγελίσαντο.
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TKIS 25. Todistettuaan ja Herran sanaa puhuttuaan he palasivat Jerusalemiin. Ja he julistivat
ilosanomaa monessa samarialaisten kylässä.
FiSTLK2017 25. Kun he olivat todistaneet ja puhuneet Herran sanaa, he vaelsivat kohti Jerusalemia
ja julistivat evankeliumia monessa Samarian kylässä.
Biblia1776 25. Mutta kuin he olivat todistaneet ja puhuneet Herran sanan, palasivat he
Jerusalemiin, ja saarnasivat evankeliumia monessa Samarian kylässä.
CPR1642 25. Mutta cosca he olit todistanet ja puhunet HERran sanan palaisit he Jerusalemijn ja
saarnaisit Evangeliumi mones Samarian kyläs.
UT1548 25. Mutta coska he todhistaneet ia puhuneet olit HERRAN sanan/ palasit he Jerusalemin/
ia sarnasit Euangelium mones Samarian Kylis.( Mutta koska he todistaneet ja puhuneet olit
HERRAN sanan/ palasit he Jerusalemiin/ ja saarnasit ewankeliumia monissa Samarian kylissä.)
Ref2016NTSve 25. Och sedan de hade vittnat och predikat Herrens ord, vände de tillbaka till
Jerusalem och predikade evangeliet i många byar i Samarien.
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TR Scriverer 26. Ἄγγελος δὲ Κυρίου ἐλάλησε πρὸς Φίλιππον, λέγων, Ἀνάστηθι καὶ

πορεύου κατὰ μεσημβρίαν ἐπὶ τὴν ὁδὸν τὴν καταβαίνουσαν ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ εἰς
Γάζαν• αὕτη ἐστὶν ἔρημος.
Gr-East 26. Ἄγγελος δὲ Κυρίου ἐλάλησε πρὸς Φίλιππον λέγων· Ἀνάστηθι καὶ πορεύου
κατὰ μεσημβρίαν ἐπὶ τὴν ὁδὸν τὴν καταβαίνουσαν ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ εἰς Γάζαν· αὕτη
ἐστὶν ἔρημος.
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TKIS 26. Mutta Herran enkeli puhui Filippukselle sanoen: "Nouse ja mene etelään päin sille tielle,
joka vie Jerusalemista alas Gassaan*. Se on autio."
FiSTLK2017 26. Mutta Herran enkeli puhui Filippokselle sanoen: "Nouse ja mene puolipäivään päin
sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Gassaan ja on autio."
Biblia1776 26. Mutta Herran enkeli puhui Philippukselle ja sanoi: nouse ja mene lounaaseen päin,
sitä tietä, joka Jerusalemista menee alas Gatsaan, joka kylmillä on.
CPR1642 26. MUtta HERRan Engeli puhui Philippuxelle ja sanoi: nouse ja mene lounasen päin sitä
tietä cuin Jerusalemist mene alas Gazan puoleen joca kylmillä on nijn hän nousi ja meni.
UT1548 26. Mutta HERRAN Engeli puhui Philippusen tyge ia sanoi/ Ylesnouse ia mene Lounasen
pein/ site tiete mödhen ioca alasmene Jerusalemist Gazam polen ioca kylmille on/ Nin hen
ylesnousi ia meni.( Mutta HERRAN enkeli puhui Philippuksen tykö ja sanoi/ Ylös nouse ja mene
lounaaseen päin/ sitä tietä myöten joka alas menee Jerusalemista Gazan puoleen joka kylmillä on/
Niin hän ylös nousi ja meni.)
Ref2016NTSve 26. Men en Herrens ängel talade till Filippus och sa: Stå upp och gå söderut på den
vägen som leder från Jerusalem ner till Gasa. Den är öde.
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TR Scriverer 27. καὶ ἀναστὰς ἐπορεύθη• καὶ ἰδού ἀνὴρ Αἰθίοψ εὐνοῦχος δυνάστης

Κανδάκης τῆς βασιλίσσης Αἰθιόπων, ὃς ἦν ἐπὶ πάσης τῆς γάζης αὐτῆς, ὃς ἐληλύθει
προσκυνήσων εἰς Ἰερουσαλήμ,
Gr-East 27. καὶ ἀναστὰς ἐπορεύθη. καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ Αἰθίοψ εὐνοῦχος δυνάστης

Κανδάκης τῆς βασιλίσσης Αἰθιόπων, ὃς ἦν ἐπὶ πάσης τῆς γάζης αὐτῆς, ὃς ἐληλύθει
προσκυνήσων εἰς Ἱερουσαλήμ.
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TKIS 27. Niin hän nousi ja meni. Ja katso, oli etiopialainen mies, hoviherra*, etiopialaisten
kuningattaren Kandaken mahtimies, joka oli koko hänen aarteistonsa hoitaja. Hän oli tullut
Jerusalemiin palvomaan
FiSTLK2017 27. Hän nousi ja lähti. Katso, siellä kulki etiopialainen mies, Etiopian kuningattaren
Kandaken hoviherra [7] , mahtava mies ja koko hänen aarteistonsa hoitaja. Hän oli tullut
Jerusalemiin rukoilemaan
Biblia1776 27. Niin hän nousi ja meni. Ja katso, yksi Etiopian mies, Etiopian kuningattaren
Kandasen voimallinen kamaripalvelia, joka oli pantu kaiken hänen tavaransa päälle, se oli tullut
Jerusalemiin rukoilemaan,
CPR1642 27. Ja cadzo yxi Etiophian mies Etiophian Drotningin Candacen uscollinen
Camaripalwelia jonga hän oli pannut caiken tawarans päälle se oli tullut Jerusalemijn rucoileman.
UT1548 27. Ja catzo/ yxi Ethiopiam Mies/ sen Ethiopian Trötingen Candacen wäkeue Rahanhaltia/
ionga hen oli pannut caiken henen Tauarans päle/ se oli tullut Jerusalemin Rucoleman.( Ja katso/
yksi Etiopian mies/ sen Etiopian Trötingin Candacen wäkewä rahanhaltija/ jonka hän oli pannut
kaiken hänen tawaransa päälle/ se oli tullut Jerusalemiin rukoilemaan.)
Ref2016NTSve 27. Och han stod upp och gick. Och se, en etiopisk hovman, en eunuck hos
drottning Kandace i Etiopien, vilken hon hade satt över hela sin skattkammare, hade kommit till
Jerusalem för att tillbe,
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TR Scriverer 28. ἦν τε ὑποστρέφων καὶ καθήμενος ἐπὶ τοῦ ἅρματος αὐτοῦ, ἀνεγίνωσκε
τὸν προφήτην Ἠσαΐαν.
Gr-East 28. ἦν τε ὑποστρέφων καὶ καθήμενος ἐπὶ τοῦ ἅρματος αὐτοῦ, καὶ ἀνεγίνωσκε
τὸν προφήτην Ἡσαΐαν.
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TKIS 28. ja oli paluumatkalla. Istuen vaunuissaan, hän luki profeetta Jesajaa.
FiSTLK2017 28. ja oli paluumatkalla. Hän istui vaunuissaan ja luki profeetta Jesajaa.
Biblia1776 28. Ja palasi sieltä, istuen vaunuissansa, ja luki Jesaias prophetaa.
CPR1642 28. Ja palais cotians istuen waunuisans ja luki Esaiata Prophetata.
UT1548 28. Ja palasi cotijns istudhen Rattans päle/ ia luki Esaia Propheta.( Ja palasi kotiin istuen
rattaansa päällä/ ja luki Esaia prophetaa.)
Ref2016NTSve 28. och (han var nu) på väg tillbaka och satt i sin vagn (och) läste profeten Jesaja.
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TR Scriverer 29. εἶπε δὲ τὸ Πνεῦμα τῷ Φιλίππῳ, Πρόσελθε καὶ κολλήθητι τῷ ἅρματι
τούτῳ.
Gr-East 29. εἶπε δὲ τὸ Πνεῦμα τῷ Φιλίππῳ· Πρόσελθε καὶ κολλήθητι τῷ ἅρματι τούτῳ.
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TKIS 29. Niin Henki sanoi Filippukselle: "Käy luo ja pysyttele lähellä noita vaunuja."
FiSTLK2017 29. Henki sanoi Filippokselle: "Mene noiden vaunujen luo ja pysyttele lähellä niitä."
Biblia1776 29. Niin Henki sanoi Philippukselle: käy ja mene lähemmä tätä vaunua.
CPR1642 29. Nijn Hengi sanoi Philippuxelle? käy ja mene lähemmä tätä waunua.
UT1548 29. Nin Hengi sanoi Philippusel/ Mene edes ia leheste sinuas temen rattan tyge.( Niin
Henki sanoi Philippukselle/ Mene edes ja lähesty sinuas tämän rattaan tykö.)
Ref2016NTSve 29. Då sa Anden till Filippus: Gå fram och håll dig intill denna vagn.
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TR Scriverer 30. προσδραμὼν δὲ ὁ Φίλιππος ἤκουσεν αὐτοῦ ἀναγινώσκοντος τὸν
προφήτην Ἠσαΐαν, καὶ εἶπεν, Ἆρά γε γινώσκεις ἃ ἀναγινώσκεις;
Gr-East 30. προσδραμὼν δὲ ὁ Φίλιππος ἤκουσεν αὐτοῦ ἀναγινώσκοντος τὸν προφήτην
Ἡσαΐαν, καὶ εἶπεν· Ἆρά γε γινώσκεις ἃ ἀναγινώσκεις;
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TKIS 30. Juostuaan luo, Filippus kuuli hänen lukevan profeetta Jesajaa ja sanoi: "Ymmärrätkö myös
mitä luet?"
FiSTLK2017 30. Filippos juoksi luo, kuuli hänen lukevan profeetta Jesajaa ja sanoi: "Ymmärräthän,
mitä luet?"
Biblia1776 30. Niin Philippus juoksi lähemmä, ja kuuli hänen lukevan Jesaias prophetaa, ja sanoi:
ymmärrätkös, mitäs luet?

CPR1642 30. Nijn Philippus juoxi lähemmä ja cuuli hänen lukewan Esaiata Prophetata ja sanoi:
ymmärräckös mitäs luet?
UT1548 30. Nin Philippus iooxi tyge/ ia cwli henen lwkeuan Esaia Propheta/ ia sanoi/
Ymmerdeckös mös mites luet?( Niin Philippus juoksi tykö/ ja kuuli hänen lukewan Esaia
prophetaa/ ja sanoi/ Ymmärrätkös myös mitä luet?)
Ref2016NTSve 30. Då sprang Filippus fram och hörde honom läsa profeten Jesaja, och sa: Förstår
du vad du läser?
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TR Scriverer 31. ὁ δὲ εἶπε, Πῶς γὰρ ἂν δυναίμην, ἐὰν μή τις ὁδηγήσῃ με; παρεκάλεσέ τε
τὸν Φίλιππον ἀναβάντα καθίσαι σὺν αὐτῷ.
Gr-East 31. ὁ δὲ εἶπε· Πῶς γὰρ ἂν δυναίμην, ἐὰν μή τις ὁδηγήσῃ με; παρεκάλεσέ τε τὸν
Φίλιππον ἀναβάντα καθίσαι σὺν αὐτῷ.
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TKIS 31. Tämä vastasi: "Kuinka voisin, ellei kukaan minua opasta?" Ja hän pyysi Filippusta
nousemaan ja istuutumaan viereensä.
FiSTLK2017 31. Hän sanoi: "Kuinka voisin, ellei kukaan minua opasta?" Hän pyysi Filipposta
nousemaan ja istumaan viereensä.
Biblia1776 31. Mutta hän sanoi: kuinka minä taidan ymmärtää, ellei joku minua johdata? Ja hän
rukoili Philippusta, että hän tulis ja istuis hänen kanssansa.
CPR1642 31. Hän sanoi: cuinga minä taidan ymmärtä ellei jocu minua opeta? Ja hän rucoili
Philippusta että hän tulis ja istuis hänen tygöns.
UT1548 31. Nin he' sanoi/ Quinga mine taidha' ymmerte/ ellei iocu minulle osota? Ja hen Rucoli
Philippusta/ ette hen ylesastuis/ ia istuis henen tykenens.( Niin hän sanoi/ Kuinka minä taidan
ymmärtää/ ellei joku minulle osoita? Ja hän rukoili Philippusta/ että hän ylös astuisi/ ja istuis
hänen tykönänsä.)
Ref2016NTSve 31. Då svarade han: Hur skulle jag kunna det, om inte någon vägleder mig? Och han
bad Filippus att stiga upp och sätta sig bredvid honom.
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TR Scriverer 32. ἡ δὲ περιοχὴ τῆς γραφῆς ἣν ἀνεγίνωσκεν ἦν αὕτη, Ὡς πρόβατον ἐπὶ

σφαγὴν ἤχθη, καὶ ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ κείροντος αὐτὸν ἄφωνος, οὕτως οὐκ
ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ.
Gr-East 32. ἡ δὲ περιοχὴ τῆς γραφῆς ἣν ἀνεγίνωσκεν ἦν αὕτη· ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν
ἤχθη· καὶ ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ κείραντος αὐτὸν ἄφωνος, οὕτως οὐκ ἀνοίγει τὸ

στόμα αὐτοῦ.
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TKIS 32. Se raamatunkohta, jota hän luki, oli tämä: "Niin kuin lammas Hänet vietiin teuraaksi ja niin
kuin karitsa keritsijänsä edessä on ääneti, niin ei Hän suutansa avaa.
FiSTLK2017 32. Kirjoitus, jota hän luki, oli tämä: "Niin kuin lammas hänet viedään teuraaksi, ja niin
kuin karitsa on ääneti keritsijänsä edessä, ei hänkään suutaan avaa.
Biblia1776 32. Mutta se, mitä hän Raamatusta luki, oli tämä: hän on niinkuin lammas teuraaksi
talutettu: ja niinkuin karitsa keritsiänsä edessä on ääneti, niin ei hänkään avannut suutansa,
CPR1642 32. Mutta se cuin hän Ramatusta luki oli tämä: Hän on nijncuin lammas teuraxi talutettu
ja hän oli äneti nijncuin caridza keridziäns edesä eikä awannut suutans.
UT1548 32. Mutta se quin hen lwki Ramatusta/ oli teme. HEN on ninquin yxi Lammas teuraxi
talutettu/ ia änete ninquin Caritza keritzijens edes/ Nin hen ei awanut Sutans.( Mutta se kuin hän
luki Raamatusta/ oli tämä/ HÄN on niinkuin yksi lammas teuraaksi talutettu/ ja ääneti niinkuin
karitsa keritsijäinsä edessä/ Niin hän ei awannut suutansa.)
Ref2016NTSve 32. Och det ställe i Skriften som han läste var detta: Liksom ett får fördes han bort
till att slaktas och liksom ett lamm är tyst inför honom som klipper det, så öppnade han inte sin
mun.
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TR Scriverer 33. ἐν τῇ ταπεινώσει αὐτοῦ ἡ κρίσις αὐτοῦ ἤρθη, τὴν δὲ γενεὰν αὐτοῦ τίς
διηγήσεται; ὅτι αἴρεται ἀπὸ τῆς γῆς ἡ ζωὴ αὐτοῦ.
Gr-East 33. ἐν τῇ ταπεινώσει αὐτοῦ ἡ κρίσις αὐτοῦ ἤρθη· τὴν δὲ γενεὰν αὐτοῦ τίς
διηγήσεται; ὅτι αἴρεται ἀπὸ τῆς γῆς ἡ ζωὴ αὐτοῦ.
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TKIS 33. Hänen alentumisensa vuoksi Hänen tuomionsa otettiin pois. Ja kuka tekee selkoa Hänen
suvustaan? Sillä Hänen elämänsä otetaan pois maan päältä."
FiSTLK2017 33. Hänen alentumisensa kautta hänen tuomionsa otetaan pois. Kuka kertoo hänen
syntyperänsä? Sillä hänen elämänsä otetaan pois maan päältä."
Biblia1776 33. Hänen nöyryydessänsä on hänen tuomionsa otettu pois, mutta kuka taitaa sanoa
ulos hänen elämänsä pituuden? sillä hänen elämänsä otetaan pois maasta.
CPR1642 33. Hänen nöyrydens tähden poisotettin hänen duomions mutta cuca taita sano hänen
ikäns pituuden? Sillä hänen elämäns on poisotettu maasta.
UT1548 33. Henen neurydhens tedhen poisotetin henen Domions/ Mutta cuka taita wlossano hene'
Iiens pitudhen? Sille henen Elemens on poisotettu maasta.( Hänen nöyryytensä tähden pois otettiin
hänen tuomionsa/ Mutta kuka taitaa ulos sanoa hänen ikänsä pituuden? Sillä hänen elämäns on
pois otettu maasta.)
Ref2016NTSve 33. Genom hans förnedring blev hans dom borttagen, och vem ska kunna berätta
om hans släkte? För hans liv togs bort från jorden.
34
TR Scriverer 34. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ εὐνοῦχος τῷ Φιλίππῳ εἶπε, Δέομαί σου, περὶ τίνος ὁ
προφήτης λέγει τοῦτο; περὶ ἑαυτοῦ, ἢ περὶ ἑτέρου τινός;
Gr-East 34. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ εὐνοῦχος τῷ Φιλίππῳ εἶπε· Δέομαί σου, περὶ τίνος ὁ
προφήτης λέγει τοῦτο; περὶ ἑαυτοῦ ἢ περὶ ἑτέρου τινός;

ἀποκριθεὶς δὲ

ὁ
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G5100
jostakin/ jostakin toisesta
TKIS 34. Hoviherra puhui Filippukselle sanoen: "Pyydän sinua: kenestä profeetta sanoo tämän,
itsestäänkö vai jostakin toisesta?"
FiSTLK2017 34. Hoviherra vastasi Filippokselle sanoen: "Pyydän sinua: sano, kenestä profeetta
puhuu näin, itsestään vai jostakusta toisesta?"
Biblia1776 34. Niin kamaripalvelija vastasi Philippusta: minä rukoilen sinua, sanos: kenestä
propheta näitä puhuu? itsestäänkö eli jostakin toisesta?

CPR1642 34. Nijn Camaripalwelia sanoi Philippuxelle: minä rucoilen sinua sanos kenestä Propheta
näitä puhu? Idzestäns eli jostakin toisesta?
UT1548 34. Nin wastasi se Raha'haltia Philippusta ia sanoi/ Mine rucolen sinua/ Keste Propheta
neite puhupi? Itzestensekö/ eli iostaki toisesta?( Niin wastasi se rahanhaltija Philippusta ja sanoi/
Minä rukoilen sinua/ Kestä propheta näitä puhuupi? Itsestäänkö/ eli jostakin toisesta?)
Ref2016NTSve 34. Hovmannen började tala och sa till Filippus: Jag vill fråga dig: vem är det
profeten säger detta om? Om sig själv eller om någon annan?
35
TR Scriverer 35. ἀνοίξας δὲ ὁ Φίλιππος τὸ στόμα αὐτοῦ, καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς
γραφῆς ταύτης, εὐηγγελίσατο αὐτῷ τὸν Ἰησοῦν.
Gr-East 35. ἀνοίξας δὲ ὁ Φίλιππος τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς γραφῆς
ταύτης εὐηγγελίσατο αὐτῷ τὸν Ἰησοῦν.

ἀνοίξας δὲ

ὁ
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Jeesuksesta
Kirjoituksesta tästä julisti evankeliumia hänelle
TKIS 35. Niin Filippus avasi suunsa ja lähtien tästä kirjoituksesta julisti hänelle ilosanomaa
Jeesuksesta.
FiSTLK2017 35. Filippos avasi suunsa ja lähtien tästä kirjoituksesta julisti hänelle evankeliumia
Jeesuksesta.
Biblia1776 35. Niin Philippus avasi suunsa ja rupesi tästä kirjoituksesta hänelle saarnaamaan
evankeliumia Jesuksesta.
CPR1642 35. Nijn Philippus awais suuns ja rupeis tästä Kirjoituxest hänelle saarnaman
Evangeliumita Jesuxest.
UT1548 35. Nin Philippus suuns auasi/ ia Rupesi teste Kirioituxest sarnaman Euangeliumi henelle
Iesusest.( Niin Philippus suunsa awasi/ ja rupesi tästä kirjoituksesta saarnaaman ewankeliumia
hänelle Jesuksesta.)
Ref2016NTSve 35. Då öppnade Filippus sin mun och började utifrån detta skriftställe predika
evangeliet (om) Jesus för honom.
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TR Scriverer 36. ὡς δὲ ἐπορεύοντο κατὰ τὴν ὁδόν, ἦλθον ἐπί τι ὕδωρ• καί φησιν ὁ
εὐνοῦχος, Ἰδού, ὕδωρ• τί κωλύει με βαπτισθῆναι;
Gr-East 36. ὡς δὲ ἐπορεύοντο κατὰ τὴν ὁδόν, ἦλθον ἐπί τι ὕδωρ, καί φησιν ὁ εὐνοῦχος·
Ἰδοὺ ὕδωρ· τί κωλύει με βαπτισθῆναι;

ὡς
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ἐπορεύοντο κατὰ τὴν

ὁδόν ἦλθον

ἐπί

τι

ὕδωρ·

ti
hōs
de
tēn
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kai
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katso vettä mikä estää minua saamasta kasteen
TKIS 36. Tietä matkatessaan he tulivat erään veden ääreen, ja hoviherra sanoi: "Katso, vettä. Mikä
estää kastamasta minua?"
FiSTLK2017 36. Kulkiessaan tietä he tulivat veden ääreen. Hoviherra sanoi: "Katso, tässä on vettä.
Mikä estää kastamasta minua?"
Biblia1776 36. Ja kuin he tiellä vaelsivat, tulivat he veden tykö, ja kamaripalvelia sanoi: katso, tässä
on vesi: mikä estää minua kastamasta?
CPR1642 36. Ja cuin he tiellä waelsit tulit he weden tygö ja Camaripalwelia sanoi: cadzo täsä on
wesi mikä estä minua castamast?
UT1548 36. Ja quin he waelsit tiete mödhen/ tulit he yhden Wedhen tyge. Ja se Rahanhaltia sanoi/
Catzos tesse on Wesi/ mike wallitze ettei mine castetta?( Ja kuin he waelsit tietä myöten/ tulit he
yhden weden tykö/ Ja se rahanhaltija sanoi/ Katsos tässä on wesi/ mikä wallitsee ettei minä
kastettaa?)
Ref2016NTSve 36. Och medan de färdades vägen fram, kom de till ett vatten. Då sa hovmannen:
Se, (här finns) vatten. Vad hindrar att jag döps?
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TR Scriverer 37. εἰπε δὲ ὁ Φίλιππος, Εἰ πιστεύεις ἐξ ὅλης τὴς καρδίας, ἔξεστιν.
ἀποκριθεὶς δὲ εἷπε, Πιστεύω τὸν ὑιὸν τοῦ Θεοῦ ἐιναι τὸν Ἰησοῦν Χριστόν.
Gr-East 37. εἶπε δὲ ὁ Φίλιππος· εἰ πιστεύεις ἐξ ὅλης τῆς καρδίας, ἔξεστιν. ἀποκριθεὶς δὲ
εἶπε· Πιστεύω τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ εἶναι τὸν Ἰησοῦν Χριστόν.
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Jeesuksen Kristuksen/ Jeesuksen Kristuksen uskon olevan Jumalan Pojan
TKIS 37. (Filippus sanoi: "Jos uskot koko sydämestäsi, se käy päinsä." Hän vastasi ja sanoi: "Minä
uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika.")

FiSTLK2017 37. Mutta Filippos sanoi: "Jos sinä uskot kaikesta sydämestäsi, se tapahtukoon. Hän
vastasi ja sanoi: "Uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika."
Biblia1776 37. Mutta Philippus sanoi: jos sinä kaikesta sydämestä uskot, niin tapahtukoon. Hän
vastasi ja sanoi: minä uskon Jesuksen Kristuksen Jumalan Pojaksi.
CPR1642 37. Philippus sanoi: jos sinä caikest sydämest uscot nijn tapahtucon. Hän wastais ja
sanoi: minä uscon Jesuxen Christuxen Jumalan Pojaxi.
UT1548 37. Nin sanoi Philippus/ Jos sine wskot caikest sydemestes/ nin macta kylle olla. Hen
wastasi ia sanoi/ Mine wskon Iesusen Christusen oleuan Jumalan Poian.( Niin sanoi Philippus/
Jos sinä uskot kaikesta sydämestä/ niin mahtaa kyllä olla. Hän wastasi ja sanoi/ MInä uskon
Jesuksen Kristuksen olewan Jumalan Pojan.)
Ref2016NTSve 37. Då sa Filippus: Om du tror av hela ditt hjärta, så kan det ske. Och han svarade
och sa: Jag tror att Jesus Kristus är Guds Son.
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TR Scriverer 38. καὶ ἐκέλευσε στῆναι τὸ ἅρμα• καὶ κατέβησαν ἀμφότεροι εἰς τὸ ὕδωρ, ὅ
τε Φίλιππος καὶ ὁ εὐνοῦχος• καὶ ἐβάπτισεν αὐτόν.
Gr-East 38. καὶ ἐκέλευσε στῆναι τὸ ἅρμα, καὶ κατέβησαν ἀμφότεροι εἰς τὸ ὕδωρ, ὅ τε
Φίλιππος καὶ ὁ εὐνοῦχος, καὶ ἐβάπτισεν αὐτόν.
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TKIS 38. Niin hän käski pysäyttää vaunut, ja he astuivat kumpikin veteen, sekä Filippus että
hoviherra, ja Filippus* kastoi hänet.
FiSTLK2017 38. Hän käski pysäyttää vaunut, ja he astuivat kumpikin veteen, sekä Filippos että
hoviherra, ja hän kastoi hänet.
Biblia1776 38. Niin hän käski seisahtaa vaunun; ja he astuivat molemmat veteen, Philippus ja
kamaripalvelia, ja hän kasti hänen.
CPR1642 38. Nijn hän seisatti waunun ja he astuit weteen Philippus ja Camaripalwelia ja hän casti
hänen.
UT1548 38. Nin he' annoi seisette Rattan ia alasastuit wetehen/ seke Philippus ette se
Rahanhaltia/ ia hen castoi hene'.( Niin hän antoi seisattaa rattaan ja alas astuit weteen/ sekä
Philippus että se rahanhaltija/ ja hän kastoi hänen.)
Ref2016NTSve 38. Och han befallde att vagnen skulle stanna och de steg båda ner i vattnet, både
Filippus och hovmannen och han döpte honom.
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TR Scriverer 39. ὅτε δὲ ἀνέβησαν ἐκ τοῦ ὕδατος, Πνεῦμα Κυρίου ἥρπασε τὸν Φίλιππον•
καὶ οὐκ εἶδεν αὐτὸν οὐκέτι ὁ εὐνοῦχος, ἐπορεύετο γὰρ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ χαίρων.
Gr-East 39. ὅτε δὲ ἀνέβησαν ἐκ τοῦ ὕδατος, Πνεῦμα Κυρίου ἥρπασε τὸν Φίλιππον, καὶ
οὐκ εἶδεν αὐτὸν οὐκέτι ὁ εὐνοῦχος· ἐπορεύετο γὰρ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ χαίρων.
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TKIS 39. Heidän noustuaan vedestä, Herran Henki tempasi pois Filippuksen, eikä hoviherra häntä
enää nähnyt, sillä hän jatkoi matkaansa iloiten.
FiSTLK2017 39. Kun he olivat astuneet ylös vedestä, tempasi Herran Henki Filippoksen pois, eikä
hoviherra häntä enää nähnyt, ja hän jatkoi matkaansa iloiten.
Biblia1776 39. Mutta kuin he vedestä astuivat ylös, tempasi Herran Henki Philippuksen, ja ei
kamaripalvelia häntä enään nähnyt, vaan meni iloiten tietänsä myöten.
CPR1642 39. Mutta cosca he wedestä ylösastuit temmais HERran Hengi Philippuxen ja nijn ei
Camaripalwelia händä enä nähnyt waan meni iloiten tietäns myöden.
UT1548 39. Mutta coska he sis wedhest Ylesastuit/ nin HERRAN Hengi te'masi Philippusen/ ia ei
se Rahanhaltia hende sillen nehnyt/ waan hen meni iloite' tietense möden matcaans.( Mutta koska
he siis wedestä ylös astuit/ niin HERRAN Henki tempasi Philippuksen/ ja ei se rahanhaltija häntä
silleen nähnyt/ waan hän meni iloiten tietänsä myöten matkaansa.)
Ref2016NTSve 39. När de hade stigit upp ur vattnet, ryckte Herrens Ande bort Filippus, och
hovmannen såg honom inte mer, utan fortsatte glad sin resa.
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TR Scriverer 40. Φίλιππος δὲ εὑρέθη εἰς Ἄζωτον• καὶ διερχόμενος εὐηγγελίζετο τὰς
πόλεις πάσας, ἕως τοῦ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς Καισάρειαν.
Gr-East 40. Φίλιππος δὲ εὑρέθη εἰς Ἄζωτον, καὶ διερχόμενος εὐηγγελίζετο τὰς πόλεις
πάσας ἕως τοῦ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς Καισάρειαν.
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TKIS 40. Mutta Filippus tavattiin Asdodissa. Ja hän vaelsi ympäri ja julisti ilosanomaa kaikissa
kaupungeissa, kunnes tuli Kesareaan.
FiSTLK2017 40. Mutta Filippos tavattiin Asdodissa. Hän julisti evankeliumia vaeltaen kaikissa
kaupungeissa, kunnes tuli Kesareaan.
Biblia1776 40. Mutta Philippus löydettiin Atsotissa, ja vaelsi ympäri ja saarnasi joka kaupungissa
evankeliumia, siihenasti kuin hän tuli Kesareaan.
CPR1642 40. Mutta Philippus löyttin Asotis: ja hän waelsi ymbärins ja saarnais joca Caupungis
Evangeliumi sijhenasti cuin hän tuli Cesareaan.
UT1548 40. Mutta Philippus leuttijn Asdodis/ ia ymberiwaelsi/ ia sarnasi Euangelium ioca
Caupungis/ sihenasti quin hen tuli Cesarean.( Mutta Philippus löydettiin Asdodissa/ ja ympäri
waelsi/ ja saarnasi ewankeliumia joka kaupungissa/ siihen asti kuin hän tuli Kesareaan.)
Ref2016NTSve 40. Men Filippus blev funnen i Asdod, och på genomresan predikade han evangeliet
i alla städer, tills han kom till Cesarea.

Apostolien teot 9 (Acts
1
TR Scriverer 1. Ὁ δὲ Σαῦλος, ἔτι ἐμπνέων ἀπειλῆς καὶ φόνου εἰς τοὺς μαθητὰς τοῦ
Κυρίου, προσελθὼν τῷ ἀρχιερεῖ,
Gr-East 1. Ὁ δὲ Σαῦλος ἔτι ἐμπνέων ἀπειλῆς καὶ φόνου εἰς τοὺς μαθητὰς τοῦ Κυρίου,

προσελθὼν τῷ ἀρχιερεῖ
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TKIS 1. Mutta Saulus huokui yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia vastaan. Mentyään ylimmän
papin luo
FiSTLK2017 1. Mutta Saul puhisi yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia vastaan ja meni
ylipapin luo
Biblia1776 1. Mutta Saulus puskui vielä uhkauksia ja murhaa Herran opetuslapsia vastaan ja meni
ylimmäisen papin tykö,
CPR1642 1. MUtta Saulus aicoi wielä waiwata ja murhata HERran Opetuslapsia.
UT1548 1. Mutta Saulus wiele puhalsi wchkauxet ia Murhat HERRAN Opetuslapsia wastan.( Mutta
Saulus wielä puhalsi uhkaukset ja murhat HERRAN opetuslapsia wastaan.)
Ref2016NTSve 1. Men Saulus, som fortfarande andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar,
gick till översteprästen
2
TR Scriverer 2. ᾐτήσατο παρ’ αὐτοῦ ἐπιστολὰς εἰς Δαμασκὸν πρὸς τὰς συναγωγάς,

ὅπως ἐάν τινας εὕρῃ τῆς ὁδοῦ ὄντας ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας, δεδεμένους ἀγάγῃ εἰς
Ἰερουσαλήμ.
Gr-East 2. ᾐτήσατο παρ’ αὐτοῦ ἐπιστολὰς εἰς Δαμασκὸν πρὸς τὰς συναγωγάς, ὅπως ἐάν

τινας εὕρῃ τῆς ὁδοῦ ὄντας, ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας, δεδεμένους ἀγάγῃ εἰς
Ἱερουσαλήμ.
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TKIS 2. hän pyysi tältä kirjeitä Damaskon synagoogille, jotta jos hän löytäisi joitakin sillä tiellä
olevia, sekä miehiä että naisia, hän toisi heidät sidottuina Jerusalemiin.
FiSTLK2017 2. ja pyysi häneltä kirjeitä Damaskon synagogille, että keitä vain hän löytäisi sillä tiellä
olevia, miehiä tai naisia, hän toisi heidät sidottuina Jerusalemiin.
Biblia1776 2. Ja anoi häneltä kirjaa Damaskuun synagogain tykö, että kutka ikänä hän sen tien
miehistä eli vaimoista löytäis, ne hän olis vienyt sidottuna Jerusalemiin.
CPR1642 2. Ja meni ylimmäisen Papin tygö ja anoi häneldä Kirja Damascun Synagogain tygö jos
hän jongun miehistä eli waimoista sildä tieldä löydäis nijn hän olis wienyt sidottuna Jerusalemijn.
UT1548 2. Ja meni Ylimeisen Papin tyge/ ia anoi henelde breiuie ninen Sinagogain tyge Damascos.
Senpäle/ ette ios hen iongu' eli Miehiste taica Waimoista teste Tieste leuteis/ nijte piti hene'
sidhottuna wiemen Jerusalemijn.( Ja meni ylimmäisen papin tykö/ ja anoi häneltä breiwin niiden
synagogain tykö Damaskossa. Sen päälle/ että jos hän jonkun eli miehistä taikka waimoista tästä
tiestä löytäisi/ niitä piti hänen sidottuna wiemään Jerusalemiin.)
Ref2016NTSve 2. och bad honom om brev till synagogorna i Damaskus, så att om han fann några
som hörde till ’den vägen’, vare sig män eller kvinnor, skulle han kunna föra dem bundna till
Jerusalem.
3
TR Scriverer 3. ἐν δὲ τῷ πορεύεσθαι, ἐγένετο αὐτὸν ἐγγίζειν τῇ Δαμασκῷ• καὶ ἐξαίφνης
περιήστραψεν αὐτὸν φῶς ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ•
Gr-East 3. ἐν δὲ τῷ πορεύεσθαι ἐγένετο αὐτὸν ἐγγίζειν τῇ Δαμασκῷ, καὶ ἐξαίφνης
περιήστραψεν αὐτὸν φῶς ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ,
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TKIS 3. Mutta tapahtui, että hän matkustaessaan lähestyi Damaskoa. Yhtäkkiä leimahti hänen
ympärillään valo taivaasta.
FiSTLK2017 3. Hänen ollessaan matkalla tapahtui, kun hän lähestyi Damaskoa, että yhtäkkiä valo
taivaasta leimahti hänen ympärillään.
Biblia1776 3. Mutta kuin hän matkusti, tapahtui, että hän Damaskua lähestyi, ja äkisti leimahti
valkeus taivaasta ympäri häntä.
CPR1642 3. Mutta cuin hän matcusti ja Damascua lähestyi leimahti walkeus äkidzeldä Taiwast
ymbärins händä.
UT1548 3. Mutta quin hen matkusti/ ia lehestui Damascu/ nin yxi walkeus Taiuahast äkitzelde
ymberile'machti hene'/( Mutta kuin hän matkusti/ ja lähestyi Damaskoa/ niin yksi walkeus
taiwahasta äkikseltä ympäri leimahti hänen/)
Ref2016NTSve 3. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus, så strålade plötsligt ett ljussken
från himlen omkring honom.
4
TR Scriverer 4. καὶ πεσὼν ἐπὶ τὴν γῆν, ἤκουσε φωνὴν λέγουσαν αὐτῷ, Σαούλ, Σαούλ, τί
με διώκεις;
Gr-East 4. καὶ πεσὼν ἐπὶ τὴν γῆν ἤκουσε φωνὴν λέγουσαν αὐτῷ· Σαοὺλ Σαούλ, τί με
διώκεις;
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TKIS 4. Hän kaatui maahan ja kuuli äänen sanovan hänelle: "Saul, Saul, miksi vainoat minua?"
FiSTLK2017 4. Hän kaatui maahan ja kuuli äänen, joka sanoi hänelle: "Saul, Saul, miksi vainoat
minua?"
Biblia1776 4. Ja hän lankesi maahan ja kuuli äänen hänelle sanovan: Saul, Saul, miksi vainoot
minua?
CPR1642 4. Ja hän langeis maahan ja cuuli änen hänellens sanowan: Saul Saul mixis wainot
minua? Hän sanoi: cuca sinä olet HERra?
UT1548 4. ia he' langesi mahan/ ia cwli ydhen änen sanoua' henelle's/ Saul Saul/ mixi sine wainot
minua? Nin hen sanoi/ Cuca sine olet HERRA?( ja hän lankesi maahan/ ja kuuli yhden äänen
sanowan hänellens/ Saul Saul/ miksi sinä wainoat minua? Niin hän sanoi/ Kuka sinä olen HERRA?)
Ref2016NTSve 4. Och han föll till marken och hörde en röst som sa till honom: Saul, Saul, varför
förföljer du mig?

5
TR Scriverer 5. εἶπε δέ, Τίς εἶ, Κύριε; ὁ δὲ Κύριος εἶπεν, Ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὃν σὺ
διώκεις• σκληρόν σοι πρὸς κέντρα λακτίζειν.
Gr-East 5. εἶπε δέ· Τίς εἶ, κύριε; ὁ δέ Κύριος εἶπεν· Ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις·
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TKIS 5. Niin hän sanoi: "Kuka olet, Herra?" Hän vastasi: "Olen Jeesus, jota sinä vainoat. (Työlästä on
sinun potkia tutkainta vastaan.)"
FiSTLK2017 5. Hän sanoi: "Kuka olet, herra?" Hän vastasi: "Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat.
Työlästä sinun on potkia tutkainta vastaan.
Biblia1776 5. Mutta hän sanoi: kuka sinä olet, Herra? Ja Herra sanoi: minä olen Jesus, jota sinä
vainoot: työläs on sinun potkia tutkainta vastaan.
CPR1642 5. Sanoi HERra: minä olen Jesus jota sinä wainot työläs on sinun potkia tutcainda
wastan.
UT1548 5. sanoi HERRA/ mine olen IesuS iota sine wainot/ Coua ombi sinun tutkanda wastan
potkia.( sanoi HERRA/ minä olen Jesus jota sinä wainoat/ Kowa ompi sinun tutkainta wastaan
potkia.)
Ref2016NTSve 5. Då sa han: Vem är du, Herre? Och Herren svarade: Jag är Jesus, den du förföljer,
(det är) svårt för dig att spjärna mot udden.
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TR Scriverer 6. τρέμων τε καὶ θαμβῶν εἶπε, Κύριε, τί με θέλεις ποιῆσαι καὶ ὁ Κύριος

πρὸς αὐτόν, Ἀνάστηθι καὶ εἴσελθε εἰς τὴν πόλιν, καὶ λαληθήσεταί σοι τί σε δεῖ ποιεῖν
Gr-East 6. ἀλλὰ ἀνάστηθι καὶ εἴσελθε εἰς τὴν πόλιν, καὶ λαληθήσεταί σοι τί σε δεῖ
ποιεῖν.
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TKIS 6. Vavisten ja hämmästyneenä hän sanoi: "Herra, mitä tahdot minun tekevän?" Herra vastasi
hänelle:) "Nouse* ja mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan mitä sinun on tehtävä."
FiSTLK2017 6. Mutta nouse ja mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mitä sinun pitää tehdä."
Biblia1776 6. Niin hän vapisi, hämmästyi ja sanoi: Herra, mitäs minua tahdot tekemään? Ja Herra
sanoi hänelle: nouse ja mene kaupunkiin; siellä sinulle sanotaan, mitä sinun pitää tekemän.
CPR1642 6. Nijn hän wapisi hämmästyi ja sanoi: HERra mitäs minua tahdot tekemän? HERRa sanoi
hänelle: nouse ja mene Caupungijn siellä sinulle sanotan mitä sinun pitä tekemän.
UT1548 6. Nin hen wapisi ia hemmestui ia sanoi/ Herra mites tadhot ette minun pite tekemen?
HERRA sanoi henelle/ Nouse yles ia mene Caupungin/ ia sielle sinulle sanotan mite sinun pite
tekemen.( Niin hän wapisi ja hämmästyi ja sanoi/ Herra mitäs tahdot että minun pitää tekeman?
HERRA sanoi hänelle/ Nouse ylös ja mene kaupunkiin/ ja siellä sinulle sanotaan mitä sinun pitää
tekemän.)
Ref2016NTSve 6. Både skälvande och med förvåning sa han: Herre, vad vill du att jag ska göra? Då
(sa) Herren till honom: Stå upp och gå in i staden, så ska det bli sagt till dig vad du måste göra.
7
TR Scriverer 7. οἱ δὲ ἄνδρες οἱ συνοδεύοντες αὐτῷ εἱστήκεισαν ἐννεοί, ἀκούοντες μὲν
τῆς φωνῆς, μηδένα δὲ θεωροῦντες.
Gr-East 7. οἱ δὲ ἄνδρες οἱ συνοδεύοντες αὐτῷ εἱστήκεισαν ἐνεοί, ἀκούοντες μὲν τῆς
φωνῆς, μηδένα δὲ θεωροῦντες.

οἱ

δὲ

ἄνδρες οἱ

συνοδεύοντες

αὐτῷ εἱστήκεισαν ἐννεοί ἀκούοντες

oi
de
synodeuontes
andres oi
autō heistēkeisan enneoi akouontes
G3588 G1161 G435 G3588 G4922
G1769 G191
G846 G2476
ja
jotka matkasivat kanssa hänen seisoivat
miehet
hiljaa he kuulivat

μὲν

τῆς

φωνῆς μηδένα

δὲ

θεωροῦντες

men tēs
de
theōrountes
fōnēs mēdena
G3303 G3588 G5456 G3367
G1161 G2334
tosin
nähneet
äänen mutta ei ketään
TKIS 7. Miehet, jotka matkustivat hänen kanssaan, seisoivat sanatonna. He kuulivat kyllä äänen,
mutta eivät ketään nähneet.
FiSTLK2017 7. Miehet, jotka matkustivat hänen kanssaan, seisoivat sanattomina: he kuulivat kyllä
ääntä, mutta eivät nähneet ketään.
Biblia1776 7. Mutta ne miehet, jotka hänen seurassansa olivat, seisoivat hämmästyksissä; he
kuulivat tosin äänen, mutta ei he ketään nähneet.
CPR1642 7. Mutta ne miehet jotca hänen seurasans olit seisoit hämmästyxis: sillä he cuulit
ainoastans hänen änens mutta ei he ketän nähnet.

UT1548 7. Mutta ne Miehet/ iotca henen Seurasans olit/ seisoit hemmestetyt/ Sille he cwlit
waiwoin änen/ mutta eiuet kete' nähnyet.( Mutta ne miehet/ jotka hänen seurassansa olit/ seisoit
hämmästyneinä/ Sillä he kuulit waiwoin äänen/ mutta eiwät ketään nähneet.)
Ref2016NTSve 7. Och männen som reste med honom stod förstummade, för de hörde verkligen
rösten men såg ingen.
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TR Scriverer 8. ἠγέρθη δὲ ὁ Σαῦλος ἀπὸ τῆς γῆς• ἀνεῳγμένων δὲ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ,
οὐδένα ἔβλεπε, χειραγωγοῦντες δὲ αὐτὸν εἰσήγαγον εἰς Δαμασκόν.
Gr-East 8. ἠγέρθη δὲ ὁ Σαῦλος ἀπὸ τῆς γῆς, ἀνεῳγμένων τε τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ
οὐδένα ἔβλεπε· χειραγωγοῦντες δὲ αὐτὸν εἰσήγαγον εἰς Δαμασκόν.
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TKIS 8. Niin Saulus nousi maasta. Mutta kun hänen silmänsä aukenivat, hän ei nähnyt mitään. Ja
kädestä taluttaen he veivät hänet Damaskoon.
FiSTLK2017 8. Saul nousi maasta, mutta kun hän avasi silmänsä, hän ei nähnyt mitään, vaan he
taluttivat häntä kädestä ja veivät hänet Damaskoon.
Biblia1776 8. Niin Saulus nousi maasta ja ei nähnyt ketään avoimilla silmillä; mutta he taluttivat
häntä kädestä ja veivät Damaskuun.
CPR1642 8. Nijn Saulus nousi maasta ja ei nähnyt ketän awojomilla silmillä:
UT1548 8. Nin Saul9 ylesnousi maasta/ ia auoiomille silmille ei hen keten nehnyt.( Niin Saulus ylös
nousi maasta/ ja awoimilla silmillä ei hän ketään nähnyt.)
Ref2016NTSve 8. Då reste sig Saulus upp från marken, och då han öppnade sina ögon såg han
ingen, utan de tog honom vid handen och ledde (honom) in i Damaskus.
9 TR Scriverer 9. καὶ ἦν ἡμέρας τρεῖς μὴ βλέπων, καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲ ἔπιεν.
Gr-East 9. καὶ ἦν ἡμέρας τρεῖς μὴ βλέπων, καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲ ἔπιεν.
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TKIS 9. Ja hän oli kolme päivää näkemätönnä, ei syönyt eikä juonut.
FiSTLK2017 9. Hän oli kolme päivää näkemättä mitään, ei syönyt eikä juonut.
Biblia1776 9. Ja hän oli kolme päivää näkemättä ja ei syönyt eikä juonut.
CPR1642 9. Mutta he talutit händä kädestä ja weit Damascuun. Ja hän oli colme päiwä näkemätä
syömätä ja juomata.
UT1548 9. Mutta Kädheste he talutit hende/ ia siselleweit Damaschun. Ja oli colme peiue
näkemete/ ia sömete ia iomata.( Mutta kädestä he talutit häntä/ ja sisälle weit Damaskoon. Ja oli
kolme päiwää näkemättä/ ja syömättä ja juomatta.)
Ref2016NTSve 9. Och han var där i tre dagar utan att se, och han varken åt eller drack.
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TR Scriverer 10. Ἦν δέ τις μαθητὴς ἐν Δαμασκῷ ὀνόματι Ἁνανίας, καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν
ὁ Κύριος ἐν ὁράματι, Ἁνανία. ὁ δὲ εἶπεν, Ἰδοὺ ἐγώ, Κύριε.
Gr-East 10. Ἦν δέ τις μαθητὴς ἐν Δαμασκῷ ὀνόματι Ἁνανίας, καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν ὁ
Κύριος ἐν ὁράματι· Ἁνανία. ὁ δὲ εἶπεν· Ἰδοὺ ἐγώ, Κύριε.
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TKIS 10. Damaskossa oli muuan opetuslapsi nimeltä Ananias. Hänelle Herra sanoi näyssä:
"Ananias!" Tämä vastasi: "Katso, tässä olen, Herra."
FiSTLK2017 10. Damaskossa oli eräs opetuslapsi, nimeltä Ananias. Hänelle Herra sanoi näyssä:
"Ananias!" Hän vastasi: "Katso, tässä olen, Herra."
Biblia1776 10. Niin yksi opetuslapsi oli Damaskussa, Ananias nimeltä, jolle Herra sanoi näyssä:
Ananias! Hän sanoi: Herra, tässä minä olen.

CPR1642 10. NIin yxi Opetuslapsi oli Damascus Ananias nimeldä jolle HERra sanoi näys: Anania
hän wastais: HERra täsä minä olen.
UT1548 10. Nin oli yxi Opetuslapsi Damaschus nimelde Ananias/ sanoi HErra henelle Näwuyn
cautta/ Anania. Ja hen sanoi/ HERRA/ tesse mine olen.( Niin oli yksi opetuslapsi Damaskossa
nimeltä Ananias/ sanoi Herra hänelle näyn kautta/ Anania. Ja hän sanoi/ HERRA/ tässä minä olen.)
Ref2016NTSve 10. Och i Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Och till honom sa Herren
i en syn: Ananias! Och han svarade: Se, (här är) jag, Herre.
11
TR Scriverer 11. ὁ δὲ Κύριος πρὸς αὐτόν, Ἀναστὰς πορεύθητι ἐπὶ τὴν ῥύμην τὴν
καλουμένην Εὐθεῖαν, καὶ ζήτησον ἐν οἰκίᾳ Ἰούδα Σαῦλον ὀνόματι, Ταρσέα• ἰδοὺ γὰρ
προσεύχεται,
Gr-East 11. ὁ δὲ Κύριος πρὸς αὐτόν· Ἀναστὰς πορεύθητι ἐπὶ τὴν ῥύμην τὴν καλουμένην
εὐθεῖαν καὶ ζήτησον ἐν οἰκίᾳ Ἰούδα Σαῦλον ὀνόματι Ταρσέα· ἰδοὺ γὰρ προσεύχεται,
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TKIS 11. Herra sanoi hänelle: "Nouse ja mene sille kadulle, jota sanotaan Suoraksi ja kysy Juudaan
talosta Saulus-nimistä tarsolaista, sillä katso, hän rukoilee.
FiSTLK2017 11. Herra sanoi hänelle: "Nouse ja mene sille kadulle, jota sanotaan Suoraksi kaduksi,
ja kysy Juudan talosta Saul-nimistä tarsolaista miestä. Sillä katso, hän rukoilee.
Biblia1776 11. Herra sanoi hänelle: nouse ja mene sille kadulle, joka Oikiaksi kutsutaan, ja kysy
Juudan huoneessa sitä, joka Saulus Tarsilaiseksi kutsutaan; sillä katso, hän rukoilee.
CPR1642 11. HERra sanoi hänelle: nouse ja mene sille cadulle joca Oikiaxi cudzutan ja kysy Judan
huonesa sitä joca Saulus Tarsilaisexi cudzutan cadzo hän rucoile.
UT1548 11. Nin sanoi HERRA henelle/ Ylesnouse/ ia mene sillen Cadhullen/ ioca cutzutan se
Oikia/ ia kysy Judan hoones ychte ioca cutzutan Saulus Tarsilainen/ Catzo sille hen rucole.( Niin
sanoi HERRA hänelle/ Ylös nouse/ ja mene sillen kadulle/ joka kutsutaan se oikea/ ja kysy Judan
huoneessa yhtä joka kutsutaan Saulus Tarsolainen/ Katso sillä hän rukoilee.)
Ref2016NTSve 11. Då (sa) Herren till honom: Stå upp och gå till den gata som kallas Raka gatan
och fråga i Judas hus efter (en man) som heter Saulus från Tarsus, för se, han ber.
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TR Scriverer 12. καὶ εἶδεν ἐν ὁράματι ἄνδρα ὀνόματι Ἀνανίαν εἰσελθόντα καὶ ἐπιθέντα
αὐτῷ χεῖρα, ὅπως ἀναβλέψῃ.
Gr-East 12. καὶ εἶδεν ἐν ὁράματι ἄνδρα ὀνόματι Ἁνανίαν εἰσελθόντα καὶ ἐπιθέντα αὐτῷ
χεῖρα, ὅπως ἀναβλέψῃ.
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panevan päälle hänen kätensä niin että hän saisi näkönsä jälleen
TKIS 12. Hän on nähnyt näyssä miehen nimeltä Ananias tulevan sisälle ja panevan kätensä* hänen
päälleen, jotta hän saisi näkönsä jälleen."
FiSTLK2017 12. Hän on nähnyt näyssä Ananias-nimisen miehen tulevan sisälle ja panevan kätensä
hänen päälleen, että hän saisi näkönsä takaisin."
Biblia1776 12. Ja hän näki näyssä yhden miehen, nimeltä Ananias, tulevan sisälle ja panevan
kätensä hänen päällensä, että hän sais näkönsä jälleen.
CPR1642 12. Ja hän näki näys yhden miehen nimeldä Ananias sisälletulewan ja panewan kätens
hänen päällens että hän sais näkyns jällens.
UT1548 12. Ja hen näki Näwuyn cautta ycden Miehen nimelde Ananias siselletuleuan/ ia paneuan
kädhens henen pälens/ ette henen piti saaman näwuyns iellens.( Ja hän näki näyn kautta yhden
miehen nimeltä Ananias sisälle tulewan/ ja panewan kätensä hänen päällensä/ että hänen piti
saaman näkönsä jällens.)
Ref2016NTSve 12. Och (han) har i en syn sett en man som heter Ananias komma in och lägga (sin)
hand på honom för att han ska få sin syn igen.
13
TR Scriverer 13. ἀπεκρίθη δὲ ὁ Ἀνανίας, Κύριε, ἄκήκοα ἀπὸ πολλῶν περὶ τοῦ ἀνδρὸς
τούτου, ὅσα κακὰ ἐποίησε τοῖς ἁγίοις σου ἐν Ἰερουσαλήμ•
Gr-East 13. ἀπεκρίθη δὲ Ἁνανίας· Κύριε, ἀκήκοα ἀπὸ πολλῶν περὶ τοῦ ἀνδρὸς τούτου,
ὅσα κακὰ ἐποίησε τοῖς ἁγίοις σου ἐν Ἱερουσαλήμ·
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kuinka paljon pahaa hän on tehnyt
pyhillesi sinun

Ἰερουσαλήμ·
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G2419
Jerusalemissa
TKIS 13. Mutta Ananias vastasi: "Herra, olen kuullut monelta siitä miehestä, kuinka paljon pahaa
hän on tehnyt pyhillesi Jerusalemissa.
FiSTLK2017 13. Mutta Ananias vastasi: "Herra, olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka paljon
pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa.
Biblia1776 13. Niin Ananias vastasi: Herra, minä olen kuullut monelta tästä miehestä, kuinka paljon
pahaa hän sinun pyhilles on tehnyt Jerusalemissa.
CPR1642 13. Nijn Ananias sanoi: HERra minä olen cuullut monelda tästä miehestä cuinga paljon
paha hän sinun pyhilles on tehnyt Jerusalemis.
UT1548 13. Nin wastasi Ananias/ HERRA/ mine olen cwllut monelda teste Mieheste/ quin palio
paha hen sinun Pyheis on tehnyt Jerusalemis.( Niin wastasi Ananias/ HERRA/ minä olen kuullut
monelta tästä miehestä/ kuin paljon pahaa hän sinun pyhäisi on tehnyt Jerusalemissa.)
Ref2016NTSve 13. Då svarade Ananias: Herre, jag har av många hört om den mannen, hur mycket
ont han har gjort mot dina heliga i Jerusalem.
14
TR Scriverer 14. καὶ ὧδε ἔχει ἐξουσίαν παρὰ τῶν ἀρχιερέων, δῆσαι πάντας τοὺς
ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομά σου.
Gr-East 14. καὶ ὧδε ἔχει ἐξουσίαν παρὰ τῶν ἀρχιερέων δῆσαι πάντας τοὺς
ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομά σου.
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TKIS 14. Täälläkin hänellä on ylipapeilta valtuus panna kahleisiin kaikki, jotka sinun nimeäsi avuksi
huutavat."
FiSTLK2017 14. Täälläkin hänellä on ylipapeilta valtuutus vangita kaikki, jotka huutavat avuksi
sinun nimeäsi."
Biblia1776 14. Ja hänellä on nytkin valta ylimmäisiltä papeilta täällä kiinni sitoa kaikki ne, jotka
sinun nimeäs rukoilevat.
CPR1642 14. Ja hänelle on nytkin walda ylimmäisildä Papeilda annettu täällä kijnni sito caicki ne
jotca sinun nimes rucoilewat.
UT1548 14. Ja henelle ombi mös täle Ylimeisilde Papilta walda annettu/ kijnisitoman caiki nijte/
iotca sinun Nimes auxenshwtauat.( Ja hänellä ompi myös tältä ylimmäiselta papilat walta annettu/

kiinni sitomaan kaikkia niitä/ jotka sinun nimeesi awuksi huutawat.)
Ref2016NTSve 14. Och här har han nu med sig fullmakt från översteprästerna att gripa alla som
åkallar ditt namn.
15
TR Scriverer 15. εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Κύριος, Πορεύου, ὅτι σκεῦος ἐκλογῆς μοι ἐστίν
οὗτος, τοῦ βαστάσαι τὸ ὄνομά μου ἐνώπιον ἐθνῶν καὶ βασιλέων, υἱῶν τε Ἰσραήλ•
Gr-East 15. εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Κύριος· Πορεύου, ὅτι σκεῦος ἐκλογῆς μοί ἐστιν οὗτος
τοῦ βαστάσαι τὸ ὄνομά μου ἐνώπιον ἐθνῶν καὶ βασιλέων υἱῶν τε Ἰσραήλ·
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TKIS 15. Mutta Herra sanoi hänelle: "Mene, sillä hän on minulle valittu ase kantamaan nimeäni
pakanain ja kuningasten ja Israelin lasten eteen.
FiSTLK2017 15. Mutta Herra sanoi hänelle: "Mene, sillä hän on minulle valittu työkalu kantamaan
nimeäni pakanoiden, kuningasten ja Israelin lasten eteen.
Biblia1776 15. Niin sanoi Herra hänelle: mene! sillä hän on minulle valittu ase, kantamaan minun
nimeäni pakanain, ja kuningasten, ja Israelin lasten eteen.
CPR1642 15. Nijn sanoi HERra hänelle: mene: sillä hän on minulle walittu Ase candaman minun
nimeni pacanain ja Cuningasten ja Israelin lasten eteen.
UT1548 15. Nin sanoi HERRA henelle/ Mene/ Sille teme ombi minulle yxi wloswalittu Ase/
candaman minun Nimeni Pacanain/ ia Kuningasten/ ia Israelin lasten edes.( Niin sanoi HERRA
hänelle/ Mene/ Sillä tämä ompi minulle yksi ulos walittu ase/ kantamaan minun nimeni pakanain/
ja kuningasten/ ja Israelin lasten edessä.)
Ref2016NTSve 15. Men Herren sa till honom: Gå, för han är ett utvalt redskap åt mig till att bära
fram mitt namn inför hedningar och kungar och Israels barn.
16
TR Scriverer 16. ἐγὼ γὰρ ὑποδείξω αὐτῷ ὅσα δεῖ αὐτὸν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματός μου παθεῖν.
Gr-East 16. ἐγὼ γὰρ ὑποδείξω αὐτῷ ὅσα δεῖ αὐτὸν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματός μου παθεῖν.
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TKIS 16. Sillä tahdon näyttää hänelle, kuinka paljon hänen pitää kärsiä nimeni vuoksi."
FiSTLK2017 16. Sillä minä tahdon näyttää hänelle, kuinka paljon hänen pitää kärsiä minun nimeni
tähden."
Biblia1776 16. Sillä minä tahdon hänelle näyttää, kuinka paljon hänen pitää kärsimän minun nimeni
tähden.
CPR1642 16. Ja minä sanon hänelle cuinga paljo hänen pitä kärsimän minun nimeni tähden.
UT1548 16. Ja mine osotan henelle/ quin palio henen pite kersimen minun Nimeni tedhen.( Ja
minä osoitan hänelle/ kuin paljon hänen pitää kärsimän minun nimeni tähden.)
Ref2016NTSve 16. Och jag ska visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull.
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TR Scriverer 17. ἀπῆλθε δὲ Ἁνανίας καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν, καὶ ἐπιθεὶς ἐπ’ αὐτὸν

τὰς χεῖρας εἶπε, Σαοὺλ ἀδελφέ, ὁ Κύριος ἀπέσταλκέ με, Ἰησοῦς ὁ ὀφθείς σοι ἐν τῇ
ὁδῷ ᾗ ἤρχου, ὅπως ἀναβλέψῃς καὶ πλησθῇς Πνεύματος Ἁγιου.
Gr-East 17. Ἀπῆλθε δὲ Ἁνανίας καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν, καὶ ἐπιθεὶς ἐπ’ αὐτὸν τὰς
χεῖρας εἶπε· Σαοὺλ ἀδελφέ, ὁ Κύριος ἀπέσταλκέ με, Ἰησοῦς ὁ ὀφθείς σοι ἐν τῇ ὁδῷ ᾗ
ἤρχου, ὅπως ἀναβλέψῃς καὶ πλησθῇς Πνεύματος ἁγίου.
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TKIS 17. Niin Ananias meni ja astui huoneeseen ja pantuaan kätensä* hänen päälleen hän sanoi:
"Veljeni Saul, Herra lähetti minut — Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota tulit — jotta saisit näkösi
jälleen ja täyttyisit Pyhällä Hengellä."
FiSTLK2017 17. Ananias meni, astui huoneeseen, pani molemmat kätensä hänen päälleen ja sanoi:
"Veljeni Saul, Herra lähetti minut – Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota tulit – että saisit näkösi
takaisin ja tulisit täytetyksi Pyhällä Hengellä."
Biblia1776 17. Niin Ananias meni sinne ja tuli huoneeseen sisälle ja pani kätensä hänen päällensä,
ja sanoi: rakas veljeni Saul! se Herra lähetti minun, (Jesus, joka sinulle ilmestyi tiellä, jotas vaelsit,)
että sinä saisit näkös jälleen, ja Pyhällä Hengellä täytettäisiin.
CPR1642 17. Ja Ananias meni sinne ja tuli huonesen ja pani kätens hänen päällens ja sanoi: racas
weljen Saul. Se HERra lähetti minun joca sinulle tiellä ilmestyi jotas waelsit että sinä saisit näkys
jällens ja Pyhällä Hengellä täytetäisin.
UT1548 17. Ja Ananias meni sinne/ ia tuli sihen Hoonesen/ ia pani Kädhens henen pälens ia
sanoi/ Racas welien Saul. Se HERRA minun lehetti/ ioca ilmestui sinulle tielle/ iotas tulit/ Ettes
näwuys iellenssaaman pite/ ia pyhelle Hengelle teutettemen.( Ja Ananias meni sinne/ ja tuli siihen
huoneeseen/ ja pani kätensä hänen päällensä ja sanoi/ Rakas weljeni Saul/ Se HERRA minun
lähetti/ joka ilmestyi sinulle tiellä/ jotas tulit/ Ettäs näkösi jällens saaman pitää/ ja Pyhälle
Hengellä täytettämän.)
Ref2016NTSve 17. Och Ananias gick iväg och kom in i huset, och han lade sina händer på honom
och sa: Broder, Saul, Herren Jesus, som visade sig för dig på vägen när du kom, har sänt mig för att
du ska få din syn tillbaka och bli uppfylld av den Helige Ande.
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TR Scriverer 18. καὶ εὐθέως ἀπέπεσον ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ ὡσεὶ λεπίδες,
ἀνέβλεψέ τε παραχρῆμα, καὶ ἀναστὰς ἐβαπτίσθη,
Gr-East 18. καὶ εὐθέως ἀπέπεσον ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ ὡσεὶ λεπίδες, ἀνέβλεψέ τε,
καὶ ἀναστὰς ἐβαπτίσθη, καὶ λαβὼν τροφὴν ἐνίσχυσεν.
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TKIS 18. Heti putosivat hänen silmistään ikään kuin suomukset, ja (kohta) hän sai näkönsä jälleen.
Sitten hän nousi ja hänet kastettiin.
FiSTLK2017 18. Heti putosivat hänen silmistään ikään kuin suomukset, ja hän sai näkönsä, nousi ja
hänet kastettiin.
Biblia1776 18. Ja hänen silmistänsä putosivat kohta niinkuin suomukset, ja hän sai sillä hetkellä
näkönsä jällensä, nousi ja kastettiin.
CPR1642 18. Ja hänen silmistäns putoisit cohta nijncuin suomuxet ja hän sai näkyns jällens nousi
ja andoi hänens casta.

UT1548 18. Ja cochta putoisit henen Silmistens ninquin Somuxet ia hen iellenssai näwuyns Ja
ylesnousi/ ia andoi henens casta.( Ja kohta putosit hänen silmistänsä niinkuin suomukset ja hän
jällens sai näkönsä. Ja ylös nousi/ ja antoi hänens kastaa.)
Ref2016NTSve 18. Och genast var det som om fjäll föll från hans ögon, och han fick sin syn tillbaka
omedelbart, och han stod upp och lät döpa sig.
19
TR Scriverer 19. καὶ λαβὼν τροφὴν ἐνίσχυσεν. Ἐγένετο δὲ ὁ Σαῦλος μετὰ τῶν ἐν
Δαμασκῷ μαθητῶν ἡμέρας τινάς.
Gr-East 19. Ἐγένετο δὲ ὁ Σαῦλος μετὰ τῶν ὄντων ἐν Δαμασκῷ μαθητῶν ἡμέρας τινάς,
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TKIS 19. Ja ruokaa nautittuaan, hän vahvistui. Saulus* oli opetuslasten seurassa Damaskossa
joitakin päiviä.
FiSTLK2017 19. Otettuaan ruokaa hän vahvistui. Hän oli opetuslasten seurassa Damaskossa
joitakin päiviä.
Biblia1776 19. Ja kuin hän otti ruokaa, niin hän vahvistui. Ja Saulus oli muutamat päivät
opetuslasten kanssa, jotka olivat Damaskussa,
CPR1642 19. Ja cuin hän otti ruoca nijn hän wahwistui.
UT1548 19. Ja quin hen otti Rooca tygens/ nin hen wahwistui.( Ja kuin hän otti ruokaa tykönsä/
niin hän wahwistui.)
Ref2016NTSve 19. Och när han hade fått mat fick han nya krafter. Därefter var Saulus några dagar
tillsammans med lärjungarna i Damaskus,
20
TR Scriverer 20. καὶ εὐθέως ἐν ταῖς συναγωγαῖς ἐκήρυσσε τὸν Χριστόν, ὅτι οὗτός ἐστιν
ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ.
Gr-East 20. καὶ εὐθέως ἐν ταῖς συναγωγαῖς ἐκήρυσσε τὸν Ἰησοῦν ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ
υἱὸς τοῦ Θεοῦ.
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TKIS 20. Ja kohta hän saarnasi synagoogissa Kristusta* — että Hän on Jumalan Poika.
FiSTLK2017 20. Heti hän saarnasi synagogissa Jeesusta, että hän on Jumalan Poika.
Biblia1776 20. Ja saarnasi kohta synagogassa Kristuksesta, että hän on Jumalan Poika.
CPR1642 20. JA Saulus oli muutamat päiwät Opetuslasten cansa Damascus ja saarnais cohta
Synagogas Christuxen olewan Jumalan Pojan.
UT1548 20. Oli sis Saulus mwtomat peiuet Opetuslasten cansa iotca olit Damaschus/ Ja cochta
hen sarnasi Synagogis Christusen/ Ette se oli Jumalan Poica.( Oli siis Saulus muutamat päiwät
opetuslasten kanssa jotka olit Damaskos/ Ja kohta hän saarnasi synagogissa Kristuksen/ että hän
oli Jumalan Poika.)
Ref2016NTSve 20. och han började genast predika Kristus i synagogorna, att han är Guds Son.
21
TR Scriverer 21. ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες καὶ ἔλεγον, Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ

πορθήσας ἕν Ἰερουσαλὴμ τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομα τοῦτο, καὶ ὧδε εἰς τοῦτο
ἐληλύθει ἵνα δεδεμένους αὐτοὺς ἀγάγῃ ἐπὶ τοὺς ἀρχιερεῖς;
Gr-East 21. ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες καὶ ἔλεγον· Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ πορθήσας

ἐν Ἱερουσαλὴμ τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομα τοῦτο, καὶ ὧδε εἰς τοῦτο ἐλήλυθεν,
ἵνα δεδεμένους αὐτοὺς ἀγάγῃ ἐπὶ τοὺς ἀρχιερεῖς;
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TKIS 21. Kaikki, jotka kuulivat, hämmästyivät ja sanoivat: "Eikö tämä ole se, joka tuhosi
Jerusalemissa ne, jotka tätä nimeä avuksi huutavat? Ja eikö hän ole tullut tänne sitä varten, että
veisi heidät kahleissa ylipappien käsiin?"
FiSTLK2017 21. Mutta kaikki, jotka kuulivat, hämmästyivät ja sanoivat: "Eikö tämä ole se, joka
Jerusalemissa tuhosi ne, jotka huutavat avuksi tätä nimeä? Eikö hän ole tullut tänne viedäkseen
heidät sidottuina ylipapeille?"
Biblia1776 21. Niin kaikki, jotka sen kuulivat, hämmästyivät ja sanoivat: eikö tämä ole se, joka
kaikkia niitä hävitti Jerusalemissa, jotka sitä nimeä rukoilivat, ja tuli myös tänne sitä varten, että
hän ne sidottuna veis ylimmäisille papeille?
CPR1642 21. Nijn caicki jotca sen cuulit hämmästyit ja sanoit: eikö tämä caickia nijtä häwittänyt
Jerusalemis jotca sitä nime rucoilit? Ja tuli myös tänne nijtä sidottuna wiemän ylimmäisille
Papeille?
UT1548 21. Nin ne caiki hemmestuit/ iotca sen cwlit ia sanoit/ Eikö teme se ole ioca caiki ne
Jerusalemis häwitti quin site Nime auxenshwdhit? Ja site warten tenne tuli/ ette hen ne sidhottuna
weis Ylimeisten Pappein tyge?( Niin he kaikki hämmästyit/ jotka sen kuulit ja sanoit/ Eikö tämä se
ole joka kaikki ne Jerusalemissa häwitti kuin sitä nimeä awuksensa huusit? Ja sitä warten hän
tänne tuli/ että hän ne sidottuna weisi ylimmäisten pappien tykö?)
Ref2016NTSve 21. Men alla som hörde (honom) förundrade sig och sa: Var det inte han som i
Jerusalem förgjorde alla dem som åkallade det namnet? Och har han inte kommit hit i den avsikten
att föra dem bundna till översteprästerna?
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TR Scriverer 22. Σαῦλος δὲ μᾶλλον ἐνεδυναμοῦτο, καὶ συνέχυνε τοὺς Ἰουδαίους τοὺς
κατοικοῦντας ἐν Δαμασκῷ, συμβιβάζων ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός.
Gr-East 22. Σαῦλος δὲ μᾶλλον ἐνεδυναμοῦτο καὶ συνέχυνε τοὺς Ἰουδαίους τοὺς
κατοικοῦντας ἐν Δαμασκῷ, συμβιβάζων ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός.
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TKIS 22. Mutta Saulus sai yhä enemmän voimaa ja saattoi Damaskossa asuvat juutalaiset
ymmälle näyttäessään toteen, että Jeesus on Kristus.
FiSTLK2017 22. Mutta Saul sai yhä enemmän voimaa ja saattoi Damaskossa asuvat juutalaiset
ymmälle näyttäen toteen, että Jeesus on Kristus.

Biblia1776 22. Mutta Saulus tuli aina jalommaksi ja ajoi Juudalaisia takaperin, jotka Damaskussa
olivat, täydellisesti vahvistain, että tämä on Kristus.
CPR1642 22. Mutta Saulus tuli aina jalommaxi ja ajoi Judalaisia tacaperin jotca Damascus olit
todistain että se oli Christus.
UT1548 22. Mutta Saulus aina tuli ialomaxi/ ia tacaperin aioi ne Juttat iotca Damaschus asuit/
todhistain Ette teme oli Christus.( Mutta Saulus aina tuli jalommaksi/ ja takaperin ajoi ne juuttaat
jotka Damaskos asuit/ todistain että tämä oli Kristus.)
Ref2016NTSve 22. Men Saulus fick allt större kraft och gjorde judarna som bodde i Damaskus
svarslösa, när han bevisade att denne var Kristus.
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TR Scriverer 23. Ὡς δὲ ἐπληροῦντο ἡμέραι ἱκαναί, συνεβουλεύσαντο οἱ Ἰουδαῖοι
ἀνελεῖν αὐτόν•
Gr-East 23. ὡς δὲ ἐπληροῦντο ἡμέραι ἱκαναί, συνεβουλεύσαντο οἱ Ἰουδαῖοι ἀνελεῖν
αὐτόν·
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TKIS 23. Useitten päivien kuluttua juutalaiset tekivät yhteisen päätöksen tappaa hänet.
FiSTLK2017 23. Sitten pitkän ajan kuluttua juutalaiset pitivät keskenään neuvottelun tappaakseen
hänet.
Biblia1776 23. Ja monen päivän perästä pitivät Juudalaiset neuvoa keskenänsä tappaaksensa
häntä.
CPR1642 23. JA monen päiwän perästä pidit Judalaiset neuwo keskenäns tappaxens händä.
UT1548 23. Ja nin monen peiuen peräst pidhit Juttat Neuuo keskenens hende tappaxens.( Ja niin
monen päiwän perästä pidit juuttaat neuwoa keskenänsä häntä tappaaksensa.)
Ref2016NTSve 23. Och efter att det hade gått en ganska lång tid rådslog judarna med varandra om
att döda honom,
24
TR Scriverer 24. ἐγνώσθη δὲ τῷ Σαύλῳ ἡ ἐπιβουλὴ αὐτῶν. παρετήρουν τε τὰς πύλας
ἡμέρας τε καὶ νυκτός, ὅπως αὐτὸν ἀνέλωσι•
Gr-East 24. ἐγνώσθη δὲ τῷ Σαύλῳ ἡ ἐπιβουλὴ αὐτῶν, παρετήρουν τε τὰς πύλας ἡμέρας
τε καὶ νυκτὸς ὅπως αὐτὸν ἀνέλωσι·
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TKIS 24. Mutta heidän salahankkeensa tuli Sauluksen tietoon. He vartioivat porttejakin yöt päivät
tappaakseen hänet.
FiSTLK2017 24. Mutta heidän salahankkeensa tuli Saulin tietoon. He vartioivat porttejakin yötä
päivää tappaakseen hänet.
Biblia1776 24. Mutta Saulukselle ilmoitettiin heidän väijymisensä. Ja he vartioitsivat portissa yötä
ja päivää tappaaksensa häntä.
CPR1642 24. Mutta Sauluxelle sanottin että he wäjyit händä. Ja he wartoidzit portis yötä ja päiwä
tappaxens händä.
UT1548 24. Mutta se techtin Saulusel tietteuexi ette he hende wäghyit. Ja nin he wartioitzit portisa
öte ia peiue/ hende tappaxens.( Mutta se tehtiin Saulukselle tiettäwäksi että he häntä wäijyit. Ja
niin he wartioitsit portissa yötä ja päiwää/ häntä tappaaksensa.)
Ref2016NTSve 24. men Saulus fick reda på deras plan. Och de höll vakt vid portarna dag och natt
för att döda honom.
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TR Scriverer 25. λαβόντες δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ νυκτός, καθῆκαν διὰ τοῦ τείχους,
χαλάσαντες ἐν σπυρίδι.
Gr-East 25. λαβόντες δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ νυκτὸς καθῆκαν διὰ τοῦ τείχους χαλάσαντες
ἐν σπυρίδι.
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TKIS 25. Mutta opetuslapset ottivat hänet yöllä ja laskivat alas muurin kautta vasussa riiputtaen.
FiSTLK2017 25. Mutta hänen opetuslapsensa ottivat hänet yöllä, päästivät hänet alas muurilta ja
laskivat maahan isossa korissa.
Biblia1776 25. Niin opetuslapset ottivat hänen yöllä, päästivät alas ylitse muurin, ja laskivat korissa
maahan.
CPR1642 25. Nijn Opetuslapset otit hänen yöllä ja laskit hänen Coris ylidze muurin maahan.

UT1548 25. Nin Opetuslapset otit henen öelle/ ia laskit henen ylitze mwrin/ mahanlaskein ydhes
Coris.( Niin opetuslapset otit hänen yöllä/ ja laskit hänen ylitse muurin/ maahan laskein yhdessä
korissa.)
Ref2016NTSve 25. Men om natten tog lärjungarna honom och släppte ner (honom) utefter muren
genom att fira ner (honom) i en korg.
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TR Scriverer 26. Παραγενόμενος δὲ ὁ Σαῦλος εἰς Ἰερουσαλήμ, ἐπείρᾶτο κολλᾶσθαι τοῖς
μαθηταῖς• καὶ πάντες ἐφοβοῦντο αὐτόν, μὴ πιστεύοντες ὅτι ἐστὶ μαθητής.
Gr-East 26. Παραγενόμενος δὲ ὁ Σαῦλος εἰς Ἱερουσαλὴμ ἐπειρᾶτο κολλᾶσθαι τοῖς
μαθηταῖς· καὶ πάντες ἐφοβοῦντο αὐτόν, μὴ πιστεύοντες ὅτι ἐστὶ μαθητής.
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TKIS 26. Tultuaan Jerusalemiin Saulus* yritti liittyä opetuslapsiin, mutta kaikki pelkäsivät häntä
eivätkä uskoneet, että hän oli opetuslapsi.
FiSTLK2017 26. Kun hän oli tullut Jerusalemiin, hän yritti liittyä opetuslapsiin, mutta he kaikki
pelkäsivät häntä eivätkä uskoneet, että hän oli opetuslapsi.
Biblia1776 26. Mutta kuin Saulus tuli Jerusalemiin, tahtoi hän itsiänsä antaa opetuslasten sekaan,
mutta he pelkäsivät kaikki häntä, eikä uskoneet häntä opetuslapseksi.
CPR1642 26. Cosca Saulus tuli Jerusalemijn taridzi hän idziäns Opetuslasten secan mutta he
pelkäisit caicki händä eikä usconet händä Opetuslapsexi.
UT1548 26. Coska nyt Saulus tuli Jerusalemin/ taritzi hen itzens Opetuslasten sekan/ Ja caiki
hende pelkesit/ Ja eiuet vskonet hende Opetuslapsexi.( Koska nyt Saulus tuli Jerusalemiin/ taritsi
hän itsensä opetuslasten sekaan/ Ja kaikki häntä pelkäsit/ Ja eiwät uskoneet häntä
opetuslapseksi.)
Ref2016NTSve 26. Och när Saulus kom till Jerusalem, försökte han ansluta sig till lärjungarna, men
de var alla rädda för honom, eftersom de inte trodde att han var en lärjunge.
27
TR Scriverer 27. Βαρνάβας δὲ ἐπιλαβόμενος αὐτὸν ἤγαγε πρὸς τοὺς ἀποστόλους, καὶ

διηγήσατο αὐτοῖς πῶς ἐν τῇ ὁδῷ εἶδε τὸν Κύριον, καὶ ὅτι ἐλάλησεν αὐτῷ, καὶ πῶς ἐν
Δαμασκῷ ἐπαρρησιάσατο ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ.

Gr-East 27. Βαρνάβας δὲ ἐπιλαβόμενος αὐτὸν ἤγαγε πρὸς τοὺς ἀποστόλους, καὶ

διηγήσατο αὐτοῖς πῶς ἐν τῇ ὁδῷ εἶδε τὸν Κύριον καὶ ὅτι ἐλάλησεν αὐτῷ, καὶ πῶς ἐν
Δαμασκῷ ἐπαρρησιάσατο ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ.
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TKIS 27. Mutta Barnabas otti hänet huomaansa ja vei apostolien luo ja kertoi heille, miten Saulus*
tiellä oli nähnyt Herran ja että Herra oli puhunut hänelle, ja kuinka hän Damaskossa oli rohkeasti
puhunut Jeesuksen nimessä.
FiSTLK2017 27. Mutta Barnabas otti hänet turviinsa, vei hänet apostolien luo ja kertoi heille, kuinka
Saul tiellä oli nähnyt Herran, ja että Herra oli puhunut hänelle, ja kuinka hän Damaskossa oli
rohkeasti julistanut Jeesuksen nimeä.
Biblia1776 27. Vaan Barnabas otti hänen ja vei apostolien tykö, ja jutteli heille, kuinka hän tiellä
Herran nähnyt oli, ja että hän oli puhunut hänen kanssansa, ja kuinka hän oli rohkiasti Damaskussa
Jesuksen nimestä puhunut.
CPR1642 27. Waan Barnabas otti hänen ja wei Apostolitten tygö ja jutteli cuinga hän tiellä HErran
nähnyt oli ja cuinga hän oli puhunut hänen cansans: ja sijtte oli rohkiast Damascus Jesuxen nimest
puhunut.
UT1548 27. Waan Barnabas otti henen tygens/ ia wei Apostoleitten tyge/ ia iutteli heille quinga hen
oli tielle nehnyt HERRAN/ Ja ette hen oli puhunut henen cansans/ Ja quinga hen oli Damaschos
Iesusen Nimes wrholisesta puhunut.( Waan Barnabas otti hänen tykönsä/ ja wei apostoleitten
tykö/ ja jutteli heille kuinka hän oli tiellä nähnyt HERRAN/ Ja että hän oli puhunut hänen
kanssansa/ Ja kuinka hän oli Damaskossa Jesuksen nimessä urhoollisesti puhunut.)
Ref2016NTSve 27. Men Barnabas tog sig an honom och förde (honom) till apostlarna och
berättade för dem hur han på vägen hade sett Herren, och att han hade talat med honom och hur
han i Damaskus frimodigt hade predikat i Jesu namn.
28
TR Scriverer 28. καὶ ἦν μετ’ αὐτῶν εἰσπορευόμενος καὶ ἐκπορευόμενος ἐν Ἰερουσαλήμ,
Gr-East 28. καὶ ἦν μετ’ αὐτῶν εἰσπορευόμενος καὶ ἐκπορευόμενος ἐν Ἱερουσαλήμ καὶ
παρρησιαζόμενος ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ,
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TKIS 28. Niin hän oli heidän kanssaan käyden sisälle ja ulos Jerusalemissa ja puhuen rohkeasti
Herran (Jeesuksen) nimessä.
FiSTLK2017 28. Hän oli heidän keskuudessaan käyden sisälle ja ulos Jerusalemissa ja julistaen
rohkeasti Herran nimeä.
Biblia1776 28. Ja niin hän oli heidän kanssansa Jerusalemissa, kävi sisälle ja ulos, ja saarnasi
pelkäämättä Herran Jesuksen nimeen.
CPR1642 28. Ja nijn hän oli heidän cansans Jerusalemis käwi sisälle ja ulos ja saarnais pelkämätä
HERran Jesuxen nimeen.
UT1548 28. Ja hen oli sijtte heiden tykenens Jerusalemis/ siselle ia wloskeui/ Ja sarnasi pelkemet
HERRAN Iesusen Nimeen.( Ja hän oli sitten heidän tykönänsä Jerusalemissa/ sisälle ja ulos käwi/
Ja saarnasi pelkäämät HERRAN Jesuksen nimeen.)
Ref2016NTSve 28. Och han stannade hos dem, och gick in och ut i Jerusalem och predikade
frimodigt i Herren Jesu namn.
29
TR Scriverer 29. καὶ παρρησιαζόμενος ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ἐλάλει τε καὶ
συνεζήτει πρὸς τοὺς Ἑλληνιστάς• οἱ δὲ ἐπεχείρουν αὐτὸν ἀνελεῖν
Gr-East 29. ἐλάλει τε καὶ συνεζήτει πρὸς τοὺς Ἑλληνιστάς· οἱ δὲ ἐπεχείρουν αὐτόν
ἀνελεῖν.
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TKIS 29. Ja hän puhui ja väitteli hellenistien kanssa, mutta he koettivat tappaa hänet.
FiSTLK2017 29. Hän puhui ja väitteli hellenistien kanssa, mutta he yrittivät tappaa hänet.
Biblia1776 29. Hän puhui myös ja kamppaili Grekiläisiä vastaan; mutta ne pyysivät häntä tappaa.
CPR1642 29. Hän puhui myös ja kyseli Grekiläisildä jotca pyysit händä tappa:

UT1548 29. Hen puhui mös ia campali Grekein cansa. Mutta he pysit hende tappaxens.( Hän puhui
myös ja kamppailit krekein kanssa. Mutta he pyysit häntä tappaaksensa.)
Ref2016NTSve 29. Och han talade och diskuterade med de grekiska judarna, men de försökte döda
honom.
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TR Scriverer 30. ἐπιγνόντες δὲ οἱ ἀδελφοὶ κατήγαγον αὐτὸν εἰς Καισάρειαν, καὶ
ἐξαπέστειλαν αὐτὸν εἰς Ταρσόν.
Gr-East 30. ἐπιγνόντες δὲ οἱ ἀδελφοὶ κατήγαγον αὐτὸν εἰς Καισάρειαν καὶ
ἐξαπέστειλαν αὐτὸν εἰς Ταρσόν.
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TKIS 30. Saatuaan tietää sen veljet veivät hänet alas Kesareaan ja lähettivät hänet Tarsoon.
FiSTLK2017 30. Kun veljet sen huomasivat, he veivät hänet Kesareaan ja lähettivät hänet sieltä
Tarsoon.
Biblia1776 30. Kuin veljet sen ymmärsivät, niin he veivät hänen Kesareaan ja lähettivät Tarsiin.
CPR1642 30. Cosca weljet sen ymmärsit nijn he weit hänen Cesareaan ja lähetit Tarsumijn.
UT1548 30. Coska weliet sen ymmersit/ weit he henen Cesarean/ ia lehetit Tarsumin.( Koska
weljet sen ymmärsit/ weit he hänen Kesareaan/ ja lähetit Tarsumiin.)
Ref2016NTSve 30. Då bröderna fick veta (detta), förde de honom ner till Cesarea och skickade
honom därifrån till Tarsus.
31
TR Scriverer 31. αἱ μὲν οὖν ἐκκλησίαι καθ’ ὅλης τῆς Ἰουδαίας καὶ Γαλιλαίας καὶ

Σαμαρείας εἶχον εἰρήνην οἰκοδομούμεναι, καὶ πορευόμεναι τῷ φόβῳ τοῦ Κυρίου καὶ
τῇ παρακλήσει τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐπληθύνοντο
Gr-East 31. Αἱ μὲν οὖν ἐκκλησίαι καθ’ ὅλης τῆς Ἰουδαίας καὶ Γαλιλαίας καὶ Σαμαρείας

εἶχον εἰρήνην οἰκοδομούμεναι καὶ πορευόμεναι τῷ φόβῳ τοῦ Κυρίου καὶ τῇ
παρακλήσει τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐπληθύνοντο.
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TKIS 31. Niin oli seurakunnilla* rauha koko Juudeassa ja Galileassa ja Samariassa, ja ne
lisääntyivät Pyhän Hengen rohkaisevasta vaikutuksesta, rakentuen ja vaeltaen Herran pelossa.
FiSTLK2017 31. Niin oli seurakunnilla koko Juudeassa, Galileassa ja Samariassa rauha rakentuen
ja vaeltaen Herran pelossa sekä lisääntyen Pyhän Hengen lohduttavasta vaikutuksesta.
Biblia1776 31. Ja niin seurakunnilla oli rauha kaikessa Juudeassa, ja Galileassa, ja Samariassa, ja
enenivät vaeltain Herran pelvossa, ja täytettiin Pyhän Hengen lohdutuksella.
CPR1642 31. Ja nijn Seuracunnalla oli rauha caikes Judeas ja Galileas ja Samarias ja enäni
waeldain HERran pelgos ja täytettin Pyhän Hengen lohdutuxella.
UT1548 31. Nin oli sis Seurakunnalla Rauha caikes Judeas ia Galileas ia Samarias/ ia se Rakettijn/
ia waelsi HERRAN pelgos/ ia ylesteutettin Pyhe' Hengen lodhutuxella.( Niin oli siis seurakunnalla
rauha kaikessa Judeassa ja Galileassa ja Samariassa/ ja se rakettiin/ ja waelsi HERRAN pelossa/
ja ylös täytettiin Pyhän Hengen lohdutuksella.)
Ref2016NTSve 31. Så hade nu församlingarna frid i hela Judeen och Galileen och Samarien och de
blev uppbyggda och levde i Herrens fruktan och växte till genom den Helige Andes tröst.
32
TR Scriverer 32. Ἐγένετο δὲ Πέτρον διερχόμενον διὰ πάντων κατελθεῖν καὶ πρὸς τοὺς
ἁγίους τοὺς κατοικοῦντας Λύδδαν.
Gr-East 32. Ἐγένετο δὲ Πέτρον διερχόμενον διὰ πάντων κατελθεῖν καὶ πρὸς τοὺς
ἁγίους τοὺς κατοικοῦντας Λύδδαν.
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TKIS 32. Tapahtui, että Pietari kiertäessään kaikkien kautta, tuli myös niitten pyhien luo, jotka
asuivat Lyddassa.

FiSTLK2017 32. Tapahtui, että Pietari kiertäessään kaikkien luona tuli myös Lyddassa asuvien
pyhien luo.
Biblia1776 32. Niin tapahtui, kuin Pietari vaelsi joka paikassa, että hän myös tuli pyhäin tykö, jotka
Lyddassa asuivat.
CPR1642 32. NIin tapahdui cosca Petari waelsi jocapaicas että hän myös tuli nijden pyhäin tygö
jotca Lyddas asuit.
UT1548 32. Nin se tapachtui/ coska Petari waelsi iocapaicas/ ette hen mös tuli ninen Pyhein tyge
iotca Liddas asuit.( Niin se tapahtui/ koska Petari waelsi joka paikassa/ että hän myös tuli niiden
pyhäin tykö jotka Liddassa asuit.)
Ref2016NTSve 32. Och det hände när Petrus reste genom hela (området), att han också kom till de
heliga som bodde i Lydda.
33
TR Scriverer 33. εὗρε δὲ ἐκεῖ ἄνθρωπόν τινα Αἰνέαν ὀνόματι, ἐξ ἐτῶν ὀκτὼ
κατακείμενον ἐπὶ κραββάτῳ, ὃς ἦν παραλελυμένος.
Gr-East 33. εὗρε δὲ ἐκεῖ ἄνθρωπόν τινα Αἰνέαν ὀνόματι, ἐξ ἐτῶν ὀκτὼ κατακείμενον
ἐπὶ κραβάττῳ, ὃς ἦν παραλελυμένος.
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TKIS 33. Siellä hän tapasi erään Aineas-nimisen miehen, joka kahdeksan vuotta oli maannut
vuoteessa ja oli halvautunut.
FiSTLK2017 33. Siellä hän tapasi Aineas-nimisen miehen, joka kahdeksan vuotta oli maannut
vuoteessaan ja oli halvautunut.
Biblia1776 33. Niin hän löysi siellä yhden miehen, Eneas nimeltä, joka jo kahdeksan ajastaikaa oli
vuoteessa halvattuna maannut.
CPR1642 33. Nijn hän löysi siellä yhden miehen Eneas nimeldä joca jo cahdexan ajastaica oli
wuotesa halwattuna maannut.
UT1548 33. Nin leusi hen sielle ydhen Miehen Eneas nimelde/ ioca io cadhexan aijastaica oli
Wootesa haluattuna maanut.( Niin löysi hän siellä yhden miehen Eneas nimeltä/ joka jo kahdeksan
ajastaikaa oli wuoteessa halwattuna maannut.)

Ref2016NTSve 33. Och där fann han en man vid namn Eneas, som var lam och hade legat till
sängs i åtta år.
34
TR Scriverer 34. καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Πέτρος, Αἰνέα, ἰᾶταί σε Ἰησοῦς ὁ Χριστός• ἀνάστηθι
καὶ στρῶσον σεαυτῷ. καὶ εὐθέως ἀνέστη.
Gr-East 34. καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Πέτρος· Αἰνέα, ἰᾶταί σε Ἰησοῦς ὁ Χριστός· ἀνάστηθι καὶ
στρῶσον σεαυτῷ. καὶ εὐθέως ἀνέστη.
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TKIS 34. Pietari sanoi hänelle: "Aineas, Jeesus Kristus parantaa sinut. Nouse ja korjaa vuoteesi." Ja
hän nousi heti.
FiSTLK2017 34. Pietari sanoi hänelle: "Aineas, Jeesus Kristus parantaa sinut, nouse ja sijaa
vuoteesi" ja heti hän nousi.
Biblia1776 34. Ja Pietari sanoi hänelle: Eneas, Jesus Kristus sinun paratkoon! nouse ja tee itse
vuotees; ja hän kohta nousi.
CPR1642 34. Ja Petari sanoi hänelle: Enea HERra Jesus Christus sinun paratcon nouse ja tee idze
wuotes: joca cohta nousi.
UT1548 34. Ja sanoi henelle Petari/ Enea/ HERRA Iesus Christus sinun paratkon ylesnouse/ ia tee
itze wootees. Ja cochta hen ylesnousi.( Ja sanoi hänelle Petari/ Enea/ HERRA Jesus Kristus sinun
paratkoon ylösnouse/ ja tee itse wuoteesi. Ja kohta hän ylös nousi.)
Ref2016NTSve 34. Och Petrus sa till honom: Eneas, Jesus Kristus helar dig. Stå upp och gör själv i
ordning din bädd! Och genast steg han upp.
35
TR Scriverer 35. καὶ εἶδον αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες Λύδδαν καὶ τὸν Σάρωνα,
οἵτινες ἐπέστρεψαν ἐπὶ τὸν Κύριον.
Gr-East 35. καὶ εἶδον αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες Λύδδαν καὶ τὸν Σάρωνα, οἵτινες
ἐπέστρεψαν ἐπὶ τὸν Κύριον.
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TKIS 35. Ja kaikki Lyddan ja Saaronin asukkaat näkivät hänet ja kääntyivät Herran puoleen.
FiSTLK2017 35. Kaikki Lyddan ja Saaronin asukkaat näkivät hänet ja kääntyivät Herran luo.
Biblia1776 35. Ja kaikki Lyddan ja Saronin asuvaiset näkivät hänen, jotka tulivat käännetyksi Herran
tykö.
CPR1642 35. Ja caicki Lyddan ja Saronan asuwaiset näit hänen ja tulit käätyxi HERran tygö.
UT1548 35. Ja caiki ne iotca Liddas ia Saronas asuit neit henen/ ia tulit kätuxi HERRAN tyge.( Ja
kaikki ne jotka Liddassa ja Saronassa asui näit hänen/ ja tulit käännetyksi HERRAN tykö.)
Ref2016NTSve 35. Och alla som bodde i Lydda och i Saron såg honom, och (de) omvände sig till
Herren.
36
TR Scriverer 36. Ἐν Ἰόππῃ δέ τις ἦν μαθήτρια ὀνόματι Ταβιθά, ἣ διερμηνευομένη
λέγεται Δορκάς• αὕτη ἦν πλήρης ἀγαθῶν ἔργων καὶ ἐλεημοσυνῶν ὧν ἐποίει.
Gr-East 36. Ἐν Ἰόππῃ δέ τις ἦν μαθήτρια ὀνόματι Ταβιθά, ἣ διερμηνευομένη λέγεται
Δορκάς· αὕτη ἦν πλήρης ἀγαθῶν ἔργων καὶ ἐλεημοσυνῶν ὧν ἐποίει.
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TKIS 36. Mutta Joppessa oli eräs naisopetuslapsi nimeltä Tabita, mikä käännettynä on Dorkas*.
Hän oli täysin omistautunut hyviin töihin ja almujen antamiseen.
FiSTLK2017 36. Mutta Joppessa oli naisopetuslapsi, nimeltä Tabita, mikä on käännettynä Dorkas.
Hän teki paljon hyviä töitä ja antoi runsaasti almuja.
Biblia1776 36. Mutta Jopessa oli yksi opetuspiika, nimeltä Tabita, joka tulkiten on niin paljon
sanottu kuin: metsävuohi (a); tämä oli täynnänsä hyviä töitä ja almua, joita hän teki.

CPR1642 36. MUtta Joppes oli yxi Opetuspijca nimeldä Tabita se on medzäwuohi tämä oli täynäns
hywiä töitä ja Almua cuin hän teki.
UT1548 36. Mutta Joppes oli yxi Opetuspica/ nimelde Tabea/ ioca tulkittu cutzuttan/ Metzewohi/
Teme oli teunens hywije töite ia almuista quin hen teki.( Mutta Joppes oli yksi opetuspiika/ nimelta
Tabea/ joka tulkittu kutsuttiin/ Metsäwuohi/ Tämä oli täynnäns hywiä töitä ja almuista kuin hän
teki.)
Ref2016NTSve 36. I Joppe fanns då en kvinnlig lärjunge, som hette Tabita, det betyder Dorkas.
Hennes (liv) var helt uppfyllt av goda gärningar och gåvor som hon delade ut.
37
TR Scriverer 37. ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἀσθενήσασαν αὐτὴν ἀποθανεῖν•
λούσαντες δὲ αὐτὴν ἔθηκαν ἐν ὑπερῴῳ.
Gr-East 37. ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἀσθενήσασαν αὐτὴν ἀποθανεῖν·
λούσαντες δὲ αὐτὴν ἔθηκαν ἐν ὑπερῴῳ.
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TKIS 37. Niinä päivinä tapahtui, että hän sairastuttuaan kuoli. Pestyään hänet he panivat hänet
yläsaliin.
FiSTLK2017 37. Tapahtui niinä päivinä, että hän sairastui ja kuoli. He pesivät hänet ja panivat
yläsaliin.
Biblia1776 37. Niin tapahtui niinä päivinä, että se sairasti ja kuoli; jonka he pesivät ja panivat saliin.
CPR1642 37. Nijn tapahdui sijhen aican että se sairasti ja cuoli jonga he pesit ja panit Salijn.
UT1548 37. Nin se tapachtui sihen aican/ ette se oli kipiä ia cooli/ Nin he sen pesit ia panit Salijn.(
Niin se tapahtui siihen aikaan/ että se oli kipeä ja kuoli/ Niin he sen pesit ja panit saliin.)
Ref2016NTSve 37. Men vid den tiden hände det att hon blev sjuk och dog. Och när de hade tvättat
henne lade de (henne) i ett rum på övervåningen.
38
TR Scriverer 38. ἐγγὺς δὲ οὔσης Λύδδης τῇ Ἰόππῃ, οἱ μαθηταὶ ἀκούσαντες ὅτι Πέτρος

ἐστὶν ἐν αὐτῇ, ἀπέστειλαν δύο ἄνδρας πρὸς αὐτόν, παρακαλοῦντες μὴ ὀκνήσαι
διελθεῖν ἕως αὐτῶν.
Gr-East 38. ἐγγὺς δὲ οὔσης Λύδδης τῇ Ἰόππῃ οἱ μαθηταὶ ἀκούσαντες ὅτι Πέτρος ἐστὶν

ἐν αὐτῇ, ἀπέστειλαν δύο ἄνδρας πρὸς αὐτὸν παρακαλοῦντες μὴ ὀκνῆσαι διελθεῖν ἕως
αὐτῶν.
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TKIS 38. Koska Lydda oli lähellä Joppea, niin opetuslapset, kuultuaan Pietarin olevan siellä,
lähettivät hänen luokseen kaksi miestä pyytämään, *että hän viivyttelemättä tulisi heidän
luokseen*.
FiSTLK2017 38. Koska Lydda oli lähellä Joppea, opetuslapset kuultuaan Pietarin olevan siellä
lähettivät kaksi miestä hänen luokseen pyytämään: "Tule viipymättä luoksemme."
Biblia1776 38. Ja että Lydda oli läsnä Joppea, niin opetuslapset, kuin he kuulivat Pietarin siellä
olevan, lähettivät hänen tykönsä kaksi miestä rukoilemaan, ettei hän viivyttelisi heidän tykönsä
tulla.
CPR1642 38. Ja että Lydda oli läsnä Joppeta nijn Opetuslapset cuulit Petarin siellä olewan lähetit
he hänen tygöns caxi miestä rucoileman jos hän wijdzeis sinne tulla.
UT1548 38. Nin ette nyt Lidda oli lesse Joppe/ ia Opetuslapset cwlit Petarin sielle oleuan/ lehetit
he henen tygens/ Rucoellen/ ette hen witzis tulla haman heiden tygens.( Niin että nyt Lidda oli
läsnä Joppessa/ ja opetuslapset kuulit Petarin siellä olewan/ lähetit he hänen tykönsä/ Rukoillen/
että hän wiitsisi tulla hamaan heidän tykönsä.)
Ref2016NTSve 38. Och eftersom Lydda låg nära Joppe, och lärjungarna hörde att Petrus var där,
skickade de två män till honom och bad att han inte skulle dröja med att komma till dem.
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TR Scriverer 39. ἀναστὰς δὲ Πέτρος συνῆλθεν αὐτοῖς• ὃν παραγενόμενον ἀνήγαγον εἰς

τὸ ὑπερῷον, καὶ παρέστησαν αὐτῷ πᾶσαι αἱ χῆραι κλαίουσαι καὶ ἐπιδεικνύμεναι
χιτῶνας καὶ ἱμάτια ὅσα ἐποίει μετ’ αὐτῶν οὖσα ἡ Δορκάς.
Gr-East 39. ἀναστὰς δὲ Πέτρος συνῆλθεν αὐτοῖς· ὃν παραγενόμενον ἀνήγαγον εἰς τὸ

ὑπερῷον, καὶ παρέστησαν αὐτῷ πᾶσαι αἱ χῆραι κλαίουσαι καὶ ἐπιδεικνύμεναι
χιτῶνας καὶ ἱμάτια ὅσα ἐποίει μετ’ αὐτῶν οὖσα ἡ Δορκάς.
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TKIS 39. Niin Pietari nousi ja meni heidän kanssaan. Hänen saavuttuaan he veivät hänet yläsaliin.
Ja hänen luokseen tulivat kaikki lesket itkien ja näytellen kaikkia ihokkaita ja vaatteita, joita Dorkas
oli tehnyt ollessaan heidän kanssaan.
FiSTLK2017 39. Pietari nousi ja meni heidän kanssaan. Sinne saavuttuaan he veivät hänet yläsaliin,
ja kaikki lesket tulivat hänen luokseen itkien ja näyttäen hänelle paitoja ja vaatteita, joita Dorkas oli
tehnyt ollessaan heidän kanssaan.
Biblia1776 39. Niin Pietari nousi ja tuli heidän kanssansa; ja kuin hän sinne tuli, veivät he hänen
saliin. Ja hänen ympärillänsä seisoivat kaikki lesket, jotka itkivät ja osoittivat hänelle niitä hameita
ja vaatteita, joita Dorkas heille tehnyt oli, ollessansa heidän kanssansa.
CPR1642 39. Nijn Petari nousi ja meni heidän tygöns ja cuin hän sinne tuli weit he hänen Salijn. Ja
hänen ymbärilläns seisoit caicki lesket jotca itkit ja osotit hänelle nijtä hameita ja waatteita cuin
Tabita heille tehnyt oli ollesans heidän cansans.
UT1548 39. Nin Petari ylesnousi/ ia tuli heiden tyghens. Ja quin he' oli sinne tullut/ nin he weit
henen Salijn. Ja hene' ymberins seisoit caiki Lesket/ idkein ia osotit henelle ne Hamet ia Waattet/
iotca se Tabea heille oli tehnyt/ coska hen wiele oli heiden cansans.( Niin Petari ylös nousi/ ja tuli
heidän tykönsä. Ja kuin hän oli sinne tullut/ niin he weit hänen saliin. Ja hänen ympärinsä seisoit
kaikki lesket/ itkein ja osoitit hänelle ne hameet ja waatteet/ jotka se Tabea heille oli tehnyt/ koska
hän wielä oli heidän kanssansa.)
Ref2016NTSve 39. Då stod Petrus upp och gick med dem. Och när han kom dit förde de upp
honom till rummet på övervåningen, och alla änkorna ställde sig omkring honom gråtande och
visade honom de livklädnader och mantlar som Dorkas hade gjort medan hon var bland dem.
40
TR Scriverer 40. ἐκβαλὼν δὲ ἔξω πάντας ὁ Πέτρος θεὶς τὰ γόνατα προσηύξατο• καὶ

ἐπιστρέψας πρὸς τὸ σῶμα, εἶπε, Ταβιθά, ἀνάστηθι. ἡ δὲ ἤνοιξε τοὺς ὀφθαλμοὺς
αὐτῆς• καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον, ἀνεκάθισε.
Gr-East 40. ἐκβαλὼν δὲ ἔξω πάντας ὁ Πέτρος καὶ θεὶς τὰ γόνατα προσηύξατο, καὶ
ἐπιστρέψας πρὸς τὸ σῶμα εἶπε· Ταβιθά, ἀνάστηθι. ἡ δὲ ἤνοιξε τοὺς ὀφθαλμοὺς
αὐτῆς, καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον ἀνεκάθισε.
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TKIS 40. Mutta Pietari lähetti kaikki ulos, laskeutui polvilleen ja rukoili. Kääntyen ruumiin puoleen
hän sanoi: "Tabita, nouse!" Niin tämä avasi silmänsä ja nähdessään Pietarin nousi istumaan.
FiSTLK2017 40. Mutta Pietari toimitti kaikki ulos, laskeutui polvilleen ja rukoili. Sitten hän kääntyi
ruumiin puoleen ja sanoi: "Tabita, nouse ylös!" Tämä avasi silmänsä, ja nähdessään Pietarin hän
nousi istumaan.
Biblia1776 40. Mutta kuin Pietari oli heidät kaikki ajanut ulos, laski hän polvillensa ja rukoili, ja
käänsi itsensä ruumiin puoleen, ja sanoi: Tabita, nouse ylös! niin se avasi silmänsä; ja kuin hän
Pietarin näki, nousi hän istualle.
CPR1642 40. Ja cosca Petari oli heidän caicki ulosajanut laski hän polwillens rucoili ja käänsi
idzens ruumin puoleen ja sanoi: Tabita nouse ylös nijn se awais silmäns.
UT1548 40. Ja quin Petari oli heite caiki wlosaijanut/ nin hen laski poluillens/ Rucoli/ ia keensi
henens Rwmin polen ia sanoi/ Tabea/ Nouse yles. Nin se auasi silmens.( Ja kuin Petari oli heitä
kaikki ulos ajanut/ niin hän laski polwillensa/ Rukoili/ ja käänsi hänens ruumin puoleen ja sanoi/
Tabea/ Nouse ylös. Niin se awasi silmänsä.)
Ref2016NTSve 40. Då skickade Petrus ut dem alla och föll på knä och bad. Sedan vände (han) sig
mot kroppen och sa: Tabita, stå upp. Då öppnade hon sina ögon, och när hon fick se Petrus, satte
hon sig upp.
41
TR Scriverer 41. δοὺς δὲ αὐτῇ χεῖρα, ἀνέστησεν αὐτήν• φωνήσας δὲ τοὺς ἁγίους καὶ τὰς
χήρας, παρέστησεν αὐτὴν ζῶσαν.
Gr-East 41. δοὺς δὲ αὐτῇ χεῖρα ἀνέστησεν αὐτήν, φωνήσας δὲ τοὺς ἁγίους καὶ τὰς
χήρας παρέστησεν αὐτὴν ζῶσαν.
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TKIS 41. Pietari* ojensi hänelle kätensä ja nosti hänet seisomaan. Sitten hän kutsui pyhät ja lesket
ja osoitti hänen elävän.
FiSTLK2017 41. Pietari ojensi hänelle kätensä, nosti hänet seisomaan, kutsui sisään pyhät ja lesket
ja asetti hänet elävänä heidän eteensä.
Biblia1776 41. Ja hän antoi hänelle kättä ja ojensi hänen, ja kutsui pyhät ja lesket, ja antoi hänen
heille elävänä.
CPR1642 41. Ja cuin hän Petarin näki nousi hän istualle. Ja hän andoi hänen kättä ja ojensi hänen
ja cudzui pyhät ja lesket ja andoi hänen heillen eläwänä.
UT1548 41. Ja quin hen Petarin neki/ istui hen iellens yles. Nin hen annoi sen kätte/ ia ylesoijensi
henen. Ja cutzui ne Pyhet ia Lesket/ ia andoi henen eleuene heiden haltuns.( Ja kuin hän Petarin
näki/ istui hän jällens ylös. Niin hän antoi sen kättä/ ja ylös ojensi hänen. Ja kutsui ne pyhät ja
lesket/ ja antoi hänen eläwänä heidän haltuunsa.)
Ref2016NTSve 41. Han räckte henne då handen och reste henne upp och kallade in de heliga och
änkorna (och) förde fram henne levande.
42
TR Scriverer 42. γνωστὸν δὲ ἐγένετο καθ’ ὅλης τῆς Ἰόππης, καὶ πολλοὶ ἐπίστευσαν ἐπὶ
τὸν Κύριον.
Gr-East 42. γνωστὸν δὲ ἐγένετο καθ’ ὅλης τῆς Ἰόππης, καὶ πολλοὶ ἐπίστευσαν ἐπὶ τὸν
Κύριον.

γνωστὸν

δὲ

ἐγένετο καθ’

ὅλης

τῆς

Ἰόππης καὶ

πολλοὶ ἐπίστευσαν

gnōston
de
holēs tēs
Joppēs kai
egeneto kath
polloi episteusan
G1110
G1161 G1096 G2596 G3650 G3588 G2445
G2532 G4183 G4100
ja tunnetuksi
koko
se tuli
Joppessa ja
monet uskoivat

ἐπὶ

τὸν

Κύριον

epi
ton
Kyrion
G1909 G3588 G2962
Herraan
TKIS 42. Se tuli tunnetuksi koko Joppessa, ja monet uskoivat Herraan.
FiSTLK2017 42. Tapahtuma tuli tietoon koko Joppessa, ja monet uskoivat Herraan.
Biblia1776 42. Ja se tuli kaikelle Jopelle tiettäväksi; ja moni uskoi Herran päälle.
CPR1642 42. Ja se tuli caikelle Joppelle tiettäwäxi että moni uscoi HERran päälle.

UT1548 42. Ja se tuli tietteuexi ymberi caiken Joppen/ ia moni vskoit HERRAN päle.( Ja se tuli
tiettäwäksi ympäri kaiken Joppen/ ja moni uskoit HERRAN päälle.)
Ref2016NTSve 42. Och detta blev känt över hela Joppe, och många kom till tro på Herren.
43
TR Scriverer 43. ἐγένετο δὲ ἡμέρας ἱκανὰς μεῖναι αὐτὸν ἐν Ἰόππῃ παρά τινι Σίμωνι
βυρσεῖ.
Gr-East 43. Ἐγένετο δὲ ἡμέρας ἱκανὰς μεῖναι αὐτὸν ἐν Ἰόππῃ παρά τινι Σίμωνι βυρσεῖ.
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TKIS 43. Ja Pietari* viipyi useita päiviä Joppessa erään nahkuri Simonin luona.
FiSTLK2017 43. Pietari viipyi Joppessa jonkin aikaa erään nahkuri Simonin luona.
Biblia1776 43. Ja tapahtui, että hän viipyi Jopessa kauvan aikaa Simon parkkarin tykönä.
CPR1642 43. Ja hän wijwyi Joppes cauwan aica Simon Parckarin tykönä.
UT1548 43. Nin tapachtui ette hen wipyi Joppes monda peiue/ ydhen Simonin tykene ioca oli
Parckari.( Niin tapahtui että hän wiipyi Joppes monta päiwää/ yhden Simonin tykönä joka oli
parkkari.)
Ref2016NTSve 43. Och det blev så att han stannade en längre tid i Joppe hos en viss Simon, en
garvare.

Apostolien teot 10 (Acts
1
TR Scriverer 1. Ἀνὴρ δέ τις ἦν ἐν Καισαρείᾳ ὀνόματι Κορνήλιος, ἑκατοντάρχης ἐκ
σπείρης τῆς καλουμένης Ἰταλικῆς,
Gr-East 1. Ἀνὴρ δέ τις ἐν Καισαρείᾳ ὀνόματι Κορνήλιος, ἑκατοντάρχης ἐκ σπείρης τῆς
καλουμένης Ἰταλικῆς,
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TKIS 1. Kesareassa oli muuan mies nimeltä Kornelius, sadanpäämies niin sanotussa italialaisessa
sotaväenosastossa,
FiSTLK2017 1. Kesareassa oli mies, nimeltä Kornelius, sadanpäällikkö niin sanotusta italialaisesta
kohortista.
Biblia1776 1. Niin oli Kesareassa mies, nimeltä Kornelius, sadanpäämies, Italian joukosta,
CPR1642 1. NIin oli Cesareas yxi mies nimeldä Cornelius Sadanpäämies Italian joucosta
UT1548 1. Nin oli yxi Mies Cesareas nimelde Cornelius/ Sadha'pämies sijte Jouckosta/ ioca
cutzuttin se Waalinmaan/( Niin oli yksi mies Kesareas nimeltä Kornelius/ Sadanpäämies siitä
joukosta/ joka kutsuttiin sitä waalimaan/)
Ref2016NTSve 1. Nu fanns i Cesarea en man som hette Kornelius, en officer vid den
truppavdelning som kallades den italienska.
2
TR Scriverer 2. εὐσεβὴς καὶ φοβούμενος τὸν Θεὸν σὺν παντὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, ποιῶν τε

ἐλεημοσύνας πολλὰς τῷ λαῷ, καὶ δεόμενος τοῦ Θεοῦ διὰ παντός
Gr-East 2. εὐσεβὴς καὶ φοβούμενος τὸν Θεὸν σὺν παντὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, ποιῶν τε
ἐλεημοσύνας πολλὰς τῷ λαῷ καὶ δεόμενος τοῦ Θεοῦ διὰ παντός,
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TKIS 2. hurskas ja Jumalaa pelkäävä, samoin kuin koko hänen perhekuntansakin. Ja hän antoi
paljon almuja kansalle ja rukoili alati Jumalaa.
FiSTLK2017 2. Hän oli hurskas ja jumalaapelkäävä, kuten hänen koko perhekuntansakin. Hän antoi
paljon almuja kansalle ja rukoili alati Jumalaa.
Biblia1776 2. Jumalinen ja Jumalaa pelkääväinen kaiken huoneensa kanssa, joka jakoi paljon
almua kansalle, ja rukoili alati Jumalaa.
CPR1642 2. Jumalinen ja Jumalata pelkäwäinen caiken hänen huonens cansa joca jacoi paljo
Almua Canssalle ja rucoili Jumalata.
UT1548 2. Jumalinen/ ia pelkeueinen Jumalata ynne caiken henen Hoonens cansa/ iakadhen palio
Almuisat Canssalle/ ia aina Jumalata Rucoeli.( Jumalinen/ ja pelkääwäinen Jumalata ynnä kaiken
hänen huoneensa kanssa/ jakaen paljon almuja kansalle/ ja aina Jumalata rukoili.)
Ref2016NTSve 2. (Han var en) from (man) och fruktade Gud, med hela sitt hus, och gav folket
många gåvor och bad alltid till Gud.
3
TR Scriverer 3. εἶδεν ἐν ὁράματι φανερῶς, ὡσεὶ ὥραν ἐννάτην τῆς ἡμέρας, ἄγγελον τοῦ
Θεοῦ εἰσελθόντα πρὸς αὐτὸν, καὶ εἰπόντα αὐτῷ, Κορνήλιε.
Gr-East 3. εἶδεν ἐν ὁράματι φανερῶς ὡσεὶ ὥραν ἐνάτην τῆς ἡμέρας ἄγγελον τοῦ Θεοῦ
εἰσελθόντα πρὸς αὐτὸν καὶ εἰπόντα αὐτῷ· Κορνήλιε.
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TKIS 3. Hän näki selvästi näyssä, noin yhdeksännellä tunnilla* päivästä Jumalan enkelin, joka tuli
hänen luokseen ja sanoi hänelle: "Kornelius!"
FiSTLK2017 3. Hän näki selvästi näyssä, noin yhdeksännellä tunnilla päivästä, Jumalan enkelin,
joka tuli sisään hänen luokseen ja sanoi hänelle: "Kornelius!"
Biblia1776 3. Hän näki julkisesti näyssä, liki yhdeksättä hetkeä päivästä, Jumalan enkelin tulevan
tykönsä ja sanovan hänelle: Kornelius!

CPR1642 3. Hän näki julkisest näys liki yhdexättä hetke päiwästä Jumalan Engelin tulewan hänen
tygöns ja sanowan hänelle: Corneli. Ja hän cadzeli hänen päällens peljästyi ja sanoi: Herra mikä on:
UT1548 3. Se näki iulkisest näuuyn cautta liki yhdexette hetke peiwelle Jumalan Engelin henen
tyghense siselletuleuan/ ia sanouan henelle/ Corneli. Ja hen catzeli hene' pälens/ ia peliestyi ia
sanoi/ HERRA/ mike ombi?( Se näki julkisesti näyn kautta liki yhdeksättä hetkeä päiwällä Jumalan
enkelin hänen tykönsä sisälle tulewan/ ja sanowan hänelle/ Kornelius. Ja hän katseli hänen
päällensä/ ja peljästyi ja sanoi/ HERRA/ mikä ompi?)
Ref2016NTSve 3. Omkring nionde timmen på dagen såg han tydligt i en syn hur en Guds ängel kom
in till honom och sa: Kornelius!
4
TR Scriverer 4. ὁ δὲ ἀτενίσας αὐτῷ καὶ ἔμφοβος γενόμενος εἶπε, Τί ἐστι, Κύριε; εἶπε δὲ

αὐτῷ, Αἱ προσευχαί σου καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου ἀνέβησαν εἰς μνημόσυνον ἐνώπιον
τοῦ Θεοῦ.
Gr-East 4. ὁ δὲ ἀτενίσας αὐτῷ καὶ ἔμφοβος γενόμενος εἶπε· Τί ἐστι, κύριε; εἶπε δὲ αὐτῷ·

Αἱ προσευχαί σου καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου ἀνέβησαν εἰς μνημόσυνον ἐνώπιον τοῦ
Θεοῦ.
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TKIS 4. Tämä kiinnitti katseensa häneen ja sanoi pelästyneenä: "Mikä on, Herra?" Niin Enkeli*
vastasi hänelle: "Rukouksesi ja almusi ovat nousseet muistoon Jumalan edessä.
FiSTLK2017 4. Tämä loi katseensa häneen ja sanoi pelästyneenä: "Mikä on, herra?" Enkeli sanoi
hänelle: "Rukouksesi ja almusi ovat tulleet muistetuiksi Jumalan edessä.
Biblia1776 4. Ja hän katseli hänen päällensä, peljästyi ja sanoi: Herra, mikä on? Hän sanoi hänelle:
sinun rukoukses ja almus ovat tulleet muistoon Jumalan edessä.
CPR1642 4. Hän sanoi hänelle: sinun rucouxes ja Almus owat muistetut Jumalalda.
UT1548 4. Nin hen sanoi henelle/ Sinun Rucouxes ia sinu' Almuisas ouat ylestulluet muistoxi
Jumalan edes/( Niin hän sanoi hänelle/ Sinun rukouksesi ja sinun almuisas owat ylös tulleet
muistoksi Jumalan edessä/)
Ref2016NTSve 4. Och då han fick se honom blev han förskräckt och sa: Vad är det, Herre? Då sa
han till honom: Dina böner och dina gåvor har stigit upp och blivit ihågkomna inför Gud.

5
TR Scriverer 5. καὶ νῦν πέμψον εἰς Ἰόππην ἄνδρας, καὶ μετάπεμψαι Σίμωνα ὃς
ἐπικαλεῖται Πέτρος•
Gr-East 5. καὶ νῦν πέμψον εἰς Ἰόππην ἄνδρας καὶ μετάπεμψαι Σίμωνα τὸν
ἐπικαλούμενον Πέτρον·

καὶ

νῦν

πέμψον εἰς

Ἰόππην ἄνδρας καὶ

μετάπεμψαι

Σίμωνα ὃς

kai
nyn
pempson eis
metapempsai Simōna hos
Ioppēn andras kai
G2532 G3568 G3992
G1519 G2445 G435
G2532 G3343
G4613 G3739
ja
nyt
lähetä
Joppeen miehiä ja
nouda luoksesi Simon jota

ἐπικαλεῖται Πέτρος·
epikaleitai
G1941
sanotaan

Petros
G4074
Pietariksi

TKIS 5. Niin lähetä nyt miehiä Joppeen hakemaan [eräs] Simon, jota Pietariksi kutsutaan.
FiSTLK2017 5. Lähetä nyt miehiä Joppeen noutamaan eräs Simon, jota sanotaan Pietariksi.
Biblia1776 5. Ja nyt lähetä miehiä Joppeen, ja anna noutaa Simonin, jota Pietariksi kutsutaan.
CPR1642 5. Sentähden lähetä miehiä Joppeen ja cudzuta Simon joca Petarixi cudzutan
UT1548 5. Ja lehete nyt Miehi Joppeen/ ia cutzuta Simon/ ioca lijcanimelde cutzutan Petari/( Ja
lähetä nyt miehiä Joppeen/ ja kutsuta Simon/ joka liikanimeltä kutsutaan Petari/)
Ref2016NTSve 5. Så sänd nu (några) män till Joppe för att hämta Simon, som kallas Petrus.
6
TR Scriverer 6. οὗτος ξενίζεται παρά τινι Σίμωνι βυρσεῖ, ᾧ ἐστιν οἰκία παρὰ θάλασσαν•
οὗτος λαλήσει σοι τί σε δεῖ ποιεῖν.
Gr-East 6. οὗτος ξενίζεται παρά τινι Σίμωνι βυρσεῖ, ᾧ ἐστιν οἰκία παρὰ θάλασσαν.

οὗτος ξενίζεται παρά τινι

Σίμωνι βυρσεῖ ᾧ

ἐστιν οἰκία παρὰ

outos ksenidzetai para tini
Simōni byrsei hō
estin oikia para
G3778 G3579
G3844 G5100 G4613 G1038 G3739 G2076 G3614 G3844
hän
majailee
luona erään Simonin nahkurin
läheisyydessä
jolla on talo

θάλασσαν· οὗτος λαλήσει σοι
thalassan
G2281
meren

outos lalēsei
G3778 G2980
hän
sanoo

τί

σε

δεῖ

ποιεῖν

ti
poiein
se
dei
soi
G4671 G5101 G4571 G1163 G4160
sinulle mitä sinun pitää tehdä

TKIS 6. Hän majailee (erään) nahkuri Simonin luona, jonka talo on meren rannalla. (Hän sanoo
sinulle, mitä sinun on tehtävä.)"
FiSTLK2017 6. Hän on majoittunut nahkuri Simonin luo, jonka talo on meren rannalla. Hän sanoo
sinulle, mitä sinun tulee tehdä."
Biblia1776 6. Hän pitää majaa Simon parkkarilla, jonka huone on meren tykönä; hän sanoo sinulle,
mitä sinun pitää tekemän.

CPR1642 6. hän pitä maja Simon Parckarilla jonga huone on meren tykönä hän sano sinulle mitä
sinun pitä tekemän.
UT1548 6. He' maia pite Simonin parckarin tykene ionga Hoone maca Meren tykene/ Hen sanopi
sinulle mite sinun pite tekemen.( Hän majan pitää Simonin parkkarin tykönä jonka huone makaa
meren tykönä/ Hän sanoopi sinulle mitä sinun pitää tekemän.)
Ref2016NTSve 6. Han gästar hos en viss Simon, en garvare, som har ett hus vid havet. Han ska
säga till dig vad du ska göra.
7
TR Scriverer 7. ὡς δὲ ἀπῆλθεν ὁ ἄγγελος ὁ λαλῶν τῷ Κορνηλίῳ, φωνήσας δύο τῶν
οἰκετῶν αὐτοῦ, καὶ στρατιώτην εὐσεβῆ τῶν προσκαρτερούντων αὐτῷ,
Gr-East 7. ὡς δὲ ἀπῆλθεν ὁ ἄγγελος ὁ λαλῶν τῷ Κορνηλίῳ, φωνήσας δύο τῶν οἰκετῶν
αὐτοῦ καὶ στρατιώτην εὐσεβῆ τῶν προσκαρτερούντων αὐτῷ,

ὡς

δὲ

ἀπῆλθεν ὁ

ἄγγελος ὁ

λαλῶν

τῷ

Κορνηλίῳ

φωνήσας

hōs
de
apēlthen ho
lalōn
tō
Kornēliō
fōnēsas
angelos ho
G5613 G1161 G565
G3588 G32
G3588 G2883
G5455
G3588 G2980
ja kun
oli lähtenyt
joka puhui
Korneliukselle kutsui hän
enkeli

δύο

τῶν

οἰκετῶν

αὐτοῦ καὶ

στρατιώτην εὐσεβῆ τῶν

dyo
oiketōn
tōn
autou kai
stratiōtēn
G1417 G3588 G3610
G846 G2532 G4757
kaksi
palvelijaansa
ja
sotilaan

προσκαρτερούντων

proskarterountōn
eusebē tōn
G2152 G3588 G4342
joka aina oli luonaan
hurskaan

αὐτῷ
autō
G846
hänen
TKIS 7. Kun enkeli, joka Korneliusta puhutteli, oli mennyt pois, tämä kutsui kaksi palvelijaansa ja
hurskaan sotamiehen niistä, jotka alati olivat hänen luonaan.
FiSTLK2017 7. Kun enkeli, joka oli puhunut Korneliukselle, oli mennyt pois, tämä kutsui kaksi
palvelijaansa ja erään hurskaan sotilaan niistä, jotka häntä palvelivat
Biblia1776 7. Ja kuin enkeli, joka Korneliusta puhutteli, meni pois, kutsui hän kaksi palveliaansa ja
yhden Jumalaa pelkääväisen sotamiehen niistä, jotka hänen tykönänsä oleskelivat,
CPR1642 7. Ja cuin Engeli joca Corneliusta puhutteli poismeni cudzui hän caxi hänen palweliatans
ja yhden Jumalata pelkäwäisen sotamiehen nijstä jotca händä wartioidzit
UT1548 7. Ja quin se Engeli ioca Corneliusta puhutteli/ poismeni/ nin he' cutzui caxi hene'
paluelians ia ydhen Jumalanpelkeuen Sotamiehen/ nijste/ iotca hende wartioitzit/( Ja kuin se
enkeli joka Korneliusta puhutteli/ pois meni/ niin hän kutsui kaksi hänen palwelijaansa ja yhden
Jumalaa pelkääwäisen sotamiehen/ niistä/ jotka häntä wartioitsit/)
Ref2016NTSve 7. Och när ängeln som talat med Kornelius var borta, kallade han till sig två av sina
tjänare och en gudfruktig soldat av dem som alltid stod i hans tjänst,
8 TR Scriverer 8. καὶ ἐξηγησάμενος αὐτοῖς ἅπαντα, ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὴν Ἰόππην.
Gr-East 8. καὶ ἐξηγησάμενος αὐτοῖς ἅπαντα, ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὴν Ἰόππην.

καὶ

ἐξηγησάμενος αὐτοῖς ἅπαντα ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς

kai
eksēgēsamenos autois hapanta apesteilen
G2532 G1834
G846 G537
G649
ja
kerrottuaan
heille kaiken hän lähetti

τὴν

Ἰόππην

tēn
Ioppēn
autous eis
G3588
G2445
G846
G1519
Joppeen
heidät

TKIS 8. Kerrottuaan heille kaiken, hän lähetti heidät Joppeen.
FiSTLK2017 8. ja kertoi heille kaikki ja lähetti heidät Joppeen.
Biblia1776 8. Ja hän jutteli kaikki nämät niille, ja lähetti ne Joppeen.
CPR1642 8. Ja hän jutteli caicki nämät nijlle ja lähetti ne Joppeen.
UT1548 8. ia hen caiki nemet iutteli nijlle/ ia lehetti hen ne Joppeen.( ja hän kaikki nämät jutteli
niille/ ja lähetti hän ne Joppeen.)
Ref2016NTSve 8. och när han hade berättat alltsammans för dem sände han dem till Joppe.
9
TR Scriverer 9. Τῇ δὲ ἐπαύριον ὁδοιπορούντων ἐκείνων καὶ τῇ πόλει ἐγγιζόντων, ἀνέβη
Πέτρος ἐπὶ τὸ δῶμα προσεύξασθαι, περὶ ὥραν ἕκτην•
Gr-East 9. Τῇ δὲ ἐπαύριον ὁδοιπορούντων ἐκείνων καὶ τῇ πόλει ἐγγιζόντων ἀνέβη
Πέτρος ἐπὶ τὸ δῶμα προσεύξασθαι περὶ ὥραν ἕκτην.

τῇ

δὲ

ἐπαύριον

ὁδοιπορούντων ἐκείνων

tē
de
epaurion
hodoiporountōn
G3588 G1161 G1887
G3596
ja
seuraavana päivänä ollessa matkalla

τῇ

πόλει

ἐγγιζόντων ἀνέβη

kai
ekeinōn
G2532
G1565
näiden/ näiden ollessa matkalla ja

Πέτρος ἐπὶ

polei
tē
engidzontōn anebē
Petros
G3588 G4172
G1448
G305
G4074
kaupunkia lähestyessä nousi ylös Pietari

καὶ

τὸ

δῶμα προσεύξασθαι

to
dōma proseuksasthai
epi
G1909 G3588 G1430 G4336
katolle rukoilemaan

περὶ

ὥραν ἕκτην·
peri
hōran hektēn
G4012 G5610 G1623
vaiheella tunnin kuudennen/ kuudennen tunnin vaiheella
TKIS 9. Kun he seuraavana päivänä olivat matkalla ja lähestyivät kaupunkia, Pietari nousi noin
kuudennen tunnin vaiheilla katolle rukoilemaan.
FiSTLK2017 9. Seuraavana päivänä, kun he olivat matkalla ja lähestyivät kaupunkia, Pietari nousi
noin kuudennen tunnin vaiheilla katolle rukoilemaan.
Biblia1776 9. Toisena päivänä, kuin he matkassa olivat ja kaupunkia lähestyivät, meni Pietari ylös
katon päälle rukoilemaan, liki kuudetta hetkeä.
CPR1642 9. TOisna päiwänä cosca he matcas olit ja Caupungita lähestyit meni Petari ylös Salin
ullackon rucoileman liki cuudetta hetke ja cuin hän isois tahdoi hän suurusta.
UT1548 9. Toisna peiue' coska he matkas olit/ ia lehestuit Caupungita/ ylesastui Petari Salin
wllackon Rucoleman/ liki cwdhet hetki. Ja quin hen jsosi/ nin he' tadhoi swrusta.( Toisena päiwänä

koska he matkassa olit/ ja lähestyit kaupunkia/ ylös astui Petari salin ullakkoon rukoilemaan/ liki
kuudetta hetkeä. Ja kuin hän isosi/ niin hän tahtoi suurusta.)
Ref2016NTSve 9. Men nästa dag, medan de ännu var på väg och närmade sig staden, gick Petrus
vid sjätte timmen upp på taket för att be.
10
TR Scriverer 10. ἐγένετο δὲ πρόσπεινος, καὶ ἤθελε γεύσασθαι• παρασκευαζόντων δὲ
ἐκείνων, ἐπέπεσεν ἐπ’ αὐτὸν ἔκστασις,
Gr-East 10. ἐγένετο δὲ πρόσπεινος καὶ ἤθελε γεύσασθαι· παρασκευαζόντων δὲ ἐκείνων
ἐπέπεσεν ἐπ’ αὐτὸν ἔκστασις,

ἐγένετο δὲ

πρόσπεινος καὶ

egeneto de
prospeinos
G1096
G1161 G4361
ja hän tuli
nälkäiseksi

ἐκείνων ἐπέπεσεν ἐπ’

ἤθελε γεύσασθαι· παρασκευαζόντων δὲ

ēthele geusasthai paraskeuadzontōn
de
kai
G1161
G2532 G2309 G1089
G3903
tahtoi syödä
ja
mutta valmistettaessa

αὐτὸν ἔκστασις

ekeinōn epepesen ep
auton ekstasis
G1565 G1968
G1909 G846 G1611
sitä
tuli
hän
hurmokseen
TKIS 10. Mutta hänen tuli nälkä ja hän halusi syödä. Ruokaa valmistettaessa hän joutui hurmoksiin.
FiSTLK2017 10. Tapahtui, että hänen tuli nälkä, ja hän halusi syödä. Mutta ruokaa valmistettaessa
hän joutui hurmoksiin.
Biblia1776 10. Ja kuin hän isosi, tahtoi hän suurustaa. Mutta kuin he hänelle valmistivat, tuli hän
horroksiin,
CPR1642 10. Cosca he hänelle walmistit tuli hän horroxijn:
UT1548 10. Coska he nyt henelle walmistit/ nin he' tuli horroxihin/( Koska he nyt hänelle walmistit/
niin hän tuli horroksiin/)
Ref2016NTSve 10. Och han blev hungrig och ville ha något att äta. Medan de gjorde i ordning
maten, kom han i hänryckning.
11
TR Scriverer 11. καὶ θεωρεῖ τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγμένον, καὶ καταβαῖνον ἐπ αὐτὸν σκεῦός
τι ὡς ὀθόνην μεγάλην, τέσσαρσιν ἀρχαῖς δεδεμένον, καὶ καθιέμενον ἐπὶ τῆς γῆς•
Gr-East 11. καὶ θεωρεῖ τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγμένον καὶ καταβαῖνον ἐπ’ αὐτὸν σκεῦός τι ὡς
ὀθόνην μεγάλην, τέσσαρσιν ἀρχαῖς δεδεμένον καὶ καθιέμενον ἐπὶ τῆς γῆς,

καὶ

θεωρεῖ τὸν

οὐρανὸν ἀνεῳγμένον καὶ

καταβαῖνον

ἐπ’

αὐτὸν σκεῦός

kai
katabainon
ep
theōrei ton
ouranon aneōgmenon kai
auton skeuos
G2532 G2334 G3588 G3772
G2597
G1909
G455
G2532
G846 G4632
ja
näki
taivaan auenneena
ja
laskeutuvan alas luo
hänen astian

τι

ὡς

ὀθόνην

μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς δεδεμένον καὶ

ti
hōs
othonēn
megalēn tessarsin
G5100 G5613 G3607
G3173 G5064
jonkun niinkuin liinavaatteen suuren neljästä

καθιέμενον

ἐπὶ

τῆς

archais dedemenon kai
G1210
G2532
G746
ja
kulmasta sidotun

γῆς·

kathiemenon
epi
tēs
gēs
G2524
G1909 G3588 G1093
laskeutuvan alas
maahan
TKIS 11. Ja hän näki taivaan avoinna ja jonkin astian tulevan alas (luokseen) ikään kuin ison
liinavaatteen, neljästä kulmasta (sidotun ja) laskettavan alas maahan.
FiSTLK2017 11. Hän näki taivaan avoinna ja astian kuin suuren liinavaatteen tulevan alas. Liina oli
neljästä kulmasta sidottu ja laskettiin alas maahan.
Biblia1776 11. Ja näki taivaan auki, ja tulevan alas tykönsä yhden astian, niinkuin suuren liinaisen,
neljältä kulmalta sidotun, joka laskettiin alas taivaasta maan päälle,
CPR1642 11. Ja näki Taiwan auki ja alas tulewan tygöns yhden astian nijncuin suuren lijnaisen
waatten neliculmaisen sidottuna joca alaslaskettin Taiwast maan päälle.
UT1548 11. Ja näki Taiuan auki/ ia alastuleua' tygens ydhen Astian/ ninquin swre' Linasen Waaten
nelijs culmaissa sidhottuna/ ia alaslaskettijn Taiuahast maan päle/( Ja näki taiwaan auki/ ja alas
tulewan tyköns yhden astian/ niinkuin suuren liinasen waatteen neljissä kulmaissa sidottuna/ ja
alas laskettiin taiwaasta maan päälle/)
Ref2016NTSve 11. Och han såg himlen öppen och något som liknade en stor linneduk komma ner
till honom. Den var hopbunden i alla fyra hörnen och sänktes ner till jorden.
12
TR Scriverer 12. ἐν ᾧ ὑπῆρχε πάντα τὰ τετράποδα τῆς γῆς καὶ τὰ θηρία καὶ τὰ ἑρπετὰ
καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ.
Gr-East 12. ἐν ᾧ ὑπῆρχε πάντα τὰ τετράποδα τῆς γῆς καὶ τὰ θηρία καὶ τὰ ἑρπετὰ καὶ
τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ.

ἐν

ᾧ

ὑπῆρχε πάντα τὰ

τετράποδα τῆς

γῆς

καὶ

en
hō
hypērche panta ta
gēs
kai
tetrapoda tēs
G1722 G3739 G5225
G3956 G3588 G5074
G2532
G3588 G1093
jossa oli
kaikkia
nelijalkaisia
maan/ maan nelijalkaisia ja

τὰ

θηρία καὶ

τὰ

ἑρπετὰ

καὶ

τὰ

πετεινὰ τοῦ

οὐρανοῦ

thēria kai
ta
ta
herpeta
kai
ta
ouranou
peteina tou
G3588 G2342 G2532 G3588 G2062
G2532 G3588 G4071 G3588 G3772
taivaan
petoja ja
matelijoita ja
lintuja
TKIS 12. Siinä oli kaikkinaisia maan nelijalkaisia (ja petoja) ja matelijoita ja taivaan lintuja.
FiSTLK2017 12. Siinä oli kaikkia maan nelijalkaisia eläimiä, matelijoita ja taivaan lintuja.

Biblia1776 12. Jossa oli kaikkinaisia nelijalkaisia maan eläimiä ja metsillisiä, ja matelevaisia, ja
taivaan lintuja.
CPR1642 12. Josa oli caickinaisia nelijalcaisia maan eläimitä ja medzillisiä ja matelewaisia ja
lendäwäisiä Taiwan alla.
UT1548 12. Jossa olit caikinaiset nelijalcaiset maa' Eleiemet/ ia Metzeliset/ ia Mateleuaiset/ ia
Le'deueiset Taiuas alla.( Jossa olit kaikkinaiset nelijalkaiset maan eläimet/ ja metsälliset/ ja
matelewaiset/ ja lentäwäiset taiwasalla.)
Ref2016NTSve 12. I den fanns alla slags fyrfota djur på jorden och vilddjur och krälande djur och
himlens fåglar.
TR Scriverer 13. καὶ ἐγένετο φωνὴ πρὸς αὐτόν, Ἀναστάς, Πέτρε, θῦσον καὶ φάγε.
Gr-East 13. καὶ ἐγένετο φωνὴ πρὸς αὐτόν· Ἀναστάς, Πέτρε, θῦσον καὶ φάγε.

καὶ

ἐγένετο φωνὴ πρὸς αὐτόν ἀναστάς Πέτρε θῦσον καὶ

kai
egeneto fōnē pros auton anastas
G2532 G1096 G5456 G4314 G846 G450
ja
tuli
ääni
hänelle nouse

φάγε

fage
Petre thyson kai
G4074 G2380 G2532 G5315
syö
Pietari teurasta ja

TKIS 13. Ja hänelle tuli ääni: "Nouse Pietari, teurasta ja syö."
FiSTLK2017 13. Silloin tuli ääni, joka sanoi hänelle: "Nouse, Pietari, teurasta ja syö."
Biblia1776 13. Ja ääni tuli hänelle: Pietari, nouse, tapa ja syö.
CPR1642 13. Ja yxi äni sanoi hänelle: Petari nouse tapa ja syö.
UT1548 13. Ja yxi äni tapachtui henelle/ Petari nouse yles/ tapa ia söö.( Ja yksi ääni tapahtui
hänelle/ Petari nouse ylös/ tapa ja syö.)
Ref2016NTSve 13. Och en röst kom till honom: Stå upp Petrus, slakta och ät.
14
TR Scriverer 14. ὁ δὲ Πέτρος εἶπε, Μηδαμῶς, Κύριε• ὅτι οὐδέποτε ἔφαγον πᾶν κοινὸν ἢ
ἀκάθαρτον.
Gr-East 14. ὁ δὲ Πέτρος εἶπε· Μηδαμῶς, Κύριε· ὅτι οὐδέποτε ἔφαγον πᾶν κοινὸν ἢ
ἀκάθαρτον.

ὁ

δὲ

Πέτρος εἶπε

ho
de
Petros
G3588 G1161 G4074
mutta Pietari
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μηδαμῶς

Κύριε· ὅτι

οὐδέποτε
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G5315
G3956
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koinon
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hē
G2839
G2228 G169
saastaista
puhdistamatonta tai
TKIS 14. Mutta Pietari sanoi: "En suinkaan, Herra, sillä en ole koskaan syönyt mitään epäpyhää tai
saastaista."

FiSTLK2017 14. Mutta Pietari sanoi: "En missään tapauksessa, Herra, sillä en ole koskaan syönyt
mitään epäpyhää enkä saastaista."
Biblia1776 14. Pietari sanoi: en suinkaan, Herra; sillä en ole minä ikänä syönyt mitään yhteistä eli
saastaista.
CPR1642 14. Petari wastais: en suingan HERra sillä en ole minä ikänäns syönyt mitän yhteist eli
saastaista.
UT1548 14. Nin sanoi Petari/ Eiswingan HERRA/ Sille em mine ikenens ole sönyt miteken
Ychteliste/ eli Saastaista.( Niin sanoi Petari/ Ei suinkaan HERRA/ Sillä en minä ikänänsä ole syönyt
mitäkään/ yhtäällistä/ eli saastaista.)
Ref2016NTSve 14. Då sa Petrus: Nej, nej, Herre, för jag har aldrig ätit något oheligt eller orent.
15
TR Scriverer 15. καὶ φωνὴ πάλιν ἐκ δευτέρου πρὸς αὐτόν, Ἃ ὁ Θεὸς ἐκαθάρισε, σὺ μὴ
κοίνου.
Gr-East 15. καὶ φωνὴ πάλιν ἐκ δευτέρου πρὸς αὐτόν· Ἃ ὁ Θεὸς ἐκαθάρισε σὺ μὴ κοίνου.

καὶ

φωνὴ πάλιν ἐκ

δευτέρου

πρὸς αὐτόν ἃ

ὁ

Θεὸς

kai
fōnē palin ek
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ho
Theos
G2532 G5456 G3825 G1537 G1208
G4314 G846 G3739 G3588 G2316
niin
ääni
jälleen
toistamiseen
Jumala
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G2511
G4771 G3361 G2840
älä
on puhdistanut sinä
puhdistamattomaksi
TKIS 15. Taas tuli hänelle toistamiseen ääni: "Minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano
epäpyhäksi."
FiSTLK2017 15. Taas ääni sanoi hänelle toisen kerran: "Sitä, minkä Jumala on puhdistanut, älä tee
epäpyhäksi."
Biblia1776 15. Ja ääni sanoi taas toisen kerran hänelle: mitä Jumala on puhdistanut, älä sitä sinä
sano yhteiseksi.
CPR1642 15. Ja äni sanoi taas hänelle: mitä Jumala on pudistanut älä sinä sano sitä yhteisexi.
UT1548 15. Ja taas äni sanoi henelle/ Mite Jumala ombi puhdastanut/ ele sine sano Ychtelisexi.(
Ja taas ääni sanoi hänelle/ Mitä Jumala ompi puhdistanut/ älä sinä sano yhtäälliseksi.)
Ref2016NTSve 15. Då (talade) rösten på nytt för andra gången till honom: Vad Gud har gjort rent
ska du inte kalla orent.
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TR Scriverer 16. τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ τρίς• καὶ πάλιν ἀνελήφθη τὸ σκεῦος εἰς τὸν
οὐρανόν.
Gr-East 16. τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ τρίς, καὶ πάλιν ἀνελήφθη τὸ σκεῦος εἰς τὸν οὐρανόν.
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TKIS 16. Tämä tapahtui kolmesti. Sitten astia otettiin takaisin* ylös taivaaseen.
FiSTLK2017 16. Tämä tapahtui kolme kertaa. Sitten liinavaate otettiin takaisin taivaaseen.
Biblia1776 16. Ja se tapahtui kolme kertaa ja astia otettiin jälleen ylös taivaaseen.
CPR1642 16. Ja se tapahdui myös colmannen kerran. Ja astia otettin jällens ylös Taiwasen.
UT1548 16. Ja se tapachtui mös colmanen kerdhan. Ja se Astia ylesotettin iellens Taiuasen.( Ja se
tapahtui myös kolmannen kerran. Ja se astia ylös otettiin jällens taiwaaseen.)
Ref2016NTSve 16. Och detta skedde tre gånger, sedan togs duken upp till himlen igen.
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TR Scriverer 17. Ὡς δὲ ἐν ἑαυτῷ διηπόρει ὁ Πέτρος τί ἂν εἴη τὸ ὅραμα ὃ εἶδε, καὶ ἰδού,

οἱ ἄνδρες οἱ ἀπεσταλμένοι ἀπὸ τοῦ Κορνηλίου, διερωτήσαντες τὴν οἰκίαν Σίμωνος,
ἐπέστησαν ἐπὶ τὸν πυλῶνα,
Gr-East 17. Ὡς δὲ ἐν ἑαυτῷ διηπόρει ὁ Πέτρος τί ἂν εἴη τὸ ὅραμα ὃ εἶδε, καὶ ἰδοὺ οἱ

ἄνδρες οἱ ἀπεσταλμένοι ἀπὸ τοῦ Κορνηλίου διερωτήσαντες τὴν οἰκίαν Σίμωνος
ἐπέστησαν ἐπὶ τὸν πυλῶνα,
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TKIS 17. Kun Pietari mielessään oli ymmällä siitä, mitä hänen näkemänsä näky mahtoi merkitä, niin
katso, ne miehet, jotka Kornelius oli lähettänyt, olivat kyselemällä löytäneet Simonin talon ja
seisoivat portilla.
FiSTLK2017 17. Mutta kun Pietari oli epätietoinen siitä, mitä hänen näkemänsä näky merkitsi,
katso, miehet, jotka Kornelius oli lähettänyt ja jotka olivat kyselleet Simonin taloa, seisoivat portilla.

Biblia1776 17. Ja kuin Pietari itsellänsä epäili, mikä näky se olis, jonka hän näki, niin katso, miehet,
jotka lähetetyt olivat Korneliukselta, kyselivät Simonin huonetta ja seisoivat oven edessä,
CPR1642 17. JA cuin Petari idzelläns ajatteli sitä näkyä cuin hän näki cadzo nijn miehet kyselit
jotca Corneliuxelda lähetetyt olit Simonin huonetta.
UT1548 17. Ja quin Petari itzellens epeli/ mike Näky teme oli/ ionga hen näki/ Catzo/ nin kyselit ne
Miehet iotca Corneliuselda olit lehetetyt sen Simonin Hoonen ielkin/( Ja kuin Petari itsellens epäili/
mikä näky tämä oli/ jonka hän näki/ Katso/ niin kyselit ne miehet jotka Korneliukselta olit lähetetyt
sen Simonin huoneen jälkeen/)
Ref2016NTSve 17. Men medan Petrus grubblade inom sig själv vad den syn som han hade sett
kunde betyda, se, då hade männen som var sända från Kornelius frågat sig fram till Simons hus
och stod vid porten.
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TR Scriverer 18. καὶ φωνήσαντες ἐπυνθάνοντο εἰ Σίμων, ὁ ἐπικαλούμενος Πέτρος,
ἐνθάδε ξενίζεται.
Gr-East 18. καὶ φωνήσαντες ἐπυνθάνοντο εἰ Σίμων ὁ ἐπικαλούμενος Πέτρος ἐνθάδε
ξενίζεται.
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TKIS 18. He tiedustelivat huutaen, majailiko siellä Simon, jota kutsuttiin Pietariksi.
FiSTLK2017 18. He tiedustelivat kuuluvalla äänellä, oliko Simon, jota sanottiin Pietariksi, majoitettu
sinne.
Biblia1776 18. Ja kutsuivat yhden ulos ja kysyivät, pitikö Simon, joka liialta nimeltä Pietariksi
kutsutaan, siellä majaa.
CPR1642 18. Jotca seisoit owen edes ja cudzuit yhden ulos ja kysyit jos Simon joca lijalda nimeldä
Petarixi cudzutan siellä maja pidäis?
UT1548 18. ia seisoit owen edes ia wloskutzuit ydhen/ ia kysyit Jos Simon/ ioca lialda nimelde
cutzutan Petari/ sielle keuis maia.( ja seisoit owen edessä ja ulos kutsuit yhden/ ja kysyit jos
Simon/ joka liialta nimeltä kutsutaan Petari/ siellä käwisi majaa.)
Ref2016NTSve 18. Och de ropade och frågade om Simon, som kallades Petrus, gästade där.
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TR Scriverer 19. τοῦ δὲ Πέτρου ἐνθυμουμένου περὶ τοῦ ὁράματος, εἶπεν αὐτῷ τὸ
Πνεῦμα, Ἰδού, ἄνδρες τρεῖς ζητοῦσί σε.

Gr-East 19. τοῦ δὲ Πέτρου διενθυμουμένου περὶ τοῦ ὁράματος εἶπεν αὐτῷ τὸ Πνεῦμα·
Ἰδοὺ ἄνδρες τρεῖς ζητοῦσί σε·
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TKIS 19. Mutta kun Pietari mietti näkyä, sanoi Henki hänelle: "Katso, kolme* miestä etsii sinua.
FiSTLK2017 19. Mutta kun Pietari yhä pohti tuota näkyä, Henki sanoi hänelle: "Katso, kolme miestä
etsii sinua.
Biblia1776 19. Mutta kuin Pietari sitä näkyä ajatteli, sanoi Henki hänelle: katso, kolme miestä
etsivät sinua.
CPR1642 19. Mutta cuin Petari sitä näkyä ajatteli sanoi Hengi hänelle: cadzo miehet edziwät sinua:
UT1548 19. Mutta quin nyt Petari aiatteli sen Näwuyn päle/ sanoi henelle Hengi/ Catzos/ ne Miehet
etziuet sinua/( Mutta kuin nyt Petari ajatteli sen näyn päälle/ sanoi hänelle Henki/ Katsos/ ne
miehet etsiwät sinua/)
Ref2016NTSve 19. Medan Petrus tänkte på synen, sa Anden till honom: Se, tre män söker dig.
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TR Scriverer 20. ἀλλὰ ἀναστὰς κατάβηθι, καὶ πορεύου σὺν αὐτοῖς, μηδὲν
διακρινόμενος• διότι ἐγὼ ἀπέσταλκα αὐτούς.
Gr-East 20. ἀλλὰ ἀναστὰς κατάβηθι καὶ πορεύου σὺν αὐτοῖς μηδὲν διακρινόμενος,
διότι ἐγὼ ἀπέσταλκα αὐτούς.
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TKIS 20. Niin nouse ja käy alas ja mene arvelematta heidän kanssaan, sillä minä olen heidät
lähettänyt."
FiSTLK2017 20. Nouse nyt, mene alas ja lähde empimättä heidän kanssaan, sillä minä olen heidät
lähettänyt."
Biblia1776 20. Nouse siis, astu alas ja mene ilman epäilemättä heidän kanssansa; sillä minä
lähetin heidät.

CPR1642 20. Nouse sijs astu alas ja mene ilman epäilemät heidän cansans jotca minä lähetin.
UT1548 20. Ylesnouse sis ia alasastu ia mene heiden cansans ilman epelemet/ Sille mine lehetin
heite.( Ylös nouse siis ja alas astu ja mene heidän kanssansa ilman epäilemättä/ Sillä minä lähetin
heitä.)
Ref2016NTSve 20. Stå därför upp och gå ner och följ med dem utan att tveka, för jag har sänt dem.
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TR Scriverer 21. καταβὰς δὲ Πέτρος πρὸς τοὺς ἄνδρας τοῦς ἀπεσταλμένους ἀπὸ τοῦ
Κορνηλίου πρὸς αὑτόν, εἶπεν, Ἰδού, ἐγώ εἰμι ὃν ζητεῖτε• τίς ἡ αἰτία δι’ ἣν πάρεστε;
Gr-East 21. καταβὰς δὲ ὁ Πέτρος πρὸς τοὺς ἄνδρας εἶπεν· Ἰδοὺ ἐγώ εἰμι ὃν ζητεῖτε· τίς
ἡ αἰτία δι’ ἣν πάρεστε;
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TKIS 21. Pietari meni alas miesten luo (jotka Kornelius oli lähettänyt hänen luokseen) ja sanoi:
"Katso, minä olen se, jota etsitte. Mistä syystä olette tulleet?"
FiSTLK2017 21. Pietari meni alas miesten luo, jotka Kornelius oli lähettänyt hänen luokseen, ja
sanoi: "Katso, minä olen se, jota te etsitte. Mitä varten olette tulleet?"
Biblia1776 21. Niin Pietari astui alas miesten tykö, jotka hänen tykönsä Korneliukselta lähetetyt
olivat, ja sanoi: katso, minä se olen, jota te etsitte; mitä varten te tulleet olette?
CPR1642 21. Nijn Petari astui alas miesten tygö jotca hänen tygöns Corneliuxelda lähetetyt olit ja
sanoi: cadzo minä se olen jota te edzittä mitä warten te tullet oletta?
UT1548 21. Nin Petari alasastui Miesten tyge/ iotca Corneliuselda lehetetyt olit hene' tygens ia
sanoi/ Catzos/ mine se olen/ iota te etzitte/ Mite warten te oletta tulleet?( Niin Petari alas astui
miesten tykö/ jotka Korneliukselta lähetetyt olit hänen tykönsä ja sanoi/ Katsos/ minä se olen/ jota
te etsitte? Mitä warten te olette tulleet?)
Ref2016NTSve 21. Då gick Petrus ner till männen som var sända från Kornelius till honom, och sa:
Se, jag är den som ni söker. Vad (är) orsaken till att ni har kommit hit?

22
TR Scriverer 22. οἱ δὲ εἶπον, Κορνήλιος ἑκατοντάρχης, ἀνὴρ δίκαιος καὶ φοβούμενος

τὸν Θεόν, μαρτυρούμενός τε ὑπὸ ὅλου τοῦ ἔθνους τῶν Ἰουδαίων, ἐχρηματίσθη ὑπὸ
ἀγγέλου ἁγίου μεταπέμψασθαί σε εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, καὶ ἀκοῦσαι ῥήματα παρὰ
σοῦ.
Gr-East 22. οἱ δὲ εἶπον· Κορνήλιος ἑκατοντάρχης, ἀνὴρ δίκαιος καὶ φοβούμενος τὸν

Θεὸν, μαρτυρούμενός τε ὑπὸ ὅλου τοῦ ἔθνους τῶν Ἰουδαίων, ἐχρηματίσθη ὑπὸ
ἀγγέλου ἁγίου μεταπέμψασθαί σε εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ ἀκοῦσαι ῥήματα παρὰ σοῦ.
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TKIS 22. He sanoivat: "Sadanpäämies Kornelius, hurskas ja Jumalaa pelkäävä mies, josta koko
juutalaiskansa todistaa hyvää, on saanut pyhältä enkeliltä ilmestyksessä käskyn lähettää
hakemaan sinut kotiinsa ja kuunnella sanomaasi."
FiSTLK2017 22. He sanoivat: "Sadanpäällikkö Kornelius, vanhurskas ja jumalaapelkäävä mies,
josta koko Juudan kansa todistaa hyvää, on pyhältä enkeliltä saanut käskyn hakea sinut kotiinsa ja
kuulla, mitä sinulla on sanottavana."
Biblia1776 22. Mutta he sanoivat: sadanpäämies Kornelius, hurskas ja Jumalaa pelkääväinen mies,
jolla on todistus kaikelta Juudan kansalta, on pyhältä enkeliltä käskyn saanut, että hänen piti sinun
antaman kutsua huoneesensa, sinulta sanoja kuullaksensa,
CPR1642 22. He wastaisit: Sadanpäämies Cornelius hurscas ja Jumalata pelkäwäinen mies jolla
on todistus caikelda Judan Canssalda on Pyhäldä Hengeldä käskyn saanut että hänen piti sinun
andaman cudzua huonesens sinulda sanoja cuullaxens.
UT1548 22. Nin he wastasit/ Se sadhanpämies Cornelius hurskas ia Jumalan pelkeue Mies/ iolla
todistus ombi caikilda Juttan Canssalda/ on keskyn saanut pyhest Engelist Ette henen piti sinun
cutzuttaman hoonesens/ ia sanoia sinulda cwleman.( Niin he wastasit/ Se sadanpäämies
Kornelius hurskas ja Jumalan pelkääwä mies/ jolla todistus ompi kaikilta juuttaan kansalta/ on
käskyn saanut pyhästä enkelistä, että hänen piti sinun kutsumaan huoneeseensa/ ja sanoja sinulta
kuuleman.)

Ref2016NTSve 22. Då svarade de: Officeren Kornelius, en rättfärdig och gudfruktig man och som
hela det judiska folket talar väl om, har fått uppenbarelse genom en helig ängel att kalla dig till sitt
hus för att höra vad du har att säga.
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TR Scriverer 23. εἰσκαλεσάμενος οὖν αὐτοὺς ἐξένισε. Τῇ δὲ ἐπαύριον ὁ Πέτρος ἐξῆλθε
σὺν αὐτοῖς, καί τινες τῶν ἀδελφῶν τῶν ἀπὸ τὴς Ἰόππης συνῆλθον αὐτῷ.
Gr-East 23. εἰσκαλεσάμενος οὖν αὐτοὺς ἐξένισε. Τῇ δὲ ἐπαύριον ἀναστὰς ἐξῆλθε σὺν
αὐτοῖς, καί τινες τῶν ἀδελφῶν τῶν ἀπὸ τῆς Ἰόππης συνῆλθον αὐτῷ,
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TKIS 23. Niin hän kutsui heidät sisään ja piti heitä vierainaan. Seuraavana päivänä Pietari nousi ja
lähti heidän kanssaan, ja muutamia veljiä Joppesta meni hänen mukanaan.
FiSTLK2017 23. Hän kutsui heidät sisään ja piti heitä vierainaan. Seuraavana päivänä Pietari nousi
ja lähti heidän kanssaan, ja muutamat veljet Joppesta lähtivät hänen mukaansa.
Biblia1776 23. Niin hän kutsui heitä sisälle, ja otti heidät majaan. Toisena päivänä meni Pietari
heidän kanssansa, ja muutamat veljet Jopesta seurasivat myös häntä.
CPR1642 23. Nijn hän cudzui heidän majaan ja piti heitä siellä. Toisna päiwänä meni Petari heidän
cansans ja muutamat weljet Joppesta seuraisit myös händä.
UT1548 23. Nin he' sis heite sisellecutzui/ ia piti heite maias. Nin toisna peiuen meni Petari heiden
cansans/ ia mwtomat Weliet Joppesta seurasit hende.( Niin he siis heitä sisälle kutsui/ ja piti heitä
majassa. Niin toisena päiwänä meni Petari heidän kanssansa/ ja muutamat weljet Joppesta
seurasit häntä.)
Ref2016NTSve 23. Då bad han dem stiga in och gav (dem) husrum. Och nästa dag gick Petrus med
dem, och några av bröderna i Joppe följde med honom.
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TR Scriverer 24. καὶ τῇ ἐπαύριον εἰσῆλθον εἰς τὴν Καισάρειαν. ὁ δὲ Κορνήλιος ἦν

προσδοκῶν αὐτούς, συγκαλεσάμενος τοὺς συγγενεῖς αὐτοῦ καὶ τοὺς ἀναγκαίους
φίλους.
Gr-East 24. καὶ τῇ ἐπαύριον εἰσῆλθον εἰς τὴν Καισάρειαν. ὁ δὲ Κορνήλιος ἦν

προσδοκῶν αὐτούς συγκαλεσάμενος τοὺς συγγενεῖς αὐτοῦ καὶ τοὺς ἀναγκαίους

φίλους.
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TKIS 24. Seuraavana päivänä he saapuivat Kesareaan. Kornelius odotti heitä, ja hän oli kutsunut
koolle sukulaisensa ja lähimmät ystävänsä.
FiSTLK2017 24. Seuraavana päivänä he saapuivat Kesareaan. Kornelius odotti heitä ja oli kutsunut
koolle sukulaisensa ja lähimmät ystävänsä.
Biblia1776 24. Ja toisena päivänä tulivat he Kesareaan; ja Kornelius odotti heitä, ja oli kutsunut
kokoon lankonsa ja parhaat ystävänsä.
CPR1642 24. Mutta toisna päiwänä tulit he Cesareaan: ja Cornelius odotti heitä ja oli cudzunut
cocon langons ja parhat ystäwäns.
UT1548 24. Mutta toisna peiuen tulit he Cesarian siselle. Ja Cornelius odhotti heite/ ia oli cokon
cutzunut henen Langonsa ia henen parahat Ysteuens.( Mutta toisena päiwänä tulit he Kesareaan
sisälle. Ja Korneliusta odotti heitä/ ja oli kokoon kutsunut hänen lankonsa ja hänen parhaat
ystäwänsä.)
Ref2016NTSve 24. Och följande dag kom de fram till Cesarea. Och Kornelius väntade på dem och
hade kallat samman sina släktingar och närmaste vänner.
25
TR Scriverer 25. ὡς δὲ ἐγένετο εἰσελθεῖν τὸν Πέτρον, συναντήσας αὐτῷ ὁ Κορνήλιος,
πεσὼν ἐπὶ τοὺς πόδας, προσεκύνησεν.
Gr-East 25. Ὡς δὲ ἐγένετο τοῦ εἰσελθεῖν τὸν Πέτρον, συναντήσας αὐτῷ ὁ Κορνήλιος
πεσὼν ἐπὶ τοὺς πόδας προσεκύνησεν.
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TKIS 25. Pietarin astuessa sisään Kornelius meni häntä vastaan, heittäytyi hänen jalkainsa juureen
ja osoitti kunnioitusta.
FiSTLK2017 25. Tapahtui, kun Pietari oli astumassa sisään, että Kornelius meni häntä vastaan,
lankesi hänen jalkojensa juureen ja kumartui maahan.
Biblia1776 25. Mutta kuin Pietari tuli sisälle, meni Kornelius häntä vastaan, ja lankesi hänen
jalkainsa juureen, ja rukoili häntä.
CPR1642 25. Mutta cosca Petari sinne tuli meni Cornelius händä wastan ja langeis hänen jalcains
juuren ja cumarsi händä.
UT1548 25. Mutta quin nyt Petari siselletuli/ nin Cornelius meni hende wastaan ia langesi henen
ialcains iuren/ ia cumarsi hende.( Mutta kuin nyt Petari sisälle tuli/ niin Kornelius meni häntä
wastaan ja lankesi hänen jalkainsa juureen/ ja kumarsi häntä.)
Ref2016NTSve 25. När nu Petrus skulle gå in, gick Kornelius emot honom och föll ner för hans
fötter och tillbad honom.
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TR Scriverer 26. ὁ δὲ Πέτρος αὐτὸν ἤγειρε, λέγων, Ἀνάστηθι• κἀγὼ αὐτὸς ἄνθρωπός
εἰμι.
Gr-East 26. ὁ δὲ Πέτρος αὐτὸν ἤγειρε λέγων· Ἀνάστηθι· κἀγὼ αὐτὸς ἄνθρωπός εἰμι.
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TKIS 26. Mutta Pietari nosti hänet seisaalleen sanoen: "Nouse, minäkin olen ihminen."
FiSTLK2017 26. Mutta Pietari nosti hänet ylös sanoen: "Nouse, minäkin olen ihminen."
Biblia1776 26. Mutta Pietari nosti häntä ja sanoi: nouse! minäkin olen ihminen.
CPR1642 26. Mutta Petari nosti händä ja sanoi: nouse sillä minä olen myös ihminen.
UT1548 26. Mutta Petari ylesoijensi henen/ ia sanoi/ Nouse yles/ mine olen mös Inhimine'.( Mutta
Petari ylös ojensi hänen/ ja sanoi/ Nouse ylös/ minä olen myös ihminen.)
Ref2016NTSve 26. Men Petrus reste upp honom, och sa: Stå upp, jag är också en människa.
TR Scriverer 27. καὶ συνομιλῶν αὐτῷ εἰσῆλθε, καὶ εὑρίσκει συνεληλυθότας πολλούς,
Gr-East 27. καὶ συνομιλῶν αὐτῷ εἰσῆλθε, καὶ εὑρίσκει συνεληλυθότας πολλούς,

καὶ
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TKIS 27. Puhellen hänen kanssaan hän meni sisään ja tapasi monta koolla.

pollous
G4183
monia

FiSTLK2017 27. Puhellen hänen kanssaan hän meni sisään ja tapasi monta koolle tulleina.
Biblia1776 27. Ja kuin hän oli häntä puhutellut, meni hän sisälle ja löysi monta tulleen kokoon.
CPR1642 27. Ja cuin hän oli händä puhutellut meni hän sisälle ja löysi monda cocontullen.
UT1548 27. Ja quin hen oli hende puhutellut/ meni he' siselle/ ia leusi monda iotca olit
ychtentulluet( Ja kuin hän oli häntä puhutellut/ meni hän sisälle/ ja löysi monta jotka olit yhteen
tulleet.)
Ref2016NTSve 27. Medan han talade med honom, gick han in och fann många församlade.
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TR Scriverer 28. ἔφη τε πρὸς αὐτούς, Ὑμεῖς ἐπίστασθε ὡς ἀθέμιτόν ἐστιν ἀνδρὶ
Ἰουδαίῳ κολλᾶσθαι ἢ προσέρχεσθαι ἀλλοφύλῳ• καὶ ἐμοὶ ὁ Θεὸς ἔδειξε μηδένα κοινὸν
ἢ ἀκάθαρτον λέγειν ἄνθρωπον•
Gr-East 28. ἔφη τε πρὸς αὐτούς· Ὑμεῖς ἐπίστασθε ὡς ἀθέμιτόν ἐστιν ἀνδρὶ Ἰουδαίῳ
κολλᾶσθαι ἢ προσέρχεσθαι ἀλλοφύλῳ· καὶ ἐμοὶ ὁ Θεὸς ἔδειξε μηδένα κοινὸν ἢ
ἀκάθαρτον λέγειν ἄνθρωπον·
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TKIS 28. Hän sanoi heille: "Tiedätte, että on luvatonta juutalaisen miehen seurustella
vierasheimoisen kanssa tai mennä hänen luokseen. Mutta minulle Jumala on osoittanut, etten saa
sanoa ketään ihmistä epäpyhäksi tai saastaiseksi.
FiSTLK2017 28. Hän sanoi heille: "Te tiedätte, että juutalainen mies ei saa seurustella
vierasheimoisen kanssa tai mennä hänen luokseen, mutta minulle Jumala on osoittanut, etten saa
sanoa ketään ihmistä epäpyhäksi enkä saastaiseksi.
Biblia1776 28. Ja hän sanoi heille: te tiedätte, ettei ole ollut luvallinen Juudalaisen olla jonkun
muukalaisen tykönä eli hänen tykönsä mennä; mutta minulle osoitti Jumala, etten minä ketään
ihmistä yhteisenä eli saastaisena pitäisi.
CPR1642 28. Ja hän sanoi heille: te tiedätte ettei ole ollut luwallinen Judalaisen olla jongun
pacanan tykönä eli hänen tygöns mennä mutta minulle sanoi Jumala etten minä ketän ihmistä

yhteisnä eli saastaisna pidäis:
UT1548 28. Ja sanoi heille/ Te tiedette ettei luuattu ole Juttan Miehen tyken olla eli tyge tulla iongu'
Pacanan miehen. Waan minulle Jumala osotti/ etten mine kete Inhimiste ychteisexi taica
Saastaisexi sanoisi.( Ja sanoi heille/ Te tiedätte ettei luwattu ole juuttaan miehen tykön olla eli tykö
tulla jonkun pakanan miehen. Waan minulle Jumala osoitti/ etten minä ketään ihmistä yhteiseksi
taikka saastaiseksi sanoisi.)
Ref2016NTSve 28. Och han sa till dem: Ni vet att det är förbjudet för en judisk man att umgås med
eller besöka någon som tillhör ett annat folk. Men Gud har visat mig att jag inte ska kalla någon
människa för ohelig eller oren.
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TR Scriverer 29. διὸ καὶ ἀναντιρρήτως ἦλθον μεταπεμφθείς. πυνθάνομαι οὖν, τίνι λόγῳ

μετεπέμψασθέ με
Gr-East 29. διὸ καὶ ἀναντιρρήτως ἦλθον μεταπεμφθείς. πυνθάνομαι οὖν τίνι λόγῳ
μετεπέμψασθέ με;
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TKIS 29. Sen vuoksi tulinkin vastaan sanomatta, kun minua lähetettiin hakemaan. Kysyn siis, mitä
varten lähetitte minua noutamaan."
FiSTLK2017 29. Sen tähden kun minua haettiin, lähdin vastaansanomatta. Nyt kysyn: "Mitä varten
olette minut hakeneet?"
Biblia1776 29. Sentähden minä myös epäilemättä tulin, teiltä kutsuttu. Niin minä siis teiltä kysyn:
mitä varten te minua kutsuitte?
CPR1642 29. Sentähden minä myös epäilemätä tulin sijttecuin minä teildä cudzuttu olin. Nijn minä
sijs teildä kysyn: mitä warten te minua tänne cudzuitta?
UT1548 29. Senteden mine mös ilman epelemet tulin teilde pytetty. Nin mine sis nyt teilde kysyn/
mite warten te minua cutzuitta?( Sentähden minä myös olen ilman epäilemättä tulin teiltä pyydetty.
Niin minä siis nyt teiltä kysyn/ mitä warten te minua kutsuitte?)
Ref2016NTSve 29. Därför kom jag också utan invändningar, när jag blev kallad, och nu frågar jag er:
Vad är orsaken till att ni kallat mig?
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TR Scriverer 30. καὶ ὁ Κορνήλιος ἔφη, Ἀπὸ τετάρτης ἡμέρας μέχρι ταύτης τῆς ὥρας
ἤμην νηστεύων, καὶ τὴν ἐννάτην ὥραν προσευχόμενος ἐν τῷ οἴκῳ μου• καὶ ἰδού, ἀνὴρ
ἔστη ἐνώπιόν μου ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ,

Gr-East 30. καὶ ὁ Κορνήλιος ἔφη· Ἀπὸ τετάρτης ἡμέρας μέχρι ταύτης τῆς ὥρας ἤμην
νηστεύων, καὶ τὴν ἐνάτην ὥραν προσευχόμενος ἐν τῷ οἴκῳ μου· καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἔστη

ἐνώπιόν μου ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ
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TKIS 30. Kornelius vastasi: "Neljä päivää sitten (olin paastossa) tähän hetkeen asti ja rukoilin
kotonani yhdeksännellä tunnilla. Ja katso, edessäni seisoi mies loistavissa vaatteissa
FiSTLK2017 30. Kornelius sanoi: "Neljä päivää sitten tälle tunnille asti paastosin ja rukoilin
kodissani tällä yhdeksännellä tunnilla, ja katso, edessäni seisoi mies loistavissa vaatteissa
Biblia1776 30. Ja Kornelius sanoi: minä olen neljä päivää sitten paastonnut tähän hetkeen asti, ja
rukoilin huoneessani yhdeksännellä hetkellä, ja katso, mies seisoi kiiltävissä vaatteissa minun
edessäni,
CPR1642 30. Cornelius sanoi: minä olen neljä päiwä paastonnut tähän hetken asti ja rucoilin
huonesani yhdexännellä hetkellä ja cadzo yxi mies seisoi kijldäwis waatteis minun edesäni
UT1548 30. Cornelius sanoi/ Mine olen nelie peiue paastonut tehen hetken asti/ ia mine Rucolin
ydhexennelle hetkelle/ minun hoonesan Ja catzos/ yxi Mies seisoi minun edesen Kijlteuis
Waatteis( Kornelius sanoi/ Minä olen neljä päiwää paastonnut tähän hetkeen asti/ ja minä rukoilin
yhdeksännelle hetkelle/ minun huoneessani. Ja katsos/ yksi mies seisoi minun edessäni
kiiltäwissä waatteissa.)
Ref2016NTSve 30. Då sa Kornelius: För fyra dagar sedan fram till denna timme fastade jag, och vid
den nionde timmen bad jag i mitt hus. Och se, en man i skinande kläder stod framför mig,
31
TR Scriverer 31. καὶ φησι, Κορνήλιε, εἰσηκούσθη σου ἡ προσευχή, καὶ αἱ ἐλεημοσύναι
σου ἐμνήσθησαν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.
Gr-East 31. καὶ φησι· Κορνήλιε, εἰσηκούσθη σου ἡ προσευχὴ καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου
ἐμνήσθησαν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.

καὶ

φησι Κορνήλιε εἰσηκούσθη σου
fēsi
Κornēlie eisēkousthē sou

kai
G2532 G5346 G2883
G1522
ja
sanoi Kornelius on kuultu

ἐλεημοσύναι

σου

ἡ

προσευχή καὶ

αἱ

hē
proseuchē kai
hai
G3588
G4675
G4335
G2532 G3588
sinun
rukouksesi ja

ἐμνήσθησαν

ἐνώπιον τοῦ

Θεοῦ

eleēmosynai
emnēsthēsan
Theou
sou
enōpion tou
G1654
G4675 G3415
G1799
G3588 G2316
Jumalan
hyväntekeväisyytesi sinun on tullut muistoon edessä
TKIS 31. ja sanoi: 'Kornelius, rukouksesi on kuultu ja almusi ovat tulleet muistoon Jumalan edessä.
FiSTLK2017 31. ja sanoi: 'Kornelius, rukouksesi on kuultu, ja almusi ovat tulleet muistoon Jumalan
edessä.
Biblia1776 31. Ja sanoi: Kornelius, rukoukses on kuultu ja almus ovat Jumalan edessä muistetut.
CPR1642 31. Ja sanoi: Corneli sinun rucouxes on cuultu ja sinun almus owat Jumalalda muistetut.
UT1548 31. ia sanoi/ Corneli/ sinun Rucuxes on cwltu/ ia sinun Almuises on muistoxi tulluet
Jumalan edes.( ja sanoi/ Kornelius/ sinun rukouksesi on kuultu/ ja sinun almut on muistoksi tulleet
Jumalan edessä.)
Ref2016NTSve 31. och sa: Kornelius, din bön är hörd, och dina gåvor är ihågkomna inför Gud.
32
TR Scriverer 32. πέμψον οὖν εἰς Ἰόππην, καὶ μετακάλεσαι Σίμωνα ὃς ἐπικαλεῖται
Πέτρος• οὗτος ξενίζεται ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος βυρσέως παρὰ θάλασσαν• ὃς
παραγενόμενος λαλήσει σοι.
Gr-East 32. πέμψον οὖν εἰς Ἰόππην καὶ μετακάλεσαι Σίμωνα ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος·
οὗτος ξενίζεται ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος βυρσέως παρὰ θάλασσαν· ὃς παραγενόμενος
λαλήσει σοι.
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TKIS 32. Lähetä siis Joppeen ja kutsu luoksesi Simon, jota kutsutaan Pietariksi. Hän majailee
nahkuri Simonin talossa meren rannalla. (Tultuaan hän puhuu sinulle.)'
FiSTLK2017 32. Siis lähetä nyt [joku] Joppeen ja kutsu luoksesi Simon, jota sanotaan myös
Pietariksi. Hän on majoittunut nahkuri Simonin taloon meren rannalle. Hän saapuu puhumaan

sinulle.'
Biblia1776 32. Niin lähetä Joppeen ja kutsuta Simonin, joka Pietariksi kutsutaan; hän pitää majaa
Simon Parkkarin huoneessa, meren tykönä: se puhuttelee sinua, kuin hän tulee.
CPR1642 32. Nijn lähetä Joppeen ja cudzuta Simon joca Petarixi cudzutan ja pitä maja Simon
Parckarin huonesa joca meren tykönä on se puhuttele sinua cosca hän tule.
UT1548 32. Nin lehette Joppeen/ ia cutzutta Simon/ ioca lialda nimelde cutzuttan Petari/ se quin
Maia pite Simonin parckarin Hoones/ ioca maca meren tykene/ se sinua puhuttele coska hen tule.(
Niin lähetä Joppeen/ ja kutsuta Simon/ joka liialta nimeltä kutsutaan Petari/ se kuin majaa pitää
Simonin parkkarin huoneessa/ joka makaa meren tykönä/ se sinua puhuttelee koska hän tulee.)
Ref2016NTSve 32. Så sänd nu några till Joppe och kalla på Simon, som kallas Petrus. Han gästar i
garvaren Simons hus vid havet. När han kommer ska han tala till dig.
33
TR Scriverer 33. Ἐξαυτῆς οὖν ἔπεμψα πρός σε• σύ τε καλῶς ἐποίησας παραγενόμενος.

νῦν οὖν πάντες ἡμεῖς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ πάρεσμεν ἀκοῦσαι πάντα τὰ προστεταγμένα
σοι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ
Gr-East 33. ἐξαυτῆς οὖν ἔπεμψα πρὸς σέ, σύ τε καλῶς ἐποίησας παραγενόμενος. νῦν

οὖν πάντες ἡμεῖς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ πάρεσμεν ἀκοῦσαι πάντα τὰ προστεταγμένα σοι
ὑπὸ τοῦ Θεοῦ.
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TKIS 33. Lähetin sen vuoksi heti sinulle sanan, ja teit hyvin, kun tulit. Nyt olemme siis kaikki tässä
Jumalan edessä, kuullaksemme kaiken, mitä Jumala* on käskenyt sinun puhua."
FiSTLK2017 33. Sen tähden lähetin heti sinulle sanan, ja sinä teit hyvin, kun tulit. Nyt olemme siis
tässä kaikki Jumalan edessä kuullaksemme kaiken, mitä Herra on käskenyt sinun puhua."
Biblia1776 33. Niin minä lähetin kohta sinun tykös, ja sinä teit hyvin, ettäs tulit. Ja me olemme siis
kaikki nyt Jumalan edessä, kuulemassa kaikkia, mitä sinulle on Jumalalta käsketty.
CPR1642 33. Nijn minä lähetin cohta sinun tygös ja sinä teit hywin ettäs nyt tulit. Ja me olemma
sijs caicki nyt cuulemas mitä sinulle on Jumalalda käsketty.
UT1548 33. Nin mine sis cochta lehetin sinun tyges/ ia sine hyuesti teit ettes tulit. Nin me olema
sis nyt caiki tesse Jumalan eten/ cwlemas caiki nijte mite sinulle ombi Jumalalda kesketty.( Niin

minä siis kohta lähetin sinun tykösi/ ja sinä hywästi teit ettäs tulit. Niin me olemme nyt kaikki tässä
Jumalan edessä/ kuulemassa kaikkia niitä mitä sinulla ompi Jumalalta käsketty.)
Ref2016NTSve 33. Då skickade jag genast bud efter dig och du gjorde väl i att du kom. Så är vi nu
alla här inför Gud för att höra allt som har blivit dig befallt av Gud.
34
TR Scriverer 34. ἀνοίξας δὲ Πέτρος τὸ στόμα, εἶπεν, Ἐπ’ ἀληθείας καταλαμβάνομαι ὅτι
οὐκ ἔστι προσωπολήπτης ὁ Θεός•
Gr-East 34. Ἀνοίξας δὲ Πέτρος τὸ στόμα αὐτοῦ εἶπεν· Ἐπ’ ἀληθείας καταλαμβάνομαι
ὅτι οὐκ ἔστι προσωπολήπτης ὁ Θεός,
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TKIS 34. Niin Pietari avasi suunsa ja sanoi: "Nyt totisesti käsitän ettei Jumala katso henkilöön,
FiSTLK2017 34. Pietari avasi suunsa ja sanoi: "Nyt totisesti käsitän, ettei Jumala katso henkilöön,
Biblia1776 34. Niin Pietari avasi suunsa ja sanoi: nyt minä todeksi löydän, ettei Jumala katso
ihmisen muotoa:
CPR1642 34. NIin Petari awais suuns ja sanoi: nyt minä todexi löydän ettei Jumala cadzo ihmisen
muoto
UT1548 34. Nin Petari Suuns auasi ia sanoi/ Nyt mine todhexi sen leudhen/ ettei Jumala catzo
Inhimisen modhon ielkin/( Niin Petari suunsa awasi ja sanoi/ Nyt minä todeksi sen löydän/ ettei
Jumala katso ihmisen muodon jälkeen/)
Ref2016NTSve 34. Då öppnade Petrus (sin) mun och sa: Nu inser jag i sanning att Gud inte gör
skillnad på människor.
35
TR Scriverer 35. ἀλλ’ ἐν παντὶ ἔθνει ὁ φοβούμενος αὐτὸν καὶ ἐργαζόμενος δικαιοσύνην,
δεκτὸς αὐτῷ ἐστι.
Gr-East 35. ἀλλ’ ἐν παντὶ ἔθνει ὁ φοβούμενος αὐτὸν καὶ ἐργαζόμενος δικαιοσύνην
δεκτὸς αὐτῷ ἐστι.
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vanhurskautta otollinen Hänelle on
TKIS 35. vaan Hänelle on otollinen jokaisessa kansassa se, joka Häntä pelkää ja harjoittaa
vanhurskautta.
FiSTLK2017 35. vaan että jokaisessa kansassa se, joka häntä pelkää ja noudattaa vanhurskautta,
on hänelle otollinen.
Biblia1776 35. Vaan kaikissa kansoissa, joka häntä pelkää ja tekee vanhurskautta, se on Jumalalle
otollinen.
CPR1642 35. Waan caikisa Canssoisa joca händä pelkä ja teke wanhurscautta se on Jumalalle
otollinen.
UT1548 35. Waa' caikinaises Canssas ioca hende pelke/ ia teke wanhurskautta/ se on Jumalan
otolinen.( Waan kaikkinaisessa kansassa joka häntä pelkää/ ja tekee wanhurskautta/ se on
Jumalan otollinen.)
Ref2016NTSve 35. Utan bland alla folkslag är den som fruktar honom och gör rättfärdighet
välbehaglig för honom.
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TR Scriverer 36. τὸν λόγον ὃν ἀπέστειλε τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, εὐαγγελιζόμενος εἰρήνην
διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ οὗτός ἐστι πάντων Κύριος•
Gr-East 36. τὸν λόγον ὃν ἀπέστειλε τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ εὐαγγελιζόμενος εἰρήνην διὰ
Ἰησοῦ Χριστοῦ· οὗτός ἐστι πάντων Κύριος·
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TKIS 36. Sen sanan, jonka Hän lähetti Israelin lapsille julistaen ilosanomaa rauhasta Jeesuksessa
Kristuksessa — Hän on kaikkien Herra! —
FiSTLK2017 36. Te tiedätte sen sanan, jonka hän lähetti Israelin lapsille julistaen evankeliumia
rauhasta Jeesuksessa Kristuksessa, joka on kaikkien Herra.
Biblia1776 36. Sen sanan, jonka Jumala Israelin lapsille lähetti ja julisti rauhan Jesuksen
Kristuksen kautta, joka kaikkein Herra on,

CPR1642 36. Kyllä te tiedätte sen saarnan jonga Jumala Israelin lapsille lähetti ja julisti rauhan
Jesuxen Christuxen cautta ( joca caickein HERra on )
UT1548 36. Kylle te tiedhette sen sarnan/ ionga Jumala lehetti Israelin Lasten/ ia iulghisti Rauhan
Iesuse' Christusen cautta( Joca ombi HERRA caikein ylitze)( Kyllä te tiedätte sen saarnan/ jonka
Jumala lähetti Israelin lasten/ ja julkisti rauhan Jesuksen Kristuksen kautta( Joka ompi HERRA
kaikkein ylitse))
Ref2016NTSve 36. Ordet som han sände till Israels barn förkunnar det glada budskapet om frid
genom Jesus Kristus, han som är Herre över alla.
37
TR Scriverer 37. ὑμεῖς οἴδατε τὸ γενόμενον ῥῆμα καθ’ ὅλης τῆς Ἰουδαίας, ἀρξάμενον
ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, μετὰ τὸ βάπτισμα ὃ ἐκήρυξεν Ἰωάννης•
Gr-East 37. ὑμεῖς οἴδατε τὸ γενόμενον ῥῆμα καθ’ ὅλης τῆς Ἰουδαίας, ἀρξάμενον ἀπὸ
τῆς Γαλιλαίας μετὰ τὸ βάπτισμα ὃ ἐκήρυξεν Ἰωάννης,
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TKIS 37. sen sanoman, joka alkaen Galileasta on levinnyt yli koko Juudean sen kasteen jälkeen,
jota Johannes saarnasi, sen te tiedätte:
FiSTLK2017 37. Se sana, joka alkoi Galileasta, on levinnyt koko Juudeaan, sen kasteen jälkeen, jota
Johannes saarnasi.
Biblia1776 37. Te tiedätte sen sanan, joka on tapahtunut ympäri kaiken Juudean, ensin alkain
Galileasta, sen kasteen jälkeen, josta Johannes saarnasi:
CPR1642 37. Josta saarnasta on sanoma cuulunut ymbärins caiken Judean ensin aljettin Galileast
( sen Casten jälken josta Johannes saarnais )
UT1548 37. iosta sarnasta( ma mine) ombi sanoma kieunyt ymberi caiken Judean/ Ja ensin
aliettin Galileast( sen Casten ielkin iota Johannes sarnasi)( josta saarnasta ompi sanoma käynyt
ympäri kaiken Judean/ Ja ensin alettiin Galileasta( sen kasteen jälkeen jota Johannes saarnasi))
Ref2016NTSve 37. Ni känner till den förkunnelse som gick ut över hela Judeen med början i
Galileen efter det dop som Johannes predikade,
38
TR Scriverer 38. Ἰησοῦν τὸν ἀπὸ Ναζαρέθ, ὡς ἔχρισεν αὐτὸν ὁ Θεὸς Πνεύματι Ἁγίῳ

καὶ δυνάμει, ὃς διῆλθεν εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος πάντας τοὺς καταδυναστευομένους
ὑπὸ τοῦ διαβόλου, ὅτι ὁ Θεὸς ἦν μετ’ αὐτοῦ.

Gr-East 38. Ἰησοῦν τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ, ὡς ἔχρισεν αὐτὸν ὁ Θεὸς Πνεύματι ἁγίῳ καὶ

δυνάμει, ὃς διῆλθεν εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος πάντας τοὺς καταδυναστευομένους ὑπὸ
τοῦ διαβόλου, ὅτι ὁ Θεὸς ἦν μετ’ αὐτοῦ·
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TKIS 38. kuinka Jumala voiteli Pyhällä Hengellä ja voimalla Jeesuksen Nasaretilaisen, Hänet, joka
vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki paholaisen vaivaamat, sillä Jumala oli Hänen
kanssaan.
FiSTLK2017 38. Te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen
Nasaretilaisen, hänet, joka vaeltaen ympäri teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet,
sillä Jumala oli hänen kanssaan.
Biblia1776 38. Kuinka Jumala oli voidellut Jesuksen Nasaretista Pyhällä Hengellä ja voimalla, joka
vaelsi ympäri, teki hyvää ja paransi kaikki, jotka perkeleeltä vaivattiin; sillä Jumala oli hänen
kanssansa.
CPR1642 38. Cuinga Jumala oli woidellut Jesuxen Nazarethist Pyhällä Hengellä ja woimalla joca
waelsi ymbärins teki hywä ja paransi caicki jotca Perkeleldä waiwattin: sillä Jumala oli hänen
cansans.
UT1548 38. Quinga Jumala sen Iesusen Nazaretist oli woidhellut pyhelle Hengelle ia auwulla. Joca
ymberiwaelsi/ hyueteki ia paransi caiki iotca Perkelelde waiwattin/ sille ette Jumala oli henen
cansans.( Kuinka Jumala sen Jesuksen Nazarethista oli woidellut Pyhällä Hengellä ja awulla. Joka
ympäri waelsi/ hywää teki ja paransi kaikki jotka perkeleeltä waiwattiin/ sillä että Jumala oli hänen
kanssansa.)
Ref2016NTSve 38. hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den Helige Ande och kraft, han som
vandrade omkring, gjorde gott och botade alla som var under djävulens våld, för Gud var med
honom.
39
TR Scriverer 39. καὶ ἡμεῖς ἐσμεν μάρτυρες πάντων ὧν ἐποίησεν ἔν τε τῇ χώρᾳ τῶν
Ἰουδαίων καὶ ἐν Ἰερουσαλήμ• ὃν ἀνεῖλον κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου.

Gr-East 39. καὶ ἡμεῖς ἐσμεν μάρτυρες πάντων ὧν ἐποίησεν ἔν τε τῇ χώρᾳ τῶν
Ἰουδαίων καὶ ἐν Ἱερουσαλήμ· ὃν καὶ ἀνεῖλον κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου.
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TKIS 39. Me olemme kaiken sen todistajat, mitä Hän teki sekä juutalaisten maassa että
Jerusalemissa. Hänet he ripustivat puuhun ja tappoivat.
FiSTLK2017 39. Me olemme sen kaiken todistajat, mitä hän teki juutalaisten maassa ja
Jerusalemissa. Hänet he ripustivat puuhun ja tappoivat.
Biblia1776 39. Ja me olemme kaikkien niiden todistajat, mitkä hän Juudean maakunnassa ja
Jerusalemissa teki, jonka he tappoivat ja ripustivat puuhun:
CPR1642 39. Ja me olemma caickein nijden todistajat cuin hän Judean maacunnas ja Jerusalemis
teki.
UT1548 39. Ja me olema caikein ninen Todhistaiat iotca hen teki Juttan maakunnalla/ ia
Jerusalemis.( Ja me olemme kaikkein niiden todistajat jotka hän teki juuttaan maakunnalla/ ja
Jerusalemis.)
Ref2016NTSve 39. Och vi är vittnen till allt det han gjorde både på den judiska landsbygden och i
Jerusalem, han som de hängde upp på trä och dödade.
40
TR Scriverer 40. τοῦτον ὁ Θεὸς ἤγειρε τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, καὶ ἔδωκεν αὐτὸν ἐμφανῆ
γενέσθαι,
Gr-East 40. τοῦτον ὁ Θεὸς ἤγειρε τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ καὶ ἔδωκεν αὐτὸν ἐμφανῆ γενέσθαι,
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TKIS 40. Hänet Jumala herätti kolmantena päivänä ja antoi Hänen ilmestyä,

FiSTLK2017 40. Hänet Jumala herätti kolmantena päivänä ja antoi hänen ilmestyä,
Biblia1776 40. Sen Jumala herätti kolmantena päivänä, ja ilmoitti hänen,
CPR1642 40. Sen owat he tappanet ja ripustit puuhun jonga Jumala herätti colmandena päiwänä ja
ilmoitti hänen
UT1548 40. Sen he ouat tappanut/ ia ripustit puhun. Sen saman Jumala ylesheretti colmanna
peiuene/ ia ilmoitti henen/( Sen he owat tappaneet/ ja ripustit puuhun. Sen saman Jumala ylös
herätti kolmantena päiwänä/ ja ilmoitti hänen/)
Ref2016NTSve 40. Honom har Gud uppväckt på tredje dagen och låtit honom bli uppenbarad,
41
TR Scriverer 41. οὐ παντὶ τῷ λαῷ, ἀλλὰ μάρτυσι τοῖς προκεχειροτονημένοις ὑπὸ τοῦ

θεοῦ, ἡμῖν, οἵτινες συνεφάγομεν καὶ συνεπίομεν αὐτῷ μετὰ τὸ ἀναστῆναι αὐτὸν ἐκ
νεκρῶν.
Gr-East 41. οὐ παντὶ τῷ λαῷ, ἀλλὰ μάρτυσι τοῖς προκεχειροτονημένοις ὑπὸ τοῦ Θεοῦ,
ἡμῖν, οἵτινες συνεφάγομεν καὶ συνεπίομεν αὐτῷ μετὰ τὸ ἀναστῆναι αὐτὸν ἐκ νεκρῶν·
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TKIS 41. ei kaikelle kansalle, vaan Jumalan ennalta valitsemille todistajille, meille, jotka söimme ja
joimme Hänen kanssaan sen jälkeen, kun Hän oli noussut kuolleista.
FiSTLK2017 41. ei kaikelle kansalle, vaan Jumalan ennen valitsemille todistajille, meille, jotka
söimme ja joimme hänen kanssaan sen jälkeen, kun hän oli noussut kuolleista.
Biblia1776 41. Ei kaikelle kansalle, vaan meille, jotka Jumala oli ennen todistajiksi valinnut, me
jotka söimme ja joimme hänen kanssansa, sittenkuin hän nousi kuolleista.
CPR1642 41. Ei caikelle Canssalle waan meille jotca Jumala oli ennen todistajaxi walinnut me jotca
söimme ja joimme hänen cansans sijtte cuin hän nousi cuolluista.
UT1548 41. Ei caikelle Canssalle/ Waan meille iotca Jumala ennen oli Todhistaiaxi wloswalinnut/
me quin söimme ia ioimme ynne henen cansans/ sijtte quin hen ylesnousi Coolleista.( Ei kaikelle
kansalle/ Waan meille jotka Jumala ennen oli todistajaksi ulos walinnut/ me kuin söimme ja
joimme ynnä hänen kanssansa/ siitä kuin hän ylös nousi kuolleista.)
Ref2016NTSve 41. inte för allt folket utan för de vittnen som Gud i förväg hade utvalt, för oss som
åt och drack tillsammans med honom sedan han hade uppstått från de döda.
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TR Scriverer 42. καὶ παρήγγειλεν ἡμῖν κηρύξαι τῷ λαῷ, καὶ διαμαρτύρασθαι ὅτι αὐτός
ἐστιν ὁ ὡρισμένος ὑπὸ τοῦ Θεοῦ κριτὴς ζώντων καὶ νεκρῶν.
Gr-East 42. καὶ παρήγγειλεν ἡμῖν κηρύξαι τῷ λαῷ καὶ διαμαρτύρασθαι ὅτι οὗτός ἐστιν
ὁ ὡρισμένος ὑπὸ τοῦ Θεοῦ κριτὴς ζώντων καὶ νεκρῶν.
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TKIS 42. Hän käski meitä saarnaamaan kansalle ja todistamaan, että Hän on se, jonka Jumala on
asettanut elävien ja kuolleitten tuomariksi.
FiSTLK2017 42. Hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hän on se, jonka Jumala on
määrännyt elävien ja kuolleiden tuomariksi.
Biblia1776 42. Ja hän käski meitä kansalle saarnaamaan ja todistamaan, että hän on se, joka
Jumalalta on säätty elävien ja kuolleiden tuomariksi.
CPR1642 42. Ja hän käski meitä Canssalle saarnaman ja todistaman että hän on se joca
Jumalalda on säätty eläwitten ja cuolluitten Duomarixi.
UT1548 42. Ja hen keski meite Canssalle sarnaman/ ia todhistaman/ ette HEN ombi se ioca
Jumalalda on säätty Eleuiten ia Cooluten Domarixi.( Ja hän käski meitä kansalle saarnaaman/ ja
todistaman/ että HÄN ompi se joka Jumalalta on säädetty eläwien ja kuolleitten tuomariksi.)
Ref2016NTSve 42. Och han befallde oss att predika för folket och vittna att han är den som av Gud
är bestämd till domare över levande och döda.
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TR Scriverer 43. τούτῳ πάντες οἱ προφῆται μαρτυροῦσιν, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν λαβεῖν διὰ
τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ πάντα τὸν πιστεύοντα εἰς αὐτόν.
Gr-East 43. τούτῳ πάντες οἱ προφῆται μαρτυροῦσιν, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν λαβεῖν διὰ τοῦ
ὀνόματος αὐτοῦ πάντα τὸν πιστεύοντα εἰς αὐτόν.

τούτῳ πάντες οἱ

προφῆται μαρτυροῦσιν ἄφεσιν

toutō pantes oi
profētai
G5129 G3956 G3588 G4396
tästä kaikki
profeetat

τοῦ

martyrousin
G3140
todistavat

ὀνόματος αὐτοῦ πάντα τὸν

ἁμαρτιῶν λαβεῖν διὰ

afesin
hamartiōn labein dia
G2983 G1223
G859
G266
anteeksiannon synneistä saa

πιστεύοντα εἰς

tou
onomatos autou panta ton
pisteuonta
G3588 G3686
G846 G3956 G3588 G4100
joka uskoo
nimessään Hänen jokainen

αὐτόν

auton
eis
G1519 G846
Häneen

TKIS 43. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo Häneen, saa synnit anteeksi
Hänen nimessään.”
FiSTLK2017 43. Hänestä kaikki Profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa syntien
anteeksiantamuksen hänen nimensä kautta."
Biblia1776 43. Hänestä kaikki prophetat todistavat, että jokainen, joka uskoo hänen päällensä,
pitää hänen nimensä kautta synnit anteeksi saaman.
CPR1642 43. Hänestä caicki Prophetat todistawat että jocainen cuin usco hänen päällens pitä
hänen nimens cautta synnit andexi annettaman.
UT1548 43. Heneste caiki Prophetat todhistauat/ Ette iocainen quin vsko henen pälens/ pite henen
Nimens cautta synnein andexi andamisen saaman.( Hänestä kaikki prophetat todistawat/ Että
jokainen kuin uskoo hänen päällensä/ pitää hänen nimensä kautta syntein anteeksi antamisen
saaman.)
Ref2016NTSve 43. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom ska få
syndernas förlåtelse genom hans namn.
44
TR Scriverer 44. Ἔτι λαλοῦντος τοῦ Πέτρου τὰ ῥήματα ταῦτα, ἐπέπεσε τὸ Πνεῦμα τὸ
Ἅγιον ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας τὸν λόγον.
Gr-East 44. Ἔτι λαλοῦντος τοῦ Πέτρου τὰ ῥήματα ταῦτα ἐπέπεσε τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον
ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας τὸν λόγον.
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TKIS 44. Kun Pietari vielä puhui näitä sanoja tuli Pyhä Henki kaikkiin, jotka puheen kuulivat.
FiSTLK2017 44. Pietarin näitä vielä puhuessa laskeutui Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka kuulivat
puheen.
Biblia1776 44. Kuin Pietari vielä näitä puhui, lankesi Pyhä Henki kaikkein niiden päälle, jotka puheen
kuulivat.
CPR1642 44. COsca Petari wielä näitä puhui langeis Pyhä Hengi caickein nijden päälle jotca puhen
cuulit.
UT1548 44. Coska Petari wiele neite sanoia puhui/ langesi pyhe Hengi caikein päle iotca Puhen
cwlit.( Koska Petari wielä näitä sanoja puhuui/ lankesi Pyhä Henki kaikkein päälle jotka puheen
kuulit.)
Ref2016NTSve 44. Medan Petrus ännu talade dessa ord, föll den Helige Ande på alla dem som
hörde talet.

45
TR Scriverer 45. καὶ ἐξέστησαν οἱ ἐκ περιτομῆς πιστοί, ὅσοι συνῆλθον τῷ Πέτρῳ, ὅτι

καὶ ἐπὶ τὰ ἔθνη ἡ δωρεὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐκκέχυται
Gr-East 45. καὶ ἐξέστησαν οἱ ἐκ περιτομῆς πιστοὶ ὅσοι συνῆλθον τῷ Πέτρῳ, ὅτι καὶ ἐπὶ
τὰ ἔθνη ἡ δωρεὰ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐκκέχυται·
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TKIS 45. Niin kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana,
hämmästyivät, että Pyhän Hengen lahja oli vuodatettu myös pakanoihin.
FiSTLK2017 45. Kaikki ne uskovat, jotka olivat ympärileikattuja ja olivat tulleet Pietarin mukana,
hämmästyivät, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoidenkin päälle,
Biblia1776 45. Niin ne uskovaiset ympärileikkauksesta, jotka Pietarin kanssa tulleet olivat,
hämmästyivät, että pakanainkin päälle Pyhän Hengen lahja vuodatettiin.
CPR1642 45. Nijn ne uscowaiset ymbärinsleickauxest jotca Petarin cansa tullet olit hämmästyit:
että pacanaingin päälle Pyhän Hengen lahja wuodatettin:
UT1548 45. Nin ne wskouaiset Ymberileickauxest iotca Petarin cansa olit tulluet/ hemmestut/ Ette
mös pacanain päle se pyhen Hengen lahia wodhatettin.( Niin ne uskowaiset ympärileikkauksest
jotka Petarin kanssa olit tulleet/ hämmästyit/ Että myös pakanain päälle se Pyhän Hengen lahja
wuodatettiin.)
Ref2016NTSve 45. Då blev de troende bland de omskurna, som hade kommit dit med Petrus,
uppfyllda av häpnad över att den Helige Andes gåva blev utgjuten också över hedningarna.
46
TR Scriverer 46. ἤκουον γὰρ αὐτῶν λαλούντων γλώσσαις, καὶ μεγαλυνόντων τὸν Θεόν.
τότε ἀπεκρίθη ὁ Πέτρος,
Gr-East 46. ἤκουον γὰρ αὐτῶν λαλούντων γλώσσαις καὶ μεγαλυνόντων τὸν Θεόν.
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TKIS 46. Sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi:
FiSTLK2017 46. sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi:
Biblia1776 46. Sillä he kuulivat heidän kielillä puhuvan ja Jumalaa ylistävän. Niin vastasi Pietari:
CPR1642 46. Sillä he cuulit heidän kielillä puhuwan ja Jumalata ylistäwän.
UT1548 46. Sille ette he cwlit heiden Kielille puhuuan ia Jumalata ylisteuen. Nin Petari wastasi/
Taitaco iocu kielde ettei nemet iotca ouat sen pyhen Hengen saanuet ninquin möki/ wedhelle
casteta?( Sillä että he kuulit heidän kielillä puhuwan ja Jumalata ylistäwän. Niin Petari wastasi/
Taitaako joku kieltää että nämät jotka owat sen Pyhän Hengen saaneet niinkuin mekin/ wedellä
kastettaa.)
Ref2016NTSve 46. För de hörde dem tala med tungor och prisa Gud.
47
TR Scriverer 47. Μήτι τὸ ὕδωρ κωλῦσαι δύναταί τις, τοῦ μὴ βαπτισθῆναι τούτους,
οἵτινες τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἔλαβον καθὼς καὶ ἡμεῖς;
Gr-East 47. τότε ἀπεκρίθη Πέτρος· Μήτι τὸ ὕδωρ κωλῦσαι δύναταί τις τοῦ μὴ
βαπτισθῆναι τούτους, οἵτινες τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔλαβον καθς καὶ ἡμεῖς;
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TKIS 47. ”Ei kai kukaan voi *kieltää kastamasta vedessä* näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen
niin kuin mekin?”
FiSTLK2017 47. "Eihän kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän
Hengen kuten mekin?"
Biblia1776 47. Taitaako joku kieltää näitä, jotka ovat niin Pyhän Hengen saaneet kuin mekin,
vedellä kastamasta?
CPR1642 47. Nijn Petari sanoi: taitaco jocu kieldä näitä jotca owat nijn Pyhän Hengen saanet cuin
mekin wedellä castamasta?

UT1548
Ref2016NTSve 47. Då tog Petrus till orda: Inte kan väl någon förbjuda att dessa blir döpta i vatten,
då de har fått den Helige Ande liksom vi?
48
TR Scriverer 48. προσέταξέ τε αὐτοὺς βαπτισθῆναι ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου. τότε
ἠρώτησαν αὐτὸν ἐπιμεῖναι ἡμέρας τινάς.
Gr-East 48. προσέταξέ τε αὐτοὺς βαπτισθῆναι ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου. τότε
ἠρώτησαν αὐτὸν ἐπιμεῖναι ἡμέρας τινάς.
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he pyysivät häntä jäämään päiväksi muutamaksi/ muutamaksi päiväksi
TKIS 48. Ja hän käski kastaa heidät Herran* nimessä. Silloin he pyysivät häntä viipymään joitakin
päiviä.
FiSTLK2017 48. Hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. Silloin he pyysivät häntä
viipymään siellä joitakin päiviä.
Biblia1776 48. Ja hän käski kastaa heitä Herran nimeen. Silloin he rukoilivat häntä siellä muutamia
päiviä viipymään.
CPR1642 48. Ja hän andoi heidän casta HERran Nimeen nijn he rucoilit händä siellä muutamita
päiwiä wijpymän.
UT1548 47. Ja nin andoi hen heite castetta HERRAN nimeen. Nin he Rucolit hende/ ette hen sielle
mwtomat peiuet wipyis.( Ja niin antoi hän heitä kastettaa HERRAN nimeen. Niin he rukoilit häntä/
että hän siellä muutamat päiwät wiipyisi.)
Ref2016NTSve 48. Och han befallde att de skulle döpas i Herrens namn. Sedan bad de honom
stanna där några dagar.

Apostolien teot 11 (Acts
1
TR Scriverer 1. Ἤκουσαν δὲ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ οἱ ὄντες κατὰ τὴν Ἰουδαίαν
ὅτι καὶ τὰ ἔθνη ἐδέξαντο τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ.
Gr-East 1. Ἤκουσαν δὲ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ οἱ ὄντες κατὰ τὴν Ἰουδαίαν ὅτι
καὶ τὰ ἔθνη ἐδέξαντο τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ.
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TKIS 1. Apostolit ja veljet ympäri Juudeaa kuulivat, että pakanatkin olivat ottaneet vastaan Jumalan
sanan.
FiSTLK2017 1. Apostolit ja veljet kuulivat kaikkialla Juudeassa, että pakanatkin olivat ottaneet
vastaan Jumalan sanan.
Biblia1776 1. Mutta apostolit ja veljet, jotka Juudeassa olivat, kuulivat, että pakanatkin Jumalan
sanan ottivat vastaan.
CPR1642 1. TUli sijs Apostolitten ja weljein corwille jotca Judeas olit että pacanatkin Jumalan
sanan wastan otit.
UT1548 1. TUli sis Apostolein ia Weliein corualle iotca Judeas olit/ ette mös Pacanat
wastanrupesit Jumalan Sana.( Tuli siis apostolein ja weljein korwalle jotka Judeas olit/ että myös
pakanat wastaanrupesit Jumalan Sanaa.)
Ref2016NTSve 1. Så fick apostlarna och de bröder som var i Judeen höra att också hedningarna
hade tagit emot Guds ord.
2
TR Scriverer 2. καὶ ὅτε ἀνέβη Πέτρος εἰς Ἱεροσόλυμα, διεκρίνοντο πρὸς αὐτὸν οἱ ἐκ
περιτομῆς,
Gr-East 2. καὶ ὅτε ἀνέβη Πέτρος εἰς Ἱεροσόλυμα, διεκρίνοντο πρὸς αὐτὸν οἱ ἐκ

περιτομῆς

καὶ

ὅτε

ἀνέβη Πέτρος εἰς

kai
ote
anebē Petros
G2532 G3753 G305 G4074
ja
kun
tuli
Pietari

Ἱεροσόλυμα διεκρίνοντο πρὸς αὐτὸν οἱ

eis
Ierosolyma
diekrinonto
G1519 G2414
G1252
Jerusalemiin kiistelivät

ἐκ

ek
pros auton oi
G846
G3588
G1537
G4314
kanssa hänen

περιτομῆς
peritomēs
G4061
ympärileikatut
TKIS 2. Kun Pietari meni ylös Jerusalemiin, kiistelivät ympärileikatut hänen kanssaan
FiSTLK2017 2. Kun sitten Pietari tuli Jerusalemiin, ympärileikatut vastustivat häntä
Biblia1776 2. Ja kuin Pietari tuli ylös Jerusalemiin, riitelivät ne hänen kanssansa, jotka
ympärileikkauksesta olivat,
CPR1642 2. Ja cuin Petari tuli Jerusalemijn rupeisit ne jotca ymbärinsleickauxesta olit rijtelemän
hänen cansans sanoden:
UT1548 2. Ja quin Petari ylestuli Jerusalemin/ nin ne iotca olit Ymberileickauxesta rijtelit hende
wastan sanoden/( Ja kuin Petari ylös tuli Jerusalemiin/ niin ne jotka olit ympärileikkauksesta riitelit
häntä wastaan sanoen.)
Ref2016NTSve 2. Och när Petrus kom upp till Jerusalem, började de omskurna gå till rätta med
honom,
3
TR Scriverer 3. λέγοντες, ὅτι Πρὸς ἄνδρας ἀκροβυστίαν ἔχοντας εἰσῆλθες, καὶ
συνέφαγες αὐτοῖς.
Gr-East 3. λέγοντες ὅτι Πρὸς ἄνδρας ἀκροβυστίαν ἔχοντας εἰσῆλθες καὶ συνέφαγες
αὐτοῖς.
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TKIS 3. sanoen: "Olet käynyt ympärileikkaamattomain miesten luona ja syönyt heidän kanssaan."
FiSTLK2017 3. sanoen: "Sinä olet käynyt ympärileikkaamattomien miesten luona ja syönyt heidän
kanssaan."
Biblia1776 3. Sanoen: sinä olet mennyt niiden miesten tykö, joilla esinahka on, ja söit heidän
kanssansa.
CPR1642 3. Sinä olet mennyt nijden miesten tygö joilla esinahca on ja söit heidän cansansi.

UT1548 3. Sine olet sisellemennyt ninen Miesten tyge ioilla Esinahka ombi/ ia söit heiden cansans.
( Sinä olet sisälle mennyt niiden miesten tykö joilla esinahka ompi/ ja söit heidän kanssansa.)
Ref2016NTSve 3. och sa: Du har gått in till män som är oomskurna och har ätit med dem.
4 TR Scriverer 4. ἀρξάμενος δὲ ὁ Πέτρος ἐξετίθετο αὐτοῖς καθεξῆς λέγων,
Gr-East 4. ἀρξάμενος δὲ ὁ Πέτρος ἐξετίθετο αὐτοῖς καθεξῆς λέγων·
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TKIS 4. Mutta Pietari alkoi selittää heille järjestyksessä ja sanoi:
FiSTLK2017 4. Niin Pietari selitti heille alusta alkaen asiat järjestyksessä ja sanoi:
Biblia1776 4. Niin Pietari rupesi heille järjestänsä luettelemaan, sanoen:
CPR1642 4. NIin Petari rupeis heille algusta järjestäns luetteleman sanoden:
UT1548 4. Nin Petari rupesi heille luettelman alghusta ierestens/ sanoden/( Niin Petari rupesi heille
luetteleman alusta järestänsä/ sanoen/)
Ref2016NTSve 4. Då började Petrus från början och berättade steg för steg för dem, och sa:
5
TR Scriverer 5. Ἐγὼ ἤμην ἐν πόλει Ἰόππῃ προσευχόμενος, καὶ εἶδον ἐν ἐκστάσει

ὅραμα, καταβαῖνον σκεῦός τι, ὡς ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιεμένην ἐκ
τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἦλθεν ἄχρις ἐμοῦ•
Gr-East 5. Ἐγὼ ἤμην ἐν πόλει Ἰόππῃ προσευχόμενος, καὶ εἶδον ἐν ἐκστάσει ὅραμα,

καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιεμένην ἐκ τοῦ
οὐρανοῦ καὶ ἦλθεν ἄχρις ἐμοῦ·
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TKIS 5. ”Olin Joppen kaupungissa rukoilemassa. Silloin näin hurmoksissa näyn, jonkin astian
laskeutuvan ikään kuin ison liinavaatteen, joka neljästä kulmasta laskettiin alas taivaasta, ja se tuli
minuun asti.

FiSTLK2017 5. "Minä olin Joppen kaupungissa ja rukoilin. Silloin näin hurmoksissa näyn: Tuli alas
astia kuin suuri liinavaate, joka laskettiin taivaasta neljästä kulmastaan, ja se tuli aivan minun
eteeni.
Biblia1776 5. Minä olin Jopen kaupungissa rukouksissa, ja tulin horroksiin, ja näin näyn, yhden
astian tulevan alas, niinkuin suuren liinaisen neljältä kulmalta lasketun alas taivaasta, joka tuli juuri
minun tyköni.
CPR1642 5. Minä olin Joppen Caupungis rucouxis ja tulin horroxijn ja näin yhden näyn nimittäin
yhden astian alastulewan nijncuin suuren neliculmaisen lijnaisen waatten alaslasketun Taiwast
joca tuli minun saacka.
UT1548 5. Mine olin Joppen Caupungis Rucoxes/ ia tulin Horroxijn/ Ja näin ydhen Näwuyn/
nimittein Ydhen Astian alastuleuan/ ninquin swren linasen Waatten nelis culmaisen/ ia
alaslasketun Taiuahast/ ia tuli minuhun sadhen.( Minä olin Joppen kaupungissa rukouksessa/ ja
tulin horroksiin/ Ja näin yhden näyn/ nimittäin yhden astian alas tulewan/ niinkuin suuren liinasen
waatteen neliskulmaisen/ ja alaslasketun taiwaasta/ ja tuli minuhun saakka.)
Ref2016NTSve 5. Jag var i staden Joppe, och (medan) jag bad, då såg jag under hänryckning en
syn. Något som liknade en stor linneduk med fyra hörn kom ner. Den sänktes ner från himlen och
kom ända ner till mig.
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TR Scriverer 6. εἰς ἣν ἀτενίσας κατενόουν, καὶ εἶδον τὰ τετράποδα τῆς γῆς καὶ τὰ θηρία
καὶ τὰ ἑρπετὰ καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ.
Gr-East 6. εἰς ἣν ἀτενίσας κατενόουν, καὶ εἶδον τὰ τετράποδα τῆς γῆς καὶ τὰ θηρία καὶ
τὰ ἑρπετὰ καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ.
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TKIS 6. Katsellessani sitä jännittyneenä, huomasin ja näin siinä maan nelijalkaisia ja petoja ja
matelijoita ja taivaan lintuja.
FiSTLK2017 6. Kun katsoin sitä tarkasti, näin siinä maan nelijalkaisia, petoja, matelijoita ja taivaan
lintuja.
Biblia1776 6. Kuin minä katsoin sen päälle, äkkäsin minä ja näin maan neljäjalkaisia eläimiä, ja
petoja, ja matelevaisia, ja taivaan lintuja.
CPR1642 6. Minä cadzoin sijhen ja äckäisin ja näin maan nelijalcaisia eläimitä ja petoja ja
matelewaisia ja Taiwan linduja.
UT1548 6. Sen siselle mine catzoin/ ia eckesin/ ia näin maan nelijalcaiset Eleimet/ ia Metzeliset/ ia
Mateleuaiset/ ia Linnut Taiuas alla/( Sen sisälle minä katsoin/ ja äkkäsin/ ja näin maan
nelijalkaiset eläimet/ ja metsälliset/ ja matelewaiset/ ja linnut taiwasalla/)

Ref2016NTSve 6. När jag betraktade den och gav akt på den, fick jag se fyrfota djur som lever på
jorden och vilddjur och kräldjur och himlens fåglar.
7 TR Scriverer 7. ἤκουσα δὲ φωνῆς λεγούσης μοι, Ἀναστάς, Πέτρε, θῦσον καὶ φάγε.
Gr-East 7. ἤκουσα δὲ φωνῆς λεγούσης μοι· ἀναστάς, Πέτρε, θῦσον καὶ φάγε.
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TKIS 7. Kuulin myös äänen sanovan minulle: 'Nouse Pietari, teurasta ja syö.'
FiSTLK2017 7. Kuulin myös äänen, joka sanoi minulle: 'Nouse, Pietari, teurasta ja syö.'
Biblia1776 7. Mutta minä kuulin äänen minulle sanovan: Pietari, nouse, tapa ja syö.
CPR1642 7. Ja minä cuulin myös änen minulleni sanowan: Petari nouse tapa ja syö.
UT1548 7. Nin mine mös cwlin änen sanouan minulle/ Petari nouse yles/ tapa ia söö.( Niin minä
myös kuulin äänen sanowan minulle/ Petari nouse ylös/ tapa ja syö.)
Ref2016NTSve 7. Och jag hörde en röst säga till mig: Stå upp, Petrus, slakta och ät.
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TR Scriverer 8. εἶπον δέ, Μηδαμῶς Κύριε• ὅτι πᾶν κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον οὐδέποτε
εἰσῆλθεν εἰς τὸ στόμα μου.
Gr-East 8. εἶπον δέ· μηδαμῶς, Κύριε· ὅτι πᾶν κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον οὐδέποτε εἰσῆλθεν εἰς
τὸ στόμα μου.
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TKIS 8. Mutta sanoin: 'En suinkaan, Herra, sillä ei mitään epäpyhää eikä saastaista ole koskaan
suuhuni tullut.'
FiSTLK2017 8. Mutta sanoin: 'En missään tapauksessa, Herra, sillä koskaan ei ole mitään
epäpyhää eikä saastaista tullut suuhuni.'
Biblia1776 8. Mutta minä sanoin: en suinkaan, Herra; sillä ei ole mitään yhteistä eli saastaista
minun suuhuni koskaan tullut.
CPR1642 8. Mutta minä sanoin: en suingan HERra: sillä ei ole mitän yhteistä eli saastaista minun
suuhuni coscan tullut.

UT1548 8. Mutta mine sanoin/ Enswingan HERRA/ Sille ettei miten ychteliste eli Saastaista/ ole
coskan minun suuni siselletullut.( Mutta minä sanoin/ En suinkaan HERRA/ Sillä ettei mitään
yhteistä eli saastaista/ ole koskaan minun suuni sisälle tullut.)
Ref2016NTSve 8. Och jag sa: Nej, nej, Herre, för något oheligt eller orent har aldrig kommit i min
mun.
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TR Scriverer 9. ἀπεκρίθη δὲ μοι φωνὴ ἐκ δευτέρου ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, Ἃ ὁ Θεὸς
ἐκαθάρισε, σὺ μὴ κοίνου.
Gr-East 9. ἀπεκρίθη δέ μοι φωνὴ ἐκ δευτέρου ἐκ τοῦ οὐρανοῦ· ἃ ὁ Θεὸς ἐκαθάρισε σὺ
μὴ κοίνου.
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Jumala on puhdistanut sinä
TKIS 9. Niin ääni puhui (minulle) toistamiseen taivaasta: 'Minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä
sinä sano epäpyhäksi.'
FiSTLK2017 9. Ääni taivaasta vastasi toistamiseen ja sanoi: 'Sitä, minkä Jumala on puhdistanut,
älä sano epäpyhäksi.'
Biblia1776 9. Mutta ääni vastasi minua toisen kerran taivaasta: mitä Jumala on puhdistanut, älä
sinä sano yhteiseksi.
CPR1642 9. Mutta äni wastais taas minua Taiwast: mitä Jumala on puhdistanut älä sinä sano
yhteisexi.
UT1548 9. Mutta se äni wastasi taas minua Taiuahast/ Mite Jumala ombi puhdastanut/ äle sine
sano ychtelisexi.( Mutta se ääni wastasi taas minua taiwaasta/ Mitä Jumala ompi puhdistanut/ älä
sinä sano yhtäälliseksi.)
Ref2016NTSve 9. Men en röst svarade mig på nytt från himlen: Vad Gud har gjort rent ska inte du
anse vara orent.
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TR Scriverer 10. τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ τρίς, καὶ πάλιν ἀνεσπάσθη ἅπαντα εἰς τὸν
οὐρανόν.
Gr-East 10. τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ τρίς, καὶ πάλιν ἀνεσπάσθη ἅπαντα εἰς τὸν οὐρανόν.
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TKIS 10. Tämä tapahtui kolmesti. Sitten kaikki vedettiin takaisin ylös taivaaseen.
FiSTLK2017 10. Tämä tapahtui kolme kertaa. Sitten kaikki vedettiin takaisin ylös taivaaseen.
Biblia1776 10. Ja se tapahtui kolmasti, ja vietiin taas kaikki ylös taivaaseen.
CPR1642 10. Ja se tapahdui colmasti ja wietin taas caicki ylös Taiwasen.
UT1548 10. Ja se colmasti tapachtui/ Ja taas caiki yleswietin Taiuahase'.( Ja se kolmesti tapahtui/
Ja taas kaikki ylös wietiin taiwaaseen.)
Ref2016NTSve 10. Och detta skedde tre gånger, sedan drogs alltsammans upp till himlen igen.
11
TR Scriverer 11. καὶ ἰδού, ἐξαυτῆς τρεῖς ἄνδρες ἐπέστησαν ἐπὶ τὴν οἰκίαν ἐν ᾗ ἤμην,
ἀπεσταλμένοι ἀπὸ Καισαρείας πρός με.
Gr-East 11. καὶ ἰδοὺ ἐξαυτῆς τρεῖς ἄνδρες ἐπέστησαν ἐπὶ τὴν οἰκίαν ἐν ᾗ ἤμην,
ἀπεσταλμένοι ἀπὸ Καισαρείας πρός με.
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TKIS 11. Ja katso, samassa seisoi sen talon edessä, jossa olin*, kolme miestä, jotka oli Kesareasta
lähetetty luokseni.
FiSTLK2017 11. Katso, samassa seisoi sen talon edessä, jossa olimme, kolme miestä, jotka oli
lähetetty Kesareasta luokseni.
Biblia1776 11. Ja katso, kolme miestä seisoi kohta huoneen edessä, jossa minä olin, jotka
Kesareasta olivat minun perääni lähetetyt.
CPR1642 11. Ja cadzo colme miestä seisoit cohta sen huonen owen edes josa minä olin jotca
Cesareast olit minun peräni lähetetyt.
UT1548 11. Ja catzo/ cochta sillens seisoit colmet Mieste sen Hoonen edes iossa mine olin/
lehetetyt Cesareast minun tykeni.( Ja katso/ kohta sillens seisoit kolmet miestä sen huoneen
edessä jossa minä olin/ lähetetyt Kesareasta minun tyköni.)

Ref2016NTSve 11. Och se, just då hade tre män, som hade skickats till mig från Cesarea, kommit
till huset där jag var.
12
TR Scriverer 12. εἶπε δὲ μοι τὸ Πνεῦμα συνελθεῖν αὐτοῖς, μηδὲν διακρινόμενον. ἦλθον
δὲ σὺν ἐμοὶ καὶ οἱ ἓξ ἀδελφοὶ οὗτοι, καὶ εἰσήλθομεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀνδρός•
Gr-East 12. εἶπε δέ μοι τὸ Πνεῦμα συνελθεῖν αὐτοῖς μηδὲν διακρινόμενον. ἦλθον δὲ σὺν
ἐμοὶ καὶ οἱ ἓξ ἀδελφοὶ οὗτοι, καὶ εἰσήλθομεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀνδρός.
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TKIS 12. Ja Henki käski minun arvelematta mennä heidän kanssaan, ja myös nämä kuusi veljeä
lähtivät kanssani. Niin menimme sen miehen taloon.
FiSTLK2017 12. Niin Henki käski minun mennä epäröimättä heidän mukaansa. Myös nämä kuusi
veljeä lähtivät kanssani, ja menimme sen miehen taloon.
Biblia1776 12. Mutta Henki käski minun epäilemättä mennä heidän kanssansa; ja nämät kuusi
veljeä seurasivat myös minua, ja me menimme sen miehen huoneeseen.
CPR1642 12. Käski sijs Hengi minun epäilemät mennä heidän cansans ja nämät cuusi welje
seuraisit myös minua ja me menimmä caicki ynnä sen miehen huonesen.
UT1548 12. Sanoi sis Hengi minulle ette minun piti epelemet menemen heiden cansans. Nin
seurasit mös minua näme cwsi Welie/ Ja me menim sen Miehen hoonesen.( Sanoi siis Henki
minulle että minun piti epäilemät meneman heidän kanssansa. Niin seurasit myös minua nämä
kuusi weljeä/ Ja me menimme sen miehen huoneeseen.)
Ref2016NTSve 12. Då sa Anden till mig att jag skulle gå med dem utan att tveka. Då följde också
dessa sex bröder med mig, och vi gick in i mannens hus.
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TR Scriverer 13. ἀπήγγειλέ τε ἡμῖν πῶς εἶδε τὸν ἄγγελον ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ σταθέντα,

καὶ εἰπόντα αὐτῷ, Ἀπόστειλον εἰς Ἰόππην ἄνδρας, καὶ μετάπεμψαι Σίμωνα, τὸν
ἐπικαλούμενον Πέτρον,
Gr-East 13. ἀπήγγειλέ τε ἡμῖν πῶς εἶδε τὸν ἄγγελον ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ σταθέντα καὶ
εἰπόντα αὐτῷ· ἀπόστειλον εἰς Ἰόππην ἄνδρας καὶ μετάπεμψαι Σίμωνα τὸν
ἐπικαλούμενον Πέτρον,
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TKIS 13. Ja hän kertoi meille, kuinka oli nähnyt enkelin seisovan hänen huoneessaan ja sanovan
(hänelle): 'Lähetä (miehiä) Joppeen hakemaan Simon, jota kutsutaan Pietariksi.
FiSTLK2017 13. Hän kertoi meille, kuinka hän oli nähnyt enkelin seisovan huoneessaan ja sanovan:
'Lähetä Joppeen hakemaan Simon, jota sanotaan Pietariksi.
Biblia1776 13. Ja hän jutteli meille, kuinka hän oli enkelin nähnyt huoneessansa seisovan ja
sanovan hänelle: lähetä miehiä Joppeen, ja anna noutaa Simonin, joka Pietariksi kutsutaan:
CPR1642 13. Ja hän jutteli meille cuinga hän oli Engelin nähnyt huonesans seisowan ja sanowan:
lähetä miehiä Joppeen ja anna nouta Simon joca Petarixi cudzutan
UT1548 13. Ja hen iutteli meille quinga he' oli nehnyt ydhe' Engelin Honesans seisoua'/ ia sanoua'
henelle/ Lehete Miehet Joppeen/ ia noudha se Simon ioca cutzutan Petarixi/( Ja hän jutteli meille
kuinka hän oli nähnyt yhden enkelin huoneessansa seisowan/ ja sanowan hänelle/ Lähetä miehet
Joppeen/ ja nouda se Simon joka kutsutaan Petariksi/)
Ref2016NTSve 13. Och han berättade för oss hur han hade sett ängeln stå i hans hus och säga till
honom: Sänd några män till Joppe och hämta Simon, som kallas Petrus.
TR Scriverer 14. ὃς λαλήσει ῥήματα πρός σε, ἐν οἷς σωθήσῃ σὺ καὶ πᾶς ὁ οἶκός σου.
Gr-East 14. ὃς λαλήσει ῥήματα πρὸς σὲ, ἐν οἷς σωθήσῃ σὺ καὶ πᾶς ὁ οἶκός σου.
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TKIS 14. Hän puhuu sinulle sanoja, *joita seuraamalla* pelastut sinä ja koko perhekuntasi.'
FiSTLK2017 14. Hän puhuu sinulle sanoja, joiden kautta pelastut, sinä ja koko perhekuntasi.'
Biblia1776 14. Hän on sanova sinulle ne sanat, joiden kautta sinä autuaaksi tulet ja kaikki sinun
huonees.

CPR1642 14. Hän sano sinulle ne sanat joiden cautta sinä wapaxi tulet ja caicki sinun huones.
UT1548 14. hen sanopi sinulle ne sanat ioinenga cautta sine wapadhexi tulet/ ia caiki sinun
hoones.( hän sanoopi sinulle ne sanat joinenka kautta sinä wapahdetuksi tulet/ ja kaikki sinun
huoneessa.)
Ref2016NTSve 14. Han ska tala ord till dig, genom vilka du och hela ditt hus ska bli frälst.
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TR Scriverer 15. ἐν δὲ τῷ ἄρξασθαί με λαλεῖν, ἐπέπεσε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐπ’ αὐτούς,
ὥσπερ καὶ ἐφ’ ἡμᾶς ἐν ἀρχῇ.
Gr-East 15. ἐν δὲ τῷ ἄρξασθαί με λαλεῖν ἐπέπεσε τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπ’ αὐτοὺς ὥσπερ
καὶ ἐφ’ ἡμᾶς ἐν ἀρχῇ.
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TKIS 15. Kun sitten rupesin puhumaan tuli Pyhä Henki heihin niin kuin alussa meihinkin.
FiSTLK2017 15. Kun rupesin puhumaan, Pyhä Henki tuli heidän päälleen, niin kuin alussa
meidänkin päällemme.
Biblia1776 15. Mutta kuin minä rupesin puhumaan, lankesi Pyhä Henki heidän päällensä, niinkuin
hän alussa meidänkin päällemme lankesi.
CPR1642 15. Cosca minä parhallans puhuin langeis Pyhä Hengi heidän päällens nijncuin hän algus
meidängin päällemme langeis.
UT1548 15. Coska mine nyt parahallans puhuin/ nin la'gesi pyhe He'gi heiden pälens/ Nin quin hen
mös alghusta langesi meiden pälen.( Koska minä nyt parhaallansa puhuin/ niin lankesi Pyhä Henki
heidän päällensä/ Niinkuin hän myös alusta lankesi meidän päällen.)
Ref2016NTSve 15. Och när jag hade börjat tala, föll den Helige Ande på dem, alldeles som på oss i
början.
16
TR Scriverer 16. ἐμνήσθην δὲ τοῦ ῥήματος Κυρίου, ὡς ἔλεγεν, Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν
ὕδατι, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ.
Gr-East 16. ἐμνήσθην δὲ τοῦ ῥήματος τοῦ Κυρίου ὡς ἔλεγεν· Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν
ὕδατι, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν Πνεύματι ἁγίῳ.
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TKIS 16. Niin muistin Herran sanan, kuinka Hän sanoi: 'Johannes kastoi vedellä, mutta teidät
kastetaan Pyhässä Hengessä.'
FiSTLK2017 16. Silloin muistin Herran sanan, jonka hän sanoi: 'Johannes kastoi vedellä, mutta
teidät kastetaan Pyhällä Hengellä.'
Biblia1776 16. Niin minä muistin Herran sanan, jonka hän sanonut oli: Johannes tosin kasti vedellä,
mutta te kastetaan Pyhällä Hengellä.
CPR1642 16. Nijn minä muistin sen cuin HERra sanonut oli: Johannes tosin casti teitä wedellä
mutta te castetan myös Pyhällä Hengellä.
UT1548 16. Nin mine muistin sen quin HERRA sanonut oli/ Johannes tosin castoi teite wedhelle/
mutta te pite castettaman pyhelle Hengelle.( Niin minä muistin sen kuin HERRA sanonut oli/
Johannes tosin kastoi teitä wedellä/ mutta te pitää kastettaman Pyhällä Hengellä.)
Ref2016NTSve 16. Då kom jag ihåg Herrens ord, hur han hade sagt: Johannes döpte i sanning er i
vatten, men ni ska bli döpta i den Helige Ande.
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TR Scriverer 17. εἰ οὖν τὴν ἴσην δωρεὰν ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ Θεὸς ὡς καὶ ἡμῖν, πιστεύσασιν
ἐπὶ τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ἐγὼ δὲ τίς ἤμην δυνατὸς κωλῦσαι τὸν Θεόν;
Gr-East 17. εἰ οὖν τὴν ἴσην δωρεὰν ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ Θεὸς ὡς καὶ ἡμῖν πιστεύσασιν ἐπὶ
τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ἐγὼ δὲ τίς ἤμην δυνατὸς κωλῦσαι τὸν Θεόν;
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TKIS 17. Koska siis Jumala antoi yhtäläisen lahjan heille kuin meillekin uskottuamme Herraan
Jeesukseen Kristukseen, niin mikä olin minä kyetäkseni estämään Jumalaa?"

FiSTLK2017 17. Koska siis Jumala antoi yhtäläisen lahjan heille kuin meillekin, kun olimme
uskoneet Herraan Jeesukseen Kristukseen, niin mikä minä olin voidakseni estää Jumalaa?"
Biblia1776 17. Että nyt Jumala yhdenkaltaisen lahjan heille antoi kuin meillekin, jotka Herran
Jesuksen Kristuksen päälle uskoimme: mikäs minä olisin, joka voisin kieltää Jumalaa?
CPR1642 17. Että nyt Jumala sen armon heille andoi cuin meillengin jotca HERran Jesuxen
Christuxen päälle uscoimma: mikästä minä olisin joca seisoisin Jumalata wastan?
UT1548 17. Ette nyt Jumala saman Armon heillen annoi/ quin meillengi/ iotca vskoimma HERRAN
Iesusen Christusen päle. Mike sis mine olisin/ ioca seisoisin Jumalata wastan?( Että nyt Jumala
saman armon heillen antoi/ kuin meillekin/ jotka uskoimme HERRAN Jesuksen Kristuksen päälle.
Mikä siis minä olisin/ joka seisoisin Jumalata wastaan?)
Ref2016NTSve 17. Eftersom nu Gud har gett samma gåva åt dem, som åt oss som kom till tro på
Herren Jesus Kristus, vem är jag att jag skulle kunna hindra Gud?
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TR Scriverer 18. ἀκούσαντες δὲ ταῦτα ἡσύχασαν, καὶ ἐδόξαζον τὸν Θεόν, λέγοντες,
Ἄραγε καὶ τοῖς ἔθνεσιν ὁ Θεὸς τὴν μετάνοιαν ἔδωκεν εἰς ζωήν.
Gr-East 18. ἀκούσαντες δὲ ταῦτα ἡσύχασαν καὶ ἐδόξαζον τὸν Θεὸν λέγοντες· Ἄρα γε
καὶ τοῖς ἔθνεσιν ὁ Θεὸς τὴν μετάνοιαν ἔδωκεν εἰς ζωὴν.
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TKIS 18. Tämän kuultuaan he rauhoittuivat ja ylistivät Jumalaa sanoen: "Niin on Jumala siis
antanut pakanoillekin mielenmuutoksen elämäksi."
FiSTLK2017 18. Tämän kuultuaan he rauhoittuivat ja ylistivät Jumalaa sanoen: "Jumala on siis
antanut pakanoillekin mielenmuutoksen elämäksi."
Biblia1776 18. Kuin he nämät kuulivat, vaikenivat he ja kunnioittivat Jumalaa, sanoen: niin on siis
Jumala antanut pakanoillekin kääntymyksen elämään.
CPR1642 18. Cosca he nämät cuulit waickenit he ja cunnioitit Jumalata sanoden: nijn on sijs
Jumala andanut pacanoillengin parannuxen elämähän.
UT1548 18. Coska he nämet cwlit/ waickenit he ia cunnioitit Jumalata sanoden/ Nin ombi sis
Jumala andanut mös pacanoillen paranoxen Elemisehen.( Koska he nämät kuulit/ waikenit he ja
kunnioitit Jumalata sanoen/ Niin ompi siis Jumala antanut myös pakanoillen parannuksen
elämiseen.)

Ref2016NTSve 18. När de hörde detta, gav de sig till freds och prisade Gud, och sa: Så har Gud gett
också åt hedningarna den omvändelse som ger liv.
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TR Scriverer 19. Οἱ μὲν οὖν διασπαρέντες ἀπὸ τῆς θλίψεως τῆς γενομένης ἐπὶ Στεφάνῳ

διῆλθον ἕως Φοινίκης καὶ Κύπρου καὶ Ἀντιοχείας, μηδενὶ λαλοῦντες τὸν λόγον εἰ μὴ
μόνον Ἰουδαίοις.
Gr-East 19. Οἱ μὲν οὖν διασπαρέντες ἀπὸ τῆς θλίψεως τῆς γενομένης ἐπὶ Στεφάνῳ

διῆλθον ἕως Φοινίκης καὶ Κύπρου καὶ Ἀντιοχείας, μηδενὶ λαλοῦντες τὸν λόγον εἰ μὴ
μόνον Ἰουδαίοις.
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TKIS 19. Ne, jotka olivat hajaantuneet sen ahdingon vuoksi, joka oli syntynyt Stefanuksen takia,
vaelsivat ympäri aina Foinikiaan ja Kyprokseen ja Antiokiaan asti, mutta eivät puhuneet sanaa
muille kuin ainoastaan juutalaisille.
FiSTLK2017 19. Ne, jotka olivat hajaantuneet sen ahdingon vuoksi, joka oli syntynyt Stefanoksen
tähden, vaelsivat ympäri Foinikiaan, Kyproon ja Antiokiaan saakka, mutta eivät puhuneet sanaa
muille kuin ainoastaan juutalaisille.
Biblia1776 19. Ja ne, jotka siitä vainosta hajonneet olivat, joka Stephanin tähden tapahtui, vaelsivat
ympäri hamaan Phenisiaan ja Kypriin ja Antiokiaan asti, eikä kellenkään sitä sanaa puhuneet, vaan
ainoasti Juudalaisille.
CPR1642 19. JA ne jotca sijtä wainosta hajonnet olit cuin Stephanin tähden tapahdui waelsit
ymbärins haman Phenician ja Cyprumin nijn Antiochian asti eikä kellengän sitä sana puhunet waan
ainoastans Judalaisille.
UT1548 19. Mutta ne iotca haijoneet olit sijne wainosa/ ioca nousi Stephanin teden/ ymberiwaelsit
haman Phenicean/ ia Cyprumijn/ ia Antiochian asti/ ia eikellenge he site sana puhuneet/ mutta
waiwoin Juttaille.( Mutta ne jotka hajonneet oli siinä wainossa/ joka nousi Stephanin tähden/
ympäriwaelsit hamaan Pheniceaan/ ja Kyprumiin/ ja Antiochiaan asti/ ja ei kellenkään he sitä
sanaa puhuneet/ mutta waiwon juuttaille.)
Ref2016NTSve 19. Men de som hade skingrats på grund av den förföljelse som började med
Stefanus, kom ända till Fenicien och Cypern och Antiokia. De predikade inte ordet för andra än
judar.

20
TR Scriverer 20. ἦσαν δέ τινες ἐξ αὐτῶν ἄνδρες Κύπριοι καὶ Κυρηναῖοι, οἵτινες

εἰσελθόντες εἰς Ἀντιόχειαν, ἐλάλουν πρὸς τοὺς Ἑλληνιστάς, εὐαγγελιζόμενοι τὸν
Κύριον Ἰησοῦν.
Gr-East 20. Ἦσαν δέ τινες ἐξ αὐτῶν ἄνδρες Κύπριοι καὶ Κυρηναῖοι οἵτινες εἰσελθόντες
εἰς Ἀντιόχειαν ἐλάλουν πρὸς τοὺς Ἑλληνιστάς, εὐαγγελιζόμενοι τὸν Κύριον Ἰησοῦν.
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TKIS 20. Heidän joukossaan oli kuitenkin muutamia kyproslaisia ja kyreneläisiä miehiä, jotka
Antiokiaan tultuaan puhuivat hellenisteille* julistaen ilosanomaa Herrasta Jeesuksesta.
FiSTLK2017 20. Heidän joukossaan oli kuitenkin muutamia kyprolaisia ja kyreneläisiä miehiä, jotka
tultuaan Antiokiaan puhuivat kreikkalaisillekin ja julistivat evankeliumia Herrasta Jeesuksesta.
Biblia1776 20. Ja oli muutamia miehiä heidän seassansa Kypristä ja Kyrenistä: kuin ne tulivat
Antiokiaan, puhuivat he Grekiläisille ja saarnasivat evankeliumia Herrasta Jesuksesta.
CPR1642 20. Ja oli muutamita miehiä heidän seasans Cyprist ja Cyrenest cosca ne tulit
Antiochiaan puhuit he Grekeillekin ja saarnaisit Evangeliumi HERrasta Jesuxesta Christuxesta.
UT1548 20. Ja nin olit mwtomat Miehet heiste Cyprist/ ia Cyreniast/ coska he tulit Antiochian/ nin
he puhuit mös Grekein tyge/ sarnaten HERRASTA IesuSEST.( Ja niin olit muutamat miehet heistä
Kypristä/ ja Kyreniasta/ koska he tulit Antiochiaan/ niin he puhuit myös krekein tykö/ saarnaten
HERRASTA Jesuksesta.)
Ref2016NTSve 20. Men bland dem fanns några män från Cypern och Cyrene, som när de kom till
Antiokia, talade till grekerna och predikade evangeliet om Herren Jesus.
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TR Scriverer 21. καὶ ἦν χεὶρ Κυρίου μετ’ αὐτῶν• πολύς τε ἀριθμὸς πιστεύσας ἐπέστρεψεν
ἐπὶ τὸν Κύριον.
Gr-East 21. καὶ ἦν χεὶρ Κυρίου μετ’ αὐτῶν, πολύς τε ἀριθμὸς πιστεύσας ἐπέστρεψεν ἐπὶ
τὸν Κύριον.
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TKIS 21. Herran käsi oli heidän kanssaan, ja suuri joukko* uskoi ja kääntyi Herran puoleen.
FiSTLK2017 21. Herran käsi oli heidän kanssaan, ja suuri oli se joukko, joka uskoi ja kääntyi Herran
puoleen.
Biblia1776 21. Ja Herran käsi oli heidän kanssansa, ja suuri joukko uskoi ja kääntyi Herran tykö.
CPR1642 21. Ja HERran käsi oli heidän cansans ja suuri joucko uscoi ja käännyi HERran tygö.
UT1548 21. Ja oli HERRAN Käsi heiden cansans/ Ja yxi swri lucu tulit wskolisexi/ ia kiensijt HErran
tyge.( Ja oli HERRAN käsi heidän kanssansa/ Ja yksi suuri luku tuli uskolliseksi/ ja käänsit Herran
tykö.)
Ref2016NTSve 21. Och Herrens hand var med dem, och ett stort antal kom till tro och omvände sig
till Herren.
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TR Scriverer 22. ἠκούσθη δὲ ὁ λόγος εἰς τὰ ὦτα τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις περὶ
αὐτῶν• καὶ ἐξαπέστειλαν Βαρνάβαν διελθεῖν ἕως Ἀντιοχείας•
Gr-East 22. Ἠκούσθη δὲ ὁ λόγος εἰς τὰ ὦτα τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις περὶ
αὐτῶν, καὶ ἐξαπέστειλαν Βαρνάβαν διελθεῖν ἕως Ἀντιοχείας·
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TKIS 22. Sanoma heistä tuli Jerusalemin seurakunnan korviin, ja he lähettivät Barnabaan
(menemään) Antiokiaan.
FiSTLK2017 22. Sitten sanoma heistä tuli Jerusalemin seurakunnan korviin, ja he lähettivät
Barnabaan Antiokiaan.

Biblia1776 22. Niin tämä sanoma heistä tuli seurakunnan korville, joka Jerusalemissa oli, ja he
lähettivät Barnabaan Antiokiaan.
CPR1642 22. Nijn tämä sanoma heistä tuli Seuracunnan corwille joca Jerusalemis oli ja he lähetit
Barnaban Antiochiaan.
UT1548 22. Nin tuli teme sanoma nijste Seurakunnan coruille/ ioca Jerusalemis oli/ Nin he lehetit
Barnaban menemen Antiochian.( Niin tuli tämä sanoma niistä seurakunnan korwille/ joka
Jerusalemissa oli/ Niin he lähetit Barnaban menemään Antiochiaan.)
Ref2016NTSve 22. Och nyheten om detta kom till församlingens öron i Jerusalem, och de sände
iväg Barnabas, för att han skulle bege sig ända till Antiokia.
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TR Scriverer 23. ὃς παραγενόμενος καὶ ἰδὼν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ἐχάρη, καὶ παρεκάλει
πάντας τῇ προθέσει τῆς καρδίας προσμένειν τῷ Κυρίῳ•
Gr-East 23. ὃς παραγενόμενος καὶ ἰδὼν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ἐχάρη, καὶ παρεκάλει
πάντας τῇ προθέσει τῆς καρδίας προσμένειν τῷ Κυρίῳ,
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TKIS 23. Kun hän saapui ja näki Jumalan armon, hän iloitsi ja kehoitti kaikkia sydämen päätöksellä
pysymään Herrassa.
FiSTLK2017 23. Kun hän saapui sinne ja näki Jumalan armon, hän iloitsi ja kehotti kaikkia vakaalla
sydämellä pysymään Herrassa.
Biblia1776 23. Kuin hän sinne tuli ja näki Jumalan armon, ihastui hän, ja neuvoi kaikkia vahvalla
sydämellä Herrassa pysymään;
CPR1642 23. Cosca hän sinne tuli ja sai nähdä Jumalan armon ihastui hän ja neuwoi caickia
wahwalla sydämellä HERrasa pysymän:
UT1548 23. Coska hen sis sinne tuli/ ia sai nädhe Jumalan armon/ ihastui hen/ ia neuuoi caikia/
Ette he wahwalla sydhemelle pysysit HERRASA/( Koska hän siis sinne tuli/ ja sai nähdä Jumalan
armon/ ihastui hän/ ja neuwoi kaikkia/ Että he wahwalla sydämellä pysyisit HERRASSA/)
Ref2016NTSve 23. När han kom (dit) och fick se Guds nåd, blev han glad och förmanade dem alla
att helhjärtat hålla sig till Herren.
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TR Scriverer 24. ὅτι ἦν ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ πλήρης Πνεύματος Ἁγίου καὶ πίστεως• καὶ
προσετέθη ὄχλος ἱκανὸς τῷ Κυρίῳ.
Gr-East 24. ὅτι ἦν ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ πλήρης Πνεύματος ἁγίου καὶ πίστεως· καὶ
προσετέθη ὄχλος ἱκανὸς τῷ Κυρίῳ.
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TKIS 24. Sillä hän oli hyvä mies ja täynnä Pyhää Henkeä ja uskoa. Ja Herralle lisääntyi paljon
kansaa.
FiSTLK2017 24. Sillä hän oli hyvä mies ja täynnä Pyhää Henkeä ja uskoa, ja Herralle lisääntyi paljon
kansaa.
Biblia1776 24. Sillä hän oli jalo mies ja täynnänsä Pyhää Henkeä ja uskoa, ja suuri joukko kansaa
eneni Herralle.
CPR1642 24. Sillä hän oli jalo mies ja täynäns Pyhä Henge ja usco ja suuri joucko Canssa enäni
HERralle.
UT1548 24. Sille ette hen oli hyue Mies/ ia teunens Pyhe Henge ia vsko. Ja swri ioucko Canssa
enäni Herralle.( Sillä että hän oli hywä mies/ ja täynnänsä Pyhää Henkeä ja uskoa. Ja suuri joukko
kansaa eneni Herralle.)
Ref2016NTSve 24. För han var en god man och uppfylld av den Helige Ande och tro. Och en stor
skara människor fördes till Herren.
25
TR Scriverer 25. ἐξῆλθε δὲ εἰς Ταρσὸν ὁ Βαρνάβας ἀναζητῆσαι Σαῦλον,
Gr-East 25. ἐξῆλθε δὲ εἰς Ταρσὸν ὁ Βαρνάβας ἀναζητῆσαι Σαῦλον, καὶ εὑρὼν αὐτὸν
ἤγαγεν αὐτὸν εἰς Ἀντιόχειαν.
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TKIS 25. Sitten Barnabas* lähti Tarsoon etsimään Saulusta. Löydettyään hänet hän toi hänet
Antiokiaan.
FiSTLK2017 25. Hän lähti Tarsoon etsimään Saulia, ja kun hän oli hänet löytänyt, hän toi hänet
Antiokiaan.
Biblia1776 25. Niin Barnabas meni Tarsiin Saulusta etsimään; ja kuin hän löysi hänen, toi hän
hänen Antiokiaan.

CPR1642 25. Nijn Barnabas meni Tarsijn Saulusta edzimän ja cuin hän löysi hänen toi hän hänen
Antiochiaan cansans.
UT1548 25. Nin Barnabas lexi Tarsin Saulusta etzime'. Ja quin hen leusi hene'/ toi hen hene'
cansans Antiochian.( Niin Barnabas läksi Tarsiin Saulusta etsimään. Ja kuin hän löysi hänen/ toi
hän hänen kanssansa Antiochiaan.)
Ref2016NTSve 25. Barnabas begav sig därefter till Tarsus för att uppsöka Saulus.
26
TR Scriverer 26. καὶ εὑρὼν αὐτὸν ἤγαγεν αὐτὸν εἰς Ἀντιόχειαν. ἐγένετο δὲ αὐτοὺς

ἐνιαυτὸν ὅλον συναχθῆναι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ διδάξαι ὄχλον ἱκανόν, χρηματίσαι τε
πρώτον ἐν Ἀντιοχείᾳ τοὺς μαθητὰς Χριστιανούς.
Gr-East 26. ἐγένετο δὲ αὐτοὺς καὶ ἐνιαυτὸν ὅλον συναχθῆναι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ

διδάξαι ὄχλον ἱκανόν, χρηματίσαι τε πρῶτον ἐν Ἀντιοχείᾳ τοὺς μαθητὰς
Χριστιανούς.
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TKIS 26. Ja he olivat yhdessä kokonaisen vuoden seurakunnassa ja opettivat suurta joukkoa. Ja
ensimmäiseksi Antiokiassa ruvettiin opetuslapsia nimittämään kristityiksi.
FiSTLK2017 26. Sitten he vaikuttivat yhdessä kokonaisen vuoden seurakunnassa, ja oli suuri
joukko, joka sai heiltä opetusta. Antiokiassa ruvettiin opetuslapsia ensiksi nimittämään kristityiksi.
Biblia1776 26. Ja tapahtui, että he koko ajastajan kokoontuivat seurakunnassa ja opettivat paljon
kansaa; ja opetuslapsia ruvettiin ensin Antiokiassa kristityiksi kutsumaan.
CPR1642 26. Ja he olit sijnä Seuracunnas coco ajastajan ja opetit wiriäst Canssa. Ja Opetuslapsia
ruwettin ensin Antiochias Christityxi cudzuman.
UT1548 26. Jahe olit sen Seurakunna' cansa caike' aiastaian/ ia opetit palio Ca'ssa/ Ja
Opetuslapset ruuettin ensin Antiochias cutzuma' Christityxi.( Ja he olit sen seurakunnan kanssa
kaiken ajastajan/ ja opetit pajon kansaa/ Ja opetuslapset ruwettiin ensin Antiochias kutsumaan
kristityiksi.)

Ref2016NTSve 26. Och när han fann honom, tog han honom med sig till Antiokia. Och så kom det
sig, att de var tillsammans i församlingen och undervisade mycket folk ett helt år. Och det var i
Antiokia som lärjungarna först började kallas kristna.
27
TR Scriverer 27. Ἐν ταύταις δὲ ταῖς ἡμέραις κατῆλθον ἀπὸ Ἱεροσολύμων προφῆται εἰς

Ἀντιόχειαν
Gr-East 27. Ἐν ταύταις δὲ ταῖς ἡμέραις κατῆλθον ἀπὸ Ἱεροσολύμων προφῆται εἰς
Ἀντιόχειαν·
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TKIS 27. Niinä päivinä tuli profeettoja Jerusalemista alas Antiokiaan,
FiSTLK2017 27. Siihen aikaan tuli profeettoja Jerusalemista Antiokiaan.
Biblia1776 27. Ja niinä päivinä tuli prophetaita Jerusalemista Antiokiaan.
CPR1642 27. Ja nijnä päiwinä tuli Prophetaita Jerusalemist Antiochiaan.
UT1548 27. Ja nijnä peiuinä tulit Prophetat Jerusalemist Antiochian( Ja niinä päiwinä tulit
prophetat Jerusalemista Antiochiaan.)
Ref2016NTSve 27. Och vid denna tid kom några profeter från Jerusalem ner till Antiokia.
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TR Scriverer 28. ἀναστὰς δὲ εἷς ἐξ αὐτῶν ὀνόματι Ἅγαβος, ἐσήμανε διὰ τοῦ Πνεύματος
λιμὸν μέγαν μέλλειν ἔσεσθαι ἐφ’ ὅλην τὴν οἰκουμένην• ὅστις καὶ ἐγένετο ἐπὶ Κλαυδίου
Καίσαρος.
Gr-East 28. ἀναστὰς δὲ εἷς ἐξ αὐτῶν ὀνόματι Ἄγαβος ἐσήμανε διὰ τοῦ Πνεύματος
λιμὸν μέγαν μέλλειν ἔσεσθαι ἐφ’ ὅλην τὴν οἰκουμένην· ὅστις καὶ ἐγένετο ἐπὶ Κλαυδίου
Καίσαρος.
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TKIS 28. Muuan heistä nimeltä Agabus nousi ja ilmaisi Hengen vaikutuksesta, että oli tuleva suuri
nälänhätä koko maailmaan. Se tulikin (keisari) Klaudiuksen aikana.
FiSTLK2017 28. Eräs heistä, nimeltä Agabus, nousi ja antoi Hengen vaikutuksesta tiedoksi, että
tulee suuri nälänhätä koko maanpiiriin. Se tulikin Klaudiuksen aikana.
Biblia1776 28. Ja yksi heistä, Agabus nimeltä, nousi ja ilmoitti heille hengen kautta, kaikkeen
maailmaan suuren nälän tulevan, joka myös Klaudius keisarin alla tapahtui.
CPR1642 28. Ja yxi heistä Agabus nimeldä nousi ja ilmoitti heille Hengen cautta caicken mailmaan
suuren näljän tulewan joca myös Claudius Keisarin alla tapahdui.
UT1548 28. Ja yxi heiste Agabus nimelde ylesnousi/ ia ilmoitti heille Hengen cautta swren Nälien
tuleuan ylitze caiken Mailman pijrin. Joca mös tapachtui sen Keisarin Claudiusen Wallan aican.( Ja
yksi heistä Agabus nimeltä ylös nousi/ ja ilmoitti heille Hengen kautta suuren nälän tulewan ylitse
kaiken maailman piirin. Joka myös tapahtui sen keisari Claudiuksen wallan aikana.)
Ref2016NTSve 28. Och en av dem, som hette Agabus, stod upp och gav genom Anden tillkänna att
en stor hungersnöd skulle komma över hela världen, vilken också kom under kejsar Claudius tid.
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TR Scriverer 29. τῶν δὲ μαθητῶν καθὼς ηὐπορεῖτό τις, ὥρισαν ἕκαστος αὐτῶν εἰς
διακονίαν πέμψαι τοῖς κατοικοῦσιν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ἀδελφοῖς•
Gr-East 29. τῶν δὲ μαθητῶν καθὼς εὐπορεῖτό τις, ὥρισαν ἕκαστος αὐτῶν εἰς διακονίαν
πέμψαι τοῖς κατοικοῦσιν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ἀδελφοῖς·
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TKIS 29. Niin opetuslapset — jokainen heistä — päättivät lähettää avustusta Juudeassa asuville
veljille sen mukaan kuin kullakin oli varoja.
FiSTLK2017 29. Opetuslapset päättivät kukin varojensa mukaan lähettää avustusta Juudeassa
asuville veljille.
Biblia1776 29. Mutta opetuslapset sääsivät jotakin lähettää, kuin kullakin varaa oli, veljien avuksi,
jotka Juudeassa asuivat,
CPR1642 29. Mutta Opetuslapset sääsit jotakin lähettä cuin cullakin wara oli nijden weljein awuxi
cuin Judeas asuit:

UT1548 29. Mutta Opetuslapset säädhit/ quin cullakin oli wara/ iotakin lehettemen ninen Weliein
auxi/ iotca Judeas asuit/( Mutta opetuslapset säädit/ kuin kullakin oli wara/ jotakin lähettämään
niiden weljein awuksi/ jotka Judeassa asuit/)
Ref2016NTSve 29. Då beslöt lärjungarna att var och en efter förmåga skulle sända hjälp till de
bröder som bodde i Judeen.
30
TR Scriverer 30. ὃ καὶ ἐποίησαν, ἀποστείλαντες πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους διὰ χειρὸς
Βαρνάβα καὶ Σαύλου.
Gr-East 30. ὃ καὶ ἐποίησαν ἀποστείλαντες πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους διὰ χειρὸς
Βαρνάβα καὶ Σαύλου.
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TKIS 30. Sen he tekivätkin lähettäen avustuksen vanhimmille Barnabaan ja Sauluksen välityksellä
FiSTLK2017 30. Sen he tekivätkin ja lähettivät sen vanhimmille Barnabaan ja Saulin käden kautta.
Biblia1776 30. Niinkuin he tekivätkin, ja lähettivät vanhimmille Barnabaan ja Sauluksen kätten
kautta.
CPR1642 30. Nijncuin he teitkin ja lähetit Wanhimmille Barnaban ja Sauluxen kätten cautta.
UT1548 30. Nin quin he mös teit ia lehetit Wanhimille Barnaban ia Saulusen Kättein cautta.( Niin
kuin he myös teit ja lähetit wanhimmille Barnaban ja Sauluksen kätten kautta.)
Ref2016NTSve 30. Detta gjorde de också, och de skickade det till de äldste genom Barnabas och
Saulus händer.

Apostolien teot 12 (Acts
1
TR Scriverer 1. Κατ’ ἐκεῖνον δὲ τὸν καιρὸν ἐπέβαλεν Ἡρώδης ὁ βασιλεὺς τὰς χεῖρας
κακῶσαί τινας τῶν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας.
Gr-East 1. Κατ’ ἐκεῖνον δὲ τὸν καιρὸν ἐπέβαλεν Ἡρῴδης ὁ βασιλεὺς τὰς χεῖρας
κακῶσαί τινας τῶν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας.
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TKIS 1. Siihen aikaan kuningas Herodes kävi käsiksi muutamiin seurakunnan jäseniin rääkätäkseen
heitä.
FiSTLK2017 1. Siihen aikaan kuningas Herodes otatti muutamia seurakunnasta kiinni
kiduttaakseen heitä.
Biblia1776 1. Mutta sillä ajalla otti kuningas Herodes muutamia seurakunnasta kiinni,
vaivataksensa,
CPR1642 1. SIllä ajalla otti Cuningas Herodes muutamita Seuracunnasta kijnni waiwataxens.
UT1548 1. Sille samalla aijalla/ otti Herodes Kuningas monicachtoi kijni Seuraku'nasta pijnataxens.
( Sillä samalla ajalla/ otti Herodes kuningas monikahtoja kiinni seurakunnasta piinataksensa.)
Ref2016NTSve 1. Och vid den tiden lät kung Herodes gripa några från församlingen för att
misshandla dem.
2 TR Scriverer 2. ἀνεῖλε δὲ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν Ἰωάννου μαχαίρᾳ.
Gr-East 2. ἀνεῖλε δὲ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν Ἰωάννου μαχαίρᾳ.
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TKIS 2. Ja hän mestautti* miekalla Jaakobin, Johanneksen veljen.
FiSTLK2017 2. Hän mestautti miekalla Jaakobin, Johanneksen veljen.

Biblia1776 2. Ja mestasi Jakobin, Johanneksen veljen miekalla.
CPR1642 2. Ja mestais Jacobin Johannexen weljen miecalla.
UT1548 2. Nin hen mestasi Jacobin Johannesen welien miecalla.( Niin hän mestasi Jakobin
Johanneksen weljen miekalla.)
Ref2016NTSve 2. Och han dödade Jakob, Johannes bror med svärd.
3
TR Scriverer 3. καὶ ἰδὼν ὅτι ἀρεστόν ἐστι τοῖς Ἰουδαίοις, προσέθετο συλλαβεῖν καὶ
Πέτρον• ἦσαν δὲ ἡμέραι τῶν ἀζύμων•
Gr-East 3. καὶ ἰδὼν ὅτι ἀρεστόν ἐστι τοῖς Ἰουδαίοις, προσέθετο συλλαβεῖν καὶ Πέτρον·
ἦσαν δὲ αἱ ἡμέραι τῶν ἀζύμων·
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TKIS 3. Nähtyään sen olevan juutalaisille mieleen hän vangitsi lisäksi Pietarinkin. Silloin oli
hapattomain leipäin päivät.
FiSTLK2017 3. Kun hän näki sen olevan juutalaisille mieleen, hän vangitutti lisäksi Pietarinkin.
Silloin olivat happamattoman leivän päivät.
Biblia1776 3. Ja kuin hän näki sen Juudalaisille kelpaavan, pyysi hän myös Pietaria käsittää, (ja se
oli makian leivän päivänä.)
CPR1642 3. Ja cuin hän näki sen Judalaisille kelpawan pyysi hän myös Petarita käsittä ja se oli
makianleiwän päiwänä.
UT1548 3. Ja quin hen näki sen Juttaille kelpaua'/ nin hen mös pysi Petari käsitte. Ja se oli iuri
Makianleiuen peiuinä.( Ja kuin hän näki sen juuttaille kelpaawan/ niin hän myös pyysi Petarin
käsittää. Ja se oli juuri makeanleiwän päiwinä.)
Ref2016NTSve 3. Då han såg att detta behagade judarna väl, fortsatte han och lät gripa också
Petrus. Och det var under det osyrade brödets högtid.
4
TR Scriverer 4. ὃν καὶ πιάσας ἔθετο εἰς φυλακήν, παραδοὺς τέσσαρσι τετραδίοις

στρατιωτῶν φυλάσσειν αὐτόν, βουλόμενος μετὰ τὸ πάσχα ἀναγαγεῖν αὐτὸν τῷ λαῷ.
Gr-East 4. ὃν καὶ πιάσας ἔθετο εἰς φυλακήν, παραδοὺς τέσσαρσι τετραδίοις

στρατιωτῶν φυλάσσειν αὐτόν, βουλόμενος μετὰ τὸ πάσχα ἀναγαγεῖν αὐτὸν τῷ λαῷ.
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TKIS 4. Otettuaan hänet kiinni hän pani hänet vankilaan. Jätettyään hänet neljän nelimiehisen
sotilasvartioston vartioitavaksi, hän aikoi pääsiäisen jälkeen asettaa hänet kansan eteen.
FiSTLK2017 4. Otettuaan hänet kiinni hän pani hänet vankilaan ja jätti neljän nelimiehisen
sotilasvartioston vartioitavaksi tahtoen pääsiäisen jälkeen viedä hänet kansan eteen.
Biblia1776 4. Jonka hän myös käsitti, ja pani vankiuteen, ja antoi hänen neljän sotamiesten
neljänneksen haltuun vartioida häntä, ja ajatteli pääsiäisen jälkeen asettaa hänen kansan eteen.
CPR1642 4. Cosca hän oli hänen käsittänyt pani hän hänen fangiuteen ja andoi hänen neljän
sotamiesten neljännexen haldun wartioita ja ajatteli hänen Pääsiäisen jälken asetta Canssan eteen.
UT1548 4. Coska he' nyt oli henen käsittenyt/ pani hen henen Fangiuxen/ ia annoi henen nelien
Sotamiesten neliennexen haltun wartioita/ ia aijatteli henen Päsieisen ielkin asetta Canssan eten.(
Koska hän nyt oli hänen käsittänyt/ pani hän hänen wankeuteen/ ja antoi hänen neljän sotamiesten
neljänneksen haltuun wartijoita/ ja ajatteli hänen Pääsiäisen jälkeen asettaa kansan eteen.)
Ref2016NTSve 4. Sedan han hade gripit honom, satte han (honom) i fängelse och överlämnade
(honom) åt fyra vaktavdelningar, vardera på fyra man, att bevaka honom, med avsikten att efter
påsken ställa fram honom inför folket.
5
TR Scriverer 5. ὁ μὲν οὖν Πέτρος ἐτηρεῖτο ἐν τῇ φυλακῇ• προσευχὴ δὲ ἦν ἐκτενὴς
γινομένη ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας πρὸς τὸν Θεὸν ὑπὲρ αὐτοῦ.
Gr-East 5. ὁ μὲν οὖν Πέτρος ἐτηρεῖτο ἐν τῇ φυλακῇ· προσευχὴ δὲ ἦν ἐκτενῶς γινομένη
ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας πρὸς τὸν Θεὸν ὑπὲρ αὐτοῦ.
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TKIS 5. Pietaria säilytettiin siis vankilassa, mutta seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen
puolestaan.

FiSTLK2017 5. Pietaria pidettiin siis vankilassa, mutta seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa
hänen edestään.
Biblia1776 5. Niin Pietari pidettiin tornissa; mutta seurakunnassa tapahtuivat rukoukset hartaasti
hänen edestänsä Jumalan tykö.
CPR1642 5. Ja Petari pidettin tornis: mutta Seuracunda rucoili lackamata hänen edestäns
Jumalata.
UT1548 5. Ja Petari tosin pidhettin Tornis. Mutta Seurakunda Rucoli lackamat henen edestens
Jumalata.( Ja Petari tosi pidettiin tornissa. Mutta seurakunta rukoili lakkaamat hänen edestänsä
Jumalata.)
Ref2016NTSve 5. Så förvarades Petrus i fängelset, medan församlingen utan uppehåll bad till Gud
för honom.
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TR Scriverer 6. ὅτε δὲ ἔμελλεν αὐτὸν προάγειν ὁ Ἡρώδης, τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ ἦν ὁ Πέτρος
κοιμώμενος μεταξὺ δύο στρατιωτῶν, δεδεμένος ἁλύσεσι δυσί• φύλακές τε πρὸ τῆς
θύρας ἐτήρουν τὴν φυλακήν.
Gr-East 6. Ὅτε δὲ ἤμελλεν αὐτὸν προάγειν ὁ Ἡρῴδης, τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ ἦν ὁ Πέτρος

κοιμώμενος μεταξὺ δύο στρατιωτῶν δεδεμένος ἁλύσεσι δυσί, φύλακές τε πρὸ τῆς
θύρας ἐτήρουν τὴν φυλακήν.
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TKIS 6. Mutta kun Herodeksella oli aikomus asettaa hänet tuomioistuimen eteen, niin Pietari
nukkui edellisenä* yönä kahden sotamiehen välissä sidottuna kaksilla kahleilla, ja vartijat vartioivat
oven edessä vankilaa.
FiSTLK2017 6. Kun Herodes halusi tuoda hänet oikeuden eteen, Pietari nukkui yöllä kahden
sotamiehen välissä sidottuna kaksilla kahleilla, ja vartijat vartioivat oven edessä vankilaa.
Biblia1776 6. Ja kuin Herodes tahtoi hänen ottaa edes, makasi Pietari sinä yönä kahden
sotamiehen vaiheella, sidottuna kaksilla kahleilla, ja vartiat oven edessä vartioitsivat tornia.

CPR1642 6. Ja cuin Herodes tahdoi hänen edesotta macais Petari sinä yönä cahden sotamiehen
waihella sidottuna caxilla cahleilla ja wartiat olit owen edes ja wartoidzit tornia.
UT1548 6. Ja quin Herodes tachtoi henen edestodha/ sen saman öön Petari macais cadhen
Sotamiehen waihella/ sidhottuna cahcteen kahlein/ Ja Wartiat owen edes olit ia wartioitzit Tornia.(
Ja kuin Herodes tahtoi hänen edestuoda/ sen saman yön Petari makasi kahden sotamiehen
waiheilla/ sidottuna kahdin kahlein/ Ja wartijat owen edessä olit ja wartioitsit tornia.)
Ref2016NTSve 6. När nu Herodes tänkte dra honom inför rätta, låg Petrus natten före den dagen
och sov mellan två soldater, bunden med två kedjor, och utanför dörren stod vakter som bevakade
fängelset.
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TR Scriverer 7. καὶ ἰδού, ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη, καὶ φῶς ἔλαμψεν ἐν τῷ οἰκήματι•

πατάξας δὲ τὴν πλευρὰν τοῦ Πέτρου, ἤγειρεν αὐτὸν λέγων, Ἀνάστα ἐν τάχει. καὶ
ἐξέπεσον αὐτοῦ αἱ ἁλύσεις ἐκ τῶν χειρῶν.
Gr-East 7. καὶ ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη καὶ φῶς ἔλαμψεν ἐν τῷ οἰκήματι· πατάξας
δὲ τὴν πλευρὰν τοῦ Πέτρου ἤγειρεν αὐτὸν λέγων· Ἀνάστα ἐν τάχει· καὶ ἐξέπεσον
αὐτοῦ αἱ ἁλύσεις ἐκ τῶν χειρῶν.
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TKIS 7. Ja katso, Herran enkeli seisoi hänen vieressään ja huoneessa loisti valo. Sysäten Pietaria
kylkeen hän herätti hänet sanoen: "Nouse nopeasti!" Ja kahleet putosivat hänen käsistään.
FiSTLK2017 7. Katso, hänen edessään seisoi Herran enkeli, huoneessa loisti valo, enkeli sysäsi
Pietaria kylkeen ja herätti hänet sanoen: "Nouse nopeasti!" Ja kahleet putosivat hänen käsistään.
Biblia1776 7. Ja katso, Herran enkeli seisoi hänen tykönänsä ja kirkkaus paisti huoneessa, lykkäsi
Pietaria kylkeen, herätti hänen ja sanoi: nouse nopiasti. Ja kahleet putosivat hänen käsistänsä.
CPR1642 7. JA cadzo HERran Engeli seisoi hänen tykönäns ja kirckaus paisti huonesa lyckäis
Petarita kylkeen herätti hänen ja sanoi: nouse nopiast. Ja cahlet putoisit hänen käsistäns.
UT1548 7. Ja catzo HERRAN Engeli seisoi henen tykenens/ ia yxi Kircaus paisti Hoonesa/ Lyckesi
Petarin kylkeen ia Hereytti henen ia sanoi/ Nouse nopiast yles. Ja ne Cahlet putoisit henen
Käsistens.( Ja katso HERRAN enkeli seisoi hänen tykönänsä/ ja yksi kirkkaus paisti huoneessa/
Lykkäsi Petarin kylkeen herätti hänen ja sanoi/ Nouse nopeasti ylös. Ja ne kahleet putosit hänen
käsistänsä.)

Ref2016NTSve 7. Och se, då stod en Herrens ängel där och ett ljussken lyste i rummet. Och han
stötte Petrus i sidan och väckte honom och sa: Stå genast upp. Då föll kedjorna från hans händer.
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TR Scriverer 8. εἶπε τε ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτόν, Περίζῶσαι καὶ ὑπόδησαι τὰ σανδάλιά

σου. ἐποίησε δὲ οὕτω. καὶ λέγει αὐτῷ, Περιβαλοῦ τὸ ἱμάτιόν σου, καὶ ἀκολούθει μοι.
Gr-East 8. εἶπέ τε ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτόν· Περίζωσαι καὶ ὑπόδησαι τὰ σανδάλιά σου.
ἐποίησε δὲ οὕτω· καὶ λέγει αὐτῷ· Περιβαλοῦ τὸ ἱμάτιόν σου καὶ ἀκολούθει μοι.
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TKIS 8. Enkeli sanoi hänelle: "Vyötä itsesi ja sido sannikkaat jalkaasi." Hän teki niin. Enkeli* sanoi
vielä hänelle: "Ota vaippasi yllesi ja seuraa minua."
FiSTLK2017 8. Sitten enkeli sanoi hänelle: "Vyöttäydy ja sido sandaalit jalkaasi." Hän teki niin. Vielä
enkeli sanoi hänelle: "Kiedo viitta yllesi ja seuraa minua."
Biblia1776 8. Niin enkeli sanoi hänelle: sonnusta ja kengitä sinus. Ja hän teki niin. Ja hän sanoi
vielä hänelle: pue itses vaatteisiis ja seuraa minua.
CPR1642 8. Nijn Engeli sanoi hänelle: sonnusta ja kengitä sinus ja hän teki nijn. Ja hän sanoi wielä
hänelle? pue idzes waatteisis ja seura minua.
UT1548 8. Nin Engeli sanoi henelle/ Sonnusta ia kengite sinus. Ja hen teki nijn. Nin he' sanoi
henelle/ Pue sinun waattees/ ia seura minua.( Niin enkeli sanoi hänelle/ Sonnusta ja kengitä sinus.
Ja hän teki niin. Niin hän sanoi hänelle/ Pue sinun waatteesi/ ja seuraa minua.)
Ref2016NTSve 8. Och ängeln sa till honom: Spänn på dig ditt bälte och ta på dig dina sandaler, och
han gjorde så. Och han sa till honom: Ta på dig manteln och följ mig.
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TR Scriverer 9. καὶ ἐξελθὼν ἠκολούθει αὐτῷ• καὶ οὐκ ᾔδει ὅτι ἀληθές ἐστι τὸ γινόμενον
διὰ τοῦ ἀγγέλου, ἐδόκει δὲ ὅραμα βλέπειν.
Gr-East 9. καὶ ἐξελθὼν ἠκολούθει αὐτῷ, καὶ οὐκ ᾔδει ὅτι ἀληθές ἐστι τὸ γινόμενον διὰ
τοῦ ἀγγέλου, ἐδόκει δὲ ὅραμα βλέπειν.

καὶ

ἐξελθὼν ἠκολούθει αὐτῷ· καὶ

οὐκ

ᾔδει

ὅτι

ἀληθές ἐστι

τὸ

kai
ekselthōn ēkolouthei autō kai
ouk
ēdei
hoti
to
alēthes esti
G2532 G1831
G3756
G1492
G3754
G190
G846 G2532
G227 G2076 G3588
ja
hän lähti seuraten häntä mutta ei
tiennyt että
se
totta
oli

γινόμενον

διὰ

ἀγγέλου ἐδόκει

τοῦ

δὲ

ὅραμα βλέπειν

ginomenon
dia
tou
de
horama blepein
angelou edokei
G1096
G1161 G3705 G991
G1223 G3588 G32
G1380
näkevänsä
mikä oli tapahtunut toimesta
enkelin vaan hän luuli
näyn
TKIS 9. Niin Pietari* lähti ja seurasi häntä, mutta ei tiennyt, että se mikä enkelin toimesta tapahtui
oli totta, vaan luuli näkevänsä näyn.
FiSTLK2017 9. Pietari lähti ja seurasi häntä, mutta ei tiennyt, että se, mikä enkelin vaikutuksesta
tapahtui, oli totta, vaan hän luuli näkevänsä näyn.
Biblia1776 9. Ja hän meni ulos ja seurasi häntä, eikä tietänyt sitä todeksi, mitä enkeliltä tehtiin,
vaan luuli näyn näkevänsä.
CPR1642 9. Ja hän meni ulos ja seurais händä eikä usconut sitä todexi cuin Engelildä tehtin waan
hän luuli näyn näkewäns.
UT1548 9. Ja nin hen wlosmeni ia seurasi hende. Ja ei he' tietenyt site todhexi quin Engelin cautta
techtin/ waan hen lwli näkeuens ydhen Näwyn.( Ja hän ulos meni ja seurasi häntä. Ja ei hän
tietänyt sitä todeksi kuin enkelin kautta tehtiin/ waan hän luuli näkewänsä yhden näyn.)
Ref2016NTSve 9. Så gick Petrus ut och följde honom, men han förstod inte att det som skedde
genom ängeln var verkligt, utan trodde att han såg en syn.
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TR Scriverer 10. διελθόντες δὲ πρώτην φυλακὴν καὶ δευτέραν, ἦλθον ἐπὶ τὴν πύλην τὴν
σιδηρᾶν, τὴν φέρουσαν εἰς τὴν πόλιν, ἥτις αὐτομάτη ἠνοίχθη αὐτοῖς• καὶ ἐξελθόντες
προῆλθον ῥύμην μίαν, καὶ εὐθέως ἀπέστη ὁ ἄγγελος ἀπ’ αὐτοῦ.
Gr-East 10. διελθόντες δὲ πρώτην φυλακὴν καὶ δευτέραν ἦλθον ἐπὶ τὴν πύλην τὴν

σιδηρᾶν τὴν φέρουσαν εἰς τὴν πόλιν, ἥτις αὐτομάτη ἠνοίχθη αὐτοῖς, καὶ ἐξελθόντες
προῆλθον ῥύμην μίαν, καὶ εὐθέως ἀπέστη ὁ ἄγγελος ἀπ’ αὐτοῦ.
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TKIS 10. Kuljettuaan ensimmäisen ja toisen vartion läpi he tulivat rautaportille, joka vei kaupunkiin.
Se aukeni heille itsestään, ja käytyään ulos he kulkivat eteenpäin erästä katua, ja kohta enkeli erosi
hänestä.
FiSTLK2017 10. He kulkivat läpi ensimmäisen vartion ja toisen ja tulivat rautaportille, joka vei
kaupunkiin. Se aukeni heille itsestään, ja he menivät ulos ja kulkivat eteenpäin erästä katua.
Yhtäkkiä enkeli erosi hänestä.
Biblia1776 10. Mutta kuin he menivät ensimäisen ja toisen vartion lävitse, ja tulivat rautaiseen
porttiin, joka vie kaupunkiin, niin se aukeni heille itsestänsä; ja he menivät siitä ulos, käyden katua
myöten, ja kohta erkani enkeli hänestä.
CPR1642 10. Nijn he menit ensimäisen ja toisen wartion läpidze ja tulit rautaiseen porttijn joca wie
Caupungijn ja se aukeni heille idzestäns he menit sijtä ulos käyden yhtä catua myöden ja Engeli
ercani cohta hänestä.
UT1548 10. Nin he edeskeuit sen ensimeisen ia toisen Wartiuxen lepitze/ ia tulit sen Rautaisen
Portin tyge/ ioca Caupungijn wiepi/ ioca mös itzestens heille aukeni. Ja he keuit sijte wlgos/
edeskieudhen ychte Catu mödhen. Ja cochta sillens Engeli erkani heneste.( Niin he edeskäwit sen
ensimmäisen ja toisen wartion läwitse/ ja tulit sen rautaisen portin tykö/ joka kaupunkiin wiepi/
joka myös itsestänsä heille aukeni. Ja he käwit siita ulos/ edeskäyden yhtä katua myöten. Ja kohta
sillens enkeli erkani hänestä.)
Ref2016NTSve 10. Och sedan de hade gått genom första och andra vakten, kom de till järnporten
som ledde ut till staden. Den öppnade sig för dem av sig själv, och när de kom ut gick de en gata
fram och i detsamma försvann ängeln ifrån honom.
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TR Scriverer 11. καὶ ὁ Πέτρος, γενόμενος ἐν ἑαυτῷ, εἶπε, Νῦν οἶδα ἀληθῶς ὅτι

ἐξαπέστειλε Κύριος τὸν ἄγγελον αὐτοῦ, καὶ ἐξείλετό με ἐκ χειρὸς Ἡρώδου καὶ πάσης
τῆς προσδοκίας τοῦ λαοῦ τῶν Ἰουδαίων.
Gr-East 11. καὶ ὁ Πέτρος γενόμενος ἐν ἑαυτῷ εἶπε· Νῦν οἶδα ἀληθῶς ὅτι ἐξαπέστειλε

Κύριος τὸν ἄγγελον αὐτοῦ καὶ ἐξείλετό με ἐκ χειρὸς Ἡρῴδου καὶ πάσης τῆς
προσδοκίας τοῦ λαοῦ τῶν Ἰουδαίων.
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TKIS 11. Toinnuttuaan Pietari sanoi: "Nyt tiedän totisesti, että Herra lähetti enkelinsä ja pelasti
minut Herodeksen käsistä ja kaikesta, mitä juutalaiskansa odotti."
FiSTLK2017 11. Kun Pietari tointui, hän sanoi: "Nyt totisesti tiedän, että Herra on lähettänyt
enkelinsä ja pelastanut minut Herodeksen käsistä ja kaikesta, mitä Juudan kansa odotti."
Biblia1776 11. Ja kuin Pietari tointui entisellensä, sanoi hän: nyt minä totisesti tiedän, että Herra on
enkelinsä lähettänyt, ja minun Herodeksen käsistä päästänyt ja kaikesta Juudan kansan toivosta.
CPR1642 11. Ja cuin Petari toindui endisellens sanoi hän: nyt minä totisest tiedän että HERra on
Engelins lehettänyt ja minun Herodexen käsist päästänyt nijn myös caiken Judan Canssan
toiwosta.
UT1548 11. Ja quin Petari toindui entisellens/ sanoi hen/ Nyt mine totisest tiedhe'/ Ette HERRA o'bi
lehettenyt henen Engelins/ ia minun pästenyt herodesen käsist/ ia caiken Juttan Canssan
toiwoxest.( Ja kuin Petari tointui entisellensä/ sanoi hän/ Nyt minä totisesti tiedän/ että HERRA
ompi lähettänyt hänen enkelinsä/ ja minun päästänyt Herodeksen käsistä/ ja kaikkein juuttaan
kansan toiwouksesta.)
Ref2016NTSve 11. Då Petrus blev sig själv igen, sa han: Nu vet jag verkligen att Herren har sänt sin
ängel och räddat mig ur Herodes hand och från allt som det judiska folket hade väntat sig.
12
TR Scriverer 12. συνιδών τε ἦλθεν ἐπὶ τὴν οἰκίαν Μαρίας τῆς μητρὸς Ἰωάννου τοῦ
ἐπικαλουμένου Μάρκου, οὗ ἦσαν ἱκανοὶ συνηθροισμένοι καὶ προσευχόμενοι.
Gr-East 12. συνιδών τε ἦλθεν ἐπὶ τὴν οἰκίαν Μαρίας τῆς μητρὸς Ἰωάννου τοῦ
ἐπικαλουμένου Μάρκου οὗ ἦσαν ἱκανοὶ συνηθροισμένοι καὶ προσευχόμενοι.
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TKIS 12. Päästyään siitä selville hän meni Marian, sen Johanneksen äidin talolle, jota Markukseksi
kutsuttiin. Siellä oli monta koolla rukoilemassa.
FiSTLK2017 12. Päästyään siitä selville hän kulki kohti Marian, Johanneksen äidin, taloa, sen
Johanneksen, jota sanottiin Markukseksi. Siellä oli monta koolla rukoilemassa.
Biblia1776 12. Ja kuin hän tätä ajatellut oli, tuli hän Marian, Johanneksen äidin, huoneen tykö, joka
Markukseksi kutsuttiin, jossa monta oli koossa, ja rukoilivat.
CPR1642 12. JA cuin hän tätä ajatellut oli tuli hän Marian Johannexen äitin huonen tygö joca
Marcuxexi cudzuttin josa monda oli coosa ja rucoilit.
UT1548 12. Ja quin hen oli teste aijatellut/ tuli hen Marian/ Johannesen Eitin Hoonen tyge/ ioca
Marcus cutzuttin/ cussa monda coosa olit ia rucolit.( Ja kuin hän oli tästä ajatellut/ tuli hän
Marian/ Johanneksen äidin huoneen tykö/ joka Markus kutsuttiin/ kussa monta koossa olit ja
rukoilit.)
Ref2016NTSve 12. Då han hade insett detta, gick han till Marias hus, som var mor till Johannes
som kallades Markus. Där var många församlade och bad.
13
TR Scriverer 13. κρούσαντος δὲ τοῦ Πέτρου τὴν θύραν τοῦ πυλῶνος, προσῆλθε

παιδίσκη ὑπακοῦσαι, ὀνόματι Ῥόδη
Gr-East 13. κρούσαντος δὲ αὐτοῦ τὴν θύραν τοῦ πυλῶνος προσῆλθε παιδίσκη
ὑπακοῦσαι ὀνόματι Ρόδη,
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TKIS 13. Pietarin kolkutettua portin oveen, tuli palvelijatar nimeltä Rode kuulostamaan.
FiSTLK2017 13. Kun Pietari koputti eteisen oveen, tuli siihen palvelustyttö, nimeltä Rode, ottamaan
tulijasta selvää.
Biblia1776 13. Mutta kuin Pietari porstuan oveen kolkutti, tuli piika, Roode nimeltä, kuultelemaan.
CPR1642 13. Cosca Petari porstuan oween colcutti meni pijca Rhode nimeldä cuuldeleman.
UT1548 13. Coska sis Petari alati colkutti Porstuan owen päle/ wlosmeni yxi Pica/ Rode nimelde/
cwldeleman.( Koska siis Petari alati kolkutti porstuan owen päälle/ ulos meni yksi piika/ Rode
nimeltä/ kuuntelemaan.)

Ref2016NTSve 13. Då Petrus bultade på dörren till portgången, gick en tjänsteflicka vid namn Rode
ut för att höra vem det var.
14
TR Scriverer 14. καὶ ἐπιγνοῦσα τὴν φωνὴν τοῦ Πέτρου, ἀπὸ τῆς χαρᾶς οὐκ ἤνοιξε τὸν
πυλῶνα, εἰσδραμοῦσα δὲ ἀπήγγειλεν ἑστάναι τὸν Πέτρον πρὸ τοῦ πυλῶνος.
Gr-East 14. καὶ ἐπιγνοῦσα τὴν φωνὴν τοῦ Πέτρου, ἀπὸ τῆς χαρᾶς οὐκ ἤνοιξε τὸν
πυλῶνα, εἰσδραμοῦσα δὲ ἀπήγγειλεν ἑστάναι τὸν Πέτρον πρὸ τοῦ πυλῶνος.
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TKIS 14. Tunnettuaan Pietarin äänen hän ei ilossaan avannut ovea, vaan juoksi sisään ja kertoi
Pietarin seisovan portin takana.
FiSTLK2017 14. Tunnettuaan Pietarin äänen hän ei iloissaan avannut eteistä, vaan juoksi sisään ja
kertoi Pietarin seisovan portilla.
Biblia1776 14. Ja kuin hän Pietartin äänen tunsi, ei hän ovea ilon tähden avannutkaan, vaan juoksi
sisälle ja ilmoitti heille Pietarin porstuan edessä seisovan.
CPR1642 14. Ja cuin hän Petarin änen tunsi ei hän owe ilon tähden awainnutcan waan juoxi ja
ilmoitte heille Petarin owen edes seisowan.
UT1548 14. Ja quin hen Petarin änen tunsi/ ei hen auanut Oue ilon tedhen/ waan siselleiooxi ia
ilmotti sen heille/ ette Petari seisoi ouen edes.( Ja kuin hän Petarin äänen tunsi/ ei hän awannut
owea ilon tähden/ waan sisälle juoksi ja ilmoitti sen heille/ että Petari seisoi owen edessä.)
Ref2016NTSve 14. Och när hon kände igen Petrus röst, öppnade hon i glädjen inte upp porten, utan
sprang in och berättade att Petrus stod utanför porten.
15
TR Scriverer 15. οἱ δὲ πρὸς αὐτὴν εἶπον, Μαίνῃ. ἡ δὲ διϊσχυρίζετο οὕτως ἔχειν. οἱ δ’
ἔλεγον, Ὁ ἄγγελος αὐτοῦ ἐστιν.
Gr-East 15. οἱ δὲ πρὸς αὐτὴν εἶπον· Μαίνῃ. ἡ δὲ διισχυρίζετο οὕτως ἔχειν. οἱ δὲ ἔλεγον·
Ὁ ἄγγελος αὐτοῦ ἐστιν.
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TKIS 15. Mutta he sanoivat hänelle: "Sinä hourit." Hän väitti kuitenkin varmasti niin olevan. Niin he
sanoivat: "Se on hänen enkelinsä."
FiSTLK2017 15. He sanoivat hänelle: "Sinä hourit." Mutta hän väitti asian niin olevan. He sanoivat:
"Se on hänen enkelinsä."
Biblia1776 15. Niin he sanoivat hänelle: oletkos hullu? Vaan hän sanoi totisesti niin olevan. Niin he
sanoivat: se on hänen enkelinsä.
CPR1642 15. Nijn he sanoit hänelle: oletcos hullu? Nijn hän sanoi totisest hänen olewan. Waan he
sanoit: se on hänen Engelins.
UT1548 15. Nin ne sanoit henelle/ Hullutacos? Nin hen todhisti sen nijn oleuan. Nin he sanoit/
Henen Engelins se ombi.( Niin ne sanoit hänelle/ Hullutatkos? Niin hän todisti sen niin olewan. Niin
he sanoit/ Hänen enkelinsä se ompi.)
Ref2016NTSve 15. Då sa de till henne: Du är tokig. Men hon försäkrade att det var så. Då sa de: Det
är hans ängel.
16
TR Scriverer 16. ὁ δὲ Πέτρος ἐπέμενε κρούων• ἀνοίξαντες δὲ εἶδον αὐτόν, καὶ
ἐξέστησαν.
Gr-East 16. ὁ δὲ Πέτρος ἐπέμενε κρούων. ἀνοίξαντες δὲ εἶδον αὐτὸν καὶ ἐξέστησαν.
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TKIS 16. Mutta Pietari kolkutti yhä, ja avattuaan he näkivät hänet ja hämmästyivät.
FiSTLK2017 16. Mutta Pietari koputti yhä. Kun he avasivat, he näkivät hänet ja hämmästyivät.
Biblia1776 16. Mutta Pietari kolkutti lakkaamatta. Kuin he avasivat, niin he näkivät hänen ja
hämmästyivät.
CPR1642 16. Mutta Petari colcutti lackamat. Cosca he awaisit nijn he näit hänen ja hämmästyit
mutta hän wijttais kädelläns heitä waickeneman.

UT1548 16. Mutta Petari quitengi colkutti. Coska he sis auasi/ Neit he henen ia ihmettelit/ Mutta
hen wijttasi heille kädhellens/ ette heiden piti waickeneman.( Mutta Petari kuitenkin kolkutti. Koska
he siis awasi/ Näit he hänen ja ihmettelit/ Mutta hän wiittasi heille kädellänsä/ että heidän piti
waikeneman.)
Ref2016NTSve 16. Men Petrus fortsatte att bulta och när de öppnade och såg att det var han blev
de mycket förvånade.
17
TR Scriverer 17. κατασείσας δὲ αὐτοῖς τῇ χειρὶ σιγᾷν, διηγήσατο αὐτοῖς πῶς ὁ Κύριος

αὐτὸν ἐξήγαγεν ἐκ τῆς φυλακῆς εἶπέ δέ, Ἀπαγγείλατε Ἰακώβῳ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς
ταῦτα. καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἕτερον τόπον.
Gr-East 17. κατασείσας δὲ αὐτοῖς τῇ χειρὶ σιγᾶν διηγήσατο αὐτοῖς πῶς ὁ Κύριος
ἐξήγαγεν αὐτὸν ἐκ τῆς φυλακῆς, εἶπε δέ· Ἀπαγγείλατε Ἰακώβῳ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς
ταῦτα. καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἕτερον τόπον.
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TKIS 17. Viitattuaan kädellään heitä vaikenemaan hän kertoi heille, kuinka Herra vei hänet ulos
vankilasta. Ja hän sanoi: "Ilmoittakaa tämä Jaakobille ja veljille." Sitten hän lähti pois ja meni
toiseen paikkaan.
FiSTLK2017 17. Hän viittasi kädellään heitä vaikenemaan ja kertoi heille, kuinka Herra oli vienyt
hänet ulos vankilasta, ja sanoi: "Ilmoittakaa tämä Jaakobille ja veljille." Hän lähti pois ja meni
toiseen paikkaan.
Biblia1776 17. Mutta hän viittasi kädellänsä heitä vaikenemaan, ja jutteli heille, kuinka Herra oli
hänen vankiudesta johdattanut ulos, ja sanoi: ilmoittakaat näitä Jakobille ja veljille. Ja läksi ulos ja
meni toiseen paikkaan.
CPR1642 17. Ja hän jutteli heille cuinga HERra oli heidän tornista wapahtanut ja sanoi: ilmoittacat
näitä Jacobille ja weljille. Ja meni sijtte toiseen paickan.
UT1548 17. Ja hen iutteli heille quinga HErra oli henen wapachtanut Tornista/ ia sanoi/ Ilmoittacat
neite Jacobille ia Welille. Ja hen wlosmeni toisehen paikan.( Ja hän jutteli heille kuinka Herran oli
hänen wapahtanut tornista/ ja sanoi/ Ilmoittakaat näitä Jakobille ja weljille. Ja hän ulos meni
toiseen paikkaan.)
Ref2016NTSve 17. Då gav han tecken åt dem med handen att vara tysta, och berättade för dem hur
Herren hade fört honom ut ur fängelset. Och han sa: Berätta detta för Jakob och bröderna. Sedan
gick han därifrån och begav sig till en annan plats.

18
TR Scriverer 18. γενομένης δὲ ἡμέρας, ἦν τάραχος οὐκ ὀλίγος ἐν τοῖς στρατιώταις, τί
ἄρα ὁ Πέτρος ἐγένετο.
Gr-East 18. Γενομένης δὲ ἡμέρας ἦν τάραχος οὐκ ὀλίγος ἐν τοῖς στρατιώταις, τί ἄρα ὁ
Πέτρος ἐγένετο.
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TKIS 18. Mutta kun päivä koitti, tuli sotamiehille kova hätä siitä, miten Pietarin olikaan käynyt.
FiSTLK2017 18. Mutta kun päivä koitti, tuli sotilaille kova hätä siitä, mihin Pietari oli joutunut.
Biblia1776 18. Mutta kuin päivä tuli, niin ei sotamiehillä ollut vähin kapina, kuhunka Pietari tullut oli.
CPR1642 18. COsca päiwä tuli nijn ei sotamiehillä ollut wähin suru cunga Petari tullut oli.
UT1548 18. Coska sis peiue tuli/ nousi Sotamiesten kesken ei wehin suru/ mite Petarist liene tullut.
( Koska siis päiwä tuli/ nousi sotamiesten kesken ei wähin suru/ mitä Petarista lienee tullut.)
Ref2016NTSve 18. Men då det blev dag, rådde stor oro bland soldaterna över vad det hade blivit av
Petrus.
19
TR Scriverer 19. Ἡρώδης δὲ ἐπιζητήσας αὐτὸν καὶ μὴ εὑρών, ἀνακρίνας τοὺς φύλακας,
ἐκέλευσεν ἀπαχθῆναι. καὶ κατελθὼν ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Καισάρειαν διέτριβεν.
Gr-East 19. Ἡρῴδης δὲ ἐπιζητήσας αὐτὸν καὶ μὴ εὑρὼν, ἀνακρίνας τοὺς φύλακας

ἐκέλευσεν ἀπαχθῆναι, καὶ κατελθὼν ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Καισάρειαν διέτριβεν.
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TKIS 19. Ja kun Herodes oli etsinyt häntä, eikä löytänyt, hän tutki vartijoita ja käski kuljettaa heidät
pois rangaistaviksi. Ja mentyään Juudeasta alas Kesareaan hän oleskeli siellä.
FiSTLK2017 19. Kun Herodes oli haettanut häntä eikä löytänyt, hän tutki vartijoita ja käski viedä
heidät pois. Hän meni Juudeasta Kesareaan ja oleskeli siellä.
Biblia1776 19. Ja kuin Herodes piti sanan hänen perässänsä, eikä häntä löytänyt, antoi hän vartiat
tutkia ja käski heitä rangaista. Ja meni Juudeasta alas Kesareaan ja viipyi siellä.
CPR1642 19. Ja cuin Herodes piti sanan hänen peräsäns eikä händä löytänyt andoi hän wartiat
tutkia ja käski poiswiedä.
UT1548 19. Ja quin Herodes piti sanan hene' ielkins/ ia ei leutenyt hende/ nin hen annoi Warttiat
cwlelta/ ia keski heite poiswiedhä.( Ja kuin Herodes piti sanan hänen jälkeensä/ ja ei löytänyt
häntä/ niin hän antoi wartiat kuulustella/ ja käski heitä pois wiedä.)
Ref2016NTSve 19. Och Herodes sökte efter honom, men då han inte fann honom, förhörde han
vakterna och befallde att de skulle föras bort. Därefter reste han ner från Judeen till Cesarea och
stannade (där).
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TR Scriverer 20. Ἦν δὲ ὁ Ἡρώδης θυμομαχῶν Τυρίοις καὶ Σιδωνίοις• ὁμοθυμαδὸν δὲ

παρῆσαν πρὸς αὐτόν, καὶ πείσαντες Βλάστον τὸν ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος τοῦ βασιλέως,
ᾐτοῦντο εἰρήνην, διὰ τὸ τρέφεσθαι αὐτῶν τὴν χώραν ἀπὸ τῆς βασιλικῆς.
Gr-East 20. Ἦν δὲ Ἡρῴδης θυμομαχῶν Τυρίοις καὶ Σιδωνίοις· ὁμοθυμαδόν τε

παρῆσαν πρὸς αὐτόν, καὶ πείσαντες Βλάστον τὸν ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος τοῦ βασιλέως
ᾐτοῦντο εἰρήνην, διὰ τὸ τρέφεσθαι αὐτῶν τὴν χώραν ἀπὸ τῆς βασιλικῆς.
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TKIS 20. Herodes oli vihoissaan tyyrolaisille ja siidonilaisille. Mutta he tulivat yksimielisesti hänen
luokseen ja suostuteltuaan puolelleen Blastuksen, kuninkaan kamaripalvelijan, he anoivat rauhaa.
Sillä heidän alueensa sai elatuksen kuninkaan maasta.
FiSTLK2017 20. Herodes oli suuresti vihoissaan tyyrolaisille ja siidonilaisille. Mutta nämä tulivat
yksissä neuvoin hänen luokseen, ja suostuteltuaan puolelleen Blastuksen, kuninkaan

kamaripalvelijan, he anoivat rauhaa, sillä heidän maakuntansa sai elatuksensa kuninkaan maasta.
Biblia1776 20. Ja Herodes oli vihoissansa Tyron ja Sidonin asuvaisille; mutta he tulivat
yksimielisesti hänen tykönsä ja lepyttivät kuninkaan kamaripalvelian Blastuksen, ja anoivat rauhaa;
sillä heidän maakuntansa sai kuninkaan maasta elatuksensa.
CPR1642 20. Ja meni Judeast alas Cesarean ja wijwyi siellä. Ja Herodes oli Tyrolle ja Sidonille
wihoisans: jotca yximielisest tulit hänen tygöns ja lepytit Cuningan Camaripalwelian Blastuxen ja
anoit rauha: sillä heidän maacundans sai Cuningan maalda elatuxens.
UT1548 20. Ja lexi alasmenemen Judeast Cesareahan/ ia sielle hen wipui. Ja Herodesen mieli oli
caruas Tyron ia Sidonin päle. Mutta nin he tulit yximielisesta hene' tygens/ ia vskotit Blastum/ ioca
Kuningan Rahanhaltia oli/ ia anoit rauha/ sille ette heiden Makundans sai elatoxens Kuningan
maalda.( Ja läksi alas menemään Judeasta Kesareaan/ ja siellä hän wiipyi. Ja Herodeksen mieli oli
karwas Tyron ja Sidonin päälle. Mutta niin he tulit yksimielisesti hänen tykönsä/ ja uskotit Blastum/
joka kuninkaan rahanhaltija oli/ ja anoit rauhaa/ sillä että heidän maakuntansa sai elatuksensa
kuninkaan maalta.)
Ref2016NTSve 20. Och Herodes var mycket förbittrad på dem från Tyrus och Sidon. Gemensamt
kom de nu till honom, och sedan de hade övertalat Blastus, kungens kammarherre, bad de om fred,
eftersom deras land var beroende av kungen för sin försörjning.
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TR Scriverer 21. τακτῇ δὲ ἡμέρᾳ ὁ Ἡρώδης ἐνδυσάμενος ἐσθῆτα βασιλικήν, καὶ καθίσας
ἐπὶ τοῦ βήματος, ἐδημηγόρει πρὸς αὐτούς.
Gr-East 21. τακτῇ δὲ ἡμέρᾳ ὁ Ἡρῴδης ἐνδυσάμενος ἐσθῆτα βασιλικὴν καὶ καθίσας ἐπὶ
τοῦ βήματος ἐδημηγόρει πρὸς αὐτούς.
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TKIS 21. Niin Herodes määräpäivänä kuninkaalliseen pukuun pukeutuneena istuutui istuimelleen ja
piti heille puheen.
FiSTLK2017 21. Herodes pukeutui määrättynä päivänä kuninkaalliseen pukuun, istui istuimelleen ja
piti heille virallisen puheen.
Biblia1776 21. Mutta määrättynä päivänä oli Herodes puetettu kuninkaallisissa vaatteissa, istuen
tuomioistuimella, ja piti puheen heidän tykönsä.
CPR1642 21. MUtta määrättynä päiwänä oli Herodes puetettu Cuningalisisa waatteisa istuen
duomioistuimella ja puhui heidän cansans.
UT1548 21. Mutta ychten märättyne peiuen oli Herodes puietettu Kuningan waattein/ ia istui
Domiostolin päle ia piti puhen heidhen ca'sans.( Mutta yhtenä määrättynä päiwän oli Herodes
puetettu kuninkaan waattein/ ja istui tuomiotuolin päälle ja piti puheen heidän kanssansa.)

Ref2016NTSve 21. Och på utsatt dag klädde sig Herodes i kunglig skrud och satte sig på tronen
och höll ett tal till dem.
TR Scriverer 22. ὁ δὲ δῆμος ἐπεφώνει, Θεοῦ φωνὴ καὶ οὐκ ἀνθρώπου.
Gr-East 22. ὁ δὲ δῆμος ἐπεφώνει· Θεοῦ φωνὴ καὶ οὐκ ἀνθρώπου.
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TKIS 22. Silloin kansa huusi: "Jumalan ääni eikä ihmisen!"
FiSTLK2017 22. Mutta kansa huusi: "Jumalan ääni, eikä ihmisen!"
Biblia1776 22. Mutta kansa huusi: Jumalan ääni, ja ei ihmisen.
CPR1642 22. Mutta Canssa huusi: se on Jumalan äni ja ei ihmisen.
UT1548 22. Mutta se Canssa hwsi/ Se on Jumala' äni/ ia ei Inhimisen.( Mutta se kansa huusi/ Se
on Jumalan ääni/ ja ei ihmisen.)
Ref2016NTSve 22. Och folket ropade: (Detta är) en guds röst, och inte en människas!
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TR Scriverer 23. παραχρῆμα δὲ ἐπάταξεν αὐτὸν ἄγγελος Κυρίου, ἀνθ’ ὧν οὐκ ἔδωκε τὴν
δόξαν τῷ Θεῷ• καὶ γενόμενος σκωληκόβρωτος, ἐξέψυξεν.
Gr-East 23. παραχρῆμα δὲ ἐπάταξεν αὐτὸν ἄγγελος Κυρίου ἀνθ’ ὧν οὐκ ἔδωκε τὴν
δόξαν τῷ Θεῷ, καὶ γενόμενος σκωληκόβρωτος ἐξέψυξεν.
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TKIS 23. Mutta häntä löi heti Herran enkeli, koska hän ei antanut kunniaa Jumalalle. Ja matojen
syömänä hän heitti henkensä.
FiSTLK2017 23. Mutta heti häntä löi Herran enkeli, koska hän ei antanut kunniaa Jumalalle, ja
madot söivät hänet, ja hän heitti henkensä.

Biblia1776 23. Ja Herran enkeli löi kohta häntä, ettei hän kunniaa Jumalalle antanut. Ja hän syötiin
madoilta, ja antoi henkensä.
CPR1642 23. Ja HERran Engeli löi cohta händä ettei hän sitä cunniata Jumalalle andanut. Ja hän
syötin madoilda ja andoi hengens.
UT1548 23. Ja cochta HERRAn Engeli löi henen/ sille ettei hen site Cunniata Jumalalle andanut/ Ja
he' ylessötin madhoilda/ ia andoi Hengens.( Ja kohta HERRAN enkeli löi hänen/ sillä ettei hän sitä
kunniata Jumalalle antanut/ ja hän ylös syötiin madoilta/ ja antoi henkensä.)
Ref2016NTSve 23. Men genast slog en Herrens ängel honom därför att han inte gav Gud äran, och
han blev uppäten av maskar och gav upp andan.
TR Scriverer 24. Ὁ δὲ λόγος τοῦ Θεοῦ ηὔξανε καὶ ἐπληθύνετο.
Gr-East 24. Ὁ δὲ λόγος τοῦ Θεοῦ ηὔξανε καὶ ἐπληθύνετο.
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TKIS 24. Mutta Jumalan sana menestyi ja levisi.
FiSTLK2017 24. Mutta Jumalan sana kasvoi ja levisi.
Biblia1776 24. Mutta Jumalan sana kasvoi ja eneni.
CPR1642 24. Mutta Jumalan sana caswoi ja enäni.
UT1548 24. Mutta Jumalan Sana caswoi ia enäni.( Mutta Jumalan sana kaswoi ja eneni..)
Ref2016NTSve 24. Men Guds ord växte och spred sig allt vidare.
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TR Scriverer 25. Βαρνάβας δὲ καὶ Σαῦλος ὑπέστρεψαν ἐξ Ἰερουσαλήμ, πληρώσαντες
τὴν διακονίαν, συμπαραλαβόντες καὶ Ἰωάννην τὸν ἐπικληθέντα Μάρκον.
Gr-East 25. Βαρνάβας δὲ καὶ Σαῦλος ὑπέστρεψαν ἐξ Ἱερουσαλὴμ πληρώσαντες τὴν
διακονίαν, συμπαραλαβόντες καὶ Ἰωάννην τὸν ἐπικληθέντα Μᾶρκον.
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TKIS 25. Toimitettuaan palvelustehtävän Barnabas ja Saulus palasivat Jerusalemista ottaen
mukaan (myös) Johanneksen, jota Markukseksi kutsuttiin.

FiSTLK2017 25. Barnabas ja Saul palasivat Jerusalemista toimitettuaan avustustehtävän ja toivat
sieltä mukanaan myös Johanneksen, jota sanottiin Markukseksi.
Biblia1776 25. Mutta Barnabas ja Saulus palasivat Jerusalemista, kuin he olivat palveluksen
päättäneet, ja ottivat Johanneksen kanssansa, joka myös Markukseksi kutsuttiin.
CPR1642 25. Ja Barnabas ja Pawali palaisit Jerusalemiijn cosca he olit palweluxens päättänet ja
otit Johannexen cansans joca myös Marcuxexi cudzuttin.
UT1548 25. Mutta Barnabas ia Saulus palaisit Jerusalemin/ Ja poisannoit tykens sen Aun/ ia he
otit cansans Johannem/ ioca mös Marcus cutzuttin.( Mutta Barnabas ja Saulus palasit
Jerusalemiin/ Ja pois annoit tykönsä se awun/ jaa he otit kanssansa Johanneksen/ joka myös
Markus kutsuttiin.)
Ref2016NTSve 25. Och Barnabas och Saulus vände tillbaka från Jerusalem när de hade fullgjort
(sitt) uppdrag och tog med sig Johannes som kallades Markus.

Apostolien teot 13 (Acts
1
TR Scriverer 1. Ἦσαν δὲ τινες ἐν Ἀντιοχείᾳ κατὰ τὴν οὖσαν ἐκκλησίαν προφῆται καὶ

διδάσκαλοι, ὅ τε Βαρνάβας καὶ Συμεὼν ὁ καλούμενος Νίγερ, καὶ Λούκιος ὁ
Κυρηναῖος, Μαναήν τε Ἡρώδου τοῦ τετράρχου σύντροφος, καὶ Σαῦλος.
Gr-East 1. Ἦσαν δέ τινες ἐν Ἀντιοχείᾳ κατὰ τὴν οὖσαν ἐκκλησίαν προφῆται καὶ

διδάσκαλοι, ὅ τε Βαρνάβας καὶ Συμεὼν ὁ ἐπικαλούμενος Νίγερ, καὶ Λούκιος ὁ
Κυρηναῖος, Μαναήν τε Ἡρῴδου τοῦ τετράρχου σύντροφος καὶ Σαῦλος.
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TKIS 1. Antiokian seurakunnassa oli (joitakin) profeettoja opettajia: Barnabas ja Simeon, jota
kutsuttiin Nigeriksi, ja Lukius, kyreneläinen, ja Manaen, neljännesruhtinas Herodeksen
kasvinkumppani, ja Saulus.
FiSTLK2017 1. Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia: Barnabas ja Simeon, jota
sanottiin Nigeriksi, ja Lukius, kyreneläinen, ja Manaen, neljännesruhtinas Herodeksen
kasvinkumppani, ja Saul.
Biblia1776 1. Mutta Antiokian seurakunnassa oli muutamia prophetaita ja opettajia, Barnabas ja
Simeon, joka Nigeriksi kutsuttiin, ja Lukius Kyreniläinen, ja Manahen, joka Herodes tetrarkan kanssa
kasvatettu oli, ja Saulus.
CPR1642 1. JA Antiochian Seuracunnas oli muutamita Prophetaita ja opettaita joista olit Barnabas
ja Simon joca Nigerixi cudzuttin ja Lucius Cyreniast ja Manahen joca Herodes Tetrarchan cansa
caswatettu oli ja Saulus.
UT1548 1. NIn olit sijne Seurakunnas Antiochias mwtomat Prophetat ia Opettaiat/ ioista oli mös
Barnabas ia Simon/ ioca cutzuttin Niger/ ia Lucius Cyreniast/ ia Manaen/ sen Nelieruchtinan
Herodesen cansa yleskaswatettu/ ia Saulus.( Niin olit siinä seurakunnassa Antiochias muutamat
prophetat ja opettajat/ joista oli myös Barnabas ja Simon/ joka kutsuttiin Niger/ Ja Lucius
Kyreniasta/ ja Manaein/ sen neljäruhtinaan Herodeksen kanssa ylöskaswatettu/ ja Saulus.)

Ref2016NTSve 1. Och i den församling som var i Antiokia fanns det några profeter och lärare, både
Barnabas och Simeon, som kallades Niger, och Lucius från Cyrene och Manaen, fosterbror till
tetrarken Herodes, och Saulus.
2
TR Scriverer 2. λειτουργούντων δὲ αὐτῶν τῷ Κυρίῳ καὶ νηστευόντων, εἶπε τὸ Πνεῦμα

τὸ Ἅγιον, Ἀφορίσατε δή μοι τόν τε Βαρνάβαν καὶ τὸν Σαῦλον εἰς τὸ ἔργον ὃ
προσκέκλημαι αὐτούς.
Gr-East 2. λειτουργούντων δὲ αὐτῶν τῷ Κυρίῳ καὶ νηστευόντων εἶπε τὸ Πνεῦμα τὸ
ἅγιον· Ἀφορίσατε δή μοι τὸν Βαρνάβαν καὶ τὸν Σαῦλον εἰς τὸ ἔργον ὃ προσκέκλημαι
αὐτούς.
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TKIS 2. Heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi: "Erottakaa
nyt minulle (sekä) Barnabas, että* Saulus siihen työhön, johon olen heidät kutsunut."
FiSTLK2017 2. Heidän toimittaessaan palvelusvirkaansa Herralle ja paastotessaan Pyhä Henki
sanoi: "Erottakaa minulle Barnabas ja Saul siihen työhön, johon olen heidät kutsunut."
Biblia1776 2. Kuin siis nämät Herraa palvelivat ja paastosivat, sanoi Pyhä Henki: eroittakaat minulle
Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä heidät olen kutsunut.
CPR1642 2. Cosca sijs nämät HERra palwelit ja paastoisit sanoi Pyhä Hengi heille: eroittacat
minulle Barnabas ja Saulus sijhen wircan cuin minä heidän olen cudzunut.
UT1548 2. Coska sis ne samat HERRA paluelit ia paastoisit/ sanoi heille pyhe Hengi/ Erittekä
minulle Barnabam ia Saulum sihen Wircan/ cuhunga mine olen heite cutzunut.( Koska siis ne
samat HERRAA palwelit ja paastosit/ sanoi heille Pyhä Henki/ Erittäkää minulle Barnabas ja Saulus
siihen wirkaan/ kuhunka minä olen heitä kutsunut.)
Ref2016NTSve 2. När dessa gjorde tjänst inför Herren och fastade, sa den Helige Ande: Avskilj åt
mig både Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till.
3
TR Scriverer 3. τότε νηστεύσαντες καὶ προσευξάμενοι καὶ ἐπιθέντες τὰς χεῖρας αὐτοῖς,
ἀπέλυσαν.

Gr-East 3. τότε νηστεύσαντες καὶ προσευξάμενοι καὶ ἐπιθέντες αὐτοῖς τὰς χεῖρας
ἀπέλυσαν.
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TKIS 3. Silloin he paastosivat ja rukoilivat ja panivat kätensä heidän päälleen ja päästivät heidät
menemään.
FiSTLK2017 3. Silloin he paastosivat, rukoilivat, panivat kätensä heidän päälleen ja laskivat heidät
menemään.
Biblia1776 3. Ja kuin he olivat paastonneet ja rukoilleet, ja kätensä heidän päällensä panneet,
päästivät he heidät menemään.
CPR1642 3. Ja cuin he olit paastonnet ja rucoillet ja kätens heidän päällens pannet päästit he
heidän menemän.
UT1548 3. Ja quin he olit paastonut ia rucolleet/ ia pannuet Kädhens heiden pälens/ nin he laskit
heite menemen.( Ja kuin he olit paastonneet ja rukoilleet/ ja panneet kätensä heidän päällens/ niin
he laskit heitä menemään.)
Ref2016NTSve 3. Då, efter att ha fastat och bett och lagt händerna på dem, sände de iväg (dem).
4
TR Scriverer 4. Οὗτοὶ μὲν οὖν ἐκπεμφθέντες ὑπὸ τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου, κατῆλθον

εἰς τὴν Σελεύκειαν, ἐκεῖθέν τε ἀπέπλευσαν εἰς τὴν Κύπρον
Gr-East 4. Οὗτοι μὲν οὖν ἐκπεμφθέντες ὑπὸ τοῦ Πνεύματος τοῦ ἁγίου κατῆλθον εἰς τὴν
Σελεύκειαν, ἐκεῖθεν τε ἀπέπλευσαν εἰς τὴν Κύπρον,

οὗτοὶ μὲν

οὖν

ἐκπεμφθέντες ὑπὸ

τοῦ

Πνεύματος τοῦ

Ἁγίου κατῆλθον
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Seleukeian
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TKIS 4. Niin he menivät Pyhän Hengen lähettäminä alas Seleukiaan ja purjehtivat sieltä
Kyprokseen.
FiSTLK2017 4. Pyhän Hengen lähettäminä he menivät Seleukiaan ja purjehtivat sieltä Kyprokselle.

Biblia1776 4. Ja kuin he Pyhältä Hengeltä lähetetyt olivat, menivät he Seleukiaan ja purjehtivat
sieltä Kypriin.
CPR1642 4. Ja cuin he Pyhäldä Hengeldä lähetetyt olit menit he Seleuciaan ja purjehdit sieldä
Cyprijn.
UT1548 4. Ja quin he olit wloslechetetyt pyhest Hengest/ nin he tulit Seleuciam/ ia purietit sielde
Cyprijn.( Ja kuin he olit ulos lähetetyt Pyhästä Hengestä/ niin he tulit Seleukiaan/ ja purjehdit sieltä
Kyproon.)
Ref2016NTSve 4. Så efter att dessa hade blivit utsända av den Helige Ande kom de ner till Seleucia
och seglade därifrån till Cypern.
5
TR Scriverer 5. καὶ γενόμενοι ἐν Σαλαμῖνι, κατήγγελλον τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ ἐν ταῖς
συναγωγαῖς τῶν Ἰουδαίων• εἶχον δὲ καὶ Ἰωάννην ὑπηρέτην.
Gr-East 5. καὶ γενόμενοι ἐν Σαλαμῖνι κατήγγελλον τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ ἐν ταῖς
συναγωγαῖς τῶν Ἰουδαίων· εἶχον δὲ καὶ Ἰωάννην ὑπηρέτην.

καὶ

γενόμενοι ἐν

Σαλαμῖνι κατήγγελλον τὸν

kai
genomenoi en
Salamini katēngellon
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Theou en
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G3588 G3056 G3588 G2316 G1722
sanaa
Jumalan

δὲ

καὶ

Ἰωάννην ὑπηρέτην

tais
kai
synagōgais tōn
Ioudaiōn
eichon de
Iōannēn hypēretēn
G3588 G4864
G3588 G2453
G2192 G1161 G2532 G2491
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myös Johannes avustajana
synagoogissa
juutalaisten heillä oli
TKIS 5. Tultuaan Salamiiseen he julistivat Jumalan sanaa juutalaisten synagoogissa, ja heillä oli
myös Johannes palvelijana.
FiSTLK2017 5. Tultuaan Salamiiseen he julistivat Jumalan sanaa juutalaisten synagogissa, ja heillä
oli mukanaan myös Johannes, palvelijana.
Biblia1776 5. Ja kuin he Salaminassa olivat, ilmoittivat he Jumalan sanan Juudalaisten
synagogissa; ja heillä oli myös Johannes palveliana.
CPR1642 5. Ja cuin he Salaminan Caupungis olit ilmoitit he Jumalan sanoja Judalaisten
Synagogisa ja heillä oli Johannes palweliana.
UT1548 5. Ja quin he olit Salaminas Caupungis/ ilmoitit he Jumalan Sanat Juttain Sinagogis.
Mutta heille oli mös Johannes Palueliana.( Ja kuin he olit Salaminas kaupungissa/ ilmoitit he
Jumalan sanat juuttain synagogissa. Mutta heillä oli myös Johannes palwelijana.)
Ref2016NTSve 5. När de hade kommit till Salamis, predikade de Guds ord i judarnas synagogor.
Och de hade också Johannes med sig som medhjälpare.
6
TR Scriverer 6. διελθόντες δὲ τὴν νῆσον ἄχρι Πάφου, εὗρον τινα μάγον ψευδοπροφήτην
Ἰουδαῖον, ᾧ ὄνομα Βαρϊησοῦς,

Gr-East 6. Διελθόντες δὲ τὴν νῆσον ἄχρι Πάφου εὗρόν τινα ἄνδρα μάγον
ψευδοπροφήτην Ἰουδαῖον ᾧ ὄνομα Βαριησοῦς,

διελθόντες

δὲ

τὴν

νῆσον ἄχρι

Πάφου

εὗρον

dielthontes
de
tēn
nēson achri Pafou
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ja he kulkivat läpi
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G5100 G3097 G5578
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G2453
erään noidan väärän profeetan juutalaisen jonka nimi
Barjeesus
TKIS 6. Kuljettuaan kautta koko saaren Pafokseen asti, he tapasivat erään noidan ja väärän
profeetan, juutalaisen jonka nimi oli Barjeesus.
FiSTLK2017 6. Kun he olivat vaeltaneet kautta koko saaren Pafoon asti, he tapasivat erään
juutalaisen miehen, noidan ja väärän profeetan, jonka nimi oli Barjeesus.
Biblia1776 6. Ja kuin he sen luodon lävitse matkustaneet olivat hamaan Paphoon asti, löysivät he
velhon, väärän prophetan, Juudalaisen, jonka nimi oli Barjesus,
CPR1642 6. JA cuin he sen luodon läpidze matcustanet olit haman Paphon Caupungihin löysit he
yhden welhon ja wäärän Prophetan Judalaisen jonga nimi oli Bar Jehu
UT1548 6. Ja quin he sen Lodhon olit lepitze matkustanuet/ haman sihe' caupu'gin Paphos/ nin he
leusit yden welhomiehe' ia falskin Propheta'/ Juttan/ io'ga nimi oli * Bar Jehu/( Ja kuin he sen
luodon olit läwitse matkustaneet/ hamaan siihen kaupunkiin Paphos/ niin he löysit yhden
welhomiehen ja falskin prophetan/ juuttaan/ jonka nimi oli Bar Jehu/)
Ref2016NTSve 6. Sedan de hade färdats över ön ända till Pafos, träffade de på en trollkarl, en falsk
profet, en jude vid namn Barjesus.
7
TR Scriverer 7. ὃς ἦν σὺν τῷ ἀνθυπάτῳ Σεργίῳ Παύλῳ, ἀνδρὶ συνετῷ. οὗτος

προσκαλεσάμενος Βαρνάβαν καὶ Σαῦλον ἐπεζήτησεν ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ.
Gr-East 7. ὃς ἦν σὺν τῷ ἀνθυπάτῳ Σεργίῳ Παύλῳ, ἀνδρὶ συνετῷ. οὗτος

προσκαλεσάμενος Βαρνάβαν καὶ Σαῦλον ἐπεζήτησεν ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ·
ὃς

ἦν

σὺν

τῷ

ἀνθυπάτῳ Σεργίῳ Παύλῳ
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Saulon
epedzētēsen akousai ton
logon
Barnaban kai
G1934
G921
G2532 G4569
G191
G3588 G3056
sanaa
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TKIS 7. Hän oleskeli käskynhaltijan, Sergius Pauluksen luona, joka oli älykäs mies. Tämä kutsui
luokseen Barnabaan ja Sauluksen ja halusi kuulla Jumalan sanaa.
FiSTLK2017 7. Hän oleskeli käskynhaltijan, Sergius Pauluksen, luona, joka oli ymmärtäväinen mies.
Tämä kutsui luokseen Barnabaan ja Saulin pyrkien kuulemaan Jumalan sanaa.
Biblia1776 7. Joka oli maaherran Sergius Pauluksen, toimellisen miehen kanssa. Se kutsui
Barnabaan ja Sauluksen tykönsä, ja halusi kuulla Jumalan sanaa.
CPR1642 7. Ja oli Maanherran Sergius Pauluxen sen toimellisen miehen cansa. Se cudzui
Barnaban ja Sauluxen tygöns ja halais cuulla Jumalan sana.
UT1548 7. ioca sen Man wanhiman Sergion Paulusen/ toimelisen Miehen cansa oli. Se sama
cutzui Barnabam ia Saulum tygens/ ia halasi cwlla Jumalan Sana.( joka sen maan wanhimman
Sergion Pauluksen/ toimellisen miehen kanssa oli. Se sama kutsui Barnaban ja Sauluksen tykönsä/
ja halasi kuulla Jumalan sanaa.)
Ref2016NTSve 7. Han var hos landshövdingen Sergius Paulus, som var en förståndig man. Denne
kallade till sig Barnabas och Saulus och bad att få höra Guds ord.
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TR Scriverer 8. ἀνθίστατο δὲ αὐτοῖς Ἐλύμας, ὁ μάγος οὕτω γὰρ μεθερμηνεύεται τὸ
ὄνομα αὐτοῦ, ζητῶν διαστρέψαι τὸν ἀνθύπατον ἀπὸ τῆς πίστεως.
Gr-East 8. ἀνθίστατο δὲ αὐτοῖς Ἐλύμας ὁ μάγος - οὕτω γὰρ μεθερμηνεύεται τὸ ὄνομα
αὐτοῦ - ζητῶν διαστρέψαι τὸν ἀνθύπατον ἀπὸ τῆς πίστεως.
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TKIS 8. Mutta Elymas, noita — sillä niin tulkitaan hänen nimensä — vastusti heitä koettaen kääntää
käskynhaltijaa pois uskosta.
FiSTLK2017 8. Mutta Elymas, noita – sillä niin tulkitaan hänen nimensä – vastusti heitä, yrittäen
kääntää käskynhaltijan pois uskosta.
Biblia1776 8. Mutta heitä vastaan seisoi Elimas velho (sillä niin tulkitaan hänen nimensä) ja pyysi
kääntää maaherraa pois uskosta.
CPR1642 8. Mutta heitä wastan oli se welho Elimas ( jonga näin nimi käätän ) ja pyysi käändä
Maanherra pois uscosta.
UT1548 8. Nin heite wastanseisoi se Welhomies * Elimas( sille nein hene' Nimens tulkitan) ia pysi
Manwa'hinda poiskiendä vskosta.( Niin heitä wastaan seisoi se welhomies Elimas( sillä näin hänen
nimens tulkitaan) ja pyysi maanwanhinta pois kääntää uskosta.)
Ref2016NTSve 8. Men Elymas, trollkarlen – det är vad hans namn betyder – stod dem emot och
försökte vända bort landshövdingen från tron.

9
TR Scriverer 9. Σαῦλος δέ, ὁ καὶ Παῦλος, πλησθεὶς Πνεύματος Ἁγίου, καὶ ἀτενίσας εἰς

αὐτὸν
Gr-East 9. Σαῦλος δέ, ὁ καὶ Παῦλος, πλησθεὶς Πνεύματος ἁγίου καὶ ἀτενίσας πρὸς

αὐτὸν
Σαῦλος

δέ

ὁ

καὶ

Παῦλος πλησθεὶς Πνεύματος Ἁγίου καὶ

Saulos
de
ho
kai
Paulos
G4569
G1161 G3588 G2532 G3972
mutta Saulus
myös Paulus

εἰς
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atenisas
plēstheis Pneumatos Hagiou kai
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G40
katsoi
oli täynnä Henkeä
Pyhää ja

αὐτὸν

eis
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häneen
TKIS 9. Niin Saulus, *toiselta nimeltään* Paavali, täynnä Pyhää Henkeä kiinnitti katseensa häneen
FiSTLK2017 9. Saul, myös Paavaliksi kutsuttu, täynnä Pyhää Henkeä loi häneen tiukan katseen
Biblia1776 9. Mutta Saulus (joka myös Paavaliksi kutsutaan,) oli täynnä Pyhää Henkeä, katsoi
hänen päällensä,
CPR1642 9. Mutta Saulus joca myös Pawalixi cudzutan oli täynäns Pyhä Henge cadzoi hänen
päällens ja sanoi:
UT1548 9. Mutta Saulus/ ioca mös Paulus cutzutan/ teunens pyhe Henge/ catzoi henen pälens ia
sanoi/( Mutta Saulus/ joka myös Paulus kutsutaan/ täynnäns Pyhää Henkeä/ katsoi hänen
päällensä ja sanoi/)
Ref2016NTSve 9. Men Saulus, som även (kallades) Paulus, spände ögonen i honom uppfylld av
den Helige Ande
10
TR Scriverer 10. εἶπεν, Ὦ πλήρης παντὸς δόλου καὶ πάσης ῥᾳδιουργίας, υἱὲ διαβόλου,
ἐχθρὲ πάσης δικαιοσύνης, οὐ παύσῃ διαστρέφων τὰς ὁδοὺς Κυρίου τὰς εὐθείας;
Gr-East 10. εἶπεν· Ὦ πλήρης παντὸς δόλου καὶ πάσης ῥᾳδιουργίας, υἱὲ διαβόλου,
ἐχθρὲ πάσης δικαιοσύνης, οὐ παύσῃ διαστρέφων τὰς ὁδοὺς Κυρίου τὰς εὐθείας;

εἶπεν ὦ

πλήρης παντὸς δόλου
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πάσης ῥᾳδιουργίας υἱὲ
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suoria/ Herran suoria teitä
TKIS 10. ja sanoi: "Voi sinua, paholaisen sikiötä, kaiken vanhurskauden vihollista, joka olet täynnä
kaikkea vilppiä ja kaikkea pahuutta, etkö lakkaa vääristelemästä Herran suoria teitä?
FiSTLK2017 10. ja sanoi: "Voi sinua, joka olet kaikkea vilppiä ja kavaluutta täynnä, sinä perkeleen
lapsi, kaiken vanhurskauden vihollinen, etkö lakkaa vääristelemästä Herran suoria teitä?
Biblia1776 10. Ja sanoi: voi sinä perkeleen poika, täynnä kaikkea vilppiä ja petosta, ja kaiken
vanhurskauden vihamies, et sinä lakkaa vääntelemästä Herran oikeita teitä.
CPR1642 10. Sinä Perkelen poica täysi caicke wilpiä ja petosta ja caiken oikeuden wihamies et sinä
lacka wäändelemäst HERran oikeita teitä.
UT1548 10. O sine Perkelen poica/ teusi caikia wilpi ia petosta/ ia caiken Oikeudhen wihamies/
etpe sine lacka wändelemest HERRAN oikeit teite.( Oi sinä perkeleen poika/ täysi kaikkea wilppiä ja
petosta/ ja kaiken oikeuden wihamies/ etpä sinä lakkaa wääntelemästä HERRAN oikeita teitä.)
Ref2016NTSve 10. och sa: O du djävulens son, full av all slags svek och elakhet, du fiende till all
rättfärdighet! Ska du inte upphöra att förvränga Herrens rätta vägar?
11
TR Scriverer 11. καὶ νῦν ἰδού, χεὶρ τοῦ Κυρίου ἐπὶ σέ, καὶ ἔσῃ τυφλός, μὴ βλέπων τὸν
ἥλιον ἄχρι καιροῦ. παραχρῆμα δὲ ἐπέπεσεν ἐπ’ αὐτὸν ἀχλὺς καὶ σκότος, καὶ περιάγων
ἐζήτει χειραγωγούς.
Gr-East 11. καὶ νῦν ἰδοὺ χεὶρ Κυρίου ἐπὶ σέ, καὶ ἔσῃ τυφλὸς μὴ βλέπων τὸν ἥλιον ἄχρι
καιροῦ. παραχρῆμα δὲ ἔπεσεν ἐπ’ αὐτὸν ἀχλὺς καὶ σκότος, καὶ περιάγων ἐζήτει
χειραγωγούς.
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mē
Kyriou epi
G2532 G3568 G2400 G5495 G3588 G2962 G1909 G4571 G2532 G2071 G5185 G3361
katso käsi
ja
nyt
tulet sokeaksi etkä
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TKIS 11. Nyt, katso, Herran käsi on päälläsi ja tulet sokeaksi etkä näe aurinkoa määräaikaan
saakka." Heti hänen päälleen lankesi synkkä pimeys ja hän kävi ympäri etsien taluttajaa.
FiSTLK2017 11. Nyt, katso, Herran käsi on päälläsi, ja tulet sokeaksi etkä näe aurinkoa säädettyyn
aikaan asti." Heti lankesi hänen päälleen synkkä pimeys, ja hän kulki ympäriinsä ja etsi taluttajaa.
Biblia1776 11. Ja nyt katso, Herran käsi on sinun päälläs; ja sinun pitää sokiana oleman eikä
näkemän aurinkoa hetkessä aikaa. Ja hänen päällensä lankesi kohta synkeys ja pimeys, ja hän kävi
ympäri, etsein kuka häntä kädestä taluttais.
CPR1642 11. Ja cadzo HERran käsi on sinun päälläs ja sinun pitä sokiana oleman ja ei näkemän
Auringota hetkes aica.
UT1548 11. Ja catzos nyt HERRAN käsi on sinun päles/ ia sinun pite Sokian oleman/ ia ei näkemen
Auringo hetken aica.( Ja katsos nyt HERRAN käsi on sinun päälläsi/ ja sinun pitää sokean oleman/
ja ei näkemän aurinkoa hetken aikaa.)
Ref2016NTSve 11. Och se, nu (är) Herrens hand över dig och du ska bli blind och för en tid inte
(kunna) se solen. Och i samma ögonblick föll töcken och mörker över honom, och han gick
omkring och sökte efter någon som kunde leda honom.
12
TR Scriverer 12. τότε ἰδὼν ὁ ἀνθύπατος τὸ γεγονὸς ἐπίστευσεν, ἐκπλησσόμενος ἐπὶ τῇ
διδαχῇ τοῦ Κυρίου.
Gr-East 12. τότε ἰδὼν ὁ ἀνθύπατος τὸ γεγονὸς ἐπίστευσεν, ἐκπλησσόμενος ἐπὶ τῇ
διδαχῇ τοῦ Κυρίου.
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G5119 G1492 G3588 G446
G3588 G1096
G4100
G1605
G1909
silloin nähtyään
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TKIS 12. Nähtyään mitä oli tapahtunut, käskynhaltija uskoi ihmetellen Herran oppia.
FiSTLK2017 12. Kun käskynhaltija näki, mitä oli tapahtunut, hän uskoi, ihmetellen Herran oppia.
Biblia1776 12. Kuin maaherra näki, mitä tapahtui, uskoi hän ja ihmetteli Herran opetusta.
CPR1642 12. Ja hänen päällens langeis cohta syngeys ja pimeys ja hän käwi ymbärins edzein cuca
händä kädestä talutais. Cosca Maanherra sen näki uscoi hän ja ihmetteli HERran opetusta.
UT1548 12. Ja cochta langesi henen pälens/ syngy ia pimeys/ Ja hen ymberikeui etzien cuca
hende Kädheste talutais. Coska nyt se Manwanhin näki sen Teghon/ nin hen vskoi/ ia ihmecteli
HErran opetuxen ylitze.( Ja kohta lankesi hänen päällensä/ synkeys ja pimeys/ Ja hän ympäri käwi
etsien kuka häntä kädestä taluttaisi. Koska nyt se maanwanhin näki sen teon/ niin hän uskoi/ ja
ihmetteli Herran opetuksen ylitse.)
Ref2016NTSve 12. Då landshövdingen såg vad som hade skett, kom han till tro, överväldigad över
Herrens lära.

13
TR Scriverer 13. Ἀναχθέντες δὲ ἀπὸ τῆς Πάφου οἱ περὶ τὸν Παῦλον ἦλθον εἰς Πέργην
τῆς Παμφυλίας. Ἰωάννης δὲ ἀποχωρήσας ἀπ’ αὐτῶν ὑπέστρεψεν εἰς Ἱεροσόλυμα.
Gr-East 13. Ἀναχθέντες δὲ ἀπὸ τῆς Πάφου οἱ περὶ τὸν Παῦλον ἦλθον εἰς Πέργην τῆς
Παμφυλίας· Ἰωάννης δὲ ἀποχωρήσας ἀπ’ αὐτῶν ὑπέστρεψεν εἰς Ἱεροσόλυμα.

ἀναχθέντες

δὲ

ἀπὸ τῆς

Πάφου

οἱ

περὶ

τὸν

Παῦλον

anachthentes
de
apo tēs
Pafou
oi
peri
ton
Paulon
G321
G1161 G575 G3588 G3974
G3588 G4012
G3588 G3972
ja lähti purjehtimaan
Pafoksesta
matkaseurueineen
Paavali

ἦλθον εἰς

Πέργην τῆς

Παμφυλίας Ἰωάννης

ēlthon eis
Pergēn tēs
Pamfylias
G2064 G1519 G4011 G3588 G3828
tuli
Pergeen
Pamfylian

αὐτῶν ὑπέστρεψεν εἰς

δὲ

ἀποχωρήσας ἀπ’

de
apochōrēsas
ap
Iōannēs
G1161 G672
G575
G2491
poistui seurasta
mutta Johannes

Ἱεροσόλυμα

Ierosolyma
autōn hypestrepsen eis
G1519 G2414
G846 G5290
Jerusalemiin
heidän palaten
TKIS 13. Kun Paavali seuralaisineen oli purjehtinut Pafoksesta, he tulivat Pamfylian Pergeen. Mutta
Johannes erosi heistä ja palasi Jerusalemiin.
FiSTLK2017 13. Kun Paavali oli matkatovereineen purjehtinut Pafosta, he tulivat Pamfylian
Pergeen. Siellä Johannes erosi heistä ja palasi Jerusalemiin.
Biblia1776 13. Mutta kuin Paavali ja ne, jotka hänen kanssansa olivat, Paphosta purjehtivat, tulivat
he Pamphilian Pergeen; mutta Johannes erkani heistä ja palasi Jerusalemiin.
CPR1642 13. COsca Pawali ja ne jotca hänen cansans olit Paphost purjehdit tulit he Pamphilin
Pergeen mutta Johannes ercani heistä ja palais Jerusalemijn.
UT1548 13. Coska sis Pauali ia ne iotca henen cansans olit/ purietit/ nin he tulit Pergen sijne
Pamphilian maakunnas/ Mutta Johannes erkani heiste/ ia palasi Jerusalemijn.( Koska siis Pawali
ja ne jotka hänen kanssansa olit/ purjehdit/ niin he tulit Pergeen siinä Pamphilian maakunnassa/
Mutta Johannes erkani heistä/ ja palasi Jerusalemiin.)
Ref2016NTSve 13. Paulus och de som var med honom seglade sedan ut från Pafos och kom till
Perge i Pamfylien. Och Johannes lämnade dem och återvände till Jerusalem.
14
TR Scriverer 14. αὐτοὶ δὲ διελθόντες ἀπὸ τῆς Πέργης, παρεγένοντο εἰς Ἀντιόχειαν τῆς
Πισιδίας, καὶ εἰσελθόντες εἰς τὴν συναγωγὴν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων, ἐκάθισαν.
Gr-East 14. Αὐτοὶ δὲ διελθόντες ἀπὸ τῆς Πέργης παρεγένοντο εἰς Ἀντιόχειαν τῆς

Πισιδίας, καὶ εἰσελθόντες εἰς τὴν συναγωγὴν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐκάθισαν.

αὐτοὶ

δὲ

διελθόντες ἀπὸ τῆς

Πέργης παρεγένοντο εἰς

autoi
de
dielthontes apo tēs
Pergēs paregenonto
G846
G1161 G1330
G3588
G4011 G3854
G575
mutta he
matkustivat
Pergesta saapuivat

Πισιδίας καὶ

εἰσελθόντες εἰς

τὴν

Ἀντιόχειαν τῆς

Antiocheian tēs
eis
G1519 G490
G3588
Antiokiaan

συναγωγὴν τῇ

ἡμέρᾳ τῶν

σαββάτων

tēn
synagōgēn tē
hēmera tōn
sabbatōn
kai
eiselthontes eis
G3588 G2250 G3588 G4521
G2532 G1525
G1519 G3588 G4864
synagoogaan
päivänä
sapatin
ja
menivät

Pisidias
G4099
Pisidian

ἐκάθισαν
ekathisan
G2523
istuutuen
TKIS 14. He taas kulkivat Pergestä eteenpäin ja saapuivat Pisidian Antiokiaan. Ja he menivät
sapatinpäivänä synagoogaan ja istuutuivat.
FiSTLK2017 14. Mutta he jatkoivat matkaa Pergestä eteenpäin, saapuivat Pisidian Antiokiaan ja
menivät synagogaan sapatinpäivänä ja istuutuivat.
Biblia1776 14. Mutta he vaelsivat Pergestä ja tulivat Pisidian Antiokiaan, ja menivät sabbatina
synagogaan, ja istuivat.
CPR1642 14. Mutta he waelsit Pergest ja tulit Antiochiaan Pisidian maacundan ja menit
Sabbathina Synagogan ja istuit.
UT1548 14. Mutta he waelsit Pergen lepitze/ ia tulit Antiochian/ sihen Pisidian maakundan/ ia
sisellemenit Sinagogan Lepopeiuene/ ia istuit.( Mutta he waelsit Pergen läwitse/ ja tulit
Antiochiaan/ siihen Pisidian maankuntaan/ ja sisälle menit synagogaan lepopäiwänä/ ja istuit.)
Ref2016NTSve 14. Men sedan de rest vidare från Perge kom de till Antiokia i Pisidien. Och på
sabbatsdagen gick de in i synagogan och satte sig.
15
TR Scriverer 15. μετὰ δὲ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν, ἀπέστειλαν οἱ

ἀρχισυνάγωγοι πρὸς αὐτούς, λέγοντες, Ἄνδρες ἀδελφοί, εἴ ἐστι λόγος ἐν ὑμῖν
παρακλήσεως πρὸς τὸν λαόν, λέγετε.
Gr-East 15. μετὰ δὲ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν ἀπέστειλαν οἱ
ἀρχισυνάγωγοι πρὸς αὐτοὺς λέγοντες· Ἄνδρες ἀδελφοί, εἰ ἔστιν λόγος ἐν ὑμῖν
παρακλήσεως πρὸς τὸν λαόν, λέγετε.

μετὰ

δὲ

τὴν

ἀνάγνωσιν τοῦ

meta
de
tēn
anagnōsin
G3326
G1161 G3588 G320
ja jälkeen
lukemisen

ἀπέστειλαν οἱ
apesteilan
G649
lähettivät

ἀρχισυνάγωγοι

νόμου

καὶ

τῶν

προφητῶν

nomou
kai
tōn
profētōn
tou
G2532 G3588 G4396
G3588 G3551
profeettojen
lain/ lain lukemisen ja

πρὸς αὐτούς λέγοντες ἄνδρες ἀδελφοί εἴ

archisynagōgoi
pros autous legontes andres adelfoi
oi
G4314 G846
G3588 G752
G3004
G435 G80
synagoogan esimiehet
heille sanomaan miehet veljet

ei
G1487
jos

ἐστι

λόγος ἐν

ὑμῖν

παρακλήσεως πρὸς τὸν

esti
logos en
hymin paraklēseōs
G2076 G3056 G1722 G5213 G3874
on
sana
teillä rakentava

λαόν

λέγετε

laon
legete
pros ton
G3588
G2992
G3004
G4314
kansalle puhukaa

TKIS 15. Kun lakia ja profeettoja oli luettu, lähettivät synagoogan esimiehet sanomaan heille:
"Miehet, veljet, jos teillä on jokin kehoituksen sana kansalle niin puhukaa."
FiSTLK2017 15. Kun Lakia ja Profeettoja oli luettu, lähettivät synagogan esimiehet sanomaan
heille: "Miehet, veljet, jos teillä on jokin kehotuksen sana kansalle, puhukaa."
Biblia1776 15. Ja sitte kuin laki ja prophetat olivat luetut, lähettivät synagogan päämiehet heidän
tykönsä, sanoen: miehet, rakkaat veljet, onko teillä mitään kansaa neuvomista, niin sanokaat.
CPR1642 15. Ja sijtte cuin Laki ja Prophetat olit luetut lähetti Synagogan Päämies heidän tygöns
sanoden: miehet rackat weljet ongo teillä mitän Canssa neuwomist nijn sanocat?
UT1548 15. Ja sijttequin Laki ia Prophetat olit luetut/ lehetti Sinagogan pämies heiden tygens
sanodhe'/ Te Miehet rackat weliet/ Ongo teille miten puhumist Canssan manauxexi/ nin sanocat.(
Ja sittenkuin laki ja prophetat olit luetut lähetti synagogan päämies heidän tykönsä sanoen/ Te
miehet rakkaat weljet/ Onko teillä mitään puhumista kansan manaukseksi/ niin sanokaat.)
Ref2016NTSve 15. Sedan lagen och profeterna blivit lästa, sände synagogföreståndarna bud till
dem och lät säga: (Ni) män (och) bröder, om ni har något förmaningens ord till folket, så säg det.
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TR Scriverer 16. ἀναστὰς δὲ Παῦλος, καὶ κατασείσας τῇ χειρὶ, εἶπεν, Ἄνδρες
Ἰσραηλῖται, καὶ οἱ φοβούμενοι τὸν Θεόν, ἀκούσατε.
Gr-East 16. ἀναστὰς δὲ Παῦλος καὶ κατασείσας τῇ χειρὶ εἶπεν· Ἄνδρες Ἰσραηλῖται καὶ
οἱ φοβούμενοι τὸν Θεόν, ἀκούσατε.

ἀναστὰς δὲ

Παῦλος καὶ

κατασείσας τῇ

anastas de
Paulos kai
kataseisas
G450
G1161 G3972 G2532 G2678
viittasi
niin nousi
Paavali ja

καὶ

οἱ

φοβούμενοι τὸν

Θεόν

χειρὶ

εἶπεν ἄνδρες Ἰσραηλῖται

cheiri
eipen andres israēlitai
tē
G2036 G435 G2475
G3588 G5495
kädellään sanoen miehet israelilaiset

ἀκούσατε

kai
oi
foboumenoi
ton
Theon akousate
G2532 G3588 G5399
G3588 G2316 G191
ja
jotka pelkäätte
Jumalaa kuulkaa
TKIS 16. Niin Paavali nousi ja viittasi kädellään ja sanoi: "Miehet, israelilaiset ja te, jotka Jumalaa
pelkäätte, kuulkaa!"
FiSTLK2017 16. Paavali nousi ja viittasi kädellään ja sanoi: "Te Israelin miehet ja jumalaapelkäävät,
kuulkaa!
Biblia1776 16. Niin Paavali nousi ja viittasi kädellänsä heitä vaikenemaan, ja sanoi: Israelin miehet,
ja jotka Jumalaa pelkäätte, kuulkaat.
CPR1642 16. PAwali nousi ja wijttais kädelläns heitä waickeneman ja sanoi: Israelin miehet ja jotca
Jumalata pelkätte cuulcat:

UT1548 16. Nin Pauali ylesnousi/ ia wijttas kädhellens/ ette he waickenisit ia sanoi/ Te Miehet
Israelist/ ia iotca pelkett Jumalata/ cwlcat/( Niin Pawali ylös nousi/ ja wiittasi kädellänsä/ että he
waikenisit ja sanoi/ Te miehet Israelista/ ja jotka pelkäätte Jumalata/ kuulkaat.)
Ref2016NTSve 16. Då reste sig Paulus och gav tecken med handen och sa: Män av Israel och ni
som fruktar Gud, lyssna!
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TR Scriverer 17. ὁ Θεὸς τοῦ λαοῦ τούτου Ἰσραὴλ ἐξελέξατο τοὺς πατέρας ἡμῶν, καὶ

τὸν λαὸν ὕψωσεν ἐν τῇ παροικίᾳ ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, καὶ μετὰ βραχίονος ὑψηλοῦ
ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐξ αὐτῆς.
Gr-East 17. ὁ Θεὸς τοῦ λαοῦ τούτου Ἰσραὴλ ἐξελέξατο τοὺς πατέρας ἡμῶν, καὶ τὸν

λαὸν ὕψωσεν ἐν τῇ παροικίᾳ ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, καὶ μετὰ βραχίονος ὑψηλοῦ ἐξήγαγεν
αὐτοὺς ἐξ αὐτῆς,
ὁ

Θεὸς τοῦ

λαοῦ τούτου Ἰσραὴλ ἐξελέξατο τοὺς

πατέρας

ho
Theos tou
laou
toutou Israēl
ekseleksato tous pateras
G3588 G2316 G3588 G2992 G5127 G2474 G1586
G3588 G3962
Jumala
isämme
kansan tämän Israelin on valinnut

ἡμῶν

καὶ

τὸν

λαὸν ὕψωσεν ἐν

τῇ

παροικίᾳ

paroikia
hēmōn
kai
ton
hypsōsen en
tē
laon
G2257
G2532 G3588 G2992 G5312
G1722 G3588 G3940
meidän/ meidän isämme ja
kansan korotti
muukalaisuuden

ἐν

γῇ

Αἰγύπτῳ καὶ

en
gē
Aigyptō
G1722 G1093 G125
maassa Egyptin

μετὰ

βραχίονος ὑψηλοῦ

ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐξ

meta brachionos hypsēlou eksēgagen autous eks
kai
G1806
G2532 G3326 G1023
G5308
G846
G1537
ja
käsivarrella kohotetulla toi ulos
heidät

αὐτῆς
autēs
G846
sieltä
TKIS 17. Tämän Israelin kansan Jumala valitsi isämme ja korotti kansan * muukalaisuuden aikana*
Egyptin maassa ja vei heidät sieltä ulos kohotetulla käsivarrella.
FiSTLK2017 17. Tämän Israelin kansan Jumala valitsi isämme, korotti tämän kansan heidän
ollessaan muukalaisina Egyptin maassa ja vei heidät sieltä pois kohotetulla käsivarrella.
Biblia1776 17. Tämän kansan, Israelin, Jumala valitsi meidän isämme, ja korotti tämän kansan,
muukalaisena ollessa Egyptin maalla, ja toi heidät sieltä ulos korkialla käsivarrella,
CPR1642 17. Tämän Canssan Jumala walidzi meidän Isämme ja ylisti tämän Canssan
muucalaisna olles Egyptin maalla.
UT1548 17. Temen Canssan Jumala wloswalitzi meiden Iset/ ia ylisti Temen Canssan coska he olit
Cotakunnaiset Egiptin masa/( Tämän kansan Jumala ulos walitsi meidän isät/ ja ylisti tämän
kansan koska he olit kotakunnaiset Egyptin maassa/)
Ref2016NTSve 17. Detta folks, Israels, Gud, utvalde våra fäder och han upphöjde folket medan de
bodde som främlingar i Egyptens land, och med upplyft arm förde han dem ut därifrån.
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TR Scriverer 18. καὶ ὡς τεσσαρακονταετῆ χρόνον ἐτροποφόρησεν αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ
Gr-East 18. καὶ ὡς τεσσαρακονταετῆ χρόνον ἐτροποφόρησεν αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ,

καὶ

ὡς

τεσσαρακονταετῆ

χρόνον ἐτροποφόρησεν αὐτοὺς ἐν

kai
hōs
tessarakontaetē
chronon etropoforēsen
G2532 G5613 G5063
G5550 G5159
ja
noin
neljänkymmenen vuoden ajan
kärsi tapojaan

τῇ

tē
autous en
G846
G1722 G3588
heidän

ἐρήμῳ
erēmō
G2048
autiomaassa
TKIS 18. Noin neljänkymmenen vuoden ajan Hän kärsi heidän tapojaan autiomaassa.
FiSTLK2017 18. Hän kärsi heidän tapojaan noin neljäkymmentä vuotta erämaassa
Biblia1776 18. Ja kärsi heidän tapojansa korvessa lähes neljäkymmentä ajastaikaa.
CPR1642 18. Ja toi heidän sieldä ulos corkialla käsiwarrella ja kärsei heidän tapojans corwes lähes
neljäkymmendä ajastaica.
UT1548 18. ia wloswei heite sielde corckialla Käsiwardhella/ ia lehes neliekymmende aiastaica hen
kerssi heiden tawoijans Coruesa/( ja ulos wei heitä sieltä korkealla käsiwarrella/ ja lähes
neljäkymmentä ajastaikaa hän kärsi heidän tapojansa korwessa/)
Ref2016NTSve 18. Och (i) omkring fyrtio års tid hade han fördrag med deras uppförande i öknen.
19
TR Scriverer 19. καὶ καθελὼν ἔθνη ἑπτὰ ἐν γῇ Χαναάν, κατεκληροδότησεν αὐτοίς τὴν

γῆν αὐτῶν
Gr-East 19. καὶ καθελὼν ἔθνη ἑπτὰ ἐν γῇ Χανάαν κατεκληρονόμησεν αὐτοῖς τὴν γῆν
αὐτῶν.

καὶ

καθελὼν ἔθνη

ἑπτὰ

ἐν

γῇ

Χαναάν

kai
en
gē
Chanaan
kathelōn ethnē hepta
G2532 G2507
G1722 G1093 G5477
G1484 G2033
ja
hävitti
kansaa seitsemän/ seitsemän kansaa
maassa Kanaanin

κατεκληροδότησεν αὐτοίς τὴν
kateklērodotēsen
G2624
jakaen arvalla

γῆν

αὐτῶν

gēn
autōn
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G846 G3588 G1093 G846
heille
maansa heidän/ heidän maansa

TKIS 19. Ja hävitettyään Kanaanin maasta seitsemän kansaa, Hän jakoi niitten maan heille
arvalla*.
FiSTLK2017 19. ja hävitti seitsemän kansaa Kanaanin maasta ja jakoi niiden maan heille
perinnöksi.

Biblia1776 19. Ja perätti kadotti Kanaanin maalla seitsemän kansaa, ja arvalla jakoi heille niiden
maan.
CPR1642 19. Ja peräti cadotti Canaan maalda seidzemen laista Canssa ja jacoi nijden maan heille
arwalla.
UT1548 19. Ja pereti cadhotti seitzemen laeista Canssa Canaan maalla/ ia Arualla iakoi nijnen
Maan heiden keskenens.( Ja peräti kadotti seitsemän laista kansaa Kanaan maalla/ ja arwalla
jakoi niiden maan heidän keskenänsä.)
Ref2016NTSve 19. Och sedan han hade utrotat sju folk i Kanaans land, fördelade han deras land åt
dem genom lottning.
20
TR Scriverer 20. καὶ μετὰ ταῦτα, ὡς ἔτεσι τετρακοσίοις καὶ πεντήκοντα, ἔδωκε κριτὰς
ἕως Σαμουὴλ τοῦ προφήτου.
Gr-East 20. καὶ μετὰ ταῦτα ὡς ἔτεσι τετρακοσίοις καὶ πεντήκοντα ἔδωκε κριτὰς ἕως
Σαμουὴλ τοῦ προφήτου.

καὶ

μετὰ

ταῦτα ὡς

ἔτεσι τετρακοσίοις καὶ

kai
meta tauta hōs
etesi tetrakosiois
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Σαμουὴλ τοῦ

πεντήκοντα ἔδωκε κριτὰς
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edōke kritas
kai
G1325 G2923
G2532 G4004
viisikymmentä antoi tuomareita

προφήτου

eōs
profētou
Samouēl tou
G2193 G4545
G3588 G4396
profeetta / profeetta Samueliin asti
asti
Samueliin
TKIS 20. *Tämän jälkeen — noin neljäsataa viisikymmentä vuotta myöhemmin — Hän* antoi
tuomareja profeetta Samueliin asti.
FiSTLK2017 20. Näin kului noin neljäsataa viisikymmentä vuotta. Sen jälkeen hän antoi heille
tuomareita profeetta Samueliin saakka.
Biblia1776 20. Ja sitte lähes neljäsataa ja viisikymmentä ajastaikaa antoi hän heille tuomarit,
Samuel prophetaan asti.
CPR1642 20. Ja lähes neljän sadan ja wijdenkymmenen ajastajan perästä andoi hän heille
Duomarit haman Samuel Prophetan asti.
UT1548 20. Ja sijtte lehes * nelien sadhan ia widhenkymmene' aijastaian pereste annoi hen heille
Domarit/ haman Samuel Prophetan asti( Ja sitten lähes neljän sadan ja wiidenkymmenen
ajastajan perästä antoi hän heille tuomarit/ hamaan Samuel prophetaan asti.)
Ref2016NTSve 20. Och därefter, under omkring 450 år, gav han (dem) domare fram till profeten
Samuel.
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TR Scriverer 21. κἀκεῖθεν ᾐτήσαντο βασιλέα, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ Θεὸς τὸν Σαοὺλ υἱὸν
Κίς, ἄνδρα ἐκ φυλῆς Βενιαμίν, ἔτη τεσσαράκοντα.

Gr-East 21. κἀκεῖθεν ᾐτήσαντο βασιλέα, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ Θεὸς τὸν Σαοὺλ υἱὸν Κίς,
ἄνδρα ἐκ φυλῆς Βενιαμίν, ἔτη τεσσαράκοντα·

κἀκεῖθεν

ᾐτήσαντο βασιλέα

καὶ

ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ
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Σαοὺλ
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ja sen jälkeen he pyysivät kuningasta ja
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fylēs
Beniamin etē
andra ek
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G958
G2094
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pojan Kiisin/ Kiisin pojan miehen
heimosta Benjaminin vuodeksi

τεσσαράκοντα
tessarakonta
G5062
neljäksikymmeneksi/ neljäksikymmeneksi vuodeksi
TKIS 21. Sitten he anoivat kuningasta, ja Jumala antoi heille Saulin, Kiisin pojan, miehen Benjaminin
sukukunnasta, neljäksikymmeneksi vuodeksi.
FiSTLK2017 21. Sitten he anoivat kuningasta, ja Jumala antoi heille Saulin, Kiisin pojan, miehen
Benjaminin sukukunnasta, neljäksikymmeneksi vuodeksi.
Biblia1776 21. Ja he pyysivät sitte kuningasta, ja Jumala antoi heille Saulin, Kisin pojan, miehen
Benjaminin suvusta, neljäksikymmeneksi vuodeksi.
CPR1642 21. Ja he pyysit sijtte Cuningasta ja Jumala andoi heille Saulin Kisin pojan yhden miehen
Ben Jaminin sugusta neljäxikymmenexi wuodexi.
UT1548 21. Ja senielkin pysit he Kuningasta/ Ja Jumala annoi heille Saul Kissin poian/ ydhen
Miehen/ Ben Jamin sughusta/ neliexikymmenexi wodhexi.( Ja sen jälkeen pyysit he kuningasta/ Ja
Jumala antoi heille Saulin Kissin pojan/ yhden miehen BenJamin suwusta/ neljäksikymmeneksi
wuodeksi.)
Ref2016NTSve 21. Därefter begärde de en kung, och Gud gav dem Saul, Kis son, en man av
Benjamins stam, för en tid av fyrtio år.
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TR Scriverer 22. καὶ μεταστήσας αὐτόν, ἤγειρεν αὐτοῖς τὸν Δαβὶδ εἰς βασιλέα, ᾧ καὶ

εἶπε μαρτυρήσας, Εὗρον Δαβὶδ τὸν τοῦ Ἰεσσαί, ἄνδρα κατὰ τὴν καρδίαν μου, ὃς
ποιήσει πάντα τὰ θελήματά μου.
Gr-East 22. καὶ μεταστήσας αὐτὸν ἤγειρεν αὐτοῖς τὸν Δαυῒδ εἰς βασιλέα, ᾧ καὶ εἶπε
μαρτυρήσας· εὗρον Δαυῒδ τὸν τοῦ Ἰεσσαί, ἄνδρα κατὰ τὴν καρδίαν μου, ὃς ποιήσει
πάντα τὰ θελήματά μου.
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TKIS 22. Pantuaan hänet viralta, Hän herätti heille kuninkaaksi Daavidin, josta Hän myös todisti
sanoen: 'Olen löytänyt Daavidin, Iisain pojan, sydämeni mukaisen miehen, joka täyttää kaiken
tahtoni.' "
FiSTLK2017 22. Mutta hän pani hänet viralta ja herätti heille kuninkaaksi Daavidin, josta hän myös
todisti ja sanoi: 'Olen löytänyt Daavidin, Iisain pojan, sydämeni mukaisen miehen, joka on tekevä
kaiken tahtoni.'
Biblia1776 22. Ja kuin hän oli sen pannut pois, herätti hän Davidin heidän kuninkaaksensa, josta
hän myös todisti ja sanoi: minä löysin Davidin, Jessen pojan, miehen minun sydämeni jälkeen, joka
on kaikki minun tahtoni tekevä.
CPR1642 22. Ja cuin hän oli sen pois pannut asetti hän Dawidin heidän Cuningaxens josta hän
todisti ja sanoi: Minä löysin Dawidin Jessen pojan yhden miehen joca on minun sydämeni jälken
hän oli caicki minun tahtoni tekewä.
UT1548 22. Ja quin hen oli sen poispannut/ nin hen asetti Dauid heille Kuningaxi/ iosta hen
todhistoxe's annoi ia sanoi/ Mine leusin Dauid Jessen poian/ ydhen Miehen minun sydhemeni
ielken/ henen pite tekemen caiki minun tachtoni.( Ja kuin hän oli sen pois pannut/ niin hän asetti
Dawidin heille kuninkaaksi/ josta hän todistuksen antoi ja sanoi/ Minä löysin Dawin Jessen pojan/
yhden miehen minun sydämeni jälkeen/ hänen pitää tekemän kaikki minun tahtoni.)
Ref2016NTSve 22. Och sedan han hade avsatt honom upphöjde han David till kung över dem.
Honom gav han också sitt vittnesbörd och sa: Jag har funnit David, Isais (son), en man efter mitt
hjärta. Han ska göra min vilja i allt.
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TR Scriverer 23. τούτου ὁ Θεὸς ἀπὸ τοῦ σπέρματος κατ’ ἐπαγγελίαν ἤγειρε τῷ Ἰσραὴλ
σωτῆρα Ἰησοῦν,
Gr-East 23. τούτου ὁ Θεὸς ἀπὸ τοῦ σπέρματος κατ’ ἐπαγγελίαν ἤγαγε τῷ Ἰσραὴλ
σωτηρίαν,
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TKIS 23. Tämän jälkeläisistä Jumala lupauksensa mukaan herätti* Jeesuksen Israelille
Vapahtajaksi,
FiSTLK2017 23. Tämän siemenestä Jumala on lupauksensa mukaan tuonut Jeesuksen Israelille
Vapahtajaksi,
Biblia1776 23. Tämän siemenestä on Jumala lupauksensa perään herättänyt Jesuksen Israelille
Vapahtajaksi,
CPR1642 23. Hänen siemenestäns on nyt Jumala lupauxens perän edestuottanut Jesuxen Israelin
Canssan Wapahtajaxi.
UT1548 23. Henen Siemenestens ombi nyt Jumala/ lupauxens ielkin/ edestoottanut IesuSEN/
Israelin Canssan Wapattaijaxi.( Hänen siemenestänsä ompi Jumala/ lupauksen jälkeen/ edes
tuottanut Jesuksen/ Israelin kansan wapahtajaksi.)
Ref2016NTSve 23. Av hans efterkommande har Gud enligt sitt löfte rest upp en Frälsare åt Israel,
Jesus,
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TR Scriverer 24. προκηρύξαντος Ἰωάννου πρὸ προσώπου τῆς εἰσόδου αὐτοῦ βάπτισμα
μετανοίας παντὶ τῷ λαῷ Ἰσραήλ.
Gr-East 24. προκηρύξαντος Ἰωάννου πρὸ προσώπου τῆς εἰσόδου αὐτοῦ βάπτισμα
μετανοίας παντὶ τῷ λαῷ Ἰσραήλ.
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TKIS 24. sitten kun Johannes ennen Hänen esiintymistään oli saarnannut mielenmuutoksen
kastetta kaikelle Israelin kansalle.
FiSTLK2017 24. sitten kun Johannes ennen hänen tuloaan oli saarnannut mielenmuutoksen
kastetta koko Israelin kansalle.
Biblia1776 24. Niinkuin Johannes saarnasi hänen tulemisensa edellä kaikelle Israelin kansalle
parannuksen kastetta.

CPR1642 24. Nijncuin Johannes saarnais Israelin Canssalle Castetta parannuxexi ennencuin hän
rupeis.
UT1548 24. Ninquin Johannes mös ennen Israelin Canssalle sarnasi Castetta paranoxexi/
ennenquin Hen rupesi.( Niinkuin Johannes myös ennen Israelin kansalle saarnasi kastetta
parannukseksi/ ennenkuin hän rupesi.)
Ref2016NTSve 24. sedan Johannes före hans framträdande hade predikat omvändelsens dop för
hela Israels folk.
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TR Scriverer 25. ὡς δὲ ἐπλήρου ὁ Ἰωάννης τὸν δρόμον, ἔλεγε, Τίνα με ὑπονοεῖτε εἶναι;
οὐκ εἰμὶ ἐγώ. ἀλλ’ ἰδού, ἔρχεται μετ’ ἐμέ, οὗ οὐκ εἰμὶ ἄξιος τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν
λῦσαι.
Gr-East 25. ὡς δὲ ἐπλήρου ὁ Ἰωάννης τὸν δρόμον, ἔλεγε· τίνα με ὑπονοεῖτε εἶναι; οὐκ
εἰμὶ ἐγώ, ἀλλ’ ἰδοὺ ἔρχεται μετ’ ἐμὲ οὗ οὐκ εἰμὶ ἄξιος τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν λῦσαι.
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TKIS 25. Päättäessään elämän juoksuaan Johannes sanoi: *'Kenen luulette minun olevan? En ole
Hän.* Mutta katso, jälkeeni tulee Hän, jonka kenkiä en ole arvollinen jalasta riisumaan.'
FiSTLK2017 25. Mutta kun Johannes oli tuleva juoksunsa päähän, hän sanoi: 'Minä en ole se, joksi
minua luulette, mutta katso, minun jälkeeni tulee se, jonka sandaaleja en ole arvollinen jaloista
riisumaan.'
Biblia1776 25. Mutta kuin Johannes juoksun täyttänyt oli, sanoi hän: kenenkä te luulette minun
olevan? En minä se ole, mutta katso, hän tulee minun jälkeeni, jonka kenkiä en minä ole kelvollinen
jaloista riisumaan.
CPR1642 25. Cosca Johannes juoxuns täyttänyt oli sanoi hän: en minä se ole jonga te luuletta
minun olewan mutta cadzo hän tule minun jälkeni jonga kengiä en minä ole kelwollinen jalgoista
rijsuman.
UT1548 25. Cosca nyt Johannes henen Jooxuns teuttenyt oli/ sanoi hen/ Em mine Se ole/ ionga te
luletta minun oleuan/ Mutta catzo/ Hen tulepi minun ielkeni/ Jonga em mine ole keluolinen
Jalgoista kengie pästemen.( Koska nyt Johannes hänen juoksunsa täyttänyt oli/ sanoi hän/ En
minä se ole/ jonka te luulette minun olewan/ Mutta katso/ Hän tuleepi minun jälkeeni/ Jonka en
minä ole kelwollinen jaloista kenkiä päästämän.)

Ref2016NTSve 25. Och när Johannes skulle fullborda sitt lopp, sa han: Den ni tror att jag är, (den)
är jag inte. Men se, efter mig kommer den vars sandaler jag inte är värdig att lösa från hans fötter.
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TR Scriverer 26. ἄνδρες ἀδελφοί, υἱοὶ γένους Ἀβραάμ, καὶ οἱ ἐν ὑμῖν φοβούμενοι τὸν
Θεόν, ὑμῖν ὁ λόγος τῆς σωτηρίας ταύτης ἀπεστάλη.
Gr-East 26. Ἄνδρες ἀδελφοί, υἱοὶ γένους Ἀβραὰμ καὶ οἱ ἐν ὑμῖν φοβούμενοι τὸν Θεόν,
ἡμῖν ὁ λόγος τῆς σωτηρίας ταύτης ἀπεστάλη.
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TKIS 26. Miehet, veljet, Aabrahamin suvun lapset ja ne teistä, jotka pelkäätte Jumalaa, teille* on
tämän pelastuksen sana lähetetty.
FiSTLK2017 26. Miehet, veljet, te Aabrahamin suvun lapset, ja jumalaapelkäävät, meille on lähetetty
sana tästä pelastuksesta.
Biblia1776 26. Miehet, rakkaat veljet, Abrahamin suvun lapset, ja jotka teissä ovat Jumalaa
pelkääväiset, teille on tämän autuuden sana lähetetty.
CPR1642 26. MIehet rackat weljet Abrahamin sugun lapset ja muut Jumalata pelkäwäiset teille on
tämän autuuden puhe lähetetty.
UT1548 26. Te Miehet/ Rackat Weliet/ Te Abrahamin sughun Lapset/ ia ne iotca teisse Jumalata
pelkeuet/ Teille ombi Temen terueydhen Puhe lähetetty.( Te miehet/ Rakkaat weljet/ Te Abrahamin
suwun lapset/ ja ne jotka teissä Jumalata pelkääwät/ Teille ompi tämän terweyden puhe lähetetty.)
Ref2016NTSve 26. Män och bröder, söner av Abrahams släkt och de bland er som fruktar Gud, till
er har ordet om denna frälsning blivit sänt.
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TR Scriverer 27. οἱ γὰρ κατοικοῦντες ἐν Ἰερουσαλὴμ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν, τοῦτον

ἀγνοήσαντες, καὶ τὰς φωνὰς τῶν προφητῶν τὰς κατὰ πᾶν σάββατον
ἀναγινωσκομένας, κρίναντες ἐπλήρωσαν.
Gr-East 27. οἱ γὰρ κατοικοῦντες ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν τοῦτον

ἀγνοήσαντες, καὶ τὰς φωνὰς τῶν προφητῶν τὰς κατὰ πᾶν σάββατον
ἀναγινωσκομένας κρίναντες ἐπλήρωσαν,
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TKIS 27. Sillä koska Jerusalemin asukkaat ja heidän hallitusmiehensä eivät tunteneet Jeesusta*,
niin he Hänet tuomitessaan myös toteuttivat profeettain sanat, joita joka sapatti luetaan.
FiSTLK2017 27. Sillä koska Jerusalemin asukkaat ja heidän hallitusmiehensä eivät Jeesusta
tunteneet, he hänet tuomitessaan toteuttivat profeettojen sanat, joita joka sapatti luetaan.
Biblia1776 27. Sillä Jerusalemin asuvaiset ja heidän ylimmäisensä, ettei he tätä tunteneet, ovat he
myös prophetain äänet, joita kunakin sabbatina luetaan, tuomitessansa täyttäneet.
CPR1642 27. Sillä Jerusalemin asuwaiset ja heidän ylimmäisens ettei he händä tundenet eikä
Prophetain äniä joita cunakin Sabbathina luetan: owat he nämät heidän duomiollans täyttänet.
UT1548 27. Sille ne iotca Jerusalemis asuit/ ia heiden Ylimeisens/ ettei he Hende tundenuet/ eikä
Prophetadhen änijä( iotca cunakin Sabbathina luetan) ouat he neite sanoi heiden Domiollans
teuttenyet.( Sillä ne jotka Jerusalemissa asuit/ ja heidän ylimmäisensä/ ettei he häntä tunteneet/
eikä prophetaiden ääniä( jotka kunakin Sabbattina luetaan) owat he näitä sanoja heidän
tuomiollansa täyttäneet.)
Ref2016NTSve 27. (Men) eftersom folket i Jerusalem och deras ledare inte förstod vem han var,
och inte heller profeternas budskap som läses varje sabbat, har de uppfyllt (dem) genom att döma
(honom).
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TR Scriverer 28. καὶ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου εὑρόντες, ᾐτήσαντο Πιλάτον ἀναιρεθῆναι
αὐτόν.
Gr-East 28. καὶ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου εὑρόντες ᾐτήσαντο Πιλᾶτον ἀναιρεθῆναι
αὐτόν.
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TKIS 28. Vaikka he eivät löytäneet Hänestä mitään kuolemanrikosta, he pyysivät Pilatukselta, että
Hänet surmattaisiin.
FiSTLK2017 28. Vaikka he eivät löytäneet mitään syytä kuolemaan, he anoivat Pilatukselta, että
hänet surmattaisiin.

Biblia1776 28. Ja vaikka ei he yhtään kuoleman syytä löytäneet, anoivat he kuitenkin Pilatukselta,
että hän piti tapettaman.
CPR1642 28. Ja waicka ei he yhtän cuoleman syytä hänes löynnet anoit he cuitengin Pilatuxelda
händä tappaxens.
UT1548 28. Ja waicka eiuet he ychten Coleman szyte henen cansans leutenyet/ anoit he quitengin
Pilatuselda hende tappaxens.( Ja waikka eiwät he yhtään kuoleman syytä hänen kanssansa
löytäneet/ anoit he kuitenkin Pilatukselta häntä tappaaksensa.)
Ref2016NTSve 28. Och trots att de inte fann något giltigt skäl att döda (honom), krävde de att
Pilatus skulle låta avrätta honom.
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TR Scriverer 29. ὡς δὲ ἐτέλεσαν ἅπαντα τὰ περὶ αὐτοῦ γεγραμμένα, καθελόντες ἀπὸ τοῦ
ξύλου, ἔθηκαν εἰς μνημεῖον.
Gr-East 29. ὡς δὲ ἐτέλεσαν πάντα τὰ περὶ αὐτοῦ γεγραμμένα, καθελόντες ἀπὸ τοῦ
ξύλου ἔθηκαν εἰς μνημεῖον.
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TKIS 29. Ja täytettyään kaiken mitä Hänestä oli kirjoitettu, he ottivat Hänet alas puusta ja panivat
hautaan.
FiSTLK2017 29. Kun he olivat täyttäneet kaiken, mikä hänestä on kirjoitettu, he ottivat hänet alas
puusta ja panivat hautaan.
Biblia1776 29. Ja kuin he kaikki olivat täyttäneet, mitä hänestä kirjoitettu oli, ottivat he hänen puun
päältä ja panivat hautaan.
CPR1642 29. Ja cuin he caicki olit täyttänet mitä hänestä kirjoitettu oli otit he hänen puun pääldä ja
panit hautan.
UT1548 29. Ja quin he nyt caiki olit teuttenyet/ mite heneste kirioitettu oli/ nin he poisotit henen
Puun pälde/ ia panit henen Hautaan.( Ja kuin he nyt kaikki olit täyttäneet/ mitä hänestä kirjoitettu
oli/ niin he poisotit hänen puun päältä/ ja panit hänen hautaan.)
Ref2016NTSve 29. Och när de hade fullbordat allt som var skrivet om honom, tog de ner honom
från träet och lade (honom) i en grav.
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TR Scriverer 30. ὁ δὲ Θεὸς ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν•
Gr-East 30. ὁ δὲ Θεὸς ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν·
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TKIS 30. Mutta Jumala herätti Hänet kuolleista.
FiSTLK2017 30. Mutta Jumala herätti hänet kuolleista.
Biblia1776 30. Mutta Jumala herätti hänen kuolleista.
CPR1642 30. Mutta Jumala herätti hänen cuolluista.
UT1548 30. Mutta Jumala ylesheretti henen Colluista/( Mutta Jumala ylös herätti hänen
kuolleista/)
Ref2016NTSve 30. Men Gud uppväckte honom från de döda.
31
TR Scriverer 31. ὃς ὤφθη ἐπὶ ἡμέρας πλείους τοῖς συναναβᾶσιν αὐτῷ ἀπὸ τῆς
Γαλιλαίας εἰς Ἰερουσαλήμ, οἵτινες εἰσι μάρτυρες αὐτοῦ πρὸς τὸν λαόν.
Gr-East 31. ὃς ὤφθη ἐπὶ ἡμέρας πλείους τοῖς συναναβᾶσιν αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας εἰς
Ἱερουσαλήμ, οἵτινές εἰσι μάρτυρες αὐτοῦ πρὸς τὸν λαόν.
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TKIS 31. Ja Hän ilmestyi useina päivinä niille, jotka Hänen kanssaan olivat tulleet Galileasta
Jerusalemiin ja jotka nyt ovat Hänen todistajansa kansan edessä.
FiSTLK2017 31. Hän ilmestyi useina päivinä niille, jotka olivat tulleet hänen kanssaan Galileasta
Jerusalemiin ja jotka ovat hänen todistajiaan kansan edessä.
Biblia1776 31. Ja hän on monta päivää niiltä nähty, jotka hänen kanssansa Galileasta Jerusalemiin
olivat menneet ylös, jotka ovat hänen todistajansa kansan edessä.
CPR1642 31. Ja hän on nijldä nähty monda päiwä jotca hänen cansans Galileast Jerusalemijn
mennet olit jotca owat hänen todistajans Canssan edes.
UT1548 31. ia hen ombi nächty monda peiue nijlde iotca ynne olit henen cansans Galileast
ylesmennyet Jerusalemijn/ iotca ouat henen Todhistaians Canssan edes.( ja hän ompi nähty

monta päiwää niiltä jotka ynnä olit hänen kanssansa Galileasta ylös mennyt Jerusalemiin/ jotka
owat hänen todistajansa kansan edessä.)
Ref2016NTSve 31. Och han blev sedd under många dagar av dem som hade följt honom från
Galileen upp till Jerusalem, de är hans vittnen inför folket.
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TR Scriverer 32. καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς εὐαγγελιζόμεθα τὴν πρὸς τοὺς πατέρας ἐπαγγελίαν
γενομένην,
Gr-East 32. καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς εὐαγγελιζόμεθα τὴν πρὸς τοὺς πατέρας ἐπαγγελίαν

γενομένην, ὅτι ταύτην ὁ Θεὸς ἐκπεπλήρωκε τοῖς τέκνοις αὐτῶν, ἡμῖν, ἀναστήσας
Ἰησοῦν,
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TKIS 32. Me julistamme teille ilosanomaa isille annetusta lupauksesta, että Jumala on sen
täyttänyt *meille, heidän lapsilleen* herättämällä Jeesuksen,
FiSTLK2017 32. Me julistamme teille sen hyvän sanoman, että Jumala on isille annetun lupauksen
täyttänyt meille, heidän lapsilleen, herättäen Jeesuksen,
Biblia1776 32. Ja me ilmoitamme myös teille sen lupauksen, joka isille luvattiin, että Jumala on
sen meille heidän lapsillensa täyttänyt, herättäin Jesuksen.
CPR1642 32. Ja me ilmoitamme myös teille sen lupauxen cuin meidän Isillemme luwattin jonga
Jumala on meille heidän lapsillens täyttänyt.
UT1548 32. Ja me ilmoitam mös teille sen Lupauxen/ ioca meiden Isillem techtin/ ette Jumala
ombi teuttenyt sen meillen/ iotca olema heiden Lapsens/( Ja me ilmoitamme myös teille sen
lupauksen/ joka meidän isillemme tehtiin/ että Jumala ompi täyttänyt sen meillen/ jotka olemme
heidän lapsensa/)
Ref2016NTSve 32. Och vi förkunnar för er det glada budskapet, att det löfte som gavs till fäderna,
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TR Scriverer 33. ὅτι ταύτην ὁ Θεὸς ἐκπεπλήρωκε τοῖς τέκνοις αὐτῶν ἡμῖν, ἀναστήσας
Ἰησοῦν• ὡς καὶ ἐν τῷ ψαλμῷ τῷ δευτέρῳ γέγραπται, Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον
γεγέννηκά σε.
Gr-East 33. ὡς καὶ ἐν τῷ ψαλμῷ τῷ δευτέρῳ γέγραπται· υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον
γεγέννηκά σε.
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TKIS 33. niin kuin myös toisessa psalmissa on kirjoitettu: 'Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä
olen sinut synnyttänyt.
FiSTLK2017 33. niin kuin myös toisessa psalmissa on kirjoitettu: 'Sinä olet minun Poikani, tänä
päivänä minä olen sinut synnyttänyt.'
Biblia1776 33. Niinkuin toisessa psalmissa kirjoitettu on: sinä olet minun Poikani, tänäpänä minä
sinun synnytin.
CPR1642 33. Sijnä että hän herätti Jesuxen nijncuin toisesa Psalmisa kirjoitettu on: Sinä olet minun
Poican tänäpän minä sinun synnytin.
UT1548 33. Sijnä ette he' ylesheretti Iesusen/ Nin quin ensimeises Psalmisa kirioitettu on/ Sine
olet minun Poican/ Tenepene mine sinun synnyttin.( Siinä että hän ylösherätti Jesuksen/ Niin kuin
ensimmäisessä psalmissa kirjoitettu on/ Sinä olet minun Poikani/ Tänäpänä minä sinun synnytin.)
Ref2016NTSve 33. det har Gud uppfyllt åt oss, deras barn, genom att han har rest upp Jesus,
såsom det också står skrivet i andra psalmen: Du är min Son, i dag har jag fött dig.
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TR Scriverer 34. ὅτι δὲ ἀνέστησεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, μηκέτι μέλλοντα ὑποστρέφειν εἰς
διαφθοράν, οὕτως εἴρηκεν ὅτι Δώσω ὑμῖν τὰ ὅσια Δαβὶδ τὰ πιστά.
Gr-East 34. ὅτι δὲ ἀνέστησεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν μηκέτι μέλλοντα ὑποστρέφειν εἰς
διαφθοράν, οὕτως εἴρηκεν, ὅτι δώσω ὑμῖν τὰ ὅσια Δαυῒδ τὰ πιστά.
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TKIS 34. Ja että Hän herätti Hänet kuolleista, niin ettei Hän enää palaa maatumiseen, siitä Hän on
sanonut näin: 'Annan teille Daavidin saamat varmat pyhät lupaukset,'
FiSTLK2017 34. Siitä, että hän herätti hänet kuolleista, niin ettei hän enää palaa katoavaisuuteen,
hän on sanonut näin: 'Annan teille pyhät ja lujat Daavidin armot.'
Biblia1776 34. Mutta siitä, että hän hänen kuolleista herätti, eikä silleen tule turmelukseen, sanoi
hän näin: minä tahdon teille antaa ne lujat Davidin armot.
CPR1642 34. Mutta sijtä että hän hänen cuolluista herätti eikä sillen tule turmeluxeen sanoi hän
näin: Minä tahdon teille anda uscollisest sen Armon cuin Dawidille luwattin.
UT1548 34. Mutta site ette hen ylesheretti henen coolluista/ nin ettei hen sillen iellenstule
turmeluxen/ sanoi hen nein/ Mine wskolisesta tadhon teille anda se' Armon ioca Dauidille luuattin.(
Mutta sitä että hän ylös herätti hänen kuolleista/ niin ettei hän silleen jällens tule turmelukseen/
sanoi hän näin/ Minä uskollisesti tahdon teille antaa sen armon joka Dawidille luwattiin.)
Ref2016NTSve 34. Och angående att han har rest upp honom från de döda, så att han inte mer ska
återvända till förgängelsen, det har han sagt på följande sätt: Jag vill ge er Davids heliga löften, de
trofasta.
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TR Scriverer 35. διὸ καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει, Οὐ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν•
Gr-East 35. διὸ καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει· οὐ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν.
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TKIS 35. Sen vuoksi Hän myös toisaalla sanoo: 'Sinä et salli Pyhäsi nähdä maatumista:
FiSTLK2017 35. Sen tähden hän myös toisessa paikassa sanoo: 'Sinä et salli Pyhäsi nähdä
katoavaisuutta.'
Biblia1776 35. Sentähden hän myös sanoo toisessa paikassa: et sinä salli sinun Pyhäs turmelusta
näkevän.
CPR1642 35. Sentähden hän myös sano toises paicas: et sinä salli sinun Pyhäs turmelusta
näkewän.
UT1548 35. Senteden he' mös sano toises paicas/ Edh sine salli/ ette sinun Pyhes turmeluxen
näkepi/( Sentähden hän myös sanoo toisessa paikassa/ Et sinä salli/ ettei sinun pyhäsi
turmeluksen näkeepi/)
Ref2016NTSve 35. Därför säger han också på ett annat (ställe): Du ska inte låta din Helige se
förgängelsen.
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TR Scriverer 36. Δαβὶδ μὲν γὰρ ἰδίᾳ γενεᾷ ὑπηρετήσας τῇ τοῦ Θεοῦ βουλῇ ἐκοιμήθη, καὶ
προσετέθη πρὸς τοὺς πατέρας αὐτοῦ, καὶ εἶδε διαφθοράν•
Gr-East 36. Δαυῒδ μὲν γὰρ ἰδίᾳ γενεᾷ ὑπηρετήσας τῇ τοῦ Θεοῦ βουλῇ ἐκοιμήθη καὶ
προσετέθη πρὸς τοὺς πατέρας αὐτοῦ καὶ εἶδε διαφθοράν·
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TKIS 36. Sillä palveltuaan omaa sukupolveansa Jumalan tahdon mukaan Daavid nukkui pois ja
otettiin isäinsä luo, ja hän näki maatumisen.
FiSTLK2017 36. Sillä kun Daavid oli aikanaan Jumalan tahtoa palvellut, hän nukkui ja tuli otetuksi
isiensä luo ja näki katoavaisuuden.
Biblia1776 36. Sillä David, kuin hän ajallansa oli Jumalan tahtoa palvellut, nukkui, ja pantiin isäinsä
tykö, ja näki turmeluksen.
CPR1642 36. Mutta cosca Dawid ajallans oli Jumalan tahto palwellut nuckui hän ja pandin Isäins
tygö ja näki turmeluxen.
UT1548 36. Sille tosin coska Dauid henen ijesens oli paluelut Jumalan tachto/ nin hen nukui/ ia
pandin henen Iseins tyge/ ia näki turmeluxen/( Sillä tosin koska Dawid hänen ijässänsä oli
palwellut Jumalan tahtoa/ niin hän nukkui/ ja pantiin hänen isäinsä tykö/ ja näki turmeluksen/)
Ref2016NTSve 36. För David insomnade ju, efter att han (i) sin generation hade tjänat Guds vilja
och blev samlad till sina fäder och såg förgängelsen.
TR Scriverer 37. ὃν δὲ ὁ Θεὸς ἤγειρεν, οὐκ εἶδε διαφθοράν.
Gr-East 37. ὃν δὲ ὁ Θεὸς ἤγειρεν, οὐκ εἶδε διαφθοράν.
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Jumala jonka herätti ei
TKIS 37. Mutta Hän, jonka Jumala herätti, ei nähnyt maatumista.
FiSTLK2017 37. Mutta hän, jonka Jumala herätti, ei nähnyt katoavaisuutta.

Biblia1776 37. Mutta se, jonka Jumala herätti, ei ole nähnyt turmelusta.
CPR1642 37. Mutta se jonga Jumala herätti ei ole turmelusta nähnyt.
UT1548 37. Mutta Se/ ionga Jumala ylesheretti/ ei ole turmelusta nähnyt.( Mutta se/ jonka Jumala
ylös herätti/ ei ole turmelusta nähnyt.)
Ref2016NTSve 37. Men han som Gud har rest upp har inte sett förgängelsen.
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TR Scriverer 38. γνωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν, ἄνδρες ἀδελφοί, ὅτι διὰ τούτου ὑμῖν ἄφεσις
ἁμαρτιῶν καταγγέλλεται•
Gr-East 38. γνωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν, ἄνδρες ἀδελφοί, ὅτι διὰ τούτου ὑμῖν ἄφεσις
ἁμαρτιῶν καταγγέλλεται,
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TKIS 38. Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että Hänen ansiostaan julistetaan teille syntien
anteeksianto.
FiSTLK2017 38. Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttaan julistetaan teille
syntien anteeksiantamus
Biblia1776 38. Sentähden olkoon teille tiettävä, miehet, rakkaat veljet, että teille tämän kautta
ilmoitetaan syntein anteeksi antamus:
CPR1642 38. Sentähden olcon teille tiettäwä miehet rackat weljet: että teille tämän cautta
ilmoitetan syndein andexiandamus caikista nijstä joista et te woinet Mosexen Lain cautta
wapahdexi tulla.
UT1548 38. Senteden olcoon teille tietteue/ Te Miehet Rackat weliet/ Ette teille ilmoitetan Synnein
andexiandamus Temen cautta/ ia mös caikista nijste ioista ette te woineet Mosesen Lain cautta
wapadhexi tulla.( Sentähden olkoon teille tiettäwä/ Te miehet rakkaat weljet/ että teille ilmoitetaan
syntein anteeksiantamus tämän kautta/ ja myös kaikista niistä joista ette te woineet Moseksen
lain kautta wapahdetuksi tulla.)
Ref2016NTSve 38. Därför ska ni nu veta, män (och) bröder, att det är genom honom syndernas
förlåtelse predikas för er,
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TR Scriverer 39. καί ἀπό πάντων ὤν οὐκ ἠδυνήθητε ἐν τῷ νόμῳ Μωσέως δικαιωθῆναι,

ἐν τούτῳ πᾶς ὁ πιστεύων δικαιοῦται
Gr-East 39. καὶ ἀπὸ πάντων ὧν οὐκ ἠδυνήθητε ἐν τῷ νόμῳ Μωϋσέως δικαιωθῆναι, ἐν
τούτῳ πᾶς ὁ πιστεύων δικαιοῦται.
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TKIS 39. Ja Hänessä jokainen, joka uskoo, vanhurskautetaan kaiken sen suhteen, minkä suhteen
ette voineet Mooseksen lain nojalla vanhurskautua.
FiSTLK2017 39. ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä
te ette voineet Mooseksen lain kautta tulla vanhurskaiksi.
Biblia1776 39. Ja kaikista niistä, joista ette voineet Moseksen lain kautta vanhurskaaksi tulla,
tämän kautta jokainen, joka uskoo, tulee vanhurskaaksi.
CPR1642 39. Mutta joca tämän päälle usco se tule wanhurscaxi.
UT1548 39. Mutta ioca Temen päle vskopi/ se tule wanhurskaxi.( Mutta joka tämän päälle
uskoopi/ se tulee wanhurskaaksi.)
Ref2016NTSve 39. och att var och en som tror blir rättfärdiggjord i honom från allt det som ni inte
kunde bli rättfärdiggjorda från genom Mose lag.
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TR Scriverer 40. βλέπετε οὖν μὴ ἐπέλθῃ ἐφ’ ὑμᾶς τὸ εἰρημένον ἐν τοῖς προφήταις,
Gr-East 40. βλέπετε οὖν μὴ ἐπέλθῃ ἐφ’ ὑμᾶς τὸ εἰρημένον ἐν τοῖς προφήταις·
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TKIS 40. Varokaa siis, ettei teitä kohtaa se, mikä on puhuttu profeetoissa:
FiSTLK2017 40. Kavahtakaa siis, ettei teissä täyty se, mikä on puhuttu profeetoissa:
Biblia1776 40. Katsokaat siis, ettei teidän päällenne se tule, mitä prophetain kautta sanottu on:
CPR1642 40. Cadzocat sijs ettei teidän päällenne se tule cuin Prophetan cautta sanottu on:
UT1548 40. Catzotat sis nyt ettei teiden pälen tule/ quin Prophetisa ombi sanottu/( Katsokaat siis
nyt ettei teidän päällen tule/ kuin prophetaissa ompi sanottu/)
Ref2016NTSve 40. Se därför till att det som blivit sagt genom profeterna inte kommer över er:
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TR Scriverer 41. Ἴδετε, οἱ καταφρονηταί, καὶ θαυμάσατε, καὶ ἀφανίσθητε• ὅτι ἔργον ἐγὼ
ἐργάζομαι ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν, ἔργον ῷ οὐ μὴ πιστεύσητε, ἐάν τις ἐκδιηγῆται ὑμῖν.
Gr-East 41. ἴδετε, οἱ καταφρονηταί, καὶ θαυμάσατε καὶ ἀφανίσθητε, ὅτι ἔργον ἐγὼ

ἐργάζομαι ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν, ἔργον ᾧ οὐ μὴ πιστεύσητε ἐάν τις ἐκδιηγῆται ὑμῖν.
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TKIS 41. 'Katsokaa, halveksijat ja ihmetelkää ja hukkukaa, sillä teen teidän päivinänne teon; teon,
jota ette totisesti uskoisi, jos joku sen teille kertoisi.'"
FiSTLK2017 41. 'Katsokaa, te halveksijat, ja ihmetelkää ja hukkukaa, sillä minä teen teidän
päivinänne teon, teon, jota ette uskoisi, jos joku kertoisi sen teille.'"
Biblia1776 41. Katsokaat, te ylönkatsojat, ja ihmetelkäät ja hukkukaat; sillä minä teen yhden työn
teidän aikananne, sen työn, jota ei teidän pidä uskoman, jos joku sanois teille.
CPR1642 41. Cadzocat te ylöncadzojat ihmetelkät ja cadzocat: sillä minä teen yhden työn teidän
aicananne jota et te usco ehkä jocu sijtä sanois teille.
UT1548 41. Catzocat te Ylencatzoijat ia ihmetikä ia poiskatocat/ Sille mine teen ydhen töön teiden
aicanan/ iota ette te vsko/ ios iocu teille site luettelis.( Katsokaat te ylenkatsojat ja ihmehtikää ja
pois katsokaat/ Sillä minä teen yhden työn teidän aikanaan/ jota ette te usko/ jos joku teille sitä
luettelisi.)
Ref2016NTSve 41. Se, ni föraktare, och förundra er och gå under, för jag utför i era dagar ett verk,
som ni aldrig skulle tro om någon berättar det för er.
42
TR Scriverer 42. Ἐξιόντων δὲ ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶν Ἰουδαίων, παρεκάλουν τὰ ἔθνη εἰς

τὸ μεταξὺ σάββατον λαληθῆναι αὐτοῖς τὰ ῥήματα ταῦτα
Gr-East 42. Ἐξιόντων δὲ αὐτῶν ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶν Ἰουδαίων παρεκάλουν τὰ ἔθνη
εἰς τὸ μεταξὺ σάββατον λαληθῆναι αὐτοῖς τὰ ῥήματα ταῦτα.
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TKIS 42. *Juutalaisten mentyä ulos synagoogasta pakanat* pyysivät seuraavana sapattina
puhumaan heille näitä asioita.
FiSTLK2017 42. Kun he lähtivät ulos juutalaisten synagogasta, pyysivät pakanat heitä puhumaan
näitä asioita tulevanakin sapattina.
Biblia1776 42. Kuin Juudalaiset synagogasta läksivät, rukoilivat pakanat, että sabbatin välissä
heille niitä sanoja puhuttaisiin.
CPR1642 42. COsca Judalaiset Synagogasta läxit rucoilit pacanat Sabbathin wälis heillens nijtä
sanoja puhuman.
UT1548 42. Quin nyt Juttat Sinagogast wlosmenit/ nin Pacanat rucolit/ ette he Sabbathin wälille ne
Sanat heille puhuisit.( Kuin nyt juuttaat synagogasta ulos menit/ niin pakanat rukoilit/ että he
Sabbathin wälillä ne sanat heille puhuisit.)
Ref2016NTSve 42. Och när judarna gick ut ur synagogan, bad hedningarna att de nästa
sabbatsdag skulle predika för dem om samma sak.
43
TR Scriverer 43. λυθείσης δὲ τῆς συναγωγῆς, ἠκολούθησαν πολλοὶ τῶν Ἰουδαίων καὶ
τῶν σεβομένων προσηλύτων τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Βαρνάβᾳ• οἵτινες προσλαλοῦντες
αὐτοῖς, ἔπειθον αὐτοὺς ἐπιμένειν τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ.
Gr-East 43. λυθείσης δὲ τῆς συναγωγῆς ἠκολούθησαν πολλοὶ τῶν Ἰουδαίων καὶ τῶν

σεβομένων προσηλύτων τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Βαρνάβᾳ, οἵτινες προσλαλοῦντες αὐτοῖς
ἔπειθον αὐτοὺς προσμένειν τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ.
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TKIS 43. Synagoogaväen hajaannuttua seurasivat monet juutalaiset ja Jumalaa pelkäävät
käännynnäiset Paavalia ja Barnabasta, jotka puhuivat heille ja kehoittivat heitä pysymään Jumalan
armossa.
FiSTLK2017 43. Kun synagogasta hajaannuttiin, seurasivat monet juutalaiset ja jumalaapelkäävät
käännynnäiset Paavalia ja Barnabasta, jotka puhuivat heille ja kehottivat heitä pysymään Jumalan
armossa.
Biblia1776 43. Ja kuin synagogan joukko erkani, seurasi monta Juudalaista ja myös monta
jumalista uutta Juudalaista Paavalia ja Barnabasta, jotka heille puhuivat, ja heitä neuvoivat
Jumalan armossa pysymään.
CPR1642 43. Ja cosca Synagogan joucko ercani seurais Pawalita ja Barnabasta monda Judalaista
ja myös monda Jumalata pelkäwäistä vtta Judalaista joita he neuwoit Jumalan armosa pysymän.
UT1548 43. Ja coska sis Sinagogan ioucko erkani/ seurasit Paualia ia Barnabasta monda Juttaist
ia Jumalan pelkeueiset Wdhet Jwttat/ Mutta he sanoit heille/ ia neuuoit heite pysymen Jumalan
armosa.( Ja koska siis synagogan joukko erkani/ seurasit Pawalia ja Barnabasta monta juuttaista
ja Jumalan pelkääwäiset uuden juuttaat/ Mutta he sanoit heille/ ja neuwoit heitä pysymään
Jumalan armossa.)
Ref2016NTSve 43. Men då församlingen skildes åt, följde många judar och gudfruktiga proselyter
Paulus och Barnabas, som talade till dem och uppmanade dem att förbli i Guds nåd.
44
TR Scriverer 44. Τῷ δὲ ἐρχομένῳ σαββάτῳ σχεδὸν πᾶσα ἡ πόλις συνήχθη ἀκοῦσαι τὸν
λόγον τοῦ Θεοῦ.
Gr-East 44. Τῷ δὲ ἐρχομένῳ σαββάτῳ σχεδὸν πᾶσα ἡ πόλις συνήχθη ἀκοῦσαι τὸν λόγον
τοῦ Θεοῦ.

τῷ

δὲ

ἐρχομένῳ σαββάτῳ σχεδὸν πᾶσα ἡ

tō
de
erchomenō sabbatō
G3588 G1161 G2064
G4521
ja
tullessa
sapatin

τὸν

λόγον τοῦ

πόλις

συνήχθη ἀκοῦσαι

polis
synēchthē akousai
schedon pasa hē
G191
G4975 G3956 G3588 G4172 G4863
melkein koko
kaupunki kokoontui kuulemaan

Θεοῦ

logon tou
ton
Theou
G3588 G3056 G3588 G2316
Jumalan
sanaa
TKIS 44. Seuraavana sapattina kokoontui lähes koko kaupunki kuuntelemaan Jumalan sanaa.
FiSTLK2017 44. Seuraavana sapattina kokoontui lähes koko kaupunki kuulemaan Jumalan sanaa.

Biblia1776 44. Mutta sitte lähimmäisenä lepopäivänä kokoontui lähes kaikki kaupunki Jumalan
sanaa kuulemaan.
CPR1642 44. MUtta sijtte lähimmäisnä lepopäiwänä cocounsi lähes caicki Caupungi Jumalan sana
cuuleman.
UT1548 44. Mutta lehimeisse Lepopeiuen senielkin coconsi lehes caiki se Caupungi cwleman
Jumalan sana.( Mutta lähimmäisenä lepopäiwänä sen jälkeen kokounsi lähes kaikki se kaupunki
kuulemaan Jumalan sanaa.)
Ref2016NTSve 44. Och följande sabbat kom nästan hela staden tillsammans för att höra Guds ord.
45
TR Scriverer 45. ἰδόντες δὲ οἱ Ἰουδαῖοι τοὺς ὄχλους ἐπλήσθησαν ζήλου, καὶ ἀντέλεγον
τοῖς ὑπὸ τοῦ Παύλου λεγομένοις, ἀντιλέγοντες καὶ βλασφημοῦντες.
Gr-East 45. ἰδόντες δὲ οἱ Ἰουδαῖοι τοὺς ὄχλους ἐπλήσθησαν ζήλου καὶ ἀντέλεγον τοῖς
ὑπὸ τοῦ Παύλου λεγομένοις ἀντιλέγοντες καὶ βλασφημοῦντες.
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TKIS 45. Mutta nähdessään kansanjoukot, juutalaiset tulivat kiihkoa täyteen ja väittelivät (torjuen
ja) rienaten Paavalin puheita vastaan.
FiSTLK2017 45. Mutta nähdessään kansanjoukot juutalaiset tulivat kiihkoa täyteen ja väittelivät
Paavalin puheita vastaan ja pilkkasivat.
Biblia1776 45. Kuin Juudalaiset näkivät kansan, täytettiin he kateudesta, ja sanoivat vastaan niitä,
mitä Paavalilta sanoittiin, sanoen vastaan ja pilkaten.
CPR1642 45. Cosca Judalaiset sen näit täytettin he cateudesta ja sanoit juuri wastan nijtä cuin
Pawalilda sanottin wastan sanoden ja pilcaten.
UT1548 45. Coska nyt Juttat sen Canssan neit/ teutetin he Cateudhesta/ ia iuri wastan sanoit
nijte/ iotca Paualilda sanottin wastan sanodhen ia pilcaten.( Koska nyt juuttaat sen kansan näit/
täytettiin he kateudesta/ ja juuri wastaan sanoit niitä/ jotka Paawalilta sanottiin wastaan sanoen ja
pilkaten)
Ref2016NTSve 45. Men när judarna fick se allt folket, fylldes de av avund och talade emot det som
Paulus predikade genom att smäda och säga tvärt emot.

46
TR Scriverer 46. παρρησιασάμενοι δὲ ὁ Παῦλος καὶ ὁ Βαρναβᾶς εἶπον, Ὑμῖν ἦν

ἀναγκαῖον πρῶτον λαληθῆναι τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ. ἐπειδὴ δὲ ἀπωθεῖσθε αὐτόν, καὶ
οὐκ ἀξίους κρίνετε ἑαυτοὺς τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἰδοὺ στρεφόμεθα εἰς τὰ ἔθνη.
Gr-East 46. παρρησιασάμενοι δὲ ὁ Παῦλος καὶ ὁ Βαρνάβας εἶπον· Ὑμῖν ἦν ἀναγκαῖον
πρῶτον λαληθῆναι τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ· ἐπειδὴ δὲ ἀπωθεῖσθε αὐτὸν καὶ οὐκ ἀξίους
κρίνετε ἑαυτοὺς τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἰδοὺ στρεφόμεθα εἰς τὰ ἔθνη.
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TKIS 46. Paavali ja Barnabas puhuivat kuitenkin rohkeasti ja sanoivat: "Teille oli Jumalan sana
ensiksi puhuttava, mutta koska te työnnätte sen luotanne, ettekä katso itseänne iäisen elämän
arvoisiksi, niin katso, me käännymme pakanain puoleen.
FiSTLK2017 46. Silloin Paavali ja Barnabas puhuivat rohkeasti ja sanoivat: "Teille oli Jumalan sana
ensiksi puhuttava, mutta koska työnnätte sen luotanne ettekä katso itseänne mahdollisiksi
iankaikkiseen elämään, katso, [me] käännymme pakanoiden puoleen.
Biblia1776 46. Niin Paavali ja Barnabas puhuivat rohkiasti ja sanoivat: teille piti ensin Jumalan
sanaa puhuttaman; vaan että te sen hylkäätte ja luette itsenne mahdottomaksi ijankaikkiseen
elämään, katso, niinme käännymme pakanain tykö.
CPR1642 46. Nijn Pawali ja Barnabas puhuit rohkiast ja sanoit: teille pidäis ensin Jumalan sana
puhuttaman waan että te sen teildänne hyljätte ja idzennä pidätte kelwotoinna ijancaickiseen
elämän cadzo nijn me käännämme meidäm pacanain tygö:
UT1548 46. Nin Pauali ia Barnabas Rochkiast puhuit ia sanoit/ Teille piti ensin puhuttaman
Jumalan Sana/ Waan ette te sen teilde nyt poishylket/ ia pidhet itzenna epekeluotoinna ija'caikisen
Elemeen/ Catzo/ nin me kienneme meiten Pacaniden tyge.( Niin Pawali ja Barnabas rohkeasti
puhuit ja sanoit/ Teille piti ensin puhuttaman Jumalan sana/ Waan että te sen teiltä nyt pois
hylkäät/ ja pidit itsenne epäkelwoitoinna iankaikkiseen elämään/ Katso/ niin me käännämme
meitän pakanoiden tykö.)
Ref2016NTSve 46. Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt och sa: Det var nödvändigt att Guds
ord först skulle predikas för er. Men eftersom ni stöter det ifrån er och inte anser er värdiga det
eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna.

47
TR Scriverer 47. οὕτω γὰρ ἐντέταλται ἡμῖν ὁ Κύριος, Τέθεικά σε εἰς φῶς ἐθνῶν, τοῦ
εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.
Gr-East 47. οὕτω γὰρ ἐντέταλται ἡμῖν ὁ Κύριος· τέθεικά σε εἰς φῶς ἐθνῶν τοῦ εἶναί σε
εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.
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TKIS 47. Sillä näin on Herra meitä käskenyt: 'Olen pannut sinut pakanain valoksi, jotta olisit
pelastukseksi maan ääriin saakka'."
FiSTLK2017 47. Sillä näin on Herra meitä käskenyt: 'Olen pannut sinut pakanoille valkeudeksi, että
sinä olisit pelastukseksi maan ääriin asti.'"
Biblia1776 47. Sillä niin on Herra meitä käskenyt: minä panin sinun pakanain valkeudeksi, ettäs
olisit autuus, maan ääriin asti.
CPR1642 47. Sillä nijmbä on HERra meitä käskenyt: Minä panen sinun pacanoille walkeudexi ettäs
olisit autuus haman maan ärin asti.
UT1548 47. Sille ette nin ombi HERRA/ meille keskenyt/ Mine Panin sinun Pacanoille Walkeudhexi/
ettes olisit terueys haman Maan ärin asti.( Sillä että niin ompi HERRA/ meille käskenyt/ Minä panin
sinun pakanoille walkeudeksi/ ettäs olisit terweys hamaan maan ääriin asti.)
Ref2016NTSve 47. För så har Herren befallt oss: Jag har satt dig till ett ljus för hedningarna, för att
du ska bli till frälsning intill jordens yttersta gräns.
48
TR Scriverer 48. ἀκούοντα δὲ τὰ ἔθνη ἔχαιρον, καὶ ἐδόξαζον τὸν λόγον τοῦ Κυρίου, καὶ

ἐπίστευσαν ὅσοι ἦσαν τεταγμένοι εἰς ζωὴν αἰώνιον
Gr-East 48. ἀκούοντα δὲ τὰ ἔθνη ἔχαιρον καὶ ἐδέξαντο τὸν λόγον τοῦ Κυρίου, καὶ
ἐπίστευσαν ὅσοι ἦσαν τεταγμένοι εἰς ζωὴν αἰώνιον·
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TKIS 48. Sen kuullessaan pakanat iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa ja uskoivat, kaikki, jotka olivat
säädetyt iäiseen elämään.
FiSTLK2017 48. Sen kuullessaan pakanat iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa ja uskoivat, kaikki ne,
jotka olivat säädetyt iankaikkiseen elämään.
Biblia1776 48. Ja kuin pakanat sen kuulivat, iloitsivat he ja kunnioittivat Herran sanaa; ja niin monta
uskoi, kuin ijankaikkiseen elämään säädetty oli.
CPR1642 48. Ja cuin pacanat sen cuulit iloidzit he ja cunnioitit HERran sana ja nijn monda uscoi
cuin ijancaickiseen elämän säätty oli.
UT1548 48. Ja quin Pacanat sen cwlit/ nin he iloitzit ia cunnioitit HERRAN sana/ ia vskoit nin wsia
quin edessätyt olit ijancaikesen Elemeen.( Ja kuin pakanat sen kuulit/ niin he iloitsit ja kunnioitit
HERRAN sanaa/ ja uskoit niin uusia kuin edessäädyt olit iankaikkiseen elämään.)
Ref2016NTSve 48. När hedningarna hörde detta, blev de glada och prisade Herrens ord, och de
kom till tro, så många som var bestämda till evigt liv.
TR Scriverer 49. διεφέρετο δὲ ὁ λόγος τοῦ Κυρίου δι’ ὅλης τῆς χώρας.
Gr-East 49. διεφέρετο δὲ ὁ λόγος τοῦ Κυρίου δι’ ὅλης τῆς χώρας.
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TKIS 49. Ja Herran sanaa levitettiin kautta koko seudun.
FiSTLK2017 49. Herran sanaa levitettiin koko siihen maakuntaan.
Biblia1776 49. Ja Herran sana leveni kaikkeen siihen maakuntaan.
CPR1642 49. Ja HERran sana lewitettin caicken sijhen maacundan.
UT1548 49. Ja HERRAN sana wlosleuitettijn Ylitze caiken sen Maakunnan.( Ja HERRAN sana
uloslewitettiin ylitse kaiken sen maakunnan.)
Ref2016NTSve 49. Och Herrens ord spreds över hela området.
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TR Scriverer 50. οἱ δὲ Ἰουδαῖοι παρώτρυναν τὰς σεβομένας γυναῖκας καὶ τὰς

εὐσχήμονας καὶ τοὺς πρώτους τῆς πόλεως, καὶ ἐπήγειραν διωγμὸν ἐπὶ τὸν Παῦλον
καὶ τὸν Βαρνάβαν, καὶ ἐξέβαλον αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν.
Gr-East 50. οἱ δὲ Ἰουδαῖοι παρώτρυναν τὰς σεβομένας γυναῖκας καὶ τὰς εὐσχήμονας

καὶ τοὺς πρώτους τῆς πόλεως καὶ ἐπήγειραν διωγμὸν ἐπὶ τὸν Παῦλον καὶ τὸν
Βαρνάβαν, καὶ ἐξέβαλον αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν.
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TKIS 50. Mutta juutalaiset yllyttivät Jumalaa pelkääviä (ja) ylhäisiä naisia ja kaupungin
ensimmäisiä miehiä, ja nostattivat vainon Paavalia ja Barnabasta vastaan ja ajoivat heidät pois
alueeltaan.
FiSTLK2017 50. Mutta juutalaiset yllyttivät jumalaapelkääviä ylhäisiä naisia ja kaupungin
ensimmäisiä miehiä ja nostivat vainon Paavalia ja Barnabasta vastaan, ja ajoivat heidät pois
alueeltaan.
Biblia1776 50. Mutta Juudalaiset yllyttivät jumalisia ja kunniallisia vaimoja, niin myös kaupungin
ylimmäisiä, ja kehoittivat vainon Paavalia ja Barnabasta vastaan; ja he sysäsivät heidät ulos
maansa ääristä.
CPR1642 50. Mutta Judalaiset yllytit jumalisia ja cunnialisia waimoja nijn myös Caupungin
ylimmäisiä Pawalita ja Barnabasta wainoman: ja he sysäisit heidän ulos maacunnistans.
UT1548 50. Mutta Juttat yllytit Jumalalisi ia cunnialisi Waimoia/ ia mös Caupungin Ylismeiset/ ia
matkan saatoit wainon Paualin ia Barnabam wastan/ ia wlossysesit heite heiden Maakunnistans.(
Mutta juuttaat yllytyit jumalisia ja kunniallisia waimoja/ ja myös kaupungin ylimmäiset/ ja matkaan
saatoit wainon Pawalin ja Barnabaan wastaan/ ja ulos sysäsit heitä heidän maakunnistansa.)
Ref2016NTSve 50. Men judarna hetsade de gudfruktiga och ansedda kvinnorna och de ledande
männen i staden och satte i gång en förföljelse mot Paulus och Barnabas och drev bort dem från
sitt område.
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TR Scriverer 51. οἱ δὲ ἐκτιναξάμενοι τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν αὐτῶν ἐπ’ αὐτούς, ἦλθον

εἰς Ἰκόνιον
Gr-East 51. οἱ δὲ ἐκτιναξάμενοι τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν αὐτῶν ἐπ’ αὐτοὺς ἦλθον εἰς
Ἰκόνιον.
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TKIS 51. Mutta he pudistivat tomun jaloistaan heitä vastaan ja menivät Ikonioniin.
FiSTLK2017 51. Niin he pudistivat tomun jaloistaan heitä vastaan ja menivät Ikonioniin.
Biblia1776 51. Mutta he pudistivat tomun jaloistansa heidän päällensä, ja tulivat Ikonioon.
CPR1642 51. Mutta he pudistit tomungin jalgoistans heidän tähtens ja menit Iconioon. Nijn
Opetuslapset täytettin ilolla ja Pyhällä Hengellä.
UT1548 51. Mutta he pudhistit tomun heiden ialghoistans ninen ylitze/ ia he tuli Iconiohon. Nin
Opetuslapset teutettin ilolla ia pyhelle Hengelle.( Mutta he pudistit tomun heidän jaloistansa niiden
ylitse/ ja he tulit Ikoniohon. Niin opetuslapset täytettiin ilolla ja Pyhällä Hengellä.)
Ref2016NTSve 51. Men de skakade dammet av sina fötter mot dem och begav sig till Ikonium.
TR Scriverer 52. οἵ δὲ μαθηταὶ ἐπληροῦντο χαρᾶς καὶ Πνεύματος Ἁγίου.
Gr-East 52. οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπληροῦντο χαρᾶς καὶ Πνεύματος ἁγίου.
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TKIS 52. Ja opetuslapset täyttyivät ilolla ja Pyhällä Hengellä.
FiSTLK2017 52. Mutta opetuslapset tulivat täytetyiksi ilolla ja Pyhällä Hengellä.
Biblia1776 52. Niin opetuslapset täytettiin ilolla ja Pyhällä Hengellä.
CPR1642
UT1548
Ref2016NTSve 52. Och lärjungarna uppfylldes av glädje och den Helige Ande.

Apostolien teot 14 (Acts
1
TR Scriverer 1. Ἐγένετο δὲ ἐν Ἰκονίῳ, κατὰ τὸ αὐτὸ εἰσελθεῖν αὐτοὺς εἰς τὴν

συναγωγὴν τῶν Ἰουδαίων, καὶ λαλῆσαι οὕτως ὥστε πιστεῦσαι Ἰουδαίων τε καὶ
Ἑλλήνων πολὺ πλῆθος.
Gr-East 1. Ἐγένετο δὲ ἐν Ἰκονίῳ κατὰ τὸ αὐτὸ εἰσελθεῖν αὐτοὺς εἰς τὴν συναγωγὴν

τῶν Ἰουδαίων καὶ λαλῆσαι οὕτως ὥστε πιστεῦσαι Ἰουδαίων τε καὶ Ἑλλήνων πολὺ
πλῆθος.
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TKIS 1. Ikonionissa he samoin menivät juutalaisten synagoogaan ja puhuivat niin, että suuri joukko
sekä juutalaisia että kreikkalaisia uskoi.
FiSTLK2017 1. Ikonionissa he menivät samoin juutalaisten synagogaan ja puhuivat, niin että suuri
joukko sekä juutalaisia että kreikkalaisia uskoi.
Biblia1776 1. Niin Ikoniossa tapahtui, että he ynnä menivät sisälle Juudalaisten synagogaan, ja niin
puhuivat, että suuri joukko Juudalaisia ja Grekiläisiä uskoi.
CPR1642 1. NIjn Iconiumis tapahdui että he cocounsit ja saarnaisit Judalaisten Synagogasa että
sangen suuri joucko uscoi Judalaisista ja Grekistä.
UT1548 1. NIn tapachtui Iconios ette he coconsijt/ ia sarnasit Juttain Sinagogas/ nijn ette sangen
swri Joucko seke Juttaist ette Grekist/ vskoi.( Niin tapahtui Ikoniossa että he kokounsit/ ja
saarnasit juuttain synagogassa/ niin että sangen suuri joukko sekä juuttaista että krekistä/ uskoi.)
Ref2016NTSve 1. Och det hände i Ikonium att de gick tillsammans in i judarnas synagoga och
predikade så att en stor mängd av både judar och greker kom till tro.
2
TR Scriverer 2. οἱ δὲ ἀπειθοῦντες Ἰουδαῖοι ἐπήγειραν καὶ ἐκάκωσαν τὰς ψυχὰς τῶν
ἐθνῶν κατὰ τῶν ἀδελφῶν.
Gr-East 2. οἱ δὲ ἀπειθοῦντες Ἰουδαῖοι ἐπήγειραν καὶ ἐκάκωσαν τὰς ψυχὰς τῶν ἐθνῶν
κατὰ τῶν ἀδελφῶν.
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TKIS 2. Mutta uskomattomat* juutalaiset yllyttivät ja kiihottivat pakanain mieltä veljiä vastaan.
FiSTLK2017 2. Mutta epäuskoiset juutalaiset yllyttivät ja kiihdyttivät pakanoiden mieliä veljiä
vastaan.
Biblia1776 2. Mutta uskomattomat Juudalaiset yllyttivät ja pahoittivat pakanain sielut veljiä
vastaan.
CPR1642 2. Mutta uscomattomat Judalaiset yllytit ja pahoitit pacanain sielut weljejä wastan.
UT1548 2. Mutta ne Juttat iotca olit Wskottomat/ yllytit ia pahoitit Pacanadhen Sielut Welijein
wastan.( Mutta ne juuttaat jotka olit uskottomat/ yllytin ja pahoitit pakanaiden sielut weljein
wastaan.)
Ref2016NTSve 2. Men de judar som inte trodde eggade upp hedningarna och gjorde dem fientligt
inställda mot bröderna.
3
TR Scriverer 3. ἱκανὸν μὲν οὖν χρόνον διέτριψαν παρρησιαζόμενοι ἐπὶ τῷ Κυρίῳ τῷ

μαρτυροῦντι τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ, καὶ διδόντι σημεῖα καὶ τέρατα γίνεσθαι διὰ
τῶν χειρῶν αὐτῶν.
Gr-East 3. ἱκανὸν μὲν οὖν χρόνον διέτριψαν παρρησιαζόμενοι ἐπὶ τῷ Κυρίῳ τῷ

μαρτυροῦντι τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ, διδόντι σημεῖα καὶ τέρατα γίνεσθαι διὰ τῶν
χειρῶν αὐτῶν.
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TKIS 3. Niin he viipyivät kauan aikaa ja puhuivat rohkeasti luottaen Herraan, joka todisti armonsa
sanan puolesta antamalla tapahtua tunnustekoja ja ihmeitä heidän kättensä välityksellä.

FiSTLK2017 3. He oleskelivat siellä kauan aikaa ja puhuivat rohkeasti luottaen Herraan, joka
armonsa sanan todistukseksi antoi tapahtua tunnustekoja ja ihmeitä heidän kättensä kautta.
Biblia1776 3. Niin he olivat siellä kauvan aikaa ja puhuivat rohkiasti Herrassa, joka antoi
todistuksen armonsa sanoihin, ja antoi merkit ja ihmeet heidän kättensä kautta tapahtua.
CPR1642 3. Cuitengin olit he sijttekin siellä cauwan aica ja opetit rohkiast HERrasa joca andoi
todistuxen hänen armons sanoihin ja andoi merkit ja ihmet heidän kättens cautta tapahtua.
UT1548 3. Nin he sijtte cauuan aica sielle oleskelit/ ia opetit rochkiasta HERRASA/ ioca
todhistuxen annoi henen Armons Sanohin/ ia annoi ette Merkit ia Ihmet piti heiden Kättens cautta
tapachtuman.( Niin he siitä kauan aikaa siellä oleskelit/ ja opetit rohkeasti HERRASSA/ joka
todistuksen antoi hänen armonsa sanoihin/ ja anoi että merkit ja ihmeet piti heidän kättensä kautta
tapahtuman.)
Ref2016NTSve 3. Så stannade de nu där en längre tid och talade frimodigt i Herren, som
bekräftade ordet om sin nåd, och lät tecken och under ske genom deras händer.
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TR Scriverer 4. ἐσχίσθη δὲ τὸ πλῆθος τῆς πόλεως• καὶ οἱ μὲν ἦσαν σὺν τοῖς Ἰουδαίοις,
οἱ δὲ σὺν τοῖς ἀποστόλοις.
Gr-East 4. ἐσχίσθη δὲ τὸ πλῆθος τῆς πόλεως, καὶ οἱ μὲν ἦσαν σὺν τοῖς Ἰουδαίοις, οἱ δὲ
σὺν τοῖς ἀποστόλοις.
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TKIS 4. Ja kaupungin asukkaat jakautuivat, toiset olivat juutalaisten puolella, toiset taas apostolien
puolella.
FiSTLK2017 4. Mutta kaupungin väestö jakaantui: toiset olivat juutalaisten puolella, toiset taas
apostolien puolella.
Biblia1776 4. Niin sen kaupungin väki erkani: muutamat pitivät Juudalaisten kanssa, ja muutamat
apostolien kanssa.
CPR1642 4. Nijn sen Caupungin wäki ercani muutamat pidit Judalaisten cansa ja muutamat
Apostolitten cansa.
UT1548 4. Nin sen Caupungin wäki eraunsi/ Monicadhat pidhit Juttain cansa/ Ja mwtomat
Apostoleiten cansa.( Niin sen kaupungin wäki eriytyi/ Monikahdat pidit juuttain kanssa/ Ja
muutamat apostoleittein kanssa.)
Ref2016NTSve 4. Men folket i staden delade sig, så att en del höll med judarna och andra med
apostlarna.
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TR Scriverer 5. ὡς δὲ ἐγένετο ὁρμὴ τῶν ἐθνῶν τε καὶ Ἰουδαίων σὺν τοῖς ἄρχουσιν
αὐτῶν, ὑβρίσαι καὶ λιθοβολῆσαι αὐτούς,
Gr-East 5. ὡς δὲ ἐγένετο ὁρμὴ τῶν ἐθνῶν τε καὶ Ἰουδαίων σὺν τοῖς ἄρχουσιν αὐτῶν
ὑβρίσαι καὶ λιθοβολῆσαι αὐτούς,
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TKIS 5. Mutta kun sekä pakanat että juutalaiset päämiehineen aikoivat ruveta pahoinpitelemään ja
kivittämään heitä,
FiSTLK2017 5. Tapahtui, että pakanat ja juutalaiset sekä heidän hallitusmiehensä yrittivät ryhtyä
pahoinpitelemään ja kivittämään heitä.
Biblia1776 5. Kuin siis pakanoilta ja Juudalaisilta kapina nousi, ynnä heidän päämiestensä kanssa,
pilkkaamaan ja kivittämään heitä,
CPR1642 5. COsca pacanoilda ja Judalaisilda capina nousi ja heidän Päämiehildäns pilckaman ja
kiwittämän heitä.
UT1548 5. Coska sis capina nousi Pacanoista ia Juttaista/ ynne heiden Pämiestens cansa/ ette he
tadhoit wäkiwallalla carata heiden pälens/ ia kiuitte heite.( Koska siis kapina nousi pakanoista ja
juuttaista/ ynnä heidän päämiesten kanssa/ että he tahdoit wäkiwallalla karata heidän päällensä/
ja kiwittää heitä.)
Ref2016NTSve 5. Men när både hedningarna och judarna med sina ledare gjorde upp en plan att
misshandla och stena dem,
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TR Scriverer 6. συνιδόντες κατέφυγον εἰς τὰς πόλεις τῆς Λυκαονίας, Λύστραν καὶ
Δέρβην, καὶ τὴν περίχωρον•
Gr-East 6. συνιδόντες κατέφυγον εἰς τὰς πόλεις τῆς Λυκαονίας Λύστραν καὶ Δέρβην
καὶ τὴν περίχωρον,
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TKIS 6. he sen huomattuaan pakenivat Lykaonian kaupunkeihin Lystraan ja Derbeen ja
ympäristöön.
FiSTLK2017 6. Sen huomattuaan he pakenivat Lykaonian kaupunkeihin, Lystraan ja Derbeen, ja
niiden ympäristöön.
Biblia1776 6. Ja kuin he sen ymmärsivät, pakenivat he Lykaonian kaupunkeihin Lystraan ja
Derbeen, ja ympäri sitä lähimaakuntaa,
CPR1642 6. Ja he sen ymmärsit pakenit he Lycaonian maan Caupungeihin Lystraan ja Derbenijn
UT1548 6. Coska he sen ymmersit/ pakenit he nihin Caupungijn Lycaonian maalla/ Lystram ia
Derben/ ia ymberi sen( Koska he sen ymmärsit/ pakenit he niihin kaupunkiin Lykaonian maalla/
Lystraan ja Derbeen/ ja ympäri sen)
Ref2016NTSve 6. så fick de reda på (detta) och flydde till städerna Lystra och Derbe i Lykaonien
och till trakten däromkring.
7 TR Scriverer 7. κἀκεῖ ἦσαν εὐαγγελιζόμενοι.
Gr-East 7. κἀκεῖ ἦσαν εὐαγγελιζόμενοι.
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εὐαγγελιζόμενοι

kakei ēsan
euangelidzomenoi
G2546 G2258 G2097
siellä he olivat julistaen evankeliumia
TKIS 7. Ja siellä he julistivat ilosanomaa.
FiSTLK2017 7. Sielläkin he julistivat evankeliumia.
Biblia1776 7. Ja saarnasivat niissä evankeliumia.
CPR1642 7. Ja ymbärins sitä lähimaacunda saarnaten nijsä Evangeliumita.
UT1548 7. lehimakunnan/ ia sarnasit sielle Euangelium.( lähimaakunnan/ ja saarnasit siellä
ewankelium.)
Ref2016NTSve 7. Och de predikade evangelium där.
8
TR Scriverer 8. Καί τις ἀνὴρ ἐν Λύστροις ἀδύνατος τοῖς ποσὶν ἐκάθητο, χωλὸς ἐκ

κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων, ὃς οὐδέποτε περιεπεπατήκει
Gr-East 8. Καί τις ἀνὴρ ἐν Λύστροις ἀδύνατος τοῖς ποσὶν ἐκάθητο, χωλὸς ἐκ κοιλίας
μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων, ὃς οὐδέποτε περιεπεπατήκει.

καί

τις

ἀνὴρ ἐν

Λύστροις ἀδύνατος τοῖς

tis
kai
anēr en
Lystrois
adynatos
G2532 G5100 G435 G1722 G3082
G102
ja
eräs mies
Lystrassa hervoton

χωλὸς

ἐκ

ποσὶν

ἐκάθητο

posin
ekathēto
tois
G4228
G2521
G3588
jaloistaan istui

κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων ὃς

chōlos
ek
koilias mētros autou hyparchōn hos
G5560
G1537 G2836
G3739
G3384 G846 G5225
joka
rampa/ rampa istui jaloistaan hervoton
kohdusta äitinsä
ollut

οὐδέποτε

περιεπεπατήκει

oudepote
periepepatēkei
G3763
G4043
ei milloinkaan ollut kävellyt
TKIS 8. Lystrassa istui eräs mies, hervoton jaloistaan ja rampa äitinsä kohdusta asti eikä ollut ikinä
kävellyt.
FiSTLK2017 8. Lystrassa oli mies, joka istui siellä. Hän oli hervoton jaloistaan ja rampa äitinsä
kohdusta eikä ollut koskaan kävellyt.
Biblia1776 8. Ja mies Lystrassa, sairas jaloista, istui, rampa hamasta äitinsä kohdusta, joka ei
ikänänsä ollut käynyt.
CPR1642 8. JA yxi mies oli Lystras sairas jalgoista ja istui rambana hamast äitins cohdusta joca ei
ikänäns ollut käynyt cuuli Pawalin puhuwan.
UT1548 8. Ja oli yxi mies Lystras sairas Jalghoista/ istui Rambana/ hamast henen Eitins cohdusta/
ioca eijkenens ollut kieunyt/ cwli Paualin puhuuan.( Ja oli yksi mies Lystrassa sairas jaloista/ istui
rampana/ hamasta hänen äitinsä kohdusta/ joka ikänänsä ei ollut käynyt/ kuuli Pawalin puhuwan.)
Ref2016NTSve 8. Och i Lystra satt en man som inte kunde bruka sina fötter. Han var lam från
födseln och hade aldrig kunnat gå.
9
TR Scriverer 9. οὗτος ἤκουε τοῦ Παύλου λαλοῦντος• ὃς ἀτενίσας αὐτῷ, καὶ ἰδὼν ὅτι
πίστιν ἔχει τοῦ σωθῆναι,
Gr-East 9. οὗτος ἤκουσε τοῦ Παύλου λαλοῦντος· ὃς ἀτενίσας αὐτῷ καὶ ἰδὼν ὅτι πίστιν
ἔχει τοῦ σωθῆναι,

οὗτος ἤκουε τοῦ

Παύλου λαλοῦντος· ὃς

outos ēkoue tou
Paulou lalountos
G3778 G191 G3588 G3972 G2980
hän
kuuli
Paavalin puhuvan

ὅτι

πίστιν ἔχει

τοῦ

ἀτενίσας

αὐτῷ καὶ

ἰδὼν

atenisas
autō kai
idōn
hos
G1492
G816
G846
G2532
G3739
nähdessään
joka
katsoi tarkkaan häntä ja

σωθῆναι

hoti
tou
sōthēnai
pistin echei
G3754 G4102 G2192
G3588 G4982
että
usko hänellä on
tulla terveeksi
TKIS 9. Hän kuunteli Paavalin puhuessa. Tämä kiinnitti katseensa häneen ja nähdessään hänellä
olevan uskoa terveeksi tulemiseen,

FiSTLK2017 9. Hän kuunteli Paavalin puhetta. Kun Paavali loi katseensa häneen ja näki hänellä
olevan uskon, että hän voisi tulla terveeksi,
Biblia1776 9. Tämä kuuli Paavalin puhuvan; ja kuin hän katsahti hänen päällensä, ja näki hänellä
uskon olevan terveeksi tulla,
CPR1642 9. Ja cuin hän cadzahti hänen päällens ja näki hänellä uscon olewan terwexi tulla sanoi
hän suurella änellä: ojenna sinus jalcais päälle.
UT1548 9. Ja quin hen catzachti henen pälens/ ia näki henelle oleuan vskon/ ette he' teruexi tulis/
nin hen sanoi swrella änelle/ Oienna sinus yles Jalcais pälle.( Ja kuin hän katsahti hänen
päällensä/ ja näki hänellä olewan uskon/ että hän terweeksi tulisi/ niin hän sanoi suurella äänellä/
Ojenna sinun ylös jalkaisi päälle.)
Ref2016NTSve 9. Han hörde Paulus tala, som fäste sina ögon på honom, och när han såg att han
hade tro till att bli helad,
10
TR Scriverer 10. εἶπε μεγάλῃ τῇ φωνῇ, Ἀνάστηθι ἐπὶ τοὺς πόδας σου ὀρθός. καὶ ἥλλετο
καὶ περιεπάτει.
Gr-East 10. εἶπε μεγάλῃ τῇ φωνῇ· Ἀνάστηθι ἐπὶ τοὺς πόδας σου ὀρθός. καὶ ἥλατο καὶ
περιεπάτει.

εἶπε

μεγάλῃ τῇ

φωνῇ ἀνάστηθι ἐπὶ

τοὺς

πόδας σου

ὀρθός καὶ

anastēthi epi
eipe
megalē tē
fōnē
tous podas sou
orthos kai
G2036
G3173 G3588 G5456 G450
G3588
G4228
G4675
G3717 G2532
G1909
hän sanoi suurella
äänellä nouse ylös
jaloillesi sinun pystyyn ja

ἥλλετο

καὶ

περιεπάτει

kai
ēlleto
periepatei
G242
G2532 G4043
hän hypähti pystyyn ja
käveli
TKIS 10. hän sanoi kovalla äänellä: "Nouse pystyyn jaloillesi." Ja hän hypähti pystyyn ja käveli.
FiSTLK2017 10. hän sanoi suurella äänellä: "Nouse pystyyn jaloillesi." Hän hyppäsi ylös ja käveli.
Biblia1776 10. Sanoi hän suurella äänellä: ojenna sinus jalkais päälle. Ja hän karkasi ylös ja kävi.
CPR1642 10. Ja hän carcais ylös ja käwi.
UT1548 10. Ja hen yleskarkasi ia keui.( Ja hän ylös karkasi ja käwi.)
Ref2016NTSve 10. sa han med hög röst: Res dig upp (och) stå på dina fötter. Och han sprang upp
och började gå.
11
TR Scriverer 11. οἱ δὲ ὄχλοι, ἰδόντες ὃ ἐποίησεν ὁ Παῦλος, ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν
Λυκαονιστὶ λέγοντες, Οἱ θεοὶ ὁμοιωθέντες ἀνθρώποις κατέβησαν πρὸς ἡμᾶς.
Gr-East 11. οἱ δὲ ὄχλοι ἰδόντες ὃ ἐποίησεν ὁ Παῦλος ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν
Λυκαονιστὶ λέγοντες· Οἱ θεοὶ ὁμοιωθέντες ἀνθρώποις κατέβησαν πρὸς ἡμᾶς·

οἱ

δὲ

ὄχλοι ἰδόντες ὃ

ἐποίησεν ὁ

Παῦλος ἐπῆραν τὴν

φωνὴν

oi
de
ochloi idontes ho
tēn
fōnēn
epoiēsen ho
Paulos epēran
G3588 G1161 G3793 G1492 G3739 G4160
G3588
G5456
G3588 G3972 G1869
niin
kansa nähtyään mitä oli tehnyt
äänensä
Paavali korottivat

αὐτῶν Λυκαονιστὶ

λέγοντες oἱ

θεοὶ

ὁμοιωθέντες

ἀνθρώποις

autōn Lykaonisti
anthrōpois
legontes hoi
theoi homoiōthentes
G444
G846 G3072
G3588 G2316 G3666
G3004
Lykanionin kielellä sanoen
jumalat samankaltaiseksi tulleet ihmisten

κατέβησαν πρὸς

ἡμᾶς

katebēsan
pros
hēmas
G2597
G4314
G2248
ovat astuneet luoksemme meidän
TKIS 11. Nähdessään, mitä Paavali teki kansa korotti äänensä ja sanoi lykaonian kielellä: "Jumalat
ovat ihmisten kaltaisina astuneet alas luoksemme."
FiSTLK2017 11. Kun kansa näki, mitä Paavali oli tehnyt, he korottivat äänensä ja sanoivat lykaonian
kielellä: "Jumalat ovat ihmishahmossa astuneet alas luoksemme."
Biblia1776 11. Kuin kansa sen näki, mitä Paavali tehnyt oli, korottivat he äänensä Lykaonian kielellä
sanoen: jumalat ovat ihmisten hahmolla alas meidän tykömme tulleet.
CPR1642 11. Cosca Canssa sen näki mitä Pawali tehnyt oli corgotit he änens Lycaoniaxi sanoden:
jumalat owat ihmisten hahmolla meidän tygömme tullet.
UT1548 11. Coska sis Canssa sen neki/ mite Pauali oli tehnyt/ yleskorghotit he änens Lycaoniaxi
sanoden/ Jumalat ouat Inhimiste' modholla meiden tygen alasastunuet.( Koska siis kansa sen
näki/ mitä Pawali oli tehnyt/ ylöskorotit he äänens Lykaoniaksi sanoen/ jumalat owat ihmisten
muodolla meidän tykön alas astuneet.)
Ref2016NTSve 11. Och när folket såg vad Paulus hade gjort, ropade de på lykaoniska och sa:
Gudarna har stigit ner till oss i mänsklig gestalt.
12
TR Scriverer 12. ἐκάλουν τε τὸν μὲν Βαρνάβαν, Δία• τὸν δὲ Παῦλον, Ἑρμῆν, ἐπειδὴ
αὐτὸς ἦν ὁ ἡγούμενος τοῦ λόγου.
Gr-East 12. ἐκάλουν τε τὸν μὲν Βαρνάβαν Δία, τὸν δὲ Παῦλον Ἑρμῆν, ἐπειδὴ αὐτὸς ἦν
ὁ ἡγούμενος τοῦ λόγου.

ἐκάλουν

τε

τὸν

μὲν

Βαρνάβαν δία·

τὸν

δὲ

Παῦλον Ἑρμῆν

ekaloun
te
ton
men Barnaban dia
ton
de
Paulon hermēn
G2564
G5037 G3588 G3303 G921
G2203 G3588 G1161 G3972 G2060
ja he kutsuivat
sitten Barnabasta Zeuksi
ja
Paavalin Hermeeksi

ἐπειδὴ αὐτὸς ἦν

ὁ

ἡγούμενος

τοῦ

λόγου

ho
hēgoumenos tou
logou
epeidē autos ēn
G3588
G2233
G3588
G3056
G1894 G846 G2258
johtamassa
puhetta
koska hän
oli
TKIS 12. Barnabasta he kutsuivat Zeukseksi ja Paavalia Hermeeksi, koska hän oli johtavana
puhujana.

FiSTLK2017 12. He sanoivat Barnabasta Zeukseksi ja Paavalia Hermeeksi, koska hän puhui.
Biblia1776 12. Ja he kutsuivat Barnabaan Jupiteriksi ja Paavalin Merkuriukseksi; sillä hän oli
sanansaattaja.
CPR1642 12. Ja he cudzuit Barnaban Jupiterixi ja Pawalin Mercuriuxexi: sillä hän oli sanansaattaja.
UT1548 12. Ja he cutzuit/ Barnabam/ Jupiter/ ia Paualin/ Mercuriusexi/ Sille ette hen oli sanan
sattaija.( Niin he kutsuit/ Barnabaan/ jupiter/ ja Pawalin/ merkuriukseksi/ Sillä että hän oli
sanansaattaja.)
Ref2016NTSve 12. Och de kallade Barnabas Jupiter, och Paulus Merkurius, eftersom han förde
ordet.
13
TR Scriverer 13. ὁ δὲ ἱερεὺς τοῦ Διὸς τοῦ ὄντος πρὸ τῆς πόλεως αὐτῶν, ταύρους καὶ
στέμματα ἐπὶ τοὺς πυλῶνας ἐνέγκας, σὺν τοῖς ὄχλοις ἤθελε θύειν.
Gr-East 13. ὁ δὲ ἱερεὺς τοῦ Διὸς τοῦ ὄντος πρὸ τῆς πόλεως αὐτῶν, ταύρους καὶ
στέμματα ἐπὶ τοὺς πυλῶνας ἐνέγκας, σὺν τοῖς ὄχλοις ἤθελε θύειν.

ὁ

δὲ

ἱερεὺς τοῦ

διὸς

τοῦ

ὄντος πρὸ

τῆς

πόλεως

αὐτῶν

ho
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kaupunkinsa heidän
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kai
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G5342 G4862 G3588 G3793
kansan
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ἤθελε θύειν
ēthele thyein
G2309 G2380
tahtoi uhrata
TKIS 13. Ja *heidän kaupunkinsa* edustalla olevan Zeuksen temppelin pappi toi härkiä ja
seppeleitä porttien eteen ja tahtoi väkijoukon kanssa uhrata.
FiSTLK2017 13. Kaupungin edustalla olevan Zeuksen pappi toi härkiä ja seppeleitä porttien eteen
ja tahtoi väkijoukon kanssa uhrata.
Biblia1776 13. Ja pappi Jupiterin templissä, joka heidän kaupunkinsa edessä oli, toi härkiä ja
seppeleitä oven eteen, ja tahtoi ynnä kaupungin väen kanssa uhrata.
CPR1642 13. Ja Jupiterin Pappi joca heidän Caupungins edes oli toi Härkiä ja Seppeleitä owen
eteen ja tahdoi Caupungin wäen cansa uhrata.
UT1548 13. Mutta se Jupiterin Pappi/ ioca oli heiden Caupungins edes/ Herckie ia Crunut edestoi
Ouen eten/ ia tachtoi Wffrata ynne Caupungin wäen cansa.( Mutta se jupiterin pappi/ joka oli
heidän kaupunkinsa edessä/ Härkia ja kruunut edes toi owen eteen/ ja tahtoi uhrata ynnä
kaupungin wäen kanssa.)
Ref2016NTSve 13. Och prästen vid Jupiters tempel, som låg utanför deras stad, förde fram oxar
och kransar till portarna och ville offra tillsammans med folket.

14
TR Scriverer 14. ἀκούσαντες δὲ οἱ ἀπόστολοι Βαρνάβας καὶ Παῦλος, διαρρήξαντες τὰ

ἱμάτια αὐτῶν, εἰσεπήδησαν εἰς τὸν ὄχλον, κράζοντες
Gr-East 14. ἀκούσαντες δὲ οἱ ἀπόστολοι Βαρνάβας καὶ Παῦλος, διαρρήξαντες τὰ

ἱμάτια αὐτῶν εἰσεπήδησαν εἰς τὸν ὄχλον κράζοντες
ἀκούσαντες
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τὸν
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G2532 G3972 G1284
ja
Paavali repäisivät
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G846 G1530
vaatteensa
menivät joukkoon
kansan huutaen
TKIS 14. Sen kuultuaan apostolit Barnabas ja Paavali repäisivät vaatteensa, juoksivat [ulos]
kansanjoukkoon ja huusivat
FiSTLK2017 14. Mutta kun apostolit Barnabas ja Paavali sen kuulivat, he repäisivät vaatteensa,
ryntäsivät ulos kansanjoukkoon, huusivat
Biblia1776 14. Kuin apostolit Barnabas ja Paavali sen kuulivat, repäisivät he vaattensa ja karkasivat
kansan sekaan, huutain,
CPR1642 14. Cosca Apostolit ja Barnabas ja Pawali sen cuulit rewäisit he waattens ja carcaisit
Canssan secaan huusit ja sanoit:
UT1548 14. Coska nyt Apostolit ia Barnabas ia Pauali sen cwlit/ reueisit he Waatteins Ricki/ ia
wloskarckasit Canssan sekan/ hwsit ia sanoit/( Koska nyt apostolit ja Barnabas ja Pawali sen
kuulit/ rewäisit he waatteensa rikki/ ja ulos karkasit kansan sekaan/ huusit ja sanoit/)
Ref2016NTSve 14. Då apostlarna Paulus och Barnabas hörde det, rev de sönder sina kläder och
rusade in i folkhopen och ropade
15
TR Scriverer 15. καὶ λέγοντες, Ἄνδρες, τί ταῦτα ποιεῖτε; καὶ ἡμεῖς ὁμοιοπαθεῖς ἐσμεν

ὑμῖν ἄνθρωποι, εὐαγγελιζόμενοι ὑμᾶς ἀπὸ τούτων τῶν ματαίων ἐπιστρέφειν ἐπὶ τὸν
Θεὸν τὸν ζῶντα, ὃς ἐποίησε τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ
ἐν αὐτοῖς•
Gr-East 15. καὶ λέγοντες· Ἄνδρες, τί ταῦτα ποιεῖτε; καὶ ἡμεῖς ὁμοιοπαθεῖς ἐσμεν ὑμῖν

ἄνθρωποι, εὐαγγελιζόμενοι ὑμᾶς ἀπὸ τούτων τῶν ματαίων ἐπιστρέφειν ἐπὶ τὸν Θεὸν
τὸν ζῶντα, ὃς ἐποίησε τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν
αὐτοῖς·

καὶ

λέγοντες ἄνδρες τί

ταῦτα ποιεῖτε καὶ
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ὁμοιοπαθεῖς ἐσμεν

kai
tauta poieite kai
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ἐποίησε τὸν

οὐρανὸν καὶ

ton
Theon ton
epoiēse ton
epi
ouranon kai
dzōnta hos
G3588 G3772
G1909 G3588 G2316 G3588 G2198 G3739 G4160
G2532
Jumalan
on tehnyt
puoleen
elävän joka
taivaan ja

καὶ

τὴν
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TKIS 15. sanoen: "Miehet, miksi teette tämän? Mekin olemme ihmisiä, saman luontoisia kuin te, ja
julistamme teille ilosanomaa, jotta kääntyisitte noista turhista jumalista elävän Jumalan puoleen,
joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki mitä niissä on.
FiSTLK2017 15. ja sanoivat: "Miehet, miksi näin teette? Mekin olemme ihmisiä, sellaisia kuin tekin,
ja julistamme teille evankeliumia, että kääntyisitte noista turhista jumalista elävän Jumalan
puoleen, joka on tehnyt taivaan, maan, meren ja kaikki, mitä niissä on.
Biblia1776 15. Ja sanoen: miehet, miksi te tätä teette? Mekin olemme ihmiset, puuttuvaiset kuin
tekin. Ja me saarnaamme teille evankeliumia, että te näistä turhista kääntyisitte elävän Jumalan
tykö, joka teki taivaan, ja maan, ja meren, ja kaikki mitä niissä on,
CPR1642 15. Miehet mixi te tätä teette? me olemma cuolewaiset ihmiset nijncuin tekin. Ja me
saarnamma teille Evangeliumi että te teidänne näistä turhista käännäisitte eläwän Jumalan tygö
joca teki Taiwan maan meren ja caicki mitä nijsä on.
UT1548 15. Te Miehet/ mixi te temen teet? Me olema mös kooleuaiset Inhimiset/ ninquin tekin. Ja
me sarnama teille Euangelium/ Ette te teiden kiendeme' pite neiste turhista sen eleuen Jumala'
tyge/ ioca teki Taiuan ia Maan ia Mere' ia caiki mite nijsse ombi/( Te miehet/ miksi te tämän teet?
Me olemme kuolewaiset ihmiset/ niinkuin tekin. Ja me saarnaamme teille ewankelium/ Että te
teidän kääntämän pitää näistä turhista sen eläwän Jumalan tykö/ joka teki taiwaan ja maan ja
meren ja kaikki mitä niissä ompi/)
Ref2016NTSve 15. och sa: Män, varför gör ni detta? Vi är också människor, likadana som ni, och vi
predikar evangeliet för er, för att ni ska omvända er från dessa fåfängligheter till den levande
Guden, som har gjort himlen och jorden och havet och allt som är i dem.
16
TR Scriverer 16. ὃς ἐν ταῖς παρῳχημέναις γενεαῖς εἴασε πάντα τὰ ἔθνη πορεύεσθαι ταῖς
ὁδοῖς αὐτῶν.
Gr-East 16. ὃς ἐν ταῖς παρῳχημέναις γενεαῖς εἴασε πάντα τὰ ἔθνη πορεύεσθαι ταῖς
ὁδοῖς αὐτῶν·
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teitään omia/ omia teitään
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TKIS 16. Menneitten sukupolvien aikana Hän on sallinut kaikkien pakanain kulkea omia teitään.
FiSTLK2017 16. Menneitten sukupolvien aikoina hän on sallinut kaikkien pakanoiden vaeltaa omia
teitään.
Biblia1776 16. Joka entisillä ajoilla antoi kaikki pakanat vaeltaa omilla teillänsä.
CPR1642 16. Joca endisillä aigoilla andoi caicki pacanat waelda omilla teilläns.
UT1548 16. Joca entisella aialla andoi caiki Pacanat waelda heiden omisa Teisens/( Joka entisellä
ajalla antoi kaikki pakanat waeltaa heidän omissa teissäns/)
Ref2016NTSve 16. Han som under gångna tider har tillåtit alla hedningar att gå sina egna vägar.
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TR Scriverer 17. καίτοιγε οὐκ ἀμάρτυρον ἑαυτὸν ἀφῆκεν ἀγαθοποιῶν, οὐρανόθεν ἡμῖν

ὑετοὺς διδοὺς καὶ καιροὺς καρποφόρους, ἐμπιπλῶν τροφῆς καὶ εὐφροσύνης τὰς
καρδίας ἡμῶν
Gr-East 17. καίτοι γε οὐκ ἀμάρτυρον ἑαυτὸν ἀφῆκεν ἀγαθοποιῶν, οὐρανόθεν ὑμῖν

ὑετοὺς διδοὺς καὶ καιροὺς καρποφόρους, ἐμπιπλῶν τροφῆς καὶ εὐφροσύνης τὰς
καρδίας ὑμῶν.
καίτοι γε
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TKIS 17. Kuitenkaan Hän ei ole jättänyt todistamatta itsestään tehdessään hyvää ja antaessaan
meille* sateita taivaasta ja hedelmällisiä aikoja ja ravitessaan sydämemme ruualla ja ilolla."
FiSTLK2017 17. Kuitenkaan hän ei ole ollut antamatta todistusta itsestään, sillä hän on tehnyt teille
hyvää antaen teille taivaasta sateita ja hedelmällisiä aikoja ja raviten teidän sydämenne ruualla ja
ilolla."

Biblia1776 17. Vaikka ei hän itsiänsä antanut olla ilman todistusta, tehden hyvää, antain meille
taivaasta sateen ja hedelmälliset ajat, täyttäin meidän sydämemme rualla ja ilolla.
CPR1642 17. Waicka ei hän idziäns andanut olla ilman todistuxeta cosca hän paljo hywä teki
meidän cohtam andain meille Taiwast saten ja hedelmäliset ajat täyttäin meidän sydämem rualla
ja ilolla.
UT1548 17. Waicka ei hen itzens andanut olla ilman todhistusta/ coska hen ombi palio hyue tehnyt
meiden cochtan/ andadhen meille Taiuahast Satet/ ia hedhelmeliset aijat/ teuttedhen meiden
Sydhemet Rualla ia Ilolla.( Waikka ei hän itseensä antanut olla ilman todistusta/ koska hän ompi
paljon hywää tehnyt meidän kohtaan/ antaen meille taiwaasta sateet/ ja hedelmälliset ajat/
täyttäen meidän sydämet ruualla ja ilolla.)
Ref2016NTSve 17. Och ändå har han inte låtit sig vara utan vittnesbörd, i det han har gjort gott, och
gett oss regn från himlen och skördetider och fyllde våra hjärtan med mat och glädje.
18
TR Scriverer 18. καὶ ταῦτα λέγοντες, μόλις κατέπαυσαν τοὺς ὄχλους τοῦ μὴ θύειν
αὐτοῖς.
Gr-East 18. καὶ ταῦτα λέγοντες μόλις κατέπαυσαν τοὺς ὄχλους τοῦ μὴ θύειν αὐτοῖς.

καὶ

ταῦτα λέγοντες μόλις κατέπαυσαν τοὺς

kai
tauta legontes
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G2532 G5023 G3004
G3433 G2664
ja
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TKIS 18. Näin puhuen he vaivoin saivat kansan hillityksi uhraamasta heille.
FiSTLK2017 18. Näin puhuen he vaivoin saivat kansan estetyksi uhraamasta heille.
Biblia1776 18. Ja kuin he näitä sanoivat, saivat he kansan tuskalla hillityksi, ettei he heille
uhranneet.
CPR1642 18. Ja cuin he näitä sanoit: sait he Canssan tuscalla hillityxi ettei he heille uhrannet.
UT1548 18. Ja quin he neite sanoit/ tuskalla he hilitzit Canssan/ ettei he heille Wffraneet.( Ja kuin
he näitä sanoit/ tuskalla he hillitsit kansan/ ettei he heille uhranneet.)
Ref2016NTSve 18. Och genom att säga detta, kunde de med nöd och näppe lugna folket, så att de
inte offrade till dem.
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TR Scriverer 19. Ἐπῆλθον δὲ ἀπὸ Ἀντιοχείας καὶ Ἰκονίου Ἰουδαῖοι, καὶ πείσαντες τοὺς

ὄχλους, καὶ λιθάσαντες τὸν Παῦλον, ἔσυρον ἔξω τῆς πόλεως, νομίσαντες αὐτὸν
τεθνάναι.
Gr-East 19. Ἐπῆλθον δὲ ἀπὸ Ἀντιοχείας καὶ Ἰκονίου Ἰουδαῖοι καὶ πείσαντες τοὺς

ὄχλους καὶ λιθάσαντες τὸν Παῦλον ἔσυραν ἔξω τῆς πόλεως, νομίσαντες αὐτὸν
τεθνάναι.

Ἐπῆλθον δὲ

ἀπὸ Ἀντιοχείας καὶ

Ἰκονίου Ἰουδαῖοι καὶ

πείσαντες

τοὺς
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tēs
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Paulon esyron eksō
G3588 G4172
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kaupungin
Paavalia raahaten ulkopuolelle

νομίσαντες αὐτὸν τεθνάναι
nomisantes auton tethnanai
G3543
G846 G2348
luullen
hänet kuolleeksi
TKIS 19. Mutta Antiokiasta ja Ikonionista tuli juutalaisia, ja suostutettuaan kansan ja kivitettyään
Paavalia he raahasivat hänet kaupungin ulkopuolelle arvellen hänen kuolleen.
FiSTLK2017 19. Mutta sinne tuli Antiokiasta ja Ikonionista juutalaisia. He suostuttivat kansan
puolelleen, kivittivät Paavalia ja raastoivat hänet kaupungin ulkopuolelle, luullen hänet kuolleeksi.
Biblia1776 19. Niin sinne myös tuli muutamia Juudalaisia Antiokiasta ja Ikoniosta, ja kuin he
kansan olivat saattaneet Paavalia kivittämään, riepoittivat he hänen ulos kaupungista, ja luulivat
hänen kuolleeksi.
CPR1642 19. NIjn sinne myös tuli muutamita Judalaisia Antiochiast ja Iconiumist ja cuin he
Canssan olit saattanet Pawalita kiwittämän riepoitit he hänen ulos Caupungista ja luulit hänen
cuollexi.
UT1548 19. Nin tulit sinne mös monicadhat Juttat Antiochiast ia Iconiost/ ia quin he cassan olit
wskottanut/ Paualita kiuittemen/ ia Riepoitit henen wlos Caupungista/ ia lulit henen coollun
oleuan.( Niin tuli sinne myös monikahdat juuttaat Antiochiasta ja Ikoniosta/ ja kuin he kansan olit
uskottanut/ Pawalia kiwittämään/ ja riepoitit hänen ulos kaupungista/ ja luulit hänen kuolleen
olewan.)
Ref2016NTSve 19. Så kom från Antiokia och Ikonium några judar, som övertalade folket, och efter
att de hade stenat Paulus släpade de (honom) ut ur staden i tron att han var död.
20
TR Scriverer 20. κυκλωσάντων δὲ αὐτὸν τῶν μαθητῶν, ἀναστὰς εἰσῆλθεν εἰς τὴν πόλιν•
καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξῆλθε σὺν τῷ Βαρνάβᾳ εἰς Δέρβην.
Gr-East 20. κυκλωσάντων δὲ αὐτὸν τῶν μαθητῶν ἀναστὰς εἰσῆλθεν εἰς τὴν πόλιν, καὶ
τῇ ἐπαύριον ἐξῆλθε σὺν τῷ Βαρνάβᾳ εἰς Δέρβην.
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TKIS 20. Mutta kun opetuslapset olivat kokoontuneet hänen ympärilleen, hän nousi ja meni
kaupunkiin. Seuraavana päivänä hän lähti Barnabaan kanssa Derbeen.
FiSTLK2017 20. Mutta kun opetuslapset olivat kokoontuneet hänen ympärilleen, hän nousi ja meni
kaupunkiin. Mutta seuraavana päivänä hän lähti Barnabaan kanssa Derbeen.
Biblia1776 20. Mutta kuin opetuslapset hänen ympärillänsä seisoivat, nousi hän ja meni
kaupunkiin, ja vaelsi toisena päivänä Barnabaan kanssa Derbeen.
CPR1642 20. Mutta cosca Opetuslapset hänen ymbärilläns seisoit nousi hän ja meni taas
Caupungihin: ja waelsi toisna päiwänä Barnaban cansa Derbenijn ja saarnais sijnä Caupungis
Evangeliumi.
UT1548 20. Mutta coska Opetuslapset henen ymberinsseisoit/ nousi hen yles ia sisellemeni
Caupungin. Ja toisna peiuen waelsi hen Barnaban cansa Derbeen/ ia sarnasi sijnä Caupungisa
Euangelium.( Mutta koska opetuslapset hänen ympärinsä seisoit/ nousi hän ylös ja sisälle meni
kaupunkiin. Ja toisena päiwänä waelsi hän Barnaban kanssa Derbeen/ ja saarnasi siinä
kaupungissa ewankelium.)
Ref2016NTSve 20. Men sedan lärjungarna hade samlats omkring honom, reste han sig upp och
gick in i staden. Nästa dag for han med Barnabas därifrån till Derbe.
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TR Scriverer 21. εὐαγγελισάμενοί τε τὴν πόλιν ἐκείνην, καὶ μαθητεύσαντες ἱκανούς,
ὑπέστρεψαν εἰς τὴν Λύστραν καὶ Ἰκόνιον καὶ Ἀντιόχειαν,
Gr-East 21. εὐαγγελισάμενοί τε τὴν πόλιν ἐκείνην καὶ μαθητεύσαντες ἱκανοὺς
ὑπέστρεψαν εἰς τὴν Λύστραν καὶ Ἰκόνιον καὶ Ἀντιόχειαν,

εὐαγγελισάμενοί

τε

τὴν

πόλιν

ἐκείνην καὶ

μαθητεύσαντες

euangelisamenoi
te
tēn
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TKIS 21. Julistettuaan sillekin kaupungille ilosanomaa ja tehtyään monta opetuslapsiksi he
palasivat Lystraan ja Ikonioniin ja Antiokiaan,
FiSTLK2017 21. Julistettuaan evankeliumia siinä kaupungissa ja tehtyään monta opetuslapsiksi he
palasivat Lystraan, Ikonioniin ja Antiokiaan.
Biblia1776 21. Ja kuin he olivat saarnanneet siinä kaupungissa evankeliumia ja monta opettaneet,
palasivat he Lystraan ja Ikonioon ja Antiokiaan,

CPR1642 21. Ja cuin he olit monda siellä opettanet palaisit he Lystraan ja Iconiumijn ja
Antiochiaan:
UT1548 21. Ja quin he olit monda sielle opetaneet/ palasit he Lystram/ ia Iconium/ ia Antiochian(
Ja kuin he olit monta siellä opettaneet/ palasit he Lystraan/ ja Ikoniaan/ ja Antiochiaan.)
Ref2016NTSve 21. Och sedan de hade predikat evangelium i den staden och gjort många till
lärjungar, återvände de till Lystra och Ikonium och Antiokia,
22
TR Scriverer 22. ἐπιστηρίζοντες τὰς ψυχὰς τῶν μαθητῶν, παρακαλοῦντες ἐμμένειν τῇ
πίστει, καὶ ὅτι διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.
Gr-East 22. ἐπιστηρίζοντες τὰς ψυχὰς τῶν μαθητῶν, παρακαλοῦντες ἐμμένειν τῇ

πίστει, καὶ ὅτι διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.
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TKIS 22. ja he vahvistivat opetuslasten sieluja ja rohkaisivat heitä pysymään uskossa ja
muistamaan, että meidän pitää monen ahdistuksen kautta mennä sisälle Jumalan valtakuntaan.
FiSTLK2017 22. He vahvistivat opetuslasten sieluja ja kehottivat heitä pysymään uskossa ja
sanoivat: "Monen ahdistuksen kautta meidän pitää mennä sisälle Jumalan valtakuntaan."
Biblia1776 22. Vahvistain opetuslasten sieluja, ja neuvoivat heitä uskossa pysymään (sanoen): että
meidän pitää monen vaivan kautta Jumalan valtakuntaan tuleman sisälle.
CPR1642 22. Wahwistain Opetuslasten sieluja ja neuwoit heitä uscosa alati pysymän ja sanoit:
meidän pitä monen waiwan cautta Jumalan waldacundaan tuleman.
UT1548 22. wahwistain Opetuslasten Sieluia/ ia neuuoit heite alati pysymen wskosa/ ia Ette
meiden pite monen Waiwan lepitze Jumalan Waldakundan sisellekieumen.( wahwistain
opetuslasten sieluja/ ja neuwoit heitä alati pysymään uskossa/ ja että meidän pitää monen waiwan
läwitse Jumalan waltakuntaan sisälle käymän.)
Ref2016NTSve 22. och styrkte lärjungarnas själar och förmanade dem att förbli i tron, och (sa) att
det är genom många lidanden som vi måste gå in i Guds rike.
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TR Scriverer 23. χειροτονήσαντες δὲ αὐτοῖς πρεσβυτέρους κατ’ ἐκκλησίαν,

προσευξάμενοι μετὰ νηστειῶν, παρέθεντο αὐτοὺς τῷ Κυρίῳ εἰς ὃν πεπιστεύκεισαν.

Gr-East 23. χειροτονήσαντες δὲ αὐτοῖς πρεσβυτέρους κατ’ ἐκκλησίαν καὶ προσευξάμενοι
μετὰ νηστειῶν παρέθεντο αὐτοὺς τῷ Κυρίῳ, εἰς ὃν πεπιστεύκασι.
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TKIS 23. Valittuaan heille vanhimmat jokaisessa seurakunnassa, he paastoten rukoilivat ja jättivät
heidät Herran haltuun, johon he uskoivat.
FiSTLK2017 23. Kun he olivat valinneet heille äänestyksellä vanhimmat seurakunnittain, he
rukoillen ja paastoten jättivät heidät Herran haltuun, johon he nyt uskoivat.
Biblia1776 23. Ja kuin he olivat valinneet vanhimmat jokaiselle seurakunnalle, ja rukoilleet ja
paastonneet, antoivat he heidät Herran haltuun, jonka päälle he uskoivat.
CPR1642 23. Ja cuin he olit walinnet wanhimmat jocaidzelle Seuracunnalle ja rucoillet ja
paastonnet annoit he heidän sen HERran haldun jonga päälle he uscoit.
UT1548 23. Ja quin he olit wloswalineet Wanhimaiset iocaitzelle Seurakunnalle/ ia Rucolluet ia
pastonuet/ nin he annoit heite sen Herran haltuun/ ionga päle he vskoit.( Ja kuin he olit ulos
walinneet wanhimmaiset jokaiselle seurakunnalle/ ja rukoilleet ja paastonneet/ niin he annoit heitä
sen Herran haltuun/ jonka päälle he uskoit.)
Ref2016NTSve 23. Och när de hade utvalt äldste åt dem för varje församling, och hade bett under
fasta, överlämnade de dem åt Herren, som de hade kommit till tro på.
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TR Scriverer 24. καὶ διελθόντες τὴν Πισιδίαν ἦλθον εἰς Παμφυλίαν.
Gr-East 24. καὶ διελθόντες τὴν Πισιδίαν ἦλθον εἰς Παμφυλίαν,
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TKIS 24. Kuljettuaan Pisidian läpi he tulivat Pamfyliaan.
FiSTLK2017 24. He kulkivat Pisidian halki ja tulivat Pamfyliaan.
Biblia1776 24. Ja he vaelsivat lävitse Pisidian ja tulivat Pamphiliaan.
CPR1642 24. JA he waelsit läpidze Pisidian ja tulit Pamphiliaan:

UT1548 24. Ja he waelsit lepitze Pisidian/ ia tulit Pamphylian.( ja he waelsit läwitse Pisidian/ ja
tulit Pamphyliaan.)
Ref2016NTSve 24. Sedan for de igenom Pisidien och kom in i Pamfylien.
25
TR Scriverer 25. καὶ λαλήσαντες ἐν Πέργῃ τὸν λόγον, κατέβησαν εἰς Ἀττάλειαν•
Gr-East 25. καὶ λαλήσαντες ἐν Πέργῃ τὸν λόγον κατέβησαν εἰς Ἀττάλειαν,
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TKIS 25. Ja julistettuaan sanaa Pergessä he menivät alas Attaliaan.
FiSTLK2017 25. Julistettuaan sanaa Pergessä he menivät Attaliaan.
Biblia1776 25. Ja kuin he olivat saarnanneet sanaa Pergessä, menivät he alas Attaliaan,
CPR1642 25. Ja cuin he olit saarnannet Perges menit he alas Attaliata päin.
UT1548 25. Ja quin he olit sarnanut Perges/ nin he alasmenit Attalian pein.( Ja kun he olit
saarnanneet Pergessä/ niin he alasmenit Attaliaan päin.)
Ref2016NTSve 25. Och när de hade predikat ordet i Perge for de ner till Attalia.
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TR Scriverer 26. κἀκεῖθεν ἀπέπλευσαν εἰς Ἀντιόχειαν, ὅθεν ἦσαν παραδεδομένοι τῇ
χάριτι τοῦ Θεοῦ εἰς τὸ ἔργον ὃ ἐπλήρωσαν.
Gr-East 26. κἀκεῖθεν ἀπέπλευσαν εἰς Ἀντιόχειαν, ὅθεν ἦσαν παραδεδομένοι τῇ χάριτι
τοῦ Θεοῦ εἰς τὸ ἔργον ὃ ἐπλήρωσαν.
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TKIS 26. Sieltä he purjehtivat Antiokiaan, josta he olivat lähteneet Jumalan armon haltuun
uskottuina sitä työtä varten, jonka he olivat saattaneet päätökseen.
FiSTLK2017 26. Sieltä he purjehtivat Antiokiaan, josta olivat lähteneet annettuina Jumalan armon
haltuun sitä työtä varten, jonka he olivat suorittaneet.
Biblia1776 26. Ja purjehtivat sieltä Antiokiaan, jossa he olivat Jumalan armon haltuun annetut,
siihen työhön, jonka he toimittaneet olivat.

CPR1642 26. Ja purjehdit sieldä Antiochiaan josa he olit Jumalan armoin haldun annetut sijhen
wircan cuin he toimittanet olit.
UT1548 26. Ja sielde he purietit Antiochian/ cussa he olit Jumalan armoin Haltun annetut/ sihen
Wircan ionga he olit wlostoimittanut.( Ja sieltä he purjehdit Antiochiaan/ kussa he olit Jumalan
armon haltuun annetut/ siihen wirkaan jonka he olit ulos toimittanut.)
Ref2016NTSve 26. Därifrån avseglade de till Antiokia, där de hade blivit överlämnade åt Guds nåd
för det uppdrag som de nu hade fullgjort.
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TR Scriverer 27. παραγενόμενοι δὲ καὶ συναγαγόντες τὴν ἐκκλησίαν, ἀνήγγειλαν ὅσα
ἐποίησεν ὁ Θεὸς μετ’ αὐτῶν, καὶ ὅτι ἤνοιξε τοῖς ἔθνεσι θύραν πίστεως.
Gr-East 27. Παραγενόμενοι δὲ καὶ συναγαγόντες τὴν ἐκκλησίαν ἀνήγγειλαν ὅσα
ἐποίησεν ὁ Θεὸς μετ’ αὐτῶν καὶ ὅτι ἤνοιξε τοῖς ἔθνεσι θύραν πίστεως.
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TKIS 27. Saavuttuaan he kutsuivat seurakunnan koolle ja kertoivat kaiken, mitä Jumala oli tehnyt
heidän välityksellään ja että Hän oli pakanoille avannut uskon oven.
FiSTLK2017 27. Sinne saavuttuaan he kutsuivat seurakunnan koolle ja kertoivat, kuinka Jumala oli
ollut heidän kanssaan, tehnyt suuria ja kuinka hän oli avannut pakanoille uskon oven.
Biblia1776 27. Mutta kuin he sinne tulivat ja seurakunnan kokosivat, ilmoittivat he, kuinka paljon
Jumala oli heidän kanssansa tehnyt ja pakanoille uskon oven avannut.
CPR1642 27. Mutta cuin he sinne tulit ja Seuracunnan cocoisit ilmoitit he nijllekin cuinga paljo
Jumala oli heidän cansans tehnyt ja pacanoillengin uscon owen awainnut.
UT1548 27. Mutta quin he sinne tulit ia cocosit Seurakunna'/ ia ilmoitit nille quinga palio Jumala oli
heiden cansans tehnyt/ ia quinga hen oli Pacanoille vskon Ouen ylesauanut.( Mutta kuin he sinne
tulit ja kokosit seurakunnan/ ja ilmoitit niille kuinka paljon Jumala oli heidän kanssansa tehnyt/ ja
kuinka hän oli pakanoille uskon owen ylös awannut.)
Ref2016NTSve 27. Och när de hade kommit dit, kallade de samman församlingen och berättade
för dem vad Gud hade gjort med dem och hur han hade öppnat trons dörr för hedningarna.
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TR Scriverer 28. διέτριβον δὲ ἐκεῖ χρόνον οὐκ ὀλίγον σὺν τοῖς μαθηταῖς.
Gr-East 28. διέτριβον δὲ ἐκεῖ χρόνον οὐκ ὀλίγον σὺν τοῖς μαθηταῖς.
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TKIS 28. Ja he viipyivät (siellä) pitkän aikaa opetuslasten luona.
FiSTLK2017 28. He viipyivät siellä pitkän aikaa opetuslasten luona.
Biblia1776 28. Ja he viipyivät siellä opetuslasten kanssa hetken aikaa.
CPR1642 28. Ja he wijwyit siellä Opetuslasten cansa hetken aica.
UT1548 28. Ja he wiwuyit sielle hetken aica Opetuslasten cansa.( Ja he wiiwyit siellä hetken aikaa
opetuslasten kanssa.)
Ref2016NTSve 28. Och de stannade där en längre tid hos lärjungarna.

Apostolien teot 15 (Acts
1
TR Scriverer 1. Καί τινες κατελθόντες ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας, ἐδίδασκον τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι
Ἐὰν μὴ περιτέμνησθε τῷ ἔθει Μωϋσέως, οὐ δύνασθε σωθῆναι.
Gr-East 1. Καί τινες κατελθόντες ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας ἐδίδασκον τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι Ἐὰν
μὴ περιτέμνησθε τῷ ἔθει τῷ Μωϋσέως, οὐ δύνασθε σωθῆναι.
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TKIS 1. Juudeasta tuli alas muutamia, jotka opettivat veljiä: "Jollette ympärileikkauta itseänne
Mooseksen säännön mukaan, ette voi pelastua."
FiSTLK2017 1. Juudeasta tuli sinne eräitä, jotka opettivat veljiä: "Ellette ympärileikkauta itseänne
Mooseksen säätämällä tavalla, ette voi pelastua."
Biblia1776 1. Ja muutamat tulivat alas Juudeasta ja opettivat veljiä: ellei teitä ympärileikata
Moseksen tavan jälkeen, niin ette taida autuaaksi tulla.
CPR1642 1. JA muutamat tulit alas Judeasta ja opetit weljejä: ellei teitä ymbärinsleicata Mosexen
tawan jälken nijn et te taida autuaxi tulla.
UT1548 1. IA tulit mwtomat alas Judeasta ia opetit Welije/ Ellei te ymberileikata Mosesen tauan
ielkin/ nin ei te taidha wapaxi tulla.( Ja tulit muutamat alas Judeasta ja opetit weljiä/ Ellei te
ympärileikata Moseksen tawan jälkeen/ niin ei te taida wapaaksi tulla.)
Ref2016NTSve 1. Och några män kom ner från Judeen (och) lärde bröderna: Om ni inte låter
omskära er enligt seden från Mose, kan ni inte bli frälsta.
2
TR Scriverer 2. γενομένης οὖν στάσεως καὶ συζητήσεως οὐκ ὀλίγης τῷ Παύλῳ καὶ τῷ

Βαρνάβᾳ πρὸς αὐτούς, ἔταξαν ἀναβαίνειν Παῦλον καὶ Βαρνάβαν καί τινας ἄλλους
ἐξ αὐτῶν πρὸς τοὺς ἀποστόλους καὶ πρεσβυτέρους εἰς Ἰερουσαλὴμ, περὶ τοῦ
ζητήματος τούτου.
Gr-East 2. γενομένης οὖν στάσεως καὶ ζητήσεως οὐκ ὀλίγης τῷ Παύλῳ καὶ τῷ

Βαρνάβᾳ πρὸς αὐτοὺς, ἔταξαν ἀναβαίνειν Παῦλον καὶ Βαρνάβαν καί τινας ἄλλους

ἐξ αὐτῶν πρὸς τοὺς ἀποστόλους καὶ πρεσβυτέρους εἰς Ἰερουσαλὴμ περὶ τοῦ
ζητήματος τούτου.
γενομένης οὖν

στάσεως καὶ

ὀλίγης τῷ

συζητήσεως οὐκ

Παύλῳ καὶ

genomenēs oun
staseōs
G1096
G3767 G4714
nyt syntyi
riita

oligēs
tō
Paulō
kai
kai
sydzētēseōs ouk
G2532
G2532 G4803
G3756 G3641 G3588 G3972
vähäinen
ja
väittely
eikä
Paavalille ja

τῷ

αὐτούς ἔταξαν ἀναβαίνειν Παῦλον καὶ

Βαρνάβᾳ πρὸς

pros
tō
Barnaba
autous etaksan anabainein Paulon
G3588 G921
G4314
G846
G5021 G305
G3972
Barnabaalle kanssaan heidän päättivät että menevät Paavali

καί

τινας

ἄλλους ἐξ

kai
tinas
allous
G2532 G5100
G243
ja
muutamat muut

εἰς

Ἰερουσαλὴμ περὶ

αὐτῶν πρὸς τοὺς

τοῦ

Barnaban
kai
G2532 G921
Barnabas
ja

ἀποστόλους καὶ

eks
autōn pros tous apostolous
G1537 G846 G4314 G3588 G652
heistä luokse
apostolien

Βαρνάβαν

πρεσβυτέρους

presbyterous
kai
G2532 G4245
ja
vanhinten

ζητήματος τούτου

tou
dzētēmatos toutou
eis
Ierousalēm
peri
G2213
G5127
G1519 G2419
G3588
G4012
kiistan
tämän
Jerusalemiin johdosta
TKIS 2. Kun Paavalilla ja Barnabaalla sen vuoksi oli melkoinen riita ja väittely heidän kanssaan,
päätettiin, että Paavali ja Barnabas ja muutamia muita heistä menee tämän riitakysymyksen vuoksi
ylös Jerusalemiin apostolien ja vanhinten luo.
FiSTLK2017 2. Kun siitä syntyi riita ja kun Paavali ja Barnabas väittelivät kiivaasti heitä vastaan,
päätettiin, että Paavalin, Barnabaan ja muutamien muiden heistä tuli mennä tämän riitakysymyksen
tähden apostolien ja vanhinten luo Jerusalemiin.
Biblia1776 2. Koska siis kapina nousi, ja ei ollut vähin kamppaus Paavalilla ja Barnabaalla heitä
vastaan, sääsivät he, että Paavali ja Barnabas ja muutamia muita heistä, piti menemän apostolien
ja vanhimpain tykö ylös Jerusalemiin tämän kysymyksen tähden.
CPR1642 2. Cosca capina nousi ja ei Pawali eikä Barnabas wähindä rijta pitänet heitä wastan:
suositit he että Pawali ja Barnabas ja muutamita muita piti menemän ylös Jerusalemin tämän
kysymyxen tähden Apostolitten ja Wanhimbain tygö.
UT1548 2. Coska sis nyt Capina nousi/ ia Pauali ia Barnabas pidhit heiden wastans ei swingan
wähinde rijta. Nin he souitit ette Pauali ia Barnabas/ ia monicachta muita heiste pideis
ylesmenemen Jerusalemin Apostolein ia Wanhimbain tyge/ temen Kysymisen polesta.( Koska siis
nyt kapina nousi/ ja Pawali ja Barnabas pidit heidän wastaansa ei suinkaan wähintä riitaa. Niin he
sowitit että Pawali ja Barnabas/ ja monikahta muita heistä pitäisi ylös menemään Jerusalemiin
apostoleiden ja wanhimpain tykö/ tämän kysymisen puolesta.)
Ref2016NTSve 2. Då uppstod det oenighet, och Paulus och Barnabas kom i en allvarlig dispyt med
dem. De beslöt att Paulus och Barnabas och några andra av dem skulle resa upp till apostlarna och
de äldste i Jerusalem angående denna stridsfråga.
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TR Scriverer 3. οἱ μὲν οὖν, προπεμφθέντες ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας, διήρχοντο τὴν Φοινίκην
καὶ Σαμάρειαν, ἐκδιηγούμενοι τὴν ἐπιστροφὴν τῶν ἐθνῶν• καὶ ἐποίουν χαρὰν μεγάλην
πᾶσι τοῖς ἀδελφοῖς.

Gr-East 3. Οἱ μὲν οὖν προπεμφθέντες ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας διήρχοντο τὴν Φοινίκην καὶ

Σαμάρειαν ἐκδιηγούμενοι τὴν ἐπιστροφὴν τῶν ἐθνῶν, καὶ ἐποίουν χαρὰν μεγάλην
πᾶσι τοῖς ἀδελφοῖς.
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TKIS 3. Niin he seurakunnan matkaan varustamina kulkivat Foinikian ja Samarian kautta ja
kertoivat pakanain kääntymyksestä. Ja he tuottivat suuren ilon kaikille veljille.
FiSTLK2017 3. Seurakunta lähetti heidät matkalle, ja he kulkivat Foinikian ja Samarian kautta ja
kertoivat pakanoiden kääntymyksestä ja ilahduttivat sillä suuresti kaikkia veljiä.
Biblia1776 3. Ja he saatettiin seurakunnalta, ja vaelsivat Phenisian ja Samarian lävitse, julistain
pakanain kääntymystä, ja saattivat suuren ilon kaikille veljille.
CPR1642 3. Ja he saatettin Seuracunnalda ja waelsit Phenician ja Samarian läpidze julistain heille
pacanain palausta jolla he suuren ilon saatit caikille weljille.
UT1548 3. Ja nin he satettijn Seurakunnalda/ ia waelsit Phenicen ia Samarian lepitze/ ia iulgistit
heille Pacanoitten palauxen/ Ja sille he teit swren ilon caikille Welille.( Ja niin he saatettin
seurakunnalta/ ja waelsit Phenicen ja Samarian läwitse/ ja julkistit heille pakanoitten palauksen/
Ja sillä he teit suuren ilon kaikille weljille.)
Ref2016NTSve 3. Så efter att församlingen hade följt dem en bit på vägen, tog de vägen genom
Fenicien och Samarien och berättade om hedningarnas omvändelse och spred stor glädje hos alla
bröderna.
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TR Scriverer 4. παραγενόμενοι δὲ εἰς Ἰερουσαλήμ, ἀπεδέχθησαν ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας καὶ
τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, ἀνήγγειλάν τε ὅσα ὁ Θεὸς ἐποίησε μετ’ αὐτῶν.
Gr-East 4. παραγενόμενοι δὲ εἰς Ἱερουσαλὴμ ἀπεδέχθησαν ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας καὶ τῶν
ἀποστόλων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, ἀνήγγειλάν τε ὅσα ὁ Θεὸς ἐποίησε μετ’ αὐτῶν, καὶ
ὅτι ἤνοιξε τοῖς ἔθνεσι θύραν πίστεως.
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TKIS 4. Heidän saavuttuaan Jerusalemiin, seurakunta ja apostolit ja vanhimmat ottivat heidät
vastaan, ja he kertoivat kaiken, mitä Jumala oli tehnyt heidän välityksellään.
FiSTLK2017 4. Kun he saapuivat Jerusalemiin, seurakunta, apostolit ja vanhimmat ottivat heidät
vastaan. He kertoivat, kuinka Jumala oli ollut heidän kanssaan ja tehnyt suuria.
Biblia1776 4. Kuin he tulivat Jerusalemiin, otettiin he vastaan seurakunnalta ja apostoleilta ja
vanhimmilta, ja he ilmoittivat, kuinka suuria töitä Jumala heidän kanssansa tehnyt oli.
CPR1642 4. Cosca he tulit Jerusalemijn otettin he wastan Seuracunnalda ja Apostoleilda ja
Wanhimmilda. Ja he ilmoitit heille cuinga paljo Jumala heidän cansans tehnyt oli.
UT1548 4. Coska he nyt tulit Jerusalemin/ nin he wastanotettin Seurakunnalda/ ia Apostoleilda/ ia
nijlde Wanhimilda. Ja he ilmoitit heille quinga palio Jumala heiden cansans tehnyt oli.( Koska he
nyt tulit Jerusalemiin/ niin he wastaan otettiin seurakunnalta/ ja apostoleilta/ ja niiltä wanhimmilta.
Ja he ilmoitit heille kuinka paljon Jumala heidän kanssansa tehnyt oli.)
Ref2016NTSve 4. Och när de kom till Jerusalem, togs de emot av församlingen och (av) apostlarna
och de äldste, och de berättade om allt som Gud hade gjort med dem.
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TR Scriverer 5. ἐξανέστησαν δέ τινες τῶν ἀπὸ τῆς αἱρέσεως τῶν Φαρισαίων

πεπιστευκότες, λέγοντες ὅτι Δεῖ περιτέμνειν αὐτούς, παραγγέλλειν τε τηρεῖν τὸν
νόμον Μωϋσέως.
Gr-East 5. Ἐξανέστησαν δέ τινες τῶν ἀπὸ τῆς αἱρέσεως τῶν Φαρισαίων πεπιστευκότες,
λέγοντες ὅτι δεῖ περιτέμνειν αὐτοὺς παραγγέλλειν τε τηρεῖν τὸν νόμον Μωϋσέως.
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TKIS 5. Mutta fariseusten lahkosta nousi muutamia, jotka uskoivat ja he sanoivat : "Heidät on
ympärileikattava ja heitä on käskettävä pitämään Mooseksen laki."
FiSTLK2017 5. Mutta fariseusten lahkosta nousi muutamia, jotka olivat tulleet uskoviksi, ja
sanoivat: "Heidät on ympärileikattava ja heitä on käskettävä noudattamaan Mooseksen lakia."
Biblia1776 5. Niin nousivat muutaman Pharisealaisten lahkokunnassa, jotka uskoneet olivat,
sanoen: he pitää ympärileikattaman ja käskettämän Moseksen lakia pitää.
CPR1642 5. Nijn nousit muutamat Phariseusten eriseurasta jotca usconet olit sanoden: caicki pitä
ymbärinsleicattaman ja käskettämän Mosexen Lakia pitä.
UT1548 5. Nin ylesnousit mwtomat Phariseusten Eriseurasta iotca wskonut olit/ sanoden/ Ette ne
pite ymberileickattaman/ ia keskettemen Mosesen Laki pite.( Niin ylös nousit muutamat
phariseusten eriseurasta jotka uskonut olit/ sanoen/ Että ne pitää ympärileikattaman/ ja
käskettämän Moseksen lakia pitää.)
Ref2016NTSve 5. Men några från fariseernas parti som hade kommit till tro, stod upp och sa att
man måste omskära dem och befalla (dem) att hålla Mose lag.
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TR Scriverer 6. Συνήχθησάν δὲ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἰδεῖν περὶ τοῦ λόγου
τούτου.
Gr-East 6. Συνήχθησαν δὲ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἰδεῖν περὶ τοῦ λόγου
τούτου.
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TKIS 6. Niin apostolit ja vanhimmat kokoontuivat tutkimaan tätä asiaa.
FiSTLK2017 6. Apostolit ja vanhimmat kokoontuivat tutkimaan tätä asiaa.
Biblia1776 6. Niin apostolit ja vanhimmat tulivat kokoon, tätä puhetta tutkimaan.
CPR1642 6. Nijn Apostolit ja Wanhimmat cocon tulit tätä puhetta tutkiman.
UT1548 6. Nin Apostolit ia Wanhimat cokontulit/ täte Puhetta tutkiman.( Niin apostolit ja
wanhimmat kokoon tulit/ tätä puhetta tutkiman.)
Ref2016NTSve 6. Apostlarna och de äldste samlades då för att behandla denna fråga.

7
TR Scriverer 7. πολλῆς δὲ συζητήσεως γενομένης, ἀναστὰς Πέτρος εἶπε πρὸς αὐτούς,
Ἄνδρες ἀδελφοί, ὑμεῖς ἐπίστασθε ὅτι ἀφ’ ἡμερῶν ἀρχαίων ὁ Θεὸς ἐν ἡμῖν ἐξελέξατο,
διὰ τοῦ στόματός μου ἀκοῦσαι τὰ ἔθνη τὸν λόγον τοῦ εὐαγγελίου, καὶ πιστεῦσαι.
Gr-East 7. Πολλῆς δὲ συζητήσεως γενομένης ἀναστὰς Πέτρος εἶπε πρὸς αὐτούς· Ἄνδρες
ἀδελφοί, ὑμεῖς ἐπίστασθε ὅτι ἀφ’ ἡμερῶν ἀρχαίων ὁ Θεὸς ἐν ὑμῖν ἐξελέξατο διὰ τοῦ
στόματός μου ἀκοῦσαι τὰ ἔθνη τὸν λόγον τοῦ εὐαγγελίου καὶ πιστεῦσαι.
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TKIS 7. Kun oli ollut paljon väittelyä, Pietari nousi ja sanoi heille: "Miehet, veljet, tiedätte, että
Jumala jo kauan aikaa sitten teki keskellämme* sen valinnan, että pakanat minun suustani
kuulisivat ilosanoman sanan ja tulisivat uskoon.
FiSTLK2017 7. Kun oli paljon väitelty, Pietari nousi ja sanoi heille: "Miehet, veljet, te tiedätte, että
Jumala jo kauan sitten teki teidän keskuudessanne sen valinnan, että pakanat minun suustani
kuulevat evankeliumin sanan ja uskovat.
Biblia1776 7. Mutta kuin suuri kamppaus ollut oli, nousi Pietari ja sanoi heille: miehet, rakkaat
veljet! te tiedätte, että Jumala kauvan ennen tätä aikaa valitsi meidän seassamme, että pakanat piti
minun suuni kautta evankeliumin sanan kuuleman ja uskoman.
CPR1642 7. COsca he monella kysymyxellä tutkinet olit nousi Petari ja sanoi heille: miehet rackat
weljet te tiedätte että Jumala cauwan ennen tätä aica walidzi meidän seasamme että pacanatkin
piti minun suuni cautta Evangeliumin sanan cuuleman ja uscoman.
UT1548 7. Coska he nyt swrella Campauxella tutkinut olit/ nin Petari ylesnousi ia sanoi heille/ Te
Miehet Rackat Weliet/ Te tiedhett ette Jumala cauuan ennen täte aica meiden seas wloswalitzi/
ette minun Swni cautta ne Pacanat piti cwleman sen Euangeliumin sanan/ ia wskoman.( Koska he
nyt suurella kamppauksella tutkinut olit/ niin Petari ylös nousi ja sanoi heille/ Te miehet rakkaat
weljet/ Te tiedätte että Jumala kauan ennen tätä aikaa meidän seassa ulos walitsi/ että minun
suuni kautta ne pakanat piti kuuleman sen ewankeliumin sanan ja uskomaan.)
Ref2016NTSve 7. Och efter en lång diskussion reste sig Petrus och sa till dem: Män (och) bröder, ni
vet att Gud för länge sedan har gjort det valet bland oss att hedningarna genom min mun skulle få
höra evangeliets ord och komma till tro.
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TR Scriverer 8. καὶ ὁ καρδιογνώστης Θεὸς ἐμαρτύρησεν αὐτοῖς, δοὺς αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα
τὸ Ἅγιον, καθὼς καὶ ἡμῖν•
Gr-East 8. καὶ ὁ καρδιογνώστης Θεὸς ἐμαρτύρησεν αὐτοῖς δοὺς αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ
ἅγιον καθὼς καὶ ἡμῖν,

καὶ

ὁ

καρδιογνώστης Θεὸς ἐμαρτύρησεν αὐτοῖς δοὺς αὐτοῖς τὸ

kai
ho
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sydäntentuntija

τὸ
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Jumala todisti
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G3588 G40
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meillekin
TKIS 8. Ja Jumala, sydänten tuntija, todisti heidän puolestaan, antaen heille Pyhän Hengen samoin
kuin meillekin
FiSTLK2017 8. Jumala, sydänten tuntija, antoi heille todistuksen lahjoittaen heille Pyhän Hengen
samoin kuin meillekin,
Biblia1776 8. Ja Jumala sydänten tutkia todisti heille ja antoi heille Pyhän Hengen niinkuin
meillekin,
CPR1642 8. Ja Jumala sydämen tutkia todisti heistä ja andoi heille Pyhä Hengen nijncuin
meillengin:
UT1548 8. Ja Jumala sydhemen tundia todhisti heiste/ ia annoi heille pyhen Hengen ninquin mös
meillengi/( Ja Jumala sydämen tuntija todisti heistä/ ja antoi heille Pyhän Hengen niinkuin myös
meillekin/)
Ref2016NTSve 8. Och Gud som känner hjärtat, gav dem sitt vittnesbörd genom att han gav den
Helige Ande åt dem, på samma sätt som åt oss.
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TR Scriverer 9. καὶ οὐδὲν διέκρινε μεταξὺ ἡμῶν τε καὶ αὐτῶν, τῇ πίστει καθαρίσας τὰς
καρδίας αὐτῶν.
Gr-East 9. καὶ οὐδὲν διέκρινε μεταξὺ ἡμῶν τε καὶ αὐτῶν τῇ πίστει καθαρίσας τὰς
καρδίας αὐτῶν.
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TKIS 9. eikä tehnyt mitään erotusta meidän ja heidän kesken puhdistaessaan heidän sydämensä
uskolla.
FiSTLK2017 9. eikä tehnyt mitään erotusta meidän ja heidän välillä, sillä hän puhdisti heidän
sydämensä uskolla.
Biblia1776 9. Ja ei tehnyt yhtään eroitusta meidän ja heidän välillänsä, puhdistain uskolla heidän
sydämensä.
CPR1642 9. Ja ei tehnyt yhtän eroitusta meidän ja heidän wälillens mutta puhdisti uscolla heidän
sydämens.
UT1548 9. ia ei tehnyt ychten eroitusta heiden welillens ia meiden/ Mutta wskolla heiden
Sydhemens puhdasti.( ja ei tehnyt yhtään eroitusta heidän wälillensä ja meidän/ Mutta uskolla
heidän sydämensä puhdisti.)
Ref2016NTSve 9. Och han gjorde inte någon skillnad mellan oss och dem, sedan han genom tron
hade renat deras hjärtan.
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TR Scriverer 10. νῦν οὖν τί πειράζετε τὸν Θεόν, ἐπιθεῖναι ζυγὸν ἐπὶ τὸν τράχηλον τῶν
μαθητῶν, ὃν οὔτε οἱ πατέρες ἡμῶν οὔτε ἡμεῖς ἰσχύσαμεν βαστάσαι;
Gr-East 10. νῦν οὖν τί πειράζετε τὸν Θεόν, ἐπιθεῖναι ζυγὸν ἐπὶ τὸν τράχηλον τῶν
μαθητῶν, ὃν οὔτε οἱ πατέρες ἡμῶν οὔτε ἡμεῖς ἰσχύσαμεν βαστάσαι;

νῦν
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TKIS 10. Miksi kiusaatte nyt siis Jumalaa koettaessanne panna opetuslasten niskaan ikeen, jota
eivät isämme emmekä mekään ole kyenneet kantamaan?
FiSTLK2017 10. Miksi siis nyt kiusaatte Jumalaa ja tahdotte panna opetuslasten niskaan ikeen,
jota eivät meidän isämme emmekä mekään ole jaksaneet kantaa?
Biblia1776 10. Miksi te siis nyt kiusaatte Jumalaa, että te tahdotte opetuslasten kaulaan panna sen
ikeen, jota ei meidän isämme emmekä me voineet kantaa?
CPR1642 10. Mixi te sijs nyt kiusatte Jumalata että te tahdotta Opetuslasten caulaan panna sen
iken jota ei meidän Isäm engä me woinet canda?
UT1548 10. Mixi te sis nyt kiusat Jumalata/ ette te tadhotta Opetuslasten caulan päle sen Iken
panna iota eikä meiden Iset eikä mös me woinut canda?( Miksi siis nyt kiusaat Jumalata/ että te

tahdotte opetuslasten kaulan päälle sen ikeen panna jota eikä meidän isät eikä myös me woinut
kantaa?)
Ref2016NTSve 10. Varför frestar ni då nu Gud, genom att på lärjungarnas hals lägga ett ok, som
varken våra fäder eller vi har kunnat bära?
11
TR Scriverer 11. ἀλλὰ διὰ τῆς χάριτος Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ πιστεύομεν σωθῆναι,
καθ’ ὃν τρόπον κἀκεῖνοι.
Gr-East 11. ἀλλὰ διὰ τῆς χάριτος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ πιστεύομεν σωθῆναι καθ’ ὃν
τρόπον κἀκεῖνοι.
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TKIS 11. Mutta Herran Jeesuksen (Kristuksen) armon avulla me uskomme pelastuvamme samalla
tavalla kuin hekin."
FiSTLK2017 11. Mutta uskomme Herran Jeesuksen armon kautta pelastuvamme samalla tapaa
kuin hekin."
Biblia1776 11. Vaan me uskomme Herran Jesuksen Kristuksen armon kautta autuaaksi tulevamme
niinkuin hekin.
CPR1642 11. Waan me uscomma HERran Jesuxen Christuxen armon cautta meidäm autuaxi
tulewam nijncuin hekin.
UT1548 11. Waan me wskoma lepitze HERRAN IesuSEN CHRISTUSEN ARMON/ meiden wapaxi
tuleuan/ sillemoto quin höki.( Waan me uskomme läwitse HERRAN Jesuksen KRISTUKSEN
ARMON/ meidän wapaaksi tulewan/ sillä muotoa kun hekin.)
Ref2016NTSve 11. Men vi tror att det är genom Herren Jesu Kristi nåd som vi blir frälsta, på
samma sätt som de.
12
TR Scriverer 12. Ἐσίγησε δὲ πᾶν τὸ πλῆθος, καὶ ἤκουον Βαρνάβα καὶ Παύλου
ἐξηγουμένων ὅσα ἐποίησεν ὁ Θεὸς σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τοῖς ἔθνεσι δι’ αὐτῶν.
Gr-East 12. Ἐσίγησε δὲ πᾶν τὸ πλῆθος καὶ ἤκουον Βαρνάβα καὶ Παύλου ἐξηγουμένων
ὅσα ἐποίησεν ὁ Θεὸς σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τοῖς ἔθνεσι δι’ αὐτῶν.
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TKIS 12. Niin koko joukko vaikeni ja he kuuntelivat Barnabasta ja Paavalia, jotka kertoivat kuinka
paljon tunnustekoja ja ihmeitä Jumala oli tehnyt pakanain keskellä heidän välityksellään.
FiSTLK2017 12. Koko joukko hiljeni, ja he kuuntelivat Barnabasta ja Paavalia, jotka kertoivat, kuinka
suuria tunnustekoja ja ihmeitä Jumala oli tehnyt pakanoiden keskuudessa heidän kauttaan.
Biblia1776 12. Ja kaikki joukko vaikeni ja kuulteli Barnabasta ja Paavalia, jotka juttelivat, kuinka
suuret merkit ja ihmeet Jumala oli heidän kauttansa pakanoissa tehnyt.
CPR1642 12. Ja caicki joucko waickeni ja cuuldeli Pawalita ja Barnabast jotca juttelit cuinga suuret
merkit ja ihmet on Jumala heidän cauttans pacanoisa tehnyt.
UT1548 12. Nin waickeni caiki Joucko/ ia cwldeli Barnabast ia Paualita/ iotca iuttelit/ quinga swret
Merckit ia Ihmeet ombi Jumala heiden cauttans Pacanois tehnyt.( Niin waikeni kaikki joukko/ ja
kuunteli Barnabasta ja Pawalia/ jotka juttelit/ kuinka suuret merkit ja ihmeet ompi Jumala heidän
kauttansa pakanoista tehnyt.)
Ref2016NTSve 12. Då teg alla de församlade och hörde på Barnabas och Paulus, som berättade
hur stora tecken och under Gud hade gjort bland hedningarna genom dem.
13
TR Scriverer 13. μετὰ δὲ τὸ σιγῆσαι αὐτούς, ἀπεκρίθη Ἰάκωβος λέγων, Ἄνδρες ἀδελφοί
ἀκούσατέ μου•
Gr-East 13. Μετὰ δὲ τὸ σιγῆσαι αὐτοὺς ἀπεκρίθη Ἰάκωβος λέγων· Ἄνδρες ἀδελφοί,
ἀκούσατέ μου.

μετὰ
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σιγῆσαι
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ἀπεκρίθη Ἰάκωβος
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TKIS 13. Kun he olivat vaienneet, Jaakob puhui sanoen: "Miehet, veljet, kuulkaa minua!
FiSTLK2017 13. Kun he olivat vaienneet, lausui Jaakob: "Miehet, veljet, kuulkaa minua!

Biblia1776 13. Vaan sitte kuin he vaikenivat, vastasi Jakob ja sanoi: miehet, rakkaat veljet, kuulkaat
minua!
CPR1642 13. SIjtte cuin he waickenit wastais Jacobus ja sanoi: miehet rackat weljet cuulcat
minuakin:
UT1548 13. Sijttequin he waickenit/ wastasi Jacobus ia sanoi/ Te miehet Rackat Weliet cwlcat
minua/( Sittenkuin he waikenit/ wastasi Jakobus ja sanoi/ Te miehet rakkaat weljet kuulkaat
minua/)
Ref2016NTSve 13. När de hade slutat, svarade Jakob och sa: Män och bröder, hör på mig.
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TR Scriverer 14. Συμεὼν ἐξηγήσατο καθὼς πρῶτον ὁ Θεὸς ἐπεσκέψατο λαβεῖν ἐξ ἐθνῶν
λαὸν ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ.
Gr-East 14. Συμεὼν ἐξηγήσατο καθὼς πρῶτον ὁ Θεὸς ἐπεσκέψατο λαβεῖν ἐξ ἐθνῶν
λαὸν ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ.

Συμεὼν ἐξηγήσατο καθὼς πρῶτον ὁ
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TKIS 14. Simeon on kertonut, kuinka Jumala ensi kerran *näki hyväksi ottaa* pakanoista kansan
nimelleen.
FiSTLK2017 14. Simon on kertonut, kuinka Jumala ensi kerran katsoi pakanoiden puoleen
ottaakseen heistä kansan omalle nimelleen.
Biblia1776 14. Simon jutteli, kuinka Jumala ensin on etsinyt omistaaksensa kansaa nimellensä
pakanoista.
CPR1642 14. Simon jutteli cuinga Jumala ensin on edzinyt omistaxens yhtä Canssa hänen
nimellens pacanoista.
UT1548 14. Simon iutteli millemoto Jumala ensin ombi etzinyt omistaxens ydhen Canssan/
Pacanoista henen Nimens warten.( Simon jutteli millä muotoa Jumala ensin ompi etsinyt
omistaaksensa yhden kansan/ pakanoista hänen nimeensä warten.)
Ref2016NTSve 14. Simeon har berättat, hur Gud först såg till att från hedningarna ta ut ett folk för
sitt namn.
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TR Scriverer 15. καὶ τούτῳ συμφωνοῦσιν οἱ λόγοι τῶν προφητῶν, καθὼς γέγραπται,
Gr-East 15. καὶ τούτῳ συμφωνοῦσιν οἱ λόγοι τῶν προφητῶν, καθὼς γέγραπται·
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TKIS 15. Tämän kanssa pitävät yhtä profeettain sanat, niin kuin on kirjoitettu:
FiSTLK2017 15. Tämän kanssa pitävät yhtä profeettojen sanat, sillä näin on kirjoitettu:
Biblia1776 15. Ja tämän kanssa prophetain sanat pitävät yhtä, niinkuin kirjoitettu on:
CPR1642 15. Ja hänen cansans Prophetaingin sanat yhtä pitäwät nijncuin kirjoitettu on:
UT1548 15. Ja henen cansans Prophetain sanat ychtepiteuet/ Ninquin kirioitettu on/( Ja hänen
kansansa prophetain sanat yhtä pitäwät/ Niinkuin kirjoitettu on/)
Ref2016NTSve 15. Och det stämmer överens med profeternas ord, såsom det är skrivet:
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TR Scriverer 16. Μετὰ ταῦτα ἀναστρέψω, καὶ ἀνοικοδομήσω τὴν σκηνὴν Δαβὶδ τὴν
πεπτωκυῖαν• καὶ τὰ κατεσκαμμένα αὐτῆς ἀνοικοδομήσω, καὶ ἀνορθώσω αὐτήν•
Gr-East 16. μετὰ ταῦτα ἀναστρέψω καὶ ἀνοικοδομήσω τὴν σκηνὴν Δαυῒδ τὴν

πεπτωκυῖαν, καὶ τὰ κατεσκαμμένα αὐτῆς ἀνοικοδομήσω καὶ ἀνορθώσω αὐτήν,
μετὰ
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TKIS 16. 'Sen jälkeen minä palaan ja rakennan jälleen Daavidin sortuneen majan, rakennan taas sen
rauniot ja pystytän sen uudestaan,
FiSTLK2017 16. 'Sen jälkeen palaan ja rakennan uudestaan Daavidin sortuneen majan, korjaan sen
repeämät ja nostan sen jälleen pystyyn,
Biblia1776 16. Senjälkeen tahdon minä palata, ja Davidin kaatuneen majan jälleen rakentaa, ja
hänen reikänsä paikata, ja sen ojentaa:
CPR1642 16. Sen jälken minä palajan ja rakennan jällens Dawidin majan joca langennut on ja
paickan hänen reikens ja ylösojennan hänen:
UT1548 16. Senielken mine palaian/ ia iellensrakenan Dauidin Maian/ ioca caatunut on/ ia tadhon
henen Reikens paicata/ ia tadhon sen ylesoijeta/( Sen jälkeen minä palajan/ ja jälleens rakennan
Dawidin majan/ joka kaatunut on/ ja tahdon heidän reikänsä paikata/ ja tahdon sen ylösojentaa/)

Ref2016NTSve 16. Därefter ska jag komma tillbaka och åter bygga upp Davids fallna hydda. Och
dess ruiner ska jag bygga upp igen och jag ska upprätta den,
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TR Scriverer 17. ὅπως ἂν ἐκζητήσωσιν οἱ κατάλοιποι τῶν ἀνθρώπων τὸν Κύριον, καὶ
πάντα τὰ ἔθνη, ἐφ’ οὓς ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ’ αὐτούς, λέγει Κύριος ὁ ποιῶν
ταῦτα πάντα.
Gr-East 17. ὅπως ἂν ἐκζητήσωσιν οἱ κατάλοιποι τῶν ἀνθρώπων τὸν Κύριον, καὶ πάντα
τὰ ἔθνη ἐφ’ οὓς ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ’ αὐτούς, λέγει Κύριος ὁ ποιῶν ταῦτα
πάντα.
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TKIS 17. jotta jäljelle jääneet ihmiset etsisivät Herraa ja kaikki pakanat, jotka ovat minun nimiini
otetut, sanoo Herra, joka tämän (kaiken) *tekee.'
FiSTLK2017 17. jotta jäljelle jääneet ihmiset etsisivät Herraa, sekä kaikki pakanat, joille minun
nimeäni on julistettu, sanoo Herra, joka tämän tekee.
Biblia1776 17. Että ne, jotka ihmisistä jääneet ovat, pitää Herran perään kysymän, niin myös kaikki
pakanat, joissa minun nimeni avuksihuudettu on, sanoo Herra, joka nämät tekee.
CPR1642 17. Että ne jotca ihmisistä jäänet owat pitä HERran jälken kysymän nijn myös pacanat
joisa minun nimeni mainittu on sano HERra joca nämät caicki teke.
UT1548 17. Senpäle/ ette ne iotca Inhimisiste ylitze ouat/ pite HERRAN ielkin kysymen. Ja nin mös
Pacanat ioinenga päle minun Nimen mainittu on/ ma HERRA/ ioca caiki näme teke.( Sen päälle/
että ne jotka ihmisistä ylitse owat/ pitää HERRAN jälkeen kysymän. Ja niin myös pakanat joidenka
päälle minun nimeni mainittu on/ sanoo HERRA/ joka kaikki nämä tekee.)
Ref2016NTSve 17. för att också de övriga av människorna ska söka Herren, även alla hedningar
över vilka mitt namn har blivit nämnt, säger Herren, som gör allt detta.
TR Scriverer 18. γνωστὰ ἀπ’ αἰῶνός ἐστι τῷ Θεῷ πάντα τὰ ἔργα αὑτοῦ.
Gr-East 18. γνωστὰ ἀπ’ αἰῶνός ἐστι τῷ Θεῷ πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ.
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TKIS 18. Jumalalle ovat kaikki Hänen tekonsa tunnetut* iäisyydestä asti.
FiSTLK2017 18. Jumalalle ovat tunnettuja kaikki hänen tekonsa iankaikkisuudesta asti.'
Biblia1776 18. Jumalalle ovat kaikki hänen työnsä tiettävät maailman alusta.
CPR1642 18. Jumalalle owat caicki nämät hänen työns tiettäwät mailman algusta.
UT1548 18. Jumalalle ouat caiki näme henen tööns tietteuet Mailman alghusta.( Jumalalle owat
kaikki nämä hänen työnsä tiettäwät maailman alusta.)
Ref2016NTSve 18. För Gud är alla hans verk kända från världens begynnelse.
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TR Scriverer 19. διὸ ἐγὼ κρίνω μὴ παρενοχλεῖν τοῖς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν ἐπιστρέφουσιν ἐπὶ
τὸν Θεόν•
Gr-East 19. διὸ ἐγὼ κρίνω μὴ παρενοχλεῖν τοῖς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν ἐπιστρέφουσιν ἐπὶ τὸν
Θεόν,
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TKIS 19. Sen vuoksi olen sitä mieltä, ettei tule rasittaa niitä, jotka pakanuudesta* kääntyvät
Jumalan puoleen,
FiSTLK2017 19. Sen tähden minä päätän, ettei tule rasittaa niitä, jotka kääntyvät pakanuudesta
Jumalan puoleen,
Biblia1776 19. Sentähden minä päätän, ettemme niitä häiritsisi, jotka pakanoista Jumalan tykö
kääntyvät;
CPR1642 19. Sentähden minä päätän etten me nijtä jotca pacanoista Jumalan tygö käändynet
owat häiridzis:
UT1548 19. Senteden mine pääten Ettei me nijte/ iotca Pacanoista ouat Jumalan tyge kiendyneet/
heiritzisi/( Sentähden minä päätän ettei me niitä/ jotka pakanoista owat Jumalan tykö kääntyneet/
häiritsisi/)
Ref2016NTSve 19. Därför anser jag att man inte ska göra det svårt för de hedningar som omvänder
sig till Gud,
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TR Scriverer 20. ἀλλὰ ἐπιστεῖλαι αὐτοῖς τοῦ ἀπέχεσθαι ἀπὸ τῶν ἀλισγημάτων τῶν
εἰδώλων καὶ τῆς πορνείας καὶ τοῦ πνικτοῦ καὶ τοῦ αἵματος.
Gr-East 20. ἀλλὰ ἐπιστεῖλαι αὐτοῖς τοῦ ἀπέχεσθαι ἀπὸ τῶν ἀλισγημάτων τῶν εἰδώλων
καὶ τῆς πορνείας καὶ τοῦ πνικτοῦ καὶ τοῦ αἵματος.
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TKIS 20. vaan heille on kirjoitettava, että pitää karttaa epäjumalien saastaa ja haureutta ja
tukehtumalla kuollutta ja verta.
FiSTLK2017 20. vaan heille kirjoitettakoon kirje, että heidän täytyy karttaa epäjumalien
saastuttamaa, haureutta ja lihaa, josta veri ei ole laskettu pois, sekä verta.
Biblia1776 20. Vaan kirjoittaisimme heille, että he välttäisivät epäjumalain saastaisuutta, ja
salavuoteutta, ja läkähtynyttä ja verta.
CPR1642 20. Waan kirjoitaisimme nijlle että he wäldäisit epäjumalain saastaisutta ja salawuotesta
ja läkähtynestä ja werestä.
UT1548 20. Waan kirioitaisim heille/ Ette he welteisit Epeiumaloidhen saastaudhest/ ia
Salawotest/ ia Läkectyneest/ ia Werest.( Waan kirjoittaisimme heille/ että he wälttäisit
epäjumaloiden saastaudesta/ ja salawuoteesta/ ja läkähtyneestä/ ja werestä.)
Ref2016NTSve 20. utan att man skriver till dem att de ska avhålla sig från besmittelse genom
avgudar och (från) otukt, och (från) kött av kvävda djur och (från) blod.
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TR Scriverer 21. Μωσῆς γὰρ ἐκ γενεῶν ἀρχαίων κατὰ πόλιν τοὺς κηρύσσοντας αὐτὸν
ἔχει, ἐν ταῖς συναγωγαῖς κατὰ πᾶν σάββατον ἀναγινωσκόμενος.
Gr-East 21. Μωϋσῆς γὰρ ἐκ γενεῶν ἀρχαίων κατὰ πόλιν τοὺς κηρύσσοντας αὐτὸν ἔχει
ἐν ταῖς συναγωγαῖς κατὰ πᾶν σάββατον ἀναγινωσκόμενος.
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TKIS 21. Sillä Mooseksella on ammoisista ajoista, joka kaupungissa julistajansa, kun häntä joka
sapatti synagoogissa luetaan."
FiSTLK2017 21. Sillä Mooseksella on monen polven ajan joka kaupungissa julistajansa.
Luetaanhan häntä synagogissa joka sapatti."
Biblia1776 21. Sillä Moseksella on muinaiselta jokaisessa kaupungissa niitä, jotka häntä
saarnaavat, koska se joka sabbatina synagogassa luetaan.
CPR1642 21. Sillä Mosexella on muinaiselda jocaidzes Caupungis nijtä cuin händä saarnawat ja
joca Sabbathina Synagogas luetan.
UT1548 21. Sille ette Moseselle ombi mwineiselda iocaitzes Caupungis nijte/ iotca hende
sarnauat/ ia ioca Sabbathina hen Sinagogis luetan.( Sillä että Mosekselle ompi muinaiselta
jokaisessa kaupunkissa niitä/ jotka häntä saarnaawat/ ja joka Sabbathina hän synagogissa
luetaan.)
Ref2016NTSve 21. För Mose har sedan gamla tider i alla städer haft dem som predikar honom i
synagogorna, där han blir läst varje sabbat.
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TR Scriverer 22. Τότε ἔδοξε τοῖς ἀποστόλοις καὶ τοῖς πρεσβυτέροις σὺν ὅλῃ τῇ

ἐκκλησίᾳ, ἐκλεξαμένους ἄνδρας ἐξ αὐτῶν πέμψαι εἰς Ἀντιόχειαν σὺν τῷ Παύλῳ καὶ
Βαρνάβᾳ, Ἰούδαν τὸν ἐπικαλούμενον Βαρσαβᾶν, καὶ Σιλᾶν, ἄνδρας ἡγουμένους ἐν
ἀ
Gr-East 22. Τότε ἔδοξε τοῖς ἀποστόλοις καὶ τοῖς πρεσβυτέροις σὺν ὅλῃ τῇ ἐκκλησίᾳ

ἐκλεξαμένους ἄνδρας ἐξ αὐτῶν πέμψαι εἰς Ἀντιόχειαν σὺν τῷ Παύλῳ καὶ Βαρνάβᾳ,
Ἰούδαν τὸν ἐπικαλούμενον Βαρσαββᾶν καὶ Σίλαν, ἄνδρας ἡγουμένους ἐν τοῖς
ἀδελφοῖς,
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TKIS 22. Silloin apostolit ja vanhimmat ja koko seurakunta näkivät hyväksi lähettää valittuja miehiä
joukostaan Antiokiaan Paavalin ja Barnabaan mukana, nimittäin Juudaan, jota kutsuttiin
Barsabbaaksi, ja Silaan, nämä johtavat miehet veljien joukosta.
FiSTLK2017 22. Silloin apostolit, vanhimmat ja koko seurakunta näkivät hyväksi valita
keskuudestaan muutamia miehiä ja lähettää heidät Antiokiaan Paavalin ja Barnabaan mukana,
nimittäin Juudaan, jota sanottiin Barsabbaaksi, ja Silaan, jotka olivat johtavia miehiä veljien
joukossa.
Biblia1776 22. Silloin kelpasi apostoleille ja vanhimmille, koko seurakunnan kanssa, joukostansa
valita miehiä ja lähettää Antiokiaan, Paavalin ja Barnabaan kanssa: nimittäin Juudaan, joka
kutsuttiin Barsabas, ja Silaan, ylimmäiset miehet veljesten seassa.
CPR1642 22. NIjn Apostoleille ja wanhimmille ja coco Seuracunnalle kelpais walita heistäns miehiä
ja Antiochiaan lähettä Pawalin ja Barnaban cansa nimittäin Judan joca cudzuttin Barsabas ja Silan
jotca miehet olit weljesten seas opettajat ja lähetit Kirjan heidän kättens cautta tällä tawalla:
UT1548 22. Nin kelpasi Apostolijn ia Wanhimbain ynne coco Seura kunnan cansa/ heistens
wloswalita Miehije ia lehette Antiochian/ Paualin ia Barnaban cansa/ nimitten/ Judam/ ioca
cutzuttin Barsabas/ ia Silas/ iotca Weliesten seas olit Opettaijat/ ia lehetit Breiuin heiden kättens
cautta telle taualla.( Niin kelpasi apostolien ja wanhimpain ynnä koko seurakunnan kanssa/
heistänsä ulos walita miehia ja lähettää Antiochiaan/ Pawalin ja Barnaban kanssa/ nimittäin/
Judan/ joka kutsutaan Barsabas/ ja Silas/ joka weljesten seassa olit opettajat/ ja lähetit breiwin
heidän kättensä kautta tällä tawalla.)
Ref2016NTSve 22. Då beslöt apostlarna och de äldste tillsammans med hela församlingen att
bland sig välja ut några män och sända dem till Antiokia med Paulus och Barnabas, (nämligen)
Judas, som även kallades Barsabbas, och Silas, som var ledande män bland bröderna.
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TR Scriverer 23. γράψαντες διὰ χειρὸς αὐτῶν τάδε, Οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι

καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῖς κατὰ τὴν Ἀντιόχειαν καὶ Συρίαν καὶ Κιλικίαν ἀδελφοῖς τοῖς ἐξ
ἐθνῶν, χαίρειν•

Gr-East 23. γράψαντες διὰ χειρὸς αὐτῶν τάδε· Οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ

ἀδελφοὶ τοῖς κατὰ τὴν Ἀντιόχειαν καὶ Συρίαν καὶ Κιλικίαν ἀδελφοῖς τοῖς ἐξ ἐθνῶν
χαίρειν.
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TKIS 23. Ja he kirjoittivat heidän mukaansa tämän kirjeen: "Apostolit ja vanhimmat ja veljet
tervehtivät niitä pakanuudesta kääntyneitä veljiä, jotka ovat Antiokiassa ja Syyriassa ja Kilikiassa.
FiSTLK2017 23. He kirjoittivat omakätisesti heidän mukaansa näin kuuluvan kirjeen: "Me apostolit
ja vanhimmat, teidän veljenne, lähetämme teille, pakanuudesta kääntyneille veljille Antiokiassa,
Syyriassa ja Kilikiassa, tervehdyksen.
Biblia1776 23. Ja kirjoittivat heidän kättensä kautta tällä tavalla: me apostolit ja vanhimmat veljet
toivotamme veljille, jotka pakanoista Antiokiassa ja Syriassa ja Kilikiassa ovat, terveyttä!
CPR1642 23. ME Apostolit ja Wanhimmat ja Weljet toiwotamme nijlle weljille jotca pacanoista
Antiochias ja Syrias ja Cilicias owat terweyttä.
UT1548 23. ME Apostolit ia Wanhimat ia Weliet/ Toiuotam Terueydhen nijlle Welijlle/ iotca
Pacanoista ouat Antiochias ia Syrias ia Cilicias.( Me apostolit ja wanhimmat ja weljet/
Toiwotamme terweyden niille weljille/ jotka pakanoista owat Antiochias ja Syriassa ja Kilikiassa.)
Ref2016NTSve 23. Och med egen hand skrev de följande: Apostlarna och de äldste och bröderna
hälsar till de bröder som är av hednisk härkomst i Antiokia och Syrien och Cilicien.
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TR Scriverer 24. Ἐπειδὴ ἠκούσαμεν ὅτι τινὲς ἐξ ἡμῶν ἐξελθόντες ἐτάραξαν ὑμᾶς

λόγοις, ἀνασκευάζοντες τὰς ψυχὰς ὑμῶν, λέγοντες περιτέμνεσθαι καὶ τηρεῖν τὸν
νόμον, οἷς οὐ διεστειλάμεθα•
Gr-East 24. Ἐπειδὴ ἠκούσαμεν ὅτι τινὲς ἐξ ἡμῶν ἐξελθόντες ἐτάραξαν ὑμᾶς λόγοις

ἀνασκευάζοντες τὰς ψυχὰς ὑμῶν, λέγοντες περιτέμνεσθαι καὶ τηρεῖν τὸν νόμον, οἷς
οὐ διεστειλάμεθα,
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διεστειλάμεθα·
diesteilametha
G1291
ole antaneet käskyä
TKIS 24. Koska olemme kuulleet, että muutamat meistä lähteneet, joille emme ole käskyä antaneet,
ovat tehneet teidät puheillaan levottomiksi ja saattaneet sielunne hämminkiin (sanoen, että tulee
ympärileikkauttaa itsensä ja pitää laki),
FiSTLK2017 24. Koska olemme kuulleet, että muutamat meistä lähteneet ovat puheillaan tehneet
teidät levottomiksi ja saattaneet sielunne hämmennyksiin sanoen, että teidän tulee
ympärileikkauttaa itsenne ja pitää laki, mistä emme ole käskyä antaneet,
Biblia1776 24. Että me olemme kuulleet, kuinka muutamat meiltä lähteneet ovat teitä opillansa
eksyttäneet ja teidän sielujanne vaivanneet, sanoen: teidän pitää itsenne antaman ympärileikata ja
lain pitämän; joille emme ole käskeneet.
CPR1642 24. Että me olemma cuullet cuinga muutamat meildä lähtenet owat teitä opillans
exyttänet ja teidän sielujanne wietellet sanoden: teidän pitä idzenne andaman ymbärinsleicata ja
Lain pitämän: joille en me ole käskenet.
UT1548 24. Ette me cullut olema/ quinga mwtomat meiste wloslechtenet ouat teite Opins cansa
willineet/ ia teiden Sieluianne wiettelluet sanoden/ Teiden pite itzen andaman ymberileickata/ ia
Lain pitemen/ Joille emme me ole käskeneet.( Että me kuullut olemme/ kuinka muutamat meistä
ulos lähteneet owat teitä opinsa kanssa willinneet/ ja teidän sielujanne wietelleet sanoen/ Teidän
pitää itsensä antaman ympärileikata/ ja lain pitämän/ Joille emme me ole käskeneet.)
Ref2016NTSve 24. Eftersom vi har hört att några som har kommit från oss har förvirrat er med sitt
tal och oroat era själar och sagt att (ni ska) låta omskära er och hålla lagen, utan att vi har gett
någon (sådan) befallning,
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TR Scriverer 25. ἔδοξεν ἡμῖν γενομένοις ὁμοθυμαδόν, ἐκλεξαμένους ἄνδρας πέμψαι
πρὸς ὑμᾶς, σὺν τοῖς ἀγαπητοῖς ἡμῶν Βαρνάβᾳ καὶ Παύλῳ,
Gr-East 25. ἔδοξεν ἡμῖν γενομένοις ὁμοθυμαδὸν, ἐκλεξαμένους ἄνδρας πέμψαι πρὸς
ὑμᾶς σὺν τοῖς ἀγαπητοῖς ἡμῶν Βαρνάβᾳ καὶ Παύλῳ,

ἔδοξεν

ἡμῖν
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ἐκλεξαμένους ἄνδρας πέμψαι
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ἀγαπητοῖς

ἡμῶν Βαρνάβᾳ καὶ

Παύλῳ

agapētois
pros
hymas syn
tois
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Paavalin
luoksenne teidän kanssa
rakkaittemme meidän Barnabaan ja
TKIS 25. niin olemme yksimielisiksi päästyämme nähneet hyväksi *lähettää luoksenne valittuja
miehiä* rakkaittemme Barnabaan ja Paavalin mukana,
FiSTLK2017 25. niin me olemme yksimielisesti nähneet hyväksi valita miehiä ja lähettää heidät
teidän luoksenne rakkaiden veljiemme Barnabaan ja Paavalin kanssa,
Biblia1776 25. Niin kelpasi meille yksimielisesti kokoontuneille valita miehiä ja teidän tykönne
lähettää, meidän rakkaan Barnabaan ja Paavalin kanssa,
CPR1642 25. Sentähden kelpais meille yximielisest meidän Seuracunnasam walita miehiä ja teidän
tygönne lähettä:
UT1548 25. Senteden kelpasi meille yximielisest meiden Seuracunnas/ wloswalitut Miehet teille
lehette/( Sentähden kelpasi meille yksimielisesti meidän seurakunnassa/ uloswalitut miehet teille
lähettää/)
Ref2016NTSve 25. så har vi enhälligt beslutat att utse några män och sända dem till er,
tillsammans med våra kära bröder Paulus och Barnabas,
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TR Scriverer 26. ἀνθρώποις παραδεδωκόσι τὰς ψυχὰς αὐτῶν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Gr-East 26. ἀνθρώποις παραδεδωκόσι τὰς ψυχὰς αὐτῶν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
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hēmōn Iēsou
Christou
G3588 G2962
G2257 G2424
G5547
Herramme meidän Jeesuksen Kristuksen
TKIS 26. miesten, jotka ovat panneet henkensä alttiiksi Herramme Jeesuksen Kristuksen nimen
vuoksi.
FiSTLK2017 26. jotka ovat panneet henkensä alttiiksi meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen
nimen tähden.
Biblia1776 26. Jotka miehet ovat sielunsa meidän Herramme Jesuksen Kristuksen nimen tähden
alttiiksi antaneet.

CPR1642 26. Meidän rackan Barnaban ja Pawalin jotca miehet owat heidän sieluns meidän
HERramme Jesuxen Christuxen nimen tähden aldixi andanet.
UT1548 26. meiden Rackahiman Barnaban ynne Paualin cansa/ Jotca Miehet ouat heiden Sielunsa
wlospannuet meiden HErran Iesusen Christusen Nimen tedhen.( meidän rakkahimman Barnaban
ynnä Pawalin kanssa/ Jotka miehet owat heidän sielunsa ulos panneet meidän Herran Jesuksen
Kristuksen nimen tähden.)
Ref2016NTSve 26. män som har riskerat sina liv för vår Herre Jesu Kristi namn.
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TR Scriverer 27. ἀπεστάλκαμεν οὖν Ἰούδαν καὶ Σίλαν, καὶ αὐτοὺς διὰ λόγου
ἀπαγγέλλοντας τὰ αὐτά.
Gr-East 27. ἀπεστάλκαμεν οὖν Ἰούδαν καὶ Σίλαν καὶ αὐτοὺς διὰ λόγου ἀπαγγέλλοντας
τὰ αὐτά.
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TKIS 27. Lähetämme siis Juudaan ja Silaan, jotka myös suullisesti ilmoittavat saman.
FiSTLK2017 27. Lähetämme siis Juudaksen ja Silaan, jotka myös suullisesti ilmoittavat teille
saman.
Biblia1776 27. Niin me olemme lähettäneet Juudaan ja Silaan, jotka myös sen suusanalla teille
ilmoittavat.
CPR1642 27. Ja olemma myös lähettänet Judan ja Silan jotca myös sen suullans teille ilmoittawat.
UT1548 27. Nin me olema lehettenyt Judam ia Silam/ iotca mös itze ne samat omalla suullans
teille mainitzeuat.( Niin me olemme lähettäneet Judan ja Silan/ jotka myös itse ne samat omalla
suullansa teille mainitsewat.)
Ref2016NTSve 27. Vi har därför sänt Judas och Silas, som också muntligen ska berätta samma
sak.
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TR Scriverer 28. ἔδοξε γὰρ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ ἡμῖν, μηδὲν πλέον ἐπιτίθεσθαι ὑμῖν
βάρος, πλὴν τῶν ἐπάναγκες τούτων,
Gr-East 28. ἔδοξεν γὰρ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι καὶ ἡμῖν μηδὲν πλέον ἐπιτίθεσθαι ὑμῖν βάρος
πλὴν τῶν ἐπάναγκες τούτων,
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TKIS 28. Sillä Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei päällenne tule panna suurempaa
kuormaa kuin nämä välttämättömät:
FiSTLK2017 28. Sillä Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän päällenne ole pantava
enempää kuormaa kuin nämä välttämättömät:
Biblia1776 28. Sillä niin kelpasi Pyhälle Hengelle ja meille, ettei yhtään enempää raskautta pidä
teidän päällenne pantaman kuin nämät tarpeelliset:
CPR1642 28. Sillä nijn kelpais Pyhälle Hengelle ja meille ettei yhtän enämbätä rascautta pidä
teidän päällenne pandaman cuin nämät tarpelliset:
UT1548 28. Sille nin kelpasi pyhelle Hengelle ia meille/ ei ychten enembete Raskautta paneman
teiden pälen/ quin nämet tarpeliset.( Sillä niin kelpasi Pyhälle Hengelle ja meille/ ei yhtää enempää
raskautta panemaan teidän päällen/ kuin nämät tarpeelliset.)
Ref2016NTSve 28. För den Helige Ande och vi har beslutat att inte lägga på er någon ytterligare
börda, förutom detta som är nödvändigt:
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TR Scriverer 29. ἀπέχεσθαι εἰδωλοθύτων καὶ αἵματος καὶ πνικτοῦ καὶ πορνείας• ἐξ ὧν
διατηροῦντες ἑαυτούς, εὖ πράξετε. ἔρρωσθε.
Gr-East 29. ἀπέχεσθαι εἰδωλοθύτων καὶ αἵματος καὶ πνικτοῦ καὶ πορνείας· ἐξ ὧν
διατηροῦντες ἑαυτοὺς εὖ πράξετε. ἔρρωσθε.
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καὶ
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TKIS 29. että kartatte epäjumalille uhrattua ja verta ja tukehtumalla kuollutta ja haureutta. Näitä
karttamalla teette hyvin. Jääkää hyvästi."
FiSTLK2017 29. että kartatte epäjumalille uhrattua, verta, lihaa, josta [kaikkea] verta ei ole laskettu
pois, ja haureutta. Jos te näitä vältätte, teette hyvin. Jääkää hyvästi!"
Biblia1776 29. Että te vältätte epäjumalain uhria, ja verta, ja läkähtynyttä, ja salavuoteutta. Jos te
niitä vältätte, niin te teette hyvin. Olkaat hyvästi!
CPR1642 29. Että te wäldätte epäjumalitten uhria ja werda ja läkähtynyttä ja Salawuoteutta: jos te
nijtä wäldätte nijn te teette hywin. Olcat hywästi.
UT1548 29. Ette te welteisitta Epeiumaloidhen Wffrista ia wereste ia Läkectynest ia Salawotest.
Joista/ ios te teiden hallitzet nin te hyuesti teet. Olcat hyuesti.( Että te wälttäisitte epäjumaloiden
uhrista ja werestä ja läkähtyneest ja salawuoteesta. Joista/ jos te teidän hallitset niin te hywästi
teet. Olkaat hywästi.)
Ref2016NTSve 29. Att ni ska avhålla er från det som är offrat åt avgudarna, och från blod, och från
kött av kvävda djur och från otukt. Om ni noga aktar er för detta, gör ni rätt. Farväl.
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TR Scriverer 30. Οἱ μὲν οὖν ἀπολυθέντες ἦλθον εἰς Ἀντιόχειαν• καὶ συναγαγόντες τὸ
πλῆθος, ἐπέδωκαν τὴν ἐπιστολήν.
Gr-East 30. Οἱ μὲν οὖν ἀπολυθέντες ἦλθον εἰς Ἀντιόχειαν, καὶ συναγαγόντες τὸ πλῆθος
ἐπέδωκαν τὴν ἐπιστολήν.
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TKIS 30. Niin he matkaan lähetettyinä tulivat Antiokiaan ja kutsuttuaan koolle seurakunnan antoivat
kirjeen.
FiSTLK2017 30. Niin siis heidät lähetettiin matkaan, ja he tulivat Antiokiaan. Siellä he kutsuivat
koolle koko joukon ja antoivat heille kirjeen.
Biblia1776 30. Kuin he siis olivat lähteneet, tulivat he Antiokiaan, ja kokosivat kansan paljouden, ja
antoivat heille kirjan.
CPR1642 30. Cosca he olit lähtenet tulit he Antiochiaan ja cocoisit Seuracunnan ja annoit heille
Kirjan.
UT1548 30. Coska he sis olit soritetut/ tulit he Antiochian/ ia cokosit Seurakunnan/ ia annoit heille
Breiuin.( Koska he siis olit suoritetut/ tulit he Antiochiaan/ ja kokosit seurakunnan/ ja annoit heille
breiwin.)
Ref2016NTSve 30. Och efter att de hade sänts iväg kom de till Antiokia och efter att de hade
sammankallat församlingen lämnade de över brevet.

TR Scriverer 31. ἀναγνόντες δέ, ἐχάρησαν ἐπὶ τῇ παρακλήσει.
Gr-East 31. ἀναγνόντες δὲ ἐχάρησαν ἐπὶ τῇ παρακλήσει.
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TKIS 31. Luettuaan sen nämä iloitsivat tästä lohdutuksesta.
FiSTLK2017 31. Kun nämä olivat lukeneet sen, he iloitsivat tästä lohdutuksesta.
Biblia1776 31. Kuin he sen olivat lukeneet, ihastuivat he siitä lohdutuksesta.
CPR1642 31. Cuin he sen olit lukenet ihastuit he sijtä lohdutuxesta.
UT1548 31. Quin he sen olit lukenet/ ihastuit he sijte lohutuxesta.( Kuin he sen olit lukeneet/
ihastuit he siitä lohdutuksesta.)
Ref2016NTSve 31. När de hade läst (det) blev de glada över denna uppmuntran.
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TR Scriverer 32. Ἰούδας δὲ καὶ Σίλας, καὶ αὐτοὶ προφῆται ὄντες, διὰ λόγου πολλοῦ
παρεκάλεσαν τοὺς ἀδελφούς, καὶ ἐπεστήριξαν.
Gr-East 32. Ἰούδας τε καὶ Σίλας, καὶ αὐτοὶ προφῆται ὄντες, διὰ λόγου πολλοῦ
παρεκάλεσαν τοὺς ἀδελφοὺς καὶ ἐπεστήριξαν.
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TKIS 32. Ja Juudas ja Silas, jotka itsekin olivat profeettoja, kehoittivat ja vahvistivat veljiä monin
sanoin.
FiSTLK2017 32. Mutta Juudas ja Silas, jotka itsekin olivat profeettoja, kehottivat veljiä monin
sanoin ja vahvistivat heitä.
Biblia1776 32. Mutta Juudas ja Silas, että hekin olivat prophetat, neuvoivat monilla sanoilla veljiä ja
vahvistivat heitä.
CPR1642 32. Mutta Judas ja Silas että hekin olit Prophetat neuwoit myös monilla sanoilla weljejä
ja wahwistit heitä.
UT1548 32. Mutta Judas ia Silas ette he mös olit Prophetat/ neuuoit he Welije monilla sanoilla/ ia
wahuistit heite.( Mutta Judas ja Silas että he myös olit prophetat/ neuwoit he weljiä monilla
sanoilla/ ja wahwistit heitä.)

Ref2016NTSve 32. Och Judas och Silas, som också själva var profeter, förmanade bröderna med
många ord och styrkte (dem).
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TR Scriverer 33. ποιήσαντες δὲ χρόνον, ἀπελύθησαν μετ’ εἰρήνης ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν πρὸς

τοὺς ἀποστόλους
Gr-East 33. ποιήσαντες δὲ χρόνον ἀπελύθησαν μετ’ εἰρήνης ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν πρὸς
τοὺς ἀποστόλους.
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TKIS 33. Heidän viivyttyään jonkin aikaa veljet laskivat heidät rauhassa menemään *apostolien
luo*.
FiSTLK2017 33. Heidän viivyttyään siellä jonkin aikaa veljet päästivät heidät rauhassa palaamaan
niiden luo, jotka olivat heidät lähettäneet.
Biblia1776 33. Ja kuin he siellä hetken aikaa viipyivät, lähetettiin he veljiltä jälleen rauhassa
apostolien tykö.
CPR1642 33. Ja cuin he siellä hetken aica wijwyit lähetettin he weljildä jällens Apostolitten tygö
rauhas.
UT1548 33. Ja quin he wiwuyit sielle hetken aica/ nin he lehetettin sijtte Welijlde iellens Apostolein
tyge Rauhas.( Ja kuin he wiiwyit siellä hetken aikaa/ niin he lähetettiin siitä weljiltä jällens
apostolien tykö rauhassa.)
Ref2016NTSve 33. Och sedan de hade varit (där) en tid sände bröderna dem i frid tillbaka till
apostlarna.
TR Scriverer 34. ἔδοξε δὲ τῷ Σίλᾳ ἐπιμεῖναι αὐτοῦ.
Gr-East 34. ἔδοξε δὲ τῷ Σίλᾳ ἐπιμεῖναι αὐτοῦ.
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TKIS 34. (Silas näki kuitenkin hyväksi pysyä siellä.)
FiSTLK2017 34. Mutta Silas halusi jäädä sinne.
Biblia1776 34. Niin Silaan kelpasi siellä olla.

CPR1642 34. Nijn Silan kelpais siellä olla mutta Pawali ja Barnabas wijwyit Antiochias:
UT1548 34. Nin kelpasi Silan siella olla. Mutta Pauali ia Barnabas asuit Antiochias/( Niin kelpasi
Silan siellä olla. Mutta Pawali ja Barnabas asuit Antiochiassa/)
Ref2016NTSve 34. Men Silas beslöt att bli kvar där.
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TR Scriverer 35. Παῦλος δὲ καὶ Βαρνάβας διέτριβον ἐν Ἀντιοχείᾳ διδάσκοντες καὶ
εὐαγγελιζόμενοι, μετὰ καὶ ἑτέρων πολλῶν, τὸν λόγον τοῦ Κυρίου.
Gr-East 35. Παῦλος δὲ καὶ Βαρνάβας διέτριβον ἐν Ἀντιοχείᾳ διδάσκοντες καὶ
εὐαγγελιζόμενοι μετὰ καὶ ἑτέρων πολλῶν τὸν λόγον τοῦ Κυρίου.
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TKIS 35. Mutta Paavali ja Barnabas viipyivät Antiokiassa opettaen ja julistaen monien muittenkin
kanssa ilosanomaa Herran sanasta.
FiSTLK2017 35. Paavali ja Barnabas viipyivät Antiokiassa opettaen ja julistaen useiden muidenkin
kanssa Herran sanaa.
Biblia1776 35. Mutta Paavali ja Barnabas viipyivät Antiokiassa opettamassa ja ilmoittamassa
Herran sanaa monen muun kanssa.
CPR1642 35. Opettamas ja ilmoittamas HERran sana monen muun cansa.
UT1548 35. opettani ia ilmottain HERRAN sana/ ynne monen muidhen cansa.( opettain ja
ilmoittain HERRAN sana/ ynnä monen muiden kanssa.)
Ref2016NTSve 35. Och Paulus och Barnabas stannade i Antiokia, undervisade och predikade
Herrens ord tillsammans med många andra.
36
TR Scriverer 36. Μετὰ δέ τινας ἡμέρας εἶπε Παῦλος πρὸς Βαρνάβαν, Ἐπιστρέψαντες δὴ

ἐπισκεψώμεθα τοὺς ἀδελφοὺς ἡμῶν κατὰ πᾶσαν πόλιν, ἐν αἷς κατηγγείλαμεν τὸν
λόγον τοῦ Κυρίου, πῶς ἔχουσι.
Gr-East 36. Μετὰ δέ τινας ἡμέρας εἶπε Παῦλος πρὸς Βαρνάβαν· Ἐπιστρέψαντες δὴ

ἐπισκεψώμεθα τοὺς ἀδελφοὺς ἡμῶν κατὰ πᾶσαν πόλιν ἐν αἷς κατηγγείλαμεν τὸν
λόγον τοῦ Κυρίου, πῶς ἔχουσι.
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TKIS 36. Mutta joittenkin päivien kuluttua Paavali sanoi Barnabaalle. "Mennään takaisin kaikkiin
niihin kaupunkeihin, joissa olemme julistaneet Herran sanaa, katsomaan veljiämme, miten he
voivat."
FiSTLK2017 36. Mutta muutamien päivien kuluttua Paavali sanoi Barnabaalle: "Lähtekäämme
takaisin kaikkiin niihin kaupunkeihin, joissa olemme julistaneet Herran sanaa, katsomaan veljiä,
miten heidän on."
Biblia1776 36. Mutta muutamain päiväin perästä sanoi Paavali Barnabaalle: palatkaamme taas
takaperin veljiä katsomaan kaikkiin kaupunkeihin, joissa me Herran sanaa ilmoittaneet olemme,
kuinka he itsensä pitävät.
CPR1642 36. MUtta muutamain päiwäin perästä sano Pawali Barnaballe: palaitcamme taas
tacaperin weljejä cadzoman caickijn Caupungeihin joisa me HERran sana ilmoittanet olemma
cuinga he heidäns käyttäwät.
UT1548 36. Mutta monicactain peiuein pereste/ Pauali sanoi Barnaba' tyge/ Palatkam tacaperin
taas Welije catzoman caikisa Caupungeis/ iossa me HERRAN sana ilmoitim/ quinga he heidens
kieutteuet.( Mutta monikahtain päiwäin perästä/ Pawali sanoi Barnaban tykö/ Palatkaamme
takaperin taas weljiä katsoman kaikissa kaupungeissa/ jossa me HERRAN sanaa ilmoitimme/
kuinka he heidäns käyttäwät.)
Ref2016NTSve 36. Men efter några dagar sa Paulus till Barnabas: Låt oss resa tillbaka och besöka
våra bröder i alla de städer där vi har predikat Herrens ord, (och se) hur de har det.
37
TR Scriverer 37. Βαρνάβας δὲ ἐβουλεύσατο συμπαραλαβεῖν τὸν Ἰωάννην, τὸν
καλούμενον Μάρκον.
Gr-East 37. Βαρνάβας δὲ ἐβουλεύσατο συμπαραλαβεῖν τὸν Ἰωάννην τὸν καλούμενον
Μᾶρκον·
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TKIS 37. Niin Barnabas päätti* ottaa mukaansa Johanneksen, jota Markukseksi kutsuttiin,
FiSTLK2017 37. Barnabas tahtoi ottaa mukaan Johanneksenkin, jota sanottiin Markukseksi.
Biblia1776 37. Mutta Barnabas neuvoi kanssansa ottamaan Johannesta, joka Markukseksi
kutsuttiin.
CPR1642 37. Mutta Barnabas neuwoi heitä Johannest ottaman cansans joca myös Marcuxexi
cudzuttin.
UT1548 37. Mutta Barnabas neuuoi ette he ottaisit Johannesen cansans/ ioca mös Marcus
cutzuttijn.( Mutta Barnabas neuwoi että he ottaisit Johanneksen kanssansa/ joka myös Markus
kutsuttiin.)
Ref2016NTSve 37. Och Barnabas var då fast besluten över att de skulle ta med sig Johannes som
kallades Markus.
38
TR Scriverer 38. Παῦλος δὲ ἠξίου, τὸν ἀποστάντα ἀπ’ αὐτῶν ἀπὸ Παμφυλίας, καὶ μὴ
συνελθόντα αὐτοῖς εἰς τὸ ἔργον, μὴ συμπαραλαβεῖν τοῦτον.
Gr-East 38. Παῦλος δὲ ἠξίου, τὸν ἀποστάντα ἀπ’ αὐτῶν ἀπὸ Παμφυλίας καὶ μὴ
συνελθόντα αὐτοῖς εἰς τὸ ἔργον, μὴ συμπαραλαβεῖν τοῦτον.
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TKIS 38. Mutta Paavali katsoi oikeaksi olla ottamatta mukaan häntä, joka Pamfyliassa oli luopunut
heistä eikä ollut lähtenyt heidän kanssaan työhön.
FiSTLK2017 38. Mutta Paavali katsoi oikeaksi olla ottamatta häntä mukaan, koska hän oli luopunut
heistä Pamfyliassa eikä ollut heidän kanssaan lähtenyt työhön.

Biblia1776 38. Mutta Paavali päätti sen kohtuulliseksi, ettei sitä pitänyt kanssa otettaman, joka oli
luopunut heistä Pamphiliassa eikä tullut heidän kanssansa työhön.
CPR1642 38. Mutta ei Pawali tahtonut sen heitäns seurawan: sillä hän oli Pamphilias heistä ennen
luopunut eikä tahtonut mennä sijhen wircan heidän cansans.
UT1548 38. Nin ei Paulus tachtonut ette henen piti seuraman heite/ ioca heiste oli ennen
Pamphylias poislopunut/ eikä mennyt heiden cansans sihen Wircan.( Niin ei Paulus tahtonut että
hänen piti seuraaman heitä/ joka heistä oli ennen Pamphyliassa pois luopunut/ eikä mennyt heidän
kanssansa siihen wirkaan.)
Ref2016NTSve 38. Men Paulus ansåg det inte rätt att ta med sig en som hade lämnat dem i
Pamfylien och inte följt med dem i arbetet.
39
TR Scriverer 39. ἐγένετο οὖν παροξυσμός, ὥστε ἀποχωρισθῆναι αὐτοὺς ἀπ’ ἀλλήλων,
τόν τε Βαρνάβαν παραλαβόντα τὸν Μάρκον, ἐκπλεῦσαι εἰς Κύπρον•
Gr-East 39. ἐγένετο οὖν παροξυσμὸς, ὥστε ἀποχωρισθῆναι αὐτοὺς ἀπ’ ἀλλήλων, τόν τε
Βαρνάβαν παραλαβόντα τὸν Μᾶρκον ἐκπλεῦσαι εἰς Κύπρον.
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TKIS 39. Niin syntyi kiivas väittely, niin että he erosivat toisistaan. Barnabas otti mukaan Markuksen
ja purjehti Kyprokseen.
FiSTLK2017 39. He kiivastuivat niin, että erosivat toisistaan, ja Barnabas otti mukaansa Markuksen
ja purjehti Kyprokselle.
Biblia1776 39. Ja he riitelivät niin kovin keskenänsä, että he toinen toisestansa erkanivat. Ja
Barnabas otti Markuksen kanssansa ja purjehti Kypriin.
CPR1642 39. Ja he rijtelit nijn cowin keskenäns että he toinen toisestans ercanit. Ja Barnabas otti
Marcuxen cuitengin myötäns ja purjehti Cyprumijn.
UT1548 39. Ja nin hartasta he rijtelit keskenens/ ette he toinen toisestans eransit. Ja Barnabas otti
sijttekin Marcusen mötens/ ia puriechti Cyprumijn.( Ja niin hartaasti he riitelit keskenänsä/ että he
toinen toisestansa erosit. Ja Barnabas otti sittenkin Markuksen myötänsä/ ja purjehti Kyprumiin.)
Ref2016NTSve 39. Så skarp blev deras tvist, att de skilde sig från varandra. Och Barnabas tog
Markus med sig och seglade till Cypern.
40
TR Scriverer 40. Παῦλος δὲ ἐπιλεξάμενος Σίλαν ἐξῆλθε, παραδοθεὶς τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ
ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν.

Gr-East 40. Παῦλος δὲ ἐπιλεξάμενος Σίλαν ἐξῆλθε, παραδοθεὶς τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ ὑπὸ
τῶν ἀδελφῶν,
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TKIS 40. Mutta Paavali valitsi Silaan ja lähti matkaan veljien jättäessä hänet Jumalan* armon
haltuun.
FiSTLK2017 40. Mutta Paavali valitsi Silaan, ja veljet jättivät hänet Jumalan armon haltuun, ja hän
lähti matkalle.
Biblia1776 40. Mutta Paavali valitsi Silaan ja matkusti, Jumalan armon haltuun annettu veljiltä,
CPR1642 40. Mutta Pawali walidzi Silan ja matcusti Jumalan armon haldun annettuna weljildä.
UT1548 40. Mutta Pauali walitzi Silam/ ia matkusti Jumalan armon haltun annettuna welijlde.(
Mutta Pawali walitsi Silan/ ja matkusti Jumalan armon haltuun annettuna weljiltä.)
Ref2016NTSve 40. Men Paulus utsåg Silas, och begav sig i väg sedan han av bröderna hade blivit
överlämnad åt Guds nåd.
TR Scriverer 41. διήρχετο δὲ τὴν Συρίαν καὶ Κιλικίαν, ἐπιστηρίζων τὰς ἐκκλησίας.
Gr-East 41. διήρχετο δὲ τὴν Συρίαν καὶ Κιλικίαν ἐπιστηρίζων τὰς ἐκκλησίας.
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TKIS 41. Ja hän vaelsi kautta Syyrian ja Kilikian vahvistaen seurakuntia.
FiSTLK2017 41. Hän vaelsi Syyrian ja Kilikian halki vahvistaen seurakuntia.
Biblia1776 41. Ja vaelsi Syrian ja Kilikian kautta, ja vahvisti seurakunnat.
CPR1642 41. Ja hän waelsi ymbäri Syrian ja Cilician ja wahwisti Seuracunnat.
UT1548 41. Nin hen waelsi ymberi Sijrian ia Cilician/ ia wahwisti ne Seurakunnat.( Niin hän waelsi
ympäri Syrian ja Kilikian/ ja wahwisti ne seurakunnat.)
Ref2016NTSve 41. Och han reste genom Syrien och Cilicien och styrkte församlingarna.

Apostolien teot 16 (Acts
1
TR Scriverer 1. Κατήντησε δὲ εἰς Δέρβην καὶ Λύστραν• καὶ ἰδού, μαθητής τις ἦν ἐκεῖ,
ὀνόματι Τιμόθεος, υἱὸς γυναικός τινος Ἰουδαίας πιστῆς, πατρὸς δὲ Ἕλληνος•
Gr-East 1. Κατήντησε δὲ εἰς Δέρβην καὶ Λύστραν. καὶ ἰδοὺ μαθητής τις ἦν ἐκεῖ ὀνόματι
Τιμόθεος, υἱὸς γυναικός τινος Ἰουδαίας πιστῆς, πατρὸς δὲ Ἕλληνος,
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TKIS 1. Niin hän saapui myös Derbeen ja Lystraan. Katso, siellä oli muuan opetuslapsi nimeltä
Timoteus, (erään) uskovan juutalaisvaimon poika, mutta isä oli kreikkalainen.
FiSTLK2017 1. Hän saapui myös Derbeen ja Lystraan. Katso, siellä oli eräs opetuslapsi, nimeltä
Timoteus, joka oli uskovan juutalaisen naisen poika, mutta isä oli kreikkalainen.
Biblia1776 1. Niin hän tuli Derbeen ja Lystraan. Ja katso, siellä oli yksi opetuslapsi, Timoteus
nimeltä, uskovaisen Juudalaisvaimon poika, mutta isä oli Grekiläinen.
CPR1642 1. NIjn hän tuli Derbenijn ja Lystraan. Ja cadzo siellä oli yxi Opetuslapsi Timotheus
nimeldä uscowaisen Judan waimon poica: mutta Isä oli Greki.
UT1548 1. TULi hen sis Derben ia Lystram. Ja catzo/ sielle oli yxi Opetuslapsi/ Timotheus nimelde/
wskouaisen Judea' waimon poica/ mutta Ise oli Greki.( Tuli hän siis Derbeen ja Lystraan. Ja katso/
siellä oli yksi opetuslapsi/ Timotheus nimeltä/ uskowaisen Judean waimon poika/ mutta isä oli
kreki.)
Ref2016NTSve 1. Så kom han till Derbe och Lystra. Och se, där var en lärjunge som hette Timoteus,
son till en judisk kvinna som var troende, men fadern (var) en grek.
2 TR Scriverer 2. ὃς ἐμαρτυρεῖτο ὑπὸ τῶν ἐν Λύστροις καὶ Ἰκονίῳ ἀδελφῶν.
Gr-East 2. ὃς ἐμαρτυρεῖτο ὑπὸ τῶν ἐν Λύστροις καὶ Ἰκονίῳ ἀδελφῶν.
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TKIS 2. Hänestä Lystrassa ja Ikonionissa olevat veljet todistivat hyvää.
FiSTLK2017 2. Hänestä veljet Lystrasta ja Ikonionista todistivat hyvää.
Biblia1776 2. Sillä oli hyvä todistus veljiltä, jotka Lystrassa ja Ikoniossa olivat.
CPR1642 2. Sillä oli hywä todistus weljildä jotca Lystras ja Iconiumis olit.
UT1548 2. Sille samalla oli hyue Todhistus nijlde Welijlde/ iotca Lystris ia Iconios olit.( Sillä samalla
oli hywä todistus niiltä weljiltä/ jotka Lystrassa ja Ikoniossa olit.)
Ref2016NTSve 2. Han hade ett gott rykte bland de bröder som var i Lystra och Ikonium.
3
TR Scriverer 3. τοῦτον ἠθέλησεν ὁ Παῦλος σὺν αὐτῷ ἐξελθεῖν, καὶ λαβὼν περιέτεμεν
αὐτόν, διὰ τοὺς Ἰουδαίους τοὺς ὄντας ἐν τοῖς τόποις ἐκείνοις• ᾔδεισαν γὰρ ἅπαντες
τὸν πατέρα αὐτοῦ, ὅτι Ἕλλην ὑπῆρχεν.
Gr-East 3. τοῦτον ἠθέλησεν ὁ Παῦλος σὺν αὐτῷ ἐξελθεῖν, καὶ λαβὼν περιέτεμεν αὐτὸν
διὰ τοὺς Ἰουδαίους τοὺς ὄντας ἐν τοῖς τόποις ἐκείνοις· ᾔδεισαν γὰρ ἅπαντες τὸν
πατέρα αὐτοῦ ὅτι Ἕλλην ὑπῆρχεν.
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TKIS 3. Paavali tahtoi hänen lähtevän kanssaan matkalle ja otti ja ympärileikkasi hänet juutalaisten
vuoksi, joita oli niillä paikkakunnilla. Sillä kaikki tiesivät, että hänen isänsä oli kreikkalainen.
FiSTLK2017 3. Paavali tahtoi hänen lähtevän mukaansa, otti hänet ja ympärileikkasi hänet
juutalaisten tähden, joita oli niillä paikkakunnilla, sillä kaikki tiesivät, että hänen isänsä oli
kreikkalainen.
Biblia1776 3. Tätä tahtoi Paavali kanssansa vaeltamaan, otti ja ympärileikkasi hänen Juudalaisten
tähden, jotka niissä paikoissa olivat; sillä he tiesivät kaikki, että hänen isänsä oli Grekiläinen.
CPR1642 3. Tätä tahdoi Pawali cansans waeldaman otti ja ymbärinsleickais hänen Judalaisten
tähden jotca nijsä paicoisa olit: sillä he tiesit caicki hänen Isäns Grekixi.
UT1548 3. Temen tachtoi Pauali cansans waeldaman/ ia otti/ ia ymberileickasi hene' Juttain
tedhen/ iotca olit nijsse paicoissa/ Sille ette he caiki tiesit henen Isens oleuan Grekin.( Tämän
tahtoi Pawali kanssansa waeltamaan/ ja otti/ ja ympärileikkasi hänen juuttain tähden/ jotka olit
niissä paikoissa/ Sillä että he kaikki tiesit hänen isänsä olewan krekin.)

Ref2016NTSve 3. Paulus ville ha honom med sig på resan. Och han tog och omskar honom för de
judars skull som var i dessa trakter, för alla kände till att hans far var grek.
4
TR Scriverer 4. ὡς δὲ διεπορεύοντο τὰς πόλεις, παρεδίδουν αὐτοῖς φυλάσσειν τὰ

δόγματα τὰ κεκριμένα ὑπὸ τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν πρεσβυτέρων τῶν ἐν Ἱερουσαλήμ
Gr-East 4. ὡς δὲ διεπορεύοντο τὰς πόλεις, παρεδίδουν αὐτοῖς φυλάσσειν τὰ δόγματα
τὰ κεκριμένα ὑπὸ τῶν ἀποστόλων καὶ πρεσβυτέρων τῶν ἐν Ἱερουσαλήμ.
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TKIS 4. Sitä mukaa kuin he vaelsivat kaupungista toiseen, he antoivat heille seurattavaksi
apostolien ja Jerusalemin vanhimpien vahvistamat säännökset.
FiSTLK2017 4. Sitä mukaa kuin he vaelsivat kaupungista toiseen, he antoivat heille noudatettaviksi
ne säädökset, jotka apostolit ja Jerusalemin vanhimmat olivat hyväksyneet.
Biblia1776 4. Mutta kuin he kaupungeita lävitse vaelsivat, antoivat he heille pidettäväksi ne säädyt,
jotka asetetut olivat apostoleilta ja vanhimmilta, jotka Jerusalemissa olivat.
CPR1642 4. Mutta cosca he Caupungeita waelsit neuwoit he heitä pitämän nijtä säädyjä cuin
Apostoleilda ja Wanhimmilda Jerusalemis säätyt olit.
UT1548 4. Mutta coska he lepitze waelsit Caupungeita/ keskit he heite pitemen ne sädhyt iotca
Apostoleilda ia Wanhimilda Jerusalemis pätetyt olit.( Mutta koska he läwitse waelsit kaupunkeita/
käskit he heitä pitämän kaikki ne säädyt jotka apostoleilta ja wanhimmilta Jerusalemissa päätetyt
olit.)
Ref2016NTSve 4. Och när de reste genom städerna, överlämnade de åt bröderna de föreskrifter
som man skulle hålla, som apostlarna och de äldste i Jerusalem hade fastställt.
5
TR Scriverer 5. αἱ μὲν οὖν ἐκκλησίαι ἐστερεοῦντο τῇ πίστει, καὶ ἐπερίσσευον τῷ ἀριθμῷ
καθ’ ἡμέραν.
Gr-East 5. αἱ μὲν οὖν ἐκκλησίαι ἐστερεοῦντο τῇ πίστει καὶ ἐπερίσσευον τῷ ἀριθμῷ καθ’
ἡμέραν.
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TKIS 5. Niin seurakunnat vahvistuivat uskossa ja kasvoivat päivittäin määrällisesti.
FiSTLK2017 5. Seurakunnat vahvistuivat uskossa ja niiden jäsenmäärä kasvoi päivä päivältä.
Biblia1776 5. Niin seurakunnat vahvistuivat uskossa ja heidän lukunsa eneni joka päivä.
CPR1642 5. Nijn Seuracunnat wahwistuit uscosa ja lucu enäni jocapäiwä.
UT1548 5. Nin Seurakunnat wahwistuit wskosa/ ia iocapeiue lucu eneni.( Niin seurakunnat
wahwistuit uskossa/ ja jokapäiwä luku eneni.)
Ref2016NTSve 5. Så blev nu församlingarna styrkta i tron och växte i antal från dag till dag.
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TR Scriverer 6. Διελθόντες δὲ τὴν Φρυγίαν καὶ τὴν Γαλατικὴν χώραν, κωλυθέντες ὑπὸ
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος λαλῆσαι τὸν λόγον ἐν τῇ Ἀσίᾳ,
Gr-East 6. Διελθόντες δὲ τὴν Φρυγίαν καὶ τὴν Γαλατικὴν χώραν, κωλυθέντες ὑπὸ τοῦ
ἁγίου Πνεύματος λαλῆσαι τὸν λόγον ἐν τῇ Ἀσίᾳ,
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TKIS 6. Kuljettuaan Frygian ja Galatian maan kautta — sillä Pyhä Henki esti heitä julistamasta
sanaa Aasiassa —
FiSTLK2017 6. He kulkivat Fryygian ja Galatian maan kautta Pyhän Hengen estettyä heitä
julistamasta sanaa Aasian maakunnassa.
Biblia1776 6. Mutta kuin he Phrygian ja Galatian maakunnan lävitse vaelsivat, kiellettiin heitä
Pyhältä Hengeltä puhumasta Jumalan sanaa Asiassa.
CPR1642 6. COsca he Phrygian ja Galatian maacunnan läpidze waelsit kieltin heitä Pyhäldä
Hengeldä puhumast Jumalan sana Asias
UT1548 6. Coska he Phrygian ia Galatian maakunnan lepitze waelsit/ kieltin he pyhelde Hengelde
puhumast Jumala' sana Asiasa/( Koska he Phrygian ja Galatian maakunnan läwitse waelsit/
kiellettiin he Pyhältä Hengeltä puhumasta Jumalan sanaa Asiassa/)

Ref2016NTSve 6. När de hade rest genom Frygien och det galatiska landet, blev de hindrade av den
Helige Ande att predika ordet i Asien.
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TR Scriverer 7. ἐλθόντες κατὰ τὴν Μυσίαν ἐπείραζον κατὰ τὴν Βιθυνίαν πορεύεσθαι•
καὶ οὐκ εἴασεν αὐτοὺς τὸ Πνεῦμα•
Gr-East 7. ἐλθόντες κατὰ τὴν Μυσίαν ἐπείραζον κατὰ τὴν Βιθυνίαν πορεύεσθαι· καὶ
οὐκ εἴασεν αὐτοὺς τὸ Πνεῦμα.
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TKIS 7. he yrittivät Mysiaan tultuaan lähteä Bityniaan, mutta [Jeesuksen] Henki ei sallinut heille
sitä.
FiSTLK2017 7. Tultuaan Mysian kohdalle he yrittivät lähteä Bityniaan, mutta Henki ei sallinut heidän
tehdä sitä.
Biblia1776 7. Kuin he olivat tulleet Mysiaan, kiusasivat he vaeltaa Bitynian lävitse; mutta ei Henki
sitä sallinut.
CPR1642 7. Sentähden menit he Mysiaan ja kiusaisit waelda Bithynian läpidze mutta ei Hengi sitä
sallinut.
UT1548 7. sentedhe' he sis menit Mysian/ ia kiusasit Bithinian lepitze waelda/ ia ei Hengi site heille
sallinut.( sentähden he siis menit Mysiaan/ ja kiusasit Bithinian läwitse waeltaa/ ja ei Henki sitä
heille sallinut.)
Ref2016NTSve 7. Efter att de hade kommit fram till Mysien försökte de ta vägen till Bitynien, men
Anden tillät dem det inte.
8 TR Scriverer 8. παρελθόντες δὲ τὴν Μυσίαν κατέβησαν εἰς Τρωάδα.
Gr-East 8. παρελθόντες δὲ τὴν Μυσίαν κατέβησαν εἰς Τρῳάδα.
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TKIS 8. Kuljettuaan Mysian ohi he menivät alas Trooaaseen.
FiSTLK2017 8. He vaelsivat ohi Mysian ja menivät Trooaaseen.
Biblia1776 8. Kuin he siis Mysian ohitse vaeltaneet olivat, menivät he alas Troadiin.

CPR1642 8. Cosca he Mysian läpidze waeldanet olit menit he ales Troadan.
UT1548 8. Mutta coska he olit waeldaneet Mysian/ lepitze nin he alasmenit Troadem.( Mutta koska
he olit waeltaneet Mysiaan/ läwitse niin he alas menit Troadeen)
Ref2016NTSve 8. Då de hade färdats genom Mysien, kom de ner till Troas.
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TR Scriverer 9. καὶ ὅραμα διὰ τῆς νυκτὸς ὤφθη τῷ Παύλῳ• ἀνήρ τις ἦν Μακεδὼν
ἑστώς, παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων, Διαβὰς εἰς Μακεδονίαν, βοήθησον ἡμῖν.
Gr-East 9. καὶ ὅραμα διὰ τῆς νυκτὸς ὤφθη τῷ Παύλῳ· ἀνήρ τις ἦν Μακεδὼν ἑστὼς,
παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων· Διαβὰς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν.
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TKIS 9. Yöllä Paavali näki näyn: muuan makedonialainen mies seisoi ja pyysi häntä sanoen: "Tule
yli Makedoniaan ja auta meitä."
FiSTLK2017 9. Paavalille näytettiin yöllä näky. Makedonialainen mies seisoi ja pyysi häntä sanoen:
"Tule yli Makedoniaan ja auta meitä."
Biblia1776 9. Ja Paavali näki näyn yöllä: yksi Makedonian mies seisoi, rukoili häntä ja sanoi: tule
Makedoniaan ja auta meitä.
CPR1642 9. Ja Pawali näki näyn yöllä että yxi Macedonian mies seisoi rucoili händä ja sanoi:
matcusta alas Macedoniaan ja auta meitä.
UT1548 9. Ja yxi Näky nächtijn Paualilda öelle/ Ette yxi Macedonian Mies seisoi ia rucoli hende ia
sanoi/ Matkusta alas Macedonian ia autta meite.( Ja yksi näky nähtiin Pawalilta yöllä/ Että yksi
Makedonian mies seisoi ja rukoili häntä ja sanoi/ Matkusta alas Makedoniaan ja auta meitä.)
Ref2016NTSve 9. Och på natten såg Paulus en syn: En man från Makedonien stod där och bad
honom och sa: Kom över till Makedonien och hjälp oss.
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TR Scriverer 10. ὡς δὲ τὸ ὅραμα εἶδεν, εὐθέως ἐζητήσαμεν ἐξελθεῖν εἰς τὴν Μακεδονίαν,
συμβιβάζοντες ὅτι προσκέκληται ἡμᾶς ὁ Κύριος εὐαγγελίσασθαι αὐτούς.
Gr-East 10. ὡς δὲ τὸ ὅραμα εἶδεν, εὐθέως ἐζητήσαμεν ἐξελθεῖν εἰς τὴν Μακεδονίαν,
συμβιβάζοντες ὅτι προσκέκληται ἡμᾶς ὁ Κύριος εὐαγγελίσασθαι αὐτούς.
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TKIS 10. Kun hän oli nähnyt näyn, mielimme heti lähteä Makedoniaan, sillä käsitimme, että Jumala
oli kutsunut meidät julistamaan heille ilosanomaa.
FiSTLK2017 10. Kun hän oli nähnyt näyn, tahdoimme [8] heti päästä lähtemään Makedoniaan, sillä
käsitimme, että Jumala oli kutsunut meitä julistamaan heille evankeliumia.
Biblia1776 10. Ja kuin hän näyn näki, hankitsimme me kohta Makedoniaan menemään, tietäen
täydellisesti Herran meitä kutsuneen heille evankeliumia saarnaamaan.
CPR1642 10. Ja sijtte cuin hän näyn näki hangidzimma me cohta Macedoniaan menemän tieten
täydellisest HERran meitä cudzunen heille Evangeliumita saarnaman.
UT1548 10. Ja sijttequin hen Näwuyn näki/ nin me cochta hangitzima Macedonian menemen/
wissist tieten/ ette HERRA oli meite sinne cutzunut heille Euangelium sarnaman.( Ja sittenkuin hän
näyn näki/ niin me kohta hankitsimme Makedoniaan menemään/ wissist tietäen/ että HERRA oli
meitä sinne kutsunut heille ewankeliumia saarnaaman.)
Ref2016NTSve 10. Och efter han hade sett synen, försökte vi genast ta oss till Makedonien. Vi
förstod att Herren hade kallat oss att predika evangeliet för dem.
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TR Scriverer 11. Ἀναχθέντες οὖν ἀπὸ τῆς Τρωάδος, εὐθυδρομήσαμεν εἰς Σαμοθρᾴκην,
τῇ τε ἐπιούσῃ εἰς Νεάπολιν,
Gr-East 11. Ἀναχθέντες οὖν ἀπὸ τῆς Τρῳάδος εὐθυδρομήσαμεν εἰς Σαμοθράκην, τῇ δὲ
ἐπιούσῃ εἰς Νεάπολιν,

ἀναχθέντες

οὖν

ἀπὸ τῆς

Τρωάδος εὐθυδρομήσαμεν εἰς

anachthentes
oun
apo tēs
Trōados euthydromēsamen eis
G321
G3767 G575 G3588 G5174
G2113
G1519
kun olimme purjehtineet
Trooasta kuljimme suoraan

Σαμοθρᾴκην τῇ

τε

ἐπιούσῃ

εἰς

Νεάπολιν

te
epiousē
eis
Neapolin
Samothrakēn tē
G5037
G1966
G1519
G3496
G4543
G3588
ja
seuraavaksi
Neapoliin
Samotrakiin
TKIS 11. Purjehdittuamme nyt Trooaasta kuljimme suoraan Samotrakeen ja seuraavana päivänä
Neapoliin

FiSTLK2017 11. Kun siis olimme purjehtineet Trooaasta, riensimme suoraan Samotrakeen, ja
seuraavana päivänä Neapoliin,
Biblia1776 11. Kuin me siis Troadista purjehdimme, niin me juoksimme kohdastansa
Samotrakiaan, ja toisena päivänä Neapoliin,
CPR1642 11. COsca me sijs Troadast waelsimme menimmä me cohta Samotraciaan: ja toisna
päiwänä Neapolijn.
UT1548 11. Coska me sis puriechtime Ttroadast/ nin me tulima oikeata leita Samotracian. Ja
toisna peiuene Neapolijn/( Koska me siis purjehdimme Troadasta/ niin me tulimme oikeata laitaa
Samotraciaan. Ja toisena päiwänä Neapoliin/)
Ref2016NTSve 11. Därför lade vi ut från Troas och seglade raka vägen till Samotrake och nästa
dag till Neapolis
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TR Scriverer 12. ἐκειθέν τε εἰς Φιλίππους, ἥτις ἐστὶ πρώτη τὴς μερίδος τῆς Μακεδονίας
πόλις, κολωνία• ἦμεν δὲ ἐν ταύτῃ τῇ πόλει διατρίβοντες ἡμέρας τινάς.
Gr-East 12. ἐκεῖθέν τε εἰς Φιλίππους, ἥτις ἐστὶ πρώτη τῆς μερίδος τῆς Μακεδονίας
πόλις κολωνία. ἦμεν δὲ ἐν αὐτῇ τῇ πόλει διατρίβοντες ἡμέρας τινάς,
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TKIS 12. ja sieltä Filippiin, joka on tärkein kaupunki siinä osassa Makedoniaa, siirtokunta. Siinä
kaupungissa viivyimme joitakin päiviä.
FiSTLK2017 12. ja sieltä Filippiin, joka on ensimmäinen kaupunki siinä osassa Makedoniaa,
siirtokunta. Siinä kaupungissa viivyimme muutamia päiviä.
Biblia1776 12. Ja sieltä Philippiin, joka on Makedonian maakunnan pääkaupunki ja vapaa kaupunki;
ja siinä kaupungissa me muutamia päiviä oleskelimme.
CPR1642 12. Ja sieldä Philippijn joca on Macedonian maacunnan pääcaupungi ja on wapa
Caupungi josa me muutamita päiwiä oleskelimma.
UT1548 12. ia sielde Philippijn/ ioca Päcaupungi on Macedonian maakunnas/ ia on werotoin
caupungi. Nin me oleskelim sijnä Caupungis mwtomat peiuet.( ja sieltä Philippiin/ joka
pääkaupunki on Makedonian maakunnassa/ ja on werotoin kaupunki. Niin me oleskelimme siinä
kaupungissa muutamat päiwät.)

Ref2016NTSve 12. och därifrån till Filippi som är den främsta staden i denna del av Makedonien
och en koloni. Och i den staden stannade vi några dagar.
13
TR Scriverer 13. τῇ τε ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐξήλθομεν ἔξω τῆς πόλεως παρὰ ποταμόν,
οὗ ἐνομίζετο προσευχὴ εἶναι, καὶ καθίσαντες ἐλαλοῦμεν ταῖς συνελθούσαις γυναιξί.
Gr-East 13. τῇ τε ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐξήλθομεν ἔξω τῆς πόλεως παρὰ ποταμὸν οὗ
ἐνομίζετο προσευχὴ εἶναι, καὶ καθίσαντες ἐλαλοῦμεν ταῖς συνελθούσαις γυναιξί.
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joen
jossa arvelimme rukouspaikan olevan ja
istuuduimme puhuen

συνελθούσαις γυναιξί
synelthousais gynaiksi
G4905
G1135
kokoontuneille naisille
TKIS 13. Sapatinpäivinä menimme kaupungin [portin] ulkopuolelle, joen rannalle, jossa
tavanmukaisesti oli rukouspaikka, ja istuimme ja puhuimme kokoontuneille naisille.
FiSTLK2017 13. Sapatinpäivänä menimme kaupungin portin ulkopuolelle joen rannalle, jossa
arvelimme olevan rukouspaikan, istuuduimme ja puhuimme kokoontuneille naisille.
Biblia1776 13. Ja me menimme lepopäivänä ulos kaupungista, virran tykö, kussa tapa oli rukoilla:
jossa me istuimme ja puhuttelimme vaimoja, jotka sinne tulleet olivat.
CPR1642 13. Ja me menimmä lepopäiwinä ulos Caupungist wirran tygö josa myös toisinans
rucoildin: ja me istuimma ja puhuttelimma waimoja jotca sinne tullet olit.
UT1548 13. Ja Lepopeiuinä me wlosmenim Caupu'gist Wirdhan tyge/ iossa toisinans rucoltin/ ia
me istuim mahan/ ia puhuttelim Waimoia/ iotca sinne coko'dunet olit.( Ja lepopäiwänä me ulos
menimme kaupungista wirran tykö/ jossa toisinansa rukoiltiin/ ja me istuimme maahan/ ja
puhuttelimme waimoja/ jotka sinne kokoontuneet olit.)
Ref2016NTSve 13. Och på sabbatsdagen gick vi ut ur staden längs med en flod till ett ställe där
man brukade be. Och vi satte oss ner och talade med de kvinnor som var samlade där.
14
TR Scriverer 14. καί τις γυνὴ ὀνόματι Λυδία, πορφυρόπωλις πόλεως Θυατείρων,
σεβομένη τὸν Θεόν, ἤκουεν• ἧς ὁ Κύριος διήνοιξε τὴν καρδίαν, προσέχειν τοῖς
λαλουμένοις ὑπὸ τοῦ Παύλου.
Gr-East 14. καί τις γυνὴ ὀνόματι Λυδία, πορφυρόπωλις πόλεως Θυατείρων, σεβομένη

τὸν Θεόν, ἤκουεν, ἧς ὁ Κύριος διήνοιξε τὴν καρδίαν προσέχειν τοῖς λαλουμένοις ὑπὸ
τοῦ Παύλου.

καί
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γυνὴ ὀνόματι Λυδία πορφυρόπωλις πόλεως

kai
tis
gynē onomati Lydia porfyropōlis
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G3739 G3588 G2962
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Tyatiran/ Tyatiran kaupungista joka pelkäsi
Jumalaa kuunteli häntä jolta
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καρδίαν προσέχειν

τοῖς

λαλουμένοις ὑπὸ

diēnoikse tēn
tois
kardian prosechein
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G1272
G3588 G2588 G4337
G3588 G2980
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mitä puhui
sydämen ottamaan vastaan sen

τοῦ

Παύλου

Paulou
hypo tou
G5259 G3588 G3972
Paavali

TKIS 14. Muuan Lyydia-niminen purppuranmyyjä Tyatiran kaupungista, Jumalaa pelkäävä nainen,
oli kuulemassa. Ja Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vaarin siitä, mitä Paavali puhui.
FiSTLK2017 14. Eräs Lyydia-niminen purppuranmyyjä Tyatiran kaupungista, jumalaapelkäävä
nainen, oli kuulemassa. Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vastaan sen, mitä Paavali puhui.
Biblia1776 14. Ja vaimo, Lydia nimeltä, purpurain myyjä Tyatiron kaupungista, Jumalaa
palvelevainen, kuulteli: jonka sydämen Herra avasi ottamaan vaaria niistä, mitä Paavalilta sanottiin.
CPR1642 14. Ja yxi Jumalata pelkäwäinen waimo Lydia nimeldä Purpurain myyjä Tyatiron
Caupungist cuuldeli: ja HERra awais hänen sydämens ottaman waari mitä Pawalilda sanottin.
UT1548 14. Ja yxi Jumalan pelkeue Waimo Lydia nimelde/ purpurain caupitzija sijte Tyatiradhen
caupungist cwldeli/ Jonga sydheme' HERRA auasi wariottaman mite Paualilda sanottijn/( Ja yksi
Jumalan pelkääwäinen waimo Lydia nimeltä/ purppurain kaupitsija siitä Tyariran kaupungista
kuunteli/ Jonka sydämen HERRA awasi waarin ottamaan mitä Paawalilta sanottiin/)
Ref2016NTSve 14. Och en kvinna vid namn Lydia från staden Tyatira, som handlade med
purpurtyger, och som fruktade Gud, lyssnade och Herren öppnade hennes hjärta, så att hon gav akt
på det som Paulus talade.
15
TR Scriverer 15. ὡς δὲ ἐβαπτίσθη, καὶ ὁ οἶκος αὐτῆς, παρεκάλεσε λέγουσα, Εἰ κεκρίκατέ

με πιστὴν τῷ Κυρίῳ εἶναι, εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκόν μου, μείνατε. καὶ παρεβιάσατο
ἡμᾶς.
Gr-East 15. ὡς δὲ ἐβαπτίσθη καὶ ὁ οἶκος αὐτῆς, παρεκάλεσε λέγουσα· Εἰ κεκρίκατέ με
πιστὴν τῷ Κυρίῳ εἶναι, εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκόν μου μείνατε· καὶ παρεβιάσατο ἡμᾶς.
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G3588 G2962 G1511
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minua uskovana
Herraan olevan/ Herraan uskovan olevan

εἰσελθόντες εἰς

τὸν

οἶκόν μου

μείνατε

καὶ

παρεβιάσατο

ἡμᾶς

ton
oikon mou meinate
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hēmas
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G2532 G3849
G2248
G1525
G1519 G3588 G3624 G3450 G3306
kotiini minun majoittumaan ja
tulkaa
hän pyysi hartaasti meitä
TKIS 15. Kun hänet ja hänen huonekuntansa oli kastettu, hän pyysi sanoen: "Jos pidätte minua
Herraan uskovana, niin tulkaa kotiini majailemaan”: Ja hän vaati meitä.
FiSTLK2017 15. Kun hänet ja hänen perhekuntansa oli kastettu, hän pyysi meitä sanoen: "Jos te
pidätte minua Herraan uskovana, tulkaa kotiini ja majoittukaa sinne." Ja hän vaati meitä.
Biblia1776 15. Ja kuin hän ja hänen huoneensa kastettu oli, rukoili hän meitä, sanoen: jos te minun
Herralle uskollisena pidätte, niin tulkaat minun huoneeseeni ja olkaat siinä. Ja hän vaati heitä.
CPR1642 15. Ja cuin hän ja hänen huonens castettu oli neuwoi hän meitä sanoden: jos te minun
HERran uscollisna pidätte nijn tulcat minun huoneseni ja olcat sijnä. Ja hän waati meitä.
UT1548 15. Ja quin hen ia henen Honens castettu oli. Manasi hen meite/ sanoden Jos te minun
pidhett wskolissa HERRAN päle/ nin tulcat minun Hoonen siselle/ ia olcatta sijnä. Ja hen waati
meite.( Ja kuin hän ja hänen huoneensa kastettu oli. Manasi hän meitä/ sanoen Jos te minun
pidätte uskollisena HERRAN päälle/ niin tulkaat minun huoneen sisälle/ ja olkaatte siinä. Ja hän
waati meitä.)
Ref2016NTSve 15. Och efter att hon och alla i hennes hus hade låtit sig döpas, bad hon och sa: Om
ni håller mig för att vara en som tror på Herren, så kom till mitt hus och stanna (där). Och hon
övertalade oss.
16
TR Scriverer 16. Ἐγένετο δὲ πορευομένων ἡμῶν εἰς προσευχήν, παιδίσκην τινὰ ἔχουσαν

πνεῦμα Πύθωνος ἀπαντῆσαι ἡμῖν, ἥτις ἐργασίαν πολλὴν παρεῖχε τοῖς κυρίοις αὐτῆς,
μαντευομένη.
Gr-East 16. Ἐγένετο δὲ πορευομένων ἡμῶν εἰς προσευχὴν παιδίσκην τινὰ ἔχουσαν

πνεῦμα πύθωνος ἀπαντῆσαι ἡμῖν, ἥτις ἐργασίαν πολλὴν παρεῖχε τοῖς κυρίοις αὐτῆς
μαντευομένη.
ἐγένετο

δὲ

πορευομένων ἡμῶν

εἰς

προσευχήν

egeneto
de
eis
proseuchēn
poreuomenōn hēmōn
G1096
G1161 G4198
G1519 G4335
G2257
niin tapahtui
rukouspaikkaan
mennessä
meidän/ meidän mennessä

παιδίσκην τινὰ

ἔχουσαν πνεῦμα πύθωνος

ἀπαντῆσαι ἡμῖν

ἥτις

paidiskēn
tina
echousan pneuma pythōnos
apantēsai hēmin hētis
G3814
G5100 G2192
G4151 G4436
G2254 G3748
G528
jossa oli henki
palvelustyttö eräs
ennustaja/ ennustaja henki tuli vastaan meitä joka

ἐργασίαν πολλὴν παρεῖχε τοῖς
ergasian
G2039
tulot

pollēn
G4183
suuret

κυρίοις

αὐτῆς μαντευομένη

kyriois
pareiche tois
autēs manteuomenē
G3930 G3588 G2962
G846 G3132
isännilleen
tuotti
ennustamisellaan

TKIS 16. Ja tapahtui meidän ollessamme menossa rukouspaikalle, että vastaamme tuli muuan
palvelijatar, jossa oli tietäjähenki ja joka ennustamisellaan tuotti paljon tuloja isännilleen.

FiSTLK2017 16. Niin tapahtui mennessämme rukouspaikalle, että meitä vastaan tuli eräs
palvelustyttö, jossa oli tietäjähenki ja joka tuotti paljon tuloja isännilleen ennustamisellaan.
Biblia1776 16. Ja tapahtui, kuin me rukoukseen menimme, kohtasi meitä piika, jolla noituuden
henki oli, joka isännillensä saatti suuren saaliin noitumisellansa.
CPR1642 16. JA tapahdui cosca me rucouxeen menimmä cohtais meitä yxi pijca jolla noituxen
hengi oli joca Isännillens saatti suuren saalin noitumisellans.
UT1548 16. Ja se tapachtui koska me Rucouxeen menime/ cochtasi meite yxi Pica/ iolla oli
Noituxen Hengi/ ia hen saattoi henen Isendeins swren Salijn noitumisellans.( Ja se tapahtui koska
me rukoukseen menimme/ kohtasi meitä yksi piika/ jolla oli noituuden henki/ ja hän saattoi hänen
isäntäinsä suuren saaliin noitumisellansa.)
Ref2016NTSve 16. Och det hände när vi gick till bönen, att vi mötte en slavflicka som var besatt av
en spådomsande och som skaffade sina herrar stora inkomster genom att spå.
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TR Scriverer 17. αὕτη κατακολουθήσασα τῷ Παύλῳ καὶ ἡμῖν, ἔκραζε λέγουσα, Οὗτοι οἱ

ἄνθρωποι δοῦλοι τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου εἰσίν, οἵτινες καταγγέλλουσιν ἡμῖν ὁδὸν
σωτηρίας.
Gr-East 17. αὕτη κατακολουθήσασα τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Σίλᾳ ἔκραζε λέγουσα· Οὗτοι οἱ

ἄνθρωποι δοῦλοι τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου εἰσίν, οἵτινες καταγγέλλουσιν ἡμῖν ὁδὸν
σωτηρίας.
αὕτη κατακολουθήσασα τῷ
hautē katakolouthēsasa
G3778 G2628
hän
seurasi

ἄνθρωποι δοῦλοι
anthrōpoi
G444
miehet

ἡμῖν

τοῦ

Παύλῳ καὶ

ἡμῖν

ἔκραζε

λέγουσα οὗτοι οἱ

hēmin ekradze legousa houtoi oi
tō
Paulō kai
G3778 G3588
G3588 G3972 G2532 G2254 G2896
G3004
meitä hän huusi sanoen nämä
Paavalia ja

Θεοῦ

τοῦ

ὑψίστου

εισιν οἵτινες καταγγέλλουσιν

tou
hypsistou
eisin hoitines katangellousin
douloi
Theou tou
G3588 G2316 G3588 G5310
G1526 G3748 G2605
G1401
jotka
julistavat
palvelijoita
Jumalan
korkeimman ovat

ὁδὸν σωτηρίας

hēmin hodon sōtērias
G2254 G3598 G4991
meille tien
pelastuksen
TKIS 17. Paavalia ja meitä seuraten hän huusi sanoen: "Nämä miehet ovat korkeimman Jumalan
palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien."
FiSTLK2017 17. Hän seurasi Paavalia ja meitä ja huusi sanoen: "Nämä miehet ovat korkeimman
Jumalan palvelijoita, jotka julistavat meille pelastuksen tien."
Biblia1776 17. Tämä noudatti alati Paavalia ja meitä, ja huusi, sanoen: nämät miehet ovat
korkeimman Jumalan palveliat, jotka meille autuuden tien ilmoittavat.
CPR1642 17. Tämä noudatti alati meitä ja Pawalita huutain: nämät miehet owat corkeimman
Jumalan palweliat jotca meille autuuden tien opettawat. Ja näin hän huusi monda päiwä.
UT1548 17. Teme alati noudhatti Paualita ia meite/ ia hwsi sanoden/ Nemet Miehet ouat sen
Corckeiman Jumalan palueliat/ iotca meille opettauat Terueyden tien/ Ja site hen teki monda

peiue.( Tämä alati noudatti Pawalia ja meitä/ ja huusi sanoen/ Nämät miehet owat sen
Korkeimman Jumalan palwelijat/ jotka meille opettawat terweyden tien/ Ja sitä hän teki monta
päiwää.)
Ref2016NTSve 17. Hon följde efter Paulus och oss och ropade och sa: Dessa män är Guds den
Högstes tjänare, som förkunnar för oss frälsningens väg.
18
TR Scriverer 18. τοῦτο δὲ ἐποίει ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας. διαπονηθεὶς δὲ ὁ Παῦλος, καὶ

ἐπιστρέψας, τῷ πνεύματι εἶπε, Παραγγέλλω σοι ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ,
ἐξελθεῖν ἀπ’ αὐτῆς. καὶ ἐξῆλθεν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ.
Gr-East 18. τοῦτο δὲ ἐποίει ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας. διαπονηθεὶς δὲ ὁ Παῦλος καὶ
ἐπιστρέψας τῷ πνεύματι εἶπε· Παραγγέλλω σοι ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ
ἐξελθεῖν ἀπ’ αὐτῆς. καὶ ἐξῆλθεν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ.
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TKIS 18. Tätä hän teki monta päivää. Mutta Paavali kiusaantui, ja hän kääntyi ja sanoi hengelle:
"Jeesuksen Kristuksen nimessä käsken sinun lähteä hänestä." Ja se lähti samalla hetkellä.
FiSTLK2017 18. Tätä hän teki monta päivää. Mutta se vaivasi Paavalia, ja hän kääntyi ja sanoi
hengelle: "Jeesuksen Kristuksen nimessä käsken sinua lähtemään hänestä." Se lähti sillä hetkellä.
Biblia1776 18. Ja sitä hän teki monta päivää. Mutta Paavali otti sen pahaksi, käänsi itsensä ja
sanoi sille hengelle: minä käsken sinun Jesuksen Kristuksen nimeen hänestä mennä ulos; ja hän
läksi ulos sillä hetkellä.
CPR1642 18. Mutta Pawali otti sen pahaxi käänsi idzens ja sanoi sille hengelle: minä käsken sinun
Jesuxen Christuxen nimeen hänestä ulosmennä: joca myös sillä hetkellä läxi.
UT1548 18. Mutta Pauali sen pahaxi otti ia kiensi henens/ ia sanoi sille Hengelle/ Mine kesken
sinun Iesusen Christusen Nimen cautta/ etes heneste wlosmenet. Nin hen samalla hetkelle
wloslexi.( Mutta Pawali sen pahaksi otti ja käänsi hänens/ ja sanoi sille hengelle/ Minä käsken
sinun Jesuksen Kristuksen nimen kautta/ ettäs hänestä ulos menet. Niin hän samalla hetkellä ulos
läksi.)
Ref2016NTSve 18. Och detta gjorde hon i många dagar. Men Paulus blev upprörd och vände sig
om och sa till anden: Jag befaller dig i Jesu Kristi namn att fara ut ur henne. Och i samma stund for
den ut.

19
TR Scriverer 19. ἰδόντες δὲ οἱ κύριοι αὐτῆς ὅτι ἐξῆλθεν ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν,

ἐπιλαβόμενοι τὸν Παῦλον καὶ τὸν Σίλαν, εἵλκυσαν εἰς τὴν ἀγορὰν ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας,
Gr-East 19. Ἰδόντες δὲ οἱ κύριοι αὐτῆς ὅτι ἐξῆλθεν ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν,

ἐπιλαβόμενοι τὸν Παῦλον καὶ τὸν Σίλαν εἵλκυσαν εἰς τὴν ἀγορὰν ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας,
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ἐλπὶς τῆς

idontes
de
oi
kyrioi
eksēlthen hē
elpis tēs
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G1492
G1161 G3588 G2962
G3588 G1680 G3588
G846 G3754 G1831
mutta nähdessään
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ἄρχοντας
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G3588 G58
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torille eteen
TKIS 19. Mutta kun hänen isäntänsä näkivät, että tulojen toivo oli heiltä mennyt, he ottivat Paavalin
ja Silaan kiinni ja vetivät heidät torille hallitusmiesten eteen.
FiSTLK2017 19. Mutta kun hänen isäntänsä näkivät, että tulojen toivo oli heiltä kadonnut, he ottivat
Paavalin ja Silaan kiinni ja vetivät heidät torille hallitusmiesten eteen.
Biblia1776 19. Mutta kuin hänen isäntänsä sen näkivät, että heidän saaliinsa tuli pois, ottivat he
Paavalin ja Silaan kiinni ja veivät heidät turulle päämiesten tykö,
CPR1642 19. COsca hänen Isändäns sen näit että heidän saalins poistuli otit he Pawalin ja Silan
kijnni ja wedit heidän Turulle Päämiesten tygö:
UT1548 19. Coska sis henen Isennens sen neit/ ette heiden Salijns toiuo poistuli/ nin he kijniotit
Paualin ia Silam/ ia wedhit heite Turulle Pämieste' tyge/( Koska siis hänen isäntänsä sen näit/ että
heidän saaliinsa toiwo pois tuli/ niin he kiinni otit Pawalin ja Silaan/ ja wedit heitä turulla
päämiesten tykö/)
Ref2016NTSve 19. Men då hennes herrar såg att deras hopp om förtjänst var ute, grep de Paulus
och Silas och släpade (dem) till torget inför stadens myndigheter.
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TR Scriverer 20. καὶ προσαγαγόντες αὐτοὺς τοῖς στρατηγοῖς εἶπον, Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι
ἐκταράσσουσιν ἡμῶν τὴν πόλιν, Ἰουδαῖοι ὑπάρχοντες,
Gr-East 20. καὶ προσαγαγόντες αὐτοὺς τοῖς στρατηγοῖς εἶπον· Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι
ἐκταράσσουσιν ἡμῶν τὴν πόλιν Ἰουδαῖοι ὑπάρχοντες,
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hēmōn tēn
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TKIS 20. Vietyään heidät päällikköjen eteen he sanoivat: "Nämä miehet, jotka ovat juutalaisia,
saattavat kaupunkimme hämminkiin.
FiSTLK2017 20. Vietyään heidät päällikköjen eteen he sanoivat: "Nämä miehet häiritsevät
kaupunkimme rauhaa. He ovat juutalaisia
Biblia1776 20. Ja veivät heidän esivallan eteen, ja sanoivat: nämät miehet meidän kaupungin
häiritsevät, jotka ovat Juudalaiset,
CPR1642 20. Ja weit heidän Esiwallan eteen ja sanoit: nämät miehet meidän Caupungin
häiridzewät jotca owat Judalaiset:
UT1548 20. ia edestoit heit Esiwallan eten ia sanoit/ Nämet Miehet heiritzeuet meiden Caupungin/
ette he ouat Juttat/( ja edestoit heitä esiwallan eteen ja sanoit/ Nämät miehet häiritsewät meidän
kaupungin/ että he owat juuttaat/)
Ref2016NTSve 20. Och de förde fram dem till domarna och sa: Dessa män orsakar stor oro i vår
stad. De är judar
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TR Scriverer 21. καὶ καταγγέλλουσιν ἔθη ἃ οὐκ ἔξεστιν ἡμῖν παραδέχεσθαι οὐδὲ ποιεῖν,
Ῥωμαίοις οὖσι.
Gr-East 21. καὶ καταγγέλλουσιν ἔθη ἃ οὐκ ἔξεστιν ἡμῖν παραδέχεσθαι οὐδὲ ποιεῖν
Ρωμαίοις οὖσι.

καὶ

καταγγέλλουσιν ἔθη

kai
katangellousin
G2532 G2605
ja
julistavat

ποιεῖν

Ῥωμαίοις

ἃ

οὐκ

ἔξεστιν ἡμῖν

παραδέχεσθαι οὐδὲ

ouk
eksestin hēmin paradechesthai oude
ethē ha
G1485 G3739 G3756 G1832 G2254 G3858
G3761
joita
ei
ole
lupa
tapoja
ei myös
meidän omaksua

οὖσι

poiein
rōmaiois
ousi
G4160 G4514
G5607
harjoittaa roomalaisten joita olemme
TKIS 21. He opettavat tapoja, joita meidän ei ole lupa omaksua eikä seurata, koska olemme
roomalaisia.”
FiSTLK2017 21. ja opettavat tapoja, joita meidän ei ole lupa omaksua eikä noudattaa, koska
olemme roomalaisia."
Biblia1776 21. Ja opettavat niitä tapoja, joita ei meidän sovi ottaa vastaan eikä tehdä, sillä me
olemme Roomalaiset.

CPR1642 21. Ja opettawat nijtä säätyjä jotca ei meille ole soweliat: sillä me olemma Romalaiset.
UT1548 21. ia opettauat nijte Sätyi/ ioita ei soui meiden wastan ruueta eisemmengen pite/ ette me
olema Romarit.( ja opettawat niitä säätyjä/ joita ei sowi meidän wastaan ruweta ei siksikään pitää/
että me olemme romarit.)
Ref2016NTSve 21. och förkunnar seder som det inte är tillåtet för oss som är romerska
medborgare att anta eller följa.
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TR Scriverer 22. καὶ συνεπέστη ὁ ὄχλος κατ’ αὐτῶν, καὶ οἱ στρατηγοὶ περιρρήξαντες
αὐτῶν τὰ ἱμάτια ἐκέλευον ῥαβδίζειν.
Gr-East 22. καὶ συνεπέστη ὁ ὄχλος κατ’ αὐτῶν. καὶ οἱ στρατηγοὶ περιρρήξαντες αὐτῶν
τὰ ἱμάτια ἐκέλευον ῥαβδίζειν,

καὶ

συνεπέστη ὁ
ὄχλος κατ’
αὐτῶν
kai
synepestē
ho
ochlos kat
autōn
G2532 G4911
G3588 G3793 G2596 G846
ja
nousi yhdessä
kansa vastaan heitä
περιρρήξαντες αὐτῶν τὰ
perirrēksantes
G4048
revittyään

καὶ

οἱ

στρατηγοὶ

oi
stratēgoi
kai
G2532 G3588 G4755
päälliköt
ja

ἱμάτια ἐκέλευον ῥαβδίζειν

himatia ekeleuon rabdidzein
autōn ta
G846 G3588 G2440 G2753
G4463
heiltä
vaatteet käskivät heitä lyödä raipoilla

TKIS 22. Myös kansa nousi heitä vastaan, ja revittyään heiltä vaatteet päälliköt käskivät lyödä heitä
raipoilla.
FiSTLK2017 22. Kansa nousi heitä vastaan, ja päälliköt repivät heiltä vaatteet ja käskivät lyödä
heitä raipoilla.
Biblia1776 22. Ja kansa nousi ynnä heitä vastaan, ja esivalta antoi heidän vaatteensa repiä, ja käski
heitä piestä.
CPR1642 22. Ja Canssa coconnui heitä wastan ja Esiwalda andoi heidän waattens repiä ja käski
heitä piestä.
UT1548 22. Ja Canssa cokoniooxi heite wastan/ ia Esiwalta annoi heiden waatteins rickireuitte/ ia
keski heite witzoilla piestä.( Ja kansa kokoon juoksi heitä wastaan/ ja esiwalta antoi heidän
waatteensa rikki rewittää/ ja käski heitä witsoilla.)
Ref2016NTSve 22. Och tillsammans reste sig folket mot dem, och domarna slet av dem deras
kläder och befallde att (de) skulle piskas.
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TR Scriverer 23. πολλάς τε ἐπιθέντες αὐτοῖς πληγὰς ἔβαλον εἰς φυλακήν,
παραγγείλαντες τῷ δεσμοφύλακι ἀσφαλῶς τηρεῖν αὐτούς•
Gr-East 23. πολλάς τε ἐπιθέντες αὐτοῖς πληγὰς ἔβαλον εἰς φυλακήν, παραγγείλαντες τῷ
δεσμοφύλακι ἀσφαλῶς τηρεῖν αὐτούς·

πολλάς τε

ἐπιθέντες αὐτοῖς πληγὰς ἔβαλον εἰς

φυλακήν παραγγείλαντες τῷ

epithentes autois plēgas ebalon eis
pollas te
fylakēn parangeilantes
G4183 G5037 G2007
G846 G4127 G906
G3853
G1519 G5438
ja paljon
vankilaan määräten
annettuaan heille lyöntejä heittivät

δεσμοφύλακι ἀσφαλῶς τηρεῖν
desmofylaki
asfalōs
G1200
G806
vanginvartijan tarkasti

tō
G3588

αὐτούς·

autous
tērein
G846
G5083
vartioimaan heitä

TKIS 23. Annettuaan heille monia lyöntejä, he heittivät heidät vankilaan käskien vanginvartijan
tarkasti vartioida heitä.
FiSTLK2017 23. Kun he olivat heitä paljon ruoskineet, heittivät he heidät vankilaan ja käskivät
vanginvartijan tarkasti vartioida heitä.
Biblia1776 23. Kuin he olivat heidät juuri pahoin pieksäneet, heittivät he heidät torniin ja käskivät
vartian visusti heitä vartioida,
CPR1642 23. Cosca he olit heidän juuri pahoin piesnet heitit he heidän tornijn ja käskit wartian
wisusti heitä wartioita.
UT1548 23. Coska he nyt olit heite hyuesti piexenyet/ nin he heitit ne Tornijn/ ia keskit Wartian
heite wisusti wartioidha.( Koska he nyt olit heitä hywästi pieksäneet/ niin he heitit ne torniin/ ja
käskit wartijan heitä wisusti wartioida.)
Ref2016NTSve 23. Och när de hade gett dem många slag, kastade de (dem) i fängelse och
befallde fångvaktaren att han skulle hålla dem i säkert förvar.
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TR Scriverer 24. ὅς, παραγγελίαν τοιαύτην εἰληφώς, ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν ἐσωτέραν
φυλακήν, καὶ τοὺς πόδας αὐτῶν ἠσφαλίσατο εἰς τὸ ξύλον.
Gr-East 24. ὃς παραγγελίαν τοιαύτην εἰληφὼς ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν ἐσωτέραν
φυλακὴν καὶ τοὺς πόδας αὐτῶν ἠσφαλίσατο εἰς τὸ ξύλον.

ὅς

παραγγελίαν τοιαύτην εἰληφώς ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς

hos
parangelian
G3739 G3852
joka
määräyksen

φυλακήν

καὶ

toiautēn
G5108
tällaisen

τοὺς

τὴν

ἐσωτέραν

tēn
esōteran
eilēfōs ebalen autous eis
G2983
G906 G846
G1519 G3588 G2082
sisimpään
saatuaan heitti heidät

πόδας αὐτῶν ἠσφαλίσατο εἰς

fylakēn
kai
tous podas autōn ēsfalisato
G5438
G2532 G3588 G4228 G846 G805
vankityrmään ja
jalkansa heidän pani kiinni

τὸ

ξύλον

ksylon
to
eis
G3586
G3588
G1519
jalkapuuhu

TKIS 24. Sellaisen käskyn saatuaan tämä heitti heidät sisimpään vankilaan ja pani heidät
jalkapuuhun.
FiSTLK2017 24. Sellaisen käskyn saatuaan tämä heitti heidät sisimpään vankihuoneeseen ja pani
heidät jalkapuuhun.
Biblia1776 24. Joka, kuin hän senkaltaisen käskyn sai, heitti heidät sisimmäiseen torniin ja pani
heidät jalkapuuhun.

CPR1642 24. Ja cosca se sencaltaisen käskyn cuuli heitti hän heidän alimmaiseen tornijn ja pani
heidän jalcapuuhun.
UT1548 24. Coska hen sai semmotoisen keskyn/ nin hen heitti heidhet alimaisen Tornijn/ ia pani
heite Jalcapuun.( Koska hän sai semmoisen käskyn/ niin hän heitti heidät alimmaiseen torniin/ ja
pani heitä jalkapuuhun.)
Ref2016NTSve 24. Då han fick en sådan befallning, kastade han dem i det innersta
fängelserummet och spände fast deras fötter i stocken.
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TR Scriverer 25. κατὰ δὲ τὸ μεσονύκτιον Παῦλος καὶ Σίλας προσευχόμενοι ὕμνουν τὸν
Θεόν, ἐπηκροῶντο δὲ αὐτῶν οἱ δέσμιοι•
Gr-East 25. Κατὰ δὲ τὸ μεσονύκτιον Παῦλος καὶ Σίλας προσευχόμενοι ὕμνουν τὸν
Θεόν· ἐπηκροῶντο δὲ αὐτῶν οἱ δέσμιοι.

κατὰ δὲ

τὸ

μεσονύκτιον Παῦλος καὶ

Σίλας προσευχόμενοι

kata
de
to
Silas proseuchomenoi
mesonyktion Paulos kai
G2596 G1161 G3588 G3317
G3972 G2532 G4609 G4336
mutta
Silas ollessaan rukouksessa
keskiyöllä
Paavali ja

ὕμνουν

τὸν

Θεόν

ἐπηκροῶντο δὲ

αὐτῶν οἱ

δέσμιοι·

hymnoun
ton
Theon
desmioi
epēkroōnto de
autōn oi
G5214
G3588 G2316
G1874
G1161 G846 G3588 G1198
lauloivat kiitosta
vangit
Jumalalle ja kuuntelivat
heitä
TKIS 25. Mutta keskiyön aikaan Paavali ja Silas rukoillen lauloivat kiitosvirttä Jumalalle, ja vangit
kuuntelivat heitä.
FiSTLK2017 25. Mutta keskiyön aikaan Paavali ja Silas olivat rukouksissa ja veisasivat ylistystä
Jumalalle, ja vangit kuuntelivat heitä.
Biblia1776 25. Mutta puoliyön aikana oli Paavali ja Silas rukouksissa, ylistäin Jumalaa kiitosvirsillä,
ja vangit, jotka siellä olivat, sen myös kuulivat.
CPR1642 25. Mutta puoli yön aican oli Pawali ja Silas rucouxes kijttäin Jumalata: ja fangit jotca
siellä olit sen myös cuulit.
UT1548 25. Mutta poli öön aican oli Pauali ia Silas rucouxes/ ia kijtit Jumalata/ Ja Fangit iotca
sielle olit sen cwlit.( Mutta puoliyön aikaa oli Pawali ja Silas rukouksessa/ ja kiitit Jumalata/ Ja
wangit jotka siellä olit sen kuulit.)
Ref2016NTSve 25. Och vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud, och
fångarna hörde på dem.
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TR Scriverer 26. ἄφνω δὲ σεισμὸς ἐγένετο μέγας, ὥστε σαλευθῆναι τὰ θεμέλια τοῦ
δεσμωτηρίου• ἀνεῴχθησάν τε παραχρῆμα αἱ θύραι πᾶσαι, καὶ πάντων τὰ δεσμὰ
ἀνέθη.
Gr-East 26. ἄφνω δὲ σεισμὸς ἐγένετο μέγας, ὥστε σαλευθῆναι τὰ θεμέλια τοῦ

δεσμωτηρίου, ἀνεῴχθησάν τε παραχρῆμα αἱ θύραι πᾶσαι καὶ πάντων τὰ δεσμὰ ἀνέθη.

ἄφνω

δὲ

σεισμὸς

ἐγένετο μέγας ὥστε

σαλευθῆναι τὰ

θεμέλια

afnō
de
seismos
themelia
egeneto megas hōste saleuthēnai ta
G869
G1161 G4578
G1096 G3173 G5620 G4531
G3588 G2310
ja yhtäkkiä
perustukset
maanjäristys tapahtui suuri niin että järkkyivät

τοῦ

δεσμωτηρίου· ἀνεῴχθησάν τε

tou
desmōtēriou
G3588 G1201
vankilan

καὶ

πάντων τὰ

παραχρῆμα αἱ

θύραι πᾶσαι

thyrai pasai
aneōchthēsan te
parachrēma hai
G5037 G3916
G455
G3588 G2374 G3956
ovet
kaikki/ kaikki ovet
ja avautuivat
samassa

δεσμὰ ἀνέθη

kai
desma anethē
pantōn ta
G2532 G3956 G3588 G1199 G447
ja
kaikkien
kahleet irtosivat
TKIS 26. Yhtäkkiä syntyi suuri maanjäristys, niin että vankilan perustukset järkkyivät, ja heti kaikki
ovet aukenivat ja kaikkien kahleet irtautuivat.
FiSTLK2017 26. Silloin tapahtui yhtäkkiä suuri maanjäristys, niin että vankilan perustukset
vapisivat, ja samassa kaikki ovet aukenivat, ja kaikkien kahleet irtosivat.
Biblia1776 26. Niin tapahtui äkisti suuri maan järistys, niin että tornin perustus vapisi; ja kohta
kaikki ovet aukenivat, ja jokaisen siteet pääsivät.
CPR1642 26. Nijn tapahdui cohta suuri maanjäristys nijn että cohta tornin perustus wapisi: ja cohta
caicki owet aukenit ja jocaidzen sitet pääsit.
UT1548 26. Nin cochta tapachtui swri Maanieristus/ nin ette caiki Tornin Perus wapisi. Ja cochta
aukenit caiki Ouet/ ia iocaitzen Siteet ylespäsit.( Niin kohta tapahtui suuri maanjäristys/ niin että
kaikki tornin perus wapisi. Ja kohta aukenit kaikki owet/ ja jokaisen siteet ylös pääsit.)
Ref2016NTSve 26. Då kom plötsligt en kraftig jordbävning, så att fängelset skakades i sina
grundvalar. Och i detsamma öppnades alla dörrarna, och allas bojor blev lösta.
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TR Scriverer 27. ἔξυπνος δὲ γενόμενος ὁ δεσμοφύλαξ, καὶ ἰδὼν ἀνεῳγμένας τὰς θύρας

τῆς φυλακῆς, σπασάμενος μάχαιραν, ἔμελλεν ἑαυτὸν ἀναιρεῖν, νομίζων ἐκπεφευγέναι
τοὺς δεσμίους.
Gr-East 27. ἔξυπνος δὲ γενόμενος ὁ δεσμοφύλαξ καὶ ἰδὼν ἀνεῳγμένας τὰς θύρας τῆς

φυλακῆς, σπασάμενος μάχαιραν ἔμελλεν ἑαυτὸν ἀναιρεῖν, νομίζων ἐκπεφευγέναι
τοὺς δεσμίους.
ἔξυπνος

δὲ

γενόμενος ὁ

δεσμοφύλαξ καὶ

ἰδὼν

ἀνεῳγμένας

eksypnos
de
genomenos ho
idōn
aneōgmenas
desmofylaks kai
G1853
G1161 G1096
G3588 G1200
G455
G2532 G1492
kun herätetyksi
tuli
vanginvartija ja
nähdessään olevan avattuina

τὰς

θύρας τῆς

φυλακῆς σπασάμενος μάχαιραν ἔμελλεν ἑαυτὸν ἀναιρεῖν

tas
fylakēs spasamenos machairan emellen heauton anairein
thyras tēs
G3588 G2374 G3588 G5438
G4685
G3162
G3195 G1438 G337
ovet
vankilan veti
miekan
aikoen itsensä tappaa

νομίζων

ἐκπεφευγέναι τοὺς

nomidzōn ekpefeugenai
G3543
G1628
luullessaan karanneen

δεσμίους

tous desmious
G3588 G1198
vankien/ vankien karanneen

TKIS 27. Herättyään ja nähtyään vankilan ovien olevan auki, vanginvartija veti miekkansa ja aikoi
surmata itsensä luullen vankien karanneen.
FiSTLK2017 27. Kun vanginvartija heräsi ja näki vankilan ovien olevan auki, hän veti miekkansa ja
aikoi surmata itsensä luullen vankien karanneen.
Biblia1776 27. Kuin vartia heräsi ja näki tornin ovet avoinna olevan, veti hän ulos miekkansa ja
tahtoi surmata itsensä, ja luuli vangit paenneen pois.
CPR1642 27. Cosca wartia heräis ja näki tornin owet awoi olewan weti hän ulos mieckans ja tahdoi
idzens surmata ja luuli fangit poismennen.
UT1548 27. Ja quin se Wartia heresi/ ia näki Tornin Ouet auoi oleuan/ weti hen wlos mieckans/ ia
tachtoi itzens surmata/ ia lwli ette Fangit olit poispaeneet.( Ja kuin se wartija heräsi/ ja näki tornin
owet avoinna olewan/ weti hän ulos miekkansa/ ja tahtoi itsensä surmata/ ja luuli että wangit olit
pois paenneet.)
Ref2016NTSve 27. Då vaknade fångvaktaren, och när han fick se fängelsets dörrar öppna, drog han
sitt svärd och tänkte döda sig själv, eftersom han trodde att fångarna hade flytt.
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TR Scriverer 28. ἐφώνησε δὲ φωνῇ μεγάλῃ ὁ Παῦλος λέγων, Μηδὲν πράξῃς σεαυτῷ
κακόν• ἅπαντες γάρ ἐσμεν ἐνθάδε.
Gr-East 28. ἐφώνησε δὲ φωνῇ μεγάλῃ ὁ Παῦλος λέγων· Μηδὲν πράξῃς σεαυτῷ κακόν·
ἅπαντες γάρ ἐσμεν ἐνθάδε.

ἐφώνησε δὲ

φωνῇ μεγάλῃ ὁ

Παῦλος λέγων μηδὲν

πράξῃς σεαυτῷ κακόν·

fōnē megalē ho
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G1063
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olemme täällä
sillä kaikki
TKIS 28. Mutta Paavali huusi kovalla äänellä sanoen: ”Älä tee itsellesi mitään pahaa, sillä olemme
kaikki täällä.”
FiSTLK2017 28. Mutta Paavali huusi suurella äänellä sanoen: "Älä tee itsellesi mitään pahaa, sillä
olemme kaikki täällä."
Biblia1776 28. Niin Paavali huusi suurella äänellä ja sanoi: älä itselles mitään pahaa tee; sillä me
olemme kaikki täällä.
CPR1642 28. Nijn Pawali huusi suurella änellä ja sanoi: älä sinus mitän paha tee: sillä me olemma
wielä caicki täällä.

UT1548 28. Nin hwsi Pauali swrella änelle ia sanoi/ Ele itzes miten paha tee/ Sille me olema wiele
caiki täle.( Niin huusi Pawali suurella äänellä ja sanoi/ Älä itses mitään pahaa tee/ Sillä me olemme
wielä kaikki täällä.)
Ref2016NTSve 28. Men Paulus ropade med hög röst, och sa: Gör dig själv inget ont, för vi är alla
här.
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TR Scriverer 29. αἰτήσας δὲ φῶτα εἰσεπήδησε, καὶ ἔντρομος γενόμενος προσέπεσε τῷ
Παύλῳ καὶ τῷ Σίλᾳ,
Gr-East 29. αἰτήσας δὲ φῶτα εἰσεπήδησε, καὶ ἔντρομος γενόμενος προσέπεσε τῷ
Παύλῳ καὶ τῷ Σίλᾳ,

αἰτήσας

δὲ

φῶτα εἰσεπήδησε καὶ

ἔντρομος γενόμενος προσέπεσε

τῷ

eisepēdēse kai
aitēsas
de
fōta
tō
entromos genomenos prosepese
G154
G4363
G1161 G5457 G1530
G3588
G1096
G2532 G1790
ja hän pyysi
valoa juoksi sisälle ja
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Παύλῳ καὶ
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Σίλᾳ

tō
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Paulō kai
G3972 G2532 G3588 G4609
Silaan
Paavalin ja
TKIS 29. Pyydettyään valoja hän juoksi sisälle ja heittäytyi vavisten Paavalin ja Silaan eteen.
FiSTLK2017 29. Hän pyysi valoa, juoksi sisälle ja lankesi vavisten Paavalin ja Silaan eteen.
Biblia1776 29. Niin hän anoi kynttilää, meni sisälle ja lankesi peljästyksissä Paavalin ja Silaan
jalkain juureen,
CPR1642 29. Nijn hän anoi kyntilätä meni sisälle ja langeis peljästyxis Pawalin ja Silan jalcain
juuren toi heidän ulos ja sanoi:
UT1548 29. Nin hen anoi ychte Kyntele/ ia sisellecarckasi/ ia langesi mahan pelieten Paualin ia
Silan ialcain iuren/( Niin hän anoi yhtä kynttilää/ ja sisälle karkasi/ ja lankesi maahan peljäten
Pawalin ja Silaan jalkain juureen/)
Ref2016NTSve 29. Då bad han om ett ljus och sprang in och föll darrande ner inför Paulus och
Silas.
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TR Scriverer 30. καὶ προαγαγὼν αὐτοὺς ἔξω ἔφη, Κύριοι, τί με δεῖ ποιεῖν ἵνα σωθῶ;
Gr-East 30. καὶ προαγαγὼν αὐτοὺς ἔξω ἔφη· Κύριοι, τί με δεῖ ποιεῖν ἵνα σωθῶ;

καὶ

προαγαγὼν αὐτοὺς ἔξω

kai
proagagōn
G2532 G4254
ja
hän vei

σωθῶ
sōthō
G4982
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κύριοι τί
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me
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kyrioi ti
G846
G1854 G5346 G2962 G5101 G3165 G1163 G4160 G2443
heidät ulos
sanoen herrat mitä minun pitää tekemän että

TKIS 30. Ja hän vei heidät ulos ja sanoi: ”Herrat, mitä minun pitää tehdä, jotta pelastuisin?"
FiSTLK2017 30. Hän vei heidät ulos ja sanoi: "Herrat, mitä minun pitää tehdä, että pelastuisin?"
Biblia1776 30. Ja toi heidät ulos ja sanoi: herrat, mitä minun pitää tekemän, että minä autuaaksi
tulisin?
CPR1642 30. Herrat mitä minun pitä tekemän että minä autuaxi tulisin?
UT1548 30. ia wlostoi heite ia sanoi/ Herrat/ mite minun pite tekemen ette mine wapaxi tulisin?( ja
ulostoi heitä ja sanoi/ Herrat/ mitä minun pitää tekemän että minä wapaaksi tulisin?)
Ref2016NTSve 30. Och han förde ut dem och sa: Herrar, vad ska jag göra för att bli frälst?
31
TR Scriverer 31. οἱ δὲ εἶπον, Πίστευσον ἐπὶ τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ σωθήσῃ
σὺ καὶ ὁ οἶκός σου.
Gr-East 31. οἱ δὲ εἶπον· Πίστευσον ἐπὶ τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ σωθήσῃ σὺ καὶ
ὁ οἶκός σου.
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TKIS 31. He sanoivat: "Usko Herraan Jeesukseen Kristukseen, niin pelastut sinä ja perhekuntasi."
FiSTLK2017 31. He sanoivat: "Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, myös perhekuntasi."
Biblia1776 31. Mutta he sanoivat: usko Herran Jesuksen Kristuksen päälle, niin sinä ja sinun
huonees autuaaksi tulee.
CPR1642 31. He sanoit: usco HERran Jesuxen Christuxen päälle nijn sinä ja sinun huones autuaxi
tule.
UT1548 31. Nin he sanoit/ wsko HERRAN IesuSEN päle/ nin sine ia sinun Hoones wapaxi tule.( Niin
he sanoit/ usko HERRAN Jesuksen päälle/ niin sinä ja sinun huoneesi wapaaksi tulee.)
Ref2016NTSve 31. Då sa de: Tro på Herren Jesus Kristus, så blir du och ditt hus frälst.
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TR Scriverer 32. καὶ ἐλάλησαν αὐτῷ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου, καὶ πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ
αὐτοῦ.
Gr-East 32. καὶ ἐλάλησαν αὐτῷ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου καὶ πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ.
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TKIS 32. Ja he puhuivat Herran* sanaa hänelle ja kaikille, jotka olivat hänen talossaan
FiSTLK2017 32. He puhuivat Jumalan sanaa hänelle sekä kaikille, jotka olivat hänen kodissaan.
Biblia1776 32. Ja he puhuivat hänelle Herran sanaa ja kaikille, jotka hänen huoneessansa olivat.
CPR1642 32. Ja he puhuit hänelle HERran sana ja caikille cuin hänen huonesans olit.
UT1548 32. Ja he puhuit henelle HERRAN sana/ ia caikille iotca henen Honesans olit.( Ja he puhuit
hänelle HERRAN sanaa/ ja kaikille jotka hänen huoneessansa olit.)
Ref2016NTSve 32. Och de talade Herrens ord till honom och till alla dem som var i hans hus.
33
TR Scriverer 33. καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς ἔλουσεν ἀπὸ τῶν
πληγῶν, καὶ ἐβαπτίσθη αὐτὸς καὶ οἱ αὐτοῦ πάντες παραχρῆμα.
Gr-East 33. καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς ἔλουσεν ἀπὸ τῶν
πληγῶν, καὶ ἐβαπτίσθη αὐτὸς καὶ οἱ αὐτοῦ πάντες παραχρῆμα,
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TKIS 33. Niin hän otti heidät mukaansa samalla yön tunnilla ja pesi heidän haavansa. Ja hänet ja
kaikki hänen omaisensa kastettiin heti.
FiSTLK2017 33. Hän otti heidät mukaansa samalla yön hetkellä ja pesi heidän haavansa, ja hänet
ja kaikki hänen omaisensa kastettiin heti.
Biblia1776 33. Ja hän otti heidät sillä hetkellä yöstä tykönsä ja pesi heidän haavansa, ja hän kohta
kastettiin ja kaikki hänen perheensä,

CPR1642 33. Ja hän otti heidän sillä hetkellä yöstä tygöns ja pesi heidän haawans: ja andoi cohta
idzens casta ja caicki hänen perhens.
UT1548 33. Ja hen otti heite tygens/ sille hetkelle ööste/ ia pesi heiden Hauans. Ja hen annoi
cochta itzens casta/ ia caiki henen Perehens.( Ja hän otti heitä tykönsä/ sillä hetkellä yöstä/ ja
pesi heidän haawansa. Ja hän antoi kohta itsens kastaa/ ja kaikki hänen perheensä.)
Ref2016NTSve 33. Och samma timme på natten tog han dem till sig och tvättade (deras) sår. Och
han med allt sitt (folk) lät genast döpa sig.
34
TR Scriverer 34. ἀναγαγών τε αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον αὑτοῦ παρέθηκε τράπεζαν, καὶ
ἠγαλλιάσατο πανοικὶ πεπιστευκὼς τῷ Θεῷ.
Gr-East 34. ἀναγαγών τε αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ παρέθηκε τράπεζαν, καὶ
ἠγαλλιάσατο πανοικὶ πεπιστευκὼς τῷ Θεῷ.
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TKIS 34. Vietyään heidät ylös kotiinsa hän pani esille ruokaa ja riemuitsi koko perhekuntansa
kanssa, kun oli tullut Jumalaan uskovaksi.
FiSTLK2017 34. Hän vei heidät ylös kotiinsa, laittoi heille aterian ja riemuitsi siitä, että hän ja koko
hänen perheensä oli tullut Jumalaan uskovaksi.
Biblia1776 34. Ja vei heidät kotiansa, ja valmisti heille pöydän, ja iloitsi, että hän koko huoneensa
kanssa tuli Jumalan päälle uskovaiseksi.
CPR1642 34. Ja wei heidän cotians ja walmisti heille pöydän ja iloidzi perheinens että hän tuli
Jumalan päälle uscowaisexi.
UT1548 34. Ja wei heite Cotohonsa/ ia walmisti heille Peudhen/ ia iloitzi caiken henen Perehens
cansa/ ette hen Jumalan päle wskouaisexi tuli.( Ja wei heitä kotiinsa/ ja walmisti heille pöydän/ ja
iloitsi kaiken hänen perheensä kanssa/ että hän Jumalan päälle uskowaiseksi tuli.)
Ref2016NTSve 34. Sedan förde han dem till sitt hem och satte fram mat åt dem och gladde sig
över att han med hela sitt hus hade kommit till tro på Gud.
35
TR Scriverer 35. Ἡμέρας δὲ γενομένης ἀπέστειλαν οἱ στρατηγοὶ τοὺς ῥαβδούχους
λέγοντες, Ἀπόλυσον τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους.
Gr-East 35. Ἡμέρας δὲ γενομένης ἀπέστειλαν οἱ στρατηγοὶ τοὺς ῥαβδούχους λέγοντες·
Ἀπόλυσον τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους.
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TKIS 35. Mutta päivän tultua päälliköt lähettivät oikeudenpalvelijat sanomaan: "Päästä irti ne
miehet."
FiSTLK2017 35. Päivän tultua päälliköt lähettivät oikeudenpalvelijat sanomaan: "Päästä miehet irti."
Biblia1776 35. Ja kuin päivä tuli, niin esivalta lähetti kylänlapset sanomaan: päästä ne miehet.
CPR1642 35. JA cuin päiwä tuli nijn Esiwalda lähetti kylänlapset sanoman: päästäkät ne miehet.
UT1548 35. Ja quin peiue tuli/ nin Esiwalta lehetti Kylenlapset ia sanoit/ Pästeket nämet Miehet.(
Ja kuin päiwä tuli/ niin esiwalta lähetti kylänlapset ja sanoit/ Päästäkäät nämät miehet.)
Ref2016NTSve 35. När det hade blivit dag, skickade domarna rättstjänarna och lät säga: Frige de
där männen.
36
TR Scriverer 36. ἀπήγγειλε δὲ ὁ δεσμοφύλαξ τοὺς λόγους τούτους πρὸς τὸν Παῦλον ὅτι
Ἀπεστάλκασιν οἱ στρατηγοί, ἵνα ἀπολυθῆτε• νῦν οὖν ἐξελθόντες πορεύεσθε ἐν εἰρήνῃ.
Gr-East 36. ἀπήγγειλε δὲ ὁ δεσμοφύλαξ τοὺς λόγους τούτους πρὸς τὸν Παῦλον, ὅτι

Ἀπεστάλκασιν οἱ στρατηγοὶ ἵνα ἀπολυθῆτε. νῦν οὖν ἐξελθόντες πορεύεσθε ἐν εἰρήνῃ.
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TKIS 36. Niin vanginvartija toi Paavalille tämän sanoman: "Päälliköt ovat lähettäneet sanan, että
teidät on päästettävä irti. Lähtekää siis nyt ulos ja poistukaa rauhassa."
FiSTLK2017 36. Vanginvartija ilmoitti tämän Paavalille sanoen: "Päälliköt ovat lähettäneet sanan,
että teidät on päästettävä vapaiksi. Lähtekää siis nyt ulos ja menkää rauhassa."
Biblia1776 36. Niin tornin vartia ilmoitti nämät sanat Paavalille, sanoen: esivalta on käskenyt
päästää teidät: menkäät siis nyt ulos rauhassa.

CPR1642 36. Nijn tornin wartia ilmoitti nämät sanat Pawalille sanoden: Esiwalda on käskenyt
teidän päästä mengät sijs matcan rauhas.
UT1548 36. Nin Tornin Wartia ilmoitti nämet sanat Paualille/ Esiwalta on keskenyt teite pästette/
Nin me'get sis nyt matkaan rauhasa.( Niin tornin wartija ilmoitti nämät sanat Pawalille/ Esiwalta on
käskenyt teitä päästettää/ Niin menkäät siis nyt matkaan rauhassa.)
Ref2016NTSve 36. Och det beskedet framförde fångvaktaren till Paulus: Domarna har sänt bud att
ni ska friges. Kom nu därför ut och gå i frid.
37
TR Scriverer 37. ὁ δὲ Παῦλος ἔφη πρὸς αὐτούς, Δείραντες ἡμᾶς δημοσίᾳ,

ἀκατακρίτους, ἀνθρώπους Ῥωμαίους ὑπάρχοντας, ἔβαλον εἰς φυλακήν, καὶ νῦν
λάθρα ἡμᾶς ἐκβάλλουσιν; οὐ γάρ• ἀλλὰ ἐλθόντες αὐτοὶ ἡμᾶς ἐξαγαγέτωσαν.
Gr-East 37. ὁ δὲ Παῦλος ἔφη πρὸς αὐτούς· Δείραντες ἡμᾶς δημοσίᾳ ἀκατακρίτους,
ἀνθρώπους Ρωμαίους ὑπάρχοντας, ἔβαλον εἰς φυλακήν· καὶ νῦν λάθρα ἡμᾶς
ἐκβάλλουσιν; οὐ γάρ, ἀλλὰ ἐλθόντες αὐτοὶ ἡμᾶς ἐξαγαγέτωσαν.
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TKIS 37. Mutta Paavali sanoi heille: "He ovat julkisesti, ilman tuomiota ruoskineet meitä, jotka
olemme Rooman kansalaisia, ja heittäneet vankilaan, ja nyt he ajaisivat meidät salaa ulos? Ei
suinkaan, vaan tulkoot itse ja viekööt meidät ulos.”
FiSTLK2017 37. Mutta Paavali sanoi heille: "He ovat julkisesti, vieläpä ilman tuomiota, ruoskineet
meitä, jotka olemme Rooman kansalaisia, ja ovat heittäneet meidät vankilaan, ja nytkö he ajaisivat
salaa meidät tiehemme! Ei niin, vaan tulkoot itse viemään meidät ulos."
Biblia1776 37. Mutta Paavali sanoi heille: he ovat julkisesti tuomitsematta pieksäneet meidät, jotka
olemme Roomalaiset, ja heittäneet torniin, ja nyt salaa tahtoisivat sysätä meidät ulos. Ei niin, vaan
tulkaan he itse meitä ottamaan täältä ulos.
CPR1642 37. Pawali sanoi heille: he owat meidän syyttömäst ja duomidzemat julkisest piesnet
jotca cuitengin Romalaiset olemma: ja owat meidän päälisexi tornijn heittänet ja tahtowat nyt
meidän taas sysätä sala ulos? Ei nijn waan tulcan idze meidän ottaman tääldä ulos.
UT1548 37. Nin Pauali sanoi heille/ He ouat meite ilman syte ia Domitzemata iulkisest piexenet/
iotca quite'gi Romarit olema/ ia pälisexi meite Tornijn heittenyet/ ia nyt he tachtouat meite sala
wlossysete? Ei nin/ waan tulkan itze ia wieket meite tälde wlos.( Niin Pawali sanoi heille/ He owat
meitä ilman syytä ja tuomitsematta julkisesti pieksäneet/ jotka kuitenkin romarit olemme/ ja

päälliseksi meitä torniin heittäneet/ ja nyt he tahtowat meitä salaa ulos sysätä? Ei niin/ waan
tulkaat itse ja wiekäät meitä täältä ulos.)
Ref2016NTSve 37. Men Paulus sa till dem: De har piskat oss offentligt utan rättegång, (fast vi) är
romerska medborgare, och har kastat (oss) i fängelse. Och nu vill de skicka iväg oss i hemlighet. Å
nej, utan de får själva komma och hämta ut oss.
38
TR Scriverer 38. ἀνήγγειλαν δὲ τοῖς στρατηγοῖς οἱ ῥαβδοῦχοι τὰ ῥήματα ταῦτα• καὶ
ἐφοβήθησαν ἀκούσαντες ὅτι Ῥωμαῖοί εἰσι,
Gr-East 38. ἀνήγγειλαν δὲ τοῖς στρατηγοῖς οἱ ῥαβδοῦχοι τὰ ῥήματα ταῦτα· καὶ
ἐφοβήθησαν ἀκούσαντες ὅτι Ρωμαῖοί εἰσι,

ἀνήγγειλαν δὲ

τοῖς

στρατηγοῖς οἱ

tois
stratēgois
anēngeilan de
G3588
G312
G4755
G1161
ja ilmoittivat
päälliköille

καὶ

ἐφοβήθησαν ἀκούσαντες ὅτι

kai
efobēthēsan akousantes
G2532 G5399
G191
niin
he pelästyivät kuultuaan

ῥαβδοῦχοι

τὰ

ῥήματα ταῦτα·

rabdouchoi
ta
oi
rēmata tauta
G4465
G3588
G4487 G5023
G3588
oikeudenpalvelijat
sanat
nämä

Ῥωμαῖοί εἰσι

rōmaioi
eisi
hoti
G1526
G3754 G4514
roomalaisia he ovat
että

TKIS 38. Oikeudenpalvelijat kertoivat nämä sanat päälliköille. Niin nämä pelästyivät kuullessaan
heidän olevan roomalaisia.
FiSTLK2017 38. Oikeudenpalvelijat kertoivat sanat päälliköille. Silloin nämä pelästyivät kuullessaan
heidän olevan roomalaisia,
Biblia1776 38. Niin kylänlapset ilmoittivat nämät sanat esivallalle jällensä; ja he pelkäsivät, että he
heidät Roomalaisiksi kuulivat,
CPR1642 38. Nijn kylänlapset menit ja ilmoitit nämät sanat Esiwallalle jällens: ja he pelkäisit että
he heidän Romalaisexi cuulit: ja tulit ja rucoilit heitä.
UT1548 38. Nin Kylenlapset ilmoitit nämet sanat Esiwallalle/ Ja he pelkesit heitens/ quin he cwlit
ette he Romarit olit/ Ja tulit ia rucolit heite.( Niin kylänlapset ilmoitit nämät sanat esiwallalle/ Ja he
pelkäsit heitäns/ kuin he kuulit että he romarit olit/ Ja tulit ja rukoilit heitä.)
Ref2016NTSve 38. Och rättstjänarna framförde detta besked till domarna. Och de blev förskräckta
när de fick höra att de var romerska medborgare
39
TR Scriverer 39. καὶ ἐλθόντες παρεκάλεσαν αὐτούς, καὶ ἐξαγαγόντες ἠρώτων ἐξελθεῖν
τῆς πόλεως.
Gr-East 39. καὶ ἐλθόντες παρεκάλεσαν αὐτούς, καὶ ἐξαγαγόντες ἠρώτων ἐξελθεῖν τῆς
πόλεως.

καὶ

ἐλθόντες παρεκάλεσαν αὐτούς καὶ

kai
elthontes parekalesan
G2532 G2064
G3870
ja
tulivat
kehottaen

ἐξαγαγόντες ἠρώτων ἐξελθεῖν τῆς

eksagagontes ērōtōn ekselthein tēs
autous kai
G3588
G846
G2532 G1806
G2065 G1831
veivät ulos
heitä
ja
pyytäen lähtemään

πόλεως
poleōs
G4172
kaupungista
TKIS 39. Ja he tulivat ja puhuttelivat heitä leppeästi, ja vietyään heidät ulos, he pyysivät heitä
lähtemään pois kaupungista.
FiSTLK2017 39. ja he tulivat, suostuttelivat heitä, veivät heidät ulos ja pyysivät heitä lähtemään
pois kaupungista.
Biblia1776 39. Ja tulivat ja rukoilivat heitä, ja veivät heidät ulos, ja käskivät heidän mennä pois
kaupungista.
CPR1642 39. Ja weit heidän ulos ja käskit heidän mennä pois Caupungista.
UT1548 39. Ja heite wlosweit/ ia keskit heite poismenne Caupungista.( Ja heitä ulos weit/ ja käskit
heitä pois mennä kaupungista.)
Ref2016NTSve 39. och de kom och talade vänligt till dem och förde ut (dem) och bad (dem) lämna
staden.
40
TR Scriverer 40. ἐξελθόντες δὲ ἐκ τῆς φυλακῆς εἰσῆλθον εἰς τὴν Λυδίαν• καὶ ἰδόντες
τοὺς ἀδελφούς, παρεκάλεσαν αὐτούς, καὶ ἐξῆλθον.
Gr-East 40. ἐξελθόντες δὲ ἐκ τῆς φυλακῆς εἰσῆλθον πρὸς τὴν Λυδίαν, καὶ ἰδόντες τοὺς
ἀδελφοὺς παρεκάλεσαν αὐτοὺς καὶ ἐξῆλθον.
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TKIS 40. Lähdettyään vankilasta he menivät Lyydian luo. Ja nähtyään veljet he rohkaisivat heitä ja
menivät pois.
FiSTLK2017 40. He lähtivät vankilasta ja menivät Lyydian luo. Nähtyään veljet ja rohkaistuaan heitä
he lähtivät pois.
Biblia1776 40. Niin he läksivät tornista ja menivät Lydian tykö. Ja kuin he veljet nähneet olivat ja
heitä lohduttaneet, vaelsivat he matkaansa.
CPR1642 40. Nijn he läxit tornista ja menit Lydian tygö. Ja cuin he weljet nähnet olit ja heitä
lohduttanet waelsit he matcans.

UT1548 40. Nin he wloslexit Tornista ia menit sen Lydian tyge. Ja quin he Weliet neit ia heite
lohutit/ nin he waelsit matkans.( Niin he ulos läksit tornista ja menit sen Lydian tykö. Ja kuin he
weljet näit ja heitä lohdutit/ niin he waelsit matkaansa.)
Ref2016NTSve 40. När de hade kommit ut ur fängelset, begav de sig till Lydia. Och sedan de hade
sett bröderna, uppmuntrade de dem och drog sedan vidare.

Apostolien teot 17 (Acts
1
TR Scriverer 1. Διοδεύσαντες δὲ τὴν Ἀμφίπολιν καὶ Ἀπολλωνίαν, ἦλθον εἰς
Θεσσαλονίκην, ὅπου ἦν ἥ συναγωγὴ τῶν Ἰουδαίων•
Gr-East 1. Διοδεύσαντες δὲ τὴν Ἀμφίπολιν καὶ Ἀπολλωνίαν ἦλθον εἰς Θεσσαλονίκην,
ὅπου ἦν συναγωγὴ τῶν Ἰουδαίων.
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εἰς

eis
ēlthon
G2064 G1519
he tulivat
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G3699 G2258 G3588 G4864
G3588 G2453
juutalaisten
jossa oli
synagooga

TKIS 1. He matkasivat Amfipoliin ja Apollonian kautta ja tulivat Tessalonikaan, jossa oli juutalaisten
synagooga.
FiSTLK2017 1. Matkustettuaan Amfipolin ja Apollonian kautta he tulivat Tessalonikaan, jossa oli
juutalaisten synagoga.
Biblia1776 1. Mutta kuin he Amphipolin ja Apollonian lävitse vaeltaneet olivat, tulivat he
Tessalonikaan, jossa Juudalaisten synagoga oli.
CPR1642 1. JA cosca he Amphipolin ja Appollonian läpidze waeldanet olit tulit he Thessalonicaan
josa Judalaisten Synagoga oli.
UT1548 1. COska he sis lepitze Amphipolin ia Appolonian olit waeldaneet/ nin he tulit
Tessalonican/ Sielle oli yxi Juttan Sinagoga.( Koska he siis läwitse Amphipolin ja Appolonian olit
waeltaneet/ niin he tulit Tessalonikaan/ Siellä oli yksi juuttain synagoga.)
Ref2016NTSve 1. När de hade rest genom Amfipolis och Apollonia kom de till Thessalonike, där
judarna hade en synagoga.
2
TR Scriverer 2. κατὰ δὲ τὸ εἰωθὸς τῷ Παύλῳ εἰσῆλθε πρὸς αὐτούς, καὶ ἐπὶ σάββατα
τρία διελέγετο αὐτοῖς ἀπὸ τῶν γραφῶν,
Gr-East 2. κατὰ δὲ τὸ εἰωθὸς τῷ Παύλῳ εἰσῆλθε πρὸς αὐτοὺς, καὶ ἐπὶ σάββατα τρία
διελέγετο αὐτοῖς ἀπὸ τῶν γραφῶν,

κατὰ
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τῷ
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TKIS 2. Tapansa mukaan Paavali meni sisälle heidän luokseen ja keskusteli kolmena sapattina
heidän kanssaan Kirjoitusten pohjalta
FiSTLK2017 2. Tapansa mukaan Paavali meni sisälle heidän luokseen ja keskusteli kolmena
sapattina heidän kanssaan Kirjoituksista,
Biblia1776 2. Ja Paavali, tapansa jälkeen, meni sisälle heidän tykönsä ja jutteli heille kolme
lepopäivää Raamatuista,
CPR1642 2. Ja Pawali tawans jälken meni heidän tygöns ja puhutteli heitä colmetkin lepopäiwä
järjestäns Ramatuista:
UT1548 2. Nin Pauali tauans ielkin sisellemeni heiden tygens/ Ja yli colmet Lepopeiue puhutteli
hen heite Ramatuista/( Niin Pawali tawansa jälkeen sisälle meni heidän tykönsä/ ja yli kolme
lepopäiwää puhutteli hän heitä Raamatuista/)
Ref2016NTSve 2. Och sin vana trogen gick Paulus in till dem, och under tre sabbater talade han till
dem ur Skrifterna
3
TR Scriverer 3. διανοίγων καὶ παρατιθέμενος, ὅτι τὸν Χριστὸν ἔδει παθεῖν καὶ

ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν, καὶ ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ Χριστὸς Ἰησοῦς, ὃν ἐγὼ καταγγέλλω
ὑμῖν.
Gr-East 3. διανοίγων καὶ παρατιθέμενος ὅτι τὸν Χριστὸν ἔδει παθεῖν καὶ ἀναστῆναι ἐκ
νεκρῶν, καὶ ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός, Ἰησοῦς ὃν ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν.
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TKIS 3. selittäen ja osoittaen, että Kristuksen piti kärsiä ja nousta kuolleista. Ja hän sanoi: "Tämä
Jeesus, jota minä teille julistan, on Kristus."
FiSTLK2017 3. selitti ne ja osoitti, että Kristuksen piti kärsiä ja nousta kuolleista, ja sanoi: "Tämä
Jeesus, jota minä teille julistan, on Kristus."
Biblia1776 3. Selitti ne ja todisti, että Kristuksen tuli kärsiä ja nousta ylös kuolleista, ja että tämä
Jesus, josta minä (sanoi hän,) teille ilmoitan, on Kristus.
CPR1642 3. Selitti ne heille ja todisti että Christuxen tuli kärsiä ja ylösnosta cuolluista: ja että tämä
Jesus jota minä ( sanoi hän ) teille ilmoitan on Christus.
UT1548 3. auasi heille/ ia pani heiden eteens/ Ette Christusen tuli kerssie ia ylesnouseman
Coolleista/ Ja Ette Teme IesuS/ ionga mine( ma hen) ilmotan teille/ ombi se Christus.( awasi
heille/ ja pani heidän eteensä/ Että Kristuksen tuli kärsiä ja ylösnouseman kuolleista/ Ja että tämä
Jesus/ jonka minä( sanoi hän) ilmoitan teille/ ompi se Kristus.)
Ref2016NTSve 3. och förklarade och bevisade att Kristus måste lida och uppstå från de döda, och
(sa): Alltså är denne Jesus, som jag predikar för er, Kristus.
4
TR Scriverer 4. καί τινες ἐξ αὐτῶν ἐπείσθησαν, καὶ προσεκληρώθησαν τῷ Παύλῳ καὶ τῷ

Σίλᾳ, τῶν τε σεβομένων Ἑλλήνων πολὺ πλῆθος, γυναικῶν τε τῶν πρώτων οὐκ
ὀλίγαι.
Gr-East 4. καί τινες ἐξ αὐτῶν ἐπείσθησαν καὶ προσεκληρώθησαν τῷ Παύλῳ καὶ τῷ

Σίλᾳ, τῶν τε σεβομένων Ἑλλήνων πολὺ πλῆθος γυναικῶν τε τῶν πρώτων οὐκ ὀλίγαι.
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TKIS 4. Muutamat heistä uskoivat ja liittyivät Paavaliin ja Silaaseen, niin myös suuri joukko
Jumalaa pelkääviä kreikkalaisia sekä useat ylhäiset naiset.
FiSTLK2017 4. Muutamat heistä uskoivat ja liittyivät Paavaliin ja Silaaseen, myös suuri joukko
jumalaapelkääviä kreikkalaisia sekä useita ylhäisiä naisia.

Biblia1776 4. Ja muutamat suostuivat heihin, antain itsensä Paavalin ja Silaan seuraan, niin myös
suuri joukko jumalisia Grekiläisiä ja ei vähä ylimmäisiä vaimoja.
CPR1642 4. Ja muutamat suostuit heihin andain heitäns Pawalin ja Silan seuraan nijn myös suuri
joucko Jumalisista Grekeistä ja juuri monda jaloimmista waimoista.
UT1548 4. Ja mutomat heiste wskoit/ ia annoit heidens Paualin ia Silan cumpanixi/ Ja swri ioucko
Jumalan pelkeueisist Grekist/ ia nin mös nijste Jalomiste waimoista iuri monda.( Ja muutamat
heistä uskoit/ ja annoit heidäns Pawalin ja Silaan kumppaniksi/ Ja suuri joukko Jumalan
pelkääwäisistä krekistä/ ja niin myös niistä jalommista waimoista juuri monta.)
Ref2016NTSve 4. Och några av dem trodde och slöt sig till Paulus och Silas. Därtill också en stor
skara gudfruktiga greker och inte så få av de förnämsta kvinnorna.
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TR Scriverer 5. ζηλώσαντες δὲ οἱ ἀπειθοῦντες Ἰουδαῖοι, καὶ προσλαβόμενοι τῶν
ἀγοραίων τινὰς ἄνδρας πονηρούς, καὶ ὀχλοποιήσαντες, ἐθορύβουν τὴν πόλιν•

ἐπιστάντες τε τῇ οἰκίᾳ Ἰάσονος, ἐζήτουν αὐτοὺς ἀγαγεῖν εἰς τὸν δῆμον
Gr-East 5. Προσλαβόμενοι δὲ οἱ ἀπειθοῦντες Ἰουδαῖοι τῶν ἀγοραίων τινὰς ἄνδρας

πονηροὺς καὶ ὀχλοποιήσαντες ἐθορύβουν τὴν πόλιν, ἐπιστάντες τε τῇ οἰκίᾳ Ἰάσονος
ἐζήτουν αὐτοὺς ἀγαγεῖν εἰς τὸν δῆμον·
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TKIS 5. Mutta (uskomattomat) juutalaiset joutuivat kiihkoon ja ottivat avukseen muutamia
pahanilkisiä vetelehtijöitä, haalivat kansaa kokoon ja nostivat kaupungissa metelin. He asettuivat
Jaasonin talon luo ja etsivät heitä kansan eteen vietäviksi.
FiSTLK2017 5. Mutta epäuskoiset juutalaiset joutuivat kiihkoon ja ottivat avukseen muutamia
pahoja miehiä joutoväestä, haalivat kansaa kokoon ja nostivat kaupungissa mellakan. He
asettuivat Jaasonin talon edustalle ja etsivät Paavalia ja Silasta viedäkseen heidät kansan eteen.
Biblia1776 5. Mutta epäuskoiset Juudalaiset kadehtivat sitä ja saattivat tykönsä muutamia
pahanilkisiä miehiä joutoväestä, ja kokoontuivat yhteen joukkoon, nostivat kapinan kaupungissa ja
tunkeutuivat Jasonin huoneeseen, ja etsivät heitä viedäksensä kansan eteen.

CPR1642 5. MUtta ne epäuscoiset Judalaiset cadetit sitä ja saatit tygöns muutamita coiranparisita
joutowäestä ja cocoisit heidän yhten ja nostit capinan Caupungis ja tungit heidäns Jasonin huonen
eteen ja tahdoit heitä sieldä ulos Canssan eteen.
UT1548 5. Mutta ne wskomattomat Juttat site cadhettit/ ia wedhit tygens mutomit Coiri
Joutowäeste/ ia cokosit ychten Kicurin/ ia nostit Capinan Caupungis/ ia tungit heidens Jasonin
Hoonen eten/ ia pysit heite wloswete Canssan eten.( Mutta ne uskomattomat juuttaat sitä
kadehdit/ ja wedit tykönsä muutamia koiria joutowäestä/ ja kokosit yhteen kikurin/ ja nostit
kapinan kaupungissa/ ja tungit heidäns Jasonin huoneen eteen/ ja pyysit heitä ulos wetää kansan
eteen.)
Ref2016NTSve 5. Då blev de judar som inte trodde avundsjuka och tog med sig några onda män
från gatan och ställde till upplopp och oroligheter i staden och trängde sig fram mot Jasons hus
och ville föra ut dem till folket.
6
TR Scriverer 6. μὴ εὑρόντες δὲ αὐτούς, ἔσυρον τὸν Ἰάσονα καί τινας ἀδελφοὺς ἐπὶ τοὺς

πολιτάρχας, βοῶντες ὅτι Οἱ τὴν οἰκουμένην ἀναστατώσαντες, οὗτοι καὶ ἐνθάδε
πάρεισιν,
Gr-East 6. μὴ εὑρόντες δὲ αὐτοὺς ἔσυρον τὸν Ἰάσονα καί τινας ἀδελφοὺς ἐπὶ τοὺς

πολιτάρχας, βοῶντες ὅτι Οἱ τὴν οἰκουμένην ἀναστατώσαντες οὗτοι καὶ ἐνθάδε
πάρεισιν,
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TKIS 6. Mutta kun he eivät heitä löytäneet, he raastoivat Jaasonin ja muutamia veljiä kaupungin
hallitusmiesten eteen ja huusivat: "Nuo koko maailman kiihoittajat ovat tännekin tulleet.
FiSTLK2017 6. Mutta kun he eivät heitä löytäneet, he raastoivat Jaasonin ja muutamia veljiä
kaupungin hallitusmiesten eteen ja huusivat: "Nuo koko maailman villitsijät ovat tulleet tännekin,
Biblia1776 6. Ja ettei he heitä löytäneet, riepoittivat he Jasonin ja muutamia veljiä kaupungin
päämiesten eteen ja huusivat: nämät koko maan piirin vietteliät ovat myös täällä,
CPR1642 6. Ja ettei he heitä löynnet riepoitit he Jasonin ja muutamita weljiä Caupungin
Päämiesten eteen ja huusit:
UT1548 6. Ja quin he eiuet heite leunyet/ nin he riepoitit Jasonin/ ia monicadhat Weliet Caupungin
Pämiesten eten/ ia hwsit/( Ja kuin he eiwät heitä löytäneet/ niin he riepotit Jasonin/ ja monikahdat
weljet kaupungin päämiesten eteen/ ja huusit/)

Ref2016NTSve 6. Och då de inte fann dem, släpade de Jason och några bröder till stadens
styresmän och ropade: Dessa som har uppviglat hela världen har nu också kommit hit,
7
TR Scriverer 7. οὓς ὑποδέδεκται Ἰάσων• καὶ οὗτοι πάντες ἀπέναντι τῶν δογμάτων
Καίσαρος πράττουσι, βασιλέα λέγοντες ἕτερον εἶναι, Ἰησοῦν.
Gr-East 7. οὓς ὑποδέδεκται Ἰάσων· καὶ οὗτοι πάντες ἀπέναντι τῶν δογμάτων
Καίσαρος πράσσουσι, βασιλέα ἕτερον λέγοντες εἶναι Ἰησοῦν.
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TKIS 7. Heidät Jaason on ottanut vastaan. Nämä kaikki tekevät vastoin keisarin asetuksia sanoen
toisen, Jeesuksen, olevan kuningas.”
FiSTLK2017 7. ja heidät Jaason on ottanut vastaan. Nämä kaikki tekevät vastoin keisarin
asetuksia, sanoen erään toisen, Jeesuksen, olevan kuninkaan."
Biblia1776 7. Jotka Jason otti vastaan; ja nämät kaikki tekevät keisarin käskyä vastaan, sanoen
toisen kuninkaan olevan, nimittäin Jesuksen.
CPR1642 7. Nämät coco maan pijrin wietteliät owat myös tänne tullet jotca Jason sala corjais.
UT1548 7. Nämet iotca caiken Maanpijrin hemmendeuet/ ne ouat mös tenne tulluet. Jotca Jason
sala coriasi/( Nämät jotka kaiken maanpiirin hämmentäwät/ ne owat myös tänne tulleet. Jotka
Jason salaa korjasi/)
Ref2016NTSve 7. och Jason har tagit emot dem. De handlar alla tvärtemot kejsarens påbud och
säger att det är en annan som är konung, (en) Jesus.
8 TR Scriverer 8. ἐτάραξαν δὲ τὸν ὄχλον καὶ τοὺς πολιτάρχας ἀκούοντας ταῦτα.
Gr-East 8. ἐτάραξαν δὲ τὸν ὄχλον καὶ τοὺς πολιτάρχας ἀκούοντας ταῦτα.
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TKIS 8. ja he saattoivat hämminkiin kansan ja kaupungin hallitusmiehet, jotka tämän kuulivat.

FiSTLK2017 8. Kun kansa ja hallitusmiehet tämän kuulivat, he tulivat levottomiksi.
Biblia1776 8. Ja he kehoittivat kansan ja kaupungin päämiehet, jotka näitä kuultelivat.
CPR1642 8. Ja caicki nämät tekewät Keisarin käskyä wastan sanoden: toinen on Cuningas
nimittäin Jesus.
UT1548 8. Ja caiki nämet tekeuet Keisarin kesky wastan/ ia sanouat/ Ette yxi toinen o'bi Kuningas
nimiten Iesus.( Ja kaikki nämät tekewät keisarin käskyä wastaan/ ja sanowat/ Että yksi toinen
ompi kuningas nimittäin Jesus.)
Ref2016NTSve 8. Och de väckte oro bland folket och hos stadens styresmän när de hörde detta.
9
TR Scriverer 9. καὶ λαβόντες τὸ ἱκανὸν παρὰ τοῦ Ἰάσονος καὶ τῶν λοιπῶν, ἀπέλυσαν
αὐτούς.
Gr-East 9. καὶ λαβόντες τὸ ἱκανὸν παρὰ τοῦ Ἰάσονος καὶ τῶν λοιπῶν ἀπέλυσαν
αὐτούς.
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TKIS 9. Mutta otettuaan takuun Jaasonilta ja muilta he päästivät heidät.
FiSTLK2017 9. He ottivat takuun Jaasonilta ja muilta ja päästivät heidät.
Biblia1776 9. Ja kuin he Jasonilta ja niiltä muilta olivat puhdistuksen ottaneet, päästivät he heidät.
CPR1642 9. Ja he kehoitit Canssan ja Caupungin Päämiehet jotca näitä cuuldelit: ja cuin he
Jasonilda ja nijldä muilda olit puhdistuxen ottanet päästit he heidän.
UT1548 9. Nin he kihoitit Canssan ia Caupungin Pämiehet/ iotca neite cwlit. Ja quin he
puhdastuxen olit ottanuet Jasonista/ ia nijlde muilda/ nin he pästit heidhet.( Niin he kiihotit kansan
ja kaupungin päämiehet/ jotka näitä kuulit. Ja kuin he puhdistuksen olit ottaneet Jasonista/ ja
niiltä muilta/ niin he päästit heidät.)
Ref2016NTSve 9. När de hade tagit emot borgen av Jason och de andra, frigavs de.
10
TR Scriverer 10. Οἱ δὲ ἀδελφοὶ εὐθέως διὰ τῆς νυκτὸς ἐξέπεμψαν τόν τε Παῦλον καὶ τὸν
Σιλᾶν εἰς Βέροιαν• οἵτινες παραγενόμενοι εἰς τὴν συναγωγὴν τῶν Ἰουδαίων ἀπῄεσαν.
Gr-East 10. Οἱ δὲ ἀδελφοὶ εὐθέως διὰ τῆς νυκτὸς ἐξέπεμψαν τόν τε Παῦλον καὶ τὸν

Σίλαν εἰς Βέροιαν, οἵτινες παραγενόμενοι εἰς τὴν συναγωγὴν ἀπῄεσαν τῶν Ἰουδαίων.
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TKIS 10. Mutta veljet lähettivät heti yötä myöten sekä Paavalin että Silaan Bereaan. Sinne
saavuttuaan he menivät juutalaisten synagoogaan.
FiSTLK2017 10. Mutta veljet lähettivät heti yötä myöten Paavalin ja Silaan Bereaan. Kun he olivat
saapuneet sinne, he menivät juutalaisten synagogaan.
Biblia1776 10. Mutta veljet lähettivät kohta yöllä Paavalin ja Silaan Bereaan. Kuin he sinne tulivat,
menivät he Juudalaisten synagogaan.
CPR1642 10. MUtta weljet laskit cohta yöllä Pawalin ja Silan menemän Bereaan. Cosca he sinne
tulit menit he Judalaisten Synagogaan:
UT1548 10. Mutta Weliet cochta öölle laskit seke Paualin ette Silan/ menemen Berream. Coska he
nyt sinne tulit/ nin he sisellemenit Juttain Sinagogan/( Mutta weljet kohta yöllä laskit sekä Pawalin
että Silaan/ menemään Berrean. Koska he nyt sinne tulit/ niin he sisälle menit juuttain
synagogaan/)
Ref2016NTSve 10. Men på natten skickade bröderna genast iväg Paulus och Silas till Berea. När de
kom dit gick de till judarnas synagoga.
11
TR Scriverer 11. οὗτοι δὲ ἦσαν εὐγενέστεροι τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ, οἵτινες ἐδέξαντο τὸν
λόγον μετὰ πάσης προθυμίας, τὸ καθ’ ἡμέραν ἀνακρίνοντες τὰς γραφάς, εἰ ἔχοι
ταῦτα οὕτως.
Gr-East 11. οὗτοι δὲ ἦσαν εὐγενέστεροι τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ, οἵτινες ἐδέξαντο τὸν
λόγον μετὰ πάσης προθυμίας, τὸ καθ’ ἡμέραν ἀνακρίνοντες τὰς γραφὰς εἰ ἔχοι ταῦτα
οὕτω.
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TKIS 11. Nämä olivat jalompia kuin ne, jotka olivat Tessalonikassa. He ottivat sanan vastaan hyvin
halukkaasti ja tutkivat joka päivä Kirjoituksia, oliko asia niin.
FiSTLK2017 11. Nämä olivat jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset. He ottivat sanan vastaan hyvin
halukkaasti ja tutkivat joka päivä Kirjoituksia, oliko asia niin.
Biblia1776 11. Sillä he olivat jalompaa sukua kuin ne, jotka Tessalonikassa olivat, ja ottivat juuri
mielellänsä sanan vastaan ja tutkivat joka päivä Raamatuita, jos ne niin olisivat.
CPR1642 11. Sillä ne olit jaloimmasta sugust Thessalonicas syndynet jotca olit juuri mielelläns
ottanet sanan wastan ja tutkit jocapäiwä Ramatuita jos ne nijn olisit.
UT1548 11. Sille ne olit kempimest sughusta syndyneet ninen seas Tessalonicas/ Jotca olit sanan
wastan ottanuet iuri mielelens/ Ja iocapeiue tutkit Ramatuita/ Jos nämet nein olisit.( Sillä ne olit
kempimästä( jaloimmasta) suwusta syntyneet niiden seassa Tessalonikassa/ Jotka olit sanan
wastaan ottaneet juuri mielellänsä/ Ja joka päiwä tutkit Ramatuita/ Jos nämät näin olisit.)
Ref2016NTSve 11. Dessa var mer vidsynta än de i Thessalonike. De tog emot ordet med all villighet
och forskade dagligen i Skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så.
12
TR Scriverer 12. πολλοὶ μὲν οὖν ἐξ αὐτῶν ἐπίστευσαν, καὶ τῶν Ἑλληνίδων γυναικῶν
τῶν εὐσχημόνων καὶ ἀνδρῶν οὐκ ὀλίγοι.
Gr-East 12. πολλοὶ μὲν οὖν ἐξ αὐτῶν ἐπίστευσαν, καὶ τῶν Ἑλληνίδων γυναικῶν τῶν
εὐσχημόνων καὶ ἀνδρῶν οὐκ ὀλίγοι.
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TKIS 12. Ja monet heistä uskoivat, samoin useat ylhäiset kreikkalaiset naiset ja miehet.
FiSTLK2017 12. Monet heistä uskoivat, niin myös useat ylhäiset kreikkalaiset naiset ja miehet.
Biblia1776 12. Niin monta heistä uskoivat, niin myös kunniallisista Grekiläisvaimoista ja miehistä ei
harvat.
CPR1642 12. Joista monda uscoit nijn myös cunnialisista Grekin waimoista ja miehistä sangen
usiat.
UT1548 12. Nin monda tosin nijste wskoit/ ia ne cunnialiset Grekein Waimot ia Miehet sangen
wsia.( Niin monta tosin niistä uskoit/ ja ne kunnialliset krekein waimot ja miehet sangen uusia.)

Ref2016NTSve 12. Och många av dem trodde, och dessutom ganska många ansedda grekiska
kvinnor och män.
13
TR Scriverer 13. ὡς δὲ ἔγνωσαν οἱ ἀπὸ τῆς Θεσσαλονίκης Ἰουδαῖοι ὅτι καὶ ἐν τῇ

Βεροίᾳ κατηγγέλη ὑπὸ τοῦ Παύλου ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ἦλθον κἀκεῖ σαλεύοντες τοὺς
ὄχλους.
Gr-East 13. Ὡς δὲ ἔγνωσαν οἱ ἀπὸ τῆς Θεσσαλονίκης Ἰουδαῖοι ὅτι καὶ ἐν τῇ Βεροίᾳ

κατηγγέλη ὑπὸ τοῦ Παύλου ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ἦλθον κἀκεῖ σαλεύοντες τοὺς ὄχλους.
ὡς

δὲ

ἔγνωσαν

οἱ

ἀπὸ τῆς

Θεσσαλονίκης Ἰουδαῖοι ὅτι

hōs
de
egnōsan
oi
apo tēs
Thessalonikēs
G5613 G1161 G1097
G3588 G575 G3588 G2332
ja kun
saivat tietää
Tessalonikan

ἐν

τῇ

Βεροίᾳ κατηγγέλη ὑπὸ

tē
Beroia
en
katēngelē
G1722 G3588 G960
G2605
Bereassa julisti

ἦλθον

κἀκεῖ

σαλεύοντες τοὺς

τοῦ

Παύλου ὁ

hypo tou
Paulou
G5259 G3588 G3972
Paavali

καὶ

kai
Ioudaioi hoti
G2453
G3754 G2532
myös
juutalaiset että

λόγος τοῦ

Θεοῦ

Theou
logos tou
ho
G3588 G3056 G3588 G2316
sanaa
Jumalan

ὄχλους

ēlthon
kakei
saleuontes tous ochlous
G2064 G2546 G4531
G3588 G3793
kansaa
he tulivat sinnekin kiihottamaan
TKIS 13. Mutta kun Tessalonikan juutalaiset saivat tietää, että Paavali Bereassakin julisti Jumalan
sanaa, he tulivat sinnekin taivuttamaan [ja kiihottamaan] kansaa.
FiSTLK2017 13. Mutta kun Tessalonikan juutalaiset saivat tietää, että Paavali Bereassakin julisti
Jumalan sanaa, he tulivat sinnekin kiihottamaan kansaa.
Biblia1776 13. Kuin Juudalaiset Tessalonikassa ymmärsivät, että Jumalan sana oli myös Bereassa
Paavalilta ilmoitettu, tulivat he sinnekin ja kehoittivat kansan.
CPR1642 13. COsca Judalaiset Thessalonicas ymmärsit että Jumalan sana oli myös Bereas
Pawalilda ilmoitettu tulit he sinnekin ja kehoitit Canssan.
UT1548 13. Coska nyt Juttat Tessalonicast ymmersit/ ette mös Berreas oli Jumalan sana
Paualilda ilmoitettu/ tulit he mös sinne/ ia sielleki yleskihoitit Canssan.( Koska nyt juuttaat
Tessalonikasta ymmärsit/ että myös Berreas oli Jumalan sana Pawalilta ilmoitettu/ tulit he myös
sinne/ ja sielläkin ylöskiihoitit kansan.)
Ref2016NTSve 13. Men när judarna i Thessalonike fick veta att Guds ord predikades av Paulus
också i Berea, kom de också dit och uppviglade folket.
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TR Scriverer 14. εὐθέως δὲ τότε τὸν Παῦλον ἐξαπέστειλαν οἱ ἀδελφοὶ πορεύεσθαι ὡς
ἐπὶ τὴν θάλασσαν• ὑπέμενον δὲ ὅ τε Σίλας καὶ ὁ Τιμόθεος ἐκεῖ.
Gr-East 14. εὐθέως δὲ τότε τὸν Παῦλον ἐξαπέστειλαν οἱ ἀδελφοὶ πορεύεσθαι ὡς ἐπὶ
τὴν θάλασσαν· ὑπέμενον δὲ ὅ τε Σίλας καὶ ὁ Τιμόθεος ἐκεῖ.
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TKIS 14. Silloin veljet heti lähettivät Paavalin menemään merenrantaan. Mutta sekä Silas että
Timoteus jäivät Bereaan*.
FiSTLK2017 14. Silloin veljet lähettivät heti Paavalin menemään meren rantaan, mutta sekä Silas
että Timoteus jäivät Bereaan.
Biblia1776 14. Mutta veljet lähettivät kohta Paavalin ulos menemään hamaan mereen asti; vaan
Silas ja Timoteus jäivät sinne.
CPR1642 14. Mutta weljet laskit cohta Pawalin menemän haman meren asti: mutta Silas ja
Timotheus jäit sinne alallens.
UT1548 14. Mutta Weliet cochta laskit Paualin wlos ette hen menis hama' Meren asti. Mutta Silas
ia Timotheus ieit sinne alallens.( Mutta weljet kohta laskit Pawalin ulos että hän menisi hamaan
mereen asti. Mutta Silas ja Timotheus jäit sinne alallensa.)
Ref2016NTSve 14. Men då sände bröderna genast iväg Paulus för att han skulle bege sig iväg ända
till havet. Men både Silas och Timoteus stannade kvar där.
15
TR Scriverer 15. οἱ δὲ καθιστῶντες τὸν Παῦλον, ἤγαγον αὐτὸν ἕως Ἀθηνῶν• καὶ

λαβόντες ἐντολὴν πρὸς τὸν Σίλαν καὶ Τιμόθεον, ἵνα ὡς τάχιστα ἔλθωσι πρὸς αὐτόν,
ἐξῄεσαν.
Gr-East 15. οἱ δὲ καθιστῶντες τὸν Παῦλον ἤγαγον αὐτὸν ἕως Ἀθηνῶν, καὶ λαβόντες

ἐντολὴν πρὸς τὸν Σίλαν καὶ τὸν Τιμόθεον, ἵνα ὡς τάχιστα ἔλθωσιν πρὸς αὐτὸν,
ἐξῄεσαν.
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TKIS 15. Paavalin saattajat veivät hänet Ateenaan saakka, ja saatuaan Silasta ja Timoteusta varten
käskyn, mitä pikimmin tulla hänen luokseen he lähtivät pois.
FiSTLK2017 15. Paavalin saattajat veivät hänet Ateenaan saakka, ja saatuaan vietäväksi Silaalle ja
Timoteukselle käskyn mitä pikimmin tulla hänen luokseen, he lähtivät sieltä pois.
Biblia1776 15. Ja ne, jotka Paavalia saattivat, johdattivat hänen hamaan Ateniin. Ja kuin he saivat
käskyn Silaan ja Timoteuksen tykö, että he rientäisivät hänen tykönsä, läksivät he matkaan.
CPR1642 15. Ja ne jotca Pawalita saatit seuraisit he händä haman Athenin. Ja cuin he sait käskyn
Silan ja Timotheuxen tygö riensit he heitäns nopiast hänen tygöns ja läxit matcan.
UT1548 15. Mutta ne iotca Paualita saatoit/ he seurasit hende haman Athenan. Ja quin he sait
keskyn Silan ia Timotheusen tyge/ ette he sangen nopiasta rienneisit henen tygense/ nin he lexit
matkan.( Mutta ne jotka Pawalilta saatoit/ ne seurasit häntä hamaan Athenaan. Ja kuin he sait
käskyn Silan ja Timotheuksen tykö/ että he sangen nopeasti rientäisit heidän tykönsä/ niin he
läksit matkaan.)
Ref2016NTSve 15. Och de som följde med Paulus förde honom ända till Aten. Och de återvände
med beskedet till Silas och Timoteus, att de så snart som möjligt skulle komma till honom.
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TR Scriverer 16. Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις ἐκδεχομένου αὐτοὺς τοῦ Παύλου, παρωξύνετο τὸ
πνεῦμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ, θεωροῦντι κατείδωλον οὖσαν τὴν πόλιν.
Gr-East 16. Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις ἐκδεχομένου αὐτοὺς τοῦ Παύλου, παρωξύνετο τὸ
πνεῦμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ θεωροῦντι κατείδωλον οὖσαν τὴν πόλιν.
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TKIS 16. Mutta Paavalin odottaessa heitä Ateenassa, hänen henkensä hänessä kiivastui, kun hän
näki kaupungin olevan täynnä epäjumalan kuvia.
FiSTLK2017 16. Mutta Paavalin odottaessa heitä Ateenassa hänen henkensä kiivastui hänessä,
kun hän näki, että kaupunki oli täynnä epäjumalankuvia.

Biblia1776 16. Ja kuin Paavali odotti heitä Atenissa, syttyi hänen henkensä, että hän näki
kaupungin aivan epäjumaliseksi.
CPR1642 16. JA cosca Pawali heitä odotti Athenis syttyi hänen hengens hänes että hän näki
Caupungin jumalattomaxi.
UT1548 16. Ja coska nyt Pauali odhotti heite Athenas/ nin henen Hengens cwmeni henesse/ quin
hen näki sen Caupungin caiketi Epeiumalisexi.( Ja koska nyt Pawali odotti heitä Athenassa/ niin
hänen henkensä kuumeni hänessa/ kuin hän näki sen kaupungin kaiketi epajumaliseksi.)
Ref2016NTSve 16. Medan Paulus väntade på dem i Aten, blev han upprörd i sin ande då han såg
staden vara fylld med avgudadyrkan.
17
TR Scriverer 17. διελέγετο μὲν οὖν ἐν τῇ συναγωγῇ τοῖς Ἰουδαίοις καὶ τοῖς σεβομένοις,
καὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ κατὰ πᾶσαν ἡμέραν πρὸς τοὺς παρατυγχάνοντας.
Gr-East 17. διελέγετο μὲν οὖν ἐν τῇ συναγωγῇ τοῖς Ἰουδαίοις καὶ τοῖς σεβομένοις καὶ
ἐν τῇ ἀγορᾷ κατὰ πᾶσαν ἡμέραν πρὸς τοὺς παρατυγχάνοντας.
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TKIS 17. Niin hän keskusteli synagoogassa juutalaisten ja Jumalaa pelkäävien kanssa ja torilla
joka päivä niitten kanssa, jotka sattuivat olemaan siellä.
FiSTLK2017 17. Hän keskusteli synagogassa juutalaisten ja jumalaapelkäävien kanssa ja torilla
joka päivä niiden kanssa, joita hän siellä tapasi.
Biblia1776 17. Niin hän puheli Juudalaisten ja muiden jumalisten kanssa synagogassa, niin myös
turulla joka päivä niiden kanssa, jotka tulivat hänen tykönsä.
CPR1642 17. Ja puhui Judalaisten ja muiden jumalisten cansa Synagogasa nijn myös Turulla
jocapäiwä nijden cansa jotca tulit hänen tygöns.
UT1548 17. Ja nin hen kiluotteli Judasten ia nijnen Jumalallisten cansa Sinagogisa/ ia Turulla
iocapeiue nijnen cansa iotca soottans hene' tygens tulit.( Ja niin hän kilwoitteli judasten ja niiden
jumalallisten kanssa synagogissa/ ja turulla joka päiwä niiden kanssa jotka suottansa hänen
tykönsä tulit.)
Ref2016NTSve 17. Därför samtalade han i synagogan med judarna och med dem som fruktade
Gud, och på torget var dag med dem som han träffade (där).
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TR Scriverer 18. τινὲς δὲ τῶν Ἐπικουρείων καὶ τῶν Στωϊκῶν φιλοσόφων συνέβαλλον

αὐτῷ. καί τινες ἔλεγον, Τί ἂν θέλοι ὁ σπερμολόγος οὗτος λέγειν; οἱ δέ, Ξένων
δαιμονίων δοκεῖ καταγγελεὺς εἶναι• ὅτι τὸν Ἰησοῦν καὶ τὴν ἀνάστασιν αὐτοῖς
ὐ
ί
Gr-East 18. τινὲς δὲ καὶ τῶν Ἐπικουρείων καὶ Στωϊκῶν φιλοσόφων συνέβαλλον αὐτῷ,
καί τινες ἔλεγον· Τί ἂν θέλοι ὁ σπερμολόγος οὗτος λέγειν; οἱ δέ· Ξένων δαιμονίων
δοκεῖ καταγγελεὺς εἶναι· ὅτι τὸν Ἰησοῦν καὶ τὴν ἀνάστασιν εὐηγγελίζετο αὐτοῖς.
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TKIS 18. Mutta muutamat epikuurolaiset ja stoalaiset filosofit ryhtyivät väittelemään hänen
kanssaan. Toiset sanoivat: "Mitä tuo lavertelija haluaa sanoa?" Toiset taas: "Näkyy olevan vieraitten
jumalain julistaja", koska hän julisti heille ilosanomaa Jeesuksesta ja ylösnousemuksesta.
FiSTLK2017 18. Muutamat epikurolaiset ja stoalaiset filosofit väittelivät hänen kanssaan, ja toiset
sanoivat: "Mitähän tuo lavertelija oikein tahtoo sanoa?" Toiset taas sanoivat: "Näkyy olevan
vieraiden demonien julistaja", koska hän julisti heille evankeliumia Jeesuksesta ja
ylösnousemuksesta.
Biblia1776 18. Ja muutamat Epikurilaiset ja Stoalaiset philosophit riitelivät hänen kanssansa, ja
muutamat sanoivat: mitä tämä lipilaari tahtoo sanoa? Mutta muut sanoivat: hän näkyy tahtovan
outoja jumalia ilmoittaa: että hän saarnasi heille evankeliumia Jesuksesta ja ylösnousemisen
kuolleista.
CPR1642 18. Ja muutamat Epicureit ja Stoici Philosophi rijtelit hänen cansans joista muutamat
sanoit: mitä tämä lipilari tahto sanoa? Ja muutamat sanoit: hän näky tahtowan vsia jumalita
ilmoitta: Että hän saarnais heille Evangeliumi Jesuxesta ja ylösnousemisen cuolluista.
UT1548 18. Nin mutomat Epicureit ia Stoici Philosophi campalit henen cansans. Ja monicadhat
heiste sanoit/ Mite teme Lipilari tachtopi sonoa? Nin mutomat sanoit/ Nin näky quin hen tachtois
wsija iumaloita ilmoita. Senwooxi ette hen sarnasi heille Euangelium Iesusesta ia ylesnousemisen
Coolluista.( Niin muutamat epikureit ja stoiki philosophit kamppailit hänen kanssansa. Ja
monikahdat heistä sanoit/ Mitä tämä lipilaari tahtoopi sanoa? Niin muutamat sanoit/ Niin näkyy

kuin hän tahtoisi uusia jumaloita ilmoittaa. Sen wuoksi että hän saarnasi heille ewankeliumia
Jesuksesta ja ylösnousemisen kuolleista.)
Ref2016NTSve 18. Och några filosofer av epikureerna och stoikerna diskuterade med honom. Och
några sa: Vad är det den där pratmakaren vill säga? Och andra (sa): Han tycks vara en förkunnare
av främmande gudar, eftersom han predikade Jesus och uppståndelsen för dem.
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TR Scriverer 19. ἐπιλαβόμενοί τε αὐτοῦ, ἐπὶ τὸν Ἄρειον πάγον ἤγαγον λέγοντες,
Δυνάμεθα γνῶναι, τίς ἡ καινὴ αὕτη ἡ ὑπὸ σοῦ λαλουμένη διδαχή;
Gr-East 19. ἐπιλαβόμενοί τε αὐτοῦ ἐπὶ τὸν Ἄρειον Πάγον ἤγαγον, λέγοντες· Δυνάμεθα
γνῶναι τίς ἡ καινὴ αὕτη ἡ ὑπὸ σοῦ λαλουμένη διδαχή;
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TKIS 19. Ja he ottivat hänet ja veivät Areiopagille ja sanoivat: "Saammeko tietää, mikä se uusi oppi
on, jota esität?
FiSTLK2017 19. He ottivat hänet ja veivät Areiopagille ja sanoivat: "Voimmeko saada tietää, mikä
on se uusi oppi, jota sinä ilmoitat?
Biblia1776 19. Ja he ottivat hänen ja veivät oikeuden paikkaan ja sanoivat: emmekö me mahda
tietää, mikä uusi opetus tämä on, josta sinä puhut?
CPR1642 19. Ja he otit hänen ja weit oikeuden paickan ja sanoit: emmekö me mahda tietä mikä vsi
opetus tämä on jotas opetat?
UT1548 19. Ja he kijniotit henen ia weit henen Mestaus paickaan ia sanoit/ Emmekö me mahda
tiete/ mike wsia Opetuxi teme on/ iota sine opetat?( Ja he kiinni otit hänen ja weit hänen
mestauspaikkaan ja sanoit/ Emmekö me mahda tietää/ mikä uusia opetuksia tämä on/ jota sinä
opetat?)
Ref2016NTSve 19. Och de tog honom (med sig) och förde (honom) till Areopagen och sa: Kan vi få
veta vad det (är) för en ny lära som du förkunnar?
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TR Scriverer 20. ξενίζοντα γάρ τινα εἰσφέρεις εἰς τὰς ἀκοὰς ἡμῶν• βουλόμεθα οὖν
γνῶναι, τί ἂν θέλοι ταῦτα εἶναι.
Gr-East 20. ξενίζοντα γάρ τινα εἰσφέρεις εἰς τὰς ἀκοὰς ἡμῶν· βουλόμεθα οὖν γνῶναι τί
ἂν θέλοι ταῦτα εἶναι.

ξενίζοντα γάρ

τινα

εἰσφέρεις εἰς

ksenidzonta gar
tina
eisfereis
G3579
G1063 G5100 G1533
jotain tuot
sillä outoa

οὖν

τί

γνῶναι

ἂν

τὰς

ἀκοὰς

ἡμῶν· βουλόμεθα

tas
akoas
hēmōn boulometha
eis
G2257 G1014
G1519 G3588 G189
kuultavaksemme meidän tahdomme

θέλοι ταῦτα εἶναι

ti
oun
gnōnai
theloi tauta einai
an
G3767 G1097
G5101 G302 G2309 G5023 G1511
siis
oppia tuntemaan mitä
mahtaa tämä olla
TKIS 20. Sillä tuot joitakin outoja asioita kuullaksemme. Tahdomme siis tietää, mitä nämä
merkitsevät."
FiSTLK2017 20. Sillä outoja asioita tuot korviemme kuultavaksi. Tahdomme siis tietää, mitä ne
oikein ovat."
Biblia1776 20. Sillä sinä tuotat jotakin outoa meidän korvillemme. Sentähden tahdomme me tietää,
mitä ne ovat.
CPR1642 20. Sillä sinä tuotat jotakin vtta meidän corwillem. Sentähden tahdomma me nyt tietä
mitä ne owat.
UT1548 20. Sille ette sine iotaki wsi tootat meiden coruillen. Senteden me nyt tahdom tiete/ mitke
ne lieneuet.( Sillä että sinä jotakin uusia tuotat meidän korwillen. Sentähden me nyt tahdomme
tietää/ mitkä ne lienewät.)
Ref2016NTSve 20. För det du låter oss höra är främmande för oss. Vi vill nu veta vad detta betyder.
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TR Scriverer 21. Ἀθηναῖοι δὲ πάντες καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες ξένοι εἰς οὐδὲν ἕτερον
εὐκαίρουν, ἢ λέγειν τι καὶ ἀκούειν καινότερον.
Gr-East 21. Ἀθηναῖοι δὲ πάντες καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες ξένοι εἰς οὐδὲν ἕτερον εὐκαίρουν
ἢ λέγειν τι ἢ ἀκούειν καινότερον.
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TKIS 21. Kaikki ateenalaiset ja kaupungissa oleskelevat muukalaiset kuluttivat näet aikansa
ainoastaan jonkin uuden puhumiseen ja kuulemiseen.
FiSTLK2017 21. Sillä ateenalaisilla ja siellä oleskelevilla muukalaisilla ei ollut kenelläkään aikaa
muuhun kuin uutta puhumaan ja uutta kuulemaan.
Biblia1776 21. (Mutta kaikki Atenalaiset ja muukalaiset vieraat ei olleet mihinkään muuhun
soveliaat kuin jotakin uutta sanomaan ja kuultelemaan.)

CPR1642 21. Ja caicki Athenist ja muucalaiset ja wierat ei ollet mihingän muuhun walmimmat cuin
jotakin vtta sanoman ja cuuldeleman.
UT1548 21. Nin caiki ne Athenist ia ne Mucalaiset ia Wierat/ ei mihingen mwhun walmimat olluet/
quin iotakin wttha sanomahan eli cwldelemahan.( Niin kaikki ne Athenasta ja ne muukalaiset ja
wieraat/ ei mihinkään muuhun walmiimmat olleet/ kuin jotakin uutta sanomaan eli kuuntelemaan.)
Ref2016NTSve 21. För alla atenare och främlingar som var där hade inte tid för annat än att tala
om eller höra på något nytt.
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TR Scriverer 22. Σταθεὶς δὲ ὁ Παῦλος ἐν μέσῳ τοῦ Ἀρείου πάγου, ἔφη, Ἄνδρες
Ἀθηναῖοι, κατὰ πάντα ὡς δεισιδαιμονεστέρους ὑμᾶς θεωρῶ.
Gr-East 22. Σταθεὶς δὲ ὁ Παῦλος ἐν μέσῳ τοῦ Ἀρείου Πάγου ἔφη· Ἄνδρες Ἀθηναῖοι,
κατὰ πάντα ὡς δεισιδαιμονεστέρους ὑμᾶς θεωρῶ·
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TKIS 22. Astuen Areiopagin keskelle Paavali sanoi: ''Ateenan miehet, näen teidät kaikessa hyvin
uskonnollisiksi.
FiSTLK2017 22. Niin Paavali astui keskelle Areiopagia ja sanoi: "Ateenan miehet, näen kaikesta,
että te suuresti kunnioitatte jumalia.
Biblia1776 22. Niin Paavali seisoi keskellä oikeuspaikkaa, ja sanoi: Atenan miehet! minä näen
teidät kaikissa kappaleissa epäjumalisiksi;
CPR1642 22. NIjn Pawali seisoi keskellä oikeus paicka ja sanoi: Athenan Miehet minä näen teidän
olewan caikisa cappalisa epäjumalisixi:
UT1548 22. Nin seisoi Pauali keskelle Mestaus paicka/ ia sanoi/ Te Miehet Athenas/ Mine näen
teiet oleuan lehes caikisa cappaleisa Taikolisemaxi/( Niin seisoit Pawali keskellä mestauspaikkaa/
ja sanoi/ Te miehet Athenas/ Minä näen teidät olewan lähes kaikissa kappaleissa
taikollisemmaksi/)
Ref2016NTSve 22. Då trädde Paulus fram mitt på Areopagen och sa: Män, atenare, jag ser av allt
att ni är mycket religiösa.
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TR Scriverer 23. διερχόμενος γὰρ καὶ ἀναθεωρῶν τὰ σεβάσματα ὑμῶν, εὗρον καὶ βωμὸν

ἐν ᾧ ἐπεγέγραπτο, Ἀγνώστῳ Θεῷ. ὃν οὖν ἀγνοοῦντες εὐσεβεῖτε, τοῦτον ἐγὼ
καταγγέλλω ὑμῖν.
Gr-East 23. διερχόμενος γὰρ καὶ ἀναθεωρῶν τὰ σεβάσματα ὑμῶν εὗρον καὶ βωμὸν ἐν ᾧ

ἐπεγέγραπτο, Ἀγνώστῳ θεῷ. ὃν οὖν ἀγνοοῦντες εὐσεβεῖτε, τοῦτον ἐγὼ καταγγέλλω
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TKIS 23. Sillä kävellessäni ympäri ja katsellessani pyhiä paikkojanne, löysin myös alttarin johon oli
kirjoitettu: ’Tuntemattomalle jumalalle’. Jota te siis palvelette vaikka ette tunne, Häntä minä teille
julistan.
FiSTLK2017 23. Sillä kävellessäni ympäri ja katsellessani pyhiä paikkojanne löysin myös alttarin,
johon oli kirjoitettu: 'Tuntemattomalle jumalalle.' Sen, mitä siis tuntemattanne palvelette, minä teille
ilmoitan.
Biblia1776 23. Sillä minä kävelin tässä ympäri ja katselin teidän jumalanpalvelustanne, ja löysin
alttarin, jossa oli kirjoitettu: tuntemattomalle Jumalalle. Jota te siis tietämättä palvelette, sen minä
teille ilmoitan.
CPR1642 23. Sillä minä käwelin täsä ymbärins cadzelin teidän jumalan palwelustan ja löysin yhden
Altarin josa oli kirjoitettu: tundemattoman Jumalan. Nyt minä sen teille ilmoitan jolle te tietämätä
Jumalan palwelusta teette.
UT1548 23. Sille mine tesse ymberinskeuin/ ia catzelin teiden Jumalanpalueluxen/ Ja leusin ydhen
Altarin/ iossa kirioitettu oli/ SEN tuttamattoman Jumalan. Nyt mine Sen saman teille ilmotan/ iolle
te tietemetä Jumalanpalueluxen teette.( Sillä minä tässä ympärins käwin/ ja katselin teidän
jumalanpalweluksen/ Ja löysin yhden alttarin/ jossa kirjoitettu oli/ Sen tuntemattoman jumalan.
Nyt minä sen saman teille ilmoitan/ jolle te tietämättä jumalanpalweluksen teette.)
Ref2016NTSve 23. För medan jag har gått omkring och beskådat det som ni dyrkar, har jag funnit
ett altare med inskriften: Åt en okänd gud. Han som ni alltså tillber utan att känna till, honom
förkunnar jag för er.
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TR Scriverer 24. ὁ Θεὸς ὁ ποιήσας τὸν κόσμον καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ, οὗτος, οὐρανοῦ
καὶ γῆς κύριος ὑπάρχων, οὐκ ἐν χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ,
Gr-East 24. ὁ Θεὸς ὁ ποιήσας τὸν κόσμον καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ, οὗτος οὐρανοῦ καὶ

γῆς Κύριος ὑπάρχων οὐκ ἐν χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ
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TKIS 24. Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on. Hän, joka on taivaan ja maan
Herra, ei asu käsin tehdyissä temppeleissä,
FiSTLK2017 24. Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja
maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä,
Biblia1776 24. Jumala, joka maailman teki ja kaikki mitä siinä on, joka on taivaan ja maan Herra, ei
hän asu käsillä rakennetuissa templeissä,
CPR1642 24. JUmala joca mailman teki ja caicki mitä sijnä on että hän on Taiwan ja maan HERra
nijn ei hän asu käsillä raketuis Templeis
UT1548 24. Jumala ioca Mailman teki/ ia caiki mite henesse on/ ette hen ombi Taiuahan ia Maan
HERRA/ ei hen asu Templis käsillä raketuis/( Jumala joka maailman teki/ ja kaikki mitä hänessä
on/ että hän ompi taiwaan ja maan HERRA/ ei hän asu templissä käsillä rakennetuissa/)
Ref2016NTSve 24. Gud som har gjort världen och allt som är i den, han som är Herre över himmel
och jord, bor inte i tempel som är gjorda med händer.
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TR Scriverer 25. οὐδὲ ὑπὸ χειρῶν ἀνθρώπων θεραπεύεται, προσδεόμενός τινος, αὐτὸς
διδοὺς πᾶσι ζωὴν καὶ πνοὴν καὶ τὰ πάντα•
Gr-East 25. οὐδὲ ὑπὸ χειρῶν ἀνθρώπων θεραπεύεται προσδεόμενός τινος, αὐτὸς
διδοὺς πᾶσι ζωὴν καὶ πνοὴν καὶ τὰ πάντα·
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TKIS 25. eikä Häntä ihmiskäsin palvella niin kuin Hän jotain tarvitsisi, sillä Hän itse antaa kaikille
elämän ja hengen ja kaiken.

FiSTLK2017 25. eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella, ikään kuin hän tarvitsisi jotakin, hän, joka
itse antaa kaikille elämän, hengen ja kaiken.
Biblia1776 25. Eikä häntä ihmisten käsillä palvella, niinkuin hän jotakin tarvitsis; sillä hän itse antaa
jokaiselle elämän ja hengen sekä kaikki.
CPR1642 25. Eikä saada ihmisten käsillä siwellä että hän jotakin tarwidzis: sillä hän anda
jocaidzelle elämän ja hengen.
UT1548 25. Eikä hen mös Inhimisten käsille siwellä/ quin hen iotakin taruitzis/ Ette hen itze andapi
iocaitzelle Elemen ia Hengen päldiskein.( Eikä hän myös ihmisten käsillä siwellä/ kuin hän jotakin
tarwitsisi/ Että hän itse antaapi jokaiselle elämän ja hengen pääldiskäin( sekä kaikki).)
Ref2016NTSve 25. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde
något, han som åt alla ger liv och anda och allt.
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TR Scriverer 26. ἐποίησέ τε ἐξ ἑνὸς αἵματός πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων, κατοικεῖν ἐπὶ πᾶν τὸ

πρόσωπον τῆς γῆς, ὁρίσας προτεταγμένους καιροὺς καὶ τὰς ὁροθεσίας τῆς κατοικίας
αὐτῶν•
Gr-East 26. ἐποίησέ τε ἐξ ἑνὸς αἵματος πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων κατοικεῖν ἐπὶ πᾶν τὸ

πρόσωπον τῆς γῆς, ὁρίσας προστεταγμένους καιροὺς καὶ τὰς ὁροθεσίας τῆς
κατοικίας αὐτῶν,
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TKIS 26. Hän on yhdestä ainoasta (verestä) tehnyt koko ihmiskunnan asumaan kaikella
maankamaralla ja on säätänyt heille (ennalta) määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat,
FiSTLK2017 26. Hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä verestä asumaan kaikkea maanpiiriä ja on
säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat,
Biblia1776 26. Ja hän on tehnyt kaiken ihmisten sukukunnan yhdestä verestä kaiken maan piirin
päälle asumaan, ja määräsi aivotut ajat ja heidän asumisensa rajat:

CPR1642 26. Ja on tehnyt caicki ihmisten sikiät yhdestä werestä caiken maan pijrin päälle asuman
ja määräis aiwoitut ajat ja asetti rajat cuinga pitkäldä ja awaralda heidän asuman piti:
UT1548 26. Ja ombi tehnyt/ ette ydhest Werest caiki Inhimisten Sikiet/ päle caiken Maanpijrin
asuisit/ Ja edesmäräsi aiwotudh aijat/ ia asetti raijat quinga pitkelde ia auaralda heiden asuman
piti/( Ja ompi tehnyt/ että yhdestä werestä kaikki ihmisen sikiät/ päälle kaiken maanpiirin asuisit/
Ja edesmääräsi aiwoituksen ajat/ ja asetti rajat kuinka pitkältä ja awaralta heidän asuman piti/)
Ref2016NTSve 26. Och han har av ett blod gjort alla folkslag för att de ska bo över hela jordens yta.
Och han har fastställt deras bestämda tider och de gränser inom vilka de ska bo,
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TR Scriverer 27. ζητεῖν τὸν Κύριον, εἰ ἄραγε ψηλαφήσειαν αὐτὸν καὶ εὕροιεν, καίτοιγε
οὐ μακρὰν ἀπὸ ἑνὸς ἑκάστου ἡμῶν ὑπάρχοντα.
Gr-East 27. ζητεῖν τὸν Κύριον εἰ ἄρα γε ψηλαφήσειαν αὐτὸν καὶ εὕροιεν, καί γε οὐ
μακρὰν ἀπὸ ἑνὸς ἑκάστου ἡμῶν ὑπάρχοντα.
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TKIS 27. jotta he etsisivät Jumalaa, jos ehkä hapuilemalla löytäisivät Hänet. Ja kuitenkaan Hän ei
ole kaukana yhdestäkään meistä.
FiSTLK2017 27. että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää, hänet, joka
kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä,
Biblia1776 27. Että heidän piti Jumalaa etsimän, jos he hänen taitaisivat tuta ja löytää; vaikka ei
hän tosin ole kaukana yhdestäkään meistä.
CPR1642 27. Että heidän piti Jumalata edzimän jos he hänen taidaisit löytä ja tuta waicka ei hän
tosin ole caucana yhdestäkän meistä:
UT1548 27. Senpäle ette heiden piti Jumalata etzimen/ ios he henen taitasit leute ia tuta/ Waicka
ei hen tosin ole caucana iocaitzesta meistä/( Senpäälle että heidän piti Jumalata etsimään/ jos he
häen taitaisit löytää ja tuta/ Waikka ei hän tosin ole kaukana jokaisesta meistä/)
Ref2016NTSve 27. för att de ska söka Herren, om de möjligen skulle kunna treva sig fram till
honom och finna honom, fast han inte är långt borta från någon enda av oss.
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TR Scriverer 28. ἐν αὐτῷ γὰρ ζῶμεν καὶ κινούμεθα καὶ ἐσμεν• ὡς καί τινες τῶν καθ’ ὑμᾶς
ποιητῶν εἰρήκασι, Τοῦ γὰρ καὶ γένος ἐσμέν.
Gr-East 28. Ἐν αὐτῷ γὰρ ζῶμεν καὶ κινούμεθα καὶ ἐσμέν, ὡς καί τινες τῶν καθ’ ὑμᾶς
ποιητῶν εἰρήκασιν· τοῦ γὰρ καὶ γένος ἐσμέν.
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TKIS 28. Sillä Hänessä me elämme ja liikumme ja olemme, niin kuin myös muutamat teidän
runoilijoistanne ovat sanoneet: 'Sillä me olemme myös Hänen sukuansa.'
FiSTLK2017 28. sillä hänessä [me] elämme, liikumme ja olemme, niin kuin myös muutamat teidän
runoilijoistanne ovat sanoneet: 'Sillä olemme myös hänen sukuaan.'
Biblia1776 28. Sillä hänessä me elämme, ja liikumme, ja olemme: niinkuin muutamat teidän
runosepistänne sanoneet ovat: sillä me olemme myös hänen sukunsa.
CPR1642 28. Sillä hänesä me elämme ja lijcumme ja olemma: nijncuin muutamat teidän
Poetaistannekin sanonet owat.
UT1548 28. Sille ette Henesse me Eleme/ ia likume/ ia olema. Ninquin mös mutomat teiden
Poetist sanonut ouat.( Sillä että hänessä me elämme/ ja liikumme/ ja olemme. Niinkuin myös
muutamat teidän poetista( runoilijoista) sanonut owat.)
Ref2016NTSve 28. För i honom är det vi lever, rör oss och är till, som också några av era skalder
har sagt: För vi är också av hans släkt.
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TR Scriverer 29. γένος οὖν ὑπάρχοντες τοῦ Θεοῦ, οὐκ ὀφείλομεν νομίζειν χρυσῷ ἢ

ἀργύρῳ ἢ λίθῳ, χαράγματι τέχνης καὶ ἐνθυμήσεως ἀνθρώπου, τὸ θεῖον εἶναι ὅμοιον.
Gr-East 29. γένος οὖν ὑπάρχοντες τοῦ Θεοῦ οὐκ ὀφείλομεν νομίζειν χρυσῷ ἢ ἀργύρῳ ἢ
λίθῳ, χαράγματι τέχνης καὶ ἐνθυμήσεως ἀνθρώπου, τὸ θεῖον εἶναι ὅμοιον.
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TKIS 29. Koska siis olemme Jumalan sukua, emme saa luulla, että jumaluus on saman kaltainen
kuin kulta tai hopea tai kivi, inhimillisen taiteen ja ajatuksen luomus.
FiSTLK2017 29. Koska siis olemme Jumalan sukua, emme saa luulla, että jumaluus on
samanlainen kuin kulta, hopea tai kivi, kuin inhimillisen taiteen ja ajatuksen kuvaama.
Biblia1776 29. Koska me siis Jumalan sukua olemme, niin ei meidän pidä luuleman, että Jumala
on kullan eli hopian eli kiven kaltaisen kuvan kaltainen, joka ihmisen taidon ja ajatuksen jälkeen on
kaivettu.
CPR1642 29. Me olemma myös hänen sucuans jos me sijs Jumalan sucua olemma nijn ei meidän
pidä luuleman että Jumala on cullan hopian caunistettuin kiwein ja cuwain caltainen eli ihmisten
ajatuxen jälken tehtäwä.
UT1548 29. Me olema mös henen Sucua's/ Jos me sis Juamala' Sucu ole'ma/ Ei meiden sis pide
lwlema' ette iumal9 o'bi Cullan/ Hopian/ caunistettuin Kiuein/ ia Cuuain caltainen/ eli Inhimisten
aijatoxen ielken techteue/( Me olemme myös hänen sukuansa/ Jos me siis Jumalan sukua
olemme/ Ei meidän siis pidä luuleman että Jumala ompi kullan/ hopean/ kaunistetun kiwen/ ja
kuwan kaltainen/ eli ihmisten ajatuksen jälkeen tehtäwä/)
Ref2016NTSve 29. Är vi nu av Guds släkt så ska vi inte tänka att Gudomen är lik guld eller silver
eller sten, något som är format av mänsklig konst och tanke.
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TR Scriverer 30. τοὺς μὲν οὖν χρόνους τῆς ἀγνοίας ὑπεριδὼν ὁ Θεός, τὰ νῦν
παραγγέλλει τοῖς ἀνθρώποις πᾶσι πανταχοῦ μετανοεῖν•
Gr-East 30. τοὺς μὲν οὖν χρόνους τῆς ἀγνοίας ὑπεριδὼν ὁ Θεὸς τὰ νῦν παραγγέλλει
τοῖς ἀνθρώποις πᾶσι πανταχοῦ μετανοεῖν,
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TKIS 30. Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on tosin kärsinyt, mutta nyt Hän *käskee kaikkia
ihmisiä kaikkialla muuttamaan* mielensä.
FiSTLK2017 30. Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi,
että kaikkien ihmisten kaikkialla on muutettava mielensä.
Biblia1776 30. Nämät eksytyksen ajat on tosin Jumala sallinut, ja ilmoittaa nyt kaikille ihmisille joka
paikassa, että he parannuksen tekisivät.

CPR1642 30. Ja ehkä Jumala on tämän exytyxen ajan tähän asti wijwyttänyt nijn hän nyt cuitengin
ilmoitta caikille ihmisille että jocainen jocapaicas parannuxen tekis
UT1548 30. Ja echke Jumala ombi temen exytoxen aijan tehenasti ylitze catzonut/ Mutta nyt hen
quitengi ilmoitta caikille Inhimisille/ ette iocainen caikialla Paranoxen tekis/( Ja ehkä Jumala ompi
tämän eksytyksen ajan tähän asti ylitse katsonut/ Mutta nyt hän kuitenkin ilmoittaa kaikille
ihmisille/ että jokainen kaikkialla parannuksen tekisi/)
Ref2016NTSve 30. Därför har Gud haft överseende med okunnighetens tider, men nu förkunnar
(han) att alla människor överallt ska omvända sig.
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TR Scriverer 31. διότι ἔστησεν ἡμέραν, ἐν ᾗ μέλλει κρίνειν τὴν οἰκουμένην ἐν

δικαιοσύνῃ, ἐν ἀνδρὶ ᾧ ὥρισε, πίστιν παρασχὼν πᾶσιν, ἀναστήσας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν.
Gr-East 31. διότι ἔστησεν ἡμέραν ἐν ᾗ μέλλει κρίνειν τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ ἐν
ἀνδρὶ ᾧ ὥρισε, πίστιν παρασχὼν πᾶσιν ἀναστήσας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν.
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TKIS 31. Sillä Hän on säätänyt päivän, jona Hän on määräämänsä miehen avulla tuomitseva
maailman vanhurskaudessa, ja Hän on antanut kaikille siitä takeen herättämällä Hänet kuolleista."
FiSTLK2017 31. Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän tuomitsee maanpiirin vanhurskaudessa sen
miehen kautta, jonka hän on siihen määrännyt, ja tarjoaa kaikille uskoa herätettyään hänet
kuolleista."
Biblia1776 31. Sillä hän on päivän säätänyt, jona hän on maan piirin tuomitseva vanhurskaudessa,
sen miehen kautta, jonka hän on säätänyt, ja jokaiselle ilmoittaa uskon, siinä että hän hänen
kuolleista herätti.
CPR1642 31. Sillä hän on yhden päiwän säätänyt jona hän on maan pijrin oikeudella duomidzepa
sen miehen cautta josa hän on sen säätänyt ja jocaidzelle ilmoitta uscon sijnä että hän hänen
cuolluista herätti.
UT1548 31. Senteden ette hen ydhen peiuen sätenyt on/ cuna hen Maanpijrin oikeudhen cansa
ombi domitzepa/ Sen ydhen Miehen cautta/ iossa hen ombi sen pättenyt/ ia iocaitzelle edespitepi
wskon/ sijne ette hen ylesheretti henen Coolluista.( Sentähden että hän yhden päiwän säätänyt on/
kuna hän maanpiirin oikeuden kanssa ompi tuomitsewa/ Sen yhden miehen kautta/ jossa hän
ompi sen säätänyt/ ja jokaiselle edespitääpi uskon/ siinä että hän ylösherätti hänen kuolleista.)

Ref2016NTSve 31. För han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet, genom
(den) man som han har bestämt (till det). (Detta) har han bekräftat för alla genom att låta honom
uppstå från de döda.
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TR Scriverer 32. Ἀκούσαντες δὲ ἀνάστασιν νεκρῶν, οἱ μὲν ἐχλεύαζον• οἱ δὲ εἶπον,
Ἀκουσόμεθά σου πάλιν περὶ τούτου.
Gr-East 32. Ἀκούσαντες δὲ ἀνάστασιν νεκρῶν οἱ μὲν ἐχλεύαζον, οἱ δὲ εἶπον·
Ἀκουσόμεθά σου πάλιν περὶ τούτου.
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TKIS 32. Kuullessaan kuolleitten ylösnousemuksesta toiset ivasivat, toiset taas sanoivat:
"Haluamme vielä toistekin kuulla sinulta tästä."
FiSTLK2017 32. Kuultuaan kuolleitten ylösnousemuksesta toiset ivasivat, toiset taas sanoivat:
"Haluamme kuulla sinulta tästä vielä toistekin."
Biblia1776 32. Kuin he kuulivat kuolleiden ylösnousemisen, niin muutamat nauroivat sitä, vaan
toiset sanoivat: me tahdomme sinua siitä vielä kuunnella.
CPR1642 32. COsca he cuulit cuolluitten ylösnousemisesta mainittawan nauroit he sitä muutamat
ja muutamat sanoit:
UT1548 32. Coska he nyt culit Coolluten Ylesnousemisen mainittauan/ Nin mutomat site nauroit/
ia monicadhat sanoit/( Koska he nyt kuulit kuolleitten ylösnousemisen mainittawan/ Niin
muutamat sitä nauroit/ ja monikahdat sanoit/)
Ref2016NTSve 32. När de hörde (om) de dödas uppståndelse, var det några som hånade, men
andra sa: Vi vill höra dig en gång till angående detta.
TR Scriverer 33. καὶ οὕτως ὁ Παῦλος ἐξῆλθεν ἐκ μέσου αὐτῶν.
Gr-East 33. καί οὕτως ὁ Παῦλος ἐξῆλθεν ἐκ μέσου αὐτῶν.
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TKIS 33. Niin Paavali lähti heidän keskeltään.
FiSTLK2017 33. Paavali lähti heidän keskeltään.
Biblia1776 33. Ja niin Paavali läksi heidän keskeltänsä.

CPR1642 33. Me tahdomme sinua sijtä wielä cuullella. Mutta Pawali läxi heidän keskeldäns.
UT1548 33. Me tadhom sinua sijte enemin cwlla. Nin Pauali poislexi heiden keskelde's.( Me
tahdomme sinua siitä enemmin kuulla. Niin Pawali pois läksi heidän keskeltänsä.)
Ref2016NTSve 33. Och så gick Paulus bort ifrån dem.
34
TR Scriverer 34. τινὲς δὲ ἄνδρες κολληθέντες αὐτῷ, ἐπίστευσαν• ἐν οἷς καὶ Διονύσιος ὁ
Ἀρεοπαγίτης, καὶ γυνὴ ὀνόματι Δάμαρις, καὶ ἕτεροι σὺν αὐτοῖς.
Gr-East 34. τινὲς δὲ ἄνδρες κολληθέντες αὐτῷ ἐπίστευσαν, ἐν οἷς καὶ Διονύσιος ὁ
Ἀρεοπαγίτης καὶ γυνὴ ὀνόματι Δάμαρις καὶ ἕτεροι σὺν αὐτοῖς.
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TKIS 34. Mutta muutamat miehet liittyivät häneen ja uskoivat. Niitten joukossa oli myös Dionysios,
Areiopagin jäsen, myös nainen nimeltä Damaris ja muita heidän kanssaan.
FiSTLK2017 34. Mutta muutamat liittyivät häneen ja uskoivat. Niiden joukossa oli Dionysios,
Areiopagin jäsen, ja eräs nainen, nimeltä Damaris, sekä muita heidän kanssaan.
Biblia1776 34. Ja muutamat miehet riippuivat hänessä ja uskoivat: joidenka seassa myös
Dionysius oli, yksi raadista, ja vaimo, nimeltä Damaris, ja muita heidän kanssansa.
CPR1642 34. Ja muutamat miehet ripuit hänesä ja uscoit Joidenga seas myös Dionisius oli yxi
Raadista ja yxi waimo nimeldä Damaris ja muita heidän cansans.
UT1548 34. Mutta mutomat Miehet kijniripuit henesse/ ia wskoit/ Joine'ga seas ol mös Dionysius/
yxi Radhista/ ia yxi Waimo nimelde Damaris/ ia muita heiden cansans.( Mutta muutamat miehet
kiinni riipuit hänessä/ ja uskoit/ Joidenka seassa oli myös Dionysius/ yksi raadista/ ja yksi waimo
nimeltä Damaris/ ja muita heidän kanssansa.)
Ref2016NTSve 34. Men några män slöt sig till honom och kom till tro. Bland dessa (var) Dionysius,
en medlem av Areopagen, och en kvinna som hette Damaris, och några till.

Apostolien teot 18 (Acts
1
TR Scriverer 1. Μετὰ δὲ ταῦτα χωρισθεὶς ὁ Παῦλος ἐκ τῶν Ἀθηνῶν ἦλθεν εἰς Κόρινθον.
Gr-East 1. Μετὰ δὲ ταῦτα χωρισθεὶς ὁ Παῦλος ἐκ τῶν Ἀθηνῶν ἦλθεν εἰς Κόρινθον·
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TKIS 1. Sen jälkeen Paavali lähti Ateenasta ja meni Korinttoon.
FiSTLK2017 1. Sen jälkeen Paavali lähti Ateenasta ja meni Korinttoon.
Biblia1776 1. Senjälkeen läksi Paavali Atenasta ja tuli Korintoon,
CPR1642 1. SEnjälken läxi Pawali Athenast ja tuli Corinthijn
UT1548 1. SEnielken erisi Pauali Athenast/ ia tuli Corinthijn/( Sen jälkeen erisi Pawali Athenasta/ ja
tuli Korintiin/)
Ref2016NTSve 1. Därefter lämnade Paulus Aten och kom till Korint.
2
TR Scriverer 2. καὶ εὑρών τινα Ἰουδαῖον ὀνόματι Ἀκύλαν, Ποντικὸν τῷ γένει,

προσφάτως ἐληλυθότα ἀπὸ τῆς Ἰταλίας, καὶ Πρίσκιλλαν γυναῖκα αὐτοῦ, διὰ τὸ
διατεταχέναι Κλαύδιον χωρίζεσθαι πάντας τοὺς Ἰουδαίους ἐκ τῆς Ῥώμης,
προσῆλθεν αὐτοῖς•
Gr-East 2. καὶ εὑρών τινα Ἰουδαῖον ὀνόματι Ἀκύλαν, Ποντικὸν τῷ γένει, προσφάτως

ἐληλυθότα ἀπὸ τῆς Ἰταλίας, καὶ Πρίσκιλλαν γυναῖκα αὐτοῦ, διὰ τὸ διατεταχέναι
Κλαύδιον χωρίζεσθαι πάντας τοὺς Ἰουδαίους ἀπὸ τῆς Ρώμης, προσῆλθεν αὐτοῖς,
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TKIS 2. Siellä hän tapasi erään äsken Italiasta tulleen Akylas-nimisen juutalaisen, syntyään
pontolaisen ja hänen vaimonsa Priskillan. Klaudius oli näet käskenyt kaikkien juutalaisten poistua
Roomasta. Paavali meni heidän luokseen.
FiSTLK2017 2. Siellä hän tapasi erään Akylas-nimisen juutalaisen, joka oli syntyisin Pontosta ja
tullut hiljan Italiasta, ja hänen vaimonsa Priskillan. Klaudius oli näet käskenyt kaikkien juutalaisten
poistua Roomasta. Paavali meni heidän luokseen.
Biblia1776 2. Ja löysi siellä Juudalaisen, Akvila nimeltä, Pontosta sukuisin, joka äsken Italiasta
tullut oli, ja Priskillan hänen emäntänsä, (että Klaudius oli käskenyt kaikki Juudalaiset Roomista
mennä pois,) joiden tykö hän meni.
CPR1642 2. Ja löysi siellä yhden Judalaisen Aquila nimeldä Pontost sucuisin joca äsken Italiast
tullut oli ja Priscillan hänen emändäns: Että Claudius oli käskenyt caicki Judalaiset Romista
poismennä: joiden tygö hän meni.
UT1548 2. ia leusi sielle ydhe' Juttan/ Aquila nimelde Pontost sucusin ioca eske' oli tullut Wallin
malta/ ia Priscilla' hene' Eme'dens/ senuoxi ette Claudius oli keskenyt caiki Juttat Romista
poismenne. Sen sama' tyge he' siselle meni.( ja löysi siellä yhden juuttaan/ Aquila nimeltä Pontosta
sukuisin joka äsken oli tullut Wallin( Italiasta) maalta/ ja Priscilla hänen emäntänsä/ senwuoksi
että Claudius oli käskenyt kaikki juuttaat Romasta pois mennä. Sen saman tykö he sisälle meni.)
Ref2016NTSve 2. Och (där) fann han en jude som hette Akvila, född i Pontus, som nyligen hade
kommit från Italien med sin hustru Priscilla, eftersom Klaudius hade befallt att alla judar skulle
lämna Rom. (Och) han kom till dem.
3
TR Scriverer 3. καὶ διὰ τὸ ὁμότεχνον εἶναι, ἔμενε παρ’ αὐτοῖς καὶ εἰργάζετο• ἦσαν γὰρ
σκηνοποιοὶ τὴν τέχνην.
Gr-East 3. καὶ διὰ τὸ ὁμότεχνον εἶναι ἔμεινε παρ’ αὐτοῖς καὶ εἰργάζετο· ἦσαν γὰρ
σκηνοποιοὶ τῇ τέχνῃ.
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TKIS 3. Kun hänellä* oli sama ammatti, hän jäi heidän luokseen ja teki työtä; sillä he olivat
ammatiltaan teltantekijöitä."
FiSTLK2017 3. Kun hänellä oli sama ammatti kuin heillä, hän jäi heidän luokseen. He tekivät työtä
yhdessä, sillä he olivat ammatiltaan teltantekijöitä.
Biblia1776 3. Ja että hän oli yhdessä ammatissa, viipyi hän heidän tykönänsä, ja teki työtä; sillä
heidän ammattinsa oli telttoja tehdä.
CPR1642 3. Ja että hän oli yhdes wiras wijwyi hän heidän tykönäns ja opetti joca lepopäiwä
Synagogas ja teki työtä.
UT1548 3. Ja ette hen oli samast Wirgast ia oli heiden tykene's. Ja he' opetti Sinagogis ioca
Lepopeiue/ ia teki töte.( Ja että hän oli samasta wirasta ja oli heidän tykönänsä. Ja hän opetti
synagogissa joka lepopäiwä/ ja teki työtä.)
Ref2016NTSve 3. Och eftersom han hade samma hantverk (som de), stannade han hos dem och
arbetade, för de var tältmakare till yrket.
4
TR Scriverer 4. διελέγετο δὲ ἐν τῇ συναγωγῇ κατὰ πᾶν σάββατον, ἔπειθέ τε Ἰουδαίους
καὶ Ἕλληνας.
Gr-East 4. διελέγετο δὲ ἐν τῇ συναγωγῇ κατὰ πᾶν σάββατον, ἔπειθέ τε Ἰουδαίους καὶ
Ἕλληνας.
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TKIS 4. Ja hän keskusteli synagoogassa joka sapatti ja sai sekä juutalaisia että kreikkalaisia
uskomaan.
FiSTLK2017 4. Hän keskusteli synagogassa jokaisena sapattina ja vakuutti sekä juutalaiset että
kreikkalaiset.
Biblia1776 4. Mutta hän opetti synagogassa joka lepopäivä ja sai uskomaan sekä Juudalaisia että
Grekiläisiä.
CPR1642 4. Ja heidän wircans oli teldoja tehdä: ja hän uscotti sekä Judalaiset että Grekit.
UT1548 4. Ja oli heiden Wircans Teldoia tekemen. Ja vskotti seke Juttat ette Grekit.( Ja oli heidän
wirkansa telttoja tekemän. Ja uskotti sekä juuttaat että krekit.)
Ref2016NTSve 4. Och han höll samtal i synagogan varje sabbat och övertygade både judar och
greker.

5
TR Scriverer 5. Ὡς δὲ κατῆλθον ἀπὸ τῆς Μακεδονίας ὅ τε Σίλας καὶ ὁ Τιμόθεος,

συνείχετο τῷ πνεύματι ὁ Παῦλος, διαμαρτυρόμενος τοῖς Ἰουδαίοις τὸν Χριστὸν,
Ἰησοῦν.
Gr-East 5. Ὡς δὲ κατῆλθον ἀπὸ τῆς Μακεδονίας ὅ τε Σίλας καὶ ὁ Τιμόθεος, συνείχετο
τῷ πνεύματι ὁ Παῦλος διαμαρτυρόμενος τοῖς Ἰουδαίοις τὸν Χριστόν Ἰησοῦν.
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TKIS 5. Kun sekä Silas että Timoteus tulivat alas Makedoniasta, Paavali oli * hengessään
ahdistettu* todistaessaan juutalaisille, että Jeesus on Kristus.
FiSTLK2017 5. Kun Silas ja Timoteus tulivat Makedoniasta, Paavali Hengen kehottamana todisti
juutalaisille, että Jeesus on Kristus.
Biblia1776 5. Mutta kuin Silas ja Timoteus Makedoniasta tulivat, oli Paavali hengeltä vaadittu, ja
todisti Juudalaisille, että Jesus on Kristus.
CPR1642 5. COsca Silas ja Timotheus Macedoniast tulit waati Hengi Pawalita todistaman
Judalaisille että Jesus oli Christus.
UT1548 5. Coska nyt Silas ia Timotheus tulit Macedoniast/ wasi Hengi Paualita todhistaman
Juttaille/ ette Iesus oli se Christus.( Koska nyt Silas ja Timotheus tulit Makedoniasta/ waati Henki
Pawalilta todistamaan juuttaille/ että Jesus oli se Kristus.)
Ref2016NTSve 5. Och när Silas och Timoteus kom ner från Makedonien, var Paulus genom Anden
driven att vittna för judarna (att) Jesus (är) Kristus.
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TR Scriverer 6. ἀντιτασσομένων δὲ αὐτῶν καὶ βλασφημούντων, ἐκτιναξάμενος τὰ
ἱμάτια, εἶπε πρὸς αὐτούς, Τὸ αἷμα ὑμῶν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ὑμῶν• καθαρὸς ἐγώ• ἀπὸ
τοῦ νῦν εἰς τὰ ἔθνη πορεύσομαι.
Gr-East 6. ἀντιτασσομένων δὲ αὐτῶν καὶ βλασφημούντων ἐκτιναξάμενος τὰ ἱμάτια εἶπε
πρὸς αὐτούς· Τὸ αἷμα ὑμῶν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ὑμῶν· καθαρὸς ἐγώ· ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς τὰ
ἔθνη πορεύσομαι.
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TKIS 6. Mutta kun he vastustivat ja rienasivat, pudisti hän vaatteitaan ja sanoi heille: *"Vastatkaa
itse verestänne!* Viatonna minä tästä lähin menen pakanain luo."
FiSTLK2017 6. Mutta kun he vastustivat ja herjasivat, hän pudisti vaatteitaan ja sanoi heille:
"Tulkoon teidän verenne oman päänne päälle! Viaton olen minä, tästedes menen pakanoiden luo."
Biblia1776 6. Kuin he puhuivat vastaan ja pilkkasivat, pudisti hän vaattensa ja sanoi heille: teidän
verenne olkoon teidän päänne päälle: tästedes minä menen viatoinna pakanain tykö.
CPR1642 6. Cosca he wastanpuhuit ja pilckaisit pudisti hän waattens ja sanoi heille: teidän weren
olcon teidän päänne päälle: Tästedes minä menen wiatoinna pacanain tygö.
UT1548 6. Quin he nyt wastanpuhuit ia pilcasit/ nin hen pudhisti waattensa ia sanoi heille/ Teiden
Weren olcoon teiden pälen/ Testedes mine menen wighatoinna Pacanoiden tyge.( Kuin he nyt
wastaanpuhuit ja pilkkasit/ niin hän pudisti waatteensa ja sano heille/ Teidän weren olkoon teidän
päällen/ Tästedes minä menen wiatoinna pakanoiden tykö.)
Ref2016NTSve 6. Men då de sa emot (honom) och smädade honom, skakade han (sina) kläder
och sa till dem: Ert blod (ska komma) över era egna huvuden. Jag (är) utan skuld. Från och med nu
går jag till hedningarna.
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TR Scriverer 7. καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν ἦλθεν εἰς οἰκίαν τινὸς ὀνόματι Ἰούστου, σεβομένου
τὸν Θεόν, οὗ ἡ οἰκία ἦν συνομοροῦσα τῇ συναγωγῇ.
Gr-East 7. καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν ἦλθεν εἰς οἰκίαν τινὸς ὀνόματι Ἰούστου, σεβομένου τὸν
Θεόν, οὗ ἡ οἰκία ἦν συνομοροῦσα τῇ συναγωγῇ.
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TKIS 7. Lähdettyään sieltä hän tuli erään [Titius] Justus nimisen Jumalaa pelkäävän miehen taloon.
Hänen talonsa oli aivan synagoogan vieressä.

FiSTLK2017 7. Hän lähti sieltä ja meni erään Justus-nimisen jumalaapelkäävän miehen luo, jonka
talo oli aivan synagogan vieressä.
Biblia1776 7. Ja hän siirsi itsensä sieltä ja meni yhden huoneesen, jonka nimi oli Justus: se oli
Jumalaa palvelevainen, jonka huone oli läsnä synagogaa.
CPR1642 7. Ja hän sijrsi idzens sieldä ja meni yhden huonesen jonga nimi oli Justus se oli
jumalinen jonga huone oli läsnä Synagogata.
UT1548 7. Ja nin hen sielde sijrsijn ia meni ydhen Miehen Hoonesen/ ionga nimi oli Justus/ se oli
Jumalinen Mies/ ionga Hoone oli lesse Sinagoga.( Ja niin hän sielta siirsin ja meni yhden miehen
huoneeseen/ jonka nimi oli Justus/ se oli jumalinen mies/ jonka huone oli läsnä synagogaa.)
Ref2016NTSve 7. Så gick han därifrån och gick in i huset hos en (man) vid namn Justus, som
fruktade Gud och vars hus låg alldeles intill synagogan.
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TR Scriverer 8. Κρίσπος δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος ἐπίστευσε τῷ Κυρίῳ σὺν ὅλῳ τῷ οἴκῳ
αὐτοῦ• καὶ πολλοὶ τῶν Κορινθίων ἀκούοντες ἐπίστευον καὶ ἐβαπτίζοντο.
Gr-East 8. Κρίσπος δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος ἐπίστευσε τῷ Κυρίῳ σὺν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ,
καὶ πολλοὶ τῶν Κορινθίων ἀκούοντες ἐπίστευον καὶ ἐβαπτίζοντο.
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G3588 G2962 G4862
synagoogan esimies uskoi
Herraan kanssaan koko
ja Krispus

τῷ

οἴκῳ

αὐτοῦ· καὶ

πολλοὶ τῶν

Κορινθίων ἀκούοντες ἐπίστευον

tō
oikō
Korinthiōn
akouontes
episteuon
autou kai
polloi tōn
G3588 G3624
G191
G4100
G846 G2532 G4183 G3588 G2881
perhekuntansa hänen ja
monet
korinttolaiset jotka kuulivat uskoivat

καὶ

ἐβαπτίζοντο

ebaptidzonto
kai
G2532 G907
ja
heidät kastettiin
TKIS 8. Mutta synagoogan esimies Krispus ja koko hänen perhekuntansa uskoivat Herraan. Myös
monet korinttolaiset, jotka kuuntelivat, uskoivat ja heidät kastettiin.
FiSTLK2017 8. Mutta synagogan esimies Krispus ja koko hänen perhekuntansa uskoivat Herraan.
Myös monet korinttolaiset, jotka olivat kuulemassa, uskoivat, ja heidät kastettiin.
Biblia1776 8. Mutta Krispus, synagogan ylimmäinen, uskoi Herran päälle kaiken huoneensa
kanssa. Ja monta Korintolaisista, jotka kuulivat, uskoivat ja kastettiin.
CPR1642 8. Mutta Crispus Synagogan ylimmäinen uscoi HERran päälle caiken hänen huonens
cansa. Ja monda Corinthist jotca pääldä cuulit uscoit ja annoit heidäns casta.
UT1548 8. Mutta Crispus se Sinagogan Ylimeinen/ wskoi HERRAN päle caiken henen Hoonens
cansa. Ja monda Chorintist iotca päldecwlit wskoit ia annoit heidens casta.( Mutta Crispus se
synagogan ylimmäinen/ uskoi HERRAN päälle kaiken hänen huoneensa kanssa. Ja monta
Korintista jotka päälle kuulit uskoit ja annoit heidäns kastaa.)

Ref2016NTSve 8. Men Krispus, föreståndaren för synagogan, kom till tro på Herren med hela sitt
hus och många korintier som hörde honom kom till tro och lät döpa sig.
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TR Scriverer 9. εἶπε δὲ ὁ Κύριος δι’ ὁράματος ἐν νυκτὶ τῷ Παύλῳ, Μὴ φοβοῦ, ἀλλὰ
λάλει καὶ μὴ σιωπήσῃς•
Gr-East 9. Εἶπε δὲ ὁ Κύριος δι’ ὁράματος ἐν νυκτὶ τῷ Παύλῳ· Μὴ φοβοῦ, ἀλλὰ λάλει
καὶ μὴ σιωπήσῃς,

εἶπε

δὲ

ὁ

Κύριος δι

eipe
de
ho
Kyrios
G2036 G1161 G3588 G2962
ja sanoi
Herra

φοβοῦ ἀλλὰ λάλει καὶ

ὁράματος ἐν

νυκτὶ τῷ

Παύλῳ μὴ

nykti tō
Paulō
mē
horamatos en
’ di
G3361
G1223 G3705
G1722 G3571 G3588 G3972
yöllä
näyssä
Paavalille älä

μὴ

σιωπήσῃς·

kai
mē
siōpēsēs
fobou alla lalei
G5399 G235 G2980 G2532 G3361 G4623
äläkä vaikene
pelkää vaan puhu
TKIS 9. Herra sanoi yöllä näyssä Paavalille: "Älä pelkää, vaan puhu äläkä vaikene,
FiSTLK2017 9. Herra sanoi yöllä näyssä Paavalille: "Älä pelkää, vaan puhu, äläkä vaikene,
Biblia1776 9. Mutta Herra sanoi yöllä Paavalille näyn kautta: älä pelkää, vaan puhu, äläkä vaikene;
CPR1642 9. JA HERra sanoi yöllä Pawalille näwyn cautta: älä pelkä waan puhu ja älä waickene
UT1548 9. Ja HERRA sanoi öölle Paualille näwuyn cautta/ Ele pelke/ waan puhu ia ele waickene/(
Ja HERRA sanoi yöllä Pawalille näyn kautta/ Älä pelkaa/ waan puhu ja älä waikene/)
Ref2016NTSve 9. Då sa Herren till Paulus i en syn om natten: Frukta inte utan tala, och tig inte,
10
TR Scriverer 10. διότι ἐγώ εἰμι μετὰ σοῦ, καὶ οὐδεὶς ἐπιθήσεταί σοι τοῦ κακῶσαί σε•
διότι λαός ἐστί μοι πολὺς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ.
Gr-East 10. διότι ἐγώ εἰμι μετὰ σοῦ, καὶ οὐδεὶς ἐπιθήσεταί σοι τοῦ κακῶσαί σε, διότι
λαός ἐστί μοι πολὺς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ.

διότι ἐγώ
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μετὰ

σοῦ
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τῇ

πόλει

se
kakōsai
dioti
laos
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G2559
G1360
G2992
G2076
G3427
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G1722
G3588
G4172
G4571
kaupungissa
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ταύτῃ
tautē
G5026
tässä/ tässä kaupungissa

TKIS 10. sillä minä olen kanssasi eikä kukaan ole ryhtyvä sinuun tehdäkseen sinulle pahaa, sillä
minulla on paljon kansaa tässä kaupungissa."
FiSTLK2017 10. sillä minä olen kanssasi, eikä kukaan käy sinuun käsiksi tehdäkseen sinulle pahaa,
sillä minulla on paljon kansaa tässä kaupungissa."
Biblia1776 10. Sillä minä olen sinun kanssas, eikä yhdenkään pidä karkaaman sinun päälles
vahingoittamaan sinua; sillä minulla on paljo kansaa tässä kaupungissa.
CPR1642 10. Sillä minä olen sinun cansas ja ei yhdengän pidä carcaman sinua wahingoittaman
sillä minulla on paljo Canssa täsä Caupungis.
UT1548 10. Sille ette mine olen sinun cansas/ ia eikengen pidhe carckaman sinua
wahingoittaman/ Sille ette minulla ombi palio Canssa tesse Caupungis.( Sillä että minä olen sinun
kanssasi/ ja eikenkään pidä karkaamaan sinua wahingoittaman/ Sillä että minulla ompi paljon
kansaa tässä kaupungissa.)
Ref2016NTSve 10. för jag är med dig och ingen ska angripa dig för att skada dig, för jag har mycket
folk i denna stad.
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TR Scriverer 11. ἐκάθισέ τε ἐνιαυτὸν καὶ μῆνας ἓξ, διδάσκων ἐν αὐτοῖς τὸν λόγον τοῦ
Θεοῦ.
Gr-East 11. ἐκάθισέ τε ἐνιαυτὸν καὶ μῆνας ἓξ διδάσκων ἐν αὐτοῖς τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ.

ἐκάθισέ τε

ἐνιαυτὸν καὶ

μῆνας

ἓξ

διδάσκων ἐν

ekathise te
mēnas
eks
eniauton kai
didaskōn
G2523 G5037 G1763
G1803
G2532 G3376
G1321
niin viipyi
vuoden ja
kuukautta kuusi/ kuusi kuukautta opettaen

αὐτοῖς τὸν

λόγον τοῦ

en
G1722
keskuudessa

Θεοῦ

logon tou
Theou
autois ton
G846 G3588 G3056 G3588 G2316
sanaa
Jumalan
heidän
TKIS 11. Niin hän viipyi siellä vuoden ja kuusi kuukautta opettaen heidän keskellään Jumalan
sanaa.
FiSTLK2017 11. Hän viipyi siellä vuoden ja kuusi kuukautta opettaen heidän keskuudessaan
Jumalan sanaa.
Biblia1776 11. Niin hän istui siellä ajastajan ja kuusi kuukautta, ja opetti heille Jumalan sanaa.
CPR1642 11. Nijn hän istui siellä yhden wuoden ja cuusi Cuucautta ja opetti heille Jumalan sanoja.
UT1548 11. Nin hen istui sielle ydhen wodhen ia cwsi Cwcauta/ ia opetti heille Jumalan sanoija.(
Niin hän istui siellä yhden wuoden ja kuusi kuukautta/ ja opetti heillle Jumalan sanoja.)
Ref2016NTSve 11. Så blev han kvar (där) ett år och sex månader, och undervisade i Guds ord bland
dem.
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TR Scriverer 12. Γαλλίωνος δὲ ἀνθυπατεύοντος τῆς Ἀχαΐας, κατεπέστησαν ὁμοθυμαδὸν
οἱ Ἰουδαῖοι τῷ Παύλῳ, καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ τὸ βῆμα,

Gr-East 12. Γαλλίωνος δὲ ἀνθυπατεύοντος τῆς Ἀχαΐας κατεπέστησαν ὁμοθυμαδὸν οἱ
Ἰουδαῖοι τῷ Παύλῳ καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ τὸ βῆμα,

Γαλλίωνος

δὲ

ἀνθυπατεύοντος

τῆς

Ἀχαΐας

Galliōnos
de
anthypateuontos
tēs
Achaias
G1058
G1161 G445
G3588 G882
mutta Gallionin
ollessa käskynhaltijana
Akaian/ Akaian käskynhaltijana

κατεπέστησαν ὁμοθυμαδὸν

οἱ

Ἰουδαῖοι τῷ

Παύλῳ καὶ

ἤγαγον αὐτὸν

katepestēsan
homothymadon oi
Ioudaioi tō
Paulō kai
ēgagon auton
G2721
G3661
G3588 G2453
G846
G3588 G3972 G2532 G71
juutalaiset
veivät hänet
nousivat vastaan yksimielisesti
Paavalia ja

ἐπὶ

τὸ

βῆμα

epi
to
bēma
G1909 G3588 G968
eteen
tuomioistuimen
TKIS 12. Mutta Gallionin ollessa Akaian käskynhaltijana, juutalaiset yksimielisesti nousivat
Paavalia vastaan ja veivät hänet tuomarinistuimen eteen
FiSTLK2017 12. Mutta Gallionin ollessa Akaian käskynhaltijana juutalaiset yksimielisesti nousivat
Paavalia vastaan ja veivät hänet tuomioistuimen eteen
Biblia1776 12. Mutta kuin Gallio oli maanvanhin Akajassa, karkasivat Juudalaiset yksimielisesti
Paavalin päälle ja veivät hänen tuomioistuimen eteen,
CPR1642 12. MUtta cosca Gallio Maanwanhin oli Achajas carcaisit Judalaiset yximielisest
Pawalita wastan ja weit hänen Duomioistuimen eteen ja sanoit:
UT1548 12. Mutta coska Gallio Manwanhin oli Achaias/ ylescarckasit Juttat yximielisesta Paualin
wastaan/ ia weit henen Domion eten ia sanoit/( Mutta koska Gallio maanwanhin oli Achaias/ ylös
karkasit juuttaat yksimielisisesti Pawalia wastaan/ ja weit hänen tuomion eteen ja sanoit/)
Ref2016NTSve 12. Men då Gallio var landshövding i Akaja, reste sig alla judarna tillsammans upp
mot Paulus och drog honom inför domstolen,
13
TR Scriverer 13. λέγοντες, ὅτι Παρὰ τὸν νόμον οὗτος ἀναπείθει τοὺς ἀνθρώπους
σέβεσθαι τὸν Θεόν.
Gr-East 13. λέγοντες ὅτι παρὰ τὸν νόμον οὗτος ἀναπείθει τοὺς ἀνθρώπους σέβεσθαι
τὸν Θεόν.

λέγοντες ὅτι

παρὰ τὸν

νόμον οὗτος ἀναπείθει τοὺς

ἀνθρώπους σέβεσθαι

para ton
nomon outos anapeithei tous anthrōpous
legontes hoti
G3004
G3754 G3844 G3588 G3551 G3778 G374
G3588 G444
vastoin
lakia
tämä kehoittaa
sanoen että
ihmisiä

τὸν

Θεόν

ton
Theon
G3588 G2316
Jumalaa

sebesthai
G4576
palvelemaan

TKIS 13. ja sanoivat: "Tämä viettelee ihmisiä palvelemaan Jumalaa lain vastaisesti."
FiSTLK2017 13. ja sanoivat: "Tämä viettelee ihmisiä palvelemaan Jumalaa lain vastaisella tavalla."
Biblia1776 13. Sanoen: tämä neuvoo kansaa palvelemaan Jumalaa vastoin lakia.
CPR1642 13. Tämä neuwo Canssa palweleman Jumalata wastoin Lakia.
UT1548 13. Teme neuuopi Canssa Jumalata palueleman wastoin Laki.( Tämä neuwoopi kansaa
Jumalata palweleman wastoin lakia.)
Ref2016NTSve 13. och sa: Denne (man) förleder människorna att dyrka Gud emot lagen.
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TR Scriverer 14. μέλλοντος δὲ τοῦ Παύλου ἀνοίγειν τὸ στόμα, εἶπεν ὁ Γαλλίων πρὸς

τοὺς Ἰουδαίους, Εἰ μὲν οὖν ἦν ἀδίκημά τι ἢ ῥᾳδιούργημα πονηρόν, ὦ Ἰουδαῖοι,
κατὰ λόγον ἂν ἠνεσχόμην ὑμῶν•
Gr-East 14. μέλλοντος δὲ τοῦ Παύλου ἀνοίγειν τὸ στόμα εἶπεν ὁ Γαλλίων πρὸς τοὺς
Ἰουδαίους· Εἰ μὲν οὖν ἦν ἀδίκημά τι ἢ ῥᾳδιούργημα πονηρόν, ὦ Ἰουδαῖοι, κατὰ
λόγον ἂν ἠνεσχόμην ὑμῶν·

μέλλοντος δὲ

τοῦ

Παύλου ἀνοίγειν τὸ

tou
mellontos de
Paulou
G3195
G1161 G3588 G3972
Paavali
ja kun aikoi
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ἀδίκημά τι

ἢ
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G4314
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adikēma ti
G3588 G2453
G1487 G3303 G3767 G2258 G92
G5100 G2228 G4467
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ilkityö
juutalaisille jos
rikos
jokin tai
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πονηρόν ὦ

Ἰουδαῖοι κατὰ

λόγον ἂν

ἠνεσχόμην

ὑμῶν·
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ponēron ō
Ioudaioi kata
G5216
G4190
G5599 G2453
G2596 G3056 G302 G430
paha
oi
juutalaiset mukaan asianne
tahtoisin kuulla teitä
TKIS 14. Mutta kun Paavali aikoi avata suunsa sanoi Gallion juutalaisille: "Jos tämä (nyt) olisi jokin
rikos tai häijy ilkityö, olisin syystä kärsinyt kuunnella teitä, oi juutalaiset.
FiSTLK2017 14. Kun Paavali aikoi avata suunsa, Gallion sanoi juutalaisille: "Jos olisi tehty rikos tai
häijy ilkityö, olisi syytä, että kärsivällisesti kuuntelisin teitä, juutalaiset.
Biblia1776 14. Kuin Paavali rupesi suutansa avaamaan, sanoi Gallio Juudalaisille: jos olis jotakin
vääryyttä eli jotakin hirmuista työtä tehty, oi Juudalaiset, niin olis kohtuullinen, että minä teitä
kuulisin;
CPR1642 14. Cosca Pawali rupeis suutans awaman sanoi Gallio Judalaisille: jos olis jotakin
wääryttä eli jotakin hirmuista työtä tehty ( Judalaiset ) nijn olis cohtullinen että minä teitä cuulisin.
UT1548 14. Coska nyt Pauali rupesi auaman Swtans/ sanoi Gallio Juttaille/ Jos olis iotaki wärytte/
eli iotai hirmulista töte techty( Rackat Juttat) nin olis cochtolinen/ ette mine teite cwlisin.( Koska
nyt Pawali rupesi awaamaan suutansa/ sanoi Gallio juuttaille/ Jos olisi jotakin wääryyttä/ eli jotain
hirmullista työtä tehty( rakkaat weljet) niin olisi kohtuullinen/ että minä teitä kuulisin.)

Ref2016NTSve 14. När Paulus nu ville öppna (sin) mun, sa Gallio till judarna: Om det gällde något
brott eller illdåd, så vore det befogat att jag hörde på er, ni judar.
15
TR Scriverer 15. εἰ δὲ ζήτημά ἐστι περὶ λόγου καὶ ὀνομάτων καὶ νόμου τοῦ καθ’ ὑμᾶς,
ὄψεσθε αὐτοί• κριτὴς γὰρ ἐγὼ τούτων οὐ βούλομαι εἶναι.
Gr-East 15. εἰ δὲ ζήτημά ἐστι περὶ λόγου καὶ ὀνομάτων καὶ νόμου τοῦ καθ’ ὑμᾶς,
ὄψεσθε αὐτοί· κριτὴς γὰρ ἐγὼ τούτων οὐ βούλομαι εἶναι.

εἰ

δὲ

ζήτημά ἐστι

περὶ
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ὀνομάτων καὶ

νόμου

τοῦ

ei
de
dzētēma esti
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TKIS 15. Mutta jos on riitakysymys* opista ja nimistä ja teidän laistanne, katsokaa itse eteenne,
(sillä) minä en tahdo olla niitten tuomarina."
FiSTLK2017 15. Mutta jos teillä on riitakysymyksiä opista ja nimistä ja teidän laistanne, olkoot ne
teidän huolenanne. Niiden tuomari minä en tahdo olla."
Biblia1776 15. Mutta jos kysymys on opista ja sanoista ja teidän laistanne, niin katsokaat itse: en
minä tahdo niiden tuomari olla.
CPR1642 15. Mutta jos kysymys on opista ja sanoista eli teidän Laistan nijn cadzocat idze en minä
tahdo nijstä Duomari olla: ja poisajoi heidän Duomioistuimen edest.
UT1548 15. Mutta ios Kysymys ombi Opista/ ia sanoista/ eli teiden Laistan/ Nin catzocat se itze/
Em mine tadho nijste Domari olla. Ja poisaijoi heite Domiostolin edest.( Mutta jos kysymys ompi
opista/ ja sanoista/ eli teidän laistan/ Niin katskokaat se itse/ En minä tahdo niistä tuomari olla. Ja
pois ajoi heitä tuomiotuolin edestä.)
Ref2016NTSve 15. Men är det någon tvistefråga om ord och namn och (om) er lag, så får ni själva
se (till det), för i sådana saker vill inte jag vara domare.
TR Scriverer 16. καὶ ἀπήλασεν αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ βήματος.
Gr-East 16. καὶ ἀπήλασεν αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ βήματος.
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ἀπήλασεν αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ
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TKIS 16. Ja hän ajoi heidät pois tuomarinistuimen edestä.
FiSTLK2017 16. Hän ajoi heidät pois tuomioistuimen edestä.
Biblia1776 16. Ja ajoi pois heidät tuomioistuimen edestä.
CPR1642 16. Nijn caicki Grekit otit kijnni Sosthenen Synagogan Päämiehen:
UT1548 16. Nin caiki Grekit kijniotit Sosthenen Sinagogan pämiehen/( Niin kaikki krekit kiinniotin
Sosthenen synagogan päämiehen/)
Ref2016NTSve 16. Och han drev bort dem ifrån domstolen.
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TR Scriverer 17. ἐπιλαβόμενοι δὲ πάντες οἱ Ἕλληνες Σωσθένην τὸν ἀρχισυνάγωγον
ἔτυπτον ἔμπροσθεν τοῦ βήματος. καὶ οὐδὲν τούτων τῷ Γαλλίωνι ἔμελεν.
Gr-East 17. ἐπιλαβόμενοι δὲ πάντες οἱ Ἕλληνες Σωσθένην τὸν ἀρχισυνάγωγον ἔτυπτον
ἔμπροσθεν τοῦ βήματος· καὶ οὐδὲν τούτων τῷ Γαλλίωνι ἔμελεν.
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TKIS 17. Niin kaikki (kreikkalaiset) ottivat kiinni Soosteneen, synagoogan esimiehen, ja löivät häntä
tuomarinistuimen edessä, eikä Gallion välittänyt siitä mitään.
FiSTLK2017 17. Kaikki kreikkalaiset ottivat kiinni Soosteneen, synagogan esimiehen, ja löivät häntä
tuomioistuimen edessä, eikä Gallion välittänyt mitään siitä.
Biblia1776 17. Niin kaikki Grekiläiset ottivat kiinni Sosteneen, synagogan päämiehen, ja pieksivät
hänen tuomio-istuimen edessä; ja ei Gallio niitä mitään totellut.
CPR1642 17. Ja piexit hänen Duomioistuimen edes ja ei Gallio nijtä mitän totellut.
UT1548 17. ia piexit henen Domiostolin edes/ Ja ei Gallio nijte miten totellut.( ja pieksit hänen
tuomiotuolin edessä/ Ja ei Gallio niitä mitään totellut.)
Ref2016NTSve 17. Då grep alla grekerna synagogföreståndaren Sostenes, och slog (honom) inför
domstolen. Men Gallio brydde sig inte om det.

18
TR Scriverer 18. Ὁ δὲ Παῦλος ἔτι προσμείνας ἡμέρας ἱκανάς, τοῖς ἀδελφοῖς

ἀποταξάμενος, ἐξέπλει εἰς τὴν Συρίαν, καὶ σὺν αὐτῷ Πρίσκιλλα καὶ Ἀκύλας,
κειράμενος τὴν κεφαλὴν ἐν Κεγχρεαῖς• εἶχε γὰρ εὐχήν.
Gr-East 18. Ὁ δὲ Παῦλος ἔτι προσμείνας ἡμέρας ἱκανὰς, τοῖς ἀδελφοῖς ἀποταξάμενος

ἐξέπλει εἰς τὴν Συρίαν, καὶ σὺν αὐτῷ Πρίσκιλλα καὶ Ἀκύλας, κειράμενος τὴν
κεφαλήν ἐν Κεγχρεαῖς· εἶχε γὰρ εὐχήν.
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TKIS 18. Mutta Paavali viipyi siellä vielä useita päiviä. Jätettyään veljille hyvästit hän purjehti
Syyriaan ja hänen mukanaan Priskilla ja Akylas. Hän oli leikkauttanut tukkansa Kenkreassa, sillä
hän oli tehnyt lupauksen.
FiSTLK2017 18. Mutta Paavali viipyi siellä vielä jonkin aikaa. Hän sanoi veljille jäähyväiset ja
purjehti Syyriaan mukanaan Priskilla ja Akylas. Hän oli leikkauttanut tukkansa Kenkreassa, sillä hän
oli tehnyt lupauksen.
Biblia1776 18. Mutta Paavali oli vielä siellä pitkän ajan, ja jätti veljet hyvästi, ja purjehti Syriaan, ja
hänen kanssansa Priskilla ja Akvila, ja hän ajeli päänsä Kenkreissä; sillä hänellä oli lupaus.
CPR1642 18. MUtta Pawali oli wielä siellä pitkän ajan ja loi terweyxiä weljille ja purjehdi Syriaan ja
hänen cansans Priscilla ja Aquila.
UT1548 18. Mutta quin Pauali wiele oli siele pitken aian/ nin hen loi terueydhet welijlle/ ia puriecti
Siriaan/ ia henen cansans Priscilla ia Aquila.( Mutta kuin Pawali wielä oli siellä pitkän ajan/ niin hän
loi terweydet weljille/ ja purjehti Siriaan/ ja hänen kanssansa Priscilla ja Aquila.)
Ref2016NTSve 18. Och (efter att) Paulus hade stannat (där) ännu en lång tid, tog han avsked av
bröderna och avseglade till Syrien med Priscilla och Akvila, sedan han i Kenkrea hade rakat (sitt)
huvud, eftersom han hade gett ett löfte.
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TR Scriverer 19. κατήντησε δὲ εἰς Ἔφεσον, κἀκείνους κατέλιπεν αὐτοῦ• αὐτὸς δὲ
εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγὴν διελέχθη τοῖς Ἰουδαίοις.

Gr-East 19. κατήντησε δὲ εἰς Ἔφεσον, κἀκείνους κατέλιπεν αὐτοῦ, αὐτὸς δὲ εἰσελθὼν
εἰς τὴν συναγωγὴν διελέχθη τοῖς Ἰουδαίοις.
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TKIS 19. Ja *hän tuli Efesoon ja* jätti heidät sinne. Itse hän meni synagoogaan ja keskusteli
juutalaisten kanssa.
FiSTLK2017 19. He saapuivat Efesoon. Sinne hän jätti heidät. Hän meni synagogaan ja keskusteli
juutalaisten kanssa.
Biblia1776 19. Ja tuli Ephesoon ja jätti ne sinne; mutta itse hän meni synagogaan ja puhui
Juudalaisten kanssa.
CPR1642 19. Ja hän ajeli pääns Kenchreis sillä hänellä oli lupaus. Ja tuli alas Epheson ja jätti ne
sinne: mutta idze hän meni Synagogaan ja puhui Judalaisten cansa:
UT1548 19. Ja hen aijeli päens Cenchreis/ Sille ette henelle oli yxi Lupaus. Ja alastuli Ephesijn/ ia
ietti ne sinne. Mutta itze hen Sinagogan sisellemeni/ ia campali Juttain cansa/( Ja hän ajeli päänsä
Cenchreis/ Sillä että hänellä oli yksi lupaus. Ja alas tuli Ephesiin/ ja jätti ne sinne. Mutta itse hän
synagogaan sisälle meni/ ja kamppaili juuttain kanssa/)
Ref2016NTSve 19. Så kom han till Efesus, och där lämnade han dem, men själv gick han in i
synagogan och samtalade med judarna.
20
TR Scriverer 20. ἐρωτώντων δὲ αὐτῶν ἐπὶ πλείονα χρόνον μεῖναι παρ’ αὐτοῖς, οὐκ
ἐπένευσεν•
Gr-East 20. ἐρωτώντων δὲ αὐτῶν ἐπὶ πλείονα χρόνον μεῖναι παρ’ αὐτοῖς οὐκ ἐπένευσεν,
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TKIS 20. He pyysivät häntä viipymään kauemmin (luonaan), mutta hän ei suostunut,
FiSTLK2017 20. He pyysivät häntä viipymään luonaan kauemmin, mutta hän ei suostunut,
Biblia1776 20. Ja he rukoilivat häntä, että hän enemmän aikaa viipyis heidän tykönänsä; vaan ei
hän tahtonut;

CPR1642 20. Ja he rucoilit händä että hän enämängin aica wijwyis heidän tykönäns.
UT1548 20. Ja he rucolit hende/ Ette hen enemen aica olis heiden tykenens.( Ja he rukoilit häntä/
Että hän enemmin aikaa olis heidän tykönänsä.)
Ref2016NTSve 20. Och de bad (honom) att han skulle stanna kvar hos dem en längre tid, (men)
han ville inte
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TR Scriverer 21. ἀλλ’ ἀπετάξατο αὐτοῖς εἰπών, Δεῖ με πάντως τὴν ἑορτὴν τὴν ἐρχομένην
ποιῆσαι εἰς Ἰεροσόλυμα• πάλιν δὲ ἀνακάμψω πρὸς ὑμᾶς, τοῦ Θεοῦ θέλοντος. καὶ

ἀνήχθη ἀπὸ τῆς Ἐφέσου
Gr-East 21. ἀλλὰ ἀποτάξατο αὐτοῖς εἰπών· Δεῖ με πάντως τὴν ἑορτὴν τὴν ἐρχομένην

ποιῆσαι εἰς Ἱεροσόλυμα, πάλιν δὲ ἀνακάμψω πρὸς ὑμᾶς τοῦ Θεοῦ θέλοντος. καὶ
ἀνήχθη ἀπὸ τῆς Ἐφέσου,
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TKIS 21. vaan jätti heille hyvästit sanoen: "(Minun täytyy välttämättä viettää tuleva juhla
Jerusalemissa. Mutta) palaan jälleen luoksenne, jos Jumala suo. " Niin hän purjehti Efesosta.
FiSTLK2017 21. vaan sanoi heille jäähyväiset ja lausui: "Minun pitää joka tapauksessa mennä
Jerusalemiin tulevan juhlan aikaan, mutta palaan luoksenne, jos Jumala suo." Ja hän lähti
purjehtimaan Efesosta.
Biblia1776 21. Mutta jätti heidät hyvästi, sanoen: minun tulee kaiketi mennä Jerusalemiin tälle
juhlalle, joka nyt lähestyy. Mutta sitte minä palajan, jos Jumala suo, teidän tykönne. Ja niin hän
läksi matkaan Ephesosta,
CPR1642 21. Waan ei hän tahtonut mutta loi heille terweyxiä sanoden: minun tule mennä
Jerusalemijn tälle juhlalle cuin nyt lähesty. Mutta sijtte minä palajan ( Jumalan awulla ) teidän
tygönne.
UT1548 21. Nin ei hen tadhonut/ waan loi heille terueydhet sanoden/ Caiketen minun tule olla
Jerusalemis telle Juhlalla ioca nyt edesseiso. Mutta sijtte mine iellenspalaian( Jumala' auulla)
teiden tygen.( Niin ei hän tahtonut/ waan loi heille terweydet sanoen/ Kaiketen minun tulee olla
Jerusalemissa tällä juhlalla joka nyt edessä seisoo. Mutta siitä minä jällens palajan( Jumalan
awulla) teidän tykön.)
Ref2016NTSve 21. utan tog avsked av dem med orden: Jag måste under alla förhållanden vara i
Jerusalem under den högtid som kommer, men sedan ska jag komma till er igen, om Gud vill.

Sedan avseglade han från Efesus.
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TR Scriverer 22. καὶ κατελθὼν εἰς Καισάρειαν, ἀναβὰς καὶ ἀσπασάμενος τὴν ἐκκλησίαν,

κατέβη εἰς Ἀντιόχειαν
Gr-East 22. καὶ κατελθὼν εἰς Καισάρειαν, ἀναβὰς καὶ ἀσπασάμενος τὴν ἐκκλησίαν
κατέβη εἰς Ἀντιόχειαν,
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TKIS 22. Noustuaan maihin Kesareassa hän vaelsi ylös Jerusalemiin ja tervehdittyään seurakuntaa
meni alas Antiokiaan.
FiSTLK2017 22. Tultuaan Kesareaan hän nousi ja tervehti seurakuntaa ja meni sitten alas
Antiokiaan.
Biblia1776 22. Ja tuli Kesareaan, meni ylös ja tervehti seurakuntaa, ja meni alas Antioikiaan,
CPR1642 22. Ja nijn hän läxi matcan Ephesost ja tuli Cesareaan ylösmeni ja terwehti Seuracunda
ja meni alas Antiochian.
UT1548 22. Ja nin he' lexi matkan Ephesost/ ia tuli Cesarean/ ia ylesmeni/ ia Teruecti site
Seurakunda/ Ja alasmeni Antiochian.( Ja niin hän läksi matkaan Ephesosta/ ja tuli Kesareaan/ ja
ylös meni/ ja terwehti sitä seurakuntaa/ Ja alas meni Antiochiaan.)
Ref2016NTSve 22. Och när han hade kommit i land i Cesarea, och hade varit uppe och hälsat på
församlingen, begav han sig ner till Antiokia.
23
TR Scriverer 23. καὶ ποιήσας χρόνον τινὰ, ἐξῆλθε, διερχόμενος καθεξῆς τὴν Γαλατικὴν
χώραν καὶ Φρυγίαν, ἐπιστηρίζων πάντας τοὺς μαθητάς.
Gr-East 23. καὶ ποιήσας χρόνον τινὰ ἐξῆλθε διερχόμενος καθεξῆς τὴν Γαλατικὴν χώραν
καὶ Φρυγίαν, ἐπιστηρίζων πάντας τοὺς μαθητάς.
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TKIS 23. Viivyttyään siellä jonkin aikaa hän lähti matkaan kulkien järjestään kautta Galatian maan
ja Frygian, vahvistaen kaikkia opetuslapsia.
FiSTLK2017 23. Oltuaan siellä jonkin aikaa hän lähti matkaan ja kulki järjestään Galatian
maakunnan ja Fryygian kautta vahvistaen kaikkia opetuslapsia.
Biblia1776 23. Ja vietti siellä hetken aikaa, ja meni sitten matkaansa, ja vaelsi järjestänsä Galatian
ja Phrygian maakunnan lävitse, vahvistain kaikkia opetuslapsia.
CPR1642 23. Ja wietti siellä hetken aica ja meni sijtte matcans ja waelsi Galatian ja Phrygian
maacunnan läpidze wahwistain caickia Opetuslapsia.
UT1548 23. Ja wietti sielle hetken aica/ Ja hen meni matkans/ ia lepitzewaelsi ieristens sen
Galatian ia Phrigia' maakunnan/ wahuistaden caiki Opetuslapset.( Ja wietti siellä hetken aikaa/ Ja
hän meni matkaansa/ ja läwitse waelsi järestänsä sen Galatin ja Phrigian maakunnan/ wahwistaen
kaikki opetuslapset.)
Ref2016NTSve 23. Sedan han hade varit (där) någon tid, begav han sig därifrån och färdades
genom det galatiska landet och därefter Frygien och styrkte alla lärjungarna.
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TR Scriverer 24. Ἰουδαῖος δέ τις Ἀπολλῶς ὀνόματι, Ἀλεξανδρεὺς τῷ γένει, ἀνὴρ

λόγιος, κατήντησεν εἰς Ἔφεσον, δυνατὸς ὢν ἐν ταῖς γραφαῖς
Gr-East 24. Ἰουδαῖος δέ τις Ἀπολλὼς ὀνόματι, Ἀλεξανδρεὺς τῷ γένει, ἀνὴρ λόγιος,
κατήντησεν εἰς Ἔφεσον, δυνατὸς ὢν ἐν ταῖς γραφαῖς.
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TKIS 24. Efesoon saapui muuan juutalainen nimeltä Apollos, syntyään aleksandrialainen,
kaunopuheinen mies ja taitava kirjoituksissa.
FiSTLK2017 24. Efesoon saapui eräs juutalainen, nimeltä Apollo, syntyisin Aleksandriasta,
puhetaitoinen mies ja väkevä Kirjoituksissa.
Biblia1776 24. Niin tuli Ephesoon Juudalainen, Apollos nimeltä, Aleksandriasta sukuisin, puhelias
mies ja taitava Raamatuissa.
CPR1642 24. NIjn tuli Ephesoon yxi Judan mies Apollo nimeldä Alexandriast sucuisin puhelias
mies ja taitawa Ramatuis.

UT1548 24. Nin tuli Ephesijn yxi Juttan Mies Apollo nimelde/ Alexandreast sucunen/ melke
puhelias Mies/ ia ialo Kiriamies.( Niin tuli Ephesiin yksi juuttaan mies Apollo nimeltä/
Alexandreasta sukuisin/ melko puhelias mies/ ja jalo kirjamies.)
Ref2016NTSve 24. Då kom till Efesus en jude som hette Apollos, född i Alexandria, en vältalig man
(och) kunnig i Skrifterna.
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TR Scriverer 25. οὗτος ἦν κατηχημένος τὴν ὁδὸν τοῦ Κυρίου, καὶ ζέων τῷ πνεύματι

ἐλάλει καὶ ἐδίδασκεν ἀκριβῶς τὰ περὶ τοῦ Κυρίου, ἐπιστάμενος μόνον τὸ βάπτισμα
Ἰωάννου•
Gr-East 25. οὗτος ἦν κατηχημένος τὴν ὁδὸν τοῦ Κυρίου, καὶ ζέων τῷ πνεύματι ἐλάλει

καὶ ἐδίδασκεν ἀκριβῶς τὰ περὶ τοῦ Κυρίου, ἐπιστάμενος μόνον τὸ βάπτισμα
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TKIS 25. Hänelle oli opetettu Herran tie, ja hengessä palavana hän puhui ja opetti tarkoin Herrasta*,
mutta tunsi ainoastaan Johanneksen kasteen.
FiSTLK2017 25. Tälle oli opetettu Herran tie, ja hän puhui palavana hengessä ja opetti tarkoin
Jeesuksesta, mutta tunsi ainoastaan Johanneksen kasteen.
Biblia1776 25. Tämä oli opetettu Herran tielle ja oli palava hengessä, puhui ja opetti visusti
Herrasta, ja tiesi ainoasti Johanneksen kasteen.
CPR1642 25. Tämä oli opetettu HERran teille ja puhui palawalla hengellä ja opetti wisust HERrasta
ja tiesi ainoastans Johannnexen Castesta.
UT1548 25. Teme oli wisattu HERRAN teille/ ia puhui palaualla Hengelle/ ia opetti wisusta
HERRASTA/ ia tiesi waiwoin Johannesen Castesta.( Tällä oli wiisautta HERRAN teille/ ja puhui
palawalla Hengellä/ ja opetti wisusti HERRASTA/ ja tiesi waiwoin Johanneksen kasteesta.)
Ref2016NTSve 25. Han var undervisad om Herrens väg och talade brinnande i anden och
undervisade noggrant om det som handlade om Herren. Men han kände bara till Johannes dop.
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TR Scriverer 26. οὗτός τε ἤρξατο παρρησιάζεσθαι ἐν τῇ συναγωγῇ. ἀκούσαντες δὲ

αὐτοῦ Ἀκύλας καὶ Πρίσκιλλα, προσελάβοντο αὐτόν, καὶ ἀκριβέστερον αὐτῷ ἐξέθεντο
τὴν τοῦ Θεοῦ ὁδόν.

Gr-East 26. οὗτός τε ἤρξατο παρρησιάζεσθαι ἐν τῇ συναγωγῇ. ἀκούσαντες δὲ αὐτοῦ

Ἀκύλας καὶ Πρίσκιλλα προσελάβοντο αὐτὸν καὶ ἀκριβέστερον αὐτῷ ἐξέθεντο τὴν
ὁδὸν τοῦ Θεοῦ.
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TKIS 26. Ja hän alkoi rohkeasti puhua synagoogassa. Mutta kuunneltuaan häntä *Akylas ja
Priskilla* ottivat hänet luokseen ja selittivät hänelle tarkemmin Jumalan tien.
FiSTLK2017 26. Hän rupesi rohkeasti puhumaan synagogassa. Mutta kun Priskilla ja Akylas olivat
häntä kuunnelleet, he ottivat hänet luokseen ja selittivät hänelle tarkemmin Jumalan tien.
Biblia1776 26. Tämä rupesi rohkiasti synagogassa opettamaan. Kuin Akvila ja Priskilla hänen
kuulivat, ottivat he hänen tykönsä ja selittivät tarkemmasti hänelle Jumalan tien.
CPR1642 26. Tämä rupeis rohkiast Synagogas opettaman. Cosa Aquila ja Priscilla sen cuulit otit he
hänen tygöns ja selitit tarkemmast hänelle HERran tien. Mutta cuin hän tahdoi mennä Achajaan
kirjoitit weljet ja neuwoit Opetuslapsia händä corjaman.
UT1548 26. Teme sis rupesi rochkiasta opettaman Sinagogasa. Coska nyt Aquila ia Priscilla sen
cwlit/ otit he henen tygens/ ia tarckemasti wlostoimitit henelle HERRan tien. Mutta quin hen tachtoi
menne Achaian/ nin ne Weliet kirioitit/ ia neuuoit Opetuslapsia/ ette he hende coriaisit.( Tämä siis
rupesi rohkeasti opettamaan synagogassa. Koska nyt Aquila ja Priscilla sen kuulit/ otit he hänen
tykönsä/ ja tarkemmasiti ulos toimitit hänelle HERRAN tien. Mutta kuin hän tahtoi mennä
Achaiaan/ niin ne weljet kirjoitit/ ja neuwoit opetuslapsia/ että he häntä korjaisit.)
Ref2016NTSve 26. Och han började frimodigt tala i synagogan. Då Akvila och Priscilla hade hört
honom, tog de honom till (sig) och förklarade grundligare Guds väg för honom.
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TR Scriverer 27. Βουλομένου δὲ αὐτοῦ διελθεῖν εἰς τὴν Ἀχαΐαν, προτρεψάμενοι οἱ
ἀδελφοὶ ἔγραψαν τοῖς μαθηταῖς ἀποδέξασθαι αὐτόν• ὃς παραγενόμενος συνεβάλετο
πολὺ τοῖς πεπιστευκόσι διὰ τῆς χάριτος•
Gr-East 27. βουλομένου δὲ αὐτοῦ διελθεῖν εἰς τὴν Ἀχαΐαν προτρεψάμενοι οἱ ἀδελφοὶ
ἔγραψαν τοῖς μαθηταῖς ἀποδέξασθαι αὐτόν· ὃς παραγενόμενος συνεβάλετο πολὺ τοῖς
πεπιστευκόσι διὰ τῆς χάριτος.
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TKIS 27. Kun hän tahtoi mennä Akaiaan, veljet kirjoittivat opetuslapsille kehoittaen heitä ottamaan
hänet vastaan. Sinne saavuttuaan hän armon avulla oli suureksi avuksi uskoon tulleille.
FiSTLK2017 27. Kun hän tahtoi mennä Akaiaan, veljet kehottivat häntä siihen ja kirjoittivat
opetuslapsille, että nämä ottaisivat hänet vastaan. Sinne saavuttuaan hän oli armon kautta
suureksi hyödyksi uskoon tulleille.
Biblia1776 27. Mutta kuin hän tahtoi mennä Akajaan, kirjoittivat veljet ja neuvoivat opetuslapsia
häntä korjaamaan. Ja kuin hän sinne tuli, autti hän paljon niitä, jotka uskoivat armon kautta.
CPR1642 27. Ja cosca hän sinne tuli autti hän paljo heitä armon cautta jotca uscoit.
UT1548 27. Ja coska hen edestullut oli/ autti hen palio heite Armon cautta iotca wskoit.( Ja koska
hän edestullut oli/ autti hän paljon heitä armon kautta jotka uskoit.)
Ref2016NTSve 27. Och när han ville resa till Akaja, skrev bröderna dit och uppmanade lärjungarna
att ta emot honom. Och när han kom fram, blev han till stor hjälp för dem som genom nåd hade
kommit till tro.
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TR Scriverer 28. εὐτόνως γὰρ τοῖς Ἰουδαίοις διακατηλέγχετο δημοσίᾳ, ἐπιδεικνὺς διὰ
τῶν γραφῶν εἶναι τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν.
Gr-East 28. εὐτόνως γὰρ τοῖς Ἰουδαίοις διακατηλέγχετο δημοσίᾳ ἐπιδεικνὺς διὰ τῶν
γραφῶν εἶναι τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν.
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TKIS 28. Sillä voimallisesti hän julkisesti kumosi juutalaisten väitteet osoittaen Kirjoitusten avulla,
että Jeesus on Kristus.

FiSTLK2017 28. Sillä hän kumosi suurella voimalla julkisesti juutalaisten väitteet ja näytti
Kirjoituksista toteen, että Jeesus on Kristus.
Biblia1776 28. Sillä hän voitti miehuullisesti Juudalaiset ja osoitti julkisesti Raamatuista, että Jesus
on Kristus.
CPR1642 28. Sillä hän woitti miehullisest Judalaiset ja osotti julkisest Ramatuista että Jesus oli
Christus.
UT1548 28. Sille ette hen ahkerasti ylitzewoitti Juttat/ Ja iulkisesta osotti Ramatuidhen cautta ette
IesuS oli se CHRISTUS.( Sillä että hän ahkerasti ylitse woitti juuttaat/ Ja julkisesti osoitti
Raamatuiden kautta että Jesus oli se KRISTUS.)
Ref2016NTSve 28. Han överbevisade nämligen judarna med kraft, och bevisade offentligt utifrån
Skrifterna, att Jesus var Kristus.

Apostolien teot 19 (Acts
1
TR Scriverer 1. Ἐγένετο δέ, ἐν τῷ τὸν Ἀπολλὼ εἶναι ἐν Κορίνθῳ, Παῦλον διελθόντα τὰ
ἀνωτερικὰ μέρη ἐλθεῖν εἰς Ἔφεσον• καὶ εὑρών τινας μαθητὰς
Gr-East 1. Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν Ἀπολλὼ εἶναι ἐν Κορίνθῳ Παῦλον διελθόντα τὰ
ἀνωτερικὰ μέρη ἐλθεῖν εἰς Ἔφεσον· καὶ εὑρὼν μαθητάς τινας
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TKIS 1. Kun Apollos oli Korintossa tapahtui, että Paavali kuljettuaan läpi ylämaakuntien tuli Efesoon
ja tapasi muutamia opetuslapsia.
FiSTLK2017 1. Tapahtui Apollon ollessa Korinttossa, että Paavali kuljettuaan läpi ylämaakuntien
tuli Efesoon ja tapasi siellä muutamia opetuslapsia.
Biblia1776 1. Niin tapahtui, kuin Apollos oli Korintossa, että Paavali matkusti lävitse ylimaakuntain,
ja tuli Ephesoon, ja löysi muutamia opetuslapsia,
CPR1642 1. COsca Apollo oli Corinthis matcusti Pawali ylimaacundia ja tuli Ephesoon löysi
muutamia Opetuslapsia ja sanoi heille:
UT1548 1. NIn se tapchtui/ coska Apollo oli Corinthis/ ette Pauali lepitzematkusti ne Ylimakunnat/
tuli hen Ephesijn/ ia leusi mwtomat Opetuslapset/ ia sanoi heille/( Niin se tapahtui/ koska Apollo
oli Korinthissa/ että Pawali läwitse matkusti ne ylimaakunnat/ tuli hän Ephesiin/ ja löysi muutamat
opetuslapset/ ja sanoi heille/)
Ref2016NTSve 1. Och det hände, medan Apollos var i Korint, att Paulus kom ner till Efesus sedan
han rest genom de övre delarna av landet. Och (där) fann han några lärjungar.
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TR Scriverer 2. εἶπε πρὸς αὐτούς, Εἰ Πνεῦμα Ἅγιον ἐλάβετε πιστεύσαντες; οἱ δὲ εἷπον
πρὸς αὐτόν, Ἀλλ’ οὐδὲ εἰ Πνεῦμα Ἅγιον ἐστιν, ἠκούσαμεν.
Gr-East 2. εἶπε πρὸς αὐτούς· Εἰ πνεῦμα ἅγιον ἐλάβετε πιστεύσαντες; οἱ δὲ εἶπον πρὸς
αὐτόν· Ἀλλ’ οὐδὲ εἰ Πνεῦμα ἅγιόν ἐστιν ἠκούσαμεν.
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TKIS 2. Hän sanoi heille: "Saitteko Pyhän Hengen, kun tulitte uskoon?" He vastasivat hänelle:
"Emme ole edes kuulleet, onko Pyhää Henkeä olemassakaan."
FiSTLK2017 2. Hän sanoi heille: "Saitteko Pyhän Hengen tullessanne uskoviksi?" Niin he sanoivat
hänelle: "Emme ole edes kuulleet, että Pyhä Henki on olemassa."
Biblia1776 2. Ja sanoi heille: oletteko te saaneet Pyhän Hengen, sittenkuin te uskoitte? He sanoivat
hänelle: emme ensinkään ole kuulleet, josko Pyhää Henkeä lieneekään.
CPR1642 2. Olettaco te saanet Pyhän Hengen sijttecuin te uscoitte? He sanoit hänelle: en me
ensingän ole cuullet jos jocu Pyhä Hengi lienekän.
UT1548 2. Olettaco te saaneet sen Pyhen Hengen/ sittequin te wskoitta? Nin he sanoit henelle/
Eipe me ensingen cwlleet ole/ ios iocu pyhe Hengi liene.( Oletteko te saaneet sen Pyhän Hengen/
sittenkuin te uskoitte? Niin he sanoit hänelle/ Eipä me ensinkään kuulleet ole/ jos joku Pyhä Henki
lienee.)
Ref2016NTSve 2. Han sa till dem: Tog ni emot den Helige Ande när ni kom till tro? Då sa de till
honom: Vi har inte ens hört att det finns någon Helig Ande.
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TR Scriverer 3. εἶπέ τε πρὸς αὐτούς, Εἰς τί οὖν ἐβαπτίσθητε; οἱ δὲ εἶπον, Εἰς τὸ
Ἰωάννου βάπτισμα.
Gr-East 3. εἶπέ τε πρὸς αὐτούς· Εἰς τί οὖν ἐβαπτίσθητε; οἱ δὲ εἶπον· Εἰς τὸ Ἰωάννου
βάπτισμα.
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TKIS 3. Hän sanoi (heille): "Millä teidät sitten on kastettu?" He vastasivat: "Johanneksen kasteella."
FiSTLK2017 3. Hän sanoi: "Millä kasteella teidät sitten on kastettu?" He vastasivat: "Johanneksen
kasteella."
Biblia1776 3. Ja hän sanoi heille: milläs te olette kastetut? He sanoivat: Johanneksen kasteella.
CPR1642 3. Ja hän sanoi heille: Millästä te olette castetut? He sanoit: Johannexen Castella.

UT1548 3. Ja hen sanoi heille/ Mille te oletta sis castetut? Nin he sanoit/ Johannesen Castella.( Ja
hän sanoi heille/ Millä te olette siis kastetut? Niin he sanoit/ Johanneksen kasteella.)
Ref2016NTSve 3. Och han sa till dem: Vad blev ni då döpta med? De svarade: Med Johannes dop.
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TR Scriverer 4. εἶπε δὲ Παῦλος, Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισε βάπτισμα μετανοίας, τῷ λαῷ
λέγων εἰς τὸν ἐρχόμενον μετ’ αὐτὸν ἵνα πιστεύσωσι, τοῦτ’ ἔστιν, εἰς τὸν Χριστὸν
Ἰησοῦν.
Gr-East 4. εἶπε δὲ Παῦλος· Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισε βάπτισμα μετανοίας, τῷ λαῷ λέγων
εἰς τὸν ἐρχόμενον μετ’ αὐτὸν ἵνα πιστεύσωσι, τοῦτ’ ἔστιν εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν.
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TKIS 4. Niin Paavali sanoi: "Johannes kastoi mielenmuutoksen kasteella, kehoittaen kansaa
uskomaan Häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on (Kristukseen) Jeesukseen."
FiSTLK2017 4. Niin Paavali sanoi: "Johannes kastoi mielenmuutoksen kasteella kehottaen kansaa
uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on, Jeesukseen."
Biblia1776 4. Niin sanoi Paavali: Johannes tosin kasti parannuksen kasteella, sanoen kansalle, että
heidän piti uskoman sen päälle, joka hänen jälkeensä tuleva oli, se on, Kristuksen Jesuksen päälle.
CPR1642 4. Nijn sanoi Pawali: Johannes tosin casti parannuxen Castella ja sanoi Canssalle että
heidän piti uscoman sen päälle joca hänen jälkens tulewa oli se on Jesuxen päälle että hän on
Christus.
UT1548 4. Nin sanoi Pauali/ Johannes tosin castoi Paranoxen Castella/ ia sanoi Canssalle/ ette
heiden piti vskoman sen päle ioca henen ielkins oli tuleua/ se on/ IesuSEN päle/ ette hen
CHRISTUS ombi.( Niin sanoi Pawali/ Johannes tosin kastoi parannuksen kasteella/ ja sanoi
kansalle/ että heidän piti uskoman sen päälle joka hänen jälkens on tulewa/ se on/ Jesuksen
päälle/ että hän KRISTUS ompi.)
Ref2016NTSve 4. Då sa Paulus: Johannes döpte i sanning med omvändelsens dop, och sa till
folket att de skulle tro på honom som skulle komma efter honom, det vill säga på Kristus Jesus.
5 TR Scriverer 5. ἀκούσαντες δὲ ἐβαπτίσθησαν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.
Gr-East 5. ἀκούσαντες δὲ ἐβαπτίσθησαν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.
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TKIS 5. Sen kuultuaan he kastattivat itsensä Herran Jeesuksen nimeen.
FiSTLK2017 5. Kun he olivat sen kuulleet, heidät kastettiin Herran Jeesuksen nimeen.
Biblia1776 5. Niin ne, jotka sen kuulivat, kastettiin Herran Jesuksen nimeen.
CPR1642 5. Ne jotca näitä cuulit castettin he HERran Jesuxen Nimeen.
UT1548 5. Quin he neite cwlit/ nin he castetin HERRAN IesuSEN nimeen.( Kun he näitä kuulit/ niin
he kastettiin HERRAN Jesuksen nimeen.)
Ref2016NTSve 5. Sedan de hade hört (detta) lät de döpa sig i Herren Jesu namn.
6
TR Scriverer 6. καὶ ἐπιθέντος αὐτοῖς τοῦ Παύλου τὰς χεῖρας, ἦλθε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον
ἐπ’ αὐτούς, ἐλάλουν τε γλώσσαις καὶ προεφήτευον.
Gr-East 6. καὶ ἐπιθέντος αὐτοῖς τοῦ Παύλου τὰς χεῖρας ἦλθε τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπ’
αὐτούς, ἐλάλουν τε γλώσσαις καὶ προεφήτευον.
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TKIS 6. Paavalin pantua kätensä* heidän päälleen tuli Pyhä Henki heihin, ja he puhuivat kielillä ja
profetoivat.
FiSTLK2017 6. Kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli Pyhä Henki heidän päälleen, ja he
puhuivat kielillä ja profetoivat.
Biblia1776 6. Ja kuin Paavali pani kätensä heidän päällensä, tuli Pyhä Henki heidän päällensä, ja he
puhuivat kielillä ja ennustivat.
CPR1642 6. Ja cuin Pawali pani kätens heidän päällens tuli Pyhä Hengi heidän päällens ja he
puhuit kielillä ja propheteraisit.
UT1548 6. Ja quin Pauali pani Kätense heiden pälens/ tuli pyhe Hengi heiden ylitzens/ ia puhuit
kielille ia propheterasit.( Ja kuin Pawali pani kätensä heidän päällensä/ tuli Pyhä Henki heidän
ylitsensä/ ja puhuit kielillä ja propheteerasit.)

Ref2016NTSve 6. Och när Paulus lade händerna på dem, kom den Helige Ande över dem och de
talade med tungor och profeterade.
7 TR Scriverer 7. ἦσαν δὲ οἱ πάντες ἄνδρες ὡσεὶ δεκαδύο.
Gr-East 7. ἦσαν δὲ οἱ πάντες ἄνδρες ὡσεὶ δεκαδύο.
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TKIS 7. Heitä oli kaikkiaan noin kaksitoista henkeä.
FiSTLK2017 7. Heitä oli kaikkiaan noin kaksitoista miestä.
Biblia1776 7. Ja kaikki ne miehet olivat lähes kaksitoistakymmentä.
CPR1642 7. Ja näitä oli lähes caxitoistakymmendä miestä.
UT1548 7. Ja caiki nämet olit lehes caxitoistakymmende Mieste.( Ja kaikki nämät olit lähes
kaksitoista kymmentä miestä.)
Ref2016NTSve 7. Och tillsammans var de omkring tolv män.
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TR Scriverer 8. Εἰσελθὼν δὲ εἰς τὴν συναγωγὴν ἐπαρρησιάζετο, ἐπὶ μῆνας τρεῖς
διαλεγόμενος καὶ πείθων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ.
Gr-East 8. Εἰσελθὼν δὲ εἰς τὴν συναγωγὴν ἐπαρρησιάζετο ἐπὶ μῆνας τρεῖς
διαλεγόμενος καὶ πείθων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ.
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synagoogaan puhuen rohkeasti

τρεῖς
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G5140
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G1256
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τοῦ

Θεοῦ

tou
Theou
G3588 G2316
Jumalan
TKIS 8. Ja hän meni synagoogaan ja puhui rohkeasti kolmen kuukauden ajan, keskustellen ja
koettaen saada heidät puhuen vakuuttuneiksi Jumalan *valtakuntaa koskevista asioista*.
FiSTLK2017 8. Hän meni synagogaan, ja kolmen kuukauden ajan hän puhui heidän kanssaan
rohkeasti ja vakuuttaen heitä Jumalan valtakunnan asioista.

Biblia1776 8. Niin hän meni synagogaan ja saarnasi rohkiasti kolme kuukautta, opetti ja neuvoi
heitä Jumalan valtakunnasta.
CPR1642 8. NIjn hän meni Synagogaan ja saarnais rohkiast colmeckin Cuucautta opetti ja neuwoi
heitä Jumalan waldacunnast.
UT1548 8. Nin hen Sinagogan sisellemeni/ ia puhui rochkiasta colme teutte Cwcautta/ campali ia
neuuoi heite Jumalan waltakunnast.( Niin hän synagogaan sisälle meni/ ja puhui rohkeasti kolme
täyttä kuukautta/ kamppaili ja neuwoi heitä Jumalan waltakunnasta.)
Ref2016NTSve 8. Och han gick in i synagogan och talade frimodigt där i tre månader. Han
samtalade (med dem) och övertygade dem om det som hör till Guds rike.
9
TR Scriverer 9. ὡς δέ τινες ἐσκληρύνοντο καὶ ἠπείθουν, κακολογοῦντες τὴν ὁδὸν
ἐνώπιον τοῦ πλήθους, ἀποστὰς ἀπ’ αὐτῶν ἀφώρισε τοὺς μαθητάς, καθ’ ἡμέραν
διαλεγόμενος ἐν τῇ σχολῇ Τυράννου τινός.
Gr-East 9. ὡς δέ τινες ἐσκληρύνοντο καὶ ἠπείθουν κακολογοῦντες τὴν ὁδὸν ἐνώπιον
τοῦ πλήθους, ἀποστὰς ἀπ’ αὐτῶν ἀφώρισε τοὺς μαθητάς, καθ’ ἡμέραν διαλεγόμενος
ἐν τῇ σχολῇ Τυράννου τινός.
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koulussa Tyrannuksen

τινός
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G5100
erään/ erään Tyrannuksen
TKIS 9. Mutta kun muutamat paatuivat, eivätkä uskoneet, vaan puhuivat pahaa Herran tiestä
kansan edessä, niin hän vetäytyi pois heistä ja vei opetuslapset erilleen ja kävi päivittäin
keskusteluja (erään) Tyrannuksen koulussa.
FiSTLK2017 9. Mutta kun muutamat paaduttivat itsensä eivätkä uskoneet, vaan puhuivat pahaa
Herran tiestä kansan edessä, hän meni pois heidän luotaan ja erotti opetuslapset heistä ja piti joka
päivä keskusteluja erään Tyrannoksen koulussa.
Biblia1776 9. Mutta kuin muutamat heistä paatuivat ja ei uskoneet, vaan panettelivat Herran tietä
yhteiselle kansalle, meni hän pois heidän tyköänsä, ja eroitti opetuslapset, ja puhui joka päivä
yhden miehen koulussa, joka kutsuttiin Tyrannus.

CPR1642 9. Mutta cuin muutamat heistä paaduit ja ei usconet waan panettelit HERran tietä
yhteidzen Canssan edes meni hän pois heidän tyköns ja eroitti Opetuslapset ja puhui jocapäiwä
yhden miehen Schoulus jonga nimi oli Tyrannus.
UT1548 9. Mutta quin mutomat heiste paadhuit/ ia eiuet wskonuet/ waan pahasti lausuit sijte
HERRan Tieste ychteitzen Canssan edes/ Poiswelti hen heiste/ ia eroitti Opetuslapset ia campali
iocapeiue ydhen Miehen Schoulus/ ionga nimi oli Tyrannus.( Mutta kuin muutamat heistä paaduit/
ja eiwät uskoneet/ waan pahasti lausuit siitä HERRAN tiestä yhteisen kansan edessä/ Pois wällti
hän heistä/ ja eroitti opetuslapset ja kamppaili joka päiwä yhden miehen koulussa/ jonka nimi oli
Tyrannus.)
Ref2016NTSve 9. Men när några av dem förhärdade sig och inte trodde utan talade illa om ’den
vägen’ inför alla de församlade, lämnade han dem och tog med sig lärjungarna och predikade
dagligen i skolan som hörde till en viss Tyrannus.
10
TR Scriverer 10. τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ ἔτη δύο, ὥστε πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν
Ἀσίαν ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, Ἰουδαίους τε καὶ Ἕλληνας.
Gr-East 10. τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ ἔτη δύο, ὥστε πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν Ἀσίαν
ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, Ἰουδαίους τε καὶ Ἕλληνας.
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TKIS 10. Sitä kesti kaksi vuotta, niin että kaikki Aasian asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset
kuulivat Herran (Jeesuksen) sanan.
FiSTLK2017 10. Sitä kesti kaksi vuotta, niin että kaikki Aasian maakunnan asukkaat, sekä
juutalaiset että kreikkalaiset, saivat kuulla Herran sanan.
Biblia1776 10. Ja sitä tehtiin kaksi ajastaikaa, niin että kaikki ne, jota Asiassa asuivat, saivat kuulla
Herran Jesuksen sanan, sekä Juudalaiset että Grekiläiset.
CPR1642 10. Ja sitä tehtin caxi ajastaica nijn että caicki ne jotca Asias asuit sait cuulla HErran
Jesuxen sanan sekä Judalaiset että Grekit
UT1548 10. Ja site techtin yli caxi aiastaica/ nin ette caiki ne/ iotca Asias asuit/ sait cwlda
HERRAN IesuSEN sanan/ seke Juttat ette Grekit.( Ja sitä tehtiin yli kaksi ajastaikaa/ niin että kaikki
ne/ jotka Asiassa asuit/ sait kuulla HERRAN Jesuksen sanan/ sekä juuttaat että krekit.)
Ref2016NTSve 10. Och detta pågick i två år, så att alla de som bodde i Asien fick höra ordet om
Herren Jesus, både judar och greker.

11
TR Scriverer 11. δυνάμεις τε οὐ τὰς τυχούσας ἐποίει ὁ Θεὸς διὰ τῶν χειρῶν Παύλου,
Gr-East 11. Δυνάμεις τε οὐ τὰς τυχούσας ἐποίει ὁ Θεὸς διὰ τῶν χειρῶν Παύλου,

δυνάμεις

οὐ

τε

τὰς

τυχούσας ἐποίει ὁ
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te
ou
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G1411
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Jumala kautta
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χειρῶν Παύλου
cheirōn Paulou
G5495 G3972
käsien Paavalin/ Paavalin käsien
TKIS 11. Ja Jumala teki ylen suuria voimatekoja Paavalin kätten kautta,
FiSTLK2017 11. Jumala teki hyvin voimallisia tekoja Paavalin kätten kautta,
Biblia1776 11. Ja Jumala teki Paavalin kätten kautta ei vähiä voimallisia töitä,
CPR1642 11. Ja Jumala teki Pawalin kätten cautta ei wähembiä töitä:
UT1548 11. Ja Jumala teki Paualin kätten cautta/ ei wähimpie auwuija/( Ja Jumala teki Pawalin
kätten kautta/ ei wähimpiä awuja/)
Ref2016NTSve 11. Och Gud gjorde under, av ovanligt slag genom Paulus händer,
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TR Scriverer 12. ὥστε καὶ ἐπὶ τοὺς ἀσθενοῦντας ἐπιφέρεσθαι ἀπὸ τοῦ χρωτὸς αὐτοῦ
σουδάρια ἢ σιμικίνθια, καὶ ἀπαλλάσσεσθαι ἀπ’ αὐτῶν τὰς νόσους, τά τε πνεύματα τὰ
πονηρὰ ἐξέρχεσθαι ἀπ’ αὐτῶν.
Gr-East 12. ὥστε καὶ ἐπὶ τοὺς ἀσθενοῦντας ἐπιφέρεσθαι ἀπὸ τοῦ χρωτὸς αὐτοῦ
σουδάρια ἢ σιμικίνθια καὶ ἀπαλλάσσεσθαι ἀπ’ αὐτῶν τὰς νόσους, τά τε πνεύματα τὰ
πονηρὰ ἐξέρχεσθαι ἀπ’ αὐτῶν.
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TKIS 12. niin että vieläpä hikiliinoja tai esivaatteita hänen iholtaan vietiin sairasten päälle, ja taudit
lähtivät heistä ja pahat henget kaikkosivat (heistä).

FiSTLK2017 12. niin että vieläpä hikiliinoja ja esiliinoja vietiin hänen iholtaan sairaiden päälle, ja
taudit lähtivät heistä ja pahat henget pakenivat pois.
Biblia1776 12. Niin että hikiliinat ja esiliinat hänen iholtansa sairasten päälle tuotiin, ja taudit
luopuivat heistä, ja pahat henget heistä läksivät ulos.
CPR1642 12. Nijn että he hikilijnat ja esilijnat hänen iholdans sairasten päälle panit ja taudit luowuit
heistä ja rumatkin henget heistä läxit.
UT1548 12. nijn ette he mös Hikilinat ia Esilinat henen Iholtans Sairastan päle panit/ ia Taudhit
heiste lowuyt/ ia ne Rymet Henget heilde wloslexit.( niin että myös hikiliinat ja esiliinat hänen
iholtansa sairasten päälle panit/ ja taudit heistä luowuit/ ja ne rumat henget heiltä ulos läksit.)
Ref2016NTSve 12. så att de också tog dukar och plagg som hade rört hans kropp till de sjuka och
sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut från dem.
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TR Scriverer 13. ἐπεχείρησαν δέ τινες ἀπὸ τῶν περιερχομένων Ἰουδαίων ἐξορκιστῶν

ὀνομάζειν ἐπὶ τοὺς ἔχοντας τὰ πνεύματα τὰ πονηρὰ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ,
λέγοντες, Ὁρκίζομεν ὑμᾶς τὸν Ἰησοῦν ὃν ὁ Παῦλος κηρύσσει.
Gr-East 13. Ἐπεχείρησαν δέ τινες ἀπὸ τῶν περιερχομένων Ἰουδαίων ἐξορκιστῶν

ὀνομάζειν ἐπὶ τοὺς ἔχοντας τὰ πνεύματα τὰ πονηρὰ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ
λέγοντες· Ὁρκίζομεν ὑμᾶς τὸν Ἰησοῦν ὃν ὁ Παῦλος κηρύσσει.
ἐπεχείρησαν δέ

τινες ἀπὸ τῶν

περιερχομένων Ἰουδαίων ἐξορκιστῶν
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Παῦλος κηρύσσει
Paulos kēryssei
G3972 G2784
Paavali julistaa
TKIS 13. Myös muutamat kuljeksivat juutalaiset loitsijat alkoivat mainita Herran Jeesuksen nimeä
niitten kohdalla, joissa oli pahoja henkiä, sanoen: "Vannotamme* teitä sen Jeesuksen nimessä, jota
Paavali julistaa."
FiSTLK2017 13. Myös muutamat kiertelevät juutalaiset loitsijat rupesivat lausumaan Herran
Jeesuksen nimeä niiden yli, joissa oli pahoja henkiä, sanoen: "Vannotamme teitä sen Jeesuksen
kautta, jota Paavali julistaa."
Biblia1776 13. Niin muutamat Juudalaiset, jotka olivat lumoojat, vaelsivat ympäri, ja kiusasivat
mainita Herran Jesuksen nimeä niiden päälle, joilla pahat henget olivat, ja sanoivat: me

vannotamme teitä Jesuksen puolesta, jota Paavali saarnaa.
CPR1642 13. NIjn muutamat Judalaiset waelsit ymbärins jotca olit lumojat ja kiusaisit mainita
HERran Jesuxen Nime nijden päälle joilla rumat henget olit ja sanoit: me wannotamme teitä
Jesuxen puolesta jota Pawali saarna.
UT1548 13. Nin monicadhat Juttat ymberinswaelsit/ iotca olit Lumoijat/ ia kiusasit mainita
HERRAN IesuSEN Nime ninen päle ioilla rymet He'get olit/ ia sanoit/ Me maname teite Iesusen
polesta/ iota Pauali sarnapi.( Niin monikahdat juuttaat ympäri waelsit/ jotka olit lumoajat/ ja
kiusasit mainita HERRAN Jesuksen nimeä niiden päälle joilla rumat henget olit/ ja sanoit/ Me
manaamme teitä Jesuksen puolesta/ jota Pawali saarnaapi.)
Ref2016NTSve 13. Några kringvandrande judiska andeutdrivare tog sig då för att nämna Herren
Jesu namn över dem som hade onda andar, och sa: Vi besvär er vid den Jesus som Paulus
predikar.
14
TR Scriverer 14. ἦσαν δέ τινες ὑιοὶ Σκευᾶ Ἰουδαίου ἀρχιερέως ἑπτὰ οἱ τοῦτο ποιοῦντες.
Gr-East 14. ἦσαν δέ τινες υἱοὶ Σκευᾶ Ἰουδαίου ἀρχιερέως ἑπτὰ οἱ τοῦτο ποιοῦντες.
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TKIS 14. Oli myös *juutalaisen ylipapin Skeuaan joitakin poikia, seitsemän miestä,* jotka näin
tekivät.
FiSTLK2017 14. Niiden joukossa, jotka näin tekivät, oli myös erään juutalaisen ylipapin, Skeuaan,
seitsemän poikaa.
Biblia1776 14. Ja muutamat niiden seassa, jotka tätä tekivät, olivat Skevan, Juudalaisten
ylimmäisen papin, seitsemän poikaa.
CPR1642 14. Ja muutamat nijden seas cuin tätä teit olit seidzemen Sceuan Judalaisten
ylimmäisen Papin poica
UT1548 14. Ja mutomat heiden seasa iotca täte teit/ olit seitzemen Sceuan poica/ sen ylimeisen
Juttan Papin.( Ja muutamat heidän seassa jotka tätä teit/ olit seitsemän Sceuan poikaa/ sen
ylimmäisen juuttaan papin.)
Ref2016NTSve 14. Och det var sju söner till en viss Skevas, en judisk överstepräst, som gjorde så.
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TR Scriverer 15. ἀποκριθὲν δὲ τὸ πνεῦμα τὸ πονηρὸν εἶπε, Τὸν Ἰησοῦν γινώσκω, καὶ
τὸν Παῦλον ἐπίσταμαι• ὑμεῖς δὲ τίνες ἐστέ;

Gr-East 15. ἀποκριθὲν δὲ τὸ πνεῦμα τὸ πονηρὸν εἶπε· Τὸν Ἰησοῦν γινώσκω καὶ τὸν
Παῦλον ἐπίσταμαι· ὑμεῖς δὲ τίνες ἐστέ;

τὸ

ἀποκριθὲν δὲ

πνεῦμα τὸ

πονηρὸν εἶπε

τὸν

Ἰησοῦν

γινώσκω

to
ton
Iēsoun
ginōskō
apokrithen de
pneuma to
ponēron eipe
G1097
G611
G2036 G3588 G2424
G1161 G3588 G4151 G3588 G4190
sanoen
niin vastasi
henki
paha
Jeesuksen tunnen

καὶ

τὸν

Παῦλον ἐπίσταμαι· ὑμεῖς

δὲ

τίνες ἐστέ

tines este
kai
ton
hymeis de
Paulon epistamai
G2532 G3588 G3972 G1987
G5210 G1161 G5101 G2075
ja
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TKIS 15. Mutta paha henki vastasi [heille] ja sanoi: "Jeesuksen tunnen ja Paavalin tiedän, mutta
keitä te olette?"
FiSTLK2017 15. Mutta paha henki vastasi heille sanoen: "Jeesuksen tunnen, ja Paavalin tiedän,
mutta keitä te olette?"
Biblia1776 15. Mutta paha henki vastasi ja sanoi: Jesuksen minä tunnen, ja Paavalin minä tiedän,
mutta mitkä te olette?
CPR1642 15. Mutta ruma hengi wastais ja sanoi: Jesuxen minä kyllä tunnen ja Pawalin hywästi
tiedän mutta mitkä te oletta?
UT1548 15. Mutta se ryme Hengi wastasi/ ia sanoi/ Iesusen mine tunnen kylle/ ia Paualin hyuesti
tiedhen/ Mutta mitke te oletta?( Mutta se ruma henki wastasi/ ja sanoi/ Jesuksen minä tunnen
kylllä/ ja Pawalin hywästi tiedän/ Mutta mitkä te olette?)
Ref2016NTSve 15. Men den onde anden svarade och sa: Jesus känner jag, och Paulus vet jag om,
men vilka är ni?
16
TR Scriverer 16. καὶ ἐφαλλόμενος ἐπ’ αὐτοὺς ὁ ἄνθρωπος ἐν ᾧ ἦν τὸ πνεῦμα τὸ
πονηρόν, καὶ κατακυριεύσας αὐτῶν, ἴσχυσε κατ’ αὐτῶν, ὥστε γυμνοὺς καὶ
τετραυματισμένους ἐκφυγεῖν ἐκ τοῦ οἴκου ἐκείνου.
Gr-East 16. καὶ ἐφαλλόμενος ἐπ’ αὐτοὺς ὁ ἄνθρωπος, ἐν ᾧ ἦν τὸ πνεῦμα τὸ πονηρὸν,
κατακυριεύσας αὐτῶν ἴσχυσε κατ’ αὐτῶν, ὥστε γυμνοὺς καὶ τετραυματισμένους
ἐκφυγεῖν ἐκ τοῦ οἴκου ἐκείνου.
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TKIS 16. Ja se mies jossa paha henki oli, karkasi heidän kimppuunsa, voitti heidät* ja pahoinpiteli
heitä, niin että he alastomina ja haavoitettuina pakenivat siitä huoneesta.
FiSTLK2017 16. Silloin mies, jossa oli paha henki, karkasi heidän kimppuunsa, voitti heidät toinen
toisensa perästä ja runteli heitä, niin että he vähissä vaatteissa ja haavoitettuina pakenivat talosta.
Biblia1776 16. Ja ihminen, jossa paha henki oli, karkasi heidän päällensä, ja voitti heidät ja paiskasi
heidät allensa, niin, että he alasti ja haavoitettuna pääsivät siitä huoneesta ulos pakenemaan.
CPR1642 16. Ja se ihminen josa paha hengi oli carcais heidän päällens ja woitti heidän ja paiscais
heidän alans nijn että he alasti ja haawoitettuna pääsit sijtä huonesta pakeneman.
UT1548 16. Ja se Inhimine'/ iossa se paha Perkele sisellä oli carkasi heiden päle's/ ia ylitzewoitti
heite/ ia paiskasi heiden alansa/ nin ette he alasti/ ia haawoittuna päsit pakeneman sijte
Hoonesta.( Ja se ihminen/ jossa se paha perkele sisällä oli karkasi heidän päällensä/ ja ylitse
woitti heitä/ ja paiskasi heidän allensa/ niin että he alasti/ ja haawoitettuna pääsit pakenemaan
siitä huoneesta.)
Ref2016NTSve 16. Och mannen, i vilken den onde anden var, rusade på dem och övermannade
dem och besegrade dem så att de nakna och sårade flydde ur huset.
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TR Scriverer 17. τοῦτο δὲ ἐγένετο γνωστὸν πᾶσιν Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησι τοῖς

κατοικοῦσι τὴν Ἔφεσον, καὶ ἐπέπεσε φόβος ἐπὶ πάντας αὐτούς, καὶ ἐμεγαλύνετο τὸ
ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.
Gr-East 17. τοῦτο δὲ ἐγένετο γνωστὸν πᾶσιν Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησι τοῖς κατοικοῦσι

τὴν Ἔφεσον, καὶ ἐπέπεσε φόβος ἐπὶ πάντας αὐτούς, καὶ ἐμεγαλύνετο τὸ ὄνομα τοῦ
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TKIS 17. Tämän saivat tietää kaikki Efeson asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset, ja pelko
valtasi heidät kaikki, ja Herran Jeesuksen nimeä ylistettiin.

FiSTLK2017 17. Tämän saivat tietää kaikki Efeson asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset.
Heidät kaikki valtasi pelko, ja Herran Jeesuksen nimeä ylistettiin suuresti.
Biblia1776 17. Ja tämä tuli tiettäväksi sekä kaikille Juudalaisille että Grekiläisille, jotka Ephesossa
asuivat, ja pelko tuli kaikkein päälle ja Herran Jesuksen nimi suuresti ylistettiin.
CPR1642 17. Ja tämä tuli tiettäwäxi sekä caikille Judalaisille että Grekeille jotca Ephesos asuit ja
pelco tuli caickein päälle. Ja HERran Jesuxen nimi suurna pidettin.
UT1548 17. Ja teme tuli tietteuexi seke caikille Juttaille ette Grekille iotca Ephesis asuit/ ia pelko
tuli caikein päle Ja HERRAN IesuSEN nimi pidhettin swrna.( Ja tämä tuli tiettäwäksi sekä kaikille
juuttaille että krekille jotka Ephesissä asuit/ ja pelko tuli kaikkein päälle. Ja HERRAN Jesuksen nimi
pidettiin suurena.)
Ref2016NTSve 17. Och detta blev känt för alla judar och greker som bodde i Efesus, och fruktan
kom över dem alla, och Herren Jesu namn blev prisat.
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TR Scriverer 18. πολλοί τε τῶν πεπιστευκότων ἤρχοντο, ἐξομολογούμενοι, καὶ
ἀναγγέλλοντες τὰς πράξεις αὐτῶν.
Gr-East 18. πολλοί τε τῶν πεπιστευκότων ἤρχοντο ἐξομολογούμενοι καὶ ἀναγγέλλοντες
τὰς πράξεις αὐτῶν.
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TKIS 18. Monet niistä, jotka olivat tulleet uskoon, menivät ja tunnustivat ja ilmoittivat tekonsa.
FiSTLK2017 18. Monet niistä, jotka olivat tulleet uskoviksi, menivät ja tunnustivat ja ilmoittivat
tekonsa.
Biblia1776 18. Ja tuli myös monta niistä, jotka uskoivat, tunnustivat ja ilmoittivat tekonsa.
CPR1642 18. JA tuli myös monda nijstä jotca uscoit tunnustit ja ilmoitit heidän tecons.
UT1548 18. Ja tulit mös monda nijste/ iotca vskoit/ tunnustit ia ilmoitit heiden tekonsa.( Ja tulit
myös monta niistä/ jotka uskoit/ tunnustit ja ilmoitit heidän tekonsa.)
Ref2016NTSve 18. Och många av dem som kommit till tro kom och bekände och talade om vad de
hade gjort.
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TR Scriverer 19. ἱκανοὶ δὲ τῶν τὰ περίεργα πραξάντων συνενέγκαντες τὰς βίβλους
κατέκαιον ἐνώπιον πάντων• καὶ συνεψήφισαν τὰς τιμὰς αὐτῶν, καὶ εὗρον ἀργυρίου
μυριάδας πέντε.

Gr-East 19. ἱκανοὶ δὲ τῶν τὰ περίεργα πραξάντων συνενέγκαντες τὰς βίβλους
κατέκαιον ἐνώπιον πάντων· καὶ συνεψήφισαν τὰς τιμὰς αὐτῶν καὶ εὗρον ἀργυρίου
μυριάδας πέντε.
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TKIS 19. Samoin useat niistä, jotka olivat harjoittaneet taikoja, kantoivat kirjat kokoon ja polttivat
kaikkien nähden. Niitten arvo laskettiin ja havaittiin sen olevan viisikymmentä tuhatta hopearahaa*.
FiSTLK2017 19. Useat niistä, jotka olivat harjoittaneet taikuutta, kantoivat kirjansa kokoon ja
polttivat ne kaikkien nähden. Kun niiden arvo laskettiin yhteen, huomattiin sen olevan
viisikymmentä tuhatta hopearahaa.
Biblia1776 19. Ja monta niistä, jotka hempeitä juonia harjoitelleet olivat, toivat kirjat ja polttivat
kaikkein nähden. Ja kuin niiden hinnat laskettu oli, niin löydettiin viisikymmentä tuhatta
hopiapenninkiä.
CPR1642 19. Ja monda nijstä jotca noitana ollet olit toit kirjat ja poltit caickein nähden. Ja cosca
heidän hindans laskettu oli nijn löyttin rahan lucu wijsikymmendä tuhatta hopiapenningitä.
UT1548 19. Ja monda nijste/ iotca ylenwisut constit olit harioitelluet/ edestoit heiden Kirians/ ia
ylespoltit caikein nähdhen. Ja coska heiden Hindans laskettu oli/ nin leuttijn Raha Lucu
wisikymmende tuhatta peningite.( Ja monta niistä/ jotka ylenwisut konstit olit harjoitelleet/
edestoit heidän kirjansa/ ja ylös poltit kaikkein nähden. Ja koska heidän hintansa laskettu oli/ niin
löyttiin rahaluku wiisikymmentä tuhatta penninkiä.)
Ref2016NTSve 19. Och många av dem som hade bedrivit trolldom bar fram sina böcker och brände
upp (dem) inför alla. När deras värde blev sammanräknat, fann man (att det uppgick till) femtio
tusen silvermynt.
TR Scriverer 20. οὕτω κατὰ κράτος ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ηὔξανε καὶ ἴσχυεν.
Gr-East 20. Οὕτω κατὰ κράτος ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ηὔξανε καὶ ἴσχυεν.
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TKIS 20. Näin *Herran sana voimallisesti* menestyi ja osoittautui väkeväksi.

FiSTLK2017 20. Herran sana kasvoi voimallisesti ja vahvistui.
Biblia1776 20. Niin voimallisesti kasvoi Herran sana ja vahvistui.
CPR1642 20. Nijn jalosti caswoi HERran sana ja wahwistui.
UT1548 20. Nin ialosti casuoi Jumalan sana/ ia wahwistui.( Niin jalosti kaswoi Jumalan sana/ ja
wahwistui.)
Ref2016NTSve 20. På detta sätt hade Herrens ord mäktig framgång och visade sin kraft.
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TR Scriverer 21. Ὡς δὲ ἐπληρώθη ταῦτα, ἔθετο ὁ Παῦλος ἐν τῷ πνεύματι, διελθὼν τὴν

Μακεδονίαν καὶ Ἀχαΐαν, πορεύεσθαι εἰς Ἱερουσαλήμ, εἰπὼν ὅτι Μετὰ τὸ γενέσθαι με
ἐκεῖ, δεῖ με καὶ Ῥώμην ἰδεῖν.
Gr-East 21. Ὡς δὲ ἐπληρώθη ταῦτα, ἔθετο ὁ Παῦλος ἐν τῷ πνεύματι διελθὼν τὴν

Μακεδονίαν καὶ Ἀχαΐαν πορεύεσθαι εἰς Ἱεροσαλήμ, εἰπὼν ὅτι Μετὰ τὸ γενέσθαι με
ἐκεῖ δεῖ με καὶ Ρώμην ἰδεῖν.
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TKIS 21. Kun tämä kaikki oli tapahtunut, niin Paavali hengessä päätti Makedonian ja Akaian kautta
kuljettuaan matkata Jerusalemiin ja sanoi: "Käytyäni siellä minun on nähtävä myös Rooma."
FiSTLK2017 21. Kun kaikki tämä oli tapahtunut, Paavali päätti Hengessä kulkea Makedonian ja
Akaian kautta ja matkustaa Jerusalemiin ja sanoi: "Oltuani siellä minun pitää nähdä myös Rooma."
Biblia1776 21. Kuin nämät toimitetut olivat, aikoi Paavali hengessä Makedonian ja Akajan lävitse
vaeltaa Jerusalemiin, sanoen: sittekuin minä siellä ollut olen, täytyy minun myös Roomiin mennä.
CPR1642 21. COsca nämät toimitetut olit aicoi Pawali Henges Macedonian ja Achajan läpidze
waelda Jerusalemijn ja sanoi: sijttecuin minä siellä ollut olen täyty minun myös Romijn mennä.
UT1548 21. Coska nämet toimitetut olit/ nin Pauali aikoi Hengese Macedonian ia Achaian
lepitzewaelta Jerusalemin/ ia sanoi/ Sijttequin mine olen sielle ollut/ tadhon mine mös Romia
nähdä.( Koska nämät toimitetut olit/ niin Paawali aikoi Hengessä Makedonian ja Achaian läwitse
waeltaa Jerusalemiin/ ja sanoi/ Sittenkuin minä olen siellä ollut/ tahdon minä myös Romaa
nähdä.)
Ref2016NTSve 21. Då detta hade skett, beslöt sig Paulus i anden att resa till Jerusalem genom
Makedonien och Akaja, och sa: När jag har varit där, måste jag också besöka Rom.
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TR Scriverer 22. ἀποστείλας δὲ εἰς τὴν Μακεδονίαν δύο τῶν διακονούντων αὐτῷ,
Τιμόθεον καὶ Ἔραστον, αὐτὸς ἐπέσχε χρόνον εἰς τὴν Ἀσίαν.
Gr-East 22. ἀποστείλας δὲ εἰς τὴν Μακεδονίαν δύο τῶν διακονούντων αὐτῷ, Τιμόθεον
καὶ Ἔραστον, αὐτὸς ἐπέσχε χρόνον εἰς τὴν Ἀσίαν.
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TKIS 22. Lähetettyään Makedoniaan kaksi niistä, jotka häntä palvelivat, nimittäin Timoteuksen ja
Erastuksen, hän jäi itse joksikin aikaa Aasiaan.
FiSTLK2017 22. Hän lähetti Makedoniaan kaksi apulaistaan, Timoteuksen ja Erastuksen, mutta jäi
itse joksikin aikaa Aasiaan.
Biblia1776 22. Niin hän lähetti Makedoniaan kaksi niistä, jotka häntä palvelivat, Timoteuksen ja
Erastuksen, mutta itse hän jäi hetkeksi aikaa Asiaan.
CPR1642 22. Nijn hän lähetti Macedoniaan caxi nijstä jotca händä palwelit Timotheuxen ja
Erastuxen mutta idze hän jäi hetkexi aica Asiaan.
UT1548 22. Nin hen lehetti Macedonian caxi nijste/ iotca hende paluelit/ Timothusen ia Erastum/
Mutta itze hen iei hetkexi Asian.( Niin hän lähetti Makedonian kaksi niistä/ jotka häntä palwelit/
Timotheuksen ja Erastum/ Mutta itse hän jäi hetkeksi Asiaan.)
Ref2016NTSve 22. Då sände han två av sina medhjälpare, Timoteus och Erastus, till Makedonien,
men själv blev han kvar någon tid i Asien.
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TR Scriverer 23. Ἐγένετο δὲ κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον τάραχος οὐκ ὀλίγος περὶ τῆς
ὁδοῦ.
Gr-East 23. Ἐγένετο δὲ κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον τάραχος οὐκ ὀλίγος περὶ τῆς ὁδοῦ.
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TKIS 23. Tähän aikaan syntyi suuri melu siitä tiestä.

FiSTLK2017 23. Tähän aikaan syntyi varsin suuri melu siitä tiestä.
Biblia1776 23. Mutta sillä ajalla nousi ei vähin kapina siitä tiestä.
CPR1642 23. SIllä ajalla nousi ei wähin capina sijtä tiestä:
UT1548 23. Sille aijalla sis ylesnousi ei wähin Capina sijte Tieste/( Sillä ajalla siis ylös nousi ei
wähin kapina siitä tiestä/)
Ref2016NTSve 23. Och vid den tiden uppstod det stor oro angående ’den vägen’.
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TR Scriverer 24. Δημήτριος γάρ τις ὀνόματι, ἀργυροκόπος, ποιῶν ναοὺς ἀργυροῦς
Ἀρτέμιδος, παρείχετο τοῖς τεχνίταις ἐργασίαν οὐκ ὀλίγην•
Gr-East 24. Δημήτριος γάρ τις ὀνόματι, ἀργυροκόπος, ποιῶν ναοὺς ἀργυροῦς
Ἀρτέμιδος παρείχετο τοῖς τεχνίταις ἐργασίαν οὐκ ὀλίγην·
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TKIS 24. Sillä muuan hopeaseppä nimeltä Demetrius, joka valmisti hopeisia Artemiin temppelejä,
hankki käsityöläisille melkoisia tuloja.
FiSTLK2017 24. Sillä eräs hopeaseppä, nimeltä Demetrios, joka valmisti hopeisia Artemiin
temppeleitä, hankki sillä ammattilaisille melkoisia tuloja.
Biblia1776 24. Sillä hopiaseppä, Demetrius nimeltä, teki hopiaisia Diana-templiä, josta niille, jotka
sitä ammattia pitivät, oli ei vähin voitto.
CPR1642 24. Sillä yxi Hopiaseppä Demetrius nimeldä teki Dianalle hopiaisia Templitä josta nijlle oli
suuri woitto jotca sitä wirca pidit:
UT1548 24. Sille ette yxi nimelde Demetrius oli sielle Hopiaseppe/ ioca teki Dianalle Hopiaisia
Templite/ iosta nijlle oli swri woitto iotca site käsiwirca pidhit/( Sillä että yksi nimeltä Demetrius oli
siellä hopeaseppä/ joka teki Dianalla hopeaisia templiä/ josta niille oli suuri woitto jotka sitä
käsiwirkaa pidit/)
Ref2016NTSve 24. För där var en silversmed, som hette Demetrius, som gjorde Dianatempel av
silver, vilket gav stora inkomster åt hantverkarna.
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TR Scriverer 25. οὓς συναθροίσας, καὶ τοὺς περὶ τὰ τοιαῦτα ἐργάτας, εἶπεν, Ἄνδρες,
ἐπίστασθε ὅτι ἐκ ταύτης τῆς ἐργασίας ἡ εὐπορία ἡμῶν ἐστι.
Gr-East 25. οὓς συναθροίσας καὶ τοὺς περὶ τὰ τοιαῦτα ἐργάτας εἶπεν· Ἄνδρες,
ἐπίστασθε ὅτι ἐκ ταύτης τῆς ἐργασίας ἡ εὐπορία ἡμῶν ἐστι,
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TKIS 25. Kutsuttuaan koolle heidät ja muut sellaista työtä tekevät, hän sanoi: "Miehet, tiedätte, että
meillä on hyvä toimeentulo tästä työstä.
FiSTLK2017 25. Hän kutsui kokoon nämä sekä muut, jotka tekivät sellaista työtä, ja sanoi: "Miehet,
te tiedätte, että meillä on hyvä toimeentulo tästä työstä.
Biblia1776 25. Ne hän kutsui kokoon, ja jotka senkaltaista työtä tekivät, ja sanoi: miehet, te tiedätte,
että meillä on tästä työstä jalo voitto,
CPR1642 25. Ne hän cudzui cocon ja sanoi nijlle wircamiehille: Miehet te tiedätte että meillä on
tästä wirasta elatus:
UT1548 25. Ne samat hen cokoncutzui/ ia nijlle iotca semmotoiset wirghat pidhit/ hen sanoi/ Te
Miehet/ te tiedhett ette meillä o'bi teste wirgast Elatos/( Ne samat hän kokoon kutsui/ ja niille jotka
semmotoiset wirat pidit/ hän sanoi/ Te miehet/ te tiedätte että meillä ompi tästä wirasta elatus/)
Ref2016NTSve 25. Han kallade samman dessa och dem som hade likadant arbete och sa: Män, ni
vet att vi har vårt välstånd av detta hantverk.
26
TR Scriverer 26. καὶ θεωρεῖτε καὶ ἀκούετε ὅτι οὐ μόνον Ἐφέσου, ἀλλὰ σχεδὸν πάσης

τῆς Ἀσίας, ὁ Παῦλος οὗτος πείσας μετέστησεν ἱκανὸν ὄχλον, λέγων ὅτι οὐκ εἰσὶ θεοὶ
οἱ διὰ χειρῶν γινόμενοι.
Gr-East 26. καὶ θεωρεῖτε καὶ ἀκούετε ὅτι οὐ μόνον Ἐφέσου, ἀλλὰ σχεδὸν πάσης τῆς

Ἀσίας ὁ Παῦλος οὗτος πείσας μετέστησεν ἱκανὸν ὄχλον, λέγων ὅτι οὐκ εἰσὶ θεοὶ οἱ
διὰ χειρῶν γινόμενοι.
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TKIS 26. Mutta näette ja kuulette, että tämä Paavali on, ei ainoastaan Efesossa, vaan melkein koko
Aasiassa uskotellen vietellyt paljon kansaa sanoen, etteivät ne ole jumalia, jotka ovat käsin tehtyjä.
FiSTLK2017 26. Mutta nyt näette ja kuulette, että tuo Paavali on, ei ainoastaan Efesossa, vaan
melkein koko Aasian maakunnassa, uskotellut ja vietellyt paljon kansaa, sanoen, etteivät ne ole
jumalia, jotka käsin tehdään.
Biblia1776 26. Ja te näette ja kuulette, ettei ainoasti Ephesossa, mutta lähes kaikessa Asiassa on
tämä Paavali uskottanut ja kääntänyt pois paljon kansaa, sanoen, ettei ne ole jumalat, joita
ihmisten käsillä tehdään,
CPR1642 26. Ja te näette ja cuuletta ettei ainoastans Ephesos mutta lähes caikesa Asian maasa
on tämä Pawali uscottanut ja paljo Canssa käändänyt pois sanoden: ei ne ole jumalat cuin
ihmisten käsillä tehdän:
UT1548 26. ia te näet ia cwletta/ ette ei waiwoin Ephesis/ mutta lehes caikella Asian maalla ombi
teme Pauali vskottanut ia poiskiendenyt palio Canssa/ ia sanonut/ Ettei ne ole Jumalat/ iotca
Inhimisten Käsille tehdhän.( ja te näet ja kuulette/ että ei waiwoin Ephesissä/ mutta lähes kaikella
Asian maalla ombi tämä Paawali uskottanut ja pois kääntänyt paljon kansaa/ ja sanonut/ Ettei ne
ole jumalat/ jotka ihmisten käsillä tehdään.)
Ref2016NTSve 26. Och ni ser och hör att denne Paulus inte bara i Efesus, utan i nästan hela Asien
har övertygat och vilsefört mycket folk, och säger att de som görs med händer inte är gudar.
27
TR Scriverer 27. οὐ μόνον δὲ τοῦτο κινδυνεύει ἡμῖν τὸ μέρος εἰς ἀπελεγμὸν ἐλθεῖν, ἀλλὰ

καὶ τὸ τῆς μεγάλης θεᾶς Ἀρτέμιδος ἱερὸν εἰς οὐδὲν λογισθῆναι, μέλλειν τε καὶ
καθαιρεῖσθαι τὴν μεγαλειότητα αὐτῆς, ἣν ὅλη ἡ Ἀσία καὶ ἡ οἰκουμένη σέβεται.
Gr-East 27. οὐ μόνον δὲ τοῦτο κινδυνεύει ἡμῖν τὸ μέρος εἰς ἀπελεγμὸν ἐλθεῖν, ἀλλὰ καὶ

τὸ τῆς μεγάλης θεᾶς Ἀρτέμιδος ἱερὸν εἰς οὐθὲν λογισθῆναι, μέλλειν τε καὶ
καθαιρεῖσθαι τὴν μεγαλειότητα αὐτῆς, ἣν ὅλη ἡ Ἀσία καὶ ἡ οἰκουμένη σέβεται.
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TKIS 27. Nyt ei ainoastaan meidän työmme * ole vaarassa tulla halveksituksi, vaan myös, että
suuren Artemis jumalattaren temppeli katsotaan tyhjän arvoiseksi ja että myös hänen

mahtavuutensa kukistuu, hänen, jota koko Aasia ja koko maailma palvelee."
FiSTLK2017 27. Nyt on vaarana, ettei ainoastaan tämä elinkeinomme joudu halveksituksi, vaan
myös, ettei suuren Artemis-jumalattaren temppeliä pidetä minään ja että hän menettää
suuruutensa, hän, jota koko Aasian maakunta ja koko maanpiiri palvelee."
Biblia1776 27. Niin ei ainoasti vaara ole, että tämä meidän elatuksemme häpiään joutuisi, vaan
myös että suuren naisjumalan Dianan tepliä ei minäkään pidettäisi ja hänen korkia kunniansa
hukkuisi, jota koko Asia ja kaikki maailma palvelee.
CPR1642 27. Joca ei ainoastans meidän wircam turhan saata ettei se mitän maxa: mutta myös
sen suuren naisjumalan Dianan Templi ei minäkän pidetä ja hänen cunnians hucku jolle cuitengin
caicki Asia ja coco mailma jumalan palwelusta tekewät.
UT1548 27. Mutta ei se ainostans tachto caikein meiden Käsiwirckan tuskan saatta/ ettei se miten
maxa/ Mutta ette mös sen swren Naisiumalan Dianan Templi ei mixikä pidhetä/ ia henen Cunnians
huckupi/ Jolle quitengi caiki Asia/ ia se Mailman pijri Jumalanpaluelust osotta.( Mutta ei se
ainoastansa tahtoo kaikkein meidän käsiwiran tuskan saattaa/ ettei se mitään maksa/ Mutta että
myös sen suuren naisjumalan Dianan templi ei miksikään pidetä/ ja hänen kunniansa hukkuupi/
Jolle kuitenkin kaikki Asia/ ja se maailman piiri jumalanpalwelusta osoittaa.)
Ref2016NTSve 27. Och det är fara för att inte bara vårt yrke får dåligt rykte, utan också att den
stora gudinnan Dianas tempel inte blir hållet för att vara något och att hennes härlighet, som Asien
och hela världen dyrkar, kommer att försvinna.
28
TR Scriverer 28. ἀκούσαντες δὲ καὶ γενόμενοι πλήρεις θυμοῦ, ἔκραζον λέγοντες,
Μεγάλη ἡ Ἄρτεμις Ἐφεσίων.
Gr-East 28. Ἀκούσαντες δὲ καὶ γενόμενοι πλήρεις θυμοῦ ἔκραζον λέγοντες· Μεγάλη ἡ
Ἄρτεμις Ἐφεσίων.
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TKIS 28. Sen kuultuaan he tulivat vihaa täyteen ja huusivat sanoen: "Suuri on efesolaisten Artemis!"
FiSTLK2017 28. Kun he sen kuulivat, he tulivat vihaa täyteen ja huusivat sanoen: "Suuri on
efesolaisten Artemis!"
Biblia1776 28. Mutta kuin he nämät kuulivat, tulivat he täyteen vihaa ja huusivat, sanoen: suuri on
Ephesiläisten Diana!
CPR1642 28. Cosca he nämät cuulit wihastuit he ja huusit sanoden: suuri on Epheserein Diana.
UT1548 28. Coska he nämet cwlit/ wihastuit he/ ia yleshwsit sanoden/ Swri on se Epheserin Diana.
( Koska he nämät kuulit/ wihastuit he/ ja ylöshuusit sanoen/ Suuri on se Epheserin Diana.)

Ref2016NTSve 28. Och när de hörde (detta) blev de uppfyllda av vrede, (och) de skrek och sa: Stor
är efesiernas Diana!
29
TR Scriverer 29. καὶ ἐπλήσθη ἡ πόλις ὅλη συγχύσεως• ὥρμησάν τε ὁμοθυμαδὸν εἰς τὸ

θέατρον, συναρπάσαντες Γάϊον καὶ Ἀρίσταρχον Μακεδόνας, συνεκδήμους τοῦ
Παύλου.
Gr-East 29. καὶ ἐπλήσθη ἡ πόλις τῆς συγχύσεως, ὥρμησάν τε ὁμοθυμαδὸν εἰς τὸ

θέατρον συναρπάσαντες Γάϊον καὶ Ἀρίσταρχον Μακεδόνα, συνεκδήμους Παύλου.
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TKIS 29. Ja koko kaupunki joutui sekasorron valtaan. Ja he ryntäsivät kaikki yhdessä
näytelmäpaikkaan temmaten mukaansa makedonialaiset Gaiuksen ja Aristarkuksen, Paavalin
matkatoverit.
FiSTLK2017 29. Koko kaupunki joutui sekasortoon, ja he ryntäsivät kaikki yhdessä teatteriin ja
tempasivat mukaansa Gaiuksen ja Aristarkuksen, kaksi makedonialaista, jotka olivat Paavalin
matkatovereita.
Biblia1776 29. Ja kaikki kaupunki tuli meteliä täyteen, ja he karkasivat yksimielisesti
katseluspaikkaan, ja ottivat kiinni Gajuksen ja Aristarkuksen, jotka olivat Makedoniasta Paavalin
matkakumppanit.
CPR1642 29. Nijn caicken Caupungihin tuli meteli ja he carcaisit yximielisest Cadzelluspaickan ja
otit kijnni Gajuxen ja Aristarchuxen jotca olit Macedoniasta Pawalin cumpanit.
UT1548 29. Ja caikeen Caupu'gin yxi meteli tuli/ Nin he carckasit yximielisest Näkypaickaan/ Ja
kijniotit Gaium ia Aristarchum iotca olit Macedoniasta Paualin cumpanit.( Ja kaikkeen kaupunkiin
yksi meteli tuli/ Niin he karkasit yksimielisesti näkypaikkaan/ Ja kiinni otit Gaium ja Aristarchum
jotka olit Makedoniasta Pawalin kumppanit.)
Ref2016NTSve 29. Och det blev uppror i hela staden, och alla rusade på en gång till teatern och
släpade med sig Gajus och Aristarkus, de var makedonier och Paulus följeslagare.
30
TR Scriverer 30. τοῦ δὲ Παύλου βουλομένου εἰσελθεῖν εἰς τὸν δῆμον, οὐκ εἴων αὐτὸν οἱ
μαθηταί.

Gr-East 30. τοῦ δὲ Παύλου βουλομένου εἰσελθεῖν εἰς τὸν δῆμον οὐκ εἴων αὐτὸν οἱ
μαθηταί.
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TKIS 30. Kun Paavali tahtoi mennä kansanjoukkoon, opetuslapset eivät sallineet sitä.
FiSTLK2017 30. Kun Paavali tahtoi mennä kansanjoukkoon, opetuslapset eivät sallineet sitä.
Biblia1776 30. Mutta kuin Paavali tahtoi kansan sekaan mennä, niin ei opetuslapset häntä
laskeneet.
CPR1642 30. Mutta cuin Pawali tahdoi Canssan secan mennä nijn ei Opetuslapset händä laskenet.
UT1548 30. Mutta quin Pauali tachtoi Canssan secan mennä/ ei Opetuslapset laskenut.( Mutta
kuin Pawali tahtoi kansan sekaan mennä/ ei opetuslapset laskenut.)
Ref2016NTSve 30. Paulus ville då gå in i folkhopen, men lärjungarna tillät honom inte det.
31
TR Scriverer 31. τινὲς δὲ καὶ τῶν Ἀσιαρχῶν, ὄντες αὐτῷ φίλοι, πέμψαντες πρὸς αὐτόν,
παρεκάλουν μὴ δοῦναι ἑαυτὸν εἰς τὸ θέατρον.
Gr-East 31. τινὲς δὲ καὶ τῶν Ἀσιαρχῶν, ὄντες αὐτῷ φίλοι, πέμψαντες πρὸς αὐτὸν
παρεκάλουν μὴ δοῦναι ἑαυτὸν εἰς τὸ θέατρον.
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TKIS 31. Myös muutamat Aasian hallitusmiehistä, jotka olivat hänen ystäviään, lähettivät hänelle
sanan ja pyysivät, ettei hän menisi näytelmäpaikkaan.
FiSTLK2017 31. Myös muutamat Aasian maakunnan hallitusmiehistä, jotka olivat hänen ystäviään,
lähettivät hänelle sanan ja pyysivät, ettei hän menisi teatteriin.
Biblia1776 31. Ja muutamat päämiehet Asiasta, jotka hänen ystävänsä olivat, lähettivät hänen
tykönsä ja rukoilivat, ettei hänen pitänyt katseluspaikkaan itsiänsä antaman.
CPR1642 31. Ja muutamat Päämiehet Asiast jotca hänen ystäwäns olit lähetit hänen tygöns ja
rucoilit ettei hänen pitänyt Cadzelluspaicallen menemän.

UT1548 31. Ja monicachta Pämiehiste Asian maalda/ iotca henen ysteuens olit/ lehettit henen
tygens/ ia rucolit ettei hene' pitenyt itzens andaman Näkypaikallen.( Ja monikahta päämiehistä
Asian maalta/ jotka hänen ystäwänsä olit/ lähetit hänen tykönsä/ ja rukoilit ettei hänen pitänyt
itsensä antamaan näkypaikallen.)
Ref2016NTSve 31. Också några asiarker, som var hans vänner, skickade bud till honom och bad att
han inte skulle ge sig in på teatern.
32
TR Scriverer 32. ἄλλοι μὲν οὖν ἄλλο τι ἔκραζον• ἦν γὰρ ἡ ἐκκλησία συγκεχυμένη, καὶ οἱ
πλείους οὐκ ᾔδεισαν τίνος ἕνεκεν συνεληλύθεισαν.
Gr-East 32. ἄλλοι μὲν οὖν ἄλλο τι ἔκραζον· ἦν γὰρ ἡ ἐκκλησία συγκεχυμένη, καὶ οἱ
πλείους οὐκ ᾔδεισαν τίνος ἕνεκεν συνεληλύθεισαν.
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TKIS 32. Niin toiset huusivat sitä, toiset tätä, sillä kokous oli sekasortoinen, eivätkä useimmat
tienneet, minkä vuoksi olivat tulleet kokoon.
FiSTLK2017 32. He huusivat, kuka mitäkin, sillä kokous oli sekasortoinen, ja useimmat eivät
tienneet, minkä tähden he olivat tulleet kokoon.
Biblia1776 32. Ja muutamat muuta huusivat, niin että joukko oli peräti sekaseuraisin, ja enin osa ei
tietänyt, minkätähden he olivat tulleet kokoon.
CPR1642 32. Ja muutamat muuta huusit nijn että joucko oli peräti secaseuraisin. Ja ei enin osa
tiennyt mingätähden he olit tullet cocon.
UT1548 32. Ja moni cachta mwta hwsit/ nin ette se Joucko oli secaseurin. Ja enäy poli eipe
tieneet/ minge syyn tedhen he olit cokontulluet.( Ja moni kahta muuta huusit/ niin että se joukko
oli sekaseurainen. Ja enin puoli eipä tienneet/ minkä syyn tähden he olit kokoon tulleet.)
Ref2016NTSve 32. Där skrek den ene ett och den andre något annat. För folkmassan var förvirrad
och de flesta visste inte varför de hade samlats.
33
TR Scriverer 33. ἐκ δὲ τοῦ ὄχλου προεβίβασαν Ἀλέξανδρον, προβαλλόντων αὐτὸν τῶν
Ἰουδαίων. ὁ δὲ Ἀλέξανδρος, κατασείσας τὴν χεῖρα, ἤθελεν ἀπολογεῖσθαι τῷ δήμῳ.
Gr-East 33. ἐκ δὲ τοῦ ὄχλου προεβίβασαν Ἀλέξανδρον, προβαλόντων αὐτὸν τῶν
Ἰουδαίων· ὁ δὲ Ἀλέξανδρος κατασείσας τὴν χεῖρα ἤθελεν ἀπολογεῖσθαι τῷ δήμῳ.
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TKIS 33. Ja joukosta vedettiin esille Aleksanteri, jota juutalaiset työnsivät esiin. Niin Aleksanteri
viittasi kädellään ja tahtoi pitää puolustuspuheen kansan edessä.
FiSTLK2017 33. Silloin vedettiin joukosta esille Aleksander, jota juutalaiset työnsivät esiin. Niin
Aleksander viittoili kädellään merkiksi, että hän tahtoi pitää puolustuspuheen kansan edessä.
Biblia1776 33. Niin väkijoukosta vedettiin edes Aleksanteri, jonka Juudalaiset eteen syöksivät. Ja
Aleksanteri viittasi kädellänsä, ja tahtoi edestänsä vastata kansan edessä.
CPR1642 33. Nijn muutamat Canssasta wedit edes Alexandrin jonga Judalaiset eteen syöxit. Nijn
Alexander wijttais kädelläns ja tahdoi edestäns wastata Canssan edes.
UT1548 33. Nin mutomat Canssasta edeswedhit Alexandrum/ ionga Juttat etensöxit. Nin wijttasi
Alexander kädhellens ette heiden piti waickeneman/ ia tachtoi wastata edestens Canssan edes.(
Niin muutamat kansasta edeswedit Alexandrum/ jonka juuttaat eteen syöksit. Niin wiittasi
kädellensä että heidän pti waikeneman/ ja tahtoi wastata edestänsä kansan edessä.)
Ref2016NTSve 33. Då drog de fram ur folkhopen Alexander, som judarna skickade fram. Och
Alexander gav tecken med handen, att han ville försvara sig inför folket.
34
TR Scriverer 34. ἐπιγνόντων δὲ ὅτι Ἰουδαῖός ἐστι, φωνὴ ἐγένετο μία ἐκ πάντων ὡς ἐπὶ
ὥρας δύο κραζόντων, Μεγάλη ἡ Ἄρτεμις Ἐφεσίων.
Gr-East 34. ἐπιγνόντες δὲ ὅτι Ἰουδαῖός ἐστι, φωνὴ ἐγένετο μία ἐκ πάντων, ὡς ἐπὶ ὥρας
δύο κραζόντων· Μεγάλη ἡ Ἄρτεμις Ἐφεσίων.
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TKIS 34. Mutta huomattuaan, että hän on juutalainen, he rupesivat kaikki yhteen ääneen
huutamaan ja kirkuivat noin kaksi tuntia: "Suuri on efesolaisten Artemis!"
FiSTLK2017 34. Mutta havaitessaan hänen olevan juutalainen he huusivat kaikki yhteen ääneen
noin kaksi tuntia: "Suuri on efesolaisten Artemis!"
Biblia1776 34. Kuin he siis ymmärsivät, että hän Juudalainen oli, huusivat he kaikki yhteen suuhun,
lähes kaksi hetkeä, ja sanoivat: suuri on Ephesiläisten Diana!
CPR1642 34. Cosca he sijs ymmärsit että hän Judalainen oli huusit he caicki yhten suuhun lähes
caxi hetke ja sanoit: Suuri on Epheserein Diana.
UT1548 34. Coska he sis ymmersit/ ette hen oli Judeus/ hwsit he caiki ychten swhun/ lehes caxi
hetkie ia sanoit/ Swri ombi se Epheserin Diana.( Koska he siis ymmärsit/ että hän oli judeus/ huusit
he kaikki yhteen suuhun/ lähes kaksi hetkeä ja sanoit/ Suuri ompi se Epheserin Diana.)
Ref2016NTSve 34. Men när de märkte att han var en jude började de ropa, alla med en mun, och
skrek så i nära två timmar: Stor är efesiernas Diana!
35
TR Scriverer 35. καταστείλας δὲ ὁ γραμματεὺς τὸν ὄχλον φησίν, Ἄνδρες Ἐφέσιοι, τίς

γάρ ἐστιν ἄνθρωπος ὃς οὐ γινώσκει τὴν Ἐφεσίων πόλιν νεωκόρον οὖσαν τῆς μεγάλης
θεᾶς Ἀρτέμιδος καὶ τοῦ Διοπετοῦς;
Gr-East 35. καταστείλας δὲ ὁ γραμματεὺς τὸν ὄχλον φησίν· Ἄνδρες Ἐφέσιοι, τίς γάρ

ἐστιν ἄνθρωπος ὃς οὐ γινώσκει τὴν Ἐφεσίων πόλιν νεωκόρον οὖσαν τῆς μεγάλης
θεᾶς Ἀρτέμιδος καὶ τοῦ Διοπετοῦς;
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TKIS 35. Mutta kun kaupungin sihteeri oli saanut kansan rauhoittumaan, hän sanoi: ”Miehet,
efesolaiset! Kuka on se mies, joka ei tiedä että efesolaisten kaupunki on suuren * Artemisjumalattaren * temppelin ja taivaasta* pudonneen kuvan vaalija?
FiSTLK2017 35. Mutta kun kaupungin kansleri oli saanut kansan rauhoittumaan, hän sanoi: "Efeson
miehet, onko ketään, joka ei tiedä, että efesolaisten kaupunki on suuren Artemiin temppelin ja
hänen taivaasta pudonneen kuvansa vaalija?
Biblia1776 35. Mutta kuin kansleri oli hillinnyt kansan, sanoi hän: Epheson miehet! kuka on se
ihminen, joka ei tiedä, että Epheson kaupunki palvelee suurta Dianaa ja taivaista pudonnutta
kuvaa?
CPR1642 35. COsca Canceleri hillidzi Canssan sanoi hän: Epheson miehet cuca on se ihminen joca
ei tiedä että Epheson Caupungi palwele sitä suurta naisjumalata Dianata ja sitä Taiwallista Cuwa?
UT1548 35. Quin nyt Kirioitaija hilitzi Canssan/ sanoi hen/ Te Ephesin Miehet/ Cuca on se
Inhiminen ioca ei tiedhä/ ette Ephesin Caupungi paluele site swrta Naisiumala Diana/ ia site Cuua
ioca Taiuahast allastullut on?( Kuin nyt kirjoittaja hillitsi kansan/ sanoi hän/ Te Epheserin miehet/
Kuka on se ihminen joka ei tiedä/ että Ephesin kaupunki palwelee sitä suurta naisjumalaa Dianaa/
ja sitä kuwaa joka taiwaasta alas tullut on?)
Ref2016NTSve 35. Men stadens sekreterare lugnade folket och sa: (Ni) män av Efesus, vilken
människa är det som inte vet att efesiernas stad är dyrkare av den stora gudinnan Dianas tempel
och (hennes avbild), som har fallit ner från himlen?
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TR Scriverer 36. ἀναντιρρήτων οὖν ὄντων τούτων, δέον ἐστὶν ὑμᾶς κατεσταλμένους

ὑπάρχειν, καὶ μηδὲν προπετὲς πράττειν
Gr-East 36. ἀναντιρρήτων οὖν ὄντων τούτων δέον ἐστὶν ὑμᾶς κατεσταλμένους
ὑπάρχειν καὶ μηδὲν προπετὲς πράσσειν.

ἀναντιρρήτων οὖν
anantirrētōn
G368
kiistämätön

ὑπάρχειν καὶ

ὄντων τούτων δέον

oun
ontōn toutōn
G3767 G5607 G5130
siis
ollessa tämä

μηδὲν

προπετὲς

ἐστὶν ὑμᾶς κατεσταλμένους

estin hymas katestalmenous
deon
G2076 G5209 G2687
G1163
teidän rauhallisia
tarpeellista on

πράττειν

prattein
hyparchein kai
mēden propetes
G5225
G2532 G3367
G4312
G4238
olla
ja
ei mitään harkitsematonta tehdä
TKIS 36. Koska tämä siis on kiistämätöntä, teidän tulee pysyä rauhallisina eikä tehdä mitään
harkitsematonta.
FiSTLK2017 36. Koska tämä on kiistatonta, teidän tulee siis pysyä rauhallisina eikä tehdä mitään
harkitsematonta.
Biblia1776 36. Koska ei siis taideta sanoa sitä vastaan, niin asettakaat teitänne ja älkäät mitään
tyhmiä tehkö.
CPR1642 36. Nyt ettei yxikän taida sano sitä wastan nijn asettacat sijs teidän ja älkät mitän
tyhmäst toimittaco.

UT1548 36. Nyt/ ettei yxike' site wasta' sano taidha/ nin asettaca sis teiden/ ia elket miten tyhmest
wlostoimittaco.( Nyt/ ettei yksikään sitä wastaan sanoa taida/ niin asettakaa siis teidän/ ja älkäät
mitään tyhmästi ulos toimittako.)
Ref2016NTSve 36. Eftersom ingen kan säga emot detta, bör ni hålla er lugna och inte göra något
förhastat.
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TR Scriverer 37. ἠγάγετε γὰρ τοὺς ἄνδρας τούτους, οὔτε ἱεροσύλους οὔτε
βλασφημοῦντας τὴν θεὰν ὑμῶν.
Gr-East 37. ἠγάγετε γὰρ τοὺς ἄνδρας τούτους οὔτε ἱεροσύλους οὔτε βλασφημοῦντας
τὴν θεὰν ὑμῶν.
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TKIS 37. Olette kuitenkin tuoneet mukananne nämä miehet, jotka eivät ole temppelin ryöstäjiä
eivätkä jumalatartanne* pilkanneet.
FiSTLK2017 37. Olette kuitenkin tuoneet tänne nämä miehet, jotka eivät ole temppelin ryöstäjiä
eivätkä ole meidän jumalatartamme pilkanneet.
Biblia1776 37. Sillä te olette nämät miehet vetäneet edes, jotka ei ole kirkon varkaita eikä teidän
jumalanne pilkkaajia.
CPR1642 37. Te oletta nämät miehet wetänet edes jotca ei Kircon warcat eikä teidän naisjumalan
pilckajat ole.
UT1548 37. Te oletta näme Miehet edesweteneet iotca eikä Kircon warcat eikä teiden Naisiumalan
pilcaiat ole.( Te olette nämä miehet edeswetäneet jotka eikä kirkon warkaat eikä teidän
naisjumalan pilkkaajat ole.)
Ref2016NTSve 37. För ni har dragit fram dessa män, som varken är tempelrånare eller smädare av
er gudinna.
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TR Scriverer 38. εἰ μὲν οὖν Δημήτριος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ τεχνῖται πρός τινα λόγον
ἔχουσιν, ἀγοραῖοι ἄγονται, καὶ ἀνθύπατοί εἰσιν• ἐγκαλείτωσαν ἀλλήλοις.
Gr-East 38. εἰ μὲν οὖν Δημήτριος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ τεχνῖται ἔχουσι πρός τινα λόγον,
ἀγοραῖοι ἄγονται καὶ ἀνθύπατοί εἰσιν· ἐγκαλείτωσαν ἀλλήλοις.
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TKIS 38. Jos siis Demetriuksella ja häneen liittyneillä käsityöläisillä on aihetta jotakuta vastaan, niin
sitä varten istutaan oikeutta ja on käskynhaltijoita. Vetäkööt toisensa oikeuteen.
FiSTLK2017 38. Jos siis Demetriuksella ja hänen ammattitovereillaan on riita-asiaa jotakuta
vastaan, niin pidetäänhän oikeudenistuntoja ja onhan käskynhaltijoita. Vetäkööt toisensa
oikeuteen.
Biblia1776 38. Jos siis Demetriuksella ja niillä, jotka hänen kanssansa työkumppanit ovat, on
jonkun kanssa asiaa, niin pidetään laki ja oikeus; ovat myös maanvanhimmat: kantakaan toinen
toisensa päälle.
CPR1642 38. Mutta jos Demetriuxella ja jotca hänen cansans yhdes wiras owat on jotakin jotacuta
wastan nijn pidetän Laki ja oikeus owat myös Maanwanhimmat candacan siellä ja wastatcan
keskenäns.
UT1548 38. Mutta ios Demetriusel ia nijlle iotca henen cansans yxiwircaiset ouat/ iotakin on
iongun wastan/ Nin pidheten Laki/ ia oykeus/ ia Manwanhimat ouat/ sielle he ca'dakan ia
wastatkan keskene's.( Mutta jos Demetriuksella ja niillä jotka hänen kanssansa yksiwirkaiset owat/
jotakin jonkun wastaan/ Niin pidetään laki/ ja oikeus/ ja maanwanhimmat owat/ siellä he
kantakaan ja wastatkaan keskenänsä.)
Ref2016NTSve 38. Därför, om Demetrius och de hantverkare som är med honom vill väcka åtal mot
någon, så hålls det rättegångar och det finns landshövdingar. (Där) kan de anklaga varandra.
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TR Scriverer 39. εἰ δέ τι περὶ ἑτέρων ἐπιζητεῖτε, ἐν τῇ ἐννόμῳ ἐκκλησίᾳ ἐπιλυθήσεται.
Gr-East 39. εἰ δέ τι περὶ ἑτέρων ἐπιζητεῖτε, ἐν τῇ ἐννόμῳ ἐκκλησίᾳ ἐπιλυθήσεται.
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TKIS 39. Mutta jos tavoittelette jotain muuta, ratkaistakoon se laillisessa kansankokouksessa.

FiSTLK2017 39. Jos teillä on vielä jotakin muuta vaadittavaa, niin ratkaistakoon asia laillisessa
kansankokouksessa.
Biblia1776 39. Mutta jos teillä on riita muista asioista, niin ratkaistakoon asia laillisessa
kokouksessa.
CPR1642 39. Mutta jos teillä on muuta candamista nijn ratcaiscan toimellises cocouxes:
UT1548 39. Mutta ios teille ombi mwta candamista/ nin se machta ratkaista toimelises
Cocouxes/( Mutta jos teillä ompi muuta kantamista/ niin se mahtaa ratkaista toimellisessa
kokouksessa/)
Ref2016NTSve 39. Men om ni har frågor angående något annat, så ska det avgöras i den lagliga
folkförsamlingen.
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TR Scriverer 40. καὶ γὰρ κινδυνεύομεν ἐγκαλεῖσθαι στάσεως περὶ τῆς σήμερον, μηδενὸς
αἰτίου ὑπάρχοντος περὶ οὗ δυνησόμεθα ἀποδοῦναι λόγον τῆς συστροφῆς ταύτης.
Gr-East 40. καὶ γὰρ κινδυνεύομεν ἐγκαλεῖσθαι στάσεως περὶ τῆς σήμερον, μηδενὸς

αἰτίου ὑπάρχοντος περὶ οὗ δυνησόμεθα ἀποδοῦναι λόγον τῆς συστροφῆς ταύτης.
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TKIS 40. Sillä olemmehan vaarassa tämän päivän vuoksi joutua syytteeseen kapinasta, eikä ole
mitään perustetta, jonka nojalla voisimme esittää selityksen tästä mellakasta."
FiSTLK2017 40. Sillä tämänpäiväisen tapahtuman tähden olemme vaarassa joutua syytteeseen
kapinasta, vaikkei mitään aihetta olekaan. Silloin emme voi vastata tästä mellakasta." Näin puhuen
hän sai kokouksen hajaantumaan.
Biblia1776 40. Sillä vaara on, että me nuhteesen tulemme tämänpäiväisen kapinan tähden, koska
ei yhtään syytä ole, josta me taitaisimme tämän metelin tähden tilin tehdä.
CPR1642 40. Sillä se on waarallinen että me nuhtesen tulemme tämän päiwäisen capinan tähden
ja ettei yhtän syytä ole josta me taidaisimma tämän metelin tilan nimittä ja cuin hän nämät
puhunut oli laski hän Canssan menemän.
UT1548 40. Sille se on waralinen/ ellei me nuchtehin tule teme'peiuesen Capina' tedhen/ ia ettei
ychten Syte käsis ole/ iosta me taidhaisim temen Metelin syyn edeskanda/ Ja quin hen nämet
puhunut oli/ laski hen Canssan menemen.( Sillä se on waarallinen/ ellei me nuhteihin tule tämän

päiwäisen kapinan tähden/ ja ettei yhtään syytä käsissä ole/ josta me taitaisimme tämän metelin
syyn edeskantaa/ Ja kuin hän nämät puhunut oli/ laski hän kansan menemään.)
Ref2016NTSve 40. För vi riskerar till och med att bli anklagade för det upplopp som har skett i dag.
Det finns inte något skäl att anföra när vi ska försvara denna folksamling.
TR Scriverer 41. καί ταῦτα εἰπών, ἀπέλυσε τὴν ἐκκλησίαν
Gr-East 41. καὶ ταῦτα εἰπὼν ἀπέλυσε τὴν ἐκκλησίαν.
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TKIS 41. Näin puhuen hän hajoitti kokouksen.
FiSTLK2017
Biblia1776 41. (H19:40) Ja kuin hän nämät sanonut oli, laski hän kansan menemään.
CPR1642
UT1548
Ref2016NTSve 41. Och efter att ha sagt det upplöste han folksamlingen.

Apostolien teot 20 (Acts
1
TR Scriverer 1. Μετὰ δὲ τὸ παύσασθαι τὸν θόρυβον, προσκαλεσάμενος ὁ Παῦλος τοὺς
μαθητάς, καὶ ἀσπασάμενος, ἐξῆλθε πορευθῆναι εἰς τὴν Μακεδονίαν.
Gr-East 1. Μετὰ δὲ τὸ παύσασθαι τὸν θόρυβον προσκαλεσάμενος ὁ Παῦλος τοὺς
μαθητὰς καὶ ἀσπασάμενος ἐξῆλθε πορευθῆναι εἰς Μακεδονίαν.
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TKIS 1. Kun meteli oli asettunut, kutsui Paavali opetuslapset luokseen. [Rohkaistuaan heitä] hän
jätti hyvästit ja lähti matkaamaan Makedoniaan.
FiSTLK2017 1. Kun meteli oli asettunut, Paavali kutsui opetuslapset luokseen, hyvästeli heidät ja
lähti matkustamaan Makedoniaan.
Biblia1776 1. Sittekuin kapina lakkasi, kutsui Paavali opetuslapset tykönsä ja tervehti heitä, ja läksi
matkaansa Makedoniaan.
CPR1642 1. SIjttecuin capina lackais cudzui Pawali Opetuslapset tygöns ja terwehti heitä ja läxi
matcans Macedoniaan.
UT1548 1. SIttequin se Capina lackasi/ cutzui Pauali Opetuslapset tygens ia teruecti heite/ ia lexi
matkans Macedonian menemen.( Sittenkuin se kapina lakkasi/ kutsui Pawali opetuslapset tykönsä
ja terwehti heitä/ ja läksi matkaansa Makedoniaan menemään.)
Ref2016NTSve 1. Då nu upploppet hade lagt sig, kallade Paulus till (sig) lärjungarna, och sedan han
hade tagit avsked (av dem), begav han sig i väg för att resa till Makedonien.
2
TR Scriverer 2. διελθὼν δὲ τὰ μέρη ἐκεῖνα, καὶ παρακαλέσας αὐτοὺς λόγῳ πολλῷ, ἦλθεν

εἰς τὴν Ἑλλάδα
Gr-East 2. διελθὼν δὲ τὰ μέρη ἐκεῖνα καὶ παρακαλέσας αὐτοὺς λόγῳ πολλῷ ἦλθεν εἰς
τὴν Ἑλλάδα·
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TKIS 2. Kuljettuaan niitten paikkakuntien läpi ja rohkaistuaan heitä monin sanoin hän tuli
Kreikkaan.
FiSTLK2017 2. Kuljettuaan niiden paikkakuntien läpi ja puhuttuaan siellä monta kehotuksen sanaa
hän tuli Kreikkaan.
Biblia1776 2. Ja kuin hän ne maakunnat vaelsi, ja oli heitä monilla sanoilla neuvonut, tuli hän
Grekan maalle,
CPR1642 2. Ja cuin hän ne maacunnat waelsi ja oli heitä monilla sanoilla neuwonut tuli hän Grecan
maalle ja wijwyi siellä colme Cuucautta.
UT1548 2. Ja quin hen ne Makunnat lepitzewaelsi/ ia oli heite neuuonut monilla sanoilla/ tuli hen
Grekin maalle/ ia wipyi sielle colme Cwcautta.( Ja kuin hän ne maakunnat läwitse waelsi/ ja oli
heitä neuwonut monilla sanoilla/ ja tuli hän Krekin maalle/ ja wiipyi siellä kolme kuukautta.)
Ref2016NTSve 2. När han hade färdats genom dessa trakter och gett dem många förmaningar,
kom han till Grekland.
3
TR Scriverer 3. ποιήσας τε μῆνας τρεῖς, γενομένης αὐτῷ ἐπιβουλῆς ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων

μέλλοντι ἀνάγεσθαι εἰς τὴν Συρίαν, ἐγένετο γνώμη τοῦ ὑποστρέφειν διὰ Μακεδονίας.
Gr-East 3. ποιήσας τε μῆνας τρεῖς, γενομένης αὐτῷ ἐπιβουλῆς ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων

μέλλοντι ἀνάγεσθαι εἰς τὴν Συρίαν, ἐγένετο γνώμη τοῦ ὑποστρέφειν διὰ Μακεδονίας.
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TKIS 3. Siellä hän viipyi kolme kuukautta. Juutalaisten tehtyä häntä vastaan salahankkeen hänen
aikoessaan purjehtia Syyriaan, heräsi hänessä ajatus palata Makedonian kautta.

FiSTLK2017 3. Siellä hän oleskeli kolme kuukautta. Kun juutalaiset olivat tehneet häntä vastaan
salahankkeen hänen aikoessaan lähteä purjehtimaan Syyriaan, hän päätti palata Makedonian
kautta.
Biblia1776 3. Ja viipyi siellä kolme kuukautta, ja että Juudalaiset väijyivät häntä, kuin hänen piti
Syriaan menemään, aikoi hän palata Makedonian kautta.
CPR1642 3. Ja että Judalaiset wäjyit händä cosca hänen piti Syriaan menemän aicoi hän palaita
Macedonian cautta.
UT1548 3. Ja ette Juttat wäghuit hende/ coska henen piti Sirian menemen/ otti hen neuuoxens/
iellens palataxens Macedonian cautta.( Ja että juuttaat wäiyit häntä/ koska hänen piti Syrian
menemään/ otti hän neuwoksensa/ jällens palataksensa Makedonian kautta.)
Ref2016NTSve 3. Och (där) uppehöll han sig i tre månader. Men då judarna förberedde en
sammansvärjning mot honom, när han skulle fara därifrån till Syrien, beslöt han att vända tillbaka
genom Makedonien.
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TR Scriverer 4. συνείπετο δὲ αὐτῷ ἄχρι τῆς Ἀσίας Σώπατρος Βεροιαῖος•

Θεσσαλονικέων δέ, Ἀρίσταρχος καὶ Σεκοῦνδος, καὶ Γάϊος Δερβαῖος, καὶ Τιμόθεος•
Ἀσιανοὶ δέ, Τυχικὸς καὶ Τρόφιμος.
Gr-East 4. συνείπετο δὲ αὐτῷ ἄχρι τῆς Ἀσίας Σώπατρος Βεροιαῖος, Θεσσαλονικέων δὲ

Ἀρίσταρχος καὶ Σεκοῦνδος, καὶ Γάϊος Δερβαῖος καὶ Τιμόθεος, Ἀσιανοὶ δὲ Τυχικὸς
καὶ Τρόφιμος.
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TKIS 4. Häntä seurasivat (Aasiaan saakka) berealainen Soopater [, Pyrruksen poika,] ja
tessalonikalaisista Aristarkus ja Sekundus, derbeläinen Gaius, Timoteus sekä aasialaiset Tykikus ja
Trofimus.
FiSTLK2017 4. Häntä seurasivat Aasian maakuntaan asti berealainen Soopater, tessalonikalaisista
Aristarkus ja Sekundus, derbeläinen Gaius, Timoteus sekä Aasian maakuntalaiset Tykikus ja
Trofimus.
Biblia1776 4. Mutta Sopater Bereasta seurasi häntä Asiaan asti, ja Tessalonikasta Aristarkus ja
Sekundus, ja Gajus Derbestä, ja Timoteus; mutta Asiasta Tykikus ja Trophimus.
CPR1642 4. Mutta Sopater Berreast seurais händä Asian asti waan Thessalonicast Aristarchus ja
Secundus ja Gajus Derbenist ja Timotheus.

UT1548 4. Mutta Sopater Berreast seurasi hende Asian asti/ waan Tessaloniast Aristarchus ia
Secundus/ ia Gaius Derbenist/ ia Timotheus.( Mutta Sopater Berreasta seurasi häntä Asiaan asti/
waan Tessalonikasta Aristarchus ja Sekundus/ ja Gaius Derbenistä/ ja Timotheus.)
Ref2016NTSve 4. Och med honom följde ända till Asien Sopater från Berea och av thessalonikerna
Aristarkus och Sekundus, vidare Gajus från Derbe och Timoteus samt Tykikus och Trofimus från
Asien.
5 TR Scriverer 5. οὗτοι προελθόντες ἔμενον ἡμᾶς ἐν Τρωάδι.
Gr-East 5. οὗτοι προελθόντες ἔμενον ἡμᾶς ἐν Τρῳάδι·
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TKIS 5. Mentyään edeltä nämä odottivat meitä Trooassa.
FiSTLK2017 5. Nämä menivät edeltä ja odottivat meitä Trooaassa.
Biblia1776 5. Nämät läksivät edellä ja odottivat meitä Troadassa.
CPR1642 5. Mutta Asiasta Tychicus ja Trophimus. Nämät läxit edellä ja odotit meitä Troadas.
UT1548 5. Mutta Asiasta Tychicus ia Trophimus. Nämet lexit edhelle/ ia odhotit meite Troadas.(
Mutta Asiasta Tychikus ja Trophimus. Nämät läksit edelle/ ja odotit meitä Troadassa.)
Ref2016NTSve 5. Dessa reste i förväg och väntade på oss i Troas.
6
TR Scriverer 6. ἡμεῖς δὲ ἐξεπλεύσαμεν μετὰ τὰς ἡμέρας τῶν ἀζύμων ἀπὸ Φιλίππων, καὶ

ἤλθομεν πρὸς αὐτοὺς εἰς τὴν Τρωάδα ἄχρις ἡμερῶν πέντε, οὐ διετρίψαμεν ἡμέρας
ἑπτά.
Gr-East 6. ἡμεῖς δὲ ἐξεπλεύσαμεν μετὰ τὰς ἡμέρας τῶν ἀζύμων ἀπὸ Φιλίππων καὶ

ἤλθομεν πρὸς αὐτοὺς εἰς τὴν Τρῳάδα ἄχρι ἡμερῶν πέντε, οὗ διετρίψαμεν ἡμέρας
ἑπτά.
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TKIS 6. Mutta me purjehdimme hapattomain leipäin juhlan jälkeen Filippistä ja tulimme viidentenä
päivänä heidän luokseen Trooaaseen, jossa viivyimme seitsemän päivää.
FiSTLK2017 6. Me taas purjehdimme happamattoman leivän juhlan jälkeen Filippistä ja tulimme
viidentenä päivänä heidän luokseen Trooaaseen ja viivyimme siellä seitsemän päivää.
Biblia1776 6. Mutta me purjehdimme jälkeen pääsiäisen Philipistä ja tulimme heidän tykönsä
Troadaan viitenä päivänä, ja viivyimme siellä seitsemän päivää.
CPR1642 6. Mutta me purjehdimma jälken Pääsiäisen Philippistä ja tulimma heidän tygöns
Troadaan wijdesä päiwäsä ja wijwyimme siellä seidzemen päiwä.
UT1548 6. Mutta me puriectima ielken Päsieisen Philippiste/ ia tulima heiden tygens Troadaan
widhen peiuen siselle/ ia wiwuyime sielle seitzemen peiue.( Mutta me purjehdimme jälkeen
Pääsiäisen Philippistä/ ja tulimme heidän tykönsä Troadaan wiiden päiwän sisälle/ ja wiiwyimme
siellä seitsemän päiwää.)
Ref2016NTSve 6. Men vi seglade från Filippi efter det osyrade brödets högtid, och efter fem dagar
träffade vi dem i Troas, där vi stannade i sju dagar.
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TR Scriverer 7. Ἐν δὲ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων, συνηγμένων τῶν μαθητῶν τοῦ κλάσαι

ἄρτον, ὁ Παῦλος διελέγετο αὐτοῖς, μέλλων ἐξιέναι τῇ ἐπαύριον, παρέτεινέ τε τὸν
λόγον μέχρι μεσονυκτίου.
Gr-East 7. Ἐν δὲ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων συνηγμένων τῶν μαθητῶν κλάσαι ἄρτον, ὁ

Παῦλος διελέγετο αὐτοῖς, μέλλων ἐξιέναι τῇ ἐπαύριον, παρέτεινέ τε τὸν λόγον μέχρι
μεσονυκτίου.
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TKIS 7. Kun *opetuslapset olivat* viikon ensimmäisenä päivänä kokoontuneet murtamaan leipää,
niin Paavali, joka seuraavana päivänä aikoi matkustaa pois, keskusteli heidän kanssaan ja jatkoi
puhetta keskiyöhön saakka.
FiSTLK2017 7. Kun viikon ensimmäisenä päivänä olimme kokoontuneet murtamaan leipää,
Paavali, joka seuraavana päivänä aikoi matkustaa pois, keskusteli heidän kanssaan ja pitkitti

puhettaan puoliyöhön asti.
Biblia1776 7. Mutta ensimmäisenä viikonpäivänä, kuin opetuslapset kokoontuivat leipää
taittamaan, saarnasi heille Paavali, ja aikoen toisena päivänä matkustaa, pitensi saarnan puoliyöhön asti.
CPR1642 7. MUtta ensimäisnä lepopäiwänä cosca Opetuslapset cocounsit leipä taittaman
saarnais heille Pawali. Ja toisna päiwänä tahdoi hän matcusta ja pidensi saarnans haman puoli
yöhön asti.
UT1548 7. Mutta ychten Lepopeiuen/ coska Opetuslapset cokounsit Leipe taittaman/ sarnasi heille
Pauali. Ja toisna peiuen hen tachtoi matkusta/ ia wenytti sarnans haman poli öön asti.( Mutta
yhtenä lepopäiwänä/ koska opetuslapset kokounsit leipää taittamaan/ saarnasi heille Pawali. Ja
toisena päiwän hän tahtoi matkustaa/ ja wenytti saarnansa hamaan puoli yöhön asti.)
Ref2016NTSve 7. Och på första (dagen) i veckan, då lärjungarna hade kommit tillsammans för att
bryta bröd, predikade Paulus för dem och fortsatte tala ända till midnatt, eftersom han skulle resa
nästa dag.
8 TR Scriverer 8. ἦσαν δὲ λαμπάδες ἱκαναὶ ἐν τῷ ὑπερῴῳ οὗ ἦσαν συνηγμένοι.
Gr-East 8. ἦσαν δὲ λαμπάδες ἱκαναὶ ἐν τῷ ὑπερῴῳ οὗ ἦμεν συνηγμένοι.
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TKIS 8. Ja yläsalissa, jossa * he olivat * koolla, oli monta lamppua palamassa.
FiSTLK2017 8. Monta lamppua oli palamassa yläsalissa, jossa olimme koolla.
Biblia1776 8. Ja monta kynttilää oli sytytetty salissa, jossa me olimme koossa.
CPR1642 8. Ja monda kyntilätä oli sytytetyt Salisa josa me olimma cogosa.
UT1548 8. Ja monda Kynttele olit sytytetyt Salisa iossa me olima cokoneet.( Ja monta kynttilää olit
sytytetyt salissa jossa me olimme kokoontuneet.)
Ref2016NTSve 8. Och det fanns många lampor i den sal i övre våningen där de var församlade.
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TR Scriverer 9. καθήμενος δέ τις νεανίας ὀνόματι Εὔτυχος ἐπὶ τῆς θυρίδος,

καταφερόμενος ὕπνῳ βαθεῖ, διαλεγομένου τοῦ Παύλου ἐπὶ πλεῖον, κατενεχθεὶς ἀπὸ
τοῦ ὕπνου ἔπεσεν ἀπὸ τοῦ τριστέγου κάτω, καὶ ἤρθη νεκρός.
Gr-East 9. καθήμενος δέ τις νεανίας ὀνόματι Εὔτυχος ἐπὶ τῆς θυρίδος, καταφερόμενος

ὕπνῳ βαθεῖ διαλεγομένου τοῦ Παύλου ἐπὶ πλεῖον, κατενεχθεὶς ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἔπεσεν
ἀπὸ τοῦ τριστέγου κάτω καὶ ἤρθη νεκρός.
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TKIS 9. Mutta muuan nuorukainen nimeltä Eutykus istui ikkunalla sikeään uneen vaipuneena, kun
Paavali puhui kauan. Unen valtaamana hän putosi kolmannesta kerroksesta alas ja hänet nostettiin
ylös kuolleena.
FiSTLK2017 9. Eräs nuorukainen, nimeltä Eutykos, istui ikkunalla, ja kun Paavalin puhe kesti niin
kauan, hän vaipui sikeään uneen ja putosi uneen vaipuneena kolmannesta kerroksesta alas, ja
hänet nostettiin maasta kuolleena.
Biblia1776 9. Niin nuorukainen, nimeltä Eutykus, istui akkunalla, ja raukesi syvään uneen, ja
Paavalin kauvan puhuessa, tuli hän unelta voitetuksi ja putosi alas kolmannesta ullakosta, ja
otettiin kuolleena ylös.
CPR1642 9. Nijn yxi nuorucainen nimeldä Eutychus istui ackunalla ja raukeis sikiään uneen Pawalin
cauwan puhues ja raukeis wielä enämmin uneen ja langeis alas colmannest ullacost ja otettin
cuolluna ylös.
UT1548 9. Nin yxi Noricainen/ nimelde Eutychus/ istui ackonalla/ ia raukes sikieen wnehen/
Paualin cauuan puhuues/ ia wnehen enemin raukesi/ ia alaslangesi colmanest wllacost/ ia
cooluna ylesotettijn.( Niin yksi nuorukainen/ nimeltä Eutychus/ istui akkunalla/ ja raukesi sikeään
unehen/ Pawalin kauan puhuessa/ ja unehen enemmin raukesi/ ja alas lankesi kolmannesta
ullakosta/ ja kuolleena ylös otettiin.)
Ref2016NTSve 9. Så satt där vid fönstret en yngling som hette Eutykus. Och när Paulus talade så
länge föll han i djup sömn, och i sömnen föll han ner från tredje våningen och lyftes upp död.
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TR Scriverer 10. καταβὰς δὲ ὁ Παῦλος ἐπέπεσεν αὐτῷ, καὶ συμπεριλαβὼν εἶπε, Μὴ
θορυβεῖσθε• ἡ γὰρ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν αὐτῷ ἐστιν.
Gr-East 10. καταβὰς δὲ ὁ Παῦλος ἐπέπεσεν αὐτῷ καὶ συμπεριλαβὼν εἶπε· Μὴ
θορυβεῖσθε· ἡ γὰρ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν αὐτῷ ἐστιν.
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TKIS 10. Mutta mentyään alas Paavali heittäytyi hänen ylitsensä, kiersi kätensä hänen ympärilleen
ja sanoi: ”Älkää olko levottomia, sillä hänen henkensä on hänessä.”
FiSTLK2017 10. Mutta Paavali meni alas, kumartui hänen ylitseen, kiersi kätensä hänen
ympärilleen ja sanoi: "Älkää hätäilkö, sillä hänessä on vielä henki."
Biblia1776 10. Niin Paavali astui alas, ja laski itsensä hänen päällensä, ja otti syliinsä, ja sanoi:
älkäät kapinoitko; sillä hänen sielunsa on vielä hänessä.
CPR1642 10. Nijn Pawali astui alas ja laski idzens hänen päällens ja otti sylijns ja sanoi: älkät
capinoitco sillä hänen sieluns on wielä hänes.
UT1548 10. Nin Pauali alasastui/ ia panihin henen pälens ia otti sylihins ia sanoi/ Elkä murehtico/
sille henen Sieluns ombi wiele henes.( Niin Pawali alas astui/ ja panihin hänen päällensä ja otti
syliinsä ja sanoi/ Älkää murehtiko/ sillä hänen sielunsa ompi wielä hänessä.)
Ref2016NTSve 10. Då gick Paulus ner och lade sig över honom och omfamnade (honom) och sa:
Var inte oroliga, för hans själ är i honom.
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TR Scriverer 11. ἀναβὰς δὲ καὶ κλάσας ἄρτον καὶ γευσάμενος, ἐφ’ ἱκανόν τε ὁμιλήσας
ἄχρις αὐγῆς, οὕτως ἐξῆλθεν.
Gr-East 11. ἀναβὰς δὲ καὶ κλάσας ἄρτον καὶ γευσάμενος ἐφ’ ἱκανόν τε ὁμιλήσας ἄχρις
αὐγῆς, οὕτως ἐξῆλθεν.
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TKIS 11. Niin hän meni ylös, mursi leipää ja söi. Hän puhui kauan, päivän koittoon asti, ja lähti sitten
matkaan.
FiSTLK2017 11. Hän meni jälleen ylös, mursi leipää ja söi. Hän puhui kauan heidän kanssaan,
päivän koittoon asti, ja lähti sitten matkaan.
Biblia1776 11. Niin hän nousi, ja taitti leipää, ja söi, ja puheli kauvan heidän kanssansa, päivän
koittamaan asti, niin hän läksi matkaansa.

CPR1642 11. Nijn hän nousi ja taitti leipä ja söi ja puheli cauwan heidän cansans haman päiwän
coittaman asti ja nijn läxi hän matcans.
UT1548 11. Nin hen ylesastui/ ia taittoi Leiuen ia söi/ ia cauuan puheli heiden cansans/ haman
peiuencoittaman asti/ ia nin hen matkaans lexi.( Niin hän ylös astui/ ja taittoi leiwän ja söi/ ja
kauan puheli heidän kanssansa/ hamaan päiwän koittamaan asti/ niin hän matkaansa läksi.)
Ref2016NTSve 11. Sedan gick han upp (igen) och bröt brödet och åt och talade sedan länge med
dem ända till gryningen, och så begav han sig iväg.
TR Scriverer 12. ἤγαγον δὲ τὸν παῖδα ζῶντα, καὶ παρεκλήθησαν οὐ μετρίως.
Gr-East 12. ἤγαγον δὲ τὸν παῖδα ζῶντα, καὶ παρεκλήθησαν οὐ μετρίως.
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TKIS 12. Mutta he veivät pojan elävänä ja tulivat suuresti lohdutetuiksi.
FiSTLK2017 12. He veivät pojan sieltä elävänä ja tulivat suuresti lohdutetuiksi.
Biblia1776 12. Niin he toivat nuorukaisen elävänä ja tulivat siitä lohdutetuksi.
CPR1642 12. Nijn he toit sen nuorucaisen eläwänä ja tulit sijtä suurest lohdutetuxi.
UT1548 12. Nin he edestoit sen Nnoricaisen eleuenä/ ia tulit sijte ei wähen lohutetuxi.( Niin he
edestoit sen nuorukaisen eläwänä/ ja tulit siitä ei wähän lohdutetuksi.)
Ref2016NTSve 12. Och de förde fram ynglingen levande och blev mycket tröstade av detta.
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TR Scriverer 13. Ἡμεῖς δὲ, προελθόντες ἐπὶ τὸ πλοῖον, ἀνήχθημεν εἰς τὴν Ἄσσον,
ἐκεῖθεν μέλλοντες ἀναλαμβάνειν τὸν Παῦλον• οὕτω γὰρ ἦν διατεταγμένος, μέλλων
αὐτὸς πεζεύειν.
Gr-East 13. Ἡμεῖς δὲ προελθόντες ἐπὶ τὸ πλοῖον ἀνήχθημεν εἰς τὴν Ἆσσον, ἐκεῖθεν
μέλλοντες ἀναλαμβάνειν τὸν Παῦλον· οὕτω γὰρ ἦν διατεταγμένος, μέλλων αὐτὸς
πεζεύειν.
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TKIS 13. Mentyämme edeltä nousimme laivaan ja purjehdimme Assoon. Sieltä aioimme ottaa
Paavalin laivaan, sillä hän oli niin määrännyt aikoen itse kulkea jalan.
FiSTLK2017 13. Mutta me menimme edeltä ja astuimme laivaan ja purjehdimme Assoon. Sieltä
aioimme ottaa Paavalin laivaan, sillä hän oli niin määrännyt aikoen itse kulkea maitse.
Biblia1776 13. Mutta me astuimme edellä haahteen ja purhjehdimme Assoon, aikoen siellä ottaa
Paavalin sisälle; sillä hän oli niin käskenyt, ja tahtoi itse maata myöten mennä.
CPR1642 13. MUtta me astuimma hahten ja purjehdimma Assonijn ja tahdoimma siellä Pawalin
otta sisälle: sillä hän oli hanginnut maata myöden menemän.
UT1548 13. Mutta me astuime Hachten/ ia puriectima Assonijn/ ia tadhoima sielle Paualin siselle
otta/ Sille ette hen oli nin Hanginut/ ette hen tachtoi maise mennä.( Mutta me astuimme haahteen/
ja purjehdimme Assoniin/ ja tahdoimme siellä Pawalin sisälle ottaa/ Sillä että hän oli niin
hankinnut/ että hän tahtoi maissa mennä.)
Ref2016NTSve 13. Men vi gick i förväg ombord på skeppet och avseglade till Assos, i avsikt att där
ta Paulus ombord, för så hade han bestämt. Han själv tänkte ta landvägen.
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TR Scriverer 14. ὡς δὲ συνέβαλεν ἡμῖν εἰς τὴν Ἆσσον, ἀναλαβόντες αὐτὸν ἤλθομεν εἰς
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Gr-East 14. ὡς δὲ συνέβαλεν ἡμῖν εἰς τὴν Ἆσσον, ἀναλαβόντες αὐτὸν ἤλθομεν εἰς
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TKIS 14. Kun hän yhtyi meihin Assossa otimme hänet laivaan ja tulimme Mityleneen.
FiSTLK2017 14. Kun hän liittyi meihin Assossa, otimme hänet laivaan ja tulimme Mityleneen.
Biblia1776 14. Kuin hän Assossa meidän kanssamme yhteen tuli, otimme me hänen sisälle ja
tulimme Mityleneen.
CPR1642 14. Cosca me Assonis yhdyimme otimma me hänen sisälle ja tulimma Mitylenaan.
UT1548 14. Coska me sis yhdyime Assonis/ nin me henen siselle otim/ ia tulima sijtte Mitylenaan.(
Koska me siis yhdyimme Assonissa/ niin me hänen sisälle otimme/ ja tulimme sitten Mitylenaan.)

Ref2016NTSve 14. Och så snart han träffade oss i Assos, tog vi honom ombord och kom (sedan)
till Mitylene.
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TR Scriverer 15. κἀκεῖθεν ἀποπλεύσαντες, τῇ ἐπιούσῃ κατηντήσαμεν ἀντικρὺ Χίου• τῇ δὲ
ἑτέρᾳ παρεβάλομεν εἰς Σάμον• καὶ μείναντες ἐν Τρωγυλλίῳ, τῇ ἐχομένῃ ἤλθομεν εἰς

Μίλητον
Gr-East 15. κἀκεῖθεν ἀποπλεύσαντες τῇ ἐπιούσῃ κατηντήσαμεν ἀντικρὺ Χίου, τῇ δὲ

ἑτέρᾳ παρεβάλομεν εἰς Σάμον, καὶ μείναντες ἐν Τρωγυλίῳ τῇ ἐχομένῃ ἤλθομεν εἰς
Μίλητον.
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TKIS 15. Purjehdittuamme sieltä saavuimme seuraavana päivänä Kion kohdalle ja toisena* päivänä
purjehdimme Samoon. (Viivyttyämme Trogyllionissa), tulimme seuraavana päivänä Miletoon.
FiSTLK2017 15. Sieltä purjehdimme ja saavuimme seuraavana päivänä Kion kohdalle. Seuraavana
päivänä saavuimme Samoon ja viivyttyämme Trogyllionissa tulimme seuraavana päivänä Miletoon.
Biblia1776 15. Sieltä me purhjehdimme ja tulimme toisena päivänä Kion kohdalle. Ja taas pävää
jälkeen tulimme me Samoon, ja viivyimme Trogylliossa. Ja päivää jälkeen tulimme me Miletoon.
CPR1642 15. Sieldä me purjehdimma ja tulimma toisna päiwänä Chion cohdalle. Ja taas päiwä
jälken tulimma me Samoon ja wijwyimme Trogiliosa.
UT1548 15. Sielde me puriectima/ ia tulima toisna peiuen Chion cohdalle. Ja nin taas peiuen
perest/ tulima me Samum/ ia wiwyime Trogiliosa.( Sieltä me purjehdimme/ ja tulimme toisena
päiwän Chion kohdalle. Ja niin taas päiwän perästä/ tulmme se Samoon/ ja wiiwyimme
Trogiliossa.)
Ref2016NTSve 15. Därifrån seglade vi vidare och kom nästa (dag) mitt för Kios, och (dagen) därpå
lade vi till vid Samos, och efter att ha stannat kvar i Trogyllium, kom vi följande (dag) till Miletus.
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TR Scriverer 16. ἔκρινε γὰρ ὁ Παῦλος παραπλεῦσαι τὴν Ἔφεσον, ὅπως μὴ γένηται αὐτῷ
χρονοτριβῆσαι ἐν τῇ Ἀσίᾳ• ἔσπευδε γάρ, εἰ δυνατὸν ἦν αὐτῷ, τὴν ἡμέραν τῆς
Πεντηκοστῆς γενέσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα.

Gr-East 16. ἔκρινε γὰρ ὁ Παῦλος παραπλεῦσαι τὴν Ἔφεσον, ὅπως μὴ γένηται αὐτῷ
χρονοτριβῆσαι ἐν τῇ Ἀσίᾳ· ἔσπευδε γὰρ, εἰ δυνατὸν ἦν αὐτῷ, τὴν ἡμέραν τῆς
πεντηκοστῆς γενέσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα.
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TKIS 16. Paavali oli näet päättänyt purjehtia Efeson ohi, jottei tulisi kuluttaneeksi aikaa Aasiassa,
sillä hän kiirehti ollakseen, jos se oli hänelle mahdollista, helluntaipäivänä Jerusalemissa.
FiSTLK2017 16. Sillä Paavali oli päättänyt purjehtia Efeson ohi, ettei häneltä kuluisi aikaa Aasiassa.
Hän näet piti kiirettä ehtiäkseen, jos mahdollista, helluntaiksi Jerusalemiin.
Biblia1776 16. Sillä Paavali oli päättänyt purjehtia Epheson ohitse, ettei hän Asiassa aikaa
kuluttaisi; sillä hän kiiruhti, jos hänelle olis mahdollinen ollut, helluntaiksi Jerusalemiin.
CPR1642 16. Ja lähimmäistä päiwä jälken tulimma me Miletumijn: sillä Pawali oli aicoinut purjehtia
Epheson ohidze ettei hän Asias aica culutais: sillä hän kijruhti ( jos hänelle olis mahdollinen ollut )
Heluntaixi Jerusalemijn.
UT1548 16. Ja lehimeisen peiuen ielken/ tulima me Miletum/ Sille ette Pauali oli aikonut Ephesin
ohitze puriechtia/ ettei hen aica culutais Asias. Sille ette hen kijructi( ios henelle olis madholinen
ollut) Heluntaixi tulla Jerusalemijn.( Ja lähimmäisen päiwän jälkeen/ tulimme me Miletoon/ Sillä
että Pawali oli aikonut Ephesin ohitse purjehtia/ ettei hän aikaa kuluttaisi Asiassa. Sillä että hän
kiiruusti( jos hänellä olisi mahdollinen ollut) Helluntaiksi tulla Jerusalemiin.)
Ref2016NTSve 16. Paulus hade nämligen beslutat att segla förbi Efesus, för att han inte skulle bli
fördröjd i Asien, eftersom han skyndade för att om möjligt vara i Jerusalem till pingstdagen.
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TR Scriverer 17. Ἀπὸ δὲ τῆς Μιλήτου πέμψας εἰς Ἔφεσον μετεκαλέσατο τοὺς
πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας.
Gr-East 17. Ἀπὸ δὲ τῆς Μιλήτου πέμψας εἰς Ἔφεσον μετεκαλέσατο τοὺς πρεσβυτέρους
τῆς ἐκκλησίας.
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TKIS 17. Miletosta hän lähetti sanan Efesoon ja kutsui luokseen seurakunnan vanhimmat.
FiSTLK2017 17. Mutta Miletosta hän lähetti sanan Efesoon ja kutsui luokseen seurakunnan
vanhimmat.
Biblia1776 17. Mutta hän lähetti Miletosta sanan Ephesoon ja kutsutti seurakunnan vanhimmat.
CPR1642 17. MUtta hän lähetti Miletumist sanan Ephesoon ja cudzutti Seuracunnan wanhimmat
tygöns.
UT1548 17. Mutta hen lehetti Miletumist sanan Ephesin/ ia cutzutti Seurakunnan Wanhimmat
tygens.( Mutta hän lähetti Miletosta sanan Ephesiin/ ja kutsutti seurakunnan wanhimmat tykönsä.)
Ref2016NTSve 17. Men från Miletus skickade han bud till Efesus och kallade (till sig)
församlingens äldste.
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TR Scriverer 18. ὡς δὲ παρεγένοντο πρὸς αὐτόν, εἶπεν αὐτοῖς, Ὑμεῖς ἐπίστασθε, ἀπὸ
πρώτης ἡμέρας ἀφ’ ἧς ἐπέβην εἰς τὴν Ἀσίαν, πῶς μεθ’ ὑμῶν τὸν πάντα χρόνον
ἐγενόμην,
Gr-East 18. ὡς δὲ παρεγένοντο πρὸς αὐτὸν, εἶπεν αὐτοῖς· Ὑμεῖς ἐπίστασθε, ἀπὸ
πρώτης ἡμέρας ἀφ’ ἧς ἐπέβην εἰς τὴν Ἀσίαν, πῶς μεθ’ ὑμῶν τὸν πάντα χρόνον
ἐγενόμην,
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TKIS 18. Heidän saavuttuaan hänen luokseen hän sanoi heille: "Tiedätte, kuinka ensimmäisestä
päivästä lähtien, jona tulin Aasiaan, olen kaiken aikaa ollut kanssanne;

FiSTLK2017 18. Kun he saapuivat hänen luokseen, hän sanoi heille: "Te tiedätte ensimmäisestä
päivästä asti, kun tulin Aasian maakuntaan, miten olen kaiken aikaa ollut kanssanne,
Biblia1776 18. Kuin he tulivat hänen tykönsä, sanoi hän heille: te tiedätte, kuinka minä olen ollut
kaiken ajan teidän tykönänne ensimmäisestä päivästä, jona minä Asiaan tulin,
CPR1642 18. Cosca he tulit sanoi hän heille: te tiedätte cuinga minä olen ollut aina teidän tykönän
ensimäisest päiwäst asti cuin minä Asiaan tulin:
UT1548 18. Coska he nyt tulit henen tygens/ sanoi hen heille/ Te tiedhette quinga mine olen ollut
aina teiden tykenen/ sijte ensimeisest peiuest asti/ quin mine Asian tulin/( Koska he nyt tulit hänen
tykönsä/ sanoi hän heille/ Te tiedätte kuinka minä olen ollut aina teidän tykönän/ siitä
ensimmäisestä päiwästä asti/ kuin minä Asiaan tulin/)
Ref2016NTSve 18. Och när de hade kommit till honom, sa han till dem: Ni vet hur jag har umgåtts
med er under hela tiden från den första dagen då jag kom till Asien,
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TR Scriverer 19. δουλεύων τῷ Κυρίῳ μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πολλῶν

δακρύων καὶ πειρασμῶν τῶν συμβάντων μοι ἐν ταῖς ἐπιβουλαῖς τῶν Ἰουδαίων•
Gr-East 19. δουλεύων τῷ Κυρίῳ μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πολλῶν δακρύων
καὶ πειρασμῶν τῶν συμβάντων μοι ἐν ταῖς ἐπιβουλαῖς τῶν Ἰουδαίων,
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tō
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peirasmōn
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G2532 G3986
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ja
koettelemuksin
väijytyksissä
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Ἰουδαίων·
Ioudaiōn
G2453
juutalaisten
TKIS 19. palvellen Herraa kaikessa nöyränä ja (monin) kyynelin, koettelemuksissa, jotka ovat
kohdanneet minua juutalaisten salahankkeitten vuoksi;
FiSTLK2017 19. kuinka olen palvellut Herraa kaikella nöyryydellä ja monin kyynelin ja
koettelemuksissa, jotka ovat kohdanneet minua juutalaisten salahankkeiden tähden;
Biblia1776 19. Palvellen Herraa kaikella sydämen nöyryydellä, ja monilla kyyneleillä, ja kiusauksilla,
jotka minulle Juudalaisten väijymisistä tapahtuivat:
CPR1642 19. Palwellen HERra caikella sydämen nöyrydellä ja monilla kyyneleillä ja kiusauxilla jotca
minun cohtani Judalaisten wäjymisest tulit:
UT1548 19. paluellen HERRA caiken sydhemen neurydhen cansa/ ia monilla Kynelille/ ia
kiusauxilla/ iotca minun cochtani tulit Juttain wäghymisest/( palwellen HERRAA kaiken sydämen
nöyryyden kanssa/ ja monilla kyyneleillä/ ja kiusauksilla/ jotka minun kohtaani tuli juuttain
wäijymisestä/)

Ref2016NTSve 19. att jag har tjänat Herren i all ödmjukhet och under många tårar och prövningar,
som jag har utsatts för genom judarnas anslag,
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TR Scriverer 20. ὡς οὐδὲν ὑπεστειλάμην τῶν συμφερόντων, τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν καὶ
διδάξαι ὑμᾶς δημοσίᾳ καὶ κατ’ οἴκους,
Gr-East 20. ὡς οὐδὲν ὑπεστειλάμην τῶν συμφερόντων τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν καὶ
διδάξαι ὑμᾶς δημοσίᾳ καὶ κατ’ οἴκους,

ὡς

οὐδὲν

ὑπεστειλάμην τῶν

συμφερόντων τοῦ

hōs
ouden
hypesteilamēn tōn
symferontōn
G5613 G3762
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ja
huone huoneelta
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opettamasta teitä
TKIS 20. kuinka en ole salannut mitään julistaessani teille sitä, mikä on hyödyllistä ja opettaessani
teitä julkisesti ja huone huoneelta.
FiSTLK2017 20. kuinka en ole vetäytynyt pois julistamasta teille sitä, mikä on hyödyllistä, ja
opettamasta teitä julkisesti ja huone huoneelta.
Biblia1776 20. Etten minä ole mitään tarpeellista teiltä salannut, jota en minä ole teille ilmoittanut,
ja olen teille opettanut julkisesti ja huone huoneelta,
CPR1642 20. En ole minä myös mitän tarpellista teildä salannut jota en minä ole teille ilmoittanut
mutta olen teitä opettanut julkisest ja erinäns.
UT1548 20. Quinga mine mös en ole miteken tarpelista teilde salanut/ iota em mine ole teille
ilmoittanut/ ia opettanut teite iulkisesta ia erinense/( Kuinka minä myös en ole mitäkään
tarpeellista teiltä salannut/ jota en minä ole teille ilmoittanut/ ja opettanut teitä julkisesti ja
erinensä/)
Ref2016NTSve 20. (och) hur jag inte har hållit undan något som kunde vara (er) till nytta, utan har
predikat för er och undervisat er, offentligt och i hemmen,
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TR Scriverer 21. διαμαρτυρόμενος Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησι τὴν εἰς τὸν Θεὸν
μετάνοιαν, καὶ πίστιν τὴν εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν.
Gr-East 21. διαμαρτυρόμενος Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησι τὴν εἰς τὸν Θεὸν μετάνοιαν καὶ
πίστιν τὴν εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν.

καὶ
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G3341
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uskoa
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Herraamme meidän Jeesukseen Kristukseen
TKIS 21. Olen vakaasti julistanut sekä juutalaisille että kreikkalaisille mielenmuutosta Jumalan
suhteen ja uskoa Herraamme Jeesukseen Kristukseen.
FiSTLK2017 21. Olen todistanut sekä juutalaisille että kreikkalaisille parannusta kääntymyksessä
Jumalan puoleen ja uskoa meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen.
Biblia1776 21. Todistain sekä Juudalaisille että Grekiläisille sitä kääntymystä, joka Jumalan tykö
on, ja sitä uskoa, joka meidän Herran Jesuksen Kristuksen päälle on.
CPR1642 21. Todistain sekä Judalaisten että Grekein edes sitä parannust cuin Jumalan edes on ja
sitä usco joca meidän HERran Jesuxen Christuxen päälle on.
UT1548 21. todhistain seke Juttain ette Grekein edes site Paranost/ ioca on Jumalan edes/ Ja sen
Wskon/ ioca on meiden HERRAN Iesusen Christusen päle.( todistan seka juuttain että krekein
edessä sitä parannusta/ joka on Jumalan edessä/ Ja sen uskon/ joka on meidän HERRAN
Jesuksen Kristuksen päälle.)
Ref2016NTSve 21. och vittnat både för judar och greker om omvändelse till Gud, och (om) tron på
vår Herre Jesus Kristus.
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TR Scriverer 22. καὶ νῦν ἰδού, ἐγὼ δεδεμένος τῷ πνεύματι πορεύομαι εἰς Ἰερουσαλήμ,
τὰ ἐν αὐτῇ συναντήσοντά μοι μὴ εἰδώς,
Gr-East 22. καὶ νῦν ἰδοὺ ἐγὼ δεδεμένος τῷ πνεύματι πορεύομαι εἰς Ἱερουσαλήμ, τὰ ἐν
αὐτῇ συναντήσοντά μοι μὴ εἰδώς,
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TKIS 22. Mutta nyt, katso, matkustan hengessä sidottuna Jerusalemiin tietämättä, mitä minulle
siellä tapahtuu,
FiSTLK2017 22. Nyt, katso, minä matkustan Hengen sitomana Jerusalemiin, enkä tiedä, mikä siellä
kohtaa minua.
Biblia1776 22. Ja nyt katso, minä sidottuna hengessä matkustan Jerusalemiin, enkä tiedä, mitä
minulle siellä tapahtuman pitää:

CPR1642 22. Ja cadzo minä sidottuna Hengesä matcustan Jerusalemijn engä tiedä mitä minulle
siellä tapahtu:
UT1548 22. Ja nyt catzos/ Mine Hengesse sidhottuna/ matkustan Jerusalemijn/ en tiedhe mite
minun cochtani sielle tuleua ombi/( Ja nyt katsos/ Minä hengessä sidottuna/ matkustan
Jerusalemiin/ en tiedä mitä minun kohtaani siellä tulewa ompi/)
Ref2016NTSve 22. Och se, bunden i Anden går jag nu till Jerusalem, och vet inte vad som där ska
hända mig,
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TR Scriverer 23. πλὴν ὅτι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον κατὰ πόλιν διαμαρτύρεται λέγον ὅτι
δεσμά με καὶ θλίψεις μένουσιν.
Gr-East 23. πλὴν ὅτι τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον κατὰ πόλιν διαμαρτύρεται λέγον ὅτι δεσμά με
καὶ θλίψεις μένουσιν.
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ὅτι
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διαμαρτύρεται λέγον
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hoti
to
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polin
Pneuma to
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G2596 G4172
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G3754 G3588 G4151 G3588 G40
G1263
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kaupungissa todistaa
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legon
G3004
sanoen

μένουσιν

hoti
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kai
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ahdistukset odottavat
TKIS 23. paitsi että Pyhä Henki joka kaupungissa todistaa minulle sanoen, että kahleet ja
ahdistukset minua odottavat.
FiSTLK2017 23. Sen vain tiedän, että Pyhä Henki jokaisessa kaupungissa todistaa minulle ja
sanoo, että kahleet ja ahdistukset odottavat minua.
Biblia1776 23. Vaan että Pyhä Henki jokaisessa kaupungissa tunnustaa ja sanoo siteet ja murheet
minun edessäni olevan.
CPR1642 23. Waan että Pyhä Hengi jocaidzes Caupungis ennusta ja sano sitet ja murhet minua
siellä odottawan.
UT1548 23. Waan ette se Pyhe Hengi/ iocaitzes Caupungis ennusta ia sano/ Ette Siteit ia Murehet
odhottauat minua sielle.( Waan että se Pyhä Henki/ jokaisessa kaupungissa ennustaa ja sanoo/
Että siteet ja murheet odottawat minua siellä.)
Ref2016NTSve 23. utom det att den Helige Ande i alla städer vittnar och säger, att bojor och
lidanden väntar mig.
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TR Scriverer 24. ἀλλ’ οὐδενὸς λόγον ποιοῦμαι, οὐδὲ ἔχω τὴν ψυχήν μου τιμίαν ἐμαυτῷ,

ὡς τελειῶσαι τὸν δρόμον μου μετὰ χαρᾶς, καὶ τὴν διακονίαν ἣν ἔλαβον παρὰ τοῦ
Κυρίου Ἰησοῦ, διαμαρτύρασθαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ.
Gr-East 24. ἀλλ’ οὐδενὸς λόγον ποιοῦμαι οὐδὲ ἔχω τὴν ψυχήν μου τιμίαν ἐμαυτῷ, ὡς

τελειώσαι τὸν δρόμον μου μετὰ χαρᾶς καὶ τὴν διακονίαν ἣν ἔλαβον παρὰ τοῦ Κυρίου

Ἰησοῦ, διαμαρτύρασθαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ.
ἀλλ’ οὐδενὸς
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TKIS 24. Mutta en (mistään välitä enkä) pidä henkeäni itselleni kalliina*, jotta (iloiten) täyttäisin
juoksuni ja sen viran, jonka Herralta Jeesukselta olen saanut: Jumalan armon ilosanoman
todistamisen.
FiSTLK2017 24. En kuitenkaan pidä henkeäni itselleni minkään arvoisena, kunhan vain täytän
juoksuni ilolla ja sen viran, jonka olen saanut Herralta Jeesukselta: Jumalan armon evankeliumin
todistamisen.
Biblia1776 24. Mutta en minä siitä lukua pidä, enkä tottele paljon hengestäni: että minä juoksuni
päättäisin ilolla ja sen viran, jonka minä olen Herralta Jesukselta saanut, todistaakseni
evankeliumia Jumalan armosta.
CPR1642 24. Mutta en minä nijstä lucua pidä engä tottele paljo hengestäni että minä juoxuni
täytäisin ilolla ja sen wiran jonga minä olen HERralda Jesuxelda ottanut todistaxeni Evangeliumi
Jumalan armosta.
UT1548 24. Mutta em mine nijste miten tottele/ Enge mös palio lucu pidhe He'gesteni. Senpäle ette
mine teutteisin minun Jooxoni ilolla/ ia sen Wirghan ionga mine ottanut olen Herralda Iesuselda/
todhistaxen Euangeliumi Jumalan armoista.( Mutta en minä niistä mitään tottele/ Enkä myös
paljon lukua pidä hengestäni. Sen päälle että minä täyttäisin minun juoksuni ilolla/ ja sen wiran
jonka minä ottanun olen Herralta Jesukselta/ todistaaksen ewankeliumin Jumalan armosta.)
Ref2016NTSve 24. Men inte något av detta rör mig, inte heller anser jag att mitt liv har något värde
för mig själv. Jag vill endast med glädje få fullborda mitt lopp och den tjänst som jag har tagit emot
av Herren Jesus, att vittna om Guds nåds evangelium.
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TR Scriverer 25. καὶ νῦν ἰδού, ἐγὼ οἶδα ὅτι οὐκέτι ὄψεσθε τὸ πρόσωπόν μου ὑμεῖς
πάντες, ἐν οἷς διῆλθον κηρύσσων τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.
Gr-East 25. καὶ νῦν ἰδοὺ ἐγὼ οἶδα ὅτι οὐκέτι ὄψεσθε τὸ πρόσωπόν μου ὑμεῖς πάντες,
ἐν οἷς διῆλθον κηρύσσων τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.
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TKIS 25. Ja nyt, katso, tiedän, ettei kasvojani enää näe kukaan teistä, joitten keskellä olen vaeltanut
saarnaten Jumalan valtakuntaa.
FiSTLK2017 25. Nyt, katso, minä tiedän, ettette enää saa nähdä kasvojani, ei kukaan teistä, joiden
keskuudessa olen vaeltanut ja saarnannut Jumalan valtakuntaa.
Biblia1776 25. Ja nyt katso, minä tiedän, ettette silleen saa nähdä minun kasvojani, kaikki te, joiden
kautta minä olen vaeltanut ja Jumalan valtakuntaa saarnannut.
CPR1642 25. Ja cadzo minä tiedän ettet te sillen saa nähdä minun caswojani caicki te joidenga
cautta minä olen waeldanut ja Jumalan waldacunda saarnannut.
UT1548 25. Ja nyt catzos/ mine tiedhen ettei te sillen saa nähdä minun Casuotani caiki te ioinenga
cautta mine olen waeltanut/ ia sarnanut Jumalan Waldakunda.( Ja nyt katsos/ minä tiedän ettei te
silleen saa nähdä minun kaswojani kaikki te joinenka kautta minä olen waeltanut/ ja saarnannut
Jumalan waltakuntaa.)
Ref2016NTSve 25. Och se, jag vet nu att ni inte mer ska få se mitt ansikte, ni alla bland vilka jag har
gått omkring och predikat Guds rike.
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TR Scriverer 26. διὸ μαρτύρομαι ὑμῖν ἐν τῇ σήμερον ἡμέρᾳ, ὅτι καθαρὸς ἐγὼ ἀπὸ τοῦ

αἵματος πάντων
Gr-East 26. διό μαρτύρομαι ὑμῖν ἐν τῇ σήμερον ἡμέρᾳ ὅτι καθαρός ἐγὼ ἀπὸ τοῦ
αἵματος πάντων·
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TKIS 26. Sen vuoksi todistan teille tänä päivänä, että olen viaton kaikkien vereen.
FiSTLK2017 26. Sen tähden todistan teille tänä päivänä, että minä olen viaton kaikkien vereen.
Biblia1776 26. Sentähden minä todistan teille tänäpänä, että minä olen viatoin kaikkein verestä.
CPR1642 26. Sentähden minä todistan teille tänäpän että minä olen wiatoin caickein werestä:

UT1548 26. Senteden mine todhistan teille tenepene/ Ette mine wiatoin olen caikein Wereste/(
Sentähden minä todistan teille tänäpänä/ että minä wiatoin olen kaikkein werestä/)
Ref2016NTSve 26. Därför (vill) jag denna dag bedyra för er, att jag inte är skyldig till någons blod.
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TR Scriverer 27. οὐ γὰρ ὑπεστειλάμην τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν πᾶσαν τὴν βουλὴν τοῦ
Θεοῦ.
Gr-East 27. οὐ γὰρ ὑπεστειλάμην τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν πᾶσαν τὴν βουλὴν τοῦ Θεοῦ.
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TKIS 27. Sillä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille kaikkea Jumalan päätöstä.
FiSTLK2017 27. Sillä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille Jumalan koko neuvoa.
Biblia1776 27. Sillä en minä ole estänyt itsiäni ilmoittamasta teille kaikkea Jumalan neuvoa.
CPR1642 27. Sillä en minä ole mitän teildä salannut waan olen teille caiken Jumalan neuwon
ilmoittanut.
UT1548 27. Sille em mine ole miteken salanut teilde/ iota em mine ole teille ilmoittanut/ caiken
Jumalan neuuon.( Sillä en minä ole mitäkään salannut teiltä/ jota en minä ole teille ilmoittanut/
kaiken Jumalan neuwon.)
Ref2016NTSve 27. För jag har inte undandragit mig från att förkunna hela Guds rådslut för er.
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TR Scriverer 28. προσέχετε οὖν ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ, ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ

Ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ
τοῦ ἰδίου αἵματος.
Gr-East 28. προσέχετε οὖν ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ, ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ

ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ, ἣν
περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος.
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TKIS 28. Ottakaa siis vaari itsestänne ja koko laumasta, johon Pyhä Henki on pannut teidät
kaitsijoiksi, paimentamaan Jumalan seurakuntaa, jonka Hän omalla verellään on itselleen
ansainnut.
FiSTLK2017 28. Ottakaa siis vaari itsestänne ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on pannut
teidät kaitsijoiksi paimentamaan Jumalan seurakuntaa, jonka hän omalla verellään on itselleen
ansainnut.
Biblia1776 28. Niin ottakaat siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on teidät
piispoiksi pannut, kaitsemaan Jumalan seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä ansainnut on.
CPR1642 28. NIjn ottacat sijs idzestänne waari ja caikesta laumasta johon Pyhä Hengi on teidän
Pispaxi pannut caidzeman Jumalan Seuracunda jonga hän werelläns on woittanut.
UT1548 28. Nin ottacat sis nyt itzesten waari/ ia caikesta Laumasta/ ioillen pyhe Hengi ombi teite
pannut Pispaxi/ caitzemaan Jumalan seurakunda/ ionga hen on Werens cautta woittanut.( Niin
ottakaat siis nyt itsestänne waari/ ja kaikesta laumasta/ joillen Pyhä Henki ompi teitä pannut
piispaksi/ kaitsemaan Jumalan seurakuntaa/ jonka hän on werensä kautta woittanut.)
Ref2016NTSve 28. Ge därför akt på er själva och på hela den hjord som den Helige Ande har satt er
som ledare över, till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.
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TR Scriverer 29. ἐγὼ γὰρ οἶδα τοῦτο, ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ τὴν ἄφιξίν μου λύκοι
βαρεῖς εἰς ὑμᾶς, μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου•
Gr-East 29. ἐγὼ γὰρ οἶδα τοῦτο, ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ τὴν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς
εἰς ὑμᾶς μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου·
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TKIS 29. Sillä tiedän (sen), että lähtöni jälkeen keskellenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa
säästä.
FiSTLK2017 29. Minä tiedän, että lähtöni jälkeen keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät
laumaa säästä,
Biblia1776 29. Sillä minä tiedän minun lähtemiseni jälkeen tulevan teidän sekaanne hirmuiset
sudet, jotka ei laumaa säästä.
CPR1642 29. Sillä minä tiedän minun lähtemiseni jälken tulewan teidän secaan hirmuiset sudet
jotca ei lauma armahda.
UT1548 29. Sille sen mine tiedhen/ ette minun lechtemisen ielken/ tuleuat teiden secaan hirmuiset
Sudhet/ iotca eiuet Lauman päle armaitze.( Sillä sen minä tiedän/ että minun lähtemisen jälkeen/
tulewat teidän sekaan hirmuiset sudet/ jotka eiwät lauman päälle armaitse.)
Ref2016NTSve 29. För detta vet jag, att sedan jag har lämnat er, ska grymma vargar komma in
bland er, och de ska inte skona hjorden.
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TR Scriverer 30. καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα, τοῦ
ἀποσπᾷν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν.
Gr-East 30. καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα τοῦ
ἀποσπᾶν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν.
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TKIS 30. Ja omasta joukostanne nousee miehiä, jotka puhuvat väärää puhetta, vetääkseen
opetuslapset mukaansa.
FiSTLK2017 30. ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää oppia puhuvat
vetääkseen opetuslapset mukaansa.
Biblia1776 30. Ja itse teistänne nousevat miehet, jotka vääryyttä puhuvat, vetääksensä pois
opetuslapsia peräänsä.
CPR1642 30. Ja teidän seastan nousewat miehet jotca wäärä opetusta puhuwat ja wetäwät
Opetuslapsia tygöns.
UT1548 30. Ja mös teiste itzestenne ylesnouseuat Miehet/ iotca wären Opetuxen puhuuat/ ia
wetäuet Opetuslapsi tygens.( Ja myös teistä itsestänne ylös nousewat miehet/ jotka wäärän
opetuksen puhuwat/ ja wetäwät opetuslapsia tykönsä.)
Ref2016NTSve 30. Och bland er själva ska (det) träda fram män som ska predika villoläror, för att
dra lärjungar till sig själva.
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TR Scriverer 31. διὸ γρηγορεῖτε, μνημονεύοντες ὅτι τριετίαν νύκτα καὶ ἡμέραν οὐκ
ἐπαυσάμην μετὰ δακρύων νουθετῶν ἕνα ἕκαστον.
Gr-East 31. διὸ γρηγορεῖτε, μνημονεύοντες ὅτι τριετίαν νύκτα καὶ ἡμέραν οὐκ
ἐπαυσάμην μετὰ δακρύων νουθετῶν ἕνα ἕκαστον.
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TKIS 31. Valvokaa siis, muistaen, että kolmeen vuoteen en ole lakannut yötä päivää kyynelin
neuvomasta itse kutakin.
FiSTLK2017 31. Valvokaa sen tähden ja muistakaa, että olen kolme vuotta lakkaamatta yötä ja
päivää kyynelin neuvonut teitä itse kutakin.
Biblia1776 31. Sentähden valvokaat, muistain etten minä kolmena ajastaikana ole lakannut yöllä ja
päivällä teitä kyyneleillä neuvomasta itsekutakin.
CPR1642 31. Sentähden olcat walpat ja muistacat etten minä colmena ajastaicana ole lacainnut
öillä ja päiwillä cutakin teitä kyyneleillä neuwomasta.
UT1548 31. Senteden olcat walpat ia muistacat sen päle/ Etten mine colmen aijastaian siselle/ ole
lacannut öille ia peiuille/ itzecutakin teite kynelden cansa neuuomasta.( Sen tähden olkaat
walppaat ja muistakaat sen päälle/ Etten minä kolmen ajastajan sisällä/ ole lakannut yöllä ja
päiwälla/ itsekutakin teitä kyynelten kanssa neuwomasta.)
Ref2016NTSve 31. Därför, vaka och tänk på att jag i tre år, natt och dag, inte har upphört att under
tårar förmana var och en av er.
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TR Scriverer 32. καὶ τὰ νῦν παρατίθεμαι ὑμᾶς, ἀδελφοὶ, τῷ Θεῷ καὶ τῷ λόγῳ τῆς

χάριτος αὐτοῦ, τῷ δυναμένῳ ἐποἰκοδομῆσαι, καὶ δοῦναι ὑμῖν κληρονομίαν ἐν τοῖς
ἡγιασμένοις πᾶσιν.
Gr-East 32. καὶ τὰ νῦν παρατίθεμαι ὑμᾶς, ἀδελφοί, τῷ Θεῷ καὶ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος

αὐτοῦ τῷ δυναμένῳ ἐποικοδομῆσαι καὶ δοῦναι ὑμῖν κληρονομίαν ἐν τοῖς ἡγιασμένοις
πᾶσιν.
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TKIS 32. Ja nyt uskon teidät (,veljet,) Jumalan ja Hänen armonsa* sanan haltuun, Hänen, joka on
voimallinen rakentamaan teitä ja antamaan teille perintöosan kaikkien pyhitettyjen joukossa.
FiSTLK2017 32. Nyt uskon teidät, veljet, Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun, hänen, joka on
voimallinen rakentamaan teitä ja antamaan teille perintöosan kaikkien pyhitettyjen joukossa.
Biblia1776 32. Ja nyt, rakkaat veljet, minä annan teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun,
joka väkevä on teitä rakentamaan ja antamaan teille perinnön kaikkein pyhitettyin seassa.
CPR1642 32. Ja rackat weljet minä annan teidän Jumalan ja hänen armons sanan halduun joca
wäkewä on teitä rakendaman ja andaman teille perinnön caickein pyhitettyin seasa.
UT1548 32. Ja nyt/ rackat Weliet/ Mine annan teiden Jumalan/ ia henen Armoins Sanan haltun/
ioca wäkeue on teite ylesrakendamaan/ ia andaman teille Perimisen caikein Pyhitettyen seas.( Ja
nyt/ rakkaat weljet/ Minä annan teidän Jumalan/ ja hänen armonsa sanan haltuun/ joka wäkewä
on teitä ylös rakentamaan/ ja antamaan teille perimisen kaikkein pyhitettyjen seassa.)
Ref2016NTSve 32. Och nu, bröder, överlämnar jag er åt Gud och hans nåds ord, som är mäktig att
uppbygga er och ge er arvedel bland alla dem som är helgade.
TR Scriverer 33. ἀργυρίου ἢ χρυσίου ἢ ἱματισμοῦ οὐδενὸς ἐπεθύμησα.
Gr-East 33. ἀργυρίου ἢ χρυσίου ἢ ἱματισμοῦ οὐδενὸς ἐπεθύμησα·
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TKIS 33. En ole halunnut kenenkään hopeaa tai kultaa tai vaatteita.
FiSTLK2017 33. En ole halunnut kenenkään hopeaa, kultaa tai vaatteita.
Biblia1776 33. En minä ole yhdenkään hopiaa eikä kultaa eikä vaatteita pyytänyt.
CPR1642 33. En minä ole yhdengän hopiata eli culda elickä waatteita pyytänyt:

UT1548 33. Em mine ole ydhengen Hopia eli Culda elike Waatteita pytenyt/( En minä ole
yhdenkään hopeaa eli kultaa elika waatteita pyytänyt/)
Ref2016NTSve 33. Silver eller guld eller kläder har jag inte begärt av någon,
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TR Scriverer 34. αὐτοὶ δὲ γινώσκετε ὅτι ταῖς χρείαις μου καὶ τοῖς οὖσι μετ’ ἐμοῦ
ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται.
Gr-East 34. αὐτοὶ γινώσκετε ὅτι ταῖς χρείαις μου καὶ τοῖς οὖσι μετ’ ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἱ
χεῖρες αὗται.
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TKIS 34. (vaan) tiedätte itse, että nämä käteni ovat palvelleet minun ja seuralaisteni tarpeita.
FiSTLK2017 34. Tiedätte itse, että nämä käteni ovat työllään hankkineet, mitä tovereitteni kanssa
olen tarvinnut.
Biblia1776 34. Vaan te itse tiedätte, että nämät kädet ovat minua tarpeissani ja niitä, jotka minun
kanssani olivat, palvelleet.
CPR1642 34. Sillä idze te kyllä tiedätte että nämät kädet owat minun tarpeni ja nijden jotca minun
cansani olit saattanet.
UT1548 34. Sille te itze kylle tiedhette ette nämet Kädhet ouat minun Tarpeheni/ ia ninen iotca
minun cansani olit/ saattanet.( Sillä te itse kyllä tiedätte että nämät kädet owat minun tarpeeni/ ja
niiden jotka minun kanssani olit/ saattaneet.)
Ref2016NTSve 34. utan ni vet själva, att dessa händer har sörjt för mina behov och för dem som
var med mig.
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TR Scriverer 35. πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν, ὅτι οὕτω κοπιῶντας δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν

ἀσθενούντων, μνημονεύειν τε τῶν λόγων τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ὅτι αὐτὸς εἶπε,
Μακάριόν ἐστι διδόναι μᾶλλον ἢ λαμβάνειν.
Gr-East 35. πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν ὅτι οὕτω κοπιῶντας δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν
ἀσθενούντων, μνημονεύειν τε τῶν λόγων τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ὅτι αὐτὸς εἶπε·
μακάριόν ἐστι μᾶλλον διδόναι ἢ λαμβάνειν.
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TKIS 35. Olen teille kaikessa osoittanut, että näin työtä tehden tulee huolehtia heikoista ja muistaa
Herran Jeesuksen sanat — että Hän itse sanoi: 'Autuaampi on antaa kuin ottaa.'”
FiSTLK2017 35. Kaikessa olen osoittanut teille, että näin työtä tehden tulee huolehtia heikoista ja
muistaa nämä Herran Jeesuksen sanat, jotka hän itse sanoi: 'Autuaampaa on antaa kuin ottaa
vastaan.'"
Biblia1776 35. Kaikki olen minä teille osoittanut, että niin pitää työtä tehtämän: heikkoja
korjattaman ja muistettaman Herran Jesuksen sanoja, jotka hän sanoi: autuaampi on antaa kuin
ottaa.
CPR1642 35. Minä olen teille caicki ilmoittanut että nijn pitä työtä tehtämän: corjaman heickoja ja
muistaman HERran Jesuxen sanoja cuin hän sanoi: autuambi on anda cuin otta.
UT1548 35. Mine olen teille caiki ilmoittanut/ Ette nin töte tehden pite coriaman nijte heickoia/ Ja
muistaman HERRAN IesuSEN sanan päle/ iota hen sanoi/ Autuambi on anda quin otta.( Minä olen
teille kaikki ilmoittanut/ Että niin työtä tehden pitää korjaaman niitä heikkoja/ Ja muistaman
HERRAN Jesuksen sanan päälle/ jota hän sanoi/ Autuaampi on antaa kuin ottaa.)
Ref2016NTSve 35. I allt har jag visat er, att så måste man arbeta och ta sig an de svaga och
komma ihåg Herren Jesu ord, då han sa: Det är mer välsignat att ge än att få.
36
TR Scriverer 36. Καὶ ταῦτα εἰπών, θεὶς τὰ γόνατα αὐτοῦ, σὺν πᾶσιν αὐτοῖς προσηύξατο.
Gr-East 36. καὶ ταῦτα εἰπὼν, θεὶς τὰ γόνατα αὐτοῦ σὺν πᾶσιν αὐτοῖς προσηύξατο.
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TKIS 36. Tämän sanottuaan hän polvistui ja rukoili kaikkien heidän kanssaan.
FiSTLK2017 36. Tämän sanottuaan hän polvistui ja rukoili heidän kaikkien kanssa.

Biblia1776 36. Ja kuin hän nämät sanonut oli, lankesi hän polvillensa ja rukoili kaikkein heidän
kanssansa.
CPR1642 36. Ja cuin hän nämät sanonut oli langeis hän polwillens ja rucoili caickein heidän
cansans.
UT1548 36. Ja quin hen näme sanonut oli/ langesi hen poluillens ia Rucoli heiden caikein cansa.(
Ja kuin hän nämä sanonut oli/ lankesi hän polwillensa ja rukoili heidän kaikkein kanssa.)
Ref2016NTSve 36. Och när han hade sagt detta, föll han på knä och bad tillsammans med dem
alla.
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TR Scriverer 37. ἱκανὸς δὲ ἐγένετο κλαυθμὸς πάντων• καὶ ἐπιπεσόντες ἐπὶ τὸν τράχηλον
τοῦ Παύλου κατεφίλουν αὐτόν,
Gr-East 37. ἱκανὸς δὲ ἐγένετο κλαυθμὸς πάντων, καὶ ἐπιπεσόντες ἐπὶ τὸν τράχηλον τοῦ
Παύλου κατεφίλουν αὐτόν,
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Paavalin sydämellisesti suudellen häntä
TKIS 37. Kaikki itkivät haikeasti, heittäytyivät Paavalin kaulaan ja suutelivat häntä rakkaasti.
FiSTLK2017 37. He ratkesivat kaikki haikeasti itkemään ja lankesivat Paavalin kaulaan ja suutelivat
häntä.
Biblia1776 37. Ja suuri itku tuli heille kaikille ja lankesivat Paavalin kaulaan ja suuta antoivat hänen,
CPR1642 37. Ja suuri itcu tuli heille caikille ja langeisit Pawalin caulaan ja suuta annoit hänelle
murehtien enimmitten sen sanan tähden cuin hän oli sanonut:
UT1548 37. Ja tuli swri idku heille caikille/ Ja langesit Paualin caulan/ ia swtannoit henen
murechtien/ Enimitten sen sanan tedhen/ quin hen oli sanonut/( Ja tuli suuri itku heille kaikille/ Ja
lankesit Pawalin kaulaan/ ja suuta annoit hänen murehtien/ Enimmitten sen sanan tähden/ kuin
hän oli sanonut/)
Ref2016NTSve 37. Och alla grät mycket och omfamnade Paulus och kysste honom.
38
TR Scriverer 38. ὀδυνώμενοι μάλιστα ἐπὶ τῷ λόγῳ ᾧ εἰρήκει, ὅτι οὐκέτι μέλλουσι τὸ
πρόσωπον αὐτοῦ θεωρεῖν. προέπεμπον δὲ αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον.
Gr-East 38. ὀδυνώμενοι μάλιστα ἐπὶ τῷ λόγῳ ᾧ εἰρήκει, ὅτι οὐκέτι μέλλουσι τὸ
πρόσωπον αὐτοῦ θεωρεῖν. προέπεμπον δὲ αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον.
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TKIS 38. Eniten heitä suretti se sana jonka hän oli sanonut, etteivät he enää näkisi hänen
kasvojaan. Ja he saattoivat hänet laivaan.
FiSTLK2017 38. Eniten heitä suretti se sana, jonka hän oli sanonut, etteivät he enää saisi nähdä
hänen kasvojaan. He saattoivat hänet laivaan.
Biblia1776 38. Murehtien suuresti sen sanan tähden, jonka hän oli sanonut, ettei heidän pitänyt
enempi hänen kasvojansa näkemän. Ja he saattivat häntä haahteen.
CPR1642 38. Ettei heidän pitänyt enämbi hänen caswojans näkemän. Ja saatit händä hahten.
UT1548 38. Ettei heiden pitenyt enembi henen Caswotans näkemen. Ja nin he saatit hende
Hachteen.( Ettei heidän pitänyt enempi hänen kaswojansa näkemän. Ja niin he saatit häntä
haahteen.)
Ref2016NTSve 38. Det som bedrövade dem mest var det ord som han hade sagt, att de inte mer
skulle få se hans ansikte. Sedan följde de honom till skeppet.

Apostolien teot 21 (Acts
1
TR Scriverer 1. Ὡς δὲ ἐγένετο ἀναχθῆναι ἡμᾶς ἀποσπασθέντας ἀπ’ αὐτῶν,

εὐθυδρομήσαντες ἤλθομεν εἰς τὴν Κῶν, τῇ δὲ ἑξῆς εἰς τὴν Ῥόδον, κἀκεῖθεν εἰς
Πάταρα•
Gr-East 1. Ὡς δὲ ἐγένετο ἀναχθῆναι ἡμᾶς ἀποσπασθέντας ἀπ’ αὐτῶν, εὐθυδρομήσαντες
ἤλθομεν εἰς τὴν Κῶ, τῇ δὲ ἑξῆς εἰς τὴν Ρόδον, κἀκεῖθεν εἰς Πάταρα.
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TKIS 1. Kun olimme eronneet heistä ja lähteneet vesille, tulimme suoraan kuljettuamme Koosiin*,
seuraavana päivänä Rodokseen* ja sieltä Pataraan.
FiSTLK2017 1. Tapahtui, että erosimme heistä ja lähdimme purjehtimaan kiireesti suoraa päätä
Koos-saareen, mutta seuraavana päivänä Rodoon ja sieltä Pataraan.
Biblia1776 1. Kuin siis tapahtui, että me laskimme ulos ja heistä luovuimme, menimme me
kohdastansa Koon saareen, ja toisena päivänä Rodoon, ja sieltä Pataraan.
CPR1642 1. COsca sijs me heistä luowuimme menimmä me cohdastans Coon ja toisna päiwänä
Rodumijn ja sieldä Pataraan.
UT1548 1. COska sis nin tapachtui/ ette me heiste louuima/ puriectima me sielde/ ia tulima
oikeata Laita Coumijn/ ia toisna peiuen Rodumijn/ ia sielde Pataran.( Koska siis niin tapahtui/ että
me heistä luowuimme/ purjehdimme me sieltä/ ja tulimme oikeata laitaa kolumniin/ ja toisena
päiwän Rodumiin/ ja sieltä Pataraan.)
Ref2016NTSve 1. Och det hände efter att vi hade skilts från dem och hade lagt ut, att vi seglade
raka vägen till Kos och kom nästa (dag) till Rhodos och därifrån till Patara.
2 TR Scriverer 2. καὶ εὑρόντες πλοῖον διαπερῶν εἰς Φοινίκην, ἐπιβάντες ἀνήχθημεν.
Gr-East 2. καὶ εὑρόντες πλοῖον διαπερῶν εἰς Φοινίκην ἐπιβάντες ἀνήχθημεν.

καὶ

εὑρόντες πλοῖον διαπερῶν εἰς

Φοινίκην ἐπιβάντες
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anēchthēmen
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TKIS 2. Tavattuamme laivan, joka oli menossa Foinikiaan, nousimme siihen ja läksimme
purjehtimaan.
FiSTLK2017 2. Sieltä löysimme Foinikiaan menevän laivan, astuimme siihen ja lähdimme
purjehtimaan.
Biblia1776 2. Ja kuin me sieltä haahden löysimme, joka Phenikiaan hankitsi, siihen me astuimme,
ja läksimme matkaan.
CPR1642 2. Ja cuin me sieldä hahden saimma joca Pheniciaan hangidzi sijhen me astuimme ja
läximme matcan.
UT1548 2. Ja quin me sielle Hahden saima/ ioca Phenician Hangitzi/ sen siselle me astuima/ ia
lexime matkan.( Ja kuin me sieltä haahteen saimme/ joka Pheniciaan hankitsi/ sen sisälle me
astuimme/ ja läksimme matkaan.)
Ref2016NTSve 2. Och när vi fann ett skepp som skulle fara över till Fenicien, gick vi ombord och
lade ut.
3
TR Scriverer 3. ἀναφάναντες δὲ τὴν Κύπρον, καὶ καταλιπόντες αὐτὴν εὐώνυμον,
ἐπλέομεν εἰς Συρίαν, καὶ κατήχθημεν εἰς Τύρον• ἐκεῖσε γὰρ ἦν τὸ πλοῖον
ἀποφορτιζόμενον τὸν γόμον.
Gr-East 3. ἀναφάναντες δὲ τὴν Κύπρον καὶ καταλιπόντες αὐτὴν εὐώνυμον ἐπλέομεν εἰς
Συρίαν, καὶ κατήχθημεν εἰς Τύρον· ἐκεῖσε γὰρ ἦν τὸ πλοῖον ἀποφορτιζόμενον τὸν
γόμον.
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TKIS 3. Saatuamme Kyproksen näkyviimme ja jätettyämme sen vasemmalle, purjehdimme
Syyriaan ja laskimme maihin Tyyrossa, sillä siellä oli laivan määrä purkaa lasti.
FiSTLK2017 3. Kun Kypros alkoi näkyä ja oli jäänyt vasemmalle, purjehdimme Syyriaan ja laskimme
maihin Tyyroon. Siellä laivan oli näet määrä purkaa lastinsa.
Biblia1776 3. Ja kuin Kypros rupesi näkymään ja me sen vasemmalle puolelle jättäneet olimme,
purjehdimme me Syriaan ja tulimme Tyroon; sillä siellä piti se haaksi tyhjennettämän.
CPR1642 3. Ja cuin Cyprus rupeis näkymän jätimme me sen wasemmalle puolelle ja purjehdimma
Syriaan ja tulimma Tyroon: sillä siellä piti se haaxi tyhjättämän.
UT1548 3. Ja quin Cyprus rupes näkymen/ ietime me sen Wasemalle polelle/ ia puriectime
Syriaan/ ia tulima Tyroon. Sille sielle piti se Haaxi tyhijettemen.( Ja kuin Kypros rupesi näkymän/
jätimme me sen wasemmalle puolelle/ ja purjehdimme Syriaan/ ja tulimme Tyroon. Sillä siellä piti
se haaksi tyhjettämän.)
Ref2016NTSve 3. När Cypern började komma i sikte, lämnade vi det på vänster sida och seglade till
Syrien och lade till i Tyrus, för där skulle skeppet lossa lasten.
4
TR Scriverer 4. καὶ ἀνευρόντες μαθητάς, ἐπεμείναμεν αὐτοῦ ἡμέρας ἑπτά• οἵτινες τῷ

Παύλῳ ἔλεγον διὰ τοῦ Πνεύματος, μὴ ἀναβαίνειν εἰς Ἱερουσαλήμ
Gr-East 4. καὶ ἀνευρόντες τοὺς μαθητὰς ἐπεμείναμεν αὐτοῦ ἡμέρας ἑπτά· οἵτινες τῷ
Παύλῳ ἔλεγον διὰ τοῦ Πνεύματος μὴ ἀναβαίνειν εἰς Ἱεροσόλυμα.

καὶ
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TKIS 4. Tavattuamme opetuslapset viivyimme siellä seitsemän päivää. Hengen vaikutuksesta he
kehoittivat Paavalia olemaan menemättä (ylös) Jerusalemiin.
FiSTLK2017 4. Tavattuamme opetuslapset viivyimme siellä seitsemän päivää. He sanoivat Hengen
vaikutuksesta Paavalille, ettei hän menisi Jerusalemiin.
Biblia1776 4. Ja kuin me löysimme opetuslapsia, niin me olimme siellä seitsemän päivää. Ja ne
sanoivat Paavalille hengen kautta, ettei hänen pitänyt Jerusalemiin menemän.
CPR1642 4. Ja cuin me löysimmä Opetuslapsia nijn me olimma siellä seidzemen päiwä. Ja ne
sanoit Pawalille Hengen cautta ettei hänen pitänyt Jerusalemijn menemän. Ja tapahdui cosca me
ne päiwät olimma wiettänet nijn me läximme matcan.

UT1548 4. Ja quin me leusime Opetuslapsia/ nin me olima sielle seitzemen peiue. Ja ne sanoit
Paualille Hengen cautta/ ettei hene' pitenyt Jerusalemijn menemen. Ja se tapachtui coska me
olima ne peiuet wiettenet/ nin me lexime matkan.( Ja kuin me löysimme opetuslapsia/ niin me
olimme siellä seitsemän päiwää. Ja ne sanoit Pawalille Hengen kautta/ ettei hänen pitänyt
Jerusalemiin menemän. Ja se tapahtui koska me olimme ne päiwät wiettäneet/ niin me läksimme
matkaan.)
Ref2016NTSve 4. Och efter att vi hade funnit lärjungar (där), stannade vi hos dem (i) sju dagar.
Genom Anden sa de till Paulus att han inte skulle fara upp till Jerusalem.
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TR Scriverer 5. ὅτε δὲ ἐγένετο ἡμᾶς ἐξαρτίσαι τὰς ἡμέρας, ἐξελθόντες ἐπορευόμεθα,
προπεμπόντων ἡμᾶς πάντων σὺν γυναιξὶ καὶ τέκνοις ἕως ἔξω τῆς πόλεως• καὶ θέντες

τὰ γόνατα ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν προσηυξάμεθα
Gr-East 5. ὅτε δὲ ἐγένετο ἡμᾶς ἐξαρτίσαι τὰς ἡμέρας, ἐξελθόντες ἐπορευόμεθα

προπεμπόντων ἡμᾶς πάντων σὺν γυναιξὶ καὶ τέκνοις ἕως ἔξω τῆς πόλεως, καὶ θέντες
τὰ γόνατα ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν προσηυξάμεθα,
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TKIS 5. Mutta vietettyämme loppuun ne päivät läksimme matkaan ja kaikki saattoivat meitä
vaimoineen ja lapsineen kaupungin ulkopuolelle saakka, Rannalla laskeuduimme polvillemme ja
rukoilimme.
FiSTLK2017 5. Mutta kun ne päivät olivat kuluneet, lähdimme matkaan, ja kaikki saattoivat
vaimoineen ja lapsineen meitä kaupungin ulkopuolelle saakka. Laskeuduimme rannalla
polvillemme ja rukoilimme.
Biblia1776 5. Ja tapahtui, kuin me ne päivät olimme viettäneet, niin me läksimme matkaan, ja he
saattivat kaikki meitä vaimoin ja lasten kanssa ulos kaupungista, ja me lankesimme rannassa
polvillemme ja rukoilimme.
CPR1642 5. Ja he saatit caicki meitä emändäins ja lastens cansa Caupungist ulos ja me
langeisimma rannas polwillem ja rucoilimma.

UT1548 5. Ja saatoit he caiki ynne meite Emendeins ia Laste's cansa wlos Caupungista/ ia rannas
me langesima poluille'ma/ ia rucolima.( Ja saatoit he kaikki ynnä meitä emäntäinsä ja lastensa
kanssa ulos kaupungista/ ja rannassa me lankesimme polwillemme/ ja rukoilimme.)
Ref2016NTSve 5. Och när de dagarna hade gått, bröt vi upp och fortsatte vår resa, och alla följde
med oss tillsammans med hustrur och barn ända tills (vi kom) utanför staden, och på stranden föll
vi på knä och bad.
6
TR Scriverer 6. καὶ ἀσπασάμενοι ἀλλήλους, ἐπέβημεν εἰς τὸ πλοῖον, ἐκεῖνοι δὲ
ὑπέστρεψαν εἰς τὰ ἴδια.
Gr-East 6. καὶ ἀσπασάμενοι ἀλλήλους ἐπέβημεν εἰς τὸ πλοῖον, ἐκεῖνοι δὲ ὑπέστρεψαν
εἰς τὰ ἴδια.
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TKIS 6. Jätettyämme toisillemme hyvästit astuimme laivaan, ja he palasivat koteihinsa.
FiSTLK2017 6. Sanottuamme jäähyväiset toisillemme astuimme laivaan, ja he palasivat koteihinsa.
Biblia1776 6. Ja sittekuin me toinen toistamme tervehdimme, niin me astuimme haahteen; vaan he
palasivat kotiansa.
CPR1642 6. Ja sijtte cuin me toinen toistam terwehdimmä nijn me astuimma hahten ja he palaisit
cotians.
UT1548 6. Ja sijtte quin me keskenem teruedimme/ nin me astuima Hachten/ ia he palasit cotians.
( Ja sitten kuin me keskenämme terwehdimme/ niin me astuimme haahteen/ ja he palasit
kotiansa.)
Ref2016NTSve 6. Sedan vi hade tagit avsked av varandra, gick vi ombord på skeppet och de vände
hem igen.
7
TR Scriverer 7. Ἡμεῖς δέ, τὸν πλοῦν διανύσαντες ἀπὸ Τύρου, κατηντήσαμεν εἰς
Πτολεμαΐδα, καὶ ἀσπασάμενοι τοὺς ἀδελφοὺς ἐμείναμεν ἡμέραν μίαν παρ’ αὐτοῖς.
Gr-East 7. Ἡμεῖς δὲ τὸν πλοῦν διανύσαντες ἀπὸ Τύρου κατηντήσαμεν εἰς Πτολεμαΐδα,
καὶ ἀσπασάμενοι τοὺς ἀδελφοὺς ἐμείναμεν ἡμέραν μίαν παρ’ αὐτοῖς.
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διανύσαντες ἀπὸ Τύρου κατηντήσαμεν εἰς

hēmeis de
ton
ploun
dianysantes
G2249 G1161 G3588 G4144
G1274
ja me
merimatkan päätimme

Πτολεμαΐδα καὶ
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TKIS 7. Päätimme purjehduksen saavuttuamme Tyyrosta Ptolemaikseen. Tervehdimme veljiä ja
viivyimme päivän heidän luonaan.
FiSTLK2017 7. Tyyrosta me saavuimme Ptolemaihin, ja siihen päättyi purjehduksemme.
Tervehdimme veljiä siellä ja viivyimme päivän heidän luonaan.
Biblia1776 7. Mutta me päätimme meidän purjehdusretkemme, tulimme Tyrosta Ptolemaidaan,
tervehdimme veljiä ja olimme päivän heidän tykönänsä.
CPR1642 7. MUtta me päätimmä meidän purjehdus retkemme Tyrosta ja tulimma Ptolomaidaan ja
terwehdimmä weljiä ja olimma päiwän heidän tykönäns.
UT1548 7. Mutta me soritima meiden puriectus Retken Tyrosta ia tulima Ptholomaidaan/ ia
teruetima Welije/ Ja me olima heiden tykenens ydhen peiuen.( Mutta me suoritimme meidän
purjehdusretken Tyrosta ja tulimme Ptholomaidaan/ ja terwehdimme weljiä/ Ja me olimme heidän
tykönänsä yhden päiwän.)
Ref2016NTSve 7. Och när vi hade avslutat (vår) resa från Tyrus, kom vi till Ptolemais, och (där)
hälsade vi på bröderna och stannade hos dem en dag.
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TR Scriverer 8. τῇ δὲ ἐπαύριον ἐξελθόντες οἱ περὶ τὸν Παῦλον ἤλθομεν εἰς Καισάρειαν•

καὶ εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκον Φιλίππου τοῦ εὐαγγελιστοῦ, τοῦ ὄντος ἐκ τῶν ἑπτά,
ἐμείναμεν παρ’ αὐτῷ.
Gr-East 8. τῇ δὲ ἐπαύριον ἐξελθόντες ἤλθομεν εἰς Καισάρειαν, καὶ εἰσελθόντες εἰς τὸν
οἶκον Φιλίππου τοῦ εὐαγγελιστοῦ, ὄντος ἐκ τῶν ἑπτὰ, ἐμείναμεν παρ’ αὐτῷ.
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TKIS 8. Mutta seuraavana päivänä läksimme (Paavali seuralaisineen) matkaan ja tulimme
Kesareaan. Menimme evankelista Filippuksen kotiin — hän oli yksi niistä seitsemästä — ja jäimme
hänen luokseen.
FiSTLK2017 8. Mutta seuraavana päivänä me, jotka olimme olleet Paavalin mukana, lähdimme
sieltä ja tulimme Kesareaan, jossa menimme evankelista Filippoksen taloon, joka oli yksi niistä
seitsemästä, ja jäimme hänen luokseen.
Biblia1776 8. Toisena päivänä läksimme me matkaan, jotka Paavalin kanssa olimme, ja tulimme
Kesareaan, ja menimme Philippus evankelistan huoneeseen, (joka oli yksi niistä seitsemästä,) ja
jäimme hänen tykönsä.
CPR1642 8. Toisna päiwänä läximmä me matcan jotca Pawalin cansa olimma ja tulimma
Cesareaan. Ja menimmä Philippus Evangelistan huonesen joca oli yxi nijstä seidzemest. Ja
jäimme hänen tygöns.
UT1548 8. Toisna peiuen me lexim matkan/ iotca olima Paualin/ cansa/ ia tulima Cesarean. Ja
sisellemenim Philippusen Euangelistan Hoonesen/ ioca yxi oli nijste seitzemeste. Ja ieime hene'
tygens.( Toisena päiwänä me läksimme matkaan/ jotka olimme Pawalin/ kanssa/ ja tulimme
Kesareaan. Ja sisälle menin Philippuksen ewankelistan huoneeseen/ joka oli yksi niistä
seitsemästä. Ja jäimme hänen tykönsä.)
Ref2016NTSve 8. Och vi som var med Paulus begav oss nästa (dag) därifrån och kom till Cesarea.
Och där gick vi hem till evangelisten Filippus, som var (en) av de sju, och stannade hos honom.
9 TR Scriverer 9. τούτῳ δὲ ἦσαν θυγατέρες παρθένοι τέσσαρες προφητεύουσαι.
Gr-East 9. τούτῳ δὲ ἦσαν θυγατέρες παρθένοι τέσσαρες προφητεύουσαι.

τούτῳ

δὲ

ἦσαν θυγατέρες παρθένοι τέσσαρες προφητεύουσαι
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TKIS 9. Hänellä oli neljä profetoivaa tytärtä, neitsyttä.
FiSTLK2017 9. Hänellä oli neljä tytärtä, neitsyttä, jotka profetoivat.
Biblia1776 9. Ja hänellä oli neljä tytärtä, neitsyttä, jotka ennustivat.
CPR1642 9. Ja hänellä oli neljä tytärtä Neidzyttä jotca Propheteraisit.
UT1548 9. Ja henelle oli nelie Tyterte Neitzytte/ iotca Propheterasit.( Ja hänellä oli neljä tytärtä
neitsyttä/ jotka propheteerasit.)
Ref2016NTSve 9. Och han hade fyra döttrar, jungfrur, som profeterade.

10
TR Scriverer 10. ἐπιμενόντων δὲ ἡμῶν ἡμέρας πλείους, κατῆλθέ τις ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας

προφήτης ὀνόματι Ἅγαβος
Gr-East 10. ἐπιμενόντων δὲ ἡμῶν ἡμέρας πλείους κατῆλθέ τις ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας
προφήτης ὀνόματι Ἄγαβος,
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TKIS 10. Kun viivyimme useita päiviä, Juudeasta tuli muuan profeetta nimeltä Agabus.
FiSTLK2017 10. Siellä viivyimme useita päiviä. Sinne tuli Juudeasta eräs profeetta, nimeltä Agabus.
Biblia1776 10. Ja että me olimme siellä monta päivää, tuli alas Juudeasta propheta, Agabus
nimeltä.
CPR1642 10. Ja että me olimma siellä monda päiwä tuli alas Judeasta yxi Propheta Agabus
nimeldä. Cosca hän tuli meidän tygömme:
UT1548 10. Ja ette me olima sielle monda peiue/ nin alastuli Judeasta yxi Propheta/ Agabus
nimelde/ coska hen tuli meiden tygen/( Ja että me olimme siellä monta päiwää/ niin alas tuli
Judeasta yksi propheta/ Agabus nimeltä/ koska hän tuli meidän tykön/)
Ref2016NTSve 10. Och medan vi dröjde kvar (där) i flera dagar, kom en profet vid namn Agabus ner
från Judeen.
11
TR Scriverer 11. καὶ ἐλθὼν πρὸς ἡμᾶς, καὶ ἄρας τὴν ζώνην τοῦ Παύλου, δήσας τε

αὐτοῦ τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας εἶπε, Τάδε λέγει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, Τὸν ἄνδρα οὗ
ἐστιν ἡ ζώνη αὕτη, οὕτω δήσουσιν ἐν Ἰερουσαλὴμ οἱ Ἰουδαῖοι, καὶ παραδώσουσιν
εἰς χεῖρας ἐθνῶν.
Gr-East 11. καὶ ἐλθὼν πρὸς ἡμᾶς καὶ ἄρας τὴν ζώνην τοῦ Παύλου, δήσας τε αὐτοῦ
τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας εἶπε· Τάδε λέγει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον· τὸν ἄνδρα οὗ ἐστιν ἡ

ζώνη αὕτη, οὕτω δήσουσιν εἰς Ἱερουσαλὴμ οἱ Ἰουδαῖοι καὶ παραδώσουσιν εἰς χεῖρας
ἐθνῶν.
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TKIS 11. Tultuaan luoksemme hän otti Paavalin vyön, sitoi sillä jalkansa ja kätensä ja lausui: "Näin
sanoo Pyhä Henki: 'Sen miehen jonka vyö tämä on, juutalaiset näin sitovat Jerusalemissa ja
antavat pakanain käsiin.'"
FiSTLK2017 11. Tultuaan luoksemme hän otti Paavalin vyön, sitoi sillä hänen jalkansa ja kätensä ja
lausui: "Näin sanoo Pyhä Henki: 'Sen miehen, jonka vyö tämä on, juutalaiset sitovat näin
Jerusalemissa ja luovuttavat pakanoiden käsiin.'"
Biblia1776 11. Kuin hän tuli meidän tykömme, otti hän Paavalin vyön, sitoi jalkansa ja kätensä, ja
sanoi: näin sanoo Pyhä Henki: sen miehen, jonka tämä vyö on, pitää Juudalaiset niin
Jerusalemissa sitoman ja antaman ylön pakanain käsiin.
CPR1642 11. Otti hän Pawalin wyön ja sitoi jalcains ja kättens ymbärins ja sanoi: nijn sano Pyhä
Hengi: että sen miehen jonga tämä wyö on pitä Judalaiset nijn Jerusalemis sitoman ja andawat
hänen ylön pacanain käsijn.
UT1548 11. otti hen Paualin Wöön/ ia sidhoi Jalcains ia Kättens ymberi ia sanoi/ Sen sanopi pyhe
Hengi/ ette Sen Miehe'/ io'ga oma teme Wöö on/ nin Juttat pite sitoma' Jerusalemis ia ylenandauat
hene' Pacanoidhen Käsijn.( otti hän Pawalin wyön/ ja sitoi jalkainsa ja kätten ympäri ja sanoi/ Sen
sanoopi Pyhä Henki/ että sen miehen/ jonka tämä wyö on/ nin juuttaat pitää sitoman
Jerusalemissa ja ylen antawat hänen pakanoiden käsiin.)
Ref2016NTSve 11. Då han hade kommit till oss, tog han Paulus bälte och band sina händer och
fötter och sa: Så säger den Helige Ande: Den man som äger detta bälte ska judarna binda så här i
Jerusalem och utlämna (honom) i hedningars händer.
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TR Scriverer 12. ὡς δὲ ἠκούσαμεν ταῦτα, παρεκαλοῦμεν ἡμεῖς τε καὶ οἱ ἐντόπιοι, τοῦ μὴ
ἀναβαίνειν αὐτὸν εἰς Ἰερουσαλήμ.
Gr-East 12. ὡς δὲ ἠκούσαμεν ταῦτα, παρεκαλοῦμεν ἡμεῖς τε καὶ οἱ ἐντόπιοι τοῦ μὴ
ἀναβαίνειν αὐτὸν εἰς Ἱερουσαλήμ.
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TKIS 12. Tämän kuultuamme pyysimme sekä me että paikkakuntalaiset, ettei hän menisi
Jerusalemiin.
FiSTLK2017 12. Kun sen kuulimme, kehotimme, sekä me että ne, jotka siellä asuivat, ettei hän
menisi Jerusalemiin.
Biblia1776 12. Mutta kuin me sen kuulimme, rukoilimme sekä me että muut, jotka siinä olivat, ettei
hänen pitänyt Jerusalemiin menemän.
CPR1642 12. Mutta cosca me sen cuulimma rucoilimma sekä me että muut jotca sijnä olit ettei
hänen pitänyt Jerusalemijn menemän.
UT1548 12. Mutta cosca me sen cwlima/ rucolima seke me/ ette mwdh iotca sijne paicas olit/
ettei henen pitenyt Jerusalemin yelsmenemen.( Mutta koska me sen kuulimme/ rukoilimme sekä
me/ että muut jotka siinä paikassa olit/ ettei hänen pitänyt Jerusalemiin ylös menemän)
Ref2016NTSve 12. Och när vi hörde detta, bad vi och de som bodde på platsen, att han inte skulle
gå upp till Jerusalem.
13
TR Scriverer 13. ἀπεκρίθη δὲ ὁ Παῦλος, Τί ποιεῖτε κλαίοντες καὶ συνθρύπτοντές μου

τὴν καρδίαν; ἐγὼ γὰρ οὐ μόνον δεθῆναι, ἀλλὰ καὶ ἀποθανεῖν εἰς Ἰερουσαλὴμ
ἑτοίμως ἔχω ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.
Gr-East 13. ἀπεκρίθη τε ὁ Παῦλος· Τί ποιεῖτε κλαίοντες καὶ συνθρύπτοντές μου τὴν
καρδίαν; ἐγὼ γὰρ οὐ μόνον δεθῆναι, ἀλλὰ καὶ ἀποθανεῖν εἰς Ἱερουσαλὴμ ἑτοίμως ἔχω
ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.
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TKIS 13. *Mutta Paavali vastasi*: "Mitä teette, kun itkette ja särjette sydäntäni! Sillä olen valmis en
ainoastaan sidottavaksi, vaan myös kuolemaan Jerusalemissa Herran Jeesuksen nimen vuoksi."
FiSTLK2017 13. Silloin Paavali vastasi ja sanoi: "Mitä teette, kun itkette ja särjette sydäntäni? Sillä
minä olen valmis, en ainoastaan tulemaan sidotuksi, vaan myös kuolemaan Jerusalemissa Herran
Jeesuksen nimen tähden."
Biblia1776 13. Niin Paavali vastasi: mitä te teette, että te itkette ja raskautatte minun sydäntäni?
Sillä minä olen valmis, en ainoasti sidottaa, mutta myös kuolemaan Jerusalemissa, Herran
Jesuksen nimen tähden.
CPR1642 13. Nijn Pawali wastais: Mitä te teette että te itkette ja rascautatte minun sydändäni?
Sillä minä olen walmis en ainoastans sidotta mutta myös cuoleman Jerusalemis HERran Jesuxen
Nimen tähden.
UT1548 13. Nin wastasi Pauali ia sanoi/ Mite te teette/ että te idkette/ ia swretatt minun
Sydhendeni? Sille ette mine olen walmis/ ei waan sidhotta/ mutta mös coolemaan Jerusalemis/
HERRAN IesuSEN Nimen tedhen.( Niin wastasi Pawali ja sanoi/ Mitä te teette/ että te itkette/ ja
suretat minun sydäntäni? Sillä että minä olen walmis/ ei waan sidottaa/ mutta myös kuolemaan
Jerusalemissa/ HERRAN Jesuksen nimen tähden.)
Ref2016NTSve 13. Då svarade Paulus: Varför gråter ni och får mitt hjärta att brista? För jag är
beredd, inte bara att låta mig bindas, utan också att dö i Jerusalem för Herren Jesu namns skull.
14
TR Scriverer 14. μὴ πειθομένου δὲ αὐτοῦ, ἡσυχάσαμεν εἰπόντες, Τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου
γενέσθω.
Gr-East 14. μὴ πειθομένου δὲ αὐτοῦ ἡσυχάσαμεν εἰπόντες· Τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου
γινέσθω.
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TKIS 14. Kun hän ei taipunut, rauhoituimme ja sanoimme: "Tapahtukoon Herran tahto."

FiSTLK2017 14. Mutta kun hän ei taipunut, rauhoituimme ja sanoimme: "Tapahtukoon Herran
tahto."
Biblia1776 14. Ja ettei hän antanut itsiänsä puhuttaa ylitse, niin me siihen tyydyimme, sanoen:
tapahtukoon Herran tahto!
CPR1642 14. Ja ettei händä woitu uscotetta nijn me sijhen tydyimme sanoden: tapahtucon HERran
tahto.
UT1548 14. Ja ettei hen woitu wskotetta/ nin me tydhyime/ sanoden/ Olcon HERRAN tacto.( Ja
ettei hän woitu uskotettaa/ niin me tyydymme/ sanoen/ Olkoon HERRAN tahto.)
Ref2016NTSve 14. Och när han inte lät sig övertalas, lugnade vi oss och sa: Ske Herrens vilja.
15
TR Scriverer 15. Μετὰ δὲ τὰς ἡμέρας, ταύτας ἀποσκευασάμενοι ἀνεβαίνομεν εἰς
Ἱερουσαλήμ.
Gr-East 15. Μετὰ δὲ τὰς ἡμέρας ταύτας ἐπισκευασάμενοι ἀνεβαίνομεν εἰς Ἱερουσαλήμ·
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TKIS 15. Niitten päivien jälkeen varustauduimme matkaan ja menimme ylös Jerusalemiin.
FiSTLK2017 15. Niiden päivien kuluttua valmistauduimme matkaan ja menimme ylös Jerusalemiin.
Biblia1776 15. Ja niiden päiväin jälkeen tulimme me valmiiksi ja menimme ylös Jerusalemiin.
CPR1642 15. JA nijden päiwäin jälken tulimma me walmixi ja menimmä Jerusalemijn.
UT1548 15. Ja ninen peiuein ielkin tulima me walmihixi/ ia yleslexime Jerusalemijn.( Ja niiden
päiwien jälkeen tulimme me walmiiksi/ ja ylös läksimme Jerusalemiin.)
Ref2016NTSve 15. Och efter de dagarna gjorde vi oss i ordning och for upp till Jerusalem.
16
TR Scriverer 16. συνῆλθον δὲ καὶ τῶν μαθητῶν ἀπὸ Καισαρείας σὺν ἡμῖν, ἄγοντες παρ’
ᾧ ξενισθῶμεν, Μνάσωνί τινι Κυπρίῳ, ἀρχαίῳ μαθητῇ.
Gr-East 16. συνῆλθον δὲ καὶ τῶν μαθητῶν ἀπὸ Καισαρείας σὺν ἡμῖν, ἄγοντες παρ’ ᾧ
ξενισθῶμεν Μνάσωνί τινι Κυπρίῳ, ἀρχαίῳ μαθητῇ.
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TKIS 16. Kanssamme lähti myös opetuslapsia Kesareasta ja he veivät meidät erään vanhan
opetuslapsen, kyproslaisen Mnasonin luo, majaillaksemme hänen luonaan.
FiSTLK2017 16. Kanssamme lähti myös opetuslapsia Kesareasta, jotka veivät meidät
majapaikkaamme erään vanhan opetuslapsen, kyproslaisen Mnasonin, luo.
Biblia1776 16. Ja tulivat muutamat opetuslapset Kesareasta meidän kanssamme ja toivat vanhan
opetuslapsen Kypristä, nimeltä Mnason, joka meitä piti huoneesensa ottaman.
CPR1642 16. Ja tulit muutamat Opetuslapset Cesareasta meidän cansam ja toit yhden wanhan
Opetuslapsen cansans Cyprumist nimeldä Mnason joca meitä piti huonesens ottaman.
UT1548 16. Ja tulit monicadhat Opetuslapset Cesariasta meiden cansan/ ia toit ydhen wanhan
Opetuslapsen cansans Cyprumist/ nimelde Mnason/ ioca meite piti Hoonesens ottaman.( Ja tulit
monikahdat opetuslapset Kesareasta meidän kanssan/ ja toit yhden wanhan opetuslapsen
kanssansa Kyprumista/ nimeltä Mnason/ jotka meitä piti huoneeseensa ottaman.)
Ref2016NTSve 16. Från Cesarea följde också några lärjungar med oss. De hade med sig en viss
Mnason från Cypern, en gammal lärjunge som vi skulle gästa hos.
17
TR Scriverer 17. Γενομένων δὲ ἡμῶν εἰς Ἱεροσόλυμα, ἀσμένως ἐδέξαντο ἡμᾶς οἱ
ἀδελφοί.
Gr-East 17. γενομένων δὲ ἡμῶν εἰς Ἱεροσόλυμα ἀσμένως ἐδέξαντο ἡμᾶς οἱ ἀδελφοί.
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TKIS 17. Saavuttuamme Jerusalemiin veljet ottivat meidät iloiten vastaan.
FiSTLK2017 17. Saavuttuamme Jerusalemiin veljet ottivat meidät iloiten vastaan.

Biblia1776 17. Vaan kuin me tulimme Jerusalemiin, niin veljet mielellänsä meidät ottivat vastaan.
CPR1642 17. Ja cosca me saimma Jerusalemijn nijn weljet mielelläns meidän wastanotit.
UT1548 17. Ja coska me saima Jerusalemijn/ nin Weliet kernasti meite wastanrupesit.( Ja koska
me saimme Jerusalemiin/ niin weljet kernaasti meitä wastaan rupesit.)
Ref2016NTSve 17. Och när vi kom till Jerusalem, tog bröderna emot oss med glädje.
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TR Scriverer 18. τῇ δὲ ἐπιούσῃ εἰσῄει ὁ Παῦλος σὺν ἡμῖν πρὸς Ἰάκωβον, πάντες τε
παρεγένοντο οἱ πρεσβύτεροι.
Gr-East 18. τῇ δὲ ἐπιούσῃ εἰσῄει ὁ Παῦλος σὺν ἡμῖν πρὸς Ἰάκωβον, πάντες τε
παρεγένοντο οἱ πρεσβύτεροι.
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TKIS 18. Seuraavana päivänä Paavali meni kanssamme Jaakobin luo, ja kaikki vanhimmat tulivat
koolle.
FiSTLK2017 18. Seuraavana päivänä Paavali meni kanssamme Jaakobin luo, ja kaikki vanhimmat
saapuivat sinne.
Biblia1776 18. Toisena päivänä meni Paavali meidän kanssamme Jakobin tykö, ja kaikki
vanhimmat olivat läsnä.
CPR1642 18. TOisna päiwänä meni Pawali meidän cansam Jacobin tygö cuhunga caicki
wanhimmat coconnuit.
UT1548 18. Toisna peiuen sisellekeui Pauali meiden cansan Jacobin tyge/ Ja sinne caiki
Wanhimmat cokounsijt.( Toisena päiwän sisälle käwi Pawali meidän kanssan Jakobin tykö/ Ja
sinne kaikki wanhimmat kokounsit.)
Ref2016NTSve 18. Och nästa (dag) gick Paulus med oss till Jakob, och där samlades alla de
äldste.
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TR Scriverer 19. καὶ ἀσπασάμενος αὐτούς, ἐξηγεῖτο καθ’ ἓν ἕκαστον ὧν ἐποίησεν ὁ Θεὸς
ἐν τοῖς ἔθνεσι διὰ τῆς διακονίας αὐτοῦ.
Gr-East 19. καὶ ἀσπασάμενος αὐτοὺς ἐξηγεῖτο καθ’ ἓν ἕκαστον ὧν ἐποίησεν ὁ Θεὸς ἐν
τοῖς ἔθνεσι διὰ τῆς διακονίας αὐτοῦ.
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TKIS 19. Tervehdittyään heitä hän kertoi juurta jaksain, mitä Jumala hänen palveluksensa kautta oli
tehnyt pakanain keskellä.
FiSTLK2017 19. Kun hän oli heitä tervehtinyt, hän kertoi kohta kohdalta kaikki, mitä Jumala hänen
palvelusvirkansa kautta oli tehnyt pakanoiden keskuudessa.
Biblia1776 19. Kuin hän heitä oli tervehtinyt, jutteli hän järjestänsä, mitä Jumala oli hänen virkansa
kutta pakanain seassa tehnyt.
CPR1642 19. Cosca hän heitä oli terwehtänyt jutteli hän järjestäns mitä Jumala oli hänen wircans
cautta pacanain seas tehnyt.
UT1548 19. Coska he' heite oli teruectenyt/ Jutteli hen ieristens mite Jumala oli tehnyt henen
Wirghans cautta Pacanoidhe' seas.( Koska hän näitä oli terwehtänyt/ Jutteli hän järjestänsä mitä
Jumala oli tehnyt hänen wiransa kautta pakanoiden seassa.)
Ref2016NTSve 19. Sedan han hade hälsat på dem, berättade han utförligt om allt som Gud hade
gjort bland hedningarna genom hans tjänst.
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TR Scriverer 20. οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐδόξαζον τὸν Κύριον• εἶπόν τε αὐτῷ, Θεωρεῖς,
ἀδελφέ, πόσαι μυριάδες εἰσὶν Ἰουδαίων τῶν πεπιστευκότων• καὶ πάντες ζηλωταὶ τοῦ
νόμου ὑπάρχουσι•
Gr-East 20. οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐδόξαζον τὸν Κύριον, εἶπον τε αὐτῷ· Θεωρεῖς, ἀδελφέ,

πόσαι μυριάδες εἰσὶν Ἰουδαίων τῶν πεπιστευκότων, καὶ πάντες ζηλωταὶ τοῦ νόμου
ὑπάρχουσι.
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kuinka monta kymmentä tuhatta on
juutalaista
tullut uskoon

kai
G2532
ja

πάντες ζηλωταὶ τοῦ
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TKIS 20. Sen kuultuaan he ylistivät Jumalaa. Ja he sanoivat Paavalille*: "Näet, veli, kuinka monia
tuhansia juutalaisia on tullut uskoon ja he kaikki ovat lainkiivailijoita.
FiSTLK2017 20. Sen kuultuaan he ylistivät Jumalaa ja sanoivat Paavalille: "Sinä näet, veli, kuinka
monta tuhatta juutalaista on niitä, jotka ovat uskoneet, ja he ovat kaikki lainkiivailijoita.
Biblia1776 20. Mutta kuin he nämät kuulivat, kunnioittivat he Herraa ja sanoivat hänelle: sinä näet,
rakas veli, kuinka monta tuhatta Juudalaista ovat uskoneet, ja ne kaikki lain puolesta kiivaat ovat.
CPR1642 20. Mutta cuin he nämät cuulit cunnioitit he HERra ja sanoit hänelle: sinä näet racas weli
cuinga monda tuhatta Judalaista owat usconet ja ne caicki ahkerast Lain puolda pitäwät.
UT1548 20. Mutta quin he nämet cwlit/ cunnijoitit he HERRA/ ia sanoit henelle/ Sine näet Racas
Welij/ Quinga monda tuhatta Juttaist ouat wskoneet/ ia caiki ouat Achkerat Lain polen/( Mutta kuin
he nämät kuulit/ kunnioitit he HERRAA/ ja sanoit hänelle/ Sinä näet rakas weli/ Kuinka monta
tuhatta juuttaista owat uskoneet/ ja kaikki owat ahkerat lain puoleen/)
Ref2016NTSve 20. Då de hörde detta prisade de Herren. Och de sa till honom: Du ser, broder, hur
många tusen judar det är som har kommit till tro, och alla ivrar de för lagen.
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TR Scriverer 21. κατηχήθησαν δὲ περὶ σοῦ, ὅτι ἀποστασίαν διδάσκεις ἀπὸ Μωσέως τοὺς

κατὰ τὰ ἔθνη πάντας Ἰουδαίους, λέγων μὴ περιτέμνειν αὐτοὺς τὰ τέκνα, μηδὲ τοῖς
ἔθεσι περιπατεῖν.
Gr-East 21. κατηχήθησαν δὲ περὶ σοῦ ὅτι ἀποστασίαν διδάσκεις ἀπὸ Μωϋσέως τοὺς

κατὰ τὰ ἔθνη πάντας Ἰουδαίους, λέγων μὴ περιτέμνειν αὐτοὺς τὰ τέκνα μηδὲ τοῖς
ἔθεσι περιπατεῖν.
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TKIS 21. Mutta heille on kerrottu sinusta, että opetat kaikille pakanain seassa asuville juutalaisille
luopumista Mooseksesta, sanoen, ettei heidän pidä ympärileikata lapsiaan eikä vaeltaa
säännösten mukaan.

FiSTLK2017 21. Mutta heille on kerrottu sinusta, että opetat kaikkia pakanoiden keskuudessa
asuvia juutalaisia luopumaan Mooseksesta sanoen, etteivät ympärileikkaisi lapsiaan ja vaeltaisi
tapojen mukaan.
Biblia1776 21. Mutta he ovat sinusta kuulleet, että sinä opetat luopumista Moseksesta kaikille
Juudalaisille, jotka pakanain seassa asuvat, sanoen ettei heidän pidä ympärileikkaaman lapsiansa
eikä säätyin jälkeen vaeltaman.
CPR1642 21. He owat sinusta cuullet että sinä opetat luopumista Mosexest caikille Judalaisille
jotca pacanain seas asuwat ja sanot: ei heidän pidä ymbärinsleickaman heidän lapsians eikä enä
sen tawan jälken waeldaman.
UT1548 21. ia he ouat sinusta cwlleet ette sine opetat lopumisen Mosesest caikille Juttaille iotca
asuuat Pacanoiden seas/ ia sanot/ Ettei heide' pidhe ymberileickaman heiden Lapsiansa/ eikä mös
sen Tauan ielkin waeldaman.( ja he owat sinusta kuulleet että sinä opetat luopumisen Moseksesta
kaikille juuttaille jotka asuwat pakanoiden seassa/ ja sanot/ Ettei heidän pidä ympärileikkaaman
heidän lapsiansa/ eikä myös sen tawan jälkeen waeltaman.)
Ref2016NTSve 21. Men de har hört om dig, att du lär alla judar som finns bland hedningarna att
avfalla från Mose, och säger att de inte ska omskära (sina) barn (och) inte heller leva efter sederna.
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TR Scriverer 22. τί οὖν ἐστι; πάντως δεῖ πλῆθος συνελθεῖν• ἀκούσονται γὰρ ὅτι
ἐλήλυθας.
Gr-East 22. τί οὖν ἐστι; πάντως δεῖ πλῆθος συνελθεῖν· ἀκούσονται γὰρ ὅτι ἐλήλυθας.
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TKIS 22. Miten siis on? Varmaankin on suuri joukko kokoontuva, sillä he saavat kuulla sinun
tulleen.
FiSTLK2017 22. Mitä siis on tehtävä? Varmaankin on suuri joukko kokoontuva, sillä he saavat
kuulla sinun tulleen.
Biblia1776 22. Mikä siis on? Kaiketi pitää kansan tuleman kokoon; sillä heidän pitää saaman tietää
sinun tulleeksi.
CPR1642 22. Mikä sijs on? caiketi pitä Canssan tuleman cocon jotca kyllä saawat tietä sinun
tullexi.
UT1548 22. Mike sis ombi? Caiketti pite Canssan cocontuleman/ Sille ette he saauat kylle tiete
sinun tulluexi/( Mikä siis ompi? Kaiketi pitää kansan kokoon tuleman/ Sillä että he saawat kyllä
tietää sinun tulleeksi/)
Ref2016NTSve 22. Vad gör vi nu? Helt säkert ska mycket folk komma tillsammans, för de kommer
att få höra att du har kommit (hit).

23
TR Scriverer 23. τοῦτο οὖν ποίησον ὅ σοι λέγομεν• εἰσὶν ἡμῖν ἄνδρες τέσσαρες εὐχὴν
ἔχοντες ἐφ’ ἑαυτῶν•
Gr-East 23. τοῦτο οὖν ποίησον ὅ σοι λέγομεν· εἰσὶν ἡμῖν ἄνδρες τέσσαρες εὐχὴν ἔχοντες
ἐφ’ ἑαυτῶν·
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TKIS 23. Tee siis tämä, minkä sinulle sanomme. Meillä on täällä neljä miestä, joilla on lupaus
täytettävänä.
FiSTLK2017 23. Tee siis tämä, minkä sinulle sanomme. Meillä on täällä neljä miestä, joilla on
lupaus täytettävänä.
Biblia1776 23. Niin tee siis se, mitä me sinulle sanomme. Meillä on tässä neljä miestä, joilla on
lupaus päällänsä.
CPR1642 23. Nijn tee sijs mitä me sinulle sanomma.
UT1548 23. Nin tee sis/ mite me sinuille sanoma.( Niin tee siis/ mitä me sinulle sanomme.)
Ref2016NTSve 23. Så gör nu som vi säger dig: Vi har (här) fyra män som har ett löfte på sig.
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TR Scriverer 24. τούτους παραλαβὼν ἁγνίσθητι σὺν αὐτοῖς, καὶ δαπάνησον ἐπ’ αὐτοῖς,

ἵνα ξυρήσωνται τὴν κεφαλήν, καὶ γνῶσι πάντες ὅτι ὧν κατήχηνται περὶ σοῦ οὐδέν
ἐστιν, ἀλλὰ στοιχεῖς καὶ αὐτὸς τὸν νόμον φυλάσσων.
Gr-East 24. τούτους παραλαβὼν ἁγνίσθητι σὺν αὐτοῖς καὶ δαπάνησον ἐπ’ αὐτοῖς ἵνα

ξυρήσωνται τὴν κεφαλήν, καὶ γνώσι πάντες ὅτι ὧν κατήχηνται περὶ σοῦ οὐδέν ἐστιν,
ἀλλὰ στοιχεῖς καὶ αὐτὸς τὸν νόμον φυλάσσων.
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TKIS 24. Ota heidät luoksesi ja puhdista itsesi heidän kanssaan ja maksa kulut heidän puolestaan,
jotta he saisivat ajattaa tukkansa. Niin kaikki saavat tietää, ettei ole mitään perää siinä, mitä heille
on kerrottu sinusta, vaan että sinä itsekin vaellat lakia seuraten.
FiSTLK2017 24. Ota heidät luoksesi ja puhdistaudu heidän kanssaan ja maksa kulut heidän
puolestaan, että he leikkauttaisivat tukkansa. Siitä kaikki huomaavat, ettei ole mitään perää siinä,
mitä heille on kerrottu sinusta, vaan että sinäkin vaellat lain mukaan ja noudatat sitä.
Biblia1776 24. Ota ne tykös, ja puhdista itses heidän kanssansa, ja kuluta jotakin heidän tähtensä,
että he ajelisivat päänsä, ja siitä he kaikki ymmärtäisivät, ettei se mitään ole, mitä he sinusta
kuulleet ovat, mutta että sinäkin vaellat, niinkuin sinä olisit lain pitävä.
CPR1642 24. MEillä on täsä neljä miestä joilla on lupaus ota ne tygös ja puhdista sinus heidän
cansans ja culuta jotakin sijhen että he ajelisit pääns ja sijtä he caicki ymmärtäwät ettei se mitän
ole cuin he sinusta cuullet owat mutta että sinäkin waellaisit nijncuins olisit Lain pitäwä.
UT1548 24. Ouat meille tesse nelie Mieste/ ioilla ombi pälens Lupaus/ ota ne tyges/ ia puhdasta
sinus heiden cansans/ ia culuta iotakin sihen päle/ ette he aielisit heiden Päens/ ia sijte he caiki
ymmerteuet Ettei se miten ole quin he ouat sinusta cwlleet/ mutta ette sineki waellaisit/ quin sine
olisit Lain piteue.( Owat meillä tässä neljä miestä/ joilla ompi päällänsä lupaus/ ota ne tykösi/ ja
puhdista sinun heidän kanssansa/ ja kuluta jotakin siihen päälle/ että he ajelisit heidän päänsä/ ja
siitä he kaikki ymmärtäwät ettei se mitään ole kuin he owat sinusta kuulleet/ mutta että sinäkin
waeltaisit/ kuin sinä olisit lain pitäwä.)
Ref2016NTSve 24. Ta med dem, och rena dig tillsammans med dem och betala för dem, så att de
kan raka (sitt) huvud. Då ska alla förstå att det inte ligger någonting i det som de har hört om dig,
utan (att) också du vandrar efter lagen och håller den.
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TR Scriverer 25. περὶ δὲ τῶν πεπιστευκότων ἐθνῶν ἡμεῖς ἐπεστείλαμεν, κρίναντες μηδὲν

τοιοῦτον τηρεῖν αὐτούς, εἰ μὴ φυλάσσεσθαι αὐτοὺς τό τε εἰδωλόθυτον καὶ τό αἷμα
καὶ πνικτὸν καὶ πορνείαν.
Gr-East 25. περὶ δὲ τῶν πεπιστευκότων ἐθνῶν ἡμεῖς ἐπεστείλαμεν κρίναντες μηδὲν

τοιοῦτον τηρεῖν αὐτοὺς, εἰ μὴ φυλάσσεσθαι αὐτοὺς τό τε εἰδωλόθυτον καὶ τὸ αἷμα
καὶ πνικτὸν καὶ πορνείαν.
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TKIS 25. Mutta uskoon tulleista pakanoista olemme päättäneet ja kirjoittaneet, (ettei heidän
tarvitse pitää mitään sellaista, paitsi) että heidän tulee sekä karttaa epäjumalille uhrattua verta,
että tukehtumalla kuollutta ja haureutta."
FiSTLK2017 25. Mutta pakanoista, jotka ovat uskoneet, me olemme päättäneet ja kirjoittaneet
kirjeen, että heidän täytyy karttaa epäjumalille uhrattua, verta ja lihaa, jonka veri ei ole laskettu pois,
sekä haureutta."
Biblia1776 25. Mutta niistä, jotka uskoivat pakanoista, olemme me kirjoittaneet ja päättäneet, ettei
heidän tarvitse näistä mitään pitää, vaan että he niitä välttäisivät, jotka epäjumalille ovat uhratut, ja
verta, läkähtynyttä ja salavuoteutta.
CPR1642 25. Mutta uscowaisille pacanoista olemma me kirjoittanet ja päättänet ettei heidän
tarwita näistä mitän pitämän. Waan että he nijtä wäldäisit jotca epäjumalille owat uhratut ja werta
ja läkähtynyitä ja salawuoteutta.
UT1548 25. Mutta nijlle Uskouaisille Pacanoista me olema kirioittaneet ia pätteneet/ ettei heiden
taruitze neiste miten pitemen. Waan ette he wälteisit nijste/ iotca ouat epeiumaloille wffratut/ ia
Wereste/ ia Läketyneest/ ia Salawotest.( Mutta niille uskowaisille pakanoista me olemme
kirjoittaneet ja päättäneet/ ettei heidän tarwitse näistä mitään pitämän. Waan että he wälttäisit
niistä/ jotka owat epäjumaloille uhratut/ ja werestä/ ja läkähtyneestä/ ja salawuoteesta.)
Ref2016NTSve 25. Men vad angår de hedningar som har kommit till tro, har vi skrivit och meddelat
dem vårt beslut, att de inte behöver hålla sådant, utan endast avhålla sig från (det) som är offrat åt
avgudar, och från blod och från det som är kvävt och från otukt.
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TR Scriverer 26. τότε ὁ Παῦλος παραλαβὼν τοὺς ἄνδρας, τῇ ἐχομένῃ ἡμέρᾳ σὺν αὐτοῖς

ἁγνισθεὶς εἰσῄει εἰς τὸ ἱερόν, διαγγέλλων τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ἡμερῶν τοῦ ἁγνισμοῦ,
ἕως οὗ προσηνέχθη ὑπὲρ ἑνὸς ἑκάστου αὐτῶν ἡ προσφορά.
Gr-East 26. τότε ὁ Παῦλος παραλαβὼν τοὺς ἄνδρας τῇ ἐχομένῃ ἡμέρᾳ σὺν αὐτοῖς

ἁγνισθεὶς εἰσῄει εἰς τὸ ἱερόν, διαγγέλλων τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ἡμερῶν τοῦ ἁγνισμοῦ,
ἕως οὗ προσηνέχθη ὑπὲρ ἑνὸς ἑκάστου αὐτῶν ἡ προσφορά.
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TKIS 26. Silloin Paavali otti ne miehet luokseen, ja kun hän seuraavana päivänä oli puhdistanut
itsensä heidän kanssaan, hän meni pyhäkköön ilmoittaen puhdistumispäivien päättymisen —
kunnes heidän kunkin puolesta oli tuotu uhri.
FiSTLK2017 26. Silloin Paavali otti miehet luokseen, ja kun hän seuraavana päivänä oli
puhdistautunut heidän kanssaan, hän meni temppeliin ja ilmoitti, milloin heidän
puhdistumispäivänsä tulisivat päättymään, jota ennen heidän oli tuotava uhri itse kunkin edestä.
Biblia1776 26. Silloin Paavali otti ne miehet tykönsä ja puhdisti itsensä toisena päivänä heidän
kanssansa, ja meni templiin, ja ilmoitti, että puhdistuksen päivät olivat täytetyt, siihenasti kuin
jokaisen edestä heidän seassansa uhri oli uhrattu.
CPR1642 26. Nijn Pawali otti ne miehet tygöns ja puhdisti idzens toisna päiwänä heidän cansans ja
meni Templijn ja annoi hänens nähtä että puhdistus päiwät olit täytetyt haman sijhenasti cuin
jocaidzen edestä heidän seasans uhri oli uhrattu.
UT1548 26. Nin Pauali otti ne Miehet tygens/ ia puhdasti itzens toisna peiuen heiden cansans/ ia
sisellemeni Templijn/ ia annoi henens catzotta/ ette Puhdastus peiuet olit teutetyt/ Hama'
sihenasti ette iocaitzen edeste heiden seasans wffri oli wloswffrattu.( Niin Pawali otti ne miehet
tykönsä/ ja puhdisti itsensä toisena päiwänä heidän kanssansa/ ja sisälle meni templiin/ ja antoi
hänens katsottaa/ että puhdistuspäiwät olit täytetyt/ Hamaan siihenasti että jokaisen edestä
heidän seassansa uhri oli ulos uhrattu.)
Ref2016NTSve 26. Då tog Paulus med sig männen, och nästa dag renade han sig tillsammans med
dem (och) gick in i templet (och) gav till känna när reningsdagarna skulle vara avslutade (och)
offret framburet för var och en av dem.
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TR Scriverer 27. Ὡς δὲ ἔμελλον αἱ ἑπτὰ ἡμέραι συντελεῖσθαι, οἱ ἀπὸ τῆς Ἀσίας

Ἰουδαῖοι, θεασάμενοι αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ, συνέχεον πάντα τὸν ὄχλον, καὶ ἐπέβαλον
τὰς χεῖρας ἐπ’ αὐτόν,
Gr-East 27. Ὡς δὲ ἔμελλον αἱ ἑπτὰ ἡμέραι συντελεῖσθαι, οἱ ἀπὸ τῆς Ἀσίας Ἰουδαῖοι

θεασάμενοι αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ συνέχεον πάντα τὸν ὄχλον καὶ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπ’
αὐτὸν
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TKIS 27. Mutta kun ne seitsemän päivää olivat päättymässä, näkivät Aasiasta tulleet juutalaiset
hänet pyhäkössä, kiihottivat kaiken kansan ja kävivät häneen käsiksi
FiSTLK2017 27. Mutta kun ne seitsemän päivää olivat päättymässä, näkivät Aasian maakunnasta
tulleet juutalaiset hänet temppelissä, saattoivat koko kansan kiihdyksiin ja kävivät häneen käsiksi
Biblia1776 27. Mutta kuin jo lähes seitsemän päivää kulunut oli, näkivät hänen Juudalaiset, jotka
Asiasta olivat, templissä ja kehoittivat kaiken kansan, paiskasivat kätensä hänen päällensä,
CPR1642 27. COsca jo lähes seidzemen päiwä culunut oli näit hänen ne Judalaiset jotca Asiasta
olit Templis ja kehoitit caiken Canssan paiscaisit kätens hänen päällens ja huudit Israelin miehet
auttacat.
UT1548 27. Coska io nyt lehes seitzemen peiue oli ioutunut/ näit henen ne Juttat/ iotca Asiasta
olit/ Templis/ ia yleskihoitit caiken Canssan/ paiskasit kädhens henen pälens ia hwsit/ te Miehet
Israelist/ autacat.( Koska jo nyt lähes seitsemän päiwää oli joutunut/ näit hänen ne juuttaat/ jotka
Asiasta olit/ templissä/ ja ylös kiihotit kaiken kansan/ paiskasit kätensä hänen päällensä ja huusit/
te miehet Israelista/ auttakaat.)
Ref2016NTSve 27. Och när de sju dagarna närmade sig sitt slut, fick de judar som var från Asien se
honom i templet, och de uppviglade allt folket. Och de grep honom,
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TR Scriverer 28. κράζοντες, Ἄνδρες Ἰσραηλῖται, βοηθεῖτε. οὗτός ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ
κατὰ τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ νόμου καὶ τοῦ τόπου τούτου πάντας πανταχοῦ διδάσκων• ἔτι
τε καὶ Ἕλληνας εἰσήγαγεν εἰς τὸ ἱερόν, καὶ κεκοίνωκε τὸν ἅγιον τόπον τοῦτον.
Gr-East 28. κράζοντες· Ἄνδρες Ἰσραηλῖται, βοηθεῖτε· οὗτός ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ κατὰ
τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ νόμου καὶ τοῦ τόπου τούτου πάντας πανταχοῦ διδάσκων· ἔτι τε καὶ
Ἕλληνας εἰσήγαγεν εἰς τὸ ἱερὸν καὶ κεκοίνωκε τὸν ἅγιον τόπον τοῦτον·
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TKIS 28. ja huusivat: "Miehet, israelilaiset, auttakaa! Tämä on se mies, joka kaikkialla opettaa
kaikkia ihmisiä kansaamme ja lakiamme ja tätä paikkaa vastaan, onpa tuonut kreikkalaisiakin
pyhäkköön ja saastuttanut tämän pyhän paikan."
FiSTLK2017 28. ja huusivat: "Israelin miehet, auttakaa! Tämä on se mies, joka opettaa kaikkialla
kaikkia ihmisiä kansaamme, lakiamme ja tätä paikkaa vastaan, onpa vielä tuonut kreikkalaisia
temppeliinkin ja saastuttanut tämän pyhän paikan."
Biblia1776 28. Huutain: Israelin miehet, auttakaat! Tämä on se mies, joka kaikkia kaikissa paikoissa
opettaa vastoin tätä kansaa ja lakia ja tätä siaa. Ja vieläkin hän on vienyt Grekiläisiäkin templiin, ja
riivasi tämän pyhän sian.
CPR1642 28. Tämä on se mies joca caickia ihmisiä caikis paicois opetta wastoin tätä Canssa
wastoin Lakia ja wastoin tätä sia. Ja semmengin hän on wienyt Grekit Templijn ja rijwais tämän
pyhän sian.
UT1548 28. Teme on se Mies ioca caiki Inhimiset opetta caikis paicois/ wastoin tete Canssa/
wastoin Laki/ ia wastoin täte Sia. Ja wiele semmengi hen on Grekit wienyt Templijn/ ia temen
pyhen Sian riuasi.( Tämä on se mies joka kaikki ihmiset opettaa kaikissa paikoissa/ wastoin tätä
kansaa/ wastoin lakia/ ja wastoin tätä sijaa. Ja wielä semmenkin hän on krekit wienyt templiin/ ja
tämän pyhän sijan riiwasi.)
Ref2016NTSve 28. och ropade: Män av Israel, hjälp (oss)! Detta är den man som överallt lär alla
sådant som är mot folket och lagen och denna plats. Och dessutom har han också tagit med sig
greker in i templet och orenat denna heliga plats.
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TR Scriverer 29. ἦσαν γὰρ προεωρακότες Τρόφιμον τὸν Ἐφέσιον ἐν τῇ πόλει σὺν αὐτῷ,
ὃν ἐνόμιζον ὅτι εἰς τὸ ἱερὸν εἰσήγαγεν ὁ Παῦλος.
Gr-East 29. ἦσαν γὰρ ἑωρακότες Τρόφιμον τὸν Ἐφέσιον ἐν τῇ πόλει σὺν αὐτῷ, ὃν
ἐνόμιζον ὅτι εἰς τὸ ἱερὸν εἰσήγαγεν ὁ Παῦλος.
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TKIS 29. He olivat näet ennen nähneet efesolaisen Trofimuksen kaupungilla hänen kanssaan ja
luulivat Paavalin tuoneen hänet pyhäkköön.
FiSTLK2017 29. Sillä he olivat ennen nähneet efesolaisen Trofimoksen kaupungilla hänen
kanssaan ja luulivat, että Paavali oli tuonut hänet temppeliin.
Biblia1776 29. (Sillä he olivat ennen nähneet Trophimon Ephesosta hänen kanssansa kaupungissa,
ja he luulivat, että Paavali oli hänen templiin vienyt.)
CPR1642 29. Sillä he olit nähnet Trophimuxen Ephesost hänen cansans Caupungis ja he luulit että
Pawali oli hänen Templijn wienyt.
UT1548 29. Sille he olit nehnyet Trophimum Ephesist/ henen cansans Caupungis/ ia he lwlit ette
Pauali oli henen Templijn wienyt.( Sillä he olit nähneet Trophimum Ephesistä/ hänen kanssansa
kaupungissa/ ja he luulit että Pawali oli hänen templiin wienyt.)
Ref2016NTSve 29. De hade nämligen tidigare sett Trofimus från Efesus tillsammans med honom i
staden, (och) de trodde att Paulus hade tagit in honom i templet.
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TR Scriverer 30. ἐκινήθη τε ἡ πόλις ὅλη, καὶ ἐγένετο συνδρομὴ τοῦ λαοῦ• καὶ
ἐπιλαβόμενοι τοῦ Παύλου εἷλκον αὐτὸν ἔξω τοῦ ἱεροῦ• καὶ εὐθέως ἐκλείσθησαν αἱ
θύραι.
Gr-East 30. ἐκινήθη τε ἡ πόλις ὅλη καὶ ἐγένετο συνδρομὴ τοῦ λαοῦ, καὶ ἐπιλαβόμενοι
τοῦ Παύλου εἷλκον αὐτὸν ἔξω τοῦ ἱεροῦ, καὶ εὐθέως ἐκλείσθησαν αἱ θύραι.
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TKIS 30. Ja koko kaupunki joutui liikkeelle ja kansaa juoksi kokoon. Otettuaan Paavalin kiinni he
raahasivat hänet ulos pyhäköstä, ja heti portit suljettiin.
FiSTLK2017 30. Koko kaupunki lähti liikkeelle, ja väkeä juoksi kokoon. He ottivat Paavalin kiinni,
raastoivat hänet ulos temppelistä, ja heti portit suljettiin.
Biblia1776 30. Niin koko kaupunki nosti metelin, ja väki juoksi kokoon; ja he ottivat Paavalin kiinni
ja riepoittivat hänen ulos templistä, ja kohta ovet suljettiin.
CPR1642 30. Ja coco Caupungi nosti metelin ja wäki juoxit cocon. Nijn he otit Pawalin kijnni ja
riepoitit hänen ulos Templist ja cohta owet suljettin.
UT1548 30. Ja coko Caupungi metelin nosti/ ia Wäki cokoniooxit. Nin he Paualin kijniotit/ ia
wloswedhit henen Templiste/ ia cochta Ouet suliettijn.( Ja koko kaupunki metelin nosti/ ja wäki
kokoon juoksit. Niin he Pawalin kiinni otit/ ja ulos wedit hänen templistä/ ja kohta owet suljettiin.)
Ref2016NTSve 30. Och hela staden kom i rörelse, och folk strömmade till och de tog Paulus och
släpade ut honom ur templet. Och omedelbart stängdes portarna.
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TR Scriverer 31. ζητούντων δὲ αὐτὸν ἀποκτεῖναι, ἀνέβη φάσις τῷ χιλιάρχῳ τῆς σπείρης,
ὅτι ὅλη συγκέχυται Ἰερουσαλήμ•
Gr-East 31. ζητούντων δὲ αὐτὸν ἀποκτεῖναι ἀνέβη φάσις τῷ χιλιάρχῳ τῆς σπείρης ὅτι
ὅλη συγκέχυται Ἱερουσαλήμ·
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TKIS 31. Mutta kun he tahtoivat tappaa hänet, tuli sotaväenosaston komentajalle tieto, että koko
Jerusalem oli kuohuksissa.
FiSTLK2017 31. Mutta kun he tahtoivat tappaa hänet, sai sotaväenosaston tuhannenpäällikkö
sanan, että koko Jerusalem oli kuohuksissa.
Biblia1776 31. Ja kuin he tahtoivat hänen tappaa, niin ylimmäinen sotajoukon päämies sai sanan,
että koko Jerusalem oli kehoitettu.
CPR1642 31. JA cuin he tahdoit hänen tappa nijn ylimmäinen sotajoucon Päämies sai sanan että
coco Jerusalem oli kehoitettu.
UT1548 31. Ja quin he tachtoit henen tappa/ nin se ylimeinen Sotakunnan Pämies sai sanan/ ette
coko Jerusalem oli yleskihoitettu.( Ja kuin he tahtoi hänen tappaa/ niin se ylimmäinen sotakunnan

päämies sai sanan/ että koko Jerusalem oli ylös kiihoitettu.)
Ref2016NTSve 31. Men just som de stod redo att döda honom, fick befälhavaren för den romerska
vakten rapport om att hela Jerusalem var i uppror.
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TR Scriverer 32. ὃς ἐξαυτῆς παραλαβὼν στρατιώτας καὶ ἑκατοντάρχους, κατέδραμεν ἐπ’
αὐτούς• οἱ δέ, ἰδόντες τὸν χιλίαρχον καὶ τοὺς στρατιώτας, ἐπαύσαντο τύπτοντες τὸν
Παῦλον.
Gr-East 32. ὃς ἐξαυτῆς παραλαβὼν στρατιώτας καὶ ἑκατοντάρχους κατέδραμεν ἐπ’

αὐτούς. οἱ δὲ ἰδόντες τὸν χιλίαρχον καὶ τοὺς στρατιώτας ἐπαύσαντο τύπτοντες τὸν
Παῦλον.
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TKIS 32. Tämä otti heti mukaansa sotamiehiä ja sadanpäämiehiä ja riensi alas heidän luokseen.
Nähtyään komentajan ja sotamiehet, he lakkasivat lyömästä Paavalia.
FiSTLK2017 32. Tämä otti heti paikalla mukaansa sotilaita ja sadanpäälliköitä ja juoksi alas heidän
luokseen. Kun he näkivät tuhannenpäällikön ja sotilaat, he lakkasivat lyömästä Paavalia.
Biblia1776 32. Se otti kohta sotaväkeä ja sadanpäämiehiä, ja tuli juosten heidän tykönsä. Mutta
kuin he näkivät sodanpäämiehen ja sotaväen, lakkasivat he Paavalia hosumasta.
CPR1642 32. Se otti cohta sotawäke ja Sadanpäämiehiä ja tuli juosten heidän tygöns. Mutta cosca
he näit Sodanpäämiehen ja sotawäen lackaisit he Pawalita hosumast:
UT1548 32. Joca cochta otti Sotawäen ia Sadhanpämiehet/ ia tuli ioosten heiden tygens. Mutta
coska he näit Sodhanpämiehen ia Sotawäen/ lackasit he Paualita hosumast/( Joka kohta otti
sotawäen ja sadanpäämiehet/ ja tuli juosten heidän tykönsä. Mutta koska he näit sodanpäämiehen
ja sotawäen/ lakkasit he Pawalia hosumasta/)
Ref2016NTSve 32. Då tog han genast med sig soldater och officerare och sprang ner till dem. Och
när de fick se befälhavaren och soldaterna, upphörde de att slå Paulus.
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TR Scriverer 33. τότε ἐγγίσας ὁ χιλίαρχος ἐπελάβετο αὐτοῦ, καὶ ἐκέλευσε δεθῆναι
ἁλύσεσι δυσί• καὶ ἐπυνθάνετο τίς ἂν εἴη, καὶ τί ἐστι πεποιηκώς.

Gr-East 33. ἐγγίσας δὲ ὁ χιλίαρχος ἐπελάβετο αὐτοῦ καὶ ἐκέλευσεν δεθῆναι ἁλύσεσι
δυσί, καὶ ἐπυνθάνετο τίς ἂν εἴη καὶ τί ἐστι πεποιηκώς.
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TKIS 33. Silloin komentaja astui esiin, otti hänet kiinni ja käski sitoa hänet kaksilla kahleilla ja kysyi,
kuka hän oli ja mitä hän oli tehnyt.
FiSTLK2017 33. Silloin päällikkö astui esiin, otatti hänet kiinni, käski sitoa hänet kaksilla kahleilla ja
kysyi, kuka hän oli ja mitä hän oli tehnyt.
Biblia1776 33. Kuin päämies lähestyi, otti hän hänen kiinni ja käski sitoa kaksilla kahleilla, ja kysyi,
kuka hän oli, eli mitä hän oli tehnyt?
CPR1642 33. Cosca päämies lähestyi kijnniotti hän hänen ja käski sitoa cahdella cahlella: ja kysyi
cuca hän olis eli mitä hän oli tehnyt?
UT1548 33. Nin coska Pämies lehestui/ kijniotti hen henen ia keski sidhotta caxilla Käsiraudhoilla.
Ja kysyi Cuca hen olis/ eli mite hen oli tehnyt.( Niin koska päämies lähestyi/ kiinni otit he hänen ja
käski sidottaa kaksilla käsiraudoilla. Ja kysyi kuka hän olisi/ eli mitä hän oli tehnyt.)
Ref2016NTSve 33. Då gick befälhavaren fram och grep honom och befallde att (han) skulle bli
bunden med två kedjor. Sedan frågade han vem han var och vad han hade gjort.
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TR Scriverer 34. ἄλλοι δὲ ἄλλο τι ἐβόων ἐν τῷ ὄχλῳ• μὴ δυνάμενος δὲ γνῶναι τὸ
ἀσφαλὲς διὰ τὸν θόρυβον, ἐκέλευσεν ἄγεσθαι αὐτὸν εἰς τὴν παρεμβολήν.
Gr-East 34. ἄλλοι δὲ ἄλλο τι ἐβόων ἐν τῷ ὄχλῳ· μὴ δυνάμενος δὲ γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς
διὰ τὸν θόρυβον, ἐκέλευσεν ἄγεσθαι αὐτὸν εἰς τὴν παρεμβολήν.
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TKIS 34. Mutta kansanjoukossa huusivat toiset sitä, toiset tätä. Kun hän ei melun vuoksi saanut
varmaa tietoa, käski hän kuljettaa hänet kasarmiin.
FiSTLK2017 34. Mutta kansanjoukosta huusivat toiset sitä, toiset tätä. Koska hän melun tähden ei
voinut saada varmuutta, hän käski viedä hänet kasarmiin.
Biblia1776 34. Mutta kansasta huusi yksi sitä, toinen tätä. Koska ei hän oikein taitanut ymmärtää
huminan tähden, käski hän hänen vietää leiriin.
CPR1642 34. Mutta Canssast huusi yxi sitä toinen tätä. Cosca ei hän oikein tainnut ymmärtä
huminan tähden käski hän hänen wiedä Scantzijn.
UT1548 34. Mutta Canssan seas yxi hwsi site/ toinen täte. Quin hen ei miten wissi tainut ymmertä
huminan tedhen/ nin hen keski henen wiete Skantzijn.( Mutta kansan seassa yksi huusi sitä/ toinen
tätä. Kuin hän ei mitään wissi tainnut ymmärtää huminan tähden/ niin hän käski hänen wietää
skantziin.)
Ref2016NTSve 34. Men i folkmassan ropade den ene ett och den andre något annat. Då han inte
kunde få något klart besked på grund av tumultet, befallde han att han skulle föras in i fästningen.
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TR Scriverer 35. ὅτε δὲ ἐγένετο ἐπὶ τοὺς ἀναβαθμούς, συνέβη βαστάζεσθαι αὐτὸν ὑπὸ

τῶν στρατιωτῶν διὰ τὴν βίαν τοῦ ὄχλου
Gr-East 35. ὅτε δὲ ἐγένετο ἐπὶ τοὺς ἀναβαθμούς, συνέβη βαστάζεσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν
στρατιωτῶν διὰ τὴν βίαν τοῦ ὄχλου·
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TKIS 35. Paavalin tultua portaille tapahtui niin, että sotamiehet kantoivat häntä kansan väkivallan
vuoksi,
FiSTLK2017 35. Mutta kun Paavali tuli portaille, täytyi sotamiesten kantaa häntä kansan väkivallan
tähden,
Biblia1776 35. Ja kuin hän astumien eteen tuli, kannettiin hän sotamiehiltä kansan väkivallan
tähden;
CPR1642 35. Ja cuin hän trappuin eteen tuli cannettin hän sotamiehildä Canssan wäkiwallan
tähden

UT1548 35. Ja quin hen Trappuin eten tuli/ nin tapachtui ette hen cannetin Sotamiehilde/ Canssan
wäkiuallan tedhen/( Sillä kuin hän rappujen eteen tuli/ niin tapahtui että hän kannettiin
sotamiehiltä/ kansan wäkiwallan tähden/)
Ref2016NTSve 35. Och när han kom till trappan, hände det att soldaterna måste bära honom på
grund av folkets aggressivitet.
TR Scriverer 36. ἠκολούθει γὰρ τὸ πλῆθος τοῦ λαοῦ κρᾶζον, Αἶρε αὐτόν.
Gr-East 36. ἠκολούθει γὰρ τὸ πλῆθος τοῦ λαοῦ κρᾶζον· Αἶρε αὐτόν.
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TKIS 36. Sillä suuri väkijoukko seurasi perässä huutaen: "Vie pois hänet!"
FiSTLK2017 36. sillä suuri kansanpaljous seurasi perässä ja huusi: "Vie pois hänet!"
Biblia1776 36. Sillä paljo kansaa noudatti häntä, huutain: ota pois häntä!
CPR1642 36. Sillä paljo Canssa noudatit händä ja parguit: poisota händä.
UT1548 36. Sille ette palio Canssa hende noudhatit/ ia parghuit/ Poisota hende( Sillä että paljon
kansaa häntä noudatit/ ja paruit/ Pois ota häntä.)
Ref2016NTSve 36. För folkmassan följde efter och ropade: Bort med honom!
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TR Scriverer 37. Μέλλων τε εἰσάγεσθαι εἰς τὴν παρεμβολὴν ὁ Παῦλος λέγει τῷ
χιλιάρχῳ, Εἰ ἔξεστί μοι εἰπεῖν τι πρός σέ; ὁ δὲ ἔφη, Ἑλληνιστὶ γινώσκεις;
Gr-East 37. μέλλων τε εἰσάγεσθαι εἰς τὴν παρεμβολὴν ὁ Παῦλος λέγει τῷ χιλιάρχῳ· Εἰ
ἔξεστί μοι εἰπεῖν τι πρός σε; ὁ δὲ ἔφη· Ἑλληνιστὶ γινώσκεις;
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TKIS 37. Kun Paavalia oltiin viemässä sisälle kasarmiin hän sanoi komentajalle: "Onko minun lupa
sanoa sinulle jotain?" Niin tämä sanoi: "Osaatko kreikkaa?

FiSTLK2017 37. Kun oltiin kuljettamassa Paavalia sisälle kasarmiin, hän sanoi tuhannenpäällikölle:
"Onko minun lupa sanoa sinulle jotakin?" Niin tämä sanoi: "Osaatko kreikkaa?
Biblia1776 37. Ja kuin Paavali oli leiriin tulemallansa, sanoi hän sodanpäämiehelle: onko minulla
lupa sinulle jotakin sanoa? Hän sanoi: taidatkos Grekan kielen?
CPR1642 37. Ja cosca Pawali oli Scantzijn tullut sanoi hän Sodanpäämiehelle saango minä sinua
puhutella?
UT1548 37. Ja coska Pauali rupeis saaman Scantzin siselle/ sanoi hen Sodhanpämiehelle/
Mahdango mine puhutella sinua?( Ja koska Pawali rupesi saaman skantziin siälle/ sanoi hän
sadanpäämiehelle/ Mahdanko minä puhutella sinua?)
Ref2016NTSve 37. När Paulus skulle föras in i fästningen, sa han till befälhavaren: Är det tillåtet för
mig att säga något till dig? (Då) sa han: Kan du tala grekiska?
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TR Scriverer 38. οὐκ ἄρα σὺ εἶ ὁ Αἰγύπτιος ὁ πρὸ τούτων τῶν ἡμερῶν ἀναστατώσας καὶ
ἐξαγαγὼν εἰς τὴν ἔρημον τοὺς τετρακισχιλίους ἄνδρας τῶν σικαρίων;
Gr-East 38. οὐκ ἄρα σὺ εἶ ὁ Αἰγύπτιος ὁ πρὸ τούτων τῶν ἡμερῶν ἀναστατώσας καὶ
ἐξαγαγὼν εἰς τὴν ἔρημον τοὺς τετρακισχιλίους ἄνδρας τῶν σικαρίων;

οὐκ

ἄρα σὺ

εἶ

ὁ

Αἰγύπτιος ὁ

πρὸ

τούτων τῶν

ἡμερῶν

ouk
ara sy
ei
ho
aigyptios
ho
pro
toutōn
G3756 G686 G4771 G1488 G3588 G124
G3588 G4253 G5130
etkö
siis sinä
ole
ennen näitä
egyptiläinen joka

hēmerōn
tōn
G3588 G2250
päiviä

ἀναστατώσας καὶ

τετρακισχιλίους

ἐξαγαγὼν εἰς

τὴν

ἔρημον

τοὺς

anastatōsas
kai
eksagagōn eis
tēn
erēmon
tous
tetrakischilious
G387
G2532 G1806
G1519 G3588 G2048
G3588 G5070
vei
neljätuhatta
kiihotti kapinaan ja
autiomaahan

ἄνδρας τῶν

σικαρίων

sikariōn
andras tōn
G435
G3588 G4607
salamurhaajaa
miestä
TKIS 38. Etkö siis olekaan se egyptiläinen, joka ennen näitä päiviä teki kapinan ja vei autiomaahan
ne neljätuhatta murhamiestä*?"
FiSTLK2017 38. Etkö sitten olekaan se egyptiläinen, joka hiljan nosti kapinaan ne neljätuhatta
murhamiestä ja vei heidät erämaahan?"
Biblia1776 38. Etkös sinä siis ole Egyptin mies, joka ennen näitä päiviä kapinan nostit ja veit
korpeen neljätuhatta murhamiestä?
CPR1642 38. Hän sanoi: taidatcos Grecan kielen? etkös ole se Egyptin mies joca ennen näitä
päiwiä capinan nosti ja wei corpeen neljä tuhatta murhamiestä?
UT1548 38. Nin hen sanoi/ Taidhacos Grekin kielen? Etkös ole se Egiptin Mies/ ioca ennen neite
peiuie Capinan nosti/ ia wloswei Corpehen nelie tuhatta Murhamieste?( Niin hän sanoi/ Taidatkos
krekin kielen? Etkö ole se Egyptin mies/ joka ennen näitä päiwiä kapinan nosti/ ja ulos wei korpeen
neljä tuhatta murhamiestä?)

Ref2016NTSve 38. Är du då inte den egyptier som för en tid sedan gjorde uppror och förde ut de
fyra tusen lönnmördarna i öknen?
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TR Scriverer 39. εἶπε δὲ ὁ Παῦλος, Ἐγὼ ἄνθρωπος μέν εἰμι Ἰουδαῖος, Ταρσεὺς τῆς
Κιλικίας, οὐκ ἀσήμου πόλεως πολίτης• δέομαι δέ σου, ἐπίτρεψόν μοι λαλῆσαι πρὸς
τὸν λαόν.
Gr-East 39. εἶπε δὲ ὁ Παῦλος· Ἐγὼ ἄνθρωπος μέν εἰμι Ἰουδαῖος Ταρσεὺς, τῆς Κιλικίας
οὐκ ἀσήμου πόλεως πολίτης· δέομαι δέ σου, ἐπίτρεψόν μοι λαλῆσαι πρὸς τὸν λαόν.
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TKIS 39. Niin Paavali sanoi: "Olen juutalainen mies, Tarson, Kilikian tunnetun kaupungin
kansalainen. Pyydän sinua, salli minun puhua kansalle."
FiSTLK2017 39. Paavali sanoi: "Minä olen juutalainen mies, Tarson, huomattavan Kilikian
kaupungin, kansalainen. Pyydän sinua, salli minun puhua kansalle."
Biblia1776 39. Niin Paavali sanoi: minä olen Juudalainen Tarsin, kuuluisan kaupungin asuvainen
Kilikiasta. Minä rukoilen sinua, salli minun puhua kansalle.
CPR1642 39. Nijn Pawali sanoi: minä olen Judalainen Tarsist yxi cuuluisan Caupungin asuwainen
Ciliciasta minä rucoilen sinua salli minun puhua Canssalle. Ja hän salli sen.
UT1548 39. Nin sanoi Pauali/ Mine olen Juttalainen Tarsist yxi Porghari/ cwluisesta Caupungist
Ciliciasta/ Mine rukolen sinua/ salli minua puhuman Canssalle. Ja hen salli sen.( Niin sanoi
Pawali/ Minä olen juutalainen Tarsista yksi porghari/ kuuluisesta kaupungista Kilikiasta/ Minä
rukoilen sinua/ salli minun puhuman kansalle. Ja hän salli sen.)
Ref2016NTSve 39. Då sa Paulus: Jag är verkligen en judisk man från Tarsus i Cilicien, medborgare i
en betydande stad. Och jag ber dig att du låter mig få tala till folket.
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TR Scriverer 40. ἐπιτρέψαντος δὲ αὐτοῦ, ὁ Παῦλος ἑστὼς ἐπὶ τῶν ἀναβαθμῶν κατέσεισε
τῇ χειρὶ τῷ λαῷ• πολλῆς δὲ σιγῆς γενομένης, προσεφώνησε τῇ Ἑβραΐδι διαλέκτῳ
λέγων,
Gr-East 40. ἐπιτρέψαντος δὲ αὐτοῦ ὁ Παῦλος ἑστὼς ἐπὶ τῶν ἀναβαθμῶν κατέσειε τῇ
χειρὶ τῷ λαῷ· πολλῆς δὲ σιγῆς γενομένης προσεφώνησε τῇ Ἑβραΐδι διαλέκτῳ λέγων·
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TKIS 40. Kun hän salli, niin Paavali portailla seisoen viittasi kädellään kansalle, ja kun oli syntynyt
syvä hiljaisuus, hän puhui heille heprean kielellä sanoen:
FiSTLK2017 40. Kun hän sen salli, Paavali, seisoen portailla viittasi kädellään kansalle. Kun oli
syntynyt syvä hiljaisuus, hän puhui heille heprean kielellä ja sanoi:
Biblia1776 40. Ja kuin hän salli, niin Paavali seisoi astuttavilla ja viittasi kädellänsä kansalle. Kuin
suuri vaikeneminen tuli, puhutteli hän heitä Hebrean kielellä ja sanoi:
CPR1642 40. Nijn Pawali seisoi trapuilla ja wijttais kädelläns Canssan puoleen. Cosca suuri
waikitus tuli puhui hän heille Ebrean kielellä ja sanoi:
UT1548 40. Nin Pauali seisoi Trapuilla/ ia wijttasi Kädhellens Canssan polen. Coska nyt swri
waikitus tuli/ puhui hen heille Hebraican kielelle/ ia sanoi.( Niin Pawali seisoi rapuilla/ ja wiittasi
kädellänsä kansan puoleen. Koska nyt suuri waikutus tuli/ puhui hän heille hebraican kielellä/ ja
sanoi.)
Ref2016NTSve 40. Och när han hade gett honom sin tillåtelse, gav Paulus, stående på trappan,
tecken till folket med handen. När det hade blivit alldeles tyst, talade han till (dem) på hebreiska,
och sa:

Apostolien teot 22 (Acts
1
TR Scriverer 1. Ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατέ μου τῆς πρὸς ὑμᾶς νῦν

ἀπολογίας
Gr-East 1. Ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατέ μου τῆς πρὸς ὑμᾶς νυνὶ ἀπολογίας.

ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ
andres adelfoi
G435 G80
miehet veljet

πατέρες ἀκούσατέ μου

τῆς

πρὸς ὑμᾶς νῦν

pros hymas nyn
kai
pateres akousate mou tēs
G3588
G4314 G5209 G3568
G2532 G3962 G191
G3450
teille nyt
ja
isät
kuulkaa
minua mitä

ἀπολογίας
apologias
G627
puolustuksekseni puhun
TKIS 1. ”Miehet, veljet ja isät, kuulkaa mitä nyt puolustuksekseni teille sanon.
FiSTLK2017 1. "Miehet, veljet ja isät, kuulkaa puolustuspuhettani, jonka nyt teille pidän."
Biblia1776 1. Miehet, rakkat veljet ja isät! kuulkaat minun edesvastaustani, jonka minä teille sanon.
CPR1642 1. MIehet rackat weljet ja Isät cuulcat minun wastaustani cuin minä teille sanon.
UT1548 1. TE Miehet rackat Weliet ia Iset/ cwlcat minun Wastaustani ionga mine nyt teille
edestoottan.( Te miehet rakkaat weljet ja isät/ kuulkaat minun wastaustani jonka minä nyt teille
edestuotan.)
Ref2016NTSve 1. Män, bröder och fäder, lyssna på vad jag har att säga er till mitt försvar.
2
TR Scriverer 2. ἀκούσαντες δὲ ὅτι τῇ Ἑβραΐδι διαλέκτῳ προσεφώνει αὐτοῖς, μᾶλλον
παρέσχον ἡσυχίαν καί φησίν,
Gr-East 2. ἀκούσαντες δὲ ὅτι τῇ Ἑβραΐδι διαλέκτῳ προσεφώνει αὐτοῖς, μᾶλλον
παρέσχον ἡσυχίαν.

ἀκούσαντες δὲ

ὅτι

τῇ

Ἑβραΐδι διαλέκτῳ προσεφώνει αὐτοῖς μᾶλλον

akousantes de
hoti
tē
hebraidi
G191
G1161 G3754 G3588 G1446
ja kuullessaan
että
hebrean

παρέσχον

ἡσυχίαν

καί

dialektō
G1258
kielellä

prosefōnei
G4377
hän puhui

autois mallon
G846 G3123
heille suuremman

φησίν

pareschon hēsychian
kai
fēsin
G3930
G2271
G2532 G5346
se sai aikaan äänettömyyden niin
hän sanoi
TKIS 2. Kuultuaan hänen puhuvan heille heprean kielellä he kävivät vielä hiljaisemmiksi. Niin hän
sanoi:

FiSTLK2017 2. Kun he kuulivat hänen puhuvan heille hepreankielellä, syntyi vielä suurempi
hiljaisuus. Hän sanoi:
Biblia1776 2. (Kuin he kuulivat hänen Hebrean kielellä heille puhuvan, vaikenivat he enemmin. Ja
hän sanoi:)
CPR1642 2. Cosca he cuulit hänen Ebrean kielellä heillens puhuwan waickenit he enämmin.
UT1548 2. Quin he nyt cwlit henen Hebraican kielelle heille puhuuan/ nin he enämin waickenit.(
Kuin he nyt kuulit hänen Hebraican kielellä heille puhuwan/ niin he enemmin waikenit.)
Ref2016NTSve 2. När de hörde att han talade på hebreiska till dem, blev de ännu mera tysta, och
han sa:
3
TR Scriverer 3. Ἐγώ μὲν εἰμι ἀνὴρ Ἰουδαῖος, γεγεννημένος ἐν Ταρσῷ τῆς Κιλικίας,

ἀνατεθραμμένος δὲ ἐν τῇ πόλει ταύτῃ παρὰ τοὺς πόδας Γαμαλιήλ, πεπαιδευμένος
κατὰ ἀκρίβειαν τοῦ πατρῴου νόμου, ζηλωτὴς ὑπάρχων τοῦ Θεοῦ, καθὼς πάντες
ὑμεῖς ἐστε σήμερον•
Gr-East 3. καὶ φησίν· Ἐγὼ μέν εἰμι ἀνὴρ Ἰουδαῖος, γεγεννημένος ἐν Ταρσῷ τῆς

Κιλικίας, ἀνατεθραμμένος δὲ ἐν τῇ πόλει ταύτῃ παρὰ τοὺς πόδας Γαμαλιὴλ,
πεπαιδευμένος κατὰ ἀκρίβειαν τοῦ πατρῴου νόμου, ζηλωτὴς ὑπάρχων τοῦ Θεοῦ
καθὼς πάντες ὑμεῖς ἐστε σήμερον.
ἐγώ

μὲν

εἰμι

ἀνὴρ Ἰουδαῖος γεγεννημένος ἐν

Ταρσῷ τῆς
Τarsō tēs

Κιλικίας

egō
men eimi
Kilikias
anēr Ioudaios gegennēmenos en
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minä
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mies juutalainen syntynyt
Tarsossa

ἀνατεθραμμένος δὲ
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τῇ

πόλει

ταύτῃ παρὰ

τοὺς

en
tē
polei
tautē para
tous
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G5026 G3844 G3588
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G1161 G1722 G3588 G4172
mutta kasvatettu
kaupungissa tässä juuressa

πόδας

Γαμαλιήλ πεπαιδευμένος κατὰ ἀκρίβειαν τοῦ

podas
Gamaliēl pepaideumenos kata
akribeian
G4228
G1059
G3811
G2596 G195
tarkkaan
jalkojen/ jalkojen juuressa Gamalielin opetettuna

νόμου ζηλωτὴς ὑπάρχων τοῦ

Θεοῦ

πατρῴου

patrōou
tou
G3588 G3971
isieni

καθὼς πάντες ὑμεῖς ἐστε

σήμερον·

nomou dzēlōtēs hyparchōn tou
Theou kathōs pantes hymeis este
sēmeron
G3551 G2207
G3588 G2316 G2531 G3956 G5210 G2075 G4594
G5225
lait
olette tänään
kiivailija olin
Jumalan niinkuin kaikki te
TKIS 3. Olen juutalainen mies, syntynyt Kilikian Tarsossa, mutta kasvatettu tässä kaupungissa
Gamalielin jalkain juuressa, tarkasti isien lain mukaan opetettuna, ja kiivailin Jumalan puolesta niin
kuin tekin kaikki tänä päivänä teette.
FiSTLK2017 3. "Minä olen juutalainen, syntynyt Kilikian Tarsossa, mutta kasvatettu tässä
kaupungissa ja opetettu Gamalielin jalkojen juuressa noudattamaan tarkasti isien lakia. Olin
Jumalan puolesta kiivailija, niin kuin te kaikki tänä päivänä olette.

Biblia1776 3. Minä olen Juudalainen, Tarsossa Kilikiassa syntynyt ja tässä kaupungissa kasvatettu
Gamalielin jalkain juuressa, opetettu visusti vanhimpain laissa, ja olin Jumalan puolesta kiivas,
niinkuin tekin kaikki olette tänäpänä,
CPR1642 3. Ja hän sanoi: minä olen Judan mies Tarsos Cilicias syndynyt ja täsä Caupungis
caswatettu Gamalielin jalcain juures/opetettu wisust Wanhimbain Laisa ja oli Jumalan puolda
pitäwäinen nijncuin tekin caicki oletta tänäpän:
UT1548 3. Ja hen sanoi/ Mine olen yxi Juttan Mies/ Tarsos Cilicias syndynyt/ ia tesse Caupungis
yleskaswatettu Gamalielin ialcain iures/ opetettu wisusti Esiwanhimbain Laissa/ Ja olin Jumalan
Noutelia/ ninquin tekin caiki oletta tenepene/( Ja hän sanoi/ Minä olen yksi juuttaan mies/ Tarsos
Kilikiassa syntynyt/ ja tässä kaupungissa ylös kaswatettu Gamalielin jalkain juuressa/ opetettu
wisusti esiwanhempain laissa/ Ja olit Jumalan noutelija/ niinkuin tekin kaikki oletta tänäpänä/)
Ref2016NTSve 3. Jag är verkligen en judisk man, född i Tarsus i Cilicien, men uppfostrad här i
staden och vid Gamaliels fötter undervisad i fädernas lag med all dess stränghet, och jag var lika
nitälskande för Gud som ni allesammans är i dag.
4
TR Scriverer 4. ὃς ταύτην τὴν ὁδὸν ἐδίωξα ἄχρι θανάτου, δεσμεύων καὶ παραδιδοὺς εἰς
φυλακὰς ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας.
Gr-East 4. ὃς ταύτην τὴν ὁδὸν ἐδίωξα ἄχρι θανάτου, δεσμεύων καὶ παραδιδοὺς εἰς
φυλακὰς ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας,

ὃς

ταύτην τὴν

ὁδὸν ἐδίωξα ἄχρι θανάτου

δεσμεύων καὶ

hos
hodon ediōksa achri thanatou
tautēn tēn
desmeuōn kai
G3739 G5026 G3588 G3598 G1377 G891 G2288
G2532
G1195
joka
tietä vainosin asti kuolemaan/ kuolemaan asti sitoen
tätä
ja

παραδιδοὺς εἰς
paradidous
G3860
luovuttaen

φυλακὰς ἄνδρας τε

καὶ

γυναῖκας

fylakas
kai
gynaikas
eis
andras te
G5037 G2532 G1135
G1519 G5438
G435
vankiloihin miehiä sekä myös naisia

TKIS 4. Vainosin tätä tietä aina kuolemaan asti, sitoen ja heittäen vankiloihin sekä miehiä että
naisia,
FiSTLK2017 4. Vainosin tätä tietä aina kuolemaan asti, sitoen ja luovuttaen vankiloihin sekä miehiä
että naisia,
Biblia1776 4. Ja olen tätä tietä vainonnut kuolemaan asti, sitoin ja antain ylön vankiuteen sekä
miehiä että vaimoja,
CPR1642 4. Ja olen tätä tietä wainonnut haman cuoleman asti minä sidoin heitä ja tornijn panin
sekä miehiä että waimoja:
UT1548 4. ia olen täte Tiete wainonut hama' cooleman asti/ Mine heite sidhoin ia Tornijn panin/
seke Miehet ette Waimot/( ja olen tätä tietä wannonut hamaan kuolemaan asti/ Minä heitä sidoin
ja torniin panin/ sekä miehet että waimot/)
Ref2016NTSve 4. Jag förföljde ’den vägen’ ända till döds, och jag lät binda både män och kvinnor
och lät kasta dem i fängelse,

5
TR Scriverer 5. ὡς καὶ ὁ ἀρχιερεὺς μαρτυρεῖ μοι, καὶ πᾶν τὸ πρεσβυτέριον• παρ’ ὧν καὶ

ἐπιστολὰς δεξάμενος πρὸς τοὺς ἀδελφούς, εἰς Δαμασκὸν ἐπορευόμην, ἄξων καὶ τοὺς
ἐκεῖσε ὄντας, δεδεμένους εἰς Ἰερουσαλήμ, ἵνα τιμωρηθῶσιν.
Gr-East 5. ὡς καὶ ὁ ἀρχιερεὺς μαρτυρεῖ μοι καὶ πᾶν τὸ πρεσβυτέριον· παρ’ ὧν καὶ

ἐπιστολὰς δεξάμενος πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς εἰς Δαμασκὸν ἐπορευόμην ἄξων καὶ τοὺς
ἐκεῖσε ὄντας δεδεμένους εἰς Ἱερουσαλὴμ ἵνα τιμωρηθῶσιν.
ὡς

καὶ

ὁ

ἀρχιερεὺς μαρτυρεῖ μοι

καὶ
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πρεσβυτέριον·
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deksamenos pros tous adelfous
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G5097
rangaistaviksi
TKIS 5. niin kuin myös ylin pappi voi minusta todistaa ja kaikki vanhimmat. Saatuani heiltä myös
kirjeitä veljille matkustin Damaskoon kuljettaakseni nekin, jotka siellä olivat, sidottuina
Jerusalemiin rangaistaviksi.
FiSTLK2017 5. kuten myös ylipappi minusta todistaa, ja koko vanhimmisto. Sain heiltä myös
kirjeitä veljille, ja matkustin Damaskoon tuodakseni sidottuina Jerusalemiin rangaistaviksi ne, jotka
siellä olivat.
Biblia1776 5. Niinkuin myös ylimmäinen pappi ja koko vanhimpain joukko minun todistajani ovat,
joilta minä otin lähetyskirjat veljein tykö, ja vaelsin Damaskuun, että minä ne, jotka siellä olivat,
olisin sidottuna tuonut Jerusalemiin rangaistaa.
CPR1642 5. Nijncuin ylimmäinen Pappi ja coco Wanhimbain joucko minun todistajani owat joilda
minä otin lähetyskirjat weljein tygö ja waelsin Damascuun että minä ne jotca siellä olit sidottuna
olisin tuonut Jerusalemijn rangaista.
UT1548 5. Ninquin mös se Ylimeinen Pappi/ ia coco Wanhimbaiden ioucko minun Todhistaian on/
Joilda mine otin Lehetuskiriat Welijein tyge/ ia waelsin Damascuun/ ette mine ne iotca sielle olit/
sidhottuna piti Jerusalemin tooman rangaistetta.( Niinkuin myös se ylimmäinen pappi/ ja koko
wanhempaiden joukko minun todistajani on/ Joilta minä otin lähetyskirjat weljein tykö/ ja waelsin
Damaskuun/ Että minä ne jotak siellä olit/ sidottuna piti Jerusalemiin tuomaan rangaistawaksi.)
Ref2016NTSve 5. som också översteprästen och de äldstes hela råd kan vittna om mig. Av dessa
fick jag också brev till bröderna och for till Damaskus för att föra också dem som var där, bundna
till Jerusalem, så att de skulle bli straffade.
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TR Scriverer 6. ἐγένετο δέ μοι πορευομένῳ καὶ ἐγγίζοντι τῇ Δαμασκῷ, περὶ μεσημβρίαν,
ἐξαίφνης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ περιαστράψαι φῶς ἱκανὸν περὶ ἐμέ.
Gr-East 6. Ἐγένετο δέ μοι πορευομένῳ καὶ ἐγγίζοντι τῇ Δαμασκῷ περὶ μεσημβρίαν
ἐξαίφνης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ περιαστράψαι φῶς ἱκανὸν περὶ ἐμέ,
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TKIS 6. Mutta ollessani matkalla ja lähestyessäni Damaskoa tapahtui minulle, että keskipäivän
aikaan leimahti taivaasta yhtäkkiä voimakas valo ympärilleni.
FiSTLK2017 6. Niin tapahtui, kun matkalla ollessani lähestyin Damaskoa, että keskipäivän aikaan
leimahti yhtäkkiä taivaasta kirkas valo ympärilläni.
Biblia1776 6. Niin tapahtui minun matkassa ollessani ja lähestyissäni Damaskua puolipäivän
aikaan, että suuri kirkkaus valaisi äkisti taivaasta minua ympäri.
CPR1642 6. NIjn tapahdui minun matcas ollesani cosca minä puolipäiwän aican Damascua
lähestyin walais suuri kirckaus Taiwahast minua ymbärins.
UT1548 6. Nin se tapachtui minun matkas ollesani/ ia lehestuin Damascuun/ polipeiuen aicaan/
ette äkiste minun ymberiwalghaisi swri kircaus Taiuahast.( Niin se tapahtui minun matkassa
ollessani/ ja lähestyin Damaskoon/ puolipäiwän aikaan/ että äkisti minun ympäri walkaisi suuri
kirkkaus taiwaasta.)
Ref2016NTSve 6. Men när jag var på väg och närmade mig Damaskus vid middagstid, så hände
det, att ett starkt ljussken från himlen plötsligt strålade omkring mig.
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TR Scriverer 7. ἔπεσόν τε εἰς τὸ ἔδαφος, καὶ ἤκουσα φωνῆς λεγούσης μοι, Σαούλ,
Σαούλ, τί με διώκεις;
Gr-East 7. ἔπεσόν τε εἰς τὸ ἔδαφος καὶ ἤκουσα φωνῆς λεγούσης μοι· Σαοὺλ, Σαούλ, τί
με διώκεις;

ἔπεσόν

τε

εἰς

τὸ

ἔδαφος καὶ

ἤκουσα φωνῆς λεγούσης μοι

Σαούλ
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Saoul
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TKIS 7. Kaaduin maahan ja kuulin äänen sanovan minulle: 'Saul, Saul, miksi vainoat minua?'
FiSTLK2017 7. Kaaduin maahan ja kuulin äänen sanovan minulle: 'Saul, Saul, miksi vainoat minua?'
Biblia1776 7. Ja minä lankesin maahan ja kuulin äänen minulle sanovan: Saul, Saul, miksis minua
vainoot?
CPR1642 7. Ja minä langeisin maahan ja cuulin änen minulleni sanowan:
UT1548 7. Ja mine mahanlangesin/ ia cwlin ydhen äne' sanouan minulle/ Saul Saul/ mixi sine
minua wainot?( Ja minä maahan lankesin/ ja kuulin yhden äänen sanowan minulle/ Saul Saul/
miksi sinä minua wainoat?)
Ref2016NTSve 7. Då föll jag till marken och hörde en röst som sa till mig: Saul, Saul, varför förföljer
du mig?
8
TR Scriverer 8. ἐγὼ δὲ ἀπεκρίθην, Τίς εἶ, Κύριε; εἶπέ τε πρός με, Ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὁ
Ναζωραῖος ὃν σὺ διώκεις.
Gr-East 8. ἐγὼ δὲ ἀπεκρίθην· τίς εἶ, Κύριε; εἶπέ τε πρός με· ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὁ
Ναζωραῖος ὃν σὺ διώκεις.

ἐγὼ

δὲ

ἀπεκρίθην τίς

εἶ

Κύριε εἶπέ

τε

πρός με

Ἐγώ

egō
de
ei
te
pros me
Egō
apekrithēn tis
Kyrie eipe
G1473 G1161 G611
G5037 G4314 G3165 G1473
G5101 G1488 G2962 G2036
ja minä
Herra ja Hän sanoi
minulle Minä
vastasin
kuka olet

εἰμι

Ἰησοῦς ὁ

Ναζωραῖος ὃν

σὺ

διώκεις

eimi
Nadzōraios
diōkeis
Iēsous ho
hon
sy
G1510 G2424 G3588 G3480
G3739 G4771 G1377
olen
sinä
vainoat
Jeesus
Nasaretilainen jota
TKIS 8. Niin vastasin: 'Kuka olet, Herra?' Hän sanoi minulle: 'Minä olen Jeesus Nasaretilainen, jota
sinä vainoat.'
FiSTLK2017 8. Minä vastasin: 'Kuka olet, herra?' Hän sanoi minulle: 'Minä olen Jeesus
Nasaretilainen, jota sinä vainoat.'
Biblia1776 8. Niin minä vastasin: kuka sinä olet, Herra? Hän sanoi minulle: minä olen Jesus
Natsaretista, jota sinä vainoot.
CPR1642 8. Saul Saul mixis minua wainot: Nijn minä wastaisin: cuca sinä olet HERra? Hän sanoi
minulle: minä olen Jesus Nazarethist jota sinä wainot.

UT1548 8. Nin mine wastasin/ cuca sine olet HERRA? Nin hen sanoi minulle/ Mine olen IesuS
Nazaretist/ iota sine wainot.( Niin minä wastasin/ kuka sinä olet HERRA? Niin hän sanoi minulle/
Minä olen Jesus Nazaretista/ jota sinä wainoat.)
Ref2016NTSve 8. Och jag svarade: Vem är du, Herre? Då sa han till mig: Jag är Jesus från Nasaret,
(den) som du förföljer.
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TR Scriverer 9. οἱ δὲ σὺν ἐμοὶ ὄντες τὸ μὲν φῶς ἐθεάσαντο, καὶ ἔμφοβοι ἐγένοντο• τὴν
δὲ φωνὴν οὐκ ἤκουσαν τοῦ λαλοῦντός μοι.
Gr-East 9. οἱ δὲ σὺν ἐμοὶ ὄντες τὸ μὲν φῶς ἐθεάσαντο καὶ ἔμφοβοι ἐγένοντο, τὴν δὲ
φωνὴν οὐκ ἤκουσαν τοῦ λαλοῦντός μοι.
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mutta ääntä eivät he kuulleet joka
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TKIS 9. Seuralaiseni näkivät kyllä valon (ja pelästyivät) mutta eivät kuulleet Hänen ääntään joka
puhui minulle.
FiSTLK2017 9. Ne, jotka olivat kanssani, näkivät tosin valon, mutta eivät saaneet selvää äänestä,
joka minulle puhui.
Biblia1776 9. Mutta ne, jotka minun kanssani olivat, näkivät kyllä kirkkauden ja peljästyivät, vaan ei
he hänen ääntänsä kuulleet, joka minua puhutteli.
CPR1642 9. Mutta ne jotca minun cansani olit näit kyllä kirckauden ja peljästyit waan ei he hänen
ändäns cuullet joca minua puhutteli.
UT1548 9. Mutta ne iotca minun cansani olit/ kylle he näit kircaudhen ia peliestuit/ Waan ei he
henen Endens cwlleet ioca minua puhutteli.( Mutta ne jotka minun kanssani olit/ kyllä he näit
kirkkauden ja peljästyit/ Waan ei he hänen ääntänsä kuulleet joka minua puhutteli.)
Ref2016NTSve 9. Och de som var med mig såg verkligen skenet och blev rädda, men rösten av
honom som talade med mig förstod de inte.
10
TR Scriverer 10. εἶπον δέ, Τί ποιήσω, Κύριε; ὁ δὲ Κύριος εἶπε πρός με, Ἀναστὰς
πορεύου εἰς Δαμασκόν• κἀκεῖ σοι λαληθήσεται περὶ πάντων ὧν τέτακταί σοι ποιῆσαι.
Gr-East 10. εἶπον δέ· τί ποιήσω, Κύριε; ὁ δὲ Κύριος εἶπε πρός με· ἀναστὰς πορεύου εἰς
Δαμασκόν, κἀκεῖ σοι λαληθήσεται περὶ πάντων ὧν τέτακταί σοι ποιῆσαι.
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TKIS 10. Niin minä sanoin: 'Herra, mitä minun on tehtävä?' Herra sanoi minulle: 'Nouse ja mene
Damaskoon, niin siellä sinulle sanotaan kaikki mikä sinulle on tehtäväksi määrätty.'
FiSTLK2017 10. Sanoin: 'Herra, mitä minun pitää tehdä?' Herra sanoi minulle: 'Nouse ja mene
Damaskoon, siellä sinulle sanotaan kaikki, mikä sinulle on tehtäväksi asetettu.'
Biblia1776 10. Niin minä sanoin: Herra, mitä minun pitää tekemän? Mutta Herra sanoi minulle:
nouse ja mene Damaskuun, ja siellä sinulle sanotaan kaikki, mitä sinun on säätty tehdäkses.
CPR1642 10. Nijn minä sanoin: HERra mitä minun pitä tekemän? HERra sanoi minulle: Nouse ja
mene Damascuun ja siellä sinulle sanotan caicki mitä sinun on säätty tehdäxes.
UT1548 10. Nin mine sanoin/ HERRA/ Mite minun pite tekemen? Nin sanoi HERRA minulle/ Nouse
yles/ ia mene Damascuun/ ia sielle pite sinulle sanottaman caikista mite sinun on säätty
tehdhexes.( Niin minä sanoi/ HERRA/ Mitä minun pitää tekemän? Niin sanoi HERRA minulle/
Nouse ylös/ ja mene Damaskoon/ ja siellä pitää sinulle sanottaman kaikista mitä sinun on
säädetty tehdäksensä.)
Ref2016NTSve 10. Då sa jag: Herre, vad ska jag göra? Då sa Herren till mig: Stå upp och gå in i
Damaskus. Där ska du få veta allt som du är utsedd att göra.
11
TR Scriverer 11. ὡς δὲ οὐκ ἐνέβλεπον ἀπὸ τῆς δόξης τοῦ φωτὸς ἐκείνου,
χειραγωγούμενος ὑπὸ τῶν συνόντων μοι, ἦλθον εἰς Δαμασκόν.
Gr-East 11. ὡς δὲ οὐκ ἐνέβλεπον ἀπὸ τῆς δόξης τοῦ φωτὸς ἐκείνου, χειραγωγούμενος
ὑπὸ τῶν συνόντων μοι ἦλθον εἰς Δαμασκόν.
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TKIS 11. Koska sen valon kirkkauden vuoksi en nähnyt, tulin Damaskoon seuralaisteni
taluttamana."

FiSTLK2017 11. Kun valon kirkkaudesta tulin näkemättömäksi, taluttivat toverini minua kädestä, ja
saavuin Damaskoon.
Biblia1776 11. Ja koska en minä nähnyt sen valkeuden kirkkauden tähden, talutettiin minä käsistä
niiltä, jotka minun kanssani olivat, ja tulin Damaskuun.
CPR1642 11. Ja cosca en minä nähnyt sen walkeuden kirckauden tähden talutettin minä käsistä
minun cumpaneildani ja tulin Damascuun.
UT1548 11. Ja quin ei mine nähnyt sen walkiudhen kircaudhen tedhen/ nin mine Käsiste talutettijn
minun Cumpanildani/ ia tulin Damascuun.( Ja kuin ei minä nähnyt sen walkeuden kirkkauden
tähden/ niin minä käsistä talutettiin minun kumppaniltani/ ja tulin Damaskoon.)
Ref2016NTSve 11. Men då jag på grund av den bländande glansen från ljusskenet inte kunde se,
blev jag ledd vid handen av mina följeslagare (och) kom in i Damaskus.
12
TR Scriverer 12. Ἁνανίας δέ τις, ἀνὴρ εὐσεβὴς κατὰ τὸν νόμον, μαρτυρούμενος ὑπὸ
πάντων τῶν κατοικούντων Ἰουδαίων,
Gr-East 12. Ἀνανίας δέ τις, ἀνὴρ εὐλαβὴς κατὰ τὸν νόμον, μαρτυρούμενος ὑπὸ πάντων
τῶν κατοικούντων ἐν Δαμασκῷ Ἰουδαίων,
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TKIS 12. Niin muuan Ananias, lain mukaan hurskas mies, josta kaikki siellä asuvat juutalaiset
todistavat hyvää,
FiSTLK2017 12. Eräs mies, hurskas lain mukaan, nimeltä Ananias, josta kaikki siellä asuvat
juutalaiset todistivat hyvää,
Biblia1776 12. Ja siellä oli jumalinen mies lain jälkeen, Ananias niemeltä; hänellä oli hyvä todistus
kaikilta Juudalaisilta, jotka siellä asuivat.
CPR1642 12. JA siellä oli yxi jumalinen mies Lain jälken Ananias nimeldä hänestä oli hywä sanoma
caickein Judalaisten seasa jotca siellä asuit
UT1548 12. Ja sielle oli yxi Jumalinen Mies Lain ielken/ Ananias nimelde/ henelle oli hyue sanoma
caikein Juttain keskenä/ iotca sielle asuit/( Ja siellä oli yksi jumalinen mies lain jälkeen/ Ananias
nimeltä/ hänellä oli hywä sanoma kaikkein juuttain keskenä/ jotka siellä asuit/)
Ref2016NTSve 12. Och en (som hette) Ananias, en gudfruktig man efter lagen, som alla judar som
bodde (där) talade väl om,

13
TR Scriverer 13. ἐλθὼν πρός με καὶ ἐπιστὰς εἶπέ μοι, Σαοὺλ ἀδελφέ, ἀνάβλεψον. κἀγὼ
αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἀνέβλεψα εἰς αὐτόν.
Gr-East 13. ἐλθὼν πρός με καὶ ἐπιστὰς εἶπέ μοι· Σαοὺλ ἀδελφέ, ἀνάβλεψον. κἀγὼ αὐτῇ
τῇ ὥρᾳ ἀνέβλεψα εἰς αὐτόν.
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TKIS 13. tuli luokseni, astui eteeni ja sanoi minulle: 'Veli Saul, *näe jälleen*.' Ja sillä hetkellä näin
jälleen ja katsoin häneen.
FiSTLK2017 13. tuli luokseni, astui eteeni ja sanoi minulle: 'Saul, veljeni, näe jälleen.' Siitä hetkestä
minä näin hänet.
Biblia1776 13. Hän tuli minun tyköni, seisoi ja sanoi minulle: rakas veljeni Saul, saa sinun näkös
jälleen. Ja minä katsoin sillä hetkellä hänen päällensä.
CPR1642 13. Hän tuli minun tygöni seisoi ja sanoi minulle: racas weljen Saul cadzo ylös. Ja minä
cadzoin sillä hetkellä hänen päällens.
UT1548 13. hen tuli minun tykeni/ seisoi ia sanoi minulle/ Saul rakas welien/ Ota näkys iellens. Ja
mine samalla hetkelle iellenssain näkyni ia nein hene'.( hän tuli minun tyköni/ seisoi ja sanoi
minulle/ Saul rakas weljeni/ Ota näkös jällens. Ja minä samalla hetkellä jällens sain näköni ja näin
hänen.)
Ref2016NTSve 13. kom till mig och ställde sig bredvid (mig) och sa till mig: Broder Saul, ha din syn
igen. Och i samma stund kunde jag se honom.
14
TR Scriverer 14. ὁ δὲ εἶπεν, Ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν προεχειρίσατό σε γνῶναι τὸ

θέλημα αὐτοῦ, καὶ ἰδεῖν τὸν δίκαιον, καὶ ἀκοῦσαι φωνὴν ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ
Gr-East 14. ὁ δὲ εἶπεν· ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν προεχειρίσατό σε γνῶναι τὸ θέλημα
αὐτοῦ καὶ ἰδεῖν τὸν δίκαιον καὶ ἀκοῦσαι φωνὴν ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ,
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TKIS 14. Ja hän sanoi: 'Isäimme Jumala on valinnut sinut tuntemaan tahtonsa ja näkemään
Vanhurskaan ja kuulemaan Hänen suunsa äänen.
FiSTLK2017 14. Hän sanoi: 'Isiemme Jumala on valinnut sinut tuntemaan hänen tahtonsa ja
näkemään Vanhurskaan ja kuulemaan hänen suunsa äänen,
Biblia1776 14. Niin hän sanoi: meidän isäimme Jumala on sinun valmistanut, että sinun pitää
tunteman hänen tahtonsa, ja näkemän vanhurskaan, ja kuuleman ääntä hänen suustansa.
CPR1642 14. Nijn hän sanoi: Meidän Isäim Jumala on sinun walmistanut että sinun pitä tundeman
hänen tahtons ja näkemän sen wanhurscan ja cuuleman ändä hänen suustans:
UT1548 14. Nin hen sanoi/ Meiden Iseden Jumala on sinun walmistanut/ ette sinun pite tundema'
henen tachtons/ ia näkemen sen Wanhurskan/ ia cwleman ände henen swstans/( Niin hän sanoi/
Meidän isien Jumala on sinun walmistanut/ että sinun pitää tunteman hänen tahtonsa/ ja
näkemän sen wanhurskauden/ ja kuulemaan ääntä hänen suustansa/)
Ref2016NTSve 14. Då sa han: Våra fäders Gud har utsett dig till att känna hans vilja och se den
Rättfärdige och höra rösten från hans mun.
15
TR Scriverer 15. ὅτι ἔσῃ μάρτυς αὐτῷ πρὸς πάντας ἀνθρώπους ὧν ἑώρακας καὶ
ἤκουσας.
Gr-East 15. ὅτι ἔσῃ μάρτυς αὐτῷ πρὸς πάντας ἀνθρώπους ὧν ἑώρακας καὶ ἤκουσας.
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TKIS 15. Sillä sinä olet oleva Hänen todistajansa kaikkien ihmisten edessä, sen todistaja, mitä olet
nähnyt ja kuullut.
FiSTLK2017 15. sillä sinä olet oleva hänen todistajansa kaikkien ihmisten edessä, sen, mitä olet
nähnyt ja kuullut.
Biblia1776 15. Sillä sinun pitää oleman hänen todistajansa kaikkein ihmisten edessä niistä, joita
sinä nähnyt ja kuullut olet.
CPR1642 15. Sillä sinun pitä oleman hänen todistajans caickein ihmisten edes nijstä cuins nähnyt
ja cuullut olet.
UT1548 15. Sille sinun pite oleman henen Todhistaians caikein Inhimisten edes/ nijste iotcas
nähnyt ia cwllut olet.( Sillä sinun pitää oleman hänen todistajansa kaikkein ihmisten edessä/ niistä

jotkas nähnyt ja kuullut olet.)
Ref2016NTSve 15. För du ska vara ett vittne för honom inför alla människor om det du har sett och
hört.
16
TR Scriverer 16. καὶ νῦν τί μέλλεις; ἀναστὰς βάπτισαι καὶ ἀπόλουσαι τὰς ἁμαρτίας
σου, ἐπικαλεσάμενος τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου.
Gr-East 16. καὶ νῦν τί μέλλεις; ἀναστὰς βάπτισαι καὶ ἀπόλουσαι τὰς ἁμαρτίας σου,
ἐπικαλεσάμενος τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου.
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TKIS 16. Ja nyt, mitä viivyttelet? Nouse ja anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi huutaen avuksi
*Herran nimeä*.’
FiSTLK2017 16. Nyt, mitä viivyttelet? Nouse, huuda avuksi Herran nimeä, ota kaste ja pese pois
syntisi.'
Biblia1776 16. Ja mitäs nyt viivyttelet? Nouse ja anna sinus kastettaa ja pestä pois sinun syntis, ja
huuda avuksi Herran nimeä.
CPR1642 16. Ja mitäs nyt wijwyttelet? Nouse ja anna sinus casta ja pestä pois sinun syndis ja
rucoile HERran nime.
UT1548 16. Ja mites nyt wiwuyttelet? Nouse yles/ ia anna sinuas Castetta/ ia poispestä sinun
synnistäs ia auxeshwdha HERRAN Nimee.( Ja mitäs nyt wiiwyttelet? Nouse ylös/ ja anna sinuas
kastettaa/ ja pois pestä sinun synnistäsi ja awuksesi huuda HERRAN nimeä.)
Ref2016NTSve 16. Och nu, varför dröjer du? Stå upp och låt dig döpas och tvätta bort dina synder,
och åkalla Herrens namn.
17
TR Scriverer 17. ἐγένετο δέ μοι ὑποστρέψαντι εἰς Ἰερουσαλήμ, καὶ προσευχομένου μου
ἐν τῷ ἱερῷ, γενέσθαι με ἐν ἐκστάσει,
Gr-East 17. Ἐγένετο δέ μοι ὑποστρέψαντι εἰς Ἱερουσαλὴμ καὶ προσευχομένου μου ἐν
τῷ ἱερῷ γενέσθαι με ἐν ἐκστάσει καὶ ἰδεῖν αὐτὸν λέγοντά μοι·
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TKIS 17. Jerusalemiin palattuani tapahtui, että pyhäkössä rukoillessani jouduin hurmoksiin
FiSTLK2017 17. Kun olin palannut Jerusalemiin, tapahtui rukoillessani temppelissä, että jouduin
hurmoksiin
Biblia1776 17. Niin tapahtui, kuin minä Jerusalemiin palasin ja rukoilin templissä, että minä tulin
horroksiin,
CPR1642 17. NIjn tapahdui cosca minä Jerusalemijn palaisin ja rucoilin Templis että minä tulin
horroxijn:
UT1548 17. Nin tapachtui coska mine palasin Jerusalemijn/ ia rucolin Templis/ ette mine
temmattin itzesteni näkyhyn/( Niin tapahtui koska minä palasin Jerusalemiin/ ja rukoilin
templissä/ että minä temmattiin itsestäni näkyyn/)
Ref2016NTSve 17. Men när jag hade kommit tillbaka till Jerusalem, hände det medan jag bad i
templet, att jag kom i hänryckning
18
TR Scriverer 18. καὶ ἰδεῖν αὐτὸν λέγοντά μοι, Σπεῦσον καὶ ἔξελθε ἐν τάχει ἐξ
Ἰερουσαλήμ• διότι οὐ παραδέξονταί σου τὴν μαρτυρίαν περὶ ἐμοῦ.
Gr-East 18. σπεῦσον καὶ ἔξελθε ἐν τάχει ἐξ Ἱερουσαλήμ, διότι οὐ παραδέξονταί σου
μαρτυρίαν περὶ ἐμοῦ.
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todistustasi
TKIS 18. ja näin Hänet. Ja Hän sanoi minulle: 'Riennä ja mene pian pois Jerusalemista, sillä he
eivät ota vastaan todistustasi minusta.'
FiSTLK2017 18. ja näin hänet. Hän sanoi minulle: 'Riennä ja lähde pian pois Jerusalemista, sillä he
eivät ota vastaan todistustasi minusta.'
Biblia1776 18. Ja näin hänen minulle sanovan: riennä ja lähde kiiruusti Jerusalemista; sillä ei he ota
vastaan sinun todistustas minusta.

CPR1642 18. Ja näin hänen minulle sanowan: riennä ja kijrust lähde Jerusalemist: sillä ei he ota
wastan sinun todistustas minusta.
UT1548 18. ia nein hene' sanoua' minulle/ Riennä ia sorita sinuas matkan Jerusalemist/ Sille eiuet
he wastanota sinun todistustas minusta.( ja näin hänen sanowan minulle/ Riennä ja suorita sinuas
matkan Jerusalemista/ Sillä eiwät he wastaan ota sinun todistustasi minusta.)
Ref2016NTSve 18. och såg honom, och (han) sa till mig: Skynda dig och lämna genast Jerusalem,
för de kommer inte att ta emot ditt vittnesbörd om mig.
19
TR Scriverer 19. κἀγὼ εἶπον, Κύριε, αὐτοὶ ἐπίστανται ὅτι ἐγὼ ἤμην φυλακίζων καὶ
δέρων κατὰ τὰς συναγωγὰς τοὺς πιστεύοντας ἐπὶ σέ•
Gr-East 19. κἀγὼ εἶπον· Κύριε, αὐτοὶ ἐπίστανται ὅτι ἐγὼ ἤμην φυλακίζων καὶ δέρων
κατὰ τὰς συναγωγὰς τοὺς πιστεύοντας ἐπὶ σέ·
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TKIS 19. Niin minä sanoin: 'Herra, he tietävät itse, että panin vankilaan ja ruoskin jokaisessa
synagoogassa niitä, jotka uskoivat sinuun.
FiSTLK2017 19. Minä sanoin: 'Herra, he tietävät itse, että minä panin vankilaan ja ruoskin
jokaisessa synagogassa niitä, jotka uskoivat sinuun.
Biblia1776 19. Ja minä sanoin: Herra, itse he tietävät, että minä panin torniin ja pieksin jokaisessa
synagogassa niitä, jotka sinun päälles uskoivat.
CPR1642 19. Ja minä sanoin: HERra idze he tietäwät että minä panin tornijn ja piexin jocaidzes
Synagogas nijtä cuin sinun päälles uscoit
UT1548 19. Ja mine sanoin/ HERRA/ itze he tieteuet/ ette mine panin Tornijn ia piexin iocaitzes
Sinagogis nijte iotca sinun päles wskoit/( Ja minä sanoin/ HERRA/ itse he tietäwät/ että minä
panin torniin ja pieksin jokaisessa synagogassa niitä jotka sinun päällesi uskoit.)
Ref2016NTSve 19. Och jag sa: Herre, de vet att det var jag som lät fängsla och i synagogorna piska
dem som trodde på dig.
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TR Scriverer 20. καὶ ὅτε ἐξεχεῖτο τὸ αἷμα Στεφάνου τοῦ μάρτυρός σου, καὶ αὐτὸς ἤμην

ἐφεστὼς καὶ συνευδοκῶν τῇ ἀναιρέσει αὐτοῦ, καὶ φυλάσσων τὰ ἱμάτια τῶν
ἀναιρούντων αὐτόν.
Gr-East 20. καὶ ὅτε ἐξεχετο τὸ αἷμα Στεφάνου τοῦ μάρτυρός σου, καὶ αὐτὸς ἤμην

ἐφεστὼς καὶ συνευδοκῶν τῇ ἀναιρέσει αὐτοῦ καὶ φυλάσσων τὰ ἱμάτια τῶν

ἀναιρούντων αὐτόν.
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TKIS 20. Ja kun Stefanuksen, sinun todistajasi veri vuodatettiin, olin minäkin läsnä hyväksyen
(hänen surmaamisensa) ja vartioin hänen surmaajainsa vaatteita.'
FiSTLK2017 20. Kun Stefanoksen, sinun todistajasi, veri vuodatettiin, olin itsekin läsnä, hyväksyin
hänen murhaamisensa ja vartioin hänen surmaajiensa vaatteita.'
Biblia1776 20. Ja kuin Stephanin sinun palvelias veri vuodatettiin, olin minä myös siinä läsnä, ja
mielistyin hänen kuolemaansa, ja vartioitsin niiden vaatteita, jotka hänen tappoivat.
CPR1642 20. Ja cosca Stephanin sinun palwelias weri wuodatettin olin minä myös sijnä läsnä ja
mielistyin hänen cuolemaans ja wartioidzin nijden waatteita cuin hänen tapoit.
UT1548 20. Ja coska Stephanin sinun Paluelias weri wloswodhatettijn/ nin mine mös
tykeneseisoin/ ia mielistuin henen Coolemahans ia wartioitzin heiden waatteitans iotca hende
tapoit.( Ja koska Stephanin sinun palwelijasi weri ulos wuodatettiin/ niin minä myös tykönä
seisoin/ ja meilistyin hänen kuolemaansa ja wartioitsin heidän waatteitansa jotka häntä tapoit.)
Ref2016NTSve 20. Och när din martyr Stefanus blod blev utgjutet, var också jag med och
samtyckte till hans död och vaktade kläderna åt dem som dödade honom.
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TR Scriverer 21. καὶ εἶπε πρός με, Πορεύου, ὅτι ἐγὼ εἰς ἔθνη μακρὰν ἐξαποστελῶ σε.
Gr-East 21. καὶ εἶπε πρός με· πορεύου, ὅτι ἐγὼ εἰς ἔθνη μακρὰν ἐξαποστελῶ σε.
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TKIS 21. Ja Hän sanoi minulle: 'Mene, sillä minä lähetän sinut kauas pakanain luo."
FiSTLK2017 21. Mutta hän sanoi minulle: 'Mene, sillä minä lähetän sinut kauas pakanoiden luo.'"

Biblia1776 21. Ja hän sanoi minulle: mene, sillä minä lähetän sinun kauvas pakanain tykö.
CPR1642 21. Ja hän sanoi minulle: mene: sillä minä lähetän sinun cauwas pacanain tygö.
UT1548 21. Ja hen sanoi minulle/ Mene/ sille mine leheten sinun cauuas Pacanaidhen tyge.( Ja
hän sanoi minulle/ Mene/ sillä minä lähetän sinun kauas pakanaiden tykö.)
Ref2016NTSve 21. Då svarade han mig: Gå, för jag ska sända dig långt bort till hedningarna.
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TR Scriverer 22. Ἤκουον δὲ αὐτοῦ ἄχρι τούτου τοῦ λόγου, καὶ ἐπῆραν τὴν φωνὴν
αὐτῶν λέγοντες, Αἶρε ἀπὸ τῆς γῆς τὸν τοιοῦτον• οὐ γὰρ καθῆκον αὐτὸν ζῇν.
Gr-East 22. Ἤκουον δὲ αὐτοῦ ἄχρι τούτου τοῦ λόγου, καὶ ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν
λέγοντες· Αἶρε ἀπὸ τῆς γῆς τὸν τοιοῦτον, οὐ γὰρ καθῆκεν αὐτὸν ζῆν.
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TKIS 22. He kuuntelivat häntä tähän sanaan asti. Sitten he korottivat äänensä ja sanoivat: "Pois
maan päältä tuommoinen! Sillä ei hän saa elää."
FiSTLK2017 22. Tähän sanaan asti he kuuntelivat häntä. Mutta silloin he korottivat äänensä ja
sanoivat: "Pois maan päältä tuollainen! Sillä hänen ei sovi elää."
Biblia1776 22. Ja he kuulivat häntä tähän sanaan asti, niin he korottivat äänensä ja sanoivat: ota
pois senkaltainen ihminen maan päältä; sillä ei hänen ole luvallinen elää.
CPR1642 22. JA he cuulit händä haman tähän sanan asti: nijn he corgotit änens ja sanoit: ota pois
sencaltainen ihminen maan pääldä: sillä ei hänen ole luwallinen elä.
UT1548 22. Nin he cwlit henen haman tehen sanan asti. Nin he yleskorgotit heiden änens ia sanoit/
Otapois sencaltaine' Inhiminen maan pälde/ Sille ei ole luualinen ette henen pite elemen.( Niin he
kuulit hamaan tähän sanaan asti. Niin he ylöskorotit heidän äänensä ja sanoit/ Ota pois
senkaltainen ihminen maan päältä/ Sillä ei ole luwallinen että hänen pitää elämän.)
Ref2016NTSve 22. Och fram till att han sa detta lyssnade de på honom. Men (då) skrek de högt
och sa: Bort från jorden med en sådan (människa)! Han förtjänar inte att få leva.
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TR Scriverer 23. κραυγαζόντων δὲ αὐτῶν, καὶ ῥιπτούντων τὰ ἱμάτια, καὶ κονιορτὸν
βαλλόντων εἰς τὸν ἀέρα,

Gr-East 23. κραυγαζόντων δὲ αὐτῶν καὶ ῥιπτόντων τὰ ἱμάτια καὶ κονιορτὸν
βαλλόντων εἰς τὸν ἀέρα,
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TKIS 23. Kun he huusivat ja heittelivät vaatteitaan ja viskoivat tomua ilmaan,
FiSTLK2017 23. Kun he huusivat ja heittelivät vaatteitaan ja viskelivät tomua ilmaan,
Biblia1776 23. Ja kuin he niin huusivat, heittelivät vaatteitansa ja paiskasivat tomua tuuleen,
CPR1642 23. Ja cuin he nijn parguit heittelit waatteitans ja nackaisit tomua tuulen:
UT1548 23. Ja quin he nin parghuit/ ia heittelit waatteitans ia nackasit mulda twlehe'/( Ja kuin he
niin paruit/ ja heittelit waatteitansa ja nakkasit multaa tuulehen/)
Ref2016NTSve 23. När de skrek så och slet av (sig) kläderna och kastade upp damm i luften,
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TR Scriverer 24. ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ χιλίαρχος ἄγεσθαι εἰς τὴν παρεμβολήν, εἰπὼν
μάστιξιν ἀνετάζεσθαι αὐτόν, ἵνα ἐπιγνῷ δι’ ἣν αἰτίαν οὕτως ἐπεφώνουν αὐτῷ.
Gr-East 24. ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ χιλίαρχος ἄγεσθαι εἰς τὴν παρεμβολήν, εἰπὼν μάστιξιν
ἀνετάζεσθαι αὐτὸν, ἵνα ἐπιγνῷ δι’ ἣν αἰτίαν οὕτως ἐπεφώνουν αὐτῷ.
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TKIS 24. käski komentaja kuljettaa hänet kasarmiin ja määräsi hänet ruoskimalla tutkittavaksi
saadakseen tietää, mistä syystä he hänelle niin huusivat.
FiSTLK2017 24. käski tuhannenpäällikkö viedä hänet kasarmiin, ja saadakseen tietää, mistä syystä
he niin hänelle huusivat, hän määräsi hänet ruoskimalla tutkittavaksi.

Biblia1776 24. Antoi sodanpäämies hänen viedä leiriin, ja käski piestä ja tutkittaa, että hän olis
saanut tietää, minkätähden hänen päällensä niin huudettiin.
CPR1642 24. Andoi Sodanpäämies hänen wiedä Scantzijn ja käski piestä ja tutkia että hän sais
tietä mingätähden hänen päällens nijn huuttin.
UT1548 24. nin Sodanpämies andoi henen sisellewiete Scantzijn/ ia keski hende witzoilla pieste/ ia
tutkitta/ ette hen sais tietä/ minge tedhen henen pälens nin hwttin.( niin sadanpäämies antoi hänen
sisälle wietää scantziin/ ja käski häntä witsoilla piestä/ ja tutkittaa/ että hän saisi tietää/ minkä
tähden hänen päällensä niin huudettiin.)
Ref2016NTSve 24. gav befälhavaren order om att han skulle föras in i fästningen och befallde att
man skulle förhöra honom under prygel, för att få veta varför de skrek så mot honom.
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TR Scriverer 25. ὡς δὲ προέτειναν αὐτὸν τοῖς ἱμᾶσιν, εἶπε πρὸς τὸν ἑστῶτα

ἑκατόνταρχον ὁ Παῦλος, Εἰ ἄνθρωπον Ῥωμαῖον καὶ ἀκατάκριτον ἔξεστιν ὑμῖν
μαστίζειν;
Gr-East 25. ὡς δὲ προέτειναν αὐτὸν τοῖς ἱμᾶσιν, εἶπε πρὸς τὸν ἑστῶτα ἑκατόνταρχον ὁ
Παῦλος· Εἰ ἄνθρωπον Ρωμαῖον καὶ ἀκατάκριτον ἔξεστιν ὑμῖν μαστίζειν;
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TKIS 25. Mutta kun *he olivat oikaisseet* hänet ruoskittavaksi, sanoi Paavali siinä seisovalle
sadanpäämiehelle: "Onko teidän lupa ruoskia Rooman kansalaista, vieläpä ilman tuomiota?"
FiSTLK2017 25. Mutta kun he olivat oikaisseet hänet ruoskittavaksi, Paavali sanoi siinä seisovalle
sadanpäällikölle: "Onko teidän lupa ruoskia Rooman kansalaista, vieläpä ilman tuomiota?"
Biblia1776 25. Kuin hän häntä nuorilla sitoi, sanoi Paavali sadanpäämiehelle, joka läsnä seisoi:
onkos teidän kohtuullinen Roomalaista hosua ilman tuomitsematta?
CPR1642 25. Cosca hän händä nuorilla sidoi sanoi Pawali Sadanpäämiehellä joca läsnä seisoi:
ongosta teidän cohtullinen Romalaista hosua ilman oikeudeta ja duomiota?
UT1548 25. Quin hen nyt henen Norilla sitoi/ sanoi Pauali sille Sadhanpämiehelle/ ioca lesse
seisoi/ Ongo se mös cochtolinen teille/ ychte Romalaista Mieste hosuua ia Domitzematoinda?(
Kuin hän nyt hänen nuorilla sitoi/ sanoi Pawali sille sadanpäämiehelle/ jotka läsnä seisoi/ Onko se
myös kohtuullinen teille/ yhtä roomalaista miestä hosua ja tuomitsematointa?)

Ref2016NTSve 25. Men när de hade bundit honom med läderremmar, sa Paulus till officeren som
stod där: Är det tillåtet för er att prygla en romersk medborgare som inte är dömd?
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TR Scriverer 26. ἀκούσας δὲ ὁ ἑκατόνταρχος, προσελθὼν ἀπήγγειλε τῷ χιλιάρχῳ λέγων,
Ὅρα τί μέλλεις ποιεῖν• ὁ γὰρ ἄνθρωπος οὗτος Ῥωμαῖός ἐστι.
Gr-East 26. ἀκούσας δὲ ὁ ἑκατόνταρχος προσελθὼν ἀπήγγειλε τῷ χιλιάρχῳ λέγων· ὅρα
τί μέλλεις ποιεῖν· ὁ γὰρ ἄνθρωπος οὗτος Ρωμαῖός ἐστι.
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TKIS 26. Tämän kuultuaan sadanpäämies meni ilmoittamaan komentajalle ja sanoi:
FiSTLK2017 26. Kun sadanpäällikkö sen kuuli, hän meni ilmoittamaan tuhannenpäällikölle ja sanoi:
"Mitä aiot tehdä? Tämä mies on Rooman kansalainen."
Biblia1776 26. Kuin sadanpäämies sen kuuli, meni hän sodanpäämiehen tykö, ilmoitti hänelle ja
sanoi: mitäs tahdot tehdä? sillä tämä mies on Roomalainen.
CPR1642 26. Cosca Sadanpäämies sen cuuli meni hän Sodanpäämiehen tygö ilmoitti hänelle ja
sanoi: Mitäs tahdot tehdä? sillä tämä mies on Romalainen.
UT1548 26. Coska Sadhanpämies sen cwli/ meni hen Sodhan pämiehen tyge/ ia ilmoitti henelle ia
sanoi/ Mites tadhot tehdä? Sille teme Mies on Romalainen.( Koska sadanpäämies sen kuuli/ meni
hän sadanpäämiehen tykö/ ja ilmoitti hänelle ja sanoi/ Mitäs tahdot tehdä? Sillä tämä mies on
roomalainen.)
Ref2016NTSve 26. Då officeren hörde (detta), gick han till befälhavaren och berättade det för
honom och sa: Se upp med vad du står i begrepp att göra, för denne man är romersk medborgare.
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TR Scriverer 27. προσελθὼν δὲ ὁ χιλίαρχος εἶπεν αὐτῷ, Λέγε μοι, εἰ σὺ Ῥωμαῖος εἶ; ὁ
δὲ ἔφη, Ναί.
Gr-East 27. προσελθὼν δὲ ὁ χιλίαρχος εἶπεν αὐτῷ· Λέγε μοι, εἰ σὺ Ρωμαῖος εἶ. ὁ δὲ
ἔφη· Ναί.
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TKIS 27. ”Katso mitä aiot tehdä, sillä tämä* mies on roomalainen.” Tultuaan Paavalin luo komentaja
sanoi hänelle: "Sano minulle oletko roomalainen.” Hän vastasi: "Olen."
FiSTLK2017 27. Niin päällikkö meni Paavalin luo ja sanoi hänelle: "Sano minulle: oletko sinä
Rooman kansalainen?" Hän sanoi: "Olen."
Biblia1776 27. Niin sodanpäämies meni hänen tykönsä ja sanoi hänelle: sanos minulle, oletko sinä
Roomalainen? Hän sanoi: olen niinkin.
CPR1642 27. Nijn Sodanpäämies meni hänen tygöns ja sanoi hänelle: sanos minulle jos sinä olet
Romalainen? Hän sanoi: olen nijngin.
UT1548 27. Nin se Sodhanpämies keui henen tygens/ ia sanoi henelle/ Sanos minulle/ ios sine olet
Romalainen? Nin hen sanoi/ Olen nijngi.( Niin se sadanpäämies käwi hänen tykönsä/ ja sanoi
hänelle/ Sanos minulle/ jos sinä olet roomalainen? Niin hän sanoi/ Olen niinkin.)
Ref2016NTSve 27. Då gick befälhavaren och sa till honom: Säg mig, är du en romersk medborgare?
Han svarade: Ja.
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TR Scriverer 28. ἀπεκρίθη τε ὁ χιλίαρχος, Ἐγὼ πολλοῦ κεφαλαίου τὴν πολιτείαν ταύτην
ἐκτησάμην. ὁ δὲ Παῦλος ἔφη, Ἐγὼ δὲ καὶ γεγέννημαι.
Gr-East 28. ἀπεκρίθη τε ὁ χιλίαρχος· Ἐγὼ πολλοῦ κεφαλαίου τὴν πολιτείαν ταύτην
ἐκτησάμην. ὁ δὲ Παῦλος ἔφη· Ἐγὼ δὲ καὶ γεγέννημαι.
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TKIS 28. Komentaja sanoi: "Minä olen paljolla rahalla hankkinut tämän kansalaisoikeuden." Niin
Paavali sanoi: "Mutta minä olen syntynytkin roomalaisena."

FiSTLK2017 28. Niin tuhannenpäällikkö vastasi: "Minä olen paljolla rahalla hankkinut itselleni
tämän kansalaisoikeuden." Paavali sanoi: "Mutta minulla se on syntymästäni asti."
Biblia1776 28. Ja sodanpäämies vastasi: minä olen suurella rahalla tämän kaupungin oikeuden
voittanut. Mutta Paavali sanoi: minä olen myös syntynyt (Roomalainen.)
CPR1642 28. Ja Sodanpäämies wastais: minä olen suurella rahalla tämän Caupungin oikeuden
woittanut. Mutta Pawali sanoi: minä olen myös Romalainen.
UT1548 28. Ja se Sodhanpämies wastasi/ Mine olen swrella rahalla temen Caupungin oikiudhen
woittanut. Mutta Pauali sanoi/ Mine olen mös Romari syndynyt.( Ja se sadanpäämies wastasi/
Minä olen suurella rahalla tämän kaupungin oikeuden woittanut. Mutta Pawali sanoi/ Minä olen
myös romariksi syntynyt.)
Ref2016NTSve 28. Då svarade befälhavaren: Jag har med en stor summa pengar köpt detta
medborgarskap. Paulus svarade: Men jag är född (med det).
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TR Scriverer 29. εὐθέως οὖν ἀπέστησαν ἀπ’ αὐτοῦ οἱ μέλλοντες αὐτὸν ἀνετάζειν. καὶ ὁ
χιλίαρχος δὲ ἐφοβήθη, ἐπιγνοὺς ὅτι Ῥωμαῖός ἐστι, καὶ ὅτι ἦν αὐτὸν δεδεκώς.
Gr-East 29. εὐθέως οὖν ἀπέστησαν ἀπ’ αὐτοῦ οἱ μέλλοντες αὐτὸν ἀνετάζειν· καὶ ὁ
χιλίαρχος δὲ ἐφοβήθη ἐπιγνοὺς ὅτι Ρωμαῖός ἐστι, καὶ ὅτι ἦν αὐτὸν δεδεκώς.
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TKIS 29. Silloin ne, joitten piti häntä tutkia, lähtivät heti hänen luotaan. Myös komentaja pelästyi
saatuaan tietää, että hän oli roomalainen, ja koska oli sitonut hänet.
FiSTLK2017 29. Silloin ne, jotka aikoivat tutkia häntä, lähtivät heti hänen luotaan. Myös päällikkö
pelästyi saatuaan tietää, että Paavali oli Rooman kansalainen, kun oli sitonut hänet.
Biblia1776 29. Ja he läksivät kohta hänen tyköänsä tutkimasta. Ja sodanpäämies rupesi
pelkäämään, sittekuin hän sai tietää, hänen Roomalaisen olevan, että hän hänen sitonut oli.
CPR1642 29. Ja he läxit cohta hänen tyköns tutkimast. Ja Sodanpäämies rupeis pelkämän
sijttecuin hän sai tietä hänen Romalaisen olewan että hän hänen sitonut oli.
UT1548 29. Ja cochta he lexit henen tyköense/ iotca hende piti tutkiman. Ja se Sodhanpämies
rupesi pelkemen sittequin hen sai tietä henen oleuan Romalaisen/ ia ette hen oli sitonut henen.( Ja
kohta he läksit hänen tyköänsä/ jotka häntä piti tutkiman. Ja se sadanpäämies rupesi pelkäämään
sitten kuin hän sai tietää hänen olewan roomalaisen/ ja että hän oli sitonut hänen.)

Ref2016NTSve 29. Då gick de som skulle ha förhört honom omedelbart därifrån. Även
befälhavaren greps av fruktan, sedan han hade fått veta att han var en romersk medborgare, och
därför att han hade låtit fängsla honom.
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TR Scriverer 30. Τῇ δὲ ἐπαύριον βουλόμενος γνῶναι τὸ ἀσφαλές, τὸ τί κατηγορεῖται

παρὰ τῶν Ἰουδαίων, ἔλυσεν αὐτόν ἀπὸ τῶν δεσμῶν, καὶ ἐκέλευσεν ἐλθεῖν τοὺς
ἀρχιερεῖς καὶ ὅλον τὸ συνέδριον αὐτῶν, καὶ καταγαγὼν τὸν Παῦλον ἔστησεν εἰς
αὐτούς.
Gr-East 30. Τῇ δὲ ἐπαύριον βουλόμενος γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς, τὸ τί κατηγορεῖται παρὰ

τῶν Ἰουδαίων, ἔλυσεν αὐτόν ἀπὸ τῶν δεσμῶν καὶ ἐκέλευσεν ἐλθεῖν τοὺς ἀρχιερεῖς
καὶ ὅλον τὸ συνέδριον αὐτῶν, καὶ καταγαγὼν τὸν Παῦλον ἔστησεν εἰς αὐτούς.
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Paavalin asettaen seisomaan eteensä heidän
TKIS 30. Mutta seuraavana päivänä, kun komentaja halusi varmasti tietää, mistä juutalaiset häntä
syyttivät, hän päästi hänet siteistä ja käski ylipappien ja koko *heidän neuvostonsa* kokoontua.
Hän vei Paavalin alas ja asetti hänet heidän eteensä.
FiSTLK2017 30. Mutta seuraavana päivänä – koska hän tahtoi saada varman tiedon, mistä
juutalaiset häntä syyttivät – hän päästi hänet siteistä ja käski ylipappien ja koko Neuvoston
kokoontua, vei Paavalin alas ja asetti hänet heidän eteensä.
Biblia1776 30. Mutta toisena päivänä tahtoi hän visummasti tietää, minkätähden hänen päällensä
Juudalaisilta kannettiin, ja päästi hänen siteistä, ja käski ylimmäiset papit ja kaiken heidän raatinsa
tulla kokoon, ja antoi Paavalin tulla heidän eteensä.
CPR1642 30. TOisna päiwänä tahdoi hän wisummast tietä mingätähden hänen päällens
Judalaisilda cannettin ja päästi hänen siteistä ja käski ylimmäiset Papit ja caiken Raadin tulla
cocon ja andoi Pawalin tulla heidän eteens.
UT1548 30. Toisna peiuen hen tachtoi wisumasti tiete/ minge tedhen henen pälens Juttailda
cannettin/ ia pästi henen Siteiste/ ia keski Ylimeiset Papit/ ia caiken Radhin cokontulla/ ia andoi
Paualin tulla heiden eteens.( Toisena päiwänä hän tahtoi wisummasti tietää/ minkä tähden hänen

päällensä juuttailta kannettiin/ ja päästi hänen siteistä/ ja käski ylimmäiset papit/ ja kaiken raadin
kokoon tulla/ ja antoi Pawalin tulla heidän eteensä.)
Ref2016NTSve 30. Nästa dag ville han få klarhet i varför han var anklagad av judarna. Därför löste
han honom från bojorna och befallde översteprästerna och hela deras Stora råd att komma, och
förde ner Paulus och ställde honom inför dem.

Apostolien teot 23 (Acts
1
TR Scriverer 1. Ἀτενίσας δὲ ὁ Παῦλος τῷ συνεδρίῳ εἶπεν, Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ πάσῃ
συνειδήσει ἀγαθῇ πεπολίτευμαι τῷ Θεῷ, ἄχρι ταύτης τῆς ἡμέρας.
Gr-East 1. Ἀτενίσας δὲ ὁ Παῦλος τῷ συνεδρίῳ εἶπεν· Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ πάσῃ
συνειδήσει ἀγαθῇ πεπολίτευμαι τῷ Θεῷ ἄχρι ταύτης τῆς ἡμέρας.
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TKIS 1. Niin Paavali katsoi kiinteästi neuvostoon ja sanoi: "Miehet, veljet, olen tähän asti vaeltanut
Jumalan edessä omatunto täysin puhtaana."
FiSTLK2017 1. Paavali loi katseensa Neuvostoon ja sanoi: "Miehet, veljet, minä olen kaikessa
hyvällä omallatunnolla vaeltanut Jumalan edessä tähän päivään asti."
Biblia1776 1. Niin Paavali katsahti raadin päälle ja sanoi: miehet, rakkaat veljet! minä olen kaikella
hyvällä tunnolla vaeltanut Jumalan edessä tähän päivään asti.
CPR1642 1. NIin Pawali cadzahti Raadin päälle ja sanoi: Miehet rackat weljet minä olen hywällä
tunnolla waeldanut Jumalan edes tähän päiwän asti.
UT1548 1. NIn Pauali catzachti Radhin päle ia sanoi/ Te Miehet ia rackat Weliet/ Mine olen hyuelle
omallatunnolla waeldanut Jumalan edes/ tehen peiuen asti.( Niin Pawali katsahti raadin päälle ja
sanoi/ Te miehet ja rakkaat weljet/ Minä olen hywällä omalla tunnolla waeltanut Jumalan edes/
tähän päiwään asti.)
Ref2016NTSve 1. Då fäste Paulus sin blick på Stora rådet och sa: Män (och) bröder, jag har levt
inför Gud helt och fullt med ett gott samvete ända till denna dag.
2
TR Scriverer 2. ὁ δὲ ἀρχιερεὺς Ἁνανίας ἐπέταξε τοῖς παρεστῶσιν αὐτῷ τύπτειν αὐτοῦ τὸ
στόμα.
Gr-East 2. ὁ δὲ ἀρχιερεὺς Ἀνανίας ἐπέταξε τοῖς παρεστῶσιν αὐτῷ τύπτειν αὐτοῦ τὸ
στόμα.
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TKIS 2. Mutta ylin pappi Ananias käski hänen lähellään seisovia lyömään häntä vasten suuta.
FiSTLK2017 2. Mutta ylipappi Ananias käski lähellä seisovia lyömään häntä vasten suuta.
Biblia1776 2. Niin ylimmäinen pappi Ananias käski niitä, jotka läsnä seisoivat, lyödä häntä vasten
suuta.
CPR1642 2. Nijn ylimmäinen Pappi Ananias käski nijtä cuin läsnä seisoit lyödä händä wasta suuta.
UT1548 2. Nin keski se ylimeinen Pappi Ananias nijte iotca lesse seisoit/ lödhe he'de wastaswta.(
Niin käski se ylimmäinen pappi Ananias niitä jotka läsnä seisoit/ lyödä häntä wastaan suuta.)
Ref2016NTSve 2. Då befallde översteprästen Ananias dem som stod bredvid honom, att de skulle
slå honom på munnen.
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TR Scriverer 3. τότε ὁ Παῦλος πρὸς αὐτὸν εἶπε, Τύπτειν σε μέλλει ὁ Θεός, τοῖχε
κεκονιαμένε• καὶ σὺ κάθῃ κρίνων με κατὰ τὸν νόμον, καὶ παρανομῶν κελεύεις με
τύπτεσθαι;
Gr-East 3. τότε ὁ Παῦλος πρὸς αὐτὸν εἶπε· Τύπτειν σε μέλλει ὁ Θεός, τοῖχε
κεκονιαμένε· καὶ σὺ κάθῃ κρίνων με κατὰ τὸν νόμον, καὶ παρανομῶν κελεύεις με
τύπτεσθαι!
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TKIS 3. Silloin Paavali sanoi hänelle: "Jumala on lyövä sinua, valkeaksi kalkittu seinä. Istutko sinä
tuomitsemassa minua lain mukaan ja käsket vastoin lakia lyömään minua?"
FiSTLK2017 3. Silloin Paavali sanoi hänelle: "Jumala on lyövä sinua, sinä valkeaksi kalkittu seinä.
Istutko sinä tuomitsemassa minua lain mukaan ja käsket vastoin lakia lyödä minua?"

Biblia1776 3. Paavali sanoi hänelle: lyököön sinua Jumala, sinä valkeaksi tehty seinä! istutko sinä
ja tuomitset minua lain jälkeen, ja käsket minua lyödä vastoin lakia?
CPR1642 3. Pawali sanoi hänelle: lyökön sinua Jumala sinä walkexi tehty seinä istutco sinä ja
duomidzet minua Lain jälken ja käsket minua lyödä wastoin Lakia?
UT1548 3. Nin Pauali sanoi henelle Lökön sinua Jumala sine walkexi tecty seine/ Istutco sine ia
domitzet minua Lain ielken/ ia kesket minua löte wastoin laki?( Niin Pawali sanoi hänelle Lyököön
sinua Jumala sinä walkeaksi tehty seinä/ Istutkos sinä ja tuomitset minua lain jälkeen/ ja käsket
minua lyödä wastoin lakia?)
Ref2016NTSve 3. Då sa Paulus till honom: Gud ska slå dig, du vitkalkade vägg. För du sitter här för
att döma mig efter lagen men mot lagen befaller du att de ska slå mig.
4 TR Scriverer 4. οἱ δὲ παρεστῶτες εἶπον, Τὸν ἀρχιερέα τοῦ Θεοῦ λοιδορεῖς;
Gr-East 4. οἱ δὲ παρεστῶτες εἶπον· Τὸν ἀρχιερέα τοῦ Θεοῦ λοιδορεῖς;
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TKIS 4. Niin ne jotka seisoivat lähellä, sanoivat: "Herjaatko Jumalan ylintä pappia?"
FiSTLK2017 4. Niin ne, jotka seisoivat lähellä, sanoivat: "Solvaatko sinä Jumalan ylipappia?"
Biblia1776 4. Mutta ne, jotka läsnä seisoivat, sanoivat: kiroiletko sinä ylimmäistä Jumalan pappia?
CPR1642 4. Mutta ne cuin läsnä seisoit sanoit: kiroiletco sinä ylimmäistä Jumalan Pappia?
UT1548 4. Mutta ne quin lesseseisoit/ sanoit/ Kiroletco sine Ylimeiste Jumala' Pappi?( Mutta ne
kuin läsnä seisoit/ sanoit/ Kiroiletko sinä ylimmäista Jumalan pappia?)
Ref2016NTSve 4. Och de som stod bredvid sa: Smädar du Guds överstepräst?
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TR Scriverer 5. ἔφη τε ὁ Παῦλος, Οὐκ ᾔδειν, ἀδελφοί, ὅτι ἐστὶν ἀρχιερεύς• γέγραπται
γάρ, Ἄρχοντα τοῦ λαοῦ σου οὐκ ἐρεῖς κακῶς.
Gr-East 5. ἔφη τε ὁ Παῦλος· Οὐκ ᾔδειν, ἀδελφοί, ὅτι ἐστὶν ἀρχιερεύς· γέγραπται γάρ·
ἄρχοντα τοῦ λαοῦ σου οὐκ ἐρεῖς κακῶς.
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TKIS 5. Paavali vastasi: "En tiennyt, veljet, että hän on ylin pappi; sillä on kirjoitettu: 'Kansasi
ruhtinasta älä solvaa!'"
FiSTLK2017 5. Paavali sanoi: "En tiennyt, veljet, että hän on ylipappi, sillä kirjoitettu on: 'Kansasi
ruhtinasta älä kiroa.'"
Biblia1776 5. Paavali sanoi: en minä tietänyt, rakkaat veljet, häntä ylimmäiseksi papiksi; sillä
kirjoitettu on: sinun kansas ylimmäistä ei sinun pidä kiroileman.
CPR1642 5. Pawali sanoi: en minä tiennyt rackat weljet händä ylimmäisexi Papixi: sillä kirjoitettu
on: sinun Canssas ylimmäistä ei sinun pidä kiroileman.
UT1548 5. Nin sanoi sis Pauali/ Embe mine tienyt rackat Weliet/ ette hen oli Ylimeinen Pappi/ Sille
kirioitettu on/ Sinun Canssas Ylimeiste ei sinun pidhe kiroleman.( Niin sanoi siis Pawali/ Empä
minä tiennyt rakkaat weljet/ että hän oli ylimmäinen pappi/ Sillä kirjoitettu on/ Sinun kansasi
ylimäistä ei sinun pidä kiroileman.)
Ref2016NTSve 5. Då sa Paulus: Jag visste inte, bröder, att han var överstepräst. För det står ju
skrivet: Du ska inte tala illa om en ledare för ditt folk.
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TR Scriverer 6. γνοὺς δὲ ὁ Παῦλος ὅτι τὸ ἓν μέρος ἐστὶ Σαδδουκαίων, τὸ δὲ ἕτερον

Φαρισαίων, ἔκραξεν ἐν τῷ συνεδρίῳ, Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ Φαρισαῖός εἰμι, υἱὸς
Φαρισαίου• περὶ ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι.
Gr-East 6. γνοὺς δὲ ὁ Παῦλος ὅτι τὸ ἓν μέρος ἐστὶ Σαδδουκαίων, τὸ δὲ ἕτερον
Φαρισαίων, ἔκραξεν ἐν τῷ συνεδρίῳ· Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ Φαρισαῖός εἰμι, υἱὸς
Φαρισαίου· περὶ ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι.
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TKIS 6. Mutta kun Paavali tiesi osan heistä olevan saddukeuksia ja toisen fariseuksia, hän huusi
neuvoston edessä: "Miehet, veljet, olen fariseus, * fariseuksen poika*. Kuolleitten
ylösnousemustoivon vuoksi olen tuomittavana."
FiSTLK2017 6. Mutta koska Paavali tiesi osan heistä olevan saddukeuksia ja toisen osan
fariseuksia, hän huusi Neuvoston edessä: "Miehet, veljet, minä olen fariseus, fariseuksen poika.

Toivon ja kuolleitten ylösnousemuksen tähden minä olen tuomittavana."
Biblia1776 6. Kuin Paavali tiesi, että heitä oli yksi osa Saddukealaisia ja toinen osa Pharisealaisia,
huusi hän raadin edessä: miehet, rakkaat veljet! minä olen Pharisealainen ja Pharisealaisen poika.
Minun päälleni kannetaan toivon ja kuolleiden ylösnousemisen tähden.
CPR1642 6. COsca Pawali tiesi että heitä oli yxi osa Sadduceuxista ja toinen osa Phariseuxista
huusi hän Raadin edes: miehet rackat weljet minä olen Phariseus ja Phariseuxen poica minun
päälleni cannetan toiwon ja cuolluitten ylösnousemisen tähden.
UT1548 6. Coska nyt Pauali tiesi/ ette yxi osa Saduceit oli/ ia toinen poli Phariseuset/ nin hen hwsi
Radhin edes/ Te Miehet rackat Weliet/ Mine olen Phariseus/ ia Phariseusen poica/ minun päleni
cannetan Toiuon ia Coolluten ylesnousemisen tedhen.( Koska nyt Pawali tiesi/ että yksi osa
saddukeita oli/ ja toinen puoli phariseukset/ niin hän huusi raadin edessä/ Te miehet rakkaat
weljet/ Minä olen phariseus/ ja phariseuksen poika/ minun päälleni kannetaan toiwon ja kuolleitten
ylösnousemisen tähden.)
Ref2016NTSve 6. Då Paulus visste att den ena delen av dem var sadduceer och den andra fariseer,
ropade han inför Stora rådet: Män (och) bröder, jag är en farisé, son till en farisé. För hoppets och
de dödas uppståndelses skull står jag inför rätta.
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TR Scriverer 7. τοῦτο δὲ αὐτοῦ λαλήσαντος, ἐγένετο στάσις τῶν Φαρισαίων καὶ τῶν

Σαδδουκαίων, καὶ ἐσχίσθη τὸ πλῆθος
Gr-East 7. τοῦτο δὲ αὐτοῦ λαλήσαντος ἐγένετο στάσις τῶν Φαρισαίων καὶ τῶν
Σαδδουκαίων, καὶ ἐσχίσθη τὸ πλῆθος.
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TKIS 7. Kun hän oli tämän sanonut, nousi riita fariseusten ja saddukeusten kesken, ja joukko
jakautui.
FiSTLK2017 7. Kun hän oli tämän sanonut, nousi riita fariseusten ja saddukeusten kesken, ja
kokous jakaantui.
Biblia1776 7. Ja kuin hän sen sanonut oli, tuli riita Pharisealaisten ja Saddukealaisten välille, ja
joukko erkani.
CPR1642 7. Ja cuin hän sen sanonut oli: tuli rijta Phariseusten ja Sadduceusten wälille ja he
ercanit.
UT1548 7. Ja quin hen sen sanonut oli/ nin tuli yxi rijta Phariseuste' ia Saduceusten wälille/ Ja se
wäki eransi.( Ja kuin hän sen sanonut oli/ niin tuli yksi riita phariseusten ja saddukeusten wälille/
Ja se wäki erkani.)

Ref2016NTSve 7. Då han hade sagt detta, utbröt en strid mellan fariseerna och sadduceerna och
skaran delade sig.
8
TR Scriverer 8. Σαδδουκαῖοι μὲν γὰρ λέγουσι μὴ εἶναι ἀνάστασιν, μηδὲ ἄγγελον, μήτε
πνεῦμα• Φαρισαῖοι δὲ ὁμολογοῦσι τὰ ἀμφότερα.
Gr-East 8. Σαδδουκαῖοι μὲν γὰρ λέγουσι μὴ εἶναι ἀνάστασιν μήτε ἄγγελον μήτε πνεῦμα,
Φαρισαῖοι δὲ ὁμολογοῦσι τὰ ἀμφότερα.
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TKIS 8. Sillä saddukeukset sanovat, ettei ole ylösnousemusta, ei enkeliä eikä henkeä, mutta
fariseukset tunnustavat molemmat.
FiSTLK2017 8. Sillä saddukeukset sanovat, ettei ylösnousemusta ole, ei enkeliä eikä henkeä, mutta
fariseukset tunnustavat kummatkin.
Biblia1776 8. Sillä Saddukealaiset sanovat: ettei kuolleiden ylösnousemista, eikä enkeleitä, eikä
henkeä ole; mutta Pharisealaiset tunnustavat molemmat olevan.
CPR1642 8. Sillä ei Sadduceuxet sano olewan cuolluitten ylösnousemista eikä Engelitä eikä
Hengiä: mutta Phariseuxet tunnustawat molemmat olewan.
UT1548 8. Sille ette ne Saduceit sanouat/ ei oleuan Coolluten ylesnousemista/ eikä Engelite/ eike
Hengie/ Mutta ne Phariseuset tunnustauat molemat oleuan.( Sillä että ne saddukeit sanowat/ ei
olewan kuolleitten ylösnousemista/ eikä enkeleitä/ eikä henkiä/ Mutta ne phariseukset
tunnustawat molemmat olewan.)
Ref2016NTSve 8. För sadduceerna säger nämligen att det inte finns någon uppståndelse, inte
heller någon ängel eller ande, medan fariseerna bekänner båda delarna.
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TR Scriverer 9. ἐγένετο δὲ κραυγὴ μεγάλη• καὶ ἀναστάντες οἱ γραμματεῖς τοῦ μέρους

τῶν Φαρισαίων διεμάχοντο λέγοντες, Οὐδὲν κακὸν εὑρίσκομεν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ
τούτῳ• εἰ δὲ πνεῦμα ἐλάλησεν αὐτῷ ἢ ἄγγελος, μὴ θεομαχῶμεν.
Gr-East 9. ἐγένετο δὲ κραυγὴ μεγάλη, καὶ ἀναστάντες οἱ γραμματεῖς τοῦ μέρους τῶν
Φαρισαίων διεμάχοντο λέγοντες· Οὐδὲν κακὸν εὑρίσκομεν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ· εἰ
δὲ πνεῦμα ἐλάλησεν αὐτῷ ἢ ἄγγελος, μὴ θεομαχῶμεν.
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TKIS 9. Syntyi suuri huuto, ja muutamat fariseusten puolueen kirjanoppineet nousivat kiivaasti
väittelemään sanoen: "Emme huomaa mitään pahaa tässä miehessä. Entä jos henki tai enkeli on
hänelle puhunut? (Älkäämme taistelko Jumalaa vastaan.)"
FiSTLK2017 9. Syntyi suuri huuto, ja muutamat kirjanoppineet fariseusten puolueesta nousivat ja
väittelivät kiivaasti ja sanoivat: "Emme löydä mitään pahaa tästä miehestä. Entä jos henki tai enkeli
on puhunut hänelle? Älkäämme taistelko Jumalaa vastaan."
Biblia1776 9. Niin tuli suuri huuto, ja kirjanoppineet Pharisealaisten lahkosta nousivat, kilvoittelivat
ja sanoivat: emme mitään pahaa löydä tässä miehessä: jos henki taikka enkeli on hänelle puhunut,
niin emme mahda Jumalaa vastaan sotia.
CPR1642 9. Nijn tuli suuri parcu ja Kirjanoppenet Phariseusten Lahgosta nousit kilwoittelit ja
sanoit: en me mitän wääryttä löydä täsä miehesä jos Hengi taicka Engeli on hänelle puhunut nijn
en me taida Jumalata wastan sotia.
UT1548 9. Nin nousi swri parcku/ Ja ne Kirianoppeneet ninen Phariseuste' Lahgosta ylesnousit/ ia
kiluoittelit ia sanoit/ Eipe me miten wärytte leudhe tesse Miehese. Jos nyt Hengi/ eli Engeli ombi
puhunut henelle/ nin emme me taidha Jumalan wastan sotia.( Niin nousi suuri parku/ Ja ne
kirjanoppineet niiden phariseusten lahkosta ylös nousit/ ja kilwoittelit ja sanoit/ Eipä me mitään
wääryyttä löydä tässä miehessä. Jos nyt Henki/ eli enkeli ompi puhunut hänelle/ niin emme me
taida Jumalan wastaan sotia.)
Ref2016NTSve 9. Och det blev ett väldigt skrikande, och de skriftlärda av fariseernas parti stod upp
och stred häftigt och sa: Vi finner inget ont hos denne man, utan om en ande eller en ängel har talat
med honom, så låt oss inte strida mot Gud.
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TR Scriverer 10. πολλῆς δὲ γενομένης στάσεως, εὐλαβηθεὶς ὁ χιλίαρχος μὴ διασπασθῇ ὁ
Παῦλος ὑπ’ αὐτῶν, ἐκέλευσε τὸ στράτευμα καταβὰν ἁρπάσαι αὐτὸν ἐκ μέσου αὐτῶν,
ἄγειν τε εἰς τὴν παρεμβολήν.
Gr-East 10. πολλῆς δὲ γενομένης στάσεως εὐλαβηθεὶς ὁ χιλίαρχος μὴ διασπασθῇ ὁ
Παῦλος ὑπ’ αὐτῶν, ἐκέλευσε τὸ στράτευμα καταβῆναι καὶ ἁρπάσαι αὐτὸν ἐκ μέσου
αὐτῶν ἄγειν τε εἰς τὴν παρεμβολήν.
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TKIS 10. Kun nousi suuri riita, komentaja pelkäsi, että he repisivät Paavalin kappaleiksi ja käski
sotaväenosaston astua alas ja temmata hänet heidän keskeltään ja kuljettaa kasarmiin.
FiSTLK2017 10. Kun riita yhä kiihtyi, tuhannenpäällikkö pelkäsi, että he repisivät Paavalin
kappaleiksi, ja käski sotaväen tulla alas ja temmata hänet heidän keskeltään ja viedä hänet
kasarmiin.
Biblia1776 10. Ja että suuri kapina nousi, pelkäsi sodanpäämies, ettei he Paavalia rikki repäisisi, ja
käski sotaväen mennä alas, ja temmata pois häntä heidän seastansa, ja leiriin viedä.
CPR1642 10. Ja että suuri capina nousi pelkäis Sodanpäämies ettei he Pawalita ricki rewäisis ja
käski sotawäen alasmennä ja poistemmata händä heidän seastans ja Scantzijn wiedä.
UT1548 10. Ja ette swri Capina ylesnousi/ nin pelkesi se Sodhanpämies/ ettei he pauali
Rickireweisisi/ ia keski Sotawäen alasme'nä/ ia hende poistemmata heiden seastans/ ia Scantzijn
wiemen.( Ja että suuri kapina ylös nousi/ niin pelkäsi se sadanpäämies/ ettei he Pawalia rikki
rewäisisi/ ja käski sotawäen alas mennä/ ja häntä pois temmata heidän seastansa/ ja skantziin
wiemän.)
Ref2016NTSve 10. Och när striden blev häftig, fruktade befälhavaren att de skulle slita Paulus i
stycken, och befallde soldaterna att gå ner och rycka bort honom från dem och föra honom in i
fästningen.
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TR Scriverer 11. Τῇ δὲ ἐπιούσῃ νυκτὶ ἐπιστὰς αὐτῷ ὁ Κύριος εἶπε, Θάρσει Παῦλε• ὡς

γὰρ διεμαρτύρω τὰ περὶ ἐμοῦ εἰς Ἰερουσαλήμ, οὕτω σε δεῖ καὶ εἰς Ῥώμην
μαρτυρῆσαι.
Gr-East 11. Τῇ δὲ ἐπιούσῃ νυκτὶ ἐπιστὰς αὐτῷ ὁ Κύριος εἶπε· Θάρσει, Παῦλε· ὡς γὰρ
διεμαρτύρω τὰ περὶ ἐμοῦ εἰς Ἱερουσαλὴμ, οὕτω σε δεῖ καὶ εἰς Ρώμην μαρτυρῆσαι.
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TKIS 11. Mutta seuraavana yönä Herra seisoi hänen luonaan ja sanoi: "Ole turvallisella mielellä,
(Paavali,) sillä niin kuin olet todistanut minusta Jerusalemissa, niin sinun pitää todistaa myös
Roomassa."
FiSTLK2017 11. Mutta seuraavana yönä Herra seisoi Paavalin luona ja sanoi: "Ole turvallisella
mielellä, sillä niin kuin olet todistanut minusta Jerusalemissa, niin sinun pitää todistaa minusta
myös Roomassa."
Biblia1776 11. Mutta yöllä sen jälkeen seisoi Herra hänen tykönänsä ja sanoi: ole vahvassa
turvassa, Paavali! sillä niinkuin sinä olet minusta Jerusalemissa todistanut, niin sinun pitää
Roomissakin todistaman.
CPR1642 11. MUtta yöllä sen jälken seisoi HERra hänen tykönäns ja sanoi: ole wahwas turwas
Pawali Sillä nijncuin sinä olet minusta Jerusalemis todistanut nijn sinun pitä Romisakin
todistaman.
UT1548 11. Mutta öölle sen ielkin/ seisoi HERRA henen tykenens/ ia sanoi/ Ole wahwas turuas
Pauali/ Sille ette ninquin sine olet minusta todhistanut Jerusalemis/ nin sinun tule mös Romis
todhista.( Muttä yöllä sen jälkeen/ seisoi HERRA hänen tykönänsä/ ja sanoi/ Ole wahwassa
turwassa Pawali/ Sillä että niinkuin sinä olet minusta todistanut Jerusalemissa/ niin sinun tulee
myös Roomissa todistaa.)
Ref2016NTSve 11. Och följande natt kom Herren till honom och sa: Var vid gott mod, Paulus. För
som du har vittnat om mig i Jerusalem, så måste du också vittna i Rom.
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TR Scriverer 12. Γενομένης δὲ ἡμέρας, ποιήσαντές τινες τῶν Ἰουδαίων συστροφήν,

ἀνεθεμάτισαν ἑαυτούς, λέγοντες μήτε φαγεῖν μήτε πιεῖν ἕως οὗ ἀποκτείνωσι τὸν
Παῦλον.
Gr-East 12. Γενομένης δὲ ἡμέρας ποιήσαντες τινες τῶν Ἰουδαίων συστροφὴν

ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς, λέγοντες μήτε φαγεῖν μήτε πιεῖν ἕως οὗ ἀποκτείνωσι τὸν
Παῦλον.
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TKIS 12. Mutta päivän tultua (eräät) juutalaiset *lyöttäytyivät yhteen* ja sitoutuivat kirouksen
uhalla, sanoen olevansa syömättä ja juomatta, kunnes olivat tappaneet Paavalin.
FiSTLK2017 12. Mutta päivän tultua juutalaiset tekivät salaliiton ja vannoivat valan, etteivät söisi
eivätkä joisi, ennen kuin olivat tappaneet Paavalin.
Biblia1776 12. Ja kuin päivä tuli, kokoontuivat muutamat Juudalaisista ja sadattelivat itsiänsä,
sanoen, ettei heidän pitänyt ennen syömän eikä juoman, kuin he Paavalin olisivat tappaneet.
CPR1642 12. JA cosca päiwä tuli cocoisit heidäns muutamat Judalaisista ja sadattelit idzens ettei
heidän pitänyt ennen syömän eikä juoman cuin he Pawalin tappaisit.
UT1548 12. Ja quin sis peiue tuli/ cokosit heidens monicadhat Juttaista/ ia sadhattelit itziens/
ettei heiden pitenyt eikä sömen eikä iooman/ sihenasti quin he piti Paualin tappaman.( Ja kuin siis
päiwä tuli/ kokosit heidäns monikahdat juuttaista/ ja sadattelit itseäns/ ettei heidän pitänyt eikä
syömän eikä juoman/ siihen asti kuin he piti Pawalin tappaman.)
Ref2016NTSve 12. När det blev dag gjorde några av judarna en sammansvärjning och svor en ed
att de varken skulle äta eller dricka, förrän de hade dödat Paulus.
13
TR Scriverer 13. ἦσαν δὲ πλείους τεσσαράκοντα οἱ ταύτην τὴν συνωμοσίαν πεποιηκότες•
Gr-East 13. ἦσαν δὲ πλείους τεσσαράκοντα οἱ ταύτην τὴν συνωμοσίαν πεποιηκότες·
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TKIS 13. Niitä oli yli neljänkymmenen, jotka solmivat tämän valaliiton.
FiSTLK2017 13. Niitä oli yli neljäkymmentä miestä, jotka tekivät tämän salaliiton.
Biblia1776 13. Ja niitä oli enempi kuin neljäkymmentä miestä, jotka tämän valan tehneet olivat.

CPR1642 13. Ja nijtä oli enämbi cuin neljäkymmendä miestä jotca walan tehnet olit.
UT1548 13. Ja heite oli enämbi quin neliekymende Mieste/ iotca temen wannomisen olit tehneet.(
Ja heitä oli enempi kuin neljäkymmentä miestä/ jotka tämän wannomisen olit tehneet.)
Ref2016NTSve 13. Och det var mer än fyrtio män som hade sammansvurit sig,
14
TR Scriverer 14. οἵτινες προσελθόντες τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ τοῖς πρεσβυτέροις εἶπον,

Ἀναθέματι ἀνεθεματίσαμεν ἑαυτούς, μηδενὸς γεύσασθαι ἕως οὗ ἀποκτείνωμεν τὸν
Παῦλον.
Gr-East 14. οἵτινες προσελθόντες τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ τοῖς πρεσβυτέροις εἶπον·

Ἀναθέματι ἀνεθεματίσαμεν ἑαυτοὺς μηδενὸς γεύσασθαι ἕως οὗ ἀποκτείνωμεν τὸν
Παῦλον.
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TKIS 14. He menivät ylipappien ja vanhinten luo ja sanoivat: "Olemme kirouksen uhalla sitoutuneet
olemaan maistamatta mitään ennen kuin olemme tappaneet Paavalin.
FiSTLK2017 14. He menivät ylipappien ja vanhinten luo ja sanoivat: "Me olemme kirotuksi
tulemisen uhalla vannoneet, ettemme maista mitään, ennen kuin olemme tappaneet Paavalin.
Biblia1776 14. Ne menivät ylimmäisten pappein ja vanhimpain tykö, ja sanoivat: me olemme
sadatuksilla meitämme kironneet, ei ennen einettä maistavamme kuin me Paavalin tapamme.
CPR1642 14. Ne menit ylimmäisten Pappein ja wanhimbain tygö ja sanoit: me olemma sadatuxilla
meitäm kironnet ei ennen einettä maistawam cuin me Pawalin tapamme.
UT1548 14. Ne keuit nine' ylimeiste' Pappein/ ia wa'himbain tyge ia sanoit/ Me olema sadhatuxilla
meitem kironeet/ ei ennen Einechte maistauan/ quin me Paualin tapa'ma.( Ne käwit niiden
ylimmäisten pappein/ ja wanhimpaiden tykö ja sanoit/ Me olemme sadatuksella meidän kironneet/
ei ennen einestä maistawan/ kuin me Pawalin tapamme.)
Ref2016NTSve 14. och de gick till översteprästerna och de äldste och sa: Vi har svurit en ed att inte
smaka något förrän vi har dödat Paulus.

15
TR Scriverer 15. νῦν οὖν ὑμεῖς ἐμφανίσατε τῷ χιλιάρχῳ σὺν τῷ συνεδρίῳ, ὅπως αὔριον
αὐτὸν καταγάγῃ πρὸς ὑμᾶς, ὡς μέλλοντας διαγινώσκειν ἀκριβέστερον τὰ περὶ αὐτοῦ•
ἡμεῖς δέ, πρὸ τοῦ ἐγγίσαι αὐτόν, ἕτοιμοί ἐσμεν τοῦ ἀνελεῖν αὐτόν.
Gr-East 15. νῦν οὖν ὑμεῖς ἐμφανίσατε τῷ χιλιάρχῳ σὺν τῷ συνεδρίῳ ὅπως αὔριον

αὐτὸν καταγάγῃ πρὸς ὑμᾶς, ὡς μέλλοντας διαγινώσκειν ἀκριβέστερον τὰ περὶ αὐτοῦ·
ἡμεῖς δὲ πρὸ τοῦ ἐγγίσαι αὐτὸν ἕτοιμοί ἐσμεν τοῦ ἀνελεῖν αὐτόν.
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TKIS 15. Tehkää nyt siis neuvoston kanssa komentajalle ilmianto, jotta hän toisi hänet (huomenna)
alas luoksenne ikään kuin aikoisitte tarkemmin tutkia hänen asiaansa. Mutta olemme valmiit
tappamaan hänet ennen kuin hän tulee perille*."
FiSTLK2017 15. Pyytäkää te siis nyt yhdessä Neuvoston kanssa tuhannenpäälliköltä, että hän toisi
hänet alas luoksenne, ikään kuin aikoisitte tarkemmin tutkia hänen asiaansa. Mutta me olemme
valmiita tappamaan hänet, ennen kuin hän pääsee perille."
Biblia1776 15. Nyt siis ilmoittakaat sodanpäämiehelle ja raadille, että hän huomenna tois hänen
teidän eteenne, niinkuin te tahtoisitte jotakin todempaa häneltä tiedustaa; mutta ennenkuin hän
lähestyy, olemme me valmiit häntä tappamaan.
CPR1642 15. Nijn ilmoittacat sijs Sodanpäämiehelle ja Raadille että hän huomenna tois hänen
teidän eteen nijncuin te tahdoisitta jotakin todembata häneldä tiedusta mutta ennencuin hän pääse
edes olemma me walmit händä tappaman.
UT1548 15. Nin te sis ilmoittaca Sodhanpämiehelle ia Radhille/ ette hen Homenna henen tois
teiden eten/ ninquin te tadhoisitta iotakin todhembata henelde tiedhusta. Mutta ennenquin hen
edestule/ nin me olema walmijt hende tappamaan.( Niin te siis ilmoittakaa sadanpäämiehelle ja
raadille/ että hän huomenna hänen toisi teidän eteen/ niinnkuin te tahtoisitte jotakin todempaa
häneltä tiedustaa. Mutta ennenkuin hän edestulee/ niin me olemme walmiit häntä tappamaan.)
Ref2016NTSve 15. Därför ska ni nu tillsammans med Stora rådet anhålla hos befälhavaren att han i
morgon ska föra honom ner till er, som om ni hade tänkt undersöka hans sak grundligare. Men vi är
redo att döda honom innan han kommer fram.

16
TR Scriverer 16. ἀκούσας δὲ ὁ υἱὸς τῆς ἀδελφῆς Παύλου τὴν ἐνέδραν, παραγενόμενος
καὶ εἰσελθὼν εἰς τὴν παρεμβολήν, ἀπήγγειλε τῷ Παύλῳ.
Gr-East 16. ἀκούσας δὲ ὁ υἱὸς τῆς ἀδελφῆς Παύλου τὸ ἔνεδρον, παραγενόμενος καὶ
εἰσελθὼν εἰς τὴν παρεμβολὴν ἀπήγγειλε τῷ Παύλῳ.
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TKIS 16. Mutta kun Paavalin sisaren poika kuuli väijytyksestä, hän tuli kasarmille, meni sisälle ja
ilmoitti asian Paavalille.
FiSTLK2017 16. Paavalin sisarenpoika, joka oli saanut kuulla väijytyksestä, saapui kasarmille, meni
sisälle ja ilmoitti sen Paavalille.
Biblia1776 16. Kuin Paavalin sisaren poika heidän väijymisensä kuuli, meni hän leiriin ja ilmoitti
nämät Paavalille.
CPR1642 16. COsca Pawalin sisaren poica heidän wäjymisens cuuli meni hän Scantzijn ja ilmoitti
nämät Pawalille.
UT1548 16. Coska sis Paualin Sisarenpoica heiden Wägymisens cwli/ tuli hen ia meni Scantzin
siselle/ ia ilmoitti nämet Paualille.( Koska siis Pawalin sisarenpoika hänen wäijymisensä kuuli/ tuli
hän ja meni skantziin sisälle/ ja ilmoitti nämät Pawalille.)
Ref2016NTSve 16. Men när Paulus systerson fick höra om bakhållet, kom han till fästningen och
gick in och berättade det för Paulus.
17
TR Scriverer 17. προσκαλεσάμενος δὲ ὁ Παῦλος ἕνα τῶν ἑκατοντάρχων ἔφη, Τὸν
νεανίαν τοῦτον ἀπάγαγε πρὸς τὸν χιλίαρχον• ἔχει γάρ τι ἀπαγγεῖλαί αὐτῷ.
Gr-East 17. προσκαλεσάμενος δὲ ὁ Παῦλος ἕνα τῶν ἑκατοντάρχων ἔφη· Τὸν νεανίαν
τοῦτον ἀπάγαγε πρὸς τὸν χιλίαρχον· ἔχει γάρ τι ἀπαγγεῖλαι αὐτῷ.
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TKIS 17. Silloin Paavali kutsui luokseen yhden sadanpäämiehistä ja sanoi: "Vie tämä nuorukainen
komentajan luo, sillä hänellä on jotain hänelle ilmoitettavaa."
FiSTLK2017 17. Niin Paavali kutsui luokseen erään sadanpäällikön ja sanoi: "Vie tämä nuorukainen
tuhannenpäällikön luo, sillä hänellä on hänelle jotakin ilmoitettavaa."
Biblia1776 17. Niin Paavali kutsui yhden sadanpäämiehistä tykönsä ja sanoi: vie tämä nuorukainen
sodanpäämiehen tykö; sillä hänellä on jotakin hänelle sanomista.
CPR1642 17. Nijn Pawali cudzui yhden Sadanpäämiehistä tygöns ja sanoi: wie tämä nuorucainen
Sodanpäämiehen tygö: sillä hänellä on jotakin hänelle sanomist.
UT1548 17. Nin cutzui Pauali ydhen Sadanpämiehiste tygens ia sanoi/ Wie teme Noricainen
Sodhanpämiehen tyge/ Sille ette henelle ombi iotaki henelle sanomista.( Niin kutsui Pawali yhden
sadanpäämiehistä tykönsä ja sanoi/ Wie tämä nuorukainen sadanpäämiehen tykö/ Sillä että
hänellä ompi jotakin hänelle sanomista.)
Ref2016NTSve 17. Då kallade Paulus till (sig) en av officerarna och sa: För denne unge man till
befälhavaren, för han har något att berätta för honom.
18
TR Scriverer 18. ὁ μὲν οὖν παραλαβὼν αὐτὸν ἤγαγε πρὸς τὸν χιλίαρχον, καί φησιν, Ὁ

δέσμιος Παῦλος προσκαλεσάμενός με ἠρώτησε τοῦτον τὸν νεανίαν ἀγαγεῖν πρός σε,
ἔχοντά τι λαλῆσαί σοι.
Gr-East 18. ὁ μὲν οὖν παραλαβὼν αὐτὸν ἤγαγε πρὸς τὸν χιλίαρχον καί φησιν· Ὁ

δέσμιος Παῦλος προσκαλεσάμενός με ἠρώτησε τοῦτον τὸν νεανίαν ἀγαγεῖν πρός σε,
ἔχοντά τι λαλῆσαί σοι.
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TKIS 18. Niin tämä otti hänet mukaansa, vei komentajan luo ja sanoi: "Vanki Paavali kutsui minut
luokseen ja pyysi tuomaan luoksesi tämän nuorukaisen, jolla on jotain puhuttavaa sinulle."
FiSTLK2017 18. Hän otti hänet mukaansa, vei hänet tuhannenpäällikön luo ja sanoi: "Vanki Paavali
kutsui minut luokseen ja pyysi tuomaan luoksesi tämän nuorukaisen, jolla on jotakin puhuttavaa
sinulle."
Biblia1776 18. Niin hän otti sen ja saatti hänen sodanpäämiehen tykö, ja sanoi: sidottu Paavali
kutsui minun tykönsä ja rukoili minua tätä nuorukaista sinun tykös saattaa, jolla on sinulle jotakin
sanomista.
CPR1642 18. Nijn hän otti sen ja saatti hänen Sodanpäämiehen tygö ja sanoi: sidottu Pawali cudzui
minun tygöns ja rucoili minua tätä nuorucaista sinun tygös saatta jolla on sinulle jotakin sanomist.
UT1548 18. Nin hen otti sen tygens/ ia saattoi henen Sodhanpämiehen tyge ia sanoi/ Se Sidhottu
Pauali cutzui minun tygens/ ia rucoli minua temen Noricaisen sinun tyges saatta/ iolla ombi sinulle
iotakin sanomista.( Niin hän otti sen tykönsä/ ja saattoi hänen sadanpäämiehen tykö ja sanoi/ Se
sidottu Pawali kutsui minun tykönsä/ ja rukoili minua tämän nuorukaisen sinun tykösi saattaa/ jolla
ompi sinulla jotakin sanomista.)
Ref2016NTSve 18. Så tog han honom med (sig) och förde (honom) till befälhavaren och sa:
Fången Paulus kallade mig till (sig) och bad att jag skulle föra denne unge man till dig, för han har
något att säga dig.
19
TR Scriverer 19. ἐπιλαβόμενος δὲ τῆς χειρὸς αὐτοῦ ὁ χιλίαρχος, καὶ ἀναχωρήσας κατ’
ἰδίαν, ἐπυνθάνετο, Τί ἐστιν ὃ ἔχεις ἀπαγγεῖλαί μοι;
Gr-East 19. ἐπιλαβόμενος δὲ τῆς χειρὸς αὐτοῦ ὁ χιλίαρχος καὶ ἀναχωρήσας κατ’ ἰδίαν
ἐπυνθάνετο· Τί ἐστιν ὃ ἔχεις ἀπαγγεῖλαί μοι;
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TKIS 19. Niin komentaja tarttui hänen käteensä, vei hänet erilleen ja kysyi: "Mitä sinulla on minulle
ilmoitettavaa?"

FiSTLK2017 19. Tuhannenpäällikkö tarttui hänen käteensä, vei hänet erilleen ja kysyi: "Mitä
ilmoitettavaa sinulla on minulle?"
Biblia1776 19. Niin sodanpäämies rupesi hänen käteensä, ja vei hänen erinänsä, ja kyseli häneltä:
mitä se on, mitä sinulla on minulle ilmoittamista?
CPR1642 19. Nijn Sodanpäämies rupeis hänen käteens ja wei hänen erinäns ja kyseli häneldä: mitä
hän hänelle tahdois sanoa?
UT1548 19. Nin rupeis se Sodhanpämies henen Käteens/ ia wei henen cansans erisijan/ ia kyseli
henelde/ Mite se on iota sine tadhot minulle sano?( Niin rupesi se sadanpäämies hänen käteensä/
ja wei hänen kanssansa eri sijaan/ ja kyseli häneltä/ Mitä se on jota sinä tahdot minulle sanoa?)
Ref2016NTSve 19. Då tog befälhavaren honom vid handen och gick avsides (med honom) och
(frågade) honom: Vad är det som du har att berätta för mig?
20
TR Scriverer 20. εἶπε δὲ ὅτι Οἱ Ἰουδαῖοι συνέθεντο τοῦ ἐρωτῆσαί σε, ὅπως αὔριον εἰς

τὸ συνέδριον καταγάγῃς τὸν Παῦλον, ὡς μέλλοντές τι ἀκριβέστερον πυνθάνεσθαι
περὶ αὐτοῦ.
Gr-East 20. εἶπε δὲ ὅτι Οἱ Ἰουδαῖοι συνέθεντο τοῦ ἐρωτῆσαί σε ὅπως αὔριον εἰς τὸ

συνέδριον καταγάγῃς τὸν Παῦλον, ὡς μελλόντων τι ἀκριβέστερον πυνθάνεσθαι περὶ
αὐτοῦ.
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TKIS 20. Hän sanoi: "Juutalaiset ovat päättäneet pyytää sinulta, että huomenna veisit Paavalin alas
neuvostoon ikään kuin *he aikoisivat* vielä tarkemmin kysellä jotain hänestä.
FiSTLK2017 20. Hän sanoi: "Juutalaiset ovat päättäneet anoa sinulta, että veisit Paavalin
huomenna alas Neuvostoon, ikään kuin aikoisit vielä tarkemmin tutkia hänen asiaansa.
Biblia1776 20. Niin hän sanoi: Juudalaiset ovat päättäneet sinua rukoilla, ettäs huomenna tuottaisit
Paavalin raadin eteen, niinkuin he jotakin todempaa häneltä kuuntelisivat.
CPR1642 20. Nijn hän sanoi: Judalaiset owat wannonet sinua rucoilla ettäs huomenna tuotaisit
Pawalin Raadin eteen nijncuin he jotakin todembata häneldä cuuldelisit.
UT1548 20. Nin sanoi hen/ Ne Juttat ouat ychtenwa'noneet sinua rucoella/ Ettes Home'na totaisit
Paualin Radhin eten/ ninquin he iotakin todembata henelde cwldelisit/( Niin sanoi hän/ Ne juuttaat

owat yhteen wannoneet sinua rukoilla/ Että huomenna tuottaisit Pawalin raadin eteen/ niinkuin he
jotakin todempata häneltä kuuntelisit/)
Ref2016NTSve 20. Då sa han: Judarna har kommit överens om att be dig att du i morgon ska låta
Paulus komma ner till Stora rådet, under förevändning att de vill hålla ett grundligare förhör med
honom.
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TR Scriverer 21. σὺ οὖν μὴ πεισθῇς αὐτοῖς• ἐνεδρεύουσι γὰρ αὐτὸν ἐξ αὐτῶν ἄνδρες

πλείους τεσσαράκοντα, οἵτινες ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς μήτε φαγεῖν μήτε πιεῖν ἕως οὗ
ἀνέλωσιν αὐτόν• καὶ νῦν ἕτοιμοί εἰσι προσδεχόμενοι τὴν ἀπὸ σοῦ ἐπαγγελίαν.
Gr-East 21. σὺ οὖν μὴ πεισθῇς αὐτοῖς· ἐνεδρεύουσι γὰρ αὐτὸν ἐξ αὐτῶν ἄνδρες πλείους

τεσσαράκοντα, οἵτινες ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς μήτε φαγεῖν μήτε πιεῖν ἕως οὗ ἀνέλωσιν
αὐτόν, καὶ νῦν ἕτοιμοί εἰσι προσδεχόμενοι τὴν ἀπὸ σοῦ ἐπαγγελίαν.
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TKIS 21. Mutta älä sinä suostu heihin, sillä heitä on enemmän kuin neljäkymmentä miestä
väijymässä häntä. He ovat kirouksen uhalla sitoutuneet olemaan syömättä ja juomatta ennen kuin
ovat tappaneet hänet. Ja he ovat nyt valmiina odottaen sinulta suostumusta."
FiSTLK2017 21. Mutta älä sinä suostu siihen, sillä yli neljäkymmentä miestä heidän joukostaan on
häntä väijymässä, ja he ovat vannoneet valan, etteivät syö eivätkä juo, ennen kuin ovat tappaneet
hänet. Nyt he ovat valmiina ja odottavat suostumustasi."
Biblia1776 21. Mutta älä heitä tottele; sillä enempi kuin neljäkymmentä miestä väijyy häntä, jotka
ovat heitänsä sadattaneet, ei ennen syövänsä eikä juovansa, kuin he hänen tappaisivat: ja he ovat
nyt valmiit odottamassa sinun lupaamistas.
CPR1642 21. Mutta älä heitä tottele? sillä enämbi cuin neljäkymmendä miestä wäjy händä jotca
owat heitäns sadattanet ei ennen syöwäns eikä juowans cuin he hänen tappaisit ja he owat nyt
walmit odottamas sinun lupamistas.
UT1548 21. Mutta ele sine heite tottele/ Sille ette enämbi quin Neliekymmende Mieste heiste
wäghyuet hende/ iotca sadhattanuet ouat heitens/ eike söuens eike ioouans ennenquin he henen
tappaisit/ Ja nyt he ouat walmijt/ ia odhottauat sinun Lupamistas.( Mutta älä sinä heitä tottele/

Sillä että enempi kuin neljäkymmentä miestä heistä wäijywät häntä/ jotka sadattaneet owat
heitänsä/ eikä syöwänsä eikä juowansa ennenkuin he hänen tappaisit/ Ja nyt he owat walmiit/ ja
odottawat sinun lupaamistasi.)
Ref2016NTSve 21. Men låt dem inte övertala dig, för mer än fyrtio män av dem ligger i bakhåll mot
honom. De har svurit på att varken äta eller dricka förrän de har dödat honom. Och nu är de redo
och väntar på att du ska tillåta det.
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TR Scriverer 22. ὁ μὲν οὖν χιλίαρχος ἀπέλυσε τὸν νεανίαν, παραγγείλας μηδενὶ
ἐκλαλῆσαι ὅτι ταῦτα ἐνεφάνισας πρός με.
Gr-East 22. ὁ μὲν οὖν χιλίαρχος ἀπέλυσε τὸν νεανίαν, παραγγείλας μηδενὶ ἐκλαλῆσαι
ὅτι ταῦτα ἐνεφάνισας πρός με.
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TKIS 22. Niin komentaja päästi nuorukaisen menemään ja kielsi häntä: "Älä paljasta kenellekään,
että olet ilmaissut tämän minulle."
FiSTLK2017 22. Tuhannenpäällikkö päästi nuorukaisen menemään ja sanoi hänelle: "Älä kerro
kenellekään, että olet ilmaissut tämän minulle."
Biblia1776 22. Niin sodanpäämies laski nuorukaisen matkaansa ja haasti häntä kellenkään
sanomasta, että hän nämät hänelle ilmoittanut oli.
CPR1642 22. NIin Sodanpäämies laski nuorucaisen matcans ja haasti händä kellengän sanomast
että hän nämät hänelle ilmoittanut oli.
UT1548 22. Nin se Sodhanpämies laski sen Noricaisen matkaans/ ia haastoi hende kellenge
sanomasta/ Ettes nämet ole minulle ilmoittanut/( Niin se sadanpäämies laski nuorukaisen
matkaansa/ ja haastoi häntä kellenkään sanomasta/ Ettäs nämät ole minulle ilmoittanut/)
Ref2016NTSve 22. Befälhavaren lät sedan den unge mannen gå iväg och befallde: Berätta inte för
någon att du har avslöjat detta för mig.
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TR Scriverer 23. καὶ προσκαλεσάμενος δύο τινὰς τῶν ἑκατοντάρχων, εἶπεν, Ἑτοιμάσατε

στρατιώτας διακοσίους ὅπως πορευθῶσιν ἕως Καισαρείας, καὶ ἱππεῖς ἑβδομήκοντα,
καὶ δεξιολάβους διακοσίους, ἀπὸ τρίτης ὥρας τῆς νυκτός•
Gr-East 23. Καὶ προσκαλεσάμενος δύο τινὰς τῶν ἑκατοντάρχων εἶπεν· Ἑτοιμάσατε

στρατιώτας διακοσίους ὅπως πορευθῶσιν ἕως Καισαρείας, καὶ ἱππεῖς ἑβδομήκοντα
καὶ δεξιολάβους διακοσίους, ἀπὸ τρίτης ὥρας τῆς νυκτός,
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TKIS 23. Kutsuttuaan luokseen tietyt kaksi sadanpäämiestä hän sanoi: "Pitäkää yön kolmannesta
tunnista* lähtien valmiina kaksisataa sotamiestä lähtemään Kesareaan asti ja
seitsemänkymmentä ratsumiestä ja kaksisataa keihäsmiestä.
FiSTLK2017 23. Sitten hän kutsui luokseen kaksi sadanpäällikköä ja sanoi heille: "Pitäkää yön
kolmannesta hetkestä lähtien kaksisataa sotilasta valmiina lähtemään Kesareaan ja
seitsemänkymmentä ratsumiestä ja kaksisataa keihäsmiestä,
Biblia1776 23. Ja hän kutsui tykönsä kaksi sadanpäämiestä ja sanoi: valmistakaat kaksisataa
sotamiestä menemään Kesareaan, ja seitsemänkymmentä ratsasmiestä, ja kaksisataa
keihäsmiestä kolmannella hetkellä yöstä.
CPR1642 23. Ja hän cudzui tygöns caxi Sadanpäämiestä ja sanoi: walmistacat caxi sata
sotamiestä menemän Cesareaan ja seidzemenkymmendä radzasmiestä ja caxi sata keihäsmiestä
colmannella hetkellä yöstä:
UT1548 23. Ja hen tygenskutzui caxi Sadhanpämieste ia sanoi/ Walmistacat caxi sata
Sotamieste/ ette he meneuet Cesarean asti/ ia seitzemenkymmende Ratzasmieste/ ia caxi sata
Keihesmieste colmanella hetkelle ööste/( Ja hän tykönsä kutsui kaksi sadanpäämiestä ja sanoi/
Walmistakaat kaksisataa sotamiestä/ että he menewät Kesareaan asti/ ja seitsemänkymmentä
ratsasmiestä/ ja kaksisataa keihäsmiestä kolmannella hetkellä yöstä/)
Ref2016NTSve 23. Sedan kallade han till (sig) två av officerarna och sa: Håll tvåhundra soldater
redo att i natt vid tredje timmen bege sig iväg till Cesarea, dessutom sjuttio ryttare och tvåhundra
spjutbärare.
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TR Scriverer 24. κτήνη τε παραστῆσαι, ἵνα ἐπιβιβάσαντες τὸν Παῦλον διασώσωσι πρὸς
Φήλικα τὸν ἡγεμόνα•
Gr-East 24. κτήνη τε παραστῆναι, ἵνα ἐπιβιβάσαντες τὸν Παῦλον διασώσωσι πρὸς
Φήλικα τὸν ἡγεμόνα,
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TKIS 24. Varatkaa myös ratsuja pannaksenne Paavalin ratsaille ja viedäksenne hänet
vahingoittumattomana maaherra Feeliksin luo."
FiSTLK2017 24. ja varatkaa ratsuja pannaksenne Paavalin ratsaille ja viedäksenne hänet
vahingoittumattomana maaherra Feeliksin luo."
Biblia1776 24. Ja valmistakaat muutamia juhtia, että he Paavalin niiden päälle istuttavat ja vievät
terveenä maanvanhimman Feliksen tykö.
CPR1642 24. Ja walmistacat muutamita juhtia että he Pawalin nijden päälle istuttawat ja wiewät
terwenä Felixen Maanwanhimman tygö:
UT1548 24. ia walmistacat mutomita Juchtia/ ette he Paualin ninen päle istuttauat/ ia wieuet
henen teruena Felixen tyge sen Maanwanhiman/( Ja walmistakaat muutamia juhtia/ että he
Pawalin niiden päälle istuttawat/ ja wiewät hänen terweenä Feliksen tykö sen maanwanhimman/)
Ref2016NTSve 24. Skaffa också riddjur som de kan sätta upp Paulus på och för (honom) oskadd
till landshövdingen Felix.
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TR Scriverer 25. γράψας ἐπιστολὴν περιέχουσαν τὸν τύπον τοῦτον•
Gr-East 25. γράψας ἐπιστολὴν περιέχουσαν τὸν τύπον τοῦτον·
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TKIS 25. Ja hän kirjoitti näin kuuluvan kirjeen:
FiSTLK2017 25. Hän kirjoitti kirjeen, joka kuului näin:
Biblia1776 25. Ja kirjoitti kirjan tällä tavalla:
CPR1642 25. Ja kirjoitti Kirjan tällä tawalla.
UT1548 25. ia kirioitti Breiuin telle modholla.( ja kirjoitti breiwin tällä muodolla.)
Ref2016NTSve 25. Och han skrev ett brev med följande innehåll:
TR Scriverer 26. Κλαύδιος Λυσίας τῷ κρατίστῳ ἡγεμόνι Φήλικι χαίρειν.
Gr-East 26. Κλαύδιος Λυσίας τῷ κρατίστῳ ἡγεμόνι Φήλικι χαίρειν.
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TKIS 26. ”Klaudius Lysias tervehtii korkea-arvoista maaherraa Feeliksiä.
FiSTLK2017 26. "Klaudius Lysias lausuu tervehdyksen korkea-arvoiselle maaherra Feeliksille.
Biblia1776 26. Klaudius Lysias sille jalolle maanvanhimmalle Felikselle terveyttä!
CPR1642 26. CLaudius Lysias sille jalolle Maanwanhimmalle Felixelle ilo:
UT1548 26. Claudius Lysias/ Site ialo Maanwanhinda Felix/ teruecte.( Claudius Lysias/ Sitä jaloa
maanwanhinta Feliksiä/ terwehtää.)
Ref2016NTSve 26. Klaudius Lysias hälsar den högt ärade landshövdingen Felix.
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TR Scriverer 27. τὸν ἄνδρα τοῦτον συλληφθέντα ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, καὶ μέλλοντα
ἀναιρεῖσθαι ὑπ’ αὐτῶν, ἐπιστὰς σὺν τῷ στρατεύματι ἐξειλόμην αὐτόν, μαθὼν ὅτι
Ῥωμαῖός ἐστι.
Gr-East 27. τὸν ἄνδρα τοῦτον συλληφθέντα ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων καὶ μέλλοντα
ἀναιρεῖσθαι ὑπ’ αὐτῶν ἐπιστὰς σὺν τῷ στρατεύματι ἐξειλόμην αὐτόν, μαθὼν ὅτι
Ρωμαῖός ἐστι.
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TKIS 27. Tämän miehen juutalaiset ottivat kiinni ja olivat vähällä tappaa. Niin menin sinne sotaväen
kanssa ja pelastin hänet saatuani tietää, että hän on roomalainen.
FiSTLK2017 27. Tämän miehen ottivat juutalaiset kiinni ja aikoivat tappaa hänet. Tulin paikalle
sotaväen kanssa ja pelastin hänet, saatuani tietää, että hän on Rooman kansalainen.
Biblia1776 27. Tämän miehen olivat Juudalaiset ottaneet kiinni ja tahtoivat hänen tappaa. Niin tulin
minä parhaallansa sotaväellä sekaan ja tempasin hänen pois, että minä ymmärsin hänen
Roomalaisen olevan.
CPR1642 27. Tämän miehen olit Judalaiset kijnniottanet ja tahdoit hänen tappa. Nijn tulin minä
parhallans sotawäellä secaan ja temmaisin hänen pois että minä ymmärsin hänen Romalaisen

olewan.
UT1548 27. Temen Miehen olit Juttat kijniottaneet/ ia tachtoit henen tappa. Nin tulin mine
parahallans secaan Sotawäen cansa/ ia temmasin henen pois/ ette mine ymmersin henen oleuan
Romalaisen.( Tämän miehen olit juuttaat kiinni ottaneet/ ja tahtoit hänen tappaa. Niin tulin minä
parhaallansa sekaan sotawäen kanssa/ ja tempasin hänen pois/ että minä ymmärsin hänen
olewan romalaisen.)
Ref2016NTSve 27. Denne man hade judarna gripit och var nära att dödas, när jag kom dit med
mina soldater och räddade honom, sedan jag hade fått veta att han var en romersk medborgare.
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TR Scriverer 28. βουλόμενος δὲ γνῶναι τὴν αἰτίαν δι’ ἣν ἐνεκάλουν αὐτῷ, κατήγαγον
αὐτὸν εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν•
Gr-East 28. βουλόμενος δὲ γνῶναι τὴν αἰτίαν δι’ ἣν ἐνεκάλουν αὐτῷ, κατήγαγον αὐτὸν
εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν·
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TKIS 28. Koska halusin tietää, mistä asiasta he häntä syyttivät, vein hänet alas heidän
neuvostoonsa.
FiSTLK2017 28. Koska tahdoin tietää, mistä asiasta he häntä syyttivät, vein hänet heidän
Neuvostoonsa.
Biblia1776 28. Ja kuin minä pyysin syytä tietää, mistä he häntä nuhtelivat, niin minä vein hänen
heidän raatinsa eteen,
CPR1642 28. Ja cosca minä pyysin syytä tietä mistä he händä nuhtelit nijn minä wein hänen heidän
Raadins eteen:
UT1548 28. Ja coska mine pydhin tiete syyn/ miste he he'de nuchtelit/ nin mine wein hene' heiden
Radhijns/( Ja koska minä pyysin tietää syyn/ mistä he häntä nuhtelit/ niin minä wein hänen heidän
raatiinsa/)
Ref2016NTSve 28. Och när jag ville veta orsaken varför de anklagade honom, lät jag föra honom
inför deras Stora råd.
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TR Scriverer 29. ὃν εὗρον ἐγκαλούμενον περὶ ζητημάτων τοῦ νόμου αὐτῶν, μηδὲν δὲ
ἄξιον θανάτου ἢ δεσμῶν ἔγκλημα ἔχοντα.
Gr-East 29. ὃν εὗρον ἐγκαλούμενον περὶ ζητημάτων τοῦ νόμου αὐτῶν, μηδὲν δὲ ἄξιον
θανάτου ἢ δεσμῶν ἔγκλημα ἔχοντα.
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TKIS 29. Havaitsin häntä syytettävän heidän lakiaan koskevista riitakysymyksistä, mutta ettei hän
ollut syytteessä mistään, mikä ansaitsisi kuoleman tai kahleet.
FiSTLK2017 29. Havaitsin, että häntä syytettiin heidän lakiaan koskevista riitakysymyksistä, mutta
ettei ollut kannetta mistään, mikä ansaitsisi kuoleman tai kahleet.
Biblia1776 29. Ja löysin kannettavan hänen päällensä heidän lakinsa kysymyksistä. Ja ei
kuitenkaan heillä ollut yhtään kuoleman eli sidetten syytä.
CPR1642 29. Ja löysin cannettawan hänen päällens heidän Lakins kysymyxistä. Ja ei cuitengan
heillä ollut yhtän cuoleman eli sitehin syytä.
UT1548 29. Nin mine leusin cannettauan henen pälens heiden Lain Kysymisiste. Ja ei quite'ga
heille ollut ychten syyte Colemaan eli Sitehin kelpauata.( Niin minä löysin kannettawan hänen
päällensä heidän lain kysymisistä. Ja ei kuitenkaan heillä ollut yhtään syytä kuolemaan eli siteisiin
kelpaawaa.)
Ref2016NTSve 29. Då fann jag att anklagelsen (mot) honom gällde tvistefrågor i deras lag, men att
han inte var beskylld för något som var värt döden eller fängelse.
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TR Scriverer 30. μηνυθείσης δέ μοι ἐπιβουλῆς εἰς τὸν ἄνδρα μέλλειν ἔσεσθαι ὑπὸ τῶν

Ἰουδαίων, ἐξαυτῆς ἔπεμψα πρός σε, παραγγείλας καὶ τοῖς κατηγόροις λέγειν τὰ πρὸς
αὐτὸν ἐπὶ σοῦ. ἔρρωσο.
Gr-East 30. μηνυθείσης δέ μοι ἐπιβουλῆς εἰς τὸν ἄνδρα μέλλειν ἔσεσθαι ὑπὸ τῶν

Ἰουδαίων, ἐξαυτῆς ἔπεμψα πρός σε, παραγγείλας καὶ τοῖς κατηγόροις λέγειν τὰ πρὸς
αὐτὸν ἐπὶ σοῦ. ἔρρωσο.
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TKIS 30. Kun minulle ilmaistiin, että miestä vastaan on tekeillä (juutalaisten) salahanke, lähetin
hänet heti luoksesi käskettyäni myös syyttäjiä esittämään sanottavansa häntä vastaan sinun
edessäsi. (Jää hyvästi.)"
FiSTLK2017 30. Mutta kun minulle on annettu ilmi, että miestä vastaan on tekeillä salahanke,
lähetän hänet nyt heti luoksesi. Olen myös kehottanut hänen syyttäjiään sanomaan sanottavansa
häntä vastaan sinun edessäsi."
Biblia1776 30. Ja kuin minulle siitä väijymisestä ilmoitettiin, jota Juudalaiset hänelle valmistivat,
lähetin minä kohta hänen sinun tykös, ja sanoin hänen päällekantajillensa: mitä teillä on häntä
vastaan, niin sanokaat maanvanhimman edessä. Ole hyvästi!
CPR1642 30. Ja cuin minulle sijtä wäjymisestä ilmoitettin jota Judalaiset hänelle walmistit lähetin
minä cohta hänen sinun tygös ja sanoin hänen rijtaweljillens: mitä teillä on händä wastan nijn
sanocat Maanwanhimman edesä. Ole hywästi.
UT1548 30. Ja quin minulle ilmoitettijn sijte Wäghymisesta/ ionga Juttat henelle walmistit/ nin
mine cochta lehetin henen sinu' tyges/ ia keskin henen Rijtaweliense/ ette mite heille ombi henen
wastans/ sen he sanokat sinun edeses. Ole hyuesti.( Ja kuin minulle ilmoitettiin siitä wäijymisestä/
jonka juuttaat hänelle walmistit/ niin minä kohta lähetän hänen sinun tykösi/ ja käskin hänen
riitaweljensä/ että mitä heillä ompi hänen wastaansa/ sen he sanokaat sinun edessäsi. Ole
hywästi.)
Ref2016NTSve 30. Men sedan jag har fått vetskap om att ett bakhåll har planerats av judarna mot
mannen, sänder jag (honom) omedelbart till dig. Jag har också uppmanat hans anklagare att vad
(de har) emot honom skulle de lägga fram inför dig. Farväl.
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TR Scriverer 31. Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται, κατὰ τὸ διατεταγμένον αὐτοῖς, ἀναλαβόντες
τὸν Παῦλον, ἤγαγον διὰ τὴς νυκτὸς εἰς τὴν Ἀντιπατρίδα.
Gr-East 31. Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται κατὰ τὸ διατεταγμένον αὐτοῖς ἀναλαβόντες τὸν
Παῦλον ἤγαγον διὰ τῆς νυκτὸς εἰς τὴν Ἀντιπατρίδα,
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TKIS 31. Niin sotamiehet saamansa käskyn mukaan ottivat Paavalin ja veivät yötä myöten
Antipatrikseen.
FiSTLK2017 31. Sotamiehet saamansa käskyn mukaan ottivat Paavalin ja veivät hänet yötä myöten
Antipatrikseen.
Biblia1776 31. Ja sotamiehet ottivat Paavalin, niinkuin heille käsketty oli, ja veivät hänen yöllä
Antipatrideen.
CPR1642 31. JA Sotamiehet otit Pawalin nijncuin heille käsketty oli ja weit hänen yöllä
Antipatrideen.
UT1548 31. Nin otit Sotamiehet Paualin/ quin heille oli kesketty/ ia weit henen öölle Antipatriden.(
Niin otit sotamiehet Pawalin/ kuin heille oli käsketty/ ja weit hänen yöllä Antipatrideen.)
Ref2016NTSve 31. Då tog soldaterna med sig Paulus enligt den order de fått och förde (honom)
under natten till Antipatris.
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TR Scriverer 32. τῇ δὲ ἐπαύριον ἐάσαντες τοὺς ἱππεῖς πορεύεσθαι σὺν αὐτῷ,
ὑπέστρεψαν εἰς τὴν παρεμβολήν•
Gr-East 32. τῇ δὲ ἐπαύριον ἐάσαντες τοὺς ἱππεῖς πορεύεσθαι σὺν αὐτῷ, ὑπέστρεψαν εἰς
τὴν παρεμβολήν·
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TKIS 32. Jätettyään seuraavana päivänä ratsumiehet jatkamaan matkaa hänen kanssaan, he
palasivat kasarmiin.
FiSTLK2017 32. Seuraavana päivänä he antoivat ratsumiesten jatkaa hänen kanssaan matkaa,
mutta itse he palasivat kasarmiin.
Biblia1776 32. Ja toisena päivän antoivat he ratsasmiesten häntä seurata ja palasivat leiriin.
CPR1642 32. Ja toisna päiwänä annoit he radzasmiesten händä seurata ja palaisit Scantzijn.
UT1548 32. Ja toisna peiuen annoit he Ratzasmiesten hende seurata/ ia he iellenspalasit
Scantzijn.( Ja toisena päiwän annoit he ratsasmiesten häntä seurata/ ja he jällens palasit
scantziin.)
Ref2016NTSve 32. Nästa dag lät de ryttarna fara vidare med honom och vände tillbaka till
fästningen.
33
TR Scriverer 33. οἵτινες εἰσελθόντες εἰς τὴν Καισάρειαν, καὶ ἀναδόντες τὴν ἐπιστολὴν
τῷ ἡγεμόνι, παρέστησαν καὶ τὸν Παῦλον αὐτῷ.

Gr-East 33. οἵτινες εἰσελθόντες εἰς τὴν Καισάρειαν καὶ ἀναδόντες τὴν ἐπιστολὴν τῷ
ἡγεμόνι παρέστησαν καὶ τὸν Παῦλον αὐτῷ.
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TKIS 33. Kun nämä tulivat, he antoivat kirjeen maaherralle ja veivät myös Paavalin hänen eteensä.
FiSTLK2017 33. Kun ratsumiehet tulivat Kesareaan, he antoivat kirjeen maaherralle ja veivät myös
Paavalin hänen eteensä.
Biblia1776 33. Kuin he tulivat Kesareaan ja antoivat kirjan maanvanhimmalle, niin he asettivat
myös Paavalin hänen eteensä.
CPR1642 33. Cosca he tulit Cesareaan ja annoit Kirjan Maanwanhimmalle nijn he asetit myös
Pawalin hänen eteens.
UT1548 33. Coska he tulit Cesarean/ ia Breiuin annoit Maanwanhimalle/ nin he mös asetit Paualin
henen eteens.( Koska he tulit Kesareaan/ ja breiwin annoit maanwanhimmalle/ niin he myös asetit
Pawalin hänen eteensä.)
Ref2016NTSve 33. När de kom till Cesarea och hade lämnat över brevet till landshövdingen, förde
de också fram Paulus inför honom.
34
TR Scriverer 34. ἀναγνοὺς δὲ ὁ ἡγεμών, καὶ ἐπερωτήσας ἐκ ποίας ἐπαρχίας ἐστί, καὶ
πυθόμενος ὅτι ἀπὸ Κιλικίας,
Gr-East 34. ἀναγνοὺς δὲ ὁ ἡγεμὼν καὶ ἐπερωτήσας ἐκ ποίας ἐπαρχίας ἐστί, καὶ
πυθόμενος ὅτι ἀπὸ Κιλικίας,
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TKIS 34. Kirjeen luettuaan maaherra* kysyi, mistä maakunnasta hän oli, ja saatuaan tietää, että hän
on Kilikiasta,
FiSTLK2017 34. Luettuaan kirjeen hän kysyi, mistä maakunnasta Paavali oli. Saatuaan tietää, että
hän oli Kilikiasta,

Biblia1776 34. Kuin maanvanhin oli kirjan lukenut ja kysynyt, kusta maakunnasta hänen piti
oleman; ja että hän ymmärsi hänen Kilikiasta olevan,
CPR1642 34. Cosca Maanwanhin oli Kirjan lukenut ja kysynyt custa maacunnasta hänen piti
oleman ja että hän ymmärsi hänen Ciliciasta olewan sanoi hän:
UT1548 34. Cosca sis Maanwanhin oli Breiuin lukenut/ ia kysynyt custa makunnasta henen piti
oleman/ ia quin hen ymmersi henen oleuan Ciliciasta/( Koska siis maanwanhin oli breiwin lukenut/
ja kysynyt kusta maakunnasta hänen piti oleman/ ja kuin hän ymmärsi hänen olewan Kililkiasta/)
Ref2016NTSve 34. Då landshövdingen hade läst (brevet), frågade han honom från vilken provins
han var, och när han hade fått veta att (han var) från Cilicien, sa han:
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TR Scriverer 35. Διακούσομαί σου, ἔφη, ὅταν καὶ οἱ κατήγοροί σου παραγένωνται.
ἐκέλευσέ τε αὐτὸν ἐν τῷ πραιτωρίῳ τοῦ Ἡρώδου φυλάσσεσθαι.
Gr-East 35. Διακούσομαί σοι, ἔφη, ὅταν καὶ οἱ κατήγοροί σου παραγένωνται· ἐκέλευσέ
τε αὐτόν ἐν τῷ πραιτωρίῳ τοῦ Ἡρῴδου φυλάσσεσθαι.

διακούσομαί σου
diakousomai
G1251
kuulustelen

ἐκέλευσέ τε

ἔφη

ὅταν

καὶ

οἱ

κατήγοροί σου

efē
hotan
kai
oi
sou
katēgoroi
G3752
G2532 G3588 G2725
G4675 G5346
sinua hän sanoi sitten kun myös
syyttäjäsi

αὐτὸν ἐν

τῷ

πραιτωρίῳ τοῦ

ekeleuse te
tō
auton en
praitōriō
G2753
G5037 G846 G1722 G3588 G4232
ja määräsi
hänet
palatsissa

παραγένωνται

paragenōntai
sou
G4675 G3854
sinun ovat paikalla

Ἡρώδου

φυλάσσεσθαι

Hērōdou
fylassesthai
tou
G5442
G3588 G2264
Herodeksen vartioitavaksi

TKIS 35. hän sanoi: "Kuulustelen sinua, kun syyttäjäsikin saapuvat." Ja hän käski vartioida häntä
Herodeksen linnassa.
FiSTLK2017 35. hän sanoi: "Kuulustelen sinua, kun syyttäjäsikin saapuvat." Hän käski vartioida
häntä Herodeksen linnassa.
Biblia1776 35. Minä tahdon sinua kuulla, sanoi hän, kuin myös sinun päällekantajas tulevat edes.
Ja käski kätkeä hänen Herodeksen raatihuoneeseen.
CPR1642 35. Minä tahdon sinua cuulla sinun rijtaweljeis läsnä olles. Ja käski hänen kätke
Herodexen Raadihuonesen.
UT1548 35. nin hen sanoi/ Mine cwlen sinua coska sinun Rijtawelies lesne ouat. Ja keski henen
ketkettä Herodesen Radhinhonesa.( niin hän sanoi/ Minä kuulen sinua koska sinun riitaweljesi
läsnä owat. Ja käski hänen kätkettää Herodeksen raatihuoneelssa.)
Ref2016NTSve 35. Jag ska höra dig när också dina anklagare kommer hit. Sedan befallde han att
han skulle förvaras i Herodes palats.

Apostolien teot 24 (Acts
1
TR Scriverer 1. Μετὰ δὲ πέντε ἡμέρας κατέβη ὁ ἀρχιερεὺς Ἁνανίας μετὰ τῶν

πρεσβυτέρων καὶ ῥήτορος Τερτύλλου τινός, οἵτινες ἐνεφάνισαν τῷ ἡγεμόνι κατὰ τοῦ
Παύλου.
Gr-East 1. Μετὰ δὲ πέντε ἡμέρας κατέβη ὁ ἀρχιερεὺς Ἁνανίας μετὰ τῶν πρεσβυτέρων
καὶ ῥήτορος Τερτύλλου τινός, οἵτινες ἐνεφάνισαν τῷ ἡγεμόνι κατὰ τοῦ Παύλου.
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TKIS 1. Viiden päivän kuluttua ylin pappi Ananias meni alas muutamien vanhinten ja erään
asianajaja Tertulluksen kanssa, ja he esittivät maaherralle syytteen Paavalia vastaan.
FiSTLK2017 1. Viiden päivän kuluttua ylipappi Ananias meni sinne alas vanhinten ja erään
asianajajan, Tertulluksen, kanssa, ja he ilmoittivat maaherralle syyttävänsä Paavalia.
Biblia1776 1. Viiden päivän perästä meni Ananias, ylimmäinen pappi, vanhimpain ja selväkielisen
Tertulluksen kanssa maanvanhimman tykö Paavalia vastaan.
CPR1642 1. WIiden päiwän perästä meni Ananias ylimmäinen Pappi wanhimbain ja sen
selwäkielisen Tertulluxen cansa Maanwanhimman tygö Pawalita wastan.
UT1548 1. VIden peiuen ielkin alaslexi Ananias se Ylimeinen Pappi/ wanhimaisten ia sen
Seluekieleue' Tertullin cansa. Jotca menit Maanwanhima' tyge/ Paualita wastan.( Wiiden päiwän
jälkeen alas läksi Ananias se ylimmäinen pappi/ wanhimmaisten ja sen selwäkielisen Tertullin
kanssa. Jotka menit maanwanhimman tykö/ Pawalia wastaan.)
Ref2016NTSve 1. Och efter fem dagar reste översteprästen Ananias ner med de äldste och en
advokat, en viss Tertullus. Dessa framförde anklagelserna mot Paulus inför landshövdingen.

2
TR Scriverer 2. κληθέντος δὲ αὐτοῦ, ἤρξατο κατηγορεῖν ὁ Τέρτυλλος λέγων, Πολλῆς

εἰρήνης τυγχάνοντες διὰ σοῦ, καὶ κατορθωμάτων γινομένων τῷ ἔθνει τούτῳ διὰ τῆς
σῆς προνοίας,
Gr-East 2. κληθέντος δὲ αὐτοῦ ἤρξατο κατηγορεῖν ὁ Τέρτυλλος λέγων·
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TKIS 2. Kun hänet oli kutsuttu esille Tertullus alkoi syyttää sanoen:
FiSTLK2017 2. Kun Paavali oli kutsuttu esille, Tertullus ryhtyi syyttämään ja sanoi:
Biblia1776 2. Ja kuin hän oli eteen kutsuttu, rupesi Tertullus kantamaan, sanoen:
CPR1642 2. Ja cuin Pawali oli eteen cudzuttu rupeis Tertullus candaman ja sanoman: me elämme
hywäs rauhas sinun allas ja täsä Canssas päätetän monda hywä asiata sinun toimellas caickein
jaloin Felix:
UT1548 2. Ja quin Pauali edescutzuttu oli/ rupeis Tertullus candaman/ ia sanoma'/ Ette me swres
Rauhas ele'me sinun allas/ ia monda hyue Asiata päteten tesse Canssas/ sinun Toimes cautta/
Caikein ialoin Felix/( Ja kuin Pawali edeskutsuttu oli/ rupes Tertullus kantamaan/ ja sanomaan/
Että me suuressa rauhassa elämmme sinun allasi/ ja monta hywää asiaa päätetään tässä
kansassa/ sinun toimen kautta/ Kaikkein jaloin Felix/)
Ref2016NTSve 2. Då han hade kallats in, började Tertullus anklaga (honom) och sa:
3
TR Scriverer 3. πάντῃ τε καὶ πανταχοῦ ἀποδεχόμεθα, κράτιστε Φῆλιξ, μετὰ πάσης
εὐχαριστίας.
Gr-East 3. Πολλῆς εἰρήνης τυγχάνοντες διὰ σοῦ καὶ κατορθωμάτων γινομένων τῷ ἔθνει

τούτῳ διὰ τῆς σῆς προνοίας, πάντῃ τε καὶ πανταχοῦ ἀποδεχόμεθα, κράτιστε Φῆλιξ,
μετὰ πάσης εὐχαριστίας.
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TKIS 3. ”Runsasta rauhaa olemme kauttasi, korkea-arvoinen Feeliks, saaneet osaksemme, ja sinun
huolenpidostasi on tehty parannuksia tämän kansan hyväksi. Sen kaikin puolin ja kaikkialla mitä
kiitollisimmin tunnustamme.
FiSTLK2017 3. "Runsasta rauhaa olemme saaneet kauttasi nauttia, ja sinun toimestasi on saatu
aikaan parannuksia tämän kansan hyväksi, sen kaikin puolin, kaikkialla ja kaikella kiitollisuudella
tunnustamme, korkea-arvoinen Feeliks.
Biblia1776 3. Me elämme hyvässä rauhassa sinun kauttas, ja ne asiat, jotka tässä kansassa oikein
ja hyvin tehnyt ovat sinun toimellas, voimallinen Feliks, me aina ja joka paikassa hyväksi otamme
kaikella kiitoksella.
CPR1642 3. Jota me aina ja jocapaicas mielelläm caikella kijtoxella ylistämme.
UT1548 3. site me aina ia iocapaicas kernasta wastanrupema caiken Kijtoxen cansa.( sitä me aina
ja joka paikassa kernaasti wastaan rupeamme kaiken kiitoksen kanssa.)
Ref2016NTSve 3. Att vi tack vare dig får leva i stor fred, och att genom din försorg, ädle Felix,
värdefulla åtgärder har gjorts för detta folk, (det) erkänner vi alltid och överallt, med största
tacksamhet.
4
TR Scriverer 4. ἵνα δὲ μὴ ἐπὶ πλεῖόν σε ἐγκόπτω, παρακαλῶ ἀκοῦσαί σε ἡμῶν συντόμως
τῇ σῇ ἐπιεικείᾳ.
Gr-East 4. ἵνα δὲ μὴ ἐπὶ πλεῖόν σε ἐγκόπτω, παρακαλῶ ἀκοῦσαί σε ἡμῶν συντόμως τῇ
σῇ ἐπιεικείᾳ.

ἵνα

δὲ

μὴ

ἐπὶ

πλεῖόν

σε

ἐγκόπτω παρακαλῶ ἀκοῦσαί

σε

hina
de
mē
epi
pleion
se
se
akousai
egkoptō parakalō
G3363 G1161 G3363 G1909 G4119
G4571 G1465
G4571
G191
G3870
ja
ettemme
kauemmin sinua viivyttäisi pyydämme kuuntelemaan sinun

ἡμῶν συντόμως τῇ

σῇ

ἐπιεικείᾳ

hēmōn syntomōs tē
sē
epieikeia
G2257 G4935
G3588 G4674 G1932
meitä lyhyesti
sinun suosiollisuudessa
TKIS 4. Mutta jotten kauemmin sinua viivyttäisi, pyydän sinua hetkisen meitä suosiollisesti
kuuntelemaan.
FiSTLK2017 4. Mutta etten kauan sinua viivyttäisi, pyydän sinua hetkisen meitä suosiollisesti
kuulemaan.

Biblia1776 4. Vaan etten minä sinua kauvan viivyttäisi, rukoilen minä sinua, ettäs pikimiltäs meitä
kuulisit, sinun vakuutes tähden.
CPR1642 4. Waan ettes täsä cauwan wijwytetäis rucoilen minä sinua ettäs pikimmäldäs meitä
cuulisit sinun wacudes tähden.
UT1548 4. Waan ettei mine sinua cauuan wiwuyteisi/ nin mine rucolen sinua/ ettes pikimeldes
meite cwlisit/ sinun Miehues tedhen.( Waan ettei minä sinua kauan wiiwyttäisi/ niin minä rukoilen
sinua/ ettäs pikimmältäsi meitä kuulisit/ sinun miehuutesi tähden.)
Ref2016NTSve 4. Men för att jag inte alltför länge ska uppehålla dig, ber jag att du i din godhet
lyssnar till vad vi i korthet har att säga.
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TR Scriverer 5. εὑρόντες γὰρ τὸν ἄνδρα τοῦτον λοιμόν, καὶ κινοῦντα στάσιν πᾶσι τοῖς

Ἰουδαίοις τοῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην, πρωτοστάτην τε τῆς τῶν Ναζωραίων αἱρέσεως•
Gr-East 5. εὑρόντες γὰρ τὸν ἄνδρα τοῦτον λοιμὸν καὶ κινοῦντα στάσιν πᾶσι τοῖς

Ἰουδαίοις τοῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην, πρωτοστάτην τε τῆς τῶν Ναζωραίων αἱρέσεως,
εὑρόντες

γὰρ

τὸν

ἄνδρα τοῦτον λοιμόν

καὶ

κινοῦντα

heurontes
gar
ton
kai
kinounta
andra touton loimon
G2147
G1063 G3588 G435 G5126 G3061
G2532 G2795
sillä havaitsimme
nostajaksi
miehen tämän ruttotaudiksi ja

στάσιν

πᾶσι

τοῖς

Ἰουδαίοις τοῖς

κατὰ

τὴν

stasin
tēn
pasi
tois
kata
Ioudaiois tois
G4714
G3956 G3588 G2453
G3588 G2596
G3588
kapinan/ kapinan nostajaksi kaikkien
juutalaisten
keskuudessa

οἰκουμένην

πρωτοστάτην

τε

τῆς

oikoumenēn
prōtostatēn
te
tēs
G4414
G5037 G3588
G3625
maailmassa/ maailmassa kaikkien juutalaisten keskuudessa sekä päämieheksi

τῶν

Ναζωραίων αἱρέσεως·

tōn
Nadzōraiōn
haireseōs
G3588 G3480
G139
nasaretilaisten lahkon/ nasaretilaisten lahkon päämieheksi
TKIS 5. Olemme näet havainneet tämän miehen rutoksi ja metelinnostajaksi kaikkien koko
maailman juutalaisten keskellä ja nasaretilaisten lahkon päämieheksi.
FiSTLK2017 5. Olemme havainneet, että tämä mies on ruttotauti ja kapinannostaja kaikkien koko
maanpiirin juutalaisten keskuudessa ja nasaretilaisten lahkon päämies,
Biblia1776 5. Sillä me olemme löytäneet tämän miehen vahingolliseksi, joka nostaa kapinan kaikille
Juudalaisille ympäri koko maanpiirin, ja on Natsarealaisten eriseuran päämies.
CPR1642 5. Me olemma löynnet tämän miehen wahingolisexi joca nosta capinan caikille
Judalaisille ymbäri coco maan pijrin ja on Nazareusten eriseuran ylimmäinen:
UT1548 5. Sille Me olema leuneet temen wahingolisen Miehen/ ia Capinan nostaijan caikilla
Juttailla ymberi Mailmanpijrin/ ia ombi sen Nazareusten eriseuran ylimeinen/( Sillä me olemme

löytäneet tämän wahingollisen miehen/ ja kapinan nostajan kaikilla juuttailla ympäri maanpiirin/ ja
ompi sen Nazareusten eriseuran ylimmäinen/)
Ref2016NTSve 5. Vi har nämligen funnit att den här mannen är som en pest som skapar uppror
bland alla judar över hela världen, och en ledare för nasareernas sekt.
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TR Scriverer 6. ὃς καὶ τὸ ἱερὸν ἐπείρασε βεβηλῶσαι• ὃν καὶ ἐκρατήσαμεν καὶ κατά τὸν

ἡμέτερον νόμον ἠθελήσαμεν κρίνειν
Gr-East 6. ὃς καὶ τὸ ἱερὸν ἐπείρασε βεβηλῶσαι, ὃν καὶ ἐκρατήσαμεν καὶ κατὰ τὸν
ἡμέτερον νόμον ἠθελήσαμεν κρίνειν·

ὃς

καὶ

τὸ

ἱερὸν

ἐπείρασε βεβηλῶσαι· ὃν

hos
kai
to
hieron epeirase bebēlōsai
G3739 G2532 G3588 G2411 G3985
G953
joka
myös
pyhäkön on yrittänyt saastuttaa

καὶ

κατά

τὸν

καὶ

ἐκρατήσαμεν

kai
ekratēsamen
hon
G3739 G2532 G2902
otimme kiinni hänet
tämän ja

ἡμέτερον νόμον ἠθελήσαμεν κρίνειν

kata
kai
ton
ēmeteron nomon ēthelēsamen krinein
G2532 G2596 G3588 G2251
G2919
G3551 G2309
ja
meidän
mukaan
lakimme tahdoimme tuomita
TKIS 6. Hän on yrittänyt pyhäkönkin saastuttaa. Niin otimme hänet kiinni (ja tahdoimme tuomita
lakimme mukaan.
FiSTLK2017 6. ja hän on yrittänyt saastuttaa temppelinkin. Sen tähden otimme hänet kiinni ja
halusimme tuomita hänet meidän lakimme mukaan.
Biblia1776 6. Hän on kiusannut templiäkin riivata; jonka tähden me otimme hänen kiinni ja
tahdoimme tuomita hänen meidän lakimme jälkeen.
CPR1642 6. Hän on kiusannut Templiäkin rijwata jongatähden me otimma hänen kijnni ja
tahdoimma duomita hänen meidän Lakimme jälken.
UT1548 6. ioca mös Templi kiusasi rijuata/ ionga me kijniotima/ ia tadhoima henen Domita meiden
Lain ielken.( joka myös templiä kiusasi riiwata/ jonka me kiinni otimme/ ja tahdoimme hänen
tuomita meidän lain jälkeen.)
Ref2016NTSve 6. Han har också försökt vanhelga templet. Vi grep honom och ville döma (honom)
efter vår lag.
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TR Scriverer 7. παρελθὼν δὲ Λυσίας ὁ χιλιαρχος μετὰ πολλῆς βίας ἐκ τῶν χειρῶν ἡμῶν
ἀπήγαγε,
Gr-East 7. παρελθὼν δὲ ὁ Λυσίας ὁ χιλίαρχος μετὰ πολλῆς βίας ἐκ τῶν χειρῶν ἡμῶν
ἀπήγαγε,

παρελθὼν

δὲ

Λυσίας ὁ

parelthōn
de
Lysias
G3928
G1161 G3079
mutta tuli paikalle
Lysias

τῶν

χειρῶν

χιλιαρχος μετὰ

ἐκ

πολλῆς βίας

ek
ho
chiliarchos meta pollēs bias
G1537
G3588 G5506
G3326 G4183 G970
päällikkö
suurta voimaa käyttäen

ἡμῶν ἀπήγαγε

tōn
cheirōn
hēmōn apēgage
G3588 G5495
G2257 G520
käsistämme meidän vei pois hänet
TKIS 7. Mutta komentaja Lysias tuli ja suurta väkivaltaa käyttäen vei hänet käsistämme
FiSTLK2017 7. Mutta Lysias, tuhannenpäällikkö, tuli ja vei hänet pois suurta voimaa käyttäen
käsistämme
Biblia1776 7. Mutta sodanpäämies Lysias tuli suurella väellä siihen sekaan ja päästi hänen meidän
käsistämme,
CPR1642 7. Mutta Sodanpäämies Lysias tuli suurella wäellä sijhen secaan ja päästi hänen meidän
käsistäm.
UT1548 7. Mutta se Sodhanpämies Lysias/ tuli sihen secaan swrella wäelle/ ia pästi henen meiden
käsisten/( Mtta se sadanpäämies Lysias/ tuli siihen sekaan suurella wäellä/ ja päästi hänen
meidän käsistän/)
Ref2016NTSve 7. Men befälhavaren Lysias kom och tog (honom) med mycket våld ur våra händer,
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TR Scriverer 8. κελεύσας τοὺς κατηγόρους αὐτοῦ ἔρχεσθαι ἐπὶ σέ• παρ’ οὗ δυνήσῃ,

αὐτὸς ἀνακρίνας, περὶ πάντων τούτων ἐπιγνῶναι ὧν ἡμεῖς κατηγοροῦμεν αὐτοῦ
Gr-East 8. κελεύσας τοὺς κατηγόρους αὐτοῦ ἔρχεσθαι ἐπὶ σέ· παρ’ οὗ δυνήσῃ αὐτὸς
ἀνακρίνας περὶ πάντων τούτων ἐπιγνῶναι ὧν ἡμεῖς κατηγοροῦμεν αὐτοῦ.

κελεύσας τοὺς

keleusas tous katēgorous
G2753
G3588 G2725
käskien
syyttäjien

οὗ

ἔρχεσθαι ἐπὶ

κατηγόρους αὐτοῦ

σέ·

παρ’

erchesthai epi
se
par
autou
G2064
G1909 G4571 G3844
G846
eteesi sinun
hänen/ hänen syyttäjien tulla

δυνήσῃ αὐτὸς ἀνακρίνας

περὶ

πάντων τούτων ἐπιγνῶναι

hou
peri
dynēsē autos anakrinas
pantōn
G3739 G1410 G846 G350
G4012 G3956
jolta
voit
itse
kuulustelemalla
kaiken

toutōn
G5130
sen

ὧν

ἡμεῖς

hōn
hēmeis
epignōnai
G3739 G2249
G1921
saada tietoosi josta me

κατηγοροῦμεν αὐτοῦ
katēgoroumen
G2723
syytämme

autou
G846
häntä

TKIS 8. ja käski hänen syyttäjäinsä tulla luoksesi.) Voit häneltä itse tutkimalla saada tietää kaiken
sen, mistä häntä syytämme."
FiSTLK2017 8. ja määräsi hänen syyttäjiensä tulemaan luoksesi. Voit itse häntä tutkimalla saada
tietää kaiken, mistä me häntä syytämme."

Biblia1776 8. Ja käski hänen päällekantajansa tulla sinun tykös; josta sinä taidat itse tutkien
ymmärtää kaikista niistä, joita me hänen päällensä kannamme.
CPR1642 8. Ja käski hänen rijtaweljens tulla sinun tygös josta sinä taidat ymmärtä jos sinä tahdot
idze wisust kysellä mistä me hänen päällens cannamme.
UT1548 8. Ja keski henen Rijtaweliens tulla sinun tyges/ iolda sine taidhat ymmertä/ ios sine
tachtot itze wisusta kyselle miste me henen pälens canname.( Ja käski hänen riitaweljensä tulla
sinun tykösi/ jolta sinä taidat ymmärtää/ jos sinä tahdot itse wisusti kysellä mistä me hänen
päällensä kannamme.)
Ref2016NTSve 8. och befallde att hans anklagare skulle komma till dig. Genom att själv förhöra
honom kan du skaffa dig kännedom om allt det vi anklagar honom för.
9 TR Scriverer 9. συνέθεντο δὲ καὶ οἱ Ἰουδαῖοι, φάσκοντες ταῦτα οὕτως ἔχειν.
Gr-East 9. συνεπέθεντο δὲ καὶ οἱ Ἰουδαῖοι φάσκοντες ταῦτα οὕτως ἔχειν.

συνέθεντο δὲ

καὶ

οἱ

Ἰουδαῖοι φάσκοντες ταῦτα οὕτως ἔχειν

kai
oi
synethento de
Ioudaioi faskontes
G4934
G1161 G2532 G3588 G2453
G5335
myös
juutalaiset väittäen
ja yhtyivät

tauta houtōs echein
G5023 G3779 G2192
olevan
tämän näin

TKIS 9. Myös juutalaiset *olivat samaa mieltä* väittäen asian niin olevan.
FiSTLK2017 9. Myös juutalaiset olivat samaa mieltä ja vakuuttivat asian niin olevan.
Biblia1776 9. Ja Juudalaiset tähän myös mielistyivät, sanoen niin olevan.
CPR1642 9. Ja Judalaiset tähän myös lisäisit sanoden nijn olewan.
UT1548 9. Ja Juttat mös tehen lisesit/ Ja sanoit nin oleuan.( Ja juuttaat myös tähän lisäsit/ Ja
sanoit niin olewan.)
Ref2016NTSve 9. Också judarna instämde i detta och sa att det förhöll sig så.
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TR Scriverer 10. Ἀπεκρίθη δὲ ὁ Παῦλος, νεύσαντος αὐτῷ τοῦ ἡγεμόνος λέγειν, Ἐκ

πολλῶν ἐτῶν ὄντα σε κριτὴν τῷ ἔθνει τούτῳ ἐπιστάμενος, εὐθυμότερον τὰ περὶ
ἐμαυτοῦ ἀπολογοῦμαι,
Gr-East 10. Ἀπεκρίθη δὲ ὁ Παῦλος νεύσαντος αὐτῷ τοῦ ἡγεμόνος λέγειν· Ἐκ πολλῶν

ἐτῶν ὄντα σε κριτὴν τῷ ἔθνει τούτῳ ἐπιστάμενος εὐθυμότερον τὰ περὶ ἐμαυτοῦ
ἀπολογοῦμαι,

ἀπεκρίθη δὲ

ὁ

Παῦλος νεύσαντος αὐτῷ τοῦ

ἡγεμόνος

λέγειν

apekrithē de
ho
tou
hēgemonos legein
Paulos neusantos autō
G611
G1161 G3588 G3972 G3506
G3004
G846 G3588 G2232
niin vastasi
maaherran että hän puhuisi
hänelle
Paavali viitattua

ἐκ

πολλῶν ἐτῶν ὄντα

ek
pollōn
G1537 G4183
monia

σε

κριτὴν

τῷ

ἔθνει

τούτῳ

se
ethnei toutō
kritēn
tō
etōn onta
G2094 G5607 G4571 G2923
G3588 G1484 G5129
vuosia olet ollut sinä
tuomarina
kansalle tälle/ tälle kansalle

ἐπιστάμενος εὐθυμότερον

τὰ

περὶ

ἐμαυτοῦ ἀπολογοῦμαι

epistamenos euthymoteron
ta
peri
emautou apologoumai
G1987
G2115
G3588 G4012 G1683
G626
itseäni
voivani puolustaa
tarkkaan tiedän turvallisella mielellä
TKIS 10. Mutta Paavali vastasi, maaherran viitattua hänelle, että hän puhuisi: "Koska tiedän sinun
monta vuotta olleen tämän kansan tuomarina, puhun *sitä rohkeammin* asiani puolesta.
FiSTLK2017 10. Paavali vastasi, kun maaherra oli nyökännyt, että hän sai puhua: "Koska tiedän
sinun monta vuotta olleen tämän kansan tuomarina, puhun luottamuksella asiani puolesta.
Biblia1776 10. Niin Paavali vastasi, kuin maanvanhin häntä viittasi puhumaan: että minä tiedän
sinun monta ajastaikaa olleen tämän kansan tuomarina, tahdon minä pelkäämättä edestäni
vastata.
CPR1642 10. NIin Pawali wastais cosca Maanwanhin händä wijttais puhuman: että minä tiedän
sinun monda ajastaica ollen tämän Canssan Duomarina tahdon minä pelkämät edestäni wastata.
UT1548 10. Nin Pauali wastasi/ coska Maanwanhin henelle wijttasi ette henen piti puhuman. Ette
mine tiedhen/ sinun monda aijastaica olluen Domarina temen Canssan ylitze/ nin mine tadhon
pelkemete wastata edesteni.( Niin Pawali wastasi/ koska maanwanhin hänelle wiittasi että hänen
piti puhumaan. Että minä tiedän/ sinun monta ajastaikaa olleen tuomarina tämän kansan ylitse/
niin minä tahdon pelkäämättä wastata edestäni.)
Ref2016NTSve 10. När landshövdingen gav tecken åt Paulus att han skulle tala, svarade han:
Eftersom jag vet att du nu i många år har varit domare för detta folk, försvarar jag min sak med
desto större frimodighet.
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TR Scriverer 11. δυναμένου σου γνῶναι ὅτι οὐ πλείους εἰσί μοι ἡμέραι ἤ δεκαδύο, ἀφ’
ἧς ἀνέβην προσκυνήσων ἐν Ἰερουσαλήμ•
Gr-East 11. δυναμένου σου γνῶναι ὅτι οὐ πλείους εἰσί μοι ἡμέραι δεκαδύο ἀφ’ ἧς
ἀνέβην προσκυνήσων εἰς Ἱερουσαλήμ·

δυναμένου σου

γνῶναι

ὅτι

οὐ

πλείους εισιν μοι

ἡμέραι ἤ

gnōnai
hoti
ou
pleious
eisin moi
hēmerai hē
dynamenou sou
G3754 G3756 G4119
G1526 G3427 G2250 G2228
G1410
G4675 G1097
ei
voit
sinä
saada tietää että
enemmän ole
minulla päivää kuin

δεκαδύο ἀφ’

ἧς

ἀνέβην προσκυνήσων ἐν

dekadyo af
hēs
anebēn proskynēsōn
G1177
G575 G3739 G305 G4352
kaksitoista
jolloin menin palvomaan

Ἰερουσαλήμ·

Ierousalēm
en
G1722 G2419
Jerusalemissa

TKIS 11. Sillä voit saada tietää, ettei ole kuin kaksitoista päivää siitä, kun menin Jerusalemiin
palvomaan.
FiSTLK2017 11. Niin kuin voit saada tietää, ei ole kuin kaksitoista päivää siitä, kun menin
Jerusalemiin rukoilemaan.
Biblia1776 11. Sillä sinä taidat ymmärtää, ettei enempi ole kuin kaksitoistakymmentä päivää,
sittekuin minä menin ylös Jerusalemiin rukoilemaan.
CPR1642 11. Sillä sinä taidat ymmärtä ettei enämbi ole cuin caxitoistakymmendä päiwä sijttecuin
minä ylösmenin Jerusalemijn rucoileman.
UT1548 11. Sille ette sine taidhat merkite ettei ene'bi ole quin caxitoistakymende peiue/ sijttequin
mine ylestulin Jerusalemijn rucolemaan.( Sillä että sinä taidat merkitä ettei enempi ole kuin
kaksitoista kymmentä päiwää/ sitten kuin minä ylös tulin Jerusalemiin rukoilemaan.)
Ref2016NTSve 11. För du kan själv få bekräftat att det inte är mer än tolv dagar sedan jag kom upp
till Jerusalem för att be.
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TR Scriverer 12. καὶ οὔτε ἐν τῷ ἱερῷ εὗρόν με πρός τινα διαλεγόμενον ἢ ἐπισύστασιν
ποιοῦντα ὄχλου, οὔτε ἐν ταῖς συναγωγαῖς, οὔτε κατὰ τὴν πόλιν.
Gr-East 12. καὶ οὔτε ἐν τῷ ἱερῷ εὗρόν με πρός τινα διαλεγόμενον ἢ ἐπισύστασιν
ποιοῦντα ὄχλου, οὔτε ἐν ταῖς συναγωγαῖς οὔτε κατὰ τὴν πόλιν·

καὶ

οὔτε

ἐν

τῷ

ἱερῷ

εὗρόν

με

πρός

kai
oute
en
tō
hierō
heuron
me
pros
G2532 G3777
G1722 G3588 G2411
G2147
G3165 G4314
ja
eivät myös
pyhäkössä he havainneet minun kanssa

τινα

διαλεγόμενον ἢ

ἐπισύστασιν ποιοῦντα

tina
dialegomenon ē
episystasin
G5100
G2228 G1999
G1256
mellakkaa
kenenkään/ kenenkään kanssa väittelemässä tai

οὔτε

ἐν

ταῖς

συναγωγαῖς οὔτε

κατὰ τὴν

ὄχλου

ochlou
poiounta
G3793
G4160
aikaan saamassa kansassa

πόλιν

polin
oute en
tais
synagōgais
oute
kata
tēn
G3777 G1722 G3588 G4864
G3777
G2596 G3588 G4172
eivät
synagoogassa eivätkä myös
kaupungissa
TKIS 12. Eivät he ole tavanneet minua pyhäkössä kenenkään kanssa väittelemästä eikä
yllyttämästä kansaa mellakkaan synagoogissa tai kaupungilla,
FiSTLK2017 12. He eivät tavanneet minua kenenkään kanssa väittelemästä eivätkä väentungoksia
aikaansaamasta, ei temppelissä, synagogissa eikä kaupungilla,
Biblia1776 12. Ja ei he ole minua templissäkään löytäneet kamppailemasta yhdenkään kanssa, ei
kapinaa nostamasta kansan seassa, ei synagogissa, eikä kaupungissa.
CPR1642 12. Ja ei he ole minua löytänet puhumast yhdengän cansa ei capinata nostamast
Canssan seas ei Synagogis eikä Caupungis.
UT1548 12. Ja eikä he ole minua leutenyet Templis campalemast kenenge cansa eli Capina
nostamast Canssan seas/ eikä Sinagogas/ taicka Caupungis.( Ja eikä he ole minua löytäneet

templissä kamppailemasta kenenkään kanssa eli kapinaa nostamasta kansan seassa/ eikä
synagogassa/ taikka kaupungissa.)
Ref2016NTSve 12. Och varken i templet eller i synagogorna eller ute i staden har de sett mig
diskutera eller ställa till med oroligheter bland folket.
TR Scriverer 13. οὔτε παραστῆσαι δύνανται περὶ ὧν νῦν κατηγοροῦσί μου.
Gr-East 13. οὔτε παραστῆσαι δύνανται περὶ ὧν νῦν κατηγοροῦσί μου.
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TKIS 13. eivätkä voi näyttää sinulle toteen sitä, mistä minua nyt syyttävät.
FiSTLK2017 13. eivätkä myöskään voi näyttää sinulle toteen sitä, mistä he nyt syyttävät minua.
Biblia1776 13. Ei he myös taida niitä vahvistaa, mitä he nyt minun päälleni kantavat.
CPR1642 13. Ei he myös ensingän taida nijtä wahwista cuin he minun päälleni candawat.
UT1548 13. Eiuet he mös miteken taidha wahwista/ ioista he minun päleni candauat. Mutta sen
mine quitengin sinulle tunnustan/ Ette mine( temen Tien cautta/ ionga he cutzuuat Eriseuaxi) nin
paluele' minun Iseiden Jumala/ ette mine vskon caiki ne/ iotca Laissa/ ia Prophetis ouat
kirioitetut/( Eiwät he myös mitäkään taida wahwistaa/ joista he minun päälleni kantawat. Mutta
sen minä kuitenkin sinulle tunnustan/ Että minä( tämän tien kautta/ jonka he kutsuwat eriseuraksi)
niin palwelen minun isien Jumalaa/ että minä uskon kaikki ne/ jotka laissa/ ja prophetissa owat
kirjoitetut/)
Ref2016NTSve 13. Inte heller kan de bevisa det de nu anklagar mig för.
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TR Scriverer 14. ὁμολογῶ δὲ τοῦτό σοι, ὅτι κατὰ τὴν ὁδὸν ἣν λέγουσιν αἵρεσιν, οὕτω

λατρεύω τῷ πατρῴῳ Θεῷ, πιστεύων πᾶσι τοῖς κατὰ τὸν νόμον καὶ τοῖς προφήταις
γεγραμμένοις•
Gr-East 14. ὁμολογῶ δὲ τοῦτό σοι, ὅτι κατὰ τὴν ὁδὸν ἣν λέγουσιν αἵρεσιν οὕτω

λατρεύω τῷ πατρῴῳ Θεῷ, πιστεύων πᾶσι τοῖς κατὰ τὸν νόμον καὶ τοῖς ἐν τοῖς
προφήταις γεγραμμένοις,
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TKIS 14. Mutta sen sinulle tunnustan, että minä sen tien mukaan, jota he sanovat lahkoksi, niin
palvelen isäini Jumalaa, että uskon kaiken, mitä on kirjoitettu laissa ja profeetoissa,
FiSTLK2017 14. Mutta sen sinulle tunnustan, että sen tien mukaisesti, jota he lahkoksi sanovat, niin
palvelen isieni Jumalaa, että uskon kaiken, mitä on kirjoitettuna Laissa ja Profeetoissa,
Biblia1776 14. Mutta sen minä sinulle tunnustan, että minä tämän tien kautta, jonka he eriseuraksi
kutsuvat, niin palvelen minun isäini Jumalaa, että minä uskon kaikki, mitkä laissa ja prophetaissa
kirjoitetut ovat,
CPR1642 14. Mutta sen minä cuitengin sinulle tunnustan että minä tämän tien cautta jonga he
eriseuraxi cudzuwat nijn palwelen minun Isäini Jumalata että minä uscon caicki cuin Laisa ja
Prophetais kirjoitetut owat
UT1548 14. Ja pidhen saman Toiuouxen Jumalan polen/ ionga ielken he mös itze odhottauat/ quin
on/ Ette ninen Coollutten ylesnousemus pite oleman/ seke hurskasten ette Wärein/( Ja pidän
saman toiwouksen Jumalan puoleen/ jonka jälkeen he myös itse odottawat/ kuin on/ Että niiden
kuolleittein ylösnousemus pitää oleman/ sekä hurskasten että wääräin/)
Ref2016NTSve 14. Men det bekänner jag för dig att jag, i enlighet med ’den vägen’ som de kallar för
en sekt, tjänar mina fäders Gud. Jag tror på allt som är skrivet i lagen och profeterna,
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TR Scriverer 15. ἐλπίδα ἔχων εἰς τὸν Θεόν, ἣν καὶ αὐτοὶ οὗτοι προσδέχονται, ἀνάστασιν
μέλλειν ἔσεσθαι νεκρῶν, δικαίων τε καὶ ἀδίκων.
Gr-East 15. ἐλπίδα ἔχων εἰς τὸν Θεόν, ἣν καὶ αὐτοὶ οὗτοι προσδέχονται, ἀνάστασιν
μέλλειν ἔσεσθαι νεκρῶν, δικαίων τε καὶ ἀδίκων·
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TKIS 15. ja että minulla on Jumalaan se toivo, jonka nämä itsekin omaksuvat, että on oleva
(kuolleitten) ylösnousemus, sekä vanhurskasten että vääräin.
FiSTLK2017 15. pitäen sen toivon Jumalaan, että on oleva ylösnousemus, jota nämä itsekin
odottavat, sekä vanhurskasten että väärien.
Biblia1776 15. Ja pidän sen toivon Jumalan puoleen, jota hekin itse odottavat, että kuolleiden
ylösnousemus pitää oleman, sekä vanhurskasten että vääräin.

CPR1642 15. Ja pidän sen toiwon Jumalan puoleen jota hekin odottawat cuin on: että cuolluitten
ylösnousemus pitä oleman sekä hurscasten että wääräin:
UT1548 15. Ja sen saman syyn tedhen/ mine harioitan aina itzeni/ pitemen Jumalan tyge/
hieromattoman Omantunnon/ Jumalan ia Inhimisten edes.( ja sen saman syyn tähden/ minä
harjoitan aina itseni/ pitämän Jumalan tykö/ hieromattoman omantunnon/ Jumalan ja ihmisten
edessä.)
Ref2016NTSve 15. och att jag har (samma) hopp till Gud som dessa själva har, att de döda ska
uppstå, både rättfärdiga och orättfärdiga.
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TR Scriverer 16. ἐν τούτῳ δὲ αὐτὸς ἀσκῶ, ἀπρόσκοπον συνείδησιν ἔχειν πρὸς τὸν Θεὸν

καὶ τοὺς ἀνθρώπους δια παντός
Gr-East 16. ἐν τούτῳ δὲ καὶ αὐτὸς ἀσκῶ ἀπρόσκοπον συνείδησιν ἔχειν πρὸς τὸν Θεὸν
καὶ τοὺς ἀνθρώπους διὰ παντός.
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TKIS 16. Sen vuoksi myös ahkeroin, että minulla aina olisi loukkaamaton omatunto Jumalan ja
ihmisten edessä.
FiSTLK2017 16. Sen tähden myös ahkeroin, että minulla olisi aina loukkaamaton omatunto
Jumalan ja ihmisten edessä.
Biblia1776 16. Ja sentähden minä harjoitan itsiäni aina pitämään pahentamattoman omantunnon
Jumalan ja ihmisten edessä.
CPR1642 16. Ja sentähden minä harjoitan aina idziäni pitämän caikis hieromattoman omantunnon
Jumalan ja ihmisten edes.
UT1548 16. Mutta monen aijastaian peräst/ mine tulin Almuista ia Wffri tekemen minun
Canssalleni/( Mutta monen ajastajan perästä/ minä tulin almuista ja uhria tekemään minun
kansalleni/)
Ref2016NTSve 16. Ja, i detta strävar jag efter att alltid ha ett rent samvete inför Gud och (inför)
människor.
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TR Scriverer 17. δι’ ἐτῶν δὲ πλειόνων παρεγενόμην ἐλεημοσύνας ποιήσων εἰς τὸ ἔθνος
μου καὶ προσφοράς•
Gr-East 17. δι’ ἐτῶν δὲ πλειόνων παρεγενόμην ἐλεημοσύνας ποιήσων εἰς τὸ ἔθνος μου
καὶ προσφοράς·
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TKIS 17. Niin tulin monien vuosien kuluttua tuomaan almuja kansalleni ja uhreja.
FiSTLK2017 17. Mutta nyt useampien vuosien kuluttua tulin tuomaan almuja kansalleni ja
toimittamaan uhreja.
Biblia1776 17. Mutta kuin minä monen ajastajan perästä tulin almua ja uhria kansalleni tekemään:
CPR1642 17. Mutta cosca minä monen ajastajan perästä tulin Almuista ja uhria Canssalleni
tekemän:
UT1548 17. Joissa he leusit minun/ puhdastettuna Templis/ ilma' caiket messet ia metelite.(
Joissa he löysit minun/ puhdistettuna templissä/ ilman kaikkea messuamista ja meteliä.)
Ref2016NTSve 17. Och efter många år kom jag för att överlämna gåvor till mitt folk och frambära
offer.
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TR Scriverer 18. ἐν οἷς εὗρόν με ἡγνισμένον ἐν τῷ ἱερῷ, οὐ μετὰ ὄχλου οὐδὲ μετὰ
θορύβου, τινὲς ἀπὸ τῆς Ἀσίας Ἰουδαῖοι•
Gr-East 18. ἐν αἷς εὗρόν με ἡγνισμένον ἐν τῷ ἱερῷ, οὐ μετὰ ὄχλου οὐδὲ μετὰ θορύβου,
τινὲς ἀπὸ τῆς Ἀσίας Ἰουδαῖοι,
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TKIS 18. Näissä toimissa muutamat Aasiasta tulleet juutalaiset tapasivat minut puhdistautuneena
pyhäkössä, eikä ollut väentungosta tai meteliä.
FiSTLK2017 18. Näitä toimittaessani muutamat Aasian maakunnasta tulleet juutalaiset tapasivat
minut puhdistautuneena temppelissä, eikä ollut mitään väentungosta tai kapinaa.
Biblia1776 18. Joissa muutamat Juudalaiset Asiasta löysivät minun puhdistettuna templissä,
ilman yhtäkään kapinaa ja meteliä,
CPR1642 18. Löysit he minun puhdistettuna Templis ilman yhdetäkän capinata ja metelitä.

UT1548 18. Mutta monicadhat Juttat Asiasta/ iotca nyt tulis tesse olla wastamas ia candamas/
Jos heille iotakin on minua wastan.( Mutta monikahdat juuttaat Asiasta/ jotka nyt tulisi tässä olla
wastaamassa ja kantamassa/ Jos heillä jotakin on minua wastaan.)
Ref2016NTSve 18. Det var då några judar från Asien fann mig i templet sedan jag hade renat mig,
utan någon folkmassa eller något tumult.
TR Scriverer 19. οὓς ἔδει ἐπὶ σοῦ παρεῖναι καὶ κατηγορεῖν εἴ τι ἔχοιεν πρός με
Gr-East 19. οὓς ἔδει ἐπὶ σοῦ παρεῖναι καὶ κατηγορεῖν εἴ τι ἔχοιεν πρός με.
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TKIS 19. Heidän pitäisi nyt olla saapuvilla edessäni ja syyttää, jos heillä olisi jotain minua vastaan.
FiSTLK2017 19. Heidän tulisi nyt olla saapuvilla sinun edessäsi ja syyttää, jos heillä olisi jotakin
minua vastaan.
Biblia1776 19. Joidenka tulis sinun tykönäs läsnä olla ja kantaa, jos heillä jotakin on minua
vastaan.
CPR1642 19. Mutta muutamat Judalaiset Asiasta joidenga nyt tulis täsä olla wastamas ja
candamas jos heillä jotakin on minua wastan:
UT1548
Ref2016NTSve 19. De borde nu vara här inför dig och anklaga (mig), om de har något emot mig.
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TR Scriverer 20. ἢ αὐτοὶ οὗτοι εἰπάτωσαν, εἴ τι εὗρον ἐν ἐμοὶ ἀδίκημα, στάντος μου ἐπὶ
τοῦ συνεδρίου,
Gr-East 20. ἢ αὐτοὶ οὗτοι εἰπάτωσαν τί εὗρον ἐν ἐμοὶ ἀδίκημα στάντος μου ἐπὶ τοῦ
συνεδρίου,
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TKIS 20. Tai sanokoot nämä tässä *jos huomasivat minussa jotain rikollista,* kun seisoin
neuvoston edessä
FiSTLK2017 20. Tai sanokoot nämä läsnä olevat, mitä rikollista he minussa huomasivat, kun
seisoin Neuvoston edessä,

Biblia1776 20. Eli sanokaan nämät itse, jos he jotakin vääryyttä ovat minussa löytäneet, koska
minä seisoin raadin edessä.
CPR1642 20. Eli sanocan nämät jos he jotakin wääryttä owat minusa löytänet että minä nyt täsä
Raadin edes seison.
UT1548 19. Eli nämet sanocan/ ios he iotaki wärytte ouat minussa leuneet/ ette mine nyt seison
tesse Radhin edes.( Eli nämät sanokaan/ jos he jotakin wääryyttä owat minussa löytäneet/ että
minä nyt seison tässä raadin edessä.)
Ref2016NTSve 20. Eller låt de (som är här) säga om de fann något brottsligt hos mig då jag stod
inför Stora rådet,
21
TR Scriverer 21. ἢ περὶ μιᾶς ταύτης φωνῆς, ἧς ἔκραξα ἑστὼς ἐν αὐτοῖς, ὅτι Περὶ
ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι σήμερον ὑφ’ ὑμῶν.
Gr-East 21. ἢ περὶ μιᾶς ταύτης φωνῆς ἧς ἔκραξα ἑστὼς ἐν αὐτοῖς, ὅτι περὶ ἀναστάσεως
νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι σήμερον ἐφ’ ὑμῶν.

ἢ

περὶ

μιᾶς

ταύτης φωνῆς ἧς

ἔκραξα ἑστὼς

ἐν

αὐτοῖς ὅτι

ē
peri
mias tautēs fōnēs hēs
en
ekraksa hestōs
autois hoti
G2228 G4012 G3391 G5026 G5456 G3739 G2896 G2476
G1722 G846 G3754
tai
yhtä
tätä
lausetta jonka huusin seisoessani keskellä heidän että

περὶ

ἀναστάσεως

νεκρῶν

ἐγὼ

κρίνομαι

peri
anastaseōs
nekrōn
egō
krinomai
G4012 G386
G3498
G1473 G2919
tähden ylösnousemuksen kuolleiden/ kuolleiden ylösnousemuksen minä olen tuomittavana

σήμερον ὑφ’

ὑμῶν

hymōn
sēmeron hyf
G5216
G4594
G5259
tänään edessänne teidän
TKIS 21. — paitsi mitä tulee tähän yhteen lauseeseen jonka huusin seisoessani heidän keskellään:
'Kuolleitten ylösnousemuksen vuoksi olen tänään tuomittavananne'."
FiSTLK2017 21. jollei siksi luettane tätä ainoaa lausetta, jonka huusin seisoessani heidän
keskellään: 'Kuolleitten ylösnousemuksen tähden minä olen tänään teidän tuomittavananne.'"
Biblia1776 21. Mutta tämän yhden sanan tähden, jonka minä heidän seassansa seisoissani,
kuolleiden ylösnousemisesta, huusin, minä teiltä tänäpänä tuomitaan.
CPR1642 21. Mutta tämän sanan tähden cuin minä heidän seasans seisoisani cuolluitten
ylösnousemisest huudin minä teildä tänäpän duomitan.
UT1548 20. Mutta temen ydhen Sanan tedhen/ quin mine heiden seasans seisoin ia hwsin/ Ninen
Coollutten ylesnousemisen tedhen/ mine Domitan teilde tenepeiuene.( Mutta tämän yhden sanan
tähden/ kuin minä heidän seassansa seisoin ja huusin/ Niiden kuolleitten ylösnousemisen tähden/
minä tuomitaan teiltä tänäpäiwänä.)
Ref2016NTSve 21. om det inte skulle vara för detta enda uttalande som jag ropade ut då jag stod
ibland dem: För de dödas uppståndelses skull står jag inför rätta här i dag.
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TR Scriverer 22. Ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Φῆλιξ ἀνεβάλετο αὐτούς, ἀκριβέστερον εἰδὼς τὰ
περὶ τῆς ὁδοῦ, εἴπων, Ὅταν Λυσίας ὁ χιλίαρχος καταβῇ, διαγνώσομαι τὰ καθ’ ὑμᾶς•
Gr-East 22. ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Φῆλιξ ἀνεβάλετο αὐτοὺς, ἀκριβέστερον εἰδὼς τὰ περὶ
τῆς ὁδοῦ, εἰπών· Ὅταν Λυσίας ὁ χιλίαρχος καταβῇ, διαγνώσομαι τὰ καθ’ ὑμᾶς,
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TKIS 22. Mutta (kuultuaan tämän) Feeliks, joka oli hyvin tarkkaan perillä tästä tiestä, lykkäsi heidän
asiansa tuonnemmaksi sanoen: "Kun komentaja Lysias tulee alas, tutkin asianne."
FiSTLK2017 22. Mutta Feeliks, jolla oli hyvin tarkka tieto tästä tiestä, lykkäsi heidän asiansa
toistaiseksi, sanoen: "Kun tuhannenpäällikkö Lysias tulee tänne, tutkin teidän asianne."
Biblia1776 22. Kuin Feliks tämän kuuli, viivytti hän heitä; sillä hän tiesi hyvin tämän tien menon, ja
sanoi: kuin Lysias sodanpäämies alas tulee, niin minä tahdon tutkia teidän asianne.
CPR1642 22. COsca Felix tämän cuuli wijwytti hän heitä: sillä hän tiesi tämän tien menon: Ja sanoi:
cosca Lysias Sodanpäämies alastule nijn minä tahdon tutkia teidän asian.
UT1548 21. Coska sis Felix temen cwli/ nin hen wiwuytti heite/ Sille ette kylle hen tiesi temen Tien
menon/ Ja sanoi/ Coska Lysias se Sodhanpämies alastule/ nin mine tadhon tiete teiden asianne.(
Koska siis Felix tämän kuuli/ niin hän wiiwytti heitä/ Sillä että kyllä hän tiesi tämän tien menon/ Ja
sanoi/ Koska Lysias se sadanpäämies alas tulee/ niin minä tahdon tietää teidän asianne.)
Ref2016NTSve 22. Då Felix hörde detta, sköt han upp saken. Han visste mycket väl hur det förhöll
sig med ’den vägen’ och sa: Då befälhavaren Lysias kommer hit ner vill jag undersöka er sak.
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TR Scriverer 23. διαταξάμενος τε τῷ ἑκατοντάρχῃ τηρεῖσθαι τὸν Παῦλον, ἔχειν τε
ἄνεσιν, καὶ μηδένα κωλύειν τῶν ἰδίων αὐτοῦ ὑπηρετεῖν ἢ προσέρχεσθαι αὐτῷ.
Gr-East 23. διαταξάμενός τε τῷ ἑκατοντάρχῃ τηρεῖσθαι τὸν Παῦλον ἔχειν τε ἄνεσιν καὶ
μηδένα κωλύειν τῶν ἰδίων αὐτοῦ ὑπηρετεῖν ἢ προσέρχεσθαι αὐτῷ.
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TKIS 23. Hän käski sadanpäämiehen pitää Paavalia vartioituna sallien lievennystä ja estämättä
ketään hänen omaisistaan palvelemasta häntä (tai tulemasta hänen luokseen).
FiSTLK2017 23. Hän käski sadanpäällikön pitää Paavalia vartioituna, mutta lievässä vankeudessa
estämättä ketään hänen omaisistaan tekemästä hänelle palvelusta.
Biblia1776 23. Ja käski sadanpäämiehen kätkeä Paavalin, ja antoi hänen saada levon, ja ettei
yhtäkään hänen omistansa kiellettäisi häntä palvelemasta taikka käymästä hänen tykönänsä.
CPR1642 23. Ja käski Sadanpäämiehen kätke Pawalin ja andoi hänen saada lewon eikä yhdengän
hänen omians kieldänyt händä palwelemast taicka käymäst hänen tykönäns.
UT1548 22. Ja keski Sadhanpämiehen Paualita ketkemen/ ia annoi henen saadha Leuon/ ia ei
keteken henen omistansa kieldenyt hende paluelemast/ taicka kieumest henen tykenens.( Ja käski
sadanpäämiehen Pawalia kätkemän/ ja antoi hänen saada lewon/ ja ei ketäkään hänen omistansa
kieltänyt häntä palwelemasta/ taikka käymästä hänen tykönänsä.)
Ref2016NTSve 23. Och han befallde officeren att han skulle hålla Paulus i förvar och låta (honom)
ha ro, och inte hindra någon av hans närmaste att tjäna eller besöka honom.
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TR Scriverer 24. Μετὰ δὲ ἡμέρας τινάς, παραγενόμενος ὁ Φῆλιξ σὺν Δρουσίλλῃ τῇ

γυναικὶ αὐτοῦ οὔσῃ Ἰουδαίᾳ, μετεπέμψατο τὸν Παῦλον, καὶ ἤκουσεν αὐτοῦ περὶ τῆς
εἰς Χριστὸν πίστεως.
Gr-East 24. Μετὰ δὲ ἡμέρας τινὰς παραγενόμενος ὁ Φῆλιξ σὺν Δρουσίλλῃ τῇ γυναικὶ

αὐτοῦ, οὔσῃ Ἰουδαίᾳ, μετεπέμψατο τὸν Παῦλον καὶ ἤκουσεν αὐτοῦ περὶ τῆς εἰς
Χριστὸν πίστεως.
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TKIS 24. Muutamien päivien kuluttua Feeliks tuli vaimonsa Drusillan kanssa, joka oli juutalainen,
haetti Paavalin ja kuunteli hänen puhettaan uskosta Kristukseen [Jeesukseen].
FiSTLK2017 24. Muutamien päivien kuluttua Feeliks tuli vaimonsa Drusillan kanssa, joka oli
juutalainen, haetti Paavalin ja kuunteli hänen puhettaan uskosta Kristukseen Jeesukseen.
Biblia1776 24. Mutta muutamain päiväin perästä tuli Feliks emäntänsä Drusillan kanssa, joka
Juudalainen oli, ja kutsutti Paavalin eteensä, ja kuulteli häntä uskosta Kristuksen päälle.
CPR1642 24. MUtta muutamain päiwäin perästä tuli Felix emändäns cansa Drusillan joca
Judalainen oli ja cudzutti Pawalin eteens ja cuuldeli händä uscosta Christuxen päälle.
UT1548 23. Mutta monicachtain peiuein perest/ tuli Felix henen Emenens Drusillan cansa/ ioca oli
yxi Juttalainen/ ia edescutzui Paualin/ ia hen cwli henelde wskosta Christusen päle.( Mutta
monikahtain päiwäin perästä/ tuli Felix hänen emännäns Drusillan kanssa/ joka oli yksi
juutalainen/ ja edeskutsui Pawalin/ ja hän kuuli häneltä uskosta Kristuksen päälle.)
Ref2016NTSve 24. Och efter några dagar kom Felix med sin hustru Drusilla, som var judinna. Då lät
han hämta Paulus och hörde honom om tron på Kristus.
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TR Scriverer 25. διαλεγομένου δὲ αὐτοῦ περὶ δικαιοσύνης καὶ ἐγκρατείας καὶ τοῦ

κρίματος τοῦ μέλλοντος ἔσεσθαι, ἔμφοβος γενόμενος ὁ Φῆλιξ ἀπεκρίθη, Τὸ νῦν ἔχον
πορεύου• καιρὸν δὲ μεταλαβὼν μετακαλέσομαί σε•
Gr-East 25. διαλεγομένου δὲ αὐτοῦ περὶ δικαιοσύνης καὶ ἐγκρατείας καὶ τοῦ κρίματος
τοῦ μέλλοντος ἔσεσθαι, ἔμφοβος γενόμενος ὁ Φῆλιξ ἀπεκρίθη· Τὸ νῦν ἔχον πορεύου,
καιρὸν δὲ μεταλαβὼν μετακαλέσομαί σε,
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TKIS 25. Mutta kun hän puhui vanhurskaudesta ja itsehillinnästä ja tulevasta tuomiosta, niin Feeliks
pelästyi ja sanoi: "Mene tällä haavaa pois, mutta kun saan sopivan ajan, kutsutan sinut."
FiSTLK2017 25. Mutta kun Paavali puhui vanhurskaudesta ja itsensähillitsemisestä ja tulevasta
tuomiosta, Feeliks pelästyi ja sanoi: "Mene tällä kertaa pois, mutta kun minulle sopii, kutsun sinut
taas."
Biblia1776 25. Mutta kuin hän puhui vanhurskaudesta ja puhtaasta elämästä ja tulevaisesta
tuomiosta, peljästyi Feliks, ja vastasi: mene tällä haavalla matkaas; vaan kuin minä saan tilan, niin
minä sinun tyköni kutsutan.
CPR1642 25. Cosca Pawali puhui wanhurscaudest ja puhtast elämäst ja tulewaisesta Duomiosta
peljästyi Felix ja sanoi: Mene tällä haawalla matcas cosca minä saan tilan nijn minä sinun tygöni
cudzutan.
UT1548 24. Quin nyt Pauali puhui sijte Wanhurskaudhest ia puchtasta Elemeste/ ia tuleuaisesta
Domiosta/ pelestui Felix/ ia sanoi/ Mene nyt matkas telle haualla/ coska mine saan tilan/ nin mine
cutzutan sinun tykeni.( Kuin nyt Pawali puhui siitä wanhurskaudesta ja puhtaasta elämästä/ ja
tulewaisesta tuomiosta/ pelästyi Felix/ ja sanoi/ Mene nyt matkaasi tällä haawalla/ koska minä
saan tilan/ niin minä kutsutan sinun tyköni.)
Ref2016NTSve 25. Men då han talade om rättfärdighet och självbehärskning och (om) den
kommande domen, blev Felix förskräckt och sa: Gå din väg för denna gång! När jag får ett lämpligt
tillfälle ska jag kalla på dig.
26
TR Scriverer 26. ἅμα δὲ καὶ ἐλπίζων ὅτι χρήματα δοθήσεται αὐτῷ ὑπὸ τοῦ Παύλου,
ὅπως λύσῃ αὐτόν• διὸ καὶ πυκνότερον αὐτὸν μεταπεμπόμενος ὡμίλει αὐτῷ.
Gr-East 26. ἅμα δὲ καὶ ἐλπίζων ὅτι χρήματα δοθήσεται αὐτῷ ὑπὸ τοῦ Παύλου ὅπως
λύσῃ αὐτὸν· διὸ καὶ πυκνότερον αὐτὸν μεταπεμπόμενος ὡμίλει αὐτῷ.
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TKIS 26. Mutta samalla hän myös toivoi, että Paavali antaisi hänelle rahaa (jotta hän päästäisi
hänet), minkä vuoksi hän myös useammin haetti hänet ja puheli hänen kanssaan.
FiSTLK2017 26. Sen lisäksi hän myös toivoi, että Paavali antaisi hänelle rahaa, jotta hän päästäisi
hänet vapaaksi. Sen tähden hän useita kertoja haetti hänet luokseen ja puhui hänen kanssaan.
Biblia1776 26. Toivoi myös Paavalilta hänellensä rahaa annettavan, että hän olis hänen päästänyt,
jonka tähden hän myös usein hänen tykönsä kutsutti ja puheli hänen kanssansa.
CPR1642 26. Ja nijn hän toiwoi Pawalin hänellens raha andawan että hän olis hänen päästänyt
jongatähden hän myös usein hänen tygöns cudzutti ja puheli hänen cansans.
UT1548 25. Ja sitemödhen hen mös toiwoi annettauan henens Raha Paualilda/ Senpäle/ ette hene'
piti pästemen hende/ Senteden hen mös wsein henen cutzutti tygens/ ia henen cansans puheli.( Ja
sitä myöten hän myös toiwoi annettawan hänens rahaa Pawalilta/ Senpäälle/ että hänen piti
päästämän häntä/ Sen tähden hän myös usein kutsutti tykönsä/ ja hänen kanssansa puheli.)
Ref2016NTSve 26. Men han hoppades också att Paulus skulle ge honom pengar för att han skulle
släppa honom fri, varför han också ganska ofta kallade honom till sig och samtalade med honom.
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TR Scriverer 27. διετίας δὲ πληρωθείσης, ἔλαβε διάδοχον ὁ Φῆλιξ Πόρκιον Φῆστον•

θέλων τε χάριτας καταθέσθαι τοῖς Ἰουδαίοις ὁ Φῆλιξ κατέλιπε τὸν Παῦλον
δεδεμένον.
Gr-East 27. Διετίας δὲ πληρωθείσης ἔλαβε διάδοχον ὁ Φῆλιξ Πόρκιον Φῆστον· θέλων δὲ
χάριν καταθέσθαι τοῖς Ἰουδαίοις ὁ Φῆλιξ κατέλιπε τὸν Παῦλον δεδεμένον.
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TKIS 27. Mutta kahden vuoden kuluttua Feeliks sai seuraajakseen Porkius Festuksen. Ja kun
Feeliks pyrki saavuttamaan juutalaisten suosiota, hän jätti Paavalin kahleisiin.
FiSTLK2017 27. Mutta kahden vuoden kuluttua Porkius Festus tuli Feeliksin sijaan. Kun Feeliks
tavoitteli juutalaisten suosiota, hän jätti Paavalin kahleisiin.

Biblia1776 27. Kuin kaksi ajastaikaa kulunut oli, tuli Porkius Festus Feliksen siaan. Mutta Feliks
tahtoi Juudalaisten mieltä noutaa ja jätti Paavalin sidottuna.
CPR1642 27. Cosca caxi ajastaica culunut oli tuli Portius Festus Felixen siaan. Mutta Felix tahdoi
Judalaisten mieldä nouta ja jätti Pawalin siteihin.
UT1548 26. Coska nyt caxi aijastaica culunut oli/ tuli Portius Festus sen Felixin sijan. Mutta Felix
tachtoi Juttain mielen nouta/ ia ietti Paualin ielkins siteisin.( Koska nyt kaksi ajastaikaa kulunut oli/
tuli Portius Festus sen Felixin sijaan. Mutta Felix tahtoi juuttain mielen noutaa/ ja jätti Pawalin
jälkeens siteisiin.)
Ref2016NTSve 27. Men när två år hade gått efterträddes Felix av Porcius Festus. Och Felix som
ville hålla sig väl med judarna lämnade kvar Paulus som fånge.

Apostolien teot 25 (Acts
1
TR Scriverer 1. Φῆστος οὖν ἐπιβὰς τῇ ἐπαρχίᾳ, μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀνέβη εἰς

Ἱεροσόλυμα ἀπὸ Καισαρείας
Gr-East 1. Φῆστος οὖν ἐπιβὰς τῇ ἐπαρχίᾳ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα ἀπὸ
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TKIS 1. Tultuaan sitten maakuntaansa Festus meni kolmen päivän kuluttua Kesareasta ylös
Jerusalemiin.
FiSTLK2017 1. Kun nyt Festus oli astunut maaherran virkaan, hän lähti kolmen päivän kuluttua
Kesareasta ylös Jerusalemiin.
Biblia1776 1. Kuin siis Festus oli tullut maakuntaan, meni hän Kesareasta kolmannen päivän
perästä ylös Jerusalemiin.
CPR1642 1. COsca Festus oli tullut maacundan waelsi hän Cesareasta colmannen päiwän perästä
Jerusalemijn.
UT1548 1. COska nyt Festus oli tullut Makundan/ colmanen peiuen perest yleswaelsi hen
Jerusalemijn Cesariasta.( Koska nyt Festus oli tullut maakuntaan/ kolmannen päiwän perästä
ylöswaelsi hän Jerusalemiin Kesareasta.)
Ref2016NTSve 1. Då nu Festus hade anlänt till provinsen, reste han efter tre dagar från Cesarea
upp till Jerusalem.
2
TR Scriverer 2. ἐνεφάνισαν δὲ αὐτῷ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ οἱ πρῶτοι τῶν Ἰουδαίων κατὰ τοῦ
Παύλου, καὶ παρεκάλουν αὐτόν,
Gr-East 2. ἐνεφάνισαν δὲ αὐτῷ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ οἱ πρῶτοι τῶν Ἰουδαίων κατὰ τοῦ
Παύλου, καὶ παρεκάλουν αὐτὸν,
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TKIS 2. Niin *ylin pappi* ja juutalaisten ensimmäiset miehet esittivät hänelle syytteen Paavalia
vastaan ja pyysivät häneltä
FiSTLK2017 2. Ylipapit ja juutalaisten ensimmäiset miehet ilmoittivat hänelle syyttävänsä Paavalia
ja pyysivät häneltä
Biblia1776 2. Niin ylimmäinen pappi ja ylimmäiset Juudalaisista tulivat hänen eteensä Paavalia
vastaan, ja rukoilivat häntä,
CPR1642 2. Nijn ylimmäinen Pappi ja ylimmäiset Judalaisista tulit hänen eteens Pawalita wastan
rucoilit händä
UT1548 2. Nin tulit Ylimeiset Papit/ ia ne Ylimeiset Juttaista henen etens/ Paualita wastan/( Niin
tulit ylimmäiset papit/ ja ne ylimmäiset juuttaista hänen eteensä/ Pawalia wastaan/)
Ref2016NTSve 2. Då framförde översteprästen och de främsta bland judarna sina anklagelser mot
Paulus inför honom. Och de bad honom
3
TR Scriverer 3. αἰτούμενοι χάριν κατ’ αὐτοῦ, ὅπως μεταπέμψηται αὐτὸν εἰς
Ἰερουσαλήμ, ἐνέδραν ποιοῦντες ἀνελεῖν αὐτὸν κατὰ τὴν ὁδόν.
Gr-East 3. αἰτούμενοι χάριν κατ’ αὐτοῦ, ὅπως μεταπέμψηται αὐτὸν εἰς Ἱερουσαλήμ,
ἐνέδραν ποιοῦντες ἀνελεῖν αὐτὸν κατὰ τὴν ὁδόν.
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TKIS 3. ja anoivat sitä suosiota *Paavalin turmioksi,* että hän haettaisi hänet Jerusalemiin. Sillä he
valmistivat väijytystä tappaakseen hänet tiellä.
FiSTLK2017 3. ja anoivat suosionosoitusta Paavalia vastaan, että hän lähettäisi hakemaan hänet
Jerusalemiin. He näet valmistelivat väijytystä tappaakseen hänet matkalla.
Biblia1776 3. Ja pyysivät häneltä suosiota häntä kohtaan, että hän kutsuttais hänen Jerusalemiin,
ja väijyivät häntä tappaaksensa tiellä.

CPR1642 3. Ja pyysit häneldä suosiota händä wastan että hän cudzutais hänen Jerusalemijn. Ja
wäjyit händä tappaxens tiellä.
UT1548 3. ia rucolit hende ia pysit henelde sosiota henen wastans/ ette hen cutzuttais henen
Jerusalemijn.( ja rukoilit häntä ja pyysit häneltä suosiota hänen wastaansa/ että hän kutsuttais
hänen Jerusalemiin.)
Ref2016NTSve 3. och begärde den tjänsten från honom, att han skulle låta honom föras till
Jerusalem, medan de skulle ligga i bakhåll för att döda honom under vägen.
4
TR Scriverer 4. ὁ μὲν οὖν Φῆστος ἀπεκρίθη, τηρεῖσθαι τὸν Παῦλον ἐν Καισαρείᾳ,
ἑαυτὸν δὲ μέλλειν ἐν τάχει ἐκπορεύεσθαι.
Gr-East 4. ὁ μὲν οὖν Φῆστος ἀπεκρίθη τηρεῖσθαι τὸν Παῦλον ἐν Καισαρείᾳ, ἑαυτὸν δὲ
μέλλειν ἐν τάχει ἐκπορεύεσθαι·
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TKIS 4. Niin Festus vastasi, että Paavalia pidettiin vartioituna Kesareassa ja että hän itse aikoi pian
lähteä sinne.
FiSTLK2017 4. Mutta Festus vastasi, että Paavalia pidettiin Kesareassa ja että hän itse aikoi heti
lähteä sinne.
Biblia1776 4. Niin Festus vastasi, että Paavali piti hyvin kätkettämän Kesareassa, ja että hän tahtoi
itse pian sinne vaeltaa.
CPR1642 4. Nijn Festus wastais: että Pawali piti hywin kätkettämän Cesareas ja että hän tahdoi
idze pian sinne waelda
UT1548 4. Ja wäghyit hende tappaxens tielle. Nin Festus wastasi/ Ette Pauali piti hyuin
ketkettemen Cesarias/ Ja ette hen tachtoi itze pian sinne waelta/( Ja wäijyit häntä tappaaksensa
tiellä. Niin Festus wastasi/ Että Pawali piti hywin kätkettämän Kesareassa/ Ja että hän tahtoi itse
pian sinne waeltaa.)
Ref2016NTSve 4. Men Festus svarade då att Paulus hölls i förvar i Cesarea och att han själv inom
kort skulle resa (dit).
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TR Scriverer 5. οἱ οὖν δυνατοὶ ἐν ὑμῖν, φησί, συγκαταβάντες, εἴ τι ἐστὶν ἄτοπον ἐν τῷ
ἀνδρὶ τούτῳ, κατηγορείτωσαν αὐτοῦ.
Gr-East 5. Οἱ οὖν δυνατοὶ ἐν ὑμῖν, φησί, συγκαταβάντες, εἴ τί ἐστιν ἐν τῷ ἀνδρὶ
τούτῳ, κατηγορείτωσαν αὐτοῦ.
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TKIS 5. Tulkoot siis johtomiehenne kanssani alas, hän sanoi, "ja jos siinä miehessä on jotain,
syyttäkööt häntä."
FiSTLK2017 5. Hän sanoi: "Tulkoot siis teidän johtajanne mukanani sinne alas, ja jos siinä
miehessä on jotakin väärää, syyttäkööt häntä."
Biblia1776 5. Jotka siis teidän seassanne, sanoi hän, voimalliset ovat, ne tulkaan alas meidän
kanssamme, ja jos jotakin vääryyttä on tässä miehessä, niin kantakaan he hänen päällensä.
CPR1642 5. Jotca sijs teidän seasan ( sanoi hän ) woiwat sinne tulla ne tulcan alas meidän
cansam ja jos jotakin syytä on täsä miehes nijn candacat hänen päällens.
UT1548 5. Jotca sis teiden seasan( ma hen) woiwat sinne tulla/ ne ynne meiden cansan
alastulcan/ Ja ios iotakin syte ombi tesse Miehes/ nin candacat henen pälens.( Jotka siis teidän
seassan woiwat sinne tulla/ niin ynnä meidän kanssa alas tulkaan/ Ja jos jotakin syytä ompi tässä
miehessä/ niin kantakaat hänen päällensä.)
Ref2016NTSve 5. Han sa: De bland er som har möjlighet kan då komma dit ner med (mig), och om
det finns något fel hos mannen, så kan de anklaga honom.
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TR Scriverer 6. Διατρίψας δὲ ἐν αὐτοῖς ἡμέρας πλείους ἢ δέκα, καταβὰς εἰς

Καισάρειαν, τῇ ἐπαύριον καθίσας ἐπὶ τοῦ βήματος ἐκέλευσε τὸν Παῦλον ἀχθῆναι.
Gr-East 6. Διατρίψας δὲ ἐν αὐτοῖς ἡμέρας πλείους ἢ δέκα, καταβὰς εἰς Καισάρειαν, τῇ
ἐπαύριον καθίσας ἐπὶ τοῦ βήματος ἐκέλευσε τὸν Παῦλον ἀχθῆναι.
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TKIS 6. Viivyttyään heidän luonaan *toista kymmentä* päivää, hän meni alas Kesareaan.
Seuraavana päivänä hän istuutui tuomarinistuimelle ja käski tuoda Paavalin.

FiSTLK2017 6. Viivyttyään heidän luonaan runsaat kymmenen päivää hän meni alas Kesareaan.
Seuraavana päivänä hän istui tuomarinistuimelle ja käski tuoda Paavalin eteensä.
Biblia1776 6. Kuin hän siis oli heidän tykönänsä viipynyt enempi kuin kymmenen päivää, läksi hän
alas Kesareaan. Ja toisena päivänä istui hän tuomioistuimelle ja käski Paavalin tuoda edes.
CPR1642 6. COsca hän sijs oli heidän tykönäns wijpynyt enämmän cuin kymmenen päiwä läxi hän
alas Cesarean. Ja toisna päiwänä istui hän Duomioistuimella ja käski Pawalin edestuoda.
UT1548 6. Coska hen sis oli heiden tykenens wipynyt enemen quin kymmenen peiue/ nin hen
alaslexi Cesarean. Ja toisna peiuen hen istui Domiostolin päle/ ia keski Paualin edestoota.( Koska
hän siis oli heidän tykönänsä wiipynyt enemmin kuin kymmenen päiwää/ niin hän alas läksi
Kesareaan. Ja toisena päiwänä hän istui tuomiotuolin päälle/ ja käski Pawalin edestuoda.)
Ref2016NTSve 6. Och sedan han hade uppehållit sig hos dem i mer än tio dagar, reste han ner till
Cesarea. Dagen därpå satte han sig på domarsätet (och) befallde att Paulus skulle föras fram.
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TR Scriverer 7. παραγενομένου δὲ αὐτοῦ, περιέστησαν οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων

καταβεβηκότες Ἰουδαῖοι, πολλὰ καὶ βαρέα αἰτιάματα φέροντες κατὰ τοῦ Παῦλου, ἃ
οὐκ ἴσχυον ἀποδεῖξαι,
Gr-East 7. παραγενομένου δὲ αὐτοῦ περιέστησαν οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων καταβεβηκότες
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TKIS 7. Hänen saavuttuaan asettuivat ne juutalaiset, jotka olivat tulleet alas Jerusalemista, hänen
ympärilleen ja esittivät monia ja raskaita syytöksiä (Paavalia vastaan), joita eivät kyenneet
näyttämään toteen.
FiSTLK2017 7. Kun hän oli saapunut, asettuivat ne juutalaiset, jotka olivat tulleet Jerusalemista,
hänen ympärilleen ja tekivät useita ja raskaita syytöksiä, joita he eivät kyenneet näyttämään toteen.
Biblia1776 7. Kuin hän oli tullut edes, seisoivat ne Juudalaiset ympärillä, jotka olivat Jerusalemista
tulleet alas, ja toivat edes monta ja suurta vikaa Paavalia vastaan, joita ei he voineet vahvistaa;
CPR1642 7. Cosca hän sinne tuotin astuit ne Judalaiset edes jotca olit Jerusalemista tullet ja
edestoit monda ja suurta wica Pawalita wastan joita ei he woinet wahwista:

UT1548 7. Quin hen nyt sinne tootijn/ nin ne Juttat edesastuit/ iotca olit Jerusalemista alastulleet/
ia edestoit monda ia swret wighat Paualita wastan/ ioita eiuet he woinet wahwista/( Kuin hän nyt
sinne tuotiin/ niin ne juuttaat edesastuit/ jotka olit Jerusalemista alas tulleet/ ja edestoit monta ja
suuret wihat Pawalia wastaan/ joita eiwät he woineet wahwistaa/)
Ref2016NTSve 7. Då han kom in, ställde sig de judar som hade kommit ner från Jerusalem, runt
omkring och framförde mot Paulus många och svåra anklagelser som de inte kunde bevisa.
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TR Scriverer 8. ἀπολογουμένου αὐτοῦ ὅτι Οὔτε εἰς τὸν νόμον τῶν Ἰουδαίων, οὔτε εἰς
τὸ ἱερόν, οὔτε εἰς Καίσαρά τι ἥμαρτον.
Gr-East 8. ἀπολογουμένου αὐτοῦ ὅτι Οὔτε εἰς τὸν νόμον τῶν Ἰουδαίων οὔτε εἰς τὸ
ἱερὸν οὔτε εἰς Καίσαρά τι ἥμαρτον.
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TKIS 8. Hän* vastasi puolustuksekseen: "En ole mitään rikkonut juutalaisten lakia enkä pyhäkköä
enkä keisaria vastaan."
FiSTLK2017 8. Paavali näet torjui syytökset ja sanoi: "En ole rikkonut mitään juutalaisten lakia,
temppeliä enkä keisaria vastaan."
Biblia1776 8. Sillä hän vastasi edestänsä: en minä ole mitään rikkonut Juudalaisten lakia, en
templiä, enkä keisaria vastaan.
CPR1642 8. Sillä Pawali wastais edestäns: En minä ole mitän rickonut en Judalaisten Lakia en
Templiä engä Keisarica wastan.
UT1548 8. Sille ette Pauali wastasi edhestens/ ettei hen miten ole rickonut/ eikä Juttain Laki/ eikä
Templin/ eikä Keisarin wastaan.( Sillä että Pawali wastasi edestänsä/ ettei hän mitään ole
rikkonut/ eikä juuttain lakia/ eikä templiä/ eikä keisaria wastaan.)
Ref2016NTSve 8. Han försvarade sig, och sa: Varken mot judarnas lag eller mot templet eller mot
kejsaren har jag förbrutit mig.
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TR Scriverer 9. ὁ Φῆστος δὲ τοῖς Ἰουδαίοις θέλων χάριν καταθέσθαι, ἀποκριθεὶς τῷ
Παύλῳ εἶπε, Θέλεις εἰς Ἱεροσόλυμα ἀναβάς, ἐκεῖ περὶ τούτων κρίνεσθαι ἐπ’ ἐμοῦ;
Gr-East 9. ὁ Φῆστος δὲ θέλων τοῖς Ἰουδαίοις χάριν καταθέσθαι, ἀποκριθεὶς τῷ Παύλῳ
εἶπε· Θέλεις εἰς Ἱερουσαλήμ ἀναβὰς ἐκεῖ περὶ τούτων κρίνεσθαι ἐπ’ ἐμοῦ;
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TKIS 9. Niin Festus joka pyrki saavuttamaan juutalaisten suosiota, vastasi Paavalille ja sanoi:
"Tahdotko lähteä ylös Jerusalemiin käymään siellä oikeutta edessäni tästä asiasta?"
FiSTLK2017 9. Festus, joka tavoitteli juutalaisten suosiota, vastasi Paavalille ja sanoi: "Tahdotko
lähteä Jerusalemiin ja siellä vastata näihin syytöksiin minun edessäni?"
Biblia1776 9. Niin Festus tahtoi Juudalaisten mieltä noutaa, vastasi Paavalia ja sanoi: tahdotkos
mennä ylös Jerusalemiin ja siellä näistä oikeudella seisoa minun edessäni?
CPR1642 9. NIin Festus tahdoi Judalaisten mieldä nouta wastais Pawalita ja sanoi: tahdotcos
mennä ylös Jerusalemin ja siellä näistä oikeudella seiso minun edesäni:
UT1548 9. Nin Festus tachtoi Juttain mielen nouta/ wastasi Paualita ia sanoi/ Tadhocos
ylesmenne Jerusalemin/ ia sielle neiste oikiudhella seiso minun edheseni.( Niin Festus tahtoi
juuttain mielen noutaa/ wastasi Pawalia ja sanoi/ Tahdotkos ylös mennä Jerusalemiin/ ja siellä
näistä oikeudella seisoa minun edessäni.)
Ref2016NTSve 9. Men Festus, som ville ställa in sig hos judarna, svarade Paulus och sa: Vill du
fara upp till Jerusalem och där stå till rätta inför mig i denna sak?
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TR Scriverer 10. εἶπε δὲ ὁ Παῦλος, Ἐπὶ τοῦ βήματος Καίσαρος ἑστώς εἰμι, οὗ με δεῖ
κρίνεσθαι• Ἰουδαίους οὐδὲν ἠδίκησα, ὡς καὶ σὺ κάλλιον ἐπιγινώσκεις.
Gr-East 10. εἶπε δὲ ὁ Παῦλος· Ἐπὶ τοῦ βήματος Καίσαρος ἑστώς εἰμι, οὗ με δεῖ
κρίνεσθαι. Ἰουδαίους οὐδὲν ἠδίκησα, ὡς καὶ σὺ κάλλιον ἐπιγινώσκεις·
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TKIS 10. Mutta Paavali sanoi: "Seison keisarin tuomarinistuimen edessä, jossa minut
tuomittakoon. Juutalaisille en ole mitään vääryyttä tehnyt, niin kuin sinäkin aivan hyvin tiedät.
FiSTLK2017 10. Mutta Paavali sanoi: "Seison keisarin tuomioistuimen edessä, ja sen edessä minut
tulee tuomita. Juutalaisia vastaan en ole mitään rikkonut, niin kuin sinä hyvin tiedät.
Biblia1776 10. Mutta Paavali sanoi: minä seison keisarin oikeudessa, ja siinä tulee minua tuomita:
en minä ole Juudalaisille mitään vääryyttä tehnyt, kuin sinä itsekin paremmin tiedät.
CPR1642 10. Mutta Pawali sanoi: minä tahdon seiso Keisarin oikeuden edes ja sijnä minä
duomittacon en minä ole Judalaisille mitän wääryttä tehnyt cuin sinä idzekin tiedät.
UT1548 10. Mutta Pauali sanoi/ Mine seison Keisarin Oikiudhen edes/ ia sijne tule minua domitta/
Em mine ole Juttain ychten wärin tehnyt/ quin sine mös itze paramin tiedhet.( Mutta Pawali sanoi/
Minä seison keisarin oikeuden edessä/ ja siinä tulee minua tuomita/ En minä ole juuttain yhtään
wäärin tehnyt/ kuin sinä myös itse paremmin tiedät.)
Ref2016NTSve 10. Då sa Paulus: Jag står inför kejserlig domstol, där jag bör dömas. Judarna har
jag inte gjort något ont, som du också vet mycket väl.
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TR Scriverer 11. εἰ μὲν γὰρ ἀδικῶ καὶ ἄξιον θανάτου πέπραχά τι, οὐ παραιτοῦμαι τὸ
ἀποθανεῖν• εἰ δὲ οὐδέν ἐστιν ὧν οὗτοι κατηγοροῦσί μου, οὐδείς με δύναται αὐτοῖς
χαρίσασθαι. Καίσαρα ἐπικαλοῦμαι.
Gr-East 11. εἰ μὲν γὰρ ἀδικῶ καὶ ἄξιον θανάτου πέπραχά τι, οὐ παραιτοῦμαι τὸ
ἀποθανεῖν· εἰ δὲ οὐδέν ἐστιν ὧν οὗτοι κατηγοροῦσί μου, οὐδείς με δύναται αὐτοῖς
χαρίσασθαι· Καίσαρα ἐπικαλοῦμαι.
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TKIS 11. Jos kuitenkin olen väärintekijä ja olen tehnyt jotain kuoleman ansaitsevaa, en pyri
pääsemään kuolemasta. Mutta jos siinä, mistä nämä minua syyttävät, ei ole perää, niin kukaan ei
voi luovuttaa minua heille. Vetoan keisariin."
FiSTLK2017 11. Vaan jos muuten olen rikkonut ja tehnyt jotakin, mikä ansaitsee kuoleman, en pyri
pääsemään kuolemasta. Mutta jos ei ole tapahtunut mitään siitä, mistä nämä minua syyttävät,
kukaan ei voi luovuttaa minua heille. Vetoan keisariin."
Biblia1776 11. Sillä jos minä olen jonkun vahingoittanut, eli minun henkeni rikkonut, niin en minä
tahdo välttää kuolemaa: jos ei taas mitään niistä ole, mitä he minun päälleni kantavat, niin ei
yksikään taida minua antaa heidän käsiinsä: minä turvaan keisariin.
CPR1642 11. Sillä jos minä olen jongun wahingoittanut eli minun hengeni rickonut nijn en minä
tahdo wälttä cuolemata jos ei taas mitän nijstä ole cuin he minun päälleni candawat nijn ei yxikän
taida minua anda heidän käsijns minä turwan Keisarihin.
UT1548 11. Sille ios mine olen iongun wahingoittanut/ elike Hengeni rickonut/ nin em mine welte
colemasta. Jos ei taas miten nijte ole/ ioista he minun päleni candauat/ nin eikengen taidha minua
anda heiden käsijns/ Mine lycken minuni Keisarin ala.( Sillä jos minä olen jonkun wahingoittanut/
elikä henkeni rikkonut/ niin en minä wältä kuolemasta. Jos ei taas mitään niitä ole/ joista he minun
päälleni kantawat/ niin eikenkään taida minua antaa heidän käsiinsä/ Minä lykkään minuni keisarin
alle.)
Ref2016NTSve 11. Men om jag nu är en lagbrytare eller har gjort något som är värt döden, så
vägrar jag inte att dö. Men om det som de anklagar mig för är utan grund, så kan ingen utlämna
mig åt dem. Jag vädjar till kejsaren.
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TR Scriverer 12. τότε ὁ Φῆστος συλλαλήσας μετὰ τοῦ συμβουλίου ἀπεκρίθη, Καίσαρα
ἐπικέκλησαι; ἐπὶ Καίσαρα πορεύσῃ.
Gr-East 12. τότε ὁ Φῆστος συλλαλήσας μετὰ τοῦ συμβουλίου ἀπεκρίθη· Καίσαρα
ἐπικέκλησαι, ἐπὶ Καίσαρα πορεύσῃ.
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TKIS 12. Silloin Festus neuvoteltuaan neuvoskuntansa kanssa, vastasi: "Keisariin olet vedonnut,
keisarin eteen olet menevä."
FiSTLK2017 12. Silloin Festus, neuvoteltuaan neuvoskuntansa kanssa, vastasi: "Keisariin olet
vedonnut, mene keisarin eteen."
Biblia1776 12. Silloin Festus puhutteli raatia ja vastasi: keisariin sinä turvasit, keisarin tykö pitää
myös sinun menemän.
CPR1642 12. Nijn Festus puhutteli Raadia ja wastais: Keisarihin sinä turwaisit Keisarin tygö pitä
myös sinun menemän.

UT1548 12. Nin Festus Radhia puhutteli ia wastasi/ Keisarin ala sine lyckesit sinus/ Keisarin tyge
sinun mös pite menemen.( Niin Festus raatia puhutteli ja wastasi/ Keisarin alle sinä lykkäsit sinus/
Keisarin tykö sinun myös pitää menemän.)
Ref2016NTSve 12. Då överlade Festus med sitt råd och svarade: Till kejsaren har du vädjat, till
kejsaren ska du fara.
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TR Scriverer 13. Ἡμερῶν δὲ διαγενομένων τινῶν, Ἀγρίππας ὁ βασιλεὺς καὶ Βερνίκη
κατήντησαν εἰς Καισάρειαν, ἀσπασόμενοι τὸν Φῆστον.
Gr-East 13. Ἡμερῶν δὲ διαγενομένων τινῶν Ἀγρίππας ὁ βασιλεὺς καὶ Βερνίκη
κατήντησαν εἰς Καισάρειαν ἀσπασόμενοι τὸν Φῆστον.

ἡμερῶν δὲ

διαγενομένων τινῶν

Ἀγρίππας ὁ

hēmerōn de
diagenomenōn tinōn
Agrippas
G2250
G1161 G1230
G5100
G67
ja päivän
kuluttua
muutaman/ muutaman päivän kuluttua Agrippa

βασιλεὺς καὶ

Βερνίκη κατήντησαν εἰς

Bernikē
basileus kai
G935
G2532 G959
kuningas ja
Bernike

katēntēsan
G2658
saapuivat

ho
G3588

Καισάρειαν ἀσπασόμενοι τὸν

eis
Kaisareian
G1519 G2542
Kesareaan

Φῆστον

Fēston
aspasomenoi ton
G782
G3588 G5347
Festusta
tervehtimään

TKIS 13. Muutamien päivien kuluttua kuningas Agrippa ja Bernike saapuivat Kesareaan
tervehtimään Festusta.
FiSTLK2017 13. Muutamien päivien kuluttua kuningas Agrippa ja Bernike saapuivat Kesareaan
tervehtimään Festusta.
Biblia1776 13. Mutta kuin muutamat päivät olivat kuluneet, tuli kuningas Agrippa ja Bernise alas
Kesareaan Festusta tervehtimään.
CPR1642 13. MUtta cuin muutamat päiwät olit culunet tuli Cuningas Agrippa ja Bernice alas
Cesarean Festusta terwehtämän.
UT1548 13. Mutta quin mutomat peiuet olit ioutuneet/ nin Kuningas Agrippa ia Bernice alastulit
Cesarean teruettemen Festust.( Mutta kuin muutamat päiwät olit joutuneet/ niin kuningas Agrippa
ja Bernice alastulit Kesareaan terwehtimään Festusta.)
Ref2016NTSve 13. Och efter några dagar kom kung Agrippa och Bernice till Cesarea för att hälsa
på Festus.
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TR Scriverer 14. ὡς δὲ πλείους ἡμέρας διέτριβον ἐκεῖ, ὁ Φῆστος τῷ βασιλεῖ ἀνέθετο τὰ
κατὰ τὸν Παῦλον, λέγων, Ἀνήρ τίς ἐστι καταλελειμμένος ὑπὸ Φήλικος δέσμιος,
Gr-East 14. ὡς δὲ πλείους ἡμέρας διέτριβον ἐκεῖ, ὁ Φῆστος τῷ βασιλεῖ ἀνέθετο τὰ κατὰ
τὸν Παῦλον λέγων· Ἀνήρ τίς ἐστι καταλελειμμένος ὑπὸ Φήλικος δέσμιος,

ὡς

δὲ

πλείους ἡμέρας διέτριβον ἐκεῖ

hōs
de
pleious hēmeras dietribon
G5613 G1161 G4119
G2250
G1304
ja kun
viettivät
useampia päiviä

ἀνέθετο τὰ

κατὰ τὸν

ὁ

Φῆστος τῷ

ho
ekei
Fēstos
G1563 G3588 G5347
Festus
siellä

Παῦλον λέγων άνήρ τίς

ἐστι

βασιλεῖ

basilei
tō
G3588 G935
kuninkaalle

καταλελειμμένος

anetheto ta
kata
ton
tis
kataleleimmenos
esti
Paulon legōn anēr
G394
G3588 G2596 G3588 G3972 G3004 G435 G5100 G2076 G2641
kertoi
asian
jättänyt
Paavalin sanoen miehen erään on

ὑπὸ

Φήλικος δέσμιος

hypo Fēlikos
G5259 G5344
Feeliks

desmios
G1198
vangiksi

TKIS 14. Kun he viipyivät siellä useita päiviä, esitti Festus Paavalin asian kuninkaalle sanoen: "On
muuan mies, jonka Feeliks on jättänyt vangiksi.
FiSTLK2017 14. Kun he viipyivät siellä useampia päiviä, Festus kertoi Paavalin asian kuninkaalle ja
sanoi: "Täällä on eräs mies, jonka Feeliks on jättänyt vankeuteen.
Biblia1776 14. Ja kuin he siellä monta päivää viipyivät, jutteli Festus Paavalin asian kuninkaalle ja
sanoi: yksi mies on jäänyt Felikseltä sidottuna,
CPR1642 14. Ja cuin he siellä monda päiwä wijwyit jutteli Festus Pawalin asian Cuningalle ja sanoi:
Felix jätti tähän yhden miehen Fangixi:
UT1548 14. Ja quin he sielle monda peiue wiwuyit/ nin Festus iutteli Paualin Asian Kuningalle ia
sanoi/ Felix ietti Fangixi ydhen Miehen tesse ielkins/( Ja kuin he siellä monta päiwää wiiwyit/ niin
Festus jutteli Pawalin asian kuninkaalle ja sanoi/ Felix jätti wangiksi yhden miehen tässä
jälkeensä/)
Ref2016NTSve 14. Och medan de vistades där i flera dagar, framlade Festus Paulus sak för kungen
och sa: Det är en man som av Felix har lämnats kvar som fånge,
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TR Scriverer 15. περὶ οὗ, γενομένου μου εἰς Ἱεροσόλυμα, ἐνεφάνισαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ
οἱ πρεσβύτεροι τῶν Ἰουδαίων, αἰτούμενοι κατ’ αὐτοῦ δίκην.
Gr-East 15. περὶ οὗ γενομένου μου εἰς Ἱεροσόλυμα ἐνεφάνισαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
πρεσβύτεροι τῶν Ἰουδαίων αἰτούμενοι κατ’ αὐτοῦ δίκην·
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TKIS 15. Ollessani Jerusalemissa juutalaisten ylipapit ja vanhimmat esittivät syytteen vaatien
hänelle rangaistusta*.

FiSTLK2017 15. Käydessäni Jerusalemissa juutalaisten ylipapit ja vanhimmat ilmoittivat
syyttävänsä häntä ja pyysivät, että hänet tuomittaisiin.
Biblia1776 15. Josta, kuin minä Jerusalemissa olin, ylimmäiset papit ja Juudalaisten vanhimmat
tulivat ja ilmoittivat minulle, pyytäin tuomiota hänen ylitsensä.
CPR1642 15. Josta cuin minä Jerusalemis olin ylimmäiset Papit ja Judalaisten wanhimmat ilmoitit
minulle pyytäin duomiota hänen päällens.
UT1548 15. iosta quin mine Jerusalemis olin/ ne ylimeiset Papit/ ia wanhimat Juttaista ilmoitit
minulle/ pytedhen Domiota hende wastan.( josta kuin minä Jerusalemissa olin/ ne ylimmäiset
papit/ ja wanhimmat juuttaista ilmoitit minulle/ pyytäen tuomiota häntä wastaan.)
Ref2016NTSve 15. som översteprästerna och judarnas äldste underrättade (mig) om när jag kom
till Jerusalem och begärde (att få) honom dömd.
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TR Scriverer 16. πρὸς οὓς ἀπεκρίθην, ὅτι οὐκ ἔστιν ἔθος Ῥωμαίοις χαρίζεσθαί τινα

ἄνθρωπον εἰς ἀπώλειαν, πρὶν ἢ ὁ κατηγορούμενος κατὰ πρόσωπον ἔχοι τοὺς
κατηγόρους, τόπον τε ἀπολογίας λάβοι περὶ τοῦ ἐγκλήματος.
Gr-East 16. πρὸς οὓς ἀπεκρίθην ὅτι οὐκ ἔστιν ἔθος Ρωμαίοις χαρίζεσθαί τινα

ἄνθρωπον εἰς ἀπώλειαν πρὶν ἢ ὁ κατηγορούμενος κατὰ πρόσωπον ἔχοι τοὺς
κατηγόρους τόπον τε ἀπολογίας λάβοι περὶ τοῦ ἐγκλήματος.
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TKIS 16. Vastasin heille, ettei roomalaisten tapana ole luovuttaa ketään (tuhon omaksi) ennen kuin
syytetty on kasvokkain syyttäjäinsä kanssa ja on saanut tilaisuuden puolustautua syytöstä
vastaan.
FiSTLK2017 16. Mutta vastasin heille: 'Roomalaisten tapa ei ole antaa ketään alttiiksi, ennen kuin
syytetty on asetettu vastakkain syyttäjiensä kanssa ja on saanut puolustautua syytöstä vastaan.'
Biblia1776 16. Joille minä vastasin: ei se ole Roomalaisten tapa, että joku ihminen ennen annetaan
surmata, kuin se, jonka päälle kannetaan, saa päällekantajat rinnallensa ja saa tilan edestänsä
vastata kanteesta.

CPR1642 16. Joille minä wastaisin: ei se ole Romarein tapa että ihminen ennen mestatan cuin se
jonga päälle cannetan saa rijtaweljens siwuns seisoman ja saa idzens warjella candeista.
UT1548 16. Joille mine wastasin/ Ei ole se Romarein tapa/ ette Inhiminen ennen mestatan/ quin
se/ ionga päle cannetan/ sapi henen Rijtaweliens henen siusansa seisoman/ ia saapi sijan wariella
henens candeista.( Joille minä wastasin/ Ei ole se romarein tapa/ että ihminen ennen mestataan/
kuin se/ jonka päälle kannetaan/ saapi hänen riitaweljensä hänen siwussansa seisoman/ ja saapi
sijan warjella hänens kanteista.)
Ref2016NTSve 16. Jag svarade dem: Det är inte romersk sed att utlämna någon människa till att
dö, förrän den som blir anklagad har fått stå ansikte mot ansikte med sina anklagare och fått
tillfälle att försvara sig mot anklagelsen.
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TR Scriverer 17. συνελθόντων οὖν αὐτῶν ἐνθάδε, ἀναβολὴν μηδεμίαν ποιησάμενος, τῇ
ἑξῆς καθίσας ἐπὶ τοῦ βήματος, ἐκέλευσα ἀχθῆναι τὸν ἄνδρα•
Gr-East 17. συνελθόντων οὖν αὐτῶν ἐνθάδε ἀναβολὴν μηδεμίαν ποιησάμενος τῇ ἑξῆς
καθίσας ἐπὶ τοῦ βήματος ἐκέλευσα ἀχθῆναι τὸν ἄνδρα·
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TKIS 17. Kun he siis olivat kokoontuneet tänne, niin viipymättä seuraavana päivänä istuuduin
tuomarinistuimelle ja käskin tuoda miehen.
FiSTLK2017 17. Kun he olivat kokoontuneet tänne, istuin viivyttelemättä seuraavana päivänä
tuomarinistuimelle ja käskin tuoda miehen eteeni.
Biblia1776 17. Sentähden kuin he tänne kokoon tulivat, istuin minä kohta toisena päivänä
viivyttelemättä tuomio-istuimelle, ja käskin miehen tuoda edes.
CPR1642 17. Sentähden cosca he tänne tulit istuin minä cohta toisna päiwänä ilman wijwyttelemät
oikeuteen ja käskin miehen edestuoda.
UT1548 17. Senteden coska he sis tenne tulit/ ilman wipymet/ cochta toisna peiuen/ istuin mine
Oikiun edesse/ ia keskin sen Miehen edestoota.( Sentähden koska he siis tänne tulit/ ilman
wiipymät/ kohta toisena päiwänä/ istuin minä oikeuden edessä/ ja käskin sen miehen edestuoda.)
Ref2016NTSve 17. Därför, då de kom hit, satte jag mig utan dröjsmål nästa dag på domarsätet och
befallde att mannen skulle föras fram.

18
TR Scriverer 18. περὶ οὗ σταθέντες οἱ κατήγοροι οὐδεμίαν αἰτίαν ἐπέφερον ὧν
ὑπενόουν ἐγώ,
Gr-East 18. περὶ οὗ σταθέντες οἱ κατήγοροι οὐδεμίαν αἰτίαν ἐπέφερον ὧν ὑπενόουν
ἐγὼ,
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TKIS 18. Astuttuaan esiin syyttäjät eivät esittäneet häntä vastaan yhtään niistä syytöksistä, joita
olin arvellut,
FiSTLK2017 18. Mutta kun hänen syyttäjänsä seisoivat hänen ympärillään, he eivät syyttäneet
häntä mistään sellaisesta rikoksesta, kuin minä olin odottanut,
Biblia1776 18. Kuin päällekantajat tulivat, niin ei he yhtään syytä tuoneet edes niistä, mitä minä
luulin.
CPR1642 18. Cosca päällecandajat tulit nijn ei he yhtän syytä edestuonet cuin minä taisin luulla:
UT1548 18. Coska sis Candaijat edestulit/ eiuet he ychten Syte edestooneet/ ioista mine pahasti
lwlin.( Koska siis kantajat edestulit/ eiwät he yhtään syytä edestuoneet/ joista minä pahasti luulin.)
Ref2016NTSve 18. Men då anklagarna kom fram, kom de inte med någon anklagelse mot honom
för sådant som jag hade tänkt,
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TR Scriverer 19. ζητήματα δέ τινα περὶ τῆς ἰδίας δεισιδαιμονίας εἶχον πρὸς αὐτόν, καὶ
περί τινος Ἰησοῦ τεθνηκότος, ὃν ἔφασκεν ὁ Παῦλος ζῇν.
Gr-East 19. ζητήματα δέ τινα περὶ τῆς ἰδίας δεισιδαιμονίας εἶχον πρὸς αὐτὸν καὶ περί
τινος Ἰησοῦ τεθνηκότος, ὃν ἔφασκεν ὁ Παῦλος ζῆν.
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TKIS 19. vaan heillä oli häntä vastaan joitakin riitakysymyksiä omasta uskonnostaan ja jostain
Jeesuksesta, joka oli kuollut mutta, jonka Paavali väitti elävän.
FiSTLK2017 19. vaan heillä oli häntä vastaan riitaa joistakin heidän uskonasioistaan ja jostakin
Jeesuksesta, joka oli kuollut, mutta jonka Paavali väitti elävän.
Biblia1776 19. Mutta heillä oli muutamia kysymyksiä häntä vastaan heidän taikauksistansa ja
yhdestä kuolleesta Jesuksesta, jonka Paavali todisti elävän.
CPR1642 19. Mutta heillä oli muutamita kysymyxiä händä wastan heidän taicauxistans ja yhdest
cuolluest Jesuxest jonga Pawali todisti eläwän.
UT1548 19. Mutta heille oli mutomat Kysymiset hende wastan heiden Taicouxistans/ ia ydhest
coolludhesta Iesusesta/ Jonga Pauali todhisti eleuen.( Mutta hellä oli muutamat kysymiset häntä
wastaan heidän taikouksistansa/ ja yhdestä kuolleesta Jesuksesta/ Jonka Pawali todisti eläwän.)
Ref2016NTSve 19. utan hade tvistefrågor mot honom om deras gudsdyrkan, och om en viss Jesus
som var död, vilken Paulus påstod var i livet.
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TR Scriverer 20. ἀπορούμενος δὲ ἐγὼ εἰς τὴν περὶ τούτου ζήτησιν, ἔλεγον, εἰ βούλοιτο
πορεύεσθαι εἰς Ἱερουσαλήμ, κἀκεῖ κρίνεσθαι περὶ τούτων.
Gr-East 20. ἀπορούμενος δὲ ἐγὼ τὴν περὶ τούτων ζήτησιν ἔλεγον εἰ βούλοιτο
πορεύεσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα κἀκεῖ κρίνεσθαι περὶ τούτων.
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TKIS 20. Kun olin epätietoinen tämän asian tutkimisesta, kysyin tahtoiko hän lähteä Jerusalemiin ja
siellä käydä oikeutta tästä asiasta.
FiSTLK2017 20. Kun olin epätietoinen, miten tällainen asia oli tutkittava, kysyin, tahtoiko hän
mennä Jerusalemiin ja siellä vastata näihin syytöksiin.
Biblia1776 20. Vaan että minä siitä kysymyksestä epäilin, kysyin minä, josko hän olis tahtonut
mennä Jerusalemiin ja siellä näistä tuomittaa.
CPR1642 20. Ja että minä sijtä kysymyxest epäilin kysyin minä ios hän olis tahtonut mennä
Jerusalemijn ja siellä olis näistä duomittu.
UT1548 20. Ja ette mine epeilin sijte Kysymisesta/ nin mine sanoin/ Jos hen tachtoi menne
Jerusalemijn/ ia sielle neiste domitta.( Ja että minä epäilin siitä kysymisestä/ niin minä sanoin/

Jos hän tahtoi mennä Jerusalemiin/ ja siellä näistä tuomittaa.)
Ref2016NTSve 20. Och eftersom jag inte visste hur jag skulle handla i denna tvist, frågade jag om
han ville fara till Jerusalem och där ställas inför rätta i denna sak.
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TR Scriverer 21. τοῦ δὲ Παύλου ἐπικαλεσαμένου τηρηθῆναι αὐτὸν εἰς τὴν τοῦ Σεβαστοῦ
διάγνωσιν, ἐκέλευσα τηρεῖσθαι αὐτόν, ἕως οὗ πέμψω αὐτὸν πρὸς Καίσαρα.
Gr-East 21. τοῦ δὲ Παύλου ἐπικαλεσαμένου τηρηθῆναι αὐτὸν εἰς τὴν τοῦ Σεβαστοῦ
διάγνωσιν, ἐκέλευσα τηρεῖσθαι αὐτὸν ἕως οὗ πέμψω αὐτὸν πρὸς Καίσαρα.
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TKIS 21. Mutta kun Paavali esitti vetoomuksen, että hänet oli säilytettävä majesteetin tutkittavaksi,
käskin vartioida häntä, kunnes lähetän hänet keisarin eteen."
FiSTLK2017 21. Mutta kun Paavali vetosi ja vaati, että hänet oli säilytettävä majesteetin
tutkittavaksi, käskin vartioida häntä, kunnes lähetän hänet keisarin eteen."
Biblia1776 21. Mutta koska Paavali lykkäsi asiansa keisarin tutkimisen alle, annoin minä hänen
kätkettää, siihen asti kuin minä hänen keisarin tykö lähettäisin.
CPR1642 21. Mutta cosca Pawali lyckäis asians Keisarin ala annoin minä hänen kätkettä sijhenasti
cuin minä hänen Keisarin tygö lähetäisin.
UT1548 21. Mutta quin Pauali lyckäsi asians Keisarin tundemisen ala/ nin mine annoin henen
ketkette/ sihenasti ette mine leheteisin henen Keisarin tyge.( Mutta kuin Pawali lykkäsi asiansa
keisarin tuntemisen alle/ niin minä annoin hänen kätkettää/ siihen asti että minä lähettäisin hänen
keisarin tykö.)
Ref2016NTSve 21. Men då Paulus yrkade på att få bli kvar för att få sin sak avgjord inför Augustus,
gav jag order att han skulle hållas i förvar till dess jag kunde sända honom till kejsaren.
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TR Scriverer 22. Ἀγρίππας δὲ πρὸς τὸν Φῆστον ἔφη, Ἐβουλόμην καὶ αὐτὸς τοῦ
ἀνθρώπου ἀκοῦσαι. ὁ δέ, Αὔριον, φησίν, ἀκούσῃ αὐτοῦ.
Gr-East 22. Ἀγρίππας δὲ πρὸς τὸν Φῆστον ἔφη· Ἐβουλόμην καὶ αὐτὸς τοῦ ἀνθρώπου
ἀκοῦσαι. ὁ δέ, Αὔριον, φησίν, ἀκούσῃ αὐτοῦ.
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TKIS 22. Niin Agrippa sanoi Festukselle: "Minäkin haluaisin kuulla sitä miestä." Tämä vastasi:
"Huomenna olet kuuleva häntä."
FiSTLK2017 22. Agrippa sanoi Festukselle: "Tahtoisin itsekin kuulla sitä miestä." Tämä sanoi:
"Huomenna saat häntä kuulla."
Biblia1776 22. Niin Agrippa sanoi Festukselle: minäkin kuulisin mielelläni sitä miestä. Hän sanoi:
huomenna saat sinä häntä kuulla.
CPR1642 22. NIin Agrippa sanoi Festuxelle: minä cuulisin myös mielelläni sitä miestä. Hän sanoi:
huomena saat sinä händä cuulla.
UT1548 22. Nin sanoi Agrippa Festuselle/ Cwlisin mineki kernasti site Mieste. Nin hen sanoi/
Homena sine saat henen cwlla.( Niin sanoi Agrippa Festukselle/ Kuulisin minäkin kernaasti sitä
miestä. Niin hän sanoi/ Huomenna sinä saat hänen kuulla.)
Ref2016NTSve 22. Då sa Agrippa till Festus: Jag vill också själv gärna höra mannen. Han sa: I
morgon ska du få höra honom.
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TR Scriverer 23. Τῇ οὖν ἐπαύριον, ἐλθόντος τοῦ Ἀγρίππα καὶ τῆς Βερνίκης μετὰ πολλῆς

φαντασίας, καὶ εἰσελθόντων εἰς τὸ ἀκροατήριον, σύν τε τοῖς χιλιάρχοις καὶ ἀνδράσι
τοῖς κατ’ ἐξοχὴν οὖσι τῆς πόλεως, καὶ κελεύσαντος τοῦ Φήστου, ἤχθη ὁ Παῦλος.
Gr-East 23. Τῇ οὖν ἐπαύριον ἐλθόντος τοῦ Ἀγρίππα καὶ τῆς Βερνίκης μετὰ πολλῆς

φαντασίας καὶ εἰσελθόντων εἰς τὸ ἀκροατήριον σύν τε τοῖς χιλιάρχοις καὶ ἀνδράσι
τοῖς κατ’ ἐξοχὴν οὖσι τῆς πόλεως, καὶ κελεύσαντος τοῦ Φήστου ἤχθη ὁ Παῦλος.
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TKIS 23. Kun siis Agrippa ja Bernike olivat seuraavana päivänä tulleet suuresti komeillen ja
menneet oikeussaliin komentajien ja kaupungin ylhäisten miesten kanssa, niin Paavali tuotiin sinne
Festuksen käskystä.
FiSTLK2017 23. Seuraavana päivänä Agrippa ja Bernike saapuivat suurella loistolla ja menivät
oikeussaliin tuhannenpäälliköiden ja kaupungin ylhäisten miesten kanssa, ja Paavali tuotiin
Festuksen käskystä sinne.
Biblia1776 23. Ja toisena päivänä tuli Agrippa ja Bernise suurella koreudella, ja menivät
raastupaan, päämiesten ja kaupungin ylimmäisten kanssa, ja Paavali tuotiin edes Festuksen
käskyn jälkeen.
CPR1642 23. Ja toisna päiwänä tuli Agrippa ja Bernice suurella coreudella Rastupan Päämiesten ja
Caupungin ylimmäisten cansa. Ja Pawali tuotin edes Festuxen käskyn jälken.
UT1548 23. Ja toisna peiuen tuli Agrippa ia Bernice swren Pramin cansa/ ia sisellekeuit
Radztupan/ Pämiesten ia Caupungin Ylimeisten cansa. Ja Pauali edestootin Festusen keskyn
ielkin.( Ja toisena päiwänä tuli Agrippa ja Bernice suuren prameuden kanssa/ ja sisälle käwit
raastupaan/ päämiesten ja kaupungin ylimmäisten kanssa. Ja Pawali edestuotiin Festuksen
käskyn jälkeen.)
Ref2016NTSve 23. Och nästa dag kom Agrippa och Bernice med stor prakt och gick in i domsalen
tillsammans med befälhavarna och de främsta männen i staden. Och på Festus befallning fördes
Paulus fram.
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TR Scriverer 24. καί φησιν ὁ Φῆστος, Ἀγρίππα βασιλεῦ, καὶ πάντες οἱ συμπαρόντες

ἡμῖν ἄνδρες, θεωρεῖτε τοῦτον περὶ οὗ πᾶν τὸ πλῆθος τῶν Ἰουδαίων ἐνέτυχόν μοι ἔν
τε Ἱεροσολύμοις καὶ ἐνθάδε, ἐπιβοῶντες μὴ δεῖν ζῇν αὐτὸν μηκέτι.
Gr-East 24. καί φησιν ὁ Φῆστος· Ἀγρίππα βασιλεῦ καὶ πάντες οἱ συμπαρόντες ἡμῖν

ἄνδρες, θεωρεῖτε τοῦτον περὶ οὗ πᾶν τὸ πλῆθος τῶν Ἰουδαίων ἐνέτυχόν μοι ἔν τε
Ἱεροσολύμοις καὶ ἐνθάδε, ἐπιβοῶντες μὴ δεῖν ζῆν αὐτὸν μηκέτι.
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TKIS 24. Festus sanoi: "Kuningas Agrippa ja kaikki miehet, jotka kanssamme olette läsnä, näette
hänet, jonka vuoksi koko juutalaisten joukko sekä Jerusalemissa että täällä on kääntynyt puoleeni
huutaen, ettei hänen sovi enää elää.
FiSTLK2017 24. Festus sanoi: "Kuningas Agrippa ja kaikki muut, jotka meidän kanssamme olette
läsnä, tässä näette sen miehen, jonka tähden koko juutalaisten joukko sekä Jerusalemissa että
täällä on ahdistanut minua huutaen, ettei hänen pidä enää saada elää.
Biblia1776 24. Ja Festus sanoi: kuningas Agrippa ja kaikki miehet, jotka tässä meidän kanssamme
olette, te näette sen, josta kaikki Juudalaisten joukko on minua rukoillut Jerusalemissa ja myös
täällä, huutain, ettei hänen pitäisi enempi elämän.
CPR1642 24. Ja Festus sanoi: Cuningas Agrippa ja caicki miehet jotca täsä meidän cansam oletta
te näette nyt sen miehen josta caicki Judalaisten cocous on minua rucoillut Jerusalemis ja myös
täällä huutain ettei hänen pidäis enämbi elämän.
UT1548 24. Ja Festus sanoi/ Kuningas Agrippa ia caiki te Miehet/ iotca ynne tesse meiden cansan
oletta/ Tesse te näet sen Miehen/ iosta caiki Juttain cocous ombi minua rucollut/ Jerusalemis ia
mös täle hwtadhen/ Ettei henen tulisi enembi ele.( Ja Festus sanoi/ Kuningas Agrippa ja kaikki te
miehet/ jotka tässä meidän kanssa olette/ Tässä te näet sen miehen/ josta kaikki juuttain kokous
ompi minua rukoillut/ Jerusalemissa ja myös tälle huutaen/ ettei häne tulisi enempi elää.)
Ref2016NTSve 24. Och Festus sa: Kung Agrippa och alla män som är närvarande med oss, här ser
ni den man för vars skull hela skaran av judar har vänt sig till mig, både i Jerusalem och här, och
högljutt krävt att han inte borde få leva längre.
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TR Scriverer 25. ἐγὼ δὲ καταλαβόμενος μηδὲν ἄξιον θανάτου αὐτὸν πεπραχέναι, καὶ
αὐτοῦ δὲ τούτου ἐπικαλεσαμένου τὸν Σεβαστόν, ἔκρινα πέμπειν αὐτόν.
Gr-East 25. ἐγὼ δὲ καταλαβόμενος μηδὲν ἄξιον θανάτου αὐτὸν πεπραχέναι, καὶ αὐτοῦ
δὲ τούτου ἐπικαλεσαμένου τὸν Σεβαστὸν, ἔκρινα πέμπειν αὐτόν.
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TKIS 25. Mutta huomattuani, ettei hän ole tehnyt mitään kuoleman ansaitsevaa, ja kun hän itsekin
vetosi majesteettiin, päätin lähettää hänet sinne.
FiSTLK2017 25. Minä kuitenkin huomasin, ettei hän ole tehnyt mitään, mikä ansaitsisi kuoleman.
Mutta kun hän itse vetosi majesteettiin, päätin lähettää hänet sinne.
Biblia1776 25. Mutta kuin minä ymmärsin, ettei hän ollut mitään kuoleman ansiota tehnyt, ja että
hän myös itse turvasi keisariin, niin minä aioin hänen sinne lähettää.
CPR1642 25. Mutta cuin minä cuulin ettei hän ollut mitän paha tehnyt josta hän olis hengens
rickonut.
UT1548 25. Mutta mine leusin ettei hen miten paha tehnyt ollut/ iosta he' olis hengens rickonut.(
Mutta minä löysin ettei hän mitään pahaa tehnyt ollut/ josta hän olisi henkensä rikkonut.)
Ref2016NTSve 25. Men då jag har funnit att han inte har gjort något som är värt döden, och då han
själv har vädjat till Augustus, har jag beslutat att skicka honom (dit).
26
TR Scriverer 26. περὶ οὗ ἀσφαλές τι γράψαι τῷ κυρίῳ οὐκ ἔχω. διὸ προήγαγον αὐτὸν
ἐφ’ ὑμῶν, καὶ μάλιστα ἐπὶ σοῦ, βασιλεῦ Ἀγρίππα, ὅπως τῆς ἀνακρίσεως γενομένης

σχῶ τί γράψαι
Gr-East 26. περὶ οὗ ἀσφαλές τι γράψαι τῷ κυρίῳ οὐκ ἔχω· διὸ προήγαγον αὐτὸν ἐφ’

ὑμῶν καὶ μάλιστα ἐπὶ σοῦ, βασιλεῦ Ἀγρίππα, ὅπως τῆς ἀνακρίσεως γενομένης σχῶ τι
γράψαι.
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TKIS 26. Mitään varmaa minulla ei ole hänestä herralleni kirjoitettavaa. Sen vuoksi toin hänet
eteenne ja varsinkin sinun eteesi, kuningas Agrippa, jotta minulla kuulustelun tapahduttua olisi
jotain kirjoitettavaa.
FiSTLK2017 26. Mitään varmaa minulla ei kuitenkaan ole, mitä hänestä herralleni kirjoittaisin. Sen
vuoksi tuotin hänet teidän eteenne ja varsinkin sinun eteesi, kuningas Agrippa, että minulla
tutkinnan tapahduttua olisi, mitä kirjoittaa.

Biblia1776 26. Josta ei minulla ole mitään vahvaa herralle kirjoittaa: sentähden tuotin minä hänen
teidän eteenne, ja enimmiten sinun etees, kuningas Agrippa, että kuin hänen asiansa visummasti
tutkittaisiin, minulla olis jotakin kirjoittamista;
CPR1642 26. Ja että hän myös turwais Keisarijn nijn minä aiwoin hänen sinne lähettä. Josta ei
minulla ole mitän wahwa Herralle kirjoitta: sentähden tuotin minä hänen teidän eteen ja enimmitten
sinun etees Cuningas Agrippa että cosca hänen asians wisummast tutkitaisin nijn minäkin saisin
jotakin kirjoittamista:
UT1548 26. Waan ette hen itzens lyckesi Keisarin ala/ nin mine mös aiwoin henen sinne lehette.
Josta ei ole minulla miteken wahua HErralle kirioitta. Senteden mine tootin henen teiden eten/ Ja
enimitten sinun etes Kuningas Agrippa/ senpäle ette coska henen asians wisumasti olis tutkittu/
saisin iotakin kirioitamista.( Waan etteä hän itsensä lykkäsi keisarin alle/ niin minä myös aion
hänen sinne lähettää. Josta ei ole minulla mitäkään wahwaa herralle kirjoittaa. Sentähden minä
tuotin hänen teidän eteen/ Ja enimmiten sinun eteesi kuningas Agrippa/ senpäälle että koska
hänen asiansa wisummasti olisi tutkittu/ saisin jotakin kirjoittamista.)
Ref2016NTSve 26. Jag har inte något säkert att skriva angående honom till min herre. Därför har
jag fört fram honom inför er och särskilt inför dig, kung Agrippa, för att jag ska ha något att skriva
när förhöret är över.
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TR Scriverer 27. ἄλογον γάρ μοι δοκεῖ, πέμποντα δέσμιον, μὴ καὶ τὰς κατ’ αὐτοῦ αἰτίας
σημᾶναι.
Gr-East 27. ἄλογον γάρ μοι δοκεῖ πέμποντα δέσμιον μὴ καὶ τὰς κατ’ αὐτοῦ αἰτίας
σημᾶναι.
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TKIS 27. Sillä minusta näyttää typerältä lähettää vanki antamatta samalla tietää häneen
kohdistettuja syytöksiä."
FiSTLK2017 27. Sillä mielettömältä näyttää minusta lähettää vanki, antamatta tietää häntä vastaan
tehtyjä syytöksiä."
Biblia1776 27. Sillä se on minun nähdäkseni toimetoin, että hän sidottuna lähetetään, ja ei hänen
syytänsä ilmoiteta.
CPR1642 27. Sillä se on minun nähdäxeni wäärin että hän sidottuna lähetetän ja ei hänen syytäns
ilmoiteta josta hänen päällens cannetan.
UT1548 27. Sille minun nädhexeni on se wärin lehette hende sidhottuna/ ia ei henen Sytens
ilmoitta/ Josta henen pälense cannetan.( Sillä minun nähdäkseni on se wäärin lähettää häntä
sidottuna/ ja ei hänen syytänsä ilmoittaa/ Josta hänen päällensä kannetaan.)
Ref2016NTSve 27. För det förefaller mig meningslöst att skicka en fånge utan att ange vad han är
anklagad för.

Apostolien teot 26 (Acts
1
TR Scriverer 1. Ἀγρίππας δὲ πρὸς τὸν Παῦλον ἔφη, Ἐπιτρέπεταί σοι ὑπὲρ σεαυτοῦ
λέγειν. τότε ὁ Παῦλος ἀπελογεῖτο, ἐκτείνας τὴν χεῖρα,
Gr-East 1. Ἀγρίππας δὲ πρὸς τὸν Παῦλον ἔφη· Ἐπιτρέπεταί σοι ὑπὲρ σεαυτοῦ λέγειν.
τότε ὁ Παῦλος ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἀπελογεῖτο·

Ἀγρίππας δὲ

πρὸς τὸν

Παῦλον ἔφη

ἐπιτρέπεταί σοι

Agrippas
de
pros ton
Paulon efē
epitrepetai
G67
G1161 G4314 G3588 G3972
G5346 G2010
niin Agrippa
Paavalille sanoi lupa on

λέγειν τότε

ὁ

Παῦλος ἀπελογεῖτο ἐκτείνας τὴν

ὑπὲρ

σεαυτοῦ

hyper
seautou
soi
G4671 G5228 G4572
sinulla edestäsi

χεῖρα

legein tote
ho
cheira
Paulos apelogeito ekteinas tēn
G3004 G5119 G3588 G3972 G626
G1614
G3588 G5495
puhua silloin
kätensä
Paavali puolustautui ojentaen
TKIS 1. Niin Agrippa sanoi Paavalille: "Sinun on lupa puhua puolestasi." Silloin Paavali ojensi
kätensä ja lausui puolustuksekseen:
FiSTLK2017 1. Agrippa sanoi Paavalille: "Sinun on lupa puhua puolestasi." Silloin Paavali ojensi
kätensä ja lausui puolustuksekseen:
Biblia1776 1. Niin Agrippa sanoi Paavalille: sinun on lupa puhua edestäs. Silloin Paavali ojensi
kätensä ja vastasi edestänsä:
CPR1642 1. AGrippa sanoi Pawalille: sinun on lupa puhua edestäs. Nijn Pawali ojensi kätens ja
puhui edestäns sanoden:
UT1548 1. AGrippa sis sanoi Paualille/ Lupa ombi sinun puhua edestes. Nin wlosoijensi Pauali
Kätens ia puhui edestens/( Agrippa siis sanoi Pawalille/ Lupa ompi sinun puhua edestäsi. Niin
ulosojensi Pawali kätensä ja puhui edestänsä.)
Ref2016NTSve 1. Då sa Agrippa till Paulus: Du har tillåtelse att tala för dig. Då räckte Paulus ut sin
hand och talade till sitt försvar:
2
TR Scriverer 2. Περὶ πάντων ὧν ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ Ἰουδαίων, βασιλεῦ Ἀγρίππα, ἥγημαι
ἐμαυτὸν μακάριον μέλλων ἀπολογεῖσθαι ἐπὶ σοῦ σήμερον•
Gr-East 2. Περὶ πάντων ὧν ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ Ἰουδαίων, βασιλεῦ Ἀγρίππα, ἥγημαι
ἐμαυτὸν μακάριον ἐπὶ σοῦ μέλλων ἀπολογεῖσθαι σήμερον,

περὶ

πάντων ὧν

ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ

Ἰουδαίων βασιλεῦ Ἀγρίππα ἥγημαι ἐμαυτὸν

peri
pantōn hōn
egkaloumai hypo Ioudaiōn
basileu Agrippa
G4012 G3956 G3739 G1458
G5259 G2453
G935
G67
kaikesta mistä syyttävät
juutalaiset kuningas Agrippa

μακάριον μέλλων ἀπολογεῖσθαι ἐπὶ
makarion mellōn apologeisthai
G3107
G3195
G626
onnellisena että saan puolustautua

σοῦ

hēgēmai emauton
G2233 G1683
itseäni
pidän

σήμερον·

sou
sēmeron
epi
G1909 G4675 G4594
edessäsi sinun tänään

TKIS 2. "Pidän itseäni onnellisena, kuningas Agrippa, kun saan edessäsi tänä päivänä puolustautua
kaikkea sitä vastaan, mistä juutalaiset minua syyttävät,
FiSTLK2017 2. "Pidän itseäni onnellisena, kuningas Agrippa, kun sinun edessäsi saan tänä päivänä
puolustautua kaikesta siitä, mistä juutalaiset minua syyttävät,
Biblia1776 2. Minä pidän itseni onnellisena, rakas kuningas Agrippa, että minä tänäpänä saan
sinun edessäs vastata kaikista niistä, mitä minun päälleni Juudalaisilta kannetaan,
CPR1642 2. Se on sangen minun mieleeni racas Cuningas Agrippa että minä tänäpän saan sinun
edesäs wastata caikista nijstä asioista joista minun päälleni Judalaisilda cannetan
UT1548 2. Se ombi sangen minu' mieleheni/ racas Kuningas Agrippa/ Ette minun pite tenepene
sinun edeses wastaman caikista nijste asioista ioista minun päleni Juttailda cannetan/( Se ompi
sangen minun mieleeni/ rakas kuningas Agrippa/ Että minun pitää tänäpäiwänä sinun edessäsi
wastaamaan kaikista niistä asioista joista minun päälleni juuttailta kannetaan/)
Ref2016NTSve 2. Jag är lycklig över att jag i dag ska försvara mig inför dig, kung Agrippa,
angående allt som jag anklagas för av judarna,
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TR Scriverer 3. μάλιστα γνώστην ὄντα σὲ εἰδὼς πάντων τῶν κατὰ Ἰουδαίους ἐθῶν τε
καὶ ζητημάτων• διὸ δέομαί σου, μακροθύμως ἀκοῦσαί μου.
Gr-East 3. μάλιστα γνώστην ὄντα σε πάντων τῶν κατὰ Ἰουδαίους ἐθῶν τε καὶ
ζητημάτων· διὸ δέομαί σου μακροθύμως ἀκοῦσαί μου.
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TKIS 3. varsinkin, koska olet sekä juutalaisten kaikkien tapojen, että riitakysymysten tuntija. Sen
vuoksi pyydän sinua kärsivällisesti kuuntelemaan minua.

FiSTLK2017 3. varsinkin, koska sinä tarkkaan tunnet kaikki juutalaisten tavat ja riitakysymykset.
Sen tähden pyydän sinua kärsivällisesti kuulemaan minua.
Biblia1776 3. Liiatenkin että sinä tiedät kaikki tavat ja Juudalaisten kysymykset: sentähden rukoilen
minä sinua, että kärsivällisesti minua kuulisit.
CPR1642 3. Lijatengin että sinä tiedät caicki tawat ja Judalaisten kysymyxet. Sentähden rucoilen
minä sinua ettäs kärsiwäisestä minua cuulisit.
UT1548 3. Liatengi/ ette sine tiedhet caiki Tauat ia Juttain Kysymiset. Senteden mine rucolen
sinua/ Ettes kerssiueiseste minua cwlisit.( Liiatenkin/ että sinä tiedät kaikki tawat ja juuttain
kysymiset. Sentähden minä rukoilen sinua/ Ettäs kärsiwäisesti minua kuulisit.)
Ref2016NTSve 3. särskilt (därför att jag) vet att du mycket väl känner till judarnas alla seder och
tvistefrågor. Därför ber jag dig att du vill höra på mig med tålamod.
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TR Scriverer 4. τὴν μὲν οὖν βίωσίν μου τὴν ἐκ νεότητος, τὴν ἀπ’ ἀρχῆς γενομένην ἐν τῷ
ἔθνει μου ἔν Ἱεροσολύμοις, ἴσασι πάντες οἱ Ἰουδαῖοι,
Gr-East 4. Τὴν μὲν οὖν βίωσίν μου τὴν ἐκ νεότητος τὴν ἀπ’ ἀρχῆς γενομένην ἐν τῷ
ἔθνει μου ἐν Ἱεροσολύμοις ἴσασι πάντες Ἰουδαῖοι,
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TKIS 4. Kaikki juutalaiset tuntevat varmasti nuoruudestani asti elämäni, joka alusta lähtien on
kulunut kansani keskellä [ja] Jerusalemissa.
FiSTLK2017 4. Kaikki juutalaiset tuntevat elämäni nuoruudestani asti, koska alusta alkaen olen
elänyt kansani keskuudessa ja Jerusalemissa.
Biblia1776 4. Kaikki tosin Juudalaiset tietävät minun elämäni hamasta nuoruudesta, kuin se alusta
on ollut minun kansani seassa Jerusalemissa:
CPR1642 4. CAicki tosin Judalaiset tietäwät minun elämäni hamast nuorudest nijn cuin se algusta
ollut tämän Canssan seas Jerusalemis:
UT1548 4. Nin tieteuet tosin caiki Juttat minun Elemeni hamast Noorudhesta/ quin se on ollut
alghusta temen Canssan seas Jerusalemis/( Niin tietäwät tosin kaikki juuttaat minun elämäni
hamasta nuoruudesta/ kuin se on ollut alusta tämän kansan seassa Jerusalemissa/)

Ref2016NTSve 4. Hur jag alltså har levt mitt liv från min ungdom, sådant det har varit från början
bland mitt folk i Jerusalem, det känner alla judar till.
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TR Scriverer 5. προγινώσκοντές με ἄνωθεν, ἐὰν θέλωσι μαρτυρεῖν, ὅτι κατὰ τὴν
ἀκριβεστάτην αἵρεσιν τῆς ἡμετέρας θρησκείας ἔζησα Φαρισαῖος.
Gr-East 5. προγινώσκοντές με ἄνωθεν, ἐὰν θέλωσι μαρτυρεῖν, ὅτι κατὰ τὴν
ἀκριβεστάτην αἵρεσιν τῆς ἡμετέρας θρησκείας ἔζησα Φαρισαῖος.
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G3754 G2596 G3588
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TKIS 5. He tuntevat minut ennestään — jos tahtovat todistaa — että minä uskontomme
ankarimman lahkon mukaan olen elänyt fariseuksena.
FiSTLK2017 5. He tuntevat minut jo entuudestaan, jos tahtovat sen todistaa, että meidän
uskontomme ankarimman lahkon mukaan olen elänyt fariseuksena.
Biblia1776 5. Jotka minun ennen ovat tunteneet, (jos he tahtoisivat todistaa,) että minä meidän
jumalanpalveluksen kaikkein ahkerimman eriseuran jälkeen olin Pharisealainen.
CPR1642 5. Jotca minun ennen owat tundenet jos he tahdoisit todista: Sillä minä olen yxi
Phariseus joca on caickein cowin eriseura meidän jumalan palweluxesam.
UT1548 5. iotca minun ennen ouat tundeneet/ ios he tadhoisit todhista. Sille mine olen ollut yxi
Phariseus ioca on caikein couin Eriseura meiden Jumalanpalueluxes.( jotka minun ennen owat
tunteneet/ jos he tahtoisit todistaa. Sillä minä olen ollut yksi phariseus joka on kaikkein kowin
eriseura meidän jumalanpalweluksessa.)
Ref2016NTSve 5. De som förut har känt mig kan vittna om de vill, att jag levde som farisé, det
strängaste partiet i vår gudsdyrkan.
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TR Scriverer 6. καὶ νῦν ἐπ’ ἐλπίδι τῆς πρὸς τοὺς πατέρας ἐπαγγελίας γενομένης ὑπὸ τοῦ
Θεοῦ ἕστηκα κρινόμενος,
Gr-East 6. καὶ νῦν ἐπ’ ἐλπίδι τῆς πρὸς τοὺς πατέρας ἐπαγγελίας γενομένης ὑπὸ τοῦ
Θεοῦ ἕστηκα κρινόμενος,

καὶ

νῦν

ἐπ’

πρὸς τοὺς

ἐλπίδι τῆς

πατέρας ἐπαγγελίας γενομένης ὑπὸ
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genomenēs hypo
G5259
G1096
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ἕστηκα κρινόμενος

tou
Theou
hestēka krinomenos
G3588 G2316
G2476 G2919
Jumalan/ Jumalan isillemme antaman lupauksen seison tuomittavana
TKIS 6. Nyt seison tuomittavana sen lupauksen herättämän toivon vuoksi, jonka Jumala on antanut
isillemme
FiSTLK2017 6. Nyt seison oikeuden edessä sen tähden, että panen toivoni siihen lupaukseen, jonka
Jumala on isillemme antanut
Biblia1776 6. Ja minä seison nyt tässä oikeuden edessä toivon tähden sen lupauksen päälle, joka
Jumalalta on meidän isillemme tapahtunut:
CPR1642 6. Ja minä seison nyt täsä ja minun päälleni cannetan sijtä toiwost sen lupauxen tähden
joca Jumalalda on meidän Isillem tapahtunut:
UT1548 6. Ja nyt mine seison tesse Oikiude' edesse/ ia minu' päleni cannetan sijte toiuost sen
Lupauxe' päle/ ioca Jumalalda on tapachtanut meiden Isille/( Ja nyt minä seison tässä oikeuden
edessä/ ja minun päälleni kannetaan siitä toiwosta sen lupauksen päälle/ joka Jumalalta on
tapahtunut meidän isille/)
Ref2016NTSve 6. Och nu står jag här inför rätta för hoppet om det löfte som gavs av Gud till våra
fäder,
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TR Scriverer 7. εἰς ἣν τὸ δωδεκάφυλον ἡμῶν ἐν ἐκτενείᾳ νύκτα καὶ ἡμέραν λατρεῦον
ἐλπίζει καταντῆσαι• περὶ ἧς ἐλπίδος ἐγκαλοῦμαι, βασιλεῦ Ἀγρίππα, ὑπὸ τῶν
Ἰουδαίων.
Gr-East 7. εἰς ἣν τὸ δωδεκάφυλον ἡμῶν ἐν ἐκτενείᾳ νύκτα καὶ ἡμέραν λατρεῦον ἐλπίζει
καταντῆσαι· περὶ ἧς ἐλπίδος ἐγκαλοῦμαι, βασιλεῦ Ἀγρίππα, ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων.
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TKIS 7. ja jonka toteutumisen kaksitoista sukukuntaamme yötä päivää lakkaamatta Jumalaa
palvellen toivovat kokevansa. Tämän toivon vuoksi, kuningas (Agrippa), juutalaiset minua syyttävät.
FiSTLK2017 7. ja jonka meidän kaksitoista sukukuntaamme, yötä päivää hartaasti palvellen
Jumalaa, toivovat heille toteutuvan. Tämän toivon tähden, kuningas, juutalaiset minua syyttävät.
Biblia1776 7. Johonka meidän kaksitoistakymmentä sukukuntaa toivovat tulevansa, palvellen
Jumalaa yötä ja päivää. Tämän toivon tähden kannetaan Juudalaisilta minun päälleni, rakas
kuningas Agrippa.
CPR1642 7. Johonga toiwoon ne caxitoistakymmendä meidän suculaistam toiwoit tulewans
palwellen Jumalata yötä ja päiwä. Tämän toiwon tähden cannetan Judalaisilda minun päälleni
racas Cuningas Agrippa.
UT1548 7. ioho'ga Toiuohon ne caxitoistakyme'de meiden Sukua toiuoit tuleuans/ paluelle'
sitewarte' Jumalata öte ia peiue alinomaisest/ Teme' saman Toiuon tedhen cannetan minun päleni
Juttailda/ racas Kuningas Agrippa.( johonka toiwoon ne kaksitoista kymmentä meidän sukua
toiwoit tulewansa/ palwellen sitä warten Jumalata yötä ja päiwää alinomaisesti/ Tämän saman
toiwon tähden kannetaan minun päälleni juuttailta/ rakas kuningas Agrippa.)
Ref2016NTSve 7. till vilket våra tolv stammar, som tjänar (Gud) oavlåtligt natt och dag, hoppas nå
fram. För detta hopps skull, kung Agrippa, blir jag anklagad av judarna.
8 TR Scriverer 8. τί ἄπιστον κρίνεται παρ’ ὑμῖν, εἰ ὁ Θεὸς νεκροὺς ἐγείρει;
Gr-East 8. τί ἄπιστον κρίνεται παρ’ ὑμῖν εἰ ὁ Θεὸς νεκροὺς ἐγείρει;

τί

ἄπιστον
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ei
ho
Theos nekrous egeirei
G1487 G3588 G2316 G3498 G1453
että
Jumala kuolleet herättää

TKIS 8. Miksi teistä on uskomatonta, että Jumala herättää kuolleet?
FiSTLK2017 8. Miksi teistä on uskomatonta, että Jumala herättää kuolleet?
Biblia1776 8. Miksi se luotaan mahdottomaksi uskoa teidän tykönänne, että Jumala kuolleet
herättää?
CPR1642 8. Mixi se on ihmeteldäwä teidän tykönän että Jumala cuollet herättä.
UT1548 8. Mixi se o'bi vskomatoin teiden tykenen/ Ette Jumala Colleita ylesnostapi?( Miksi se
ompi uskomatoin teidän tykönän/ että Jumala kuolleita ylös nostaapi?)
Ref2016NTSve 8. Varför blir det av er ansett för otroligt att Gud uppväcker döda?
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TR Scriverer 9. ἐγὼ μὲν οὖν ἔδοξα ἐμαυτῷ πρὸς τὸ ὄνομα Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου δεῖν
πολλὰ ἐναντία πρᾶξαι•
Gr-East 9. ἐγὼ μὲν οὖν ἔδοξα ἐμαυτῷ πρὸς τὸ ὄνομα Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου δεῖν πολλὰ
ἐναντία πρᾶξαι·
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G3480
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Nasaretilaisen täytyy paljon vastaan olla/ paljon vastustaa
TKIS 9. Luulin minäkin, että minun tuli kiihkeästi vastustaa Jeesus Nasaretilaisen nimeä.
FiSTLK2017 9. Luulin minäkin, että minun tuli paljon taistella Jeesuksen, Nasaretilaisen, nimeä
vastaan,
Biblia1776 9. Minä tosin luulin itselläni, että minun piti paljo vastahakoisuutta tekemän Jesuksen
Natsarealaisen nimeä vastaan,
CPR1642 9. JA minäkin tosin luulin myös idzelläni paljo tekewäni cosca minä Jesuxen
Nazarenuxen Nime wastan olin:
UT1548 9. Ja mine tosin mös lwlin itzelleni/ palio tekeueni/ coska mine Iesusen Nazarenusen
Nimen wastanseisoin/( Ja minä tosin myös luulin itselleni/ paljon tekewäni/ koska minä Jesuksen
Nazarenuksen nimen wastaan seisoin/)
Ref2016NTSve 9. Jag för min del menade alltså att jag borde med all makt strida mot Jesu,
nasaréns, namn,
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TR Scriverer 10. ὃ καὶ ἐποίησα ἐν Ἱεροσολύμοις, καὶ πολλοὺς τῶν ἁγίων ἐγὼ φυλακαῖς

κατέκλεισα, τὴν παρὰ τῶν ἀρχιερέων ἐξουσίαν λαβών, ἀναιρουμένων τε αὐτῶν
κατήνεγκα ψῆφον.
Gr-East 10. ὃ καὶ ἐποίησα ἐν Ἱεροσολύμοις, καὶ πολλοὺς τῶν ἁγίων ἐγὼ ἐν φυλακαῖς

κατέκλεισα τὴν παρὰ τῶν ἀρχιερέων ἐξουσίαν λαβών, ἀναιρουμένων τε αὐτῶν
κατήνεγκα ψῆφον,
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TKIS 10. Niin teinkin Jerusalemissa. Suljin paljon pyhiä vankiloihin saatuani ylipapeilta valtuuden, ja
kun heitä tapettiin, äänestin sen puolesta.

FiSTLK2017 10. ja niin teinkin Jerusalemissa. Paljon pyhiä minä suljin vankiloihin saatuani
ylipapeilta siihen valtuuden, ja kun heitä tapettiin, annoin ääneni sen puolesta.
Biblia1776 10. Niinkuin minä myös tein Jerusalemissa, ja salpasin monta pyhää vankihuoneisiin,
kuin minä ylimmäisiltä papeilta olin saanut vallan; ja kuin he tapettiin, mielistyin minä heidän
tuomioonsa,
CPR1642 10. Nijncuin minä tein Jerusalemis ja salpaisin monda Pyhä Tornijn jonga päälle minä
ylimmäisildä Papeilda olin saanut wallan ja cosca he tapettin autin minäkin sijhen duomioon.
UT1548 10. Ninquin mine mös Jerusalemis tein/ ia mo'da Pyhe mine salpasin Tornijn/ ionga päle
mine wallan saanut olin/ nijlde Ylimeisilde Papilda/ Ja coska he tapettijt/ autin mineki sijhen
Domion.( Niinkuin minä myös Jerusalemissa tein/ ja monta pyhään minä salpasin torniin/ jonka
päälle minä wallan saanut olit/ niiltä ylimmäisiltä papeilta/ Ja koska he tapettiin/ autin minäkin
siihen tuomioon.)
Ref2016NTSve 10. vilket jag också gjorde i Jerusalem. Och många heliga kastade jag i fängelse,
sedan jag hade fått fullmakt av översteprästerna. Och då de blev dödade, röstade jag för (det).
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TR Scriverer 11. καὶ κατὰ πάσας τὰς συναγωγὰς πολλάκις τιμωρῶν αὐτούς, ἠνάγκαζον
βλασφημεῖν• περισσῶς τε ἐμμαινόμενος αὐτοῖς, ἐδίωκον ἕως καὶ εἰς τὰς ἔξω πόλεις.
Gr-East 11. καὶ κατὰ πάσας τὰς συναγωγὰς πολλάκις τιμωρῶν αὐτοὺς ἠνάγκαζον

βλασφημεῖν, περισσῶς τε ἐμμαινόμενος αὐτοῖς ἐδίωκον ἕως καὶ εἰς τὰς ἔξω πόλεις.
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TKIS 11. Kaikissa synagoogissa yritin rankaisemalla usein pakottaa heitä rienaamaan.
Raivotessani ylen määrin heitä vastaan vainosin heitä aina ulkomaan kaupunkeihin saakka."
FiSTLK2017 11. Kaikkialla synagogissa usein koetin rankaisemalla pakottaa heitä pilkkaamaan, ja
menin niin pitkälle raivossani heitä vastaan, että vainosin heitä aina ulkomaan kaupunkeihin
saakka.
Biblia1776 11. Ja rankaisin heitä usein jokaisessa synagogassa, ja vaadin heitä pilkkaamaan, ja
olin heitä vastaan ylönpalttisesti vimmattu, ja vainosin heitä hamaan ulkokaupunkeihin.
CPR1642 11. Ja rangaisin heitä usein jocaidzes Synagogas ja waadein heitä pilckaman ja olin heitä
wastan ylönpaldisest wimmattu ja wainoisin heitä haman muihingin Caupungeihin.

UT1548 11. Ja iocaitzes Sinagogas wsein mine heite rangaisin/ ia waadhin heite pilcaman/ ia olin
heiden wastans ylenpaltisesta cummittu/ Ja wainosin heite mös haman Wieraisin Caupungijn.( Ja
jokaisessa synagogassa usein minä heitä rankaisin/ ja waadin heitä pilkkaamaan/ ja olin heidän
wastaansa ylenpalttisesti kummittu( wimmattu)/ Ja wainosin heitä myös hamaan wieraisiin
kaupunkiin.)
Ref2016NTSve 11. Och jag straffade dem ofta i alla synagogor för att tvinga (dem) till hädelse, och
jag gick så långt i raseri mot dem att jag förföljde (dem) ända till utländska städer.
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TR Scriverer 12. ἐν οἷς καὶ πορευόμενος εἰς τὴν Δαμασκὸν μετ’ ἐξουσίας καὶ ἐπιτροπῆς
τῆς παρὰ τῶν ἀρχιερέων,
Gr-East 12. Ἐν οἷς καὶ πορευόμενος εἰς τὴν Δαμασκὸν μετ’ ἐξουσίας καὶ ἐπιτροπῆς τῆς
παρὰ τῶν ἀρχιερέων,

ἐν

οἷς

καὶ

πορευόμενος εἰς

τὴν

Δαμασκὸν μετ’

ἐξουσίας καὶ

Damaskon met
en
hois
kai
tēn
eksousias kai
poreuomenos eis
G1722 G3739 G2532 G4198
G2532
G1519 G3588 G1154
G3326 G1849
näissä myös kuljin
Damaskoon
valtuudella ja

ἐπιτροπῆς

τῆς

παρὰ τῶν

ἀρχιερέων

tēs
epitropēs
para tōn
archiereōn
G3588 G3844 G3588 G749
G2011
ylipappien
suostumuksella
TKIS 12. Kun näissä aikeissa matkustin (myös) Damaskoon ylipappien valtuutuksen ja
toimeksiannon nojalla,
FiSTLK2017 12. Kun näissä asioissa matkustin Damaskoon ylipappien valtuudella ja
suostumuksella,
Biblia1776 12. Jonka tähden minä myös matkustin Damaskuun ylimmäisten pappein voimalla ja
käskyllä.
CPR1642 12. Jongatähden minä myös matcustin Damascuun ylimmäisen Papin woimalla ja
käskyllä:
UT1548 12. Jonga syyn tedhen/ coska mine mös matkustin Damaskuun sen Ylimeisen Papin
woimalla ia keskylle/( Jonka syyn tähden/ koska minä myös matkustin Damaskoon sen
ylimmäisen papin woimalla ja käskyllä/)
Ref2016NTSve 12. När jag i detta ärende for till Damaskus med översteprästernas fullmakt och
uppdrag,
13
TR Scriverer 13. ἡμέρας μέσης, κατὰ τὴν ὁδὸν εἶδον, βασιλεῦ, οὐρανόθεν ὑπὲρ τὴν
λαμπρότητα τοῦ ἡλίου, περιλάμψαν με φῶς καὶ τοὺς σὺν ἐμοὶ πορευομένους.
Gr-East 13. ἡμέρας μέσης κατὰ τὴν ὁδὸν εἶδον, βασιλεῦ, οὐρανόθεν ὑπὲρ τὴν

λαμπρότητα τοῦ ἡλίου περιλάμψαν με φῶς καὶ τοὺς σὺν ἐμοὶ πορευομένους·
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TKIS 13. näin, oi kuningas, tiellä keskellä päivää taivaasta valon, auringon loistetta kirkkaamman,
loistavan minun ja matkatoverieni ympärillä.
FiSTLK2017 13. kuningas, näin tiellä keskellä päivää taivaasta tulevan valon, auringon paistetta
kirkkaamman, loistavan minun ja matkatoverieni ympärillä.
Biblia1776 13. Puolipäivän aikaan, rakas kuningas, näin minä tiellä yhden kirkkauden taivaasta,
kirkkaamman kuin auringon paisteen, joka valkeus ympäri valaisi minun ja ne, jotka minun
kanssani vaelsivat.
CPR1642 13. Mutta puolipäiwän aican ( racas Cuningas ) näin minä tiellä yhden kirckauden
Taiwasta kirckamman cuin Auringon paisten joca ymbärins walais minun ja ne jotca minun cansani
waelsit.
UT1548 13. nin polipeiue' aican( Racas Kuningas) mine nein tielle/ ette yxi Kircaus Taiuahasta/
kirca'bi quin Auringoisen Paiste/ ymberiwalghaisi minun/ ia ne/ iotca minun cansani waelsit.( niin
puolipäiwän aikaan( rakas kuningas) minä näin tiellä/ että yksi kirkkaus taiwaasta/ kirkkaampi kuin
aurinkoisen paiste/ ympäri walkaisi minun/ ja ne/ jotka minun kanssani waelsit.)
Ref2016NTSve 13. (fick) jag mitt på dagen, o konung, under färden se ett sken från himlen, klarare
än solens glans, kringstråla mig och dem som reste med mig.
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TR Scriverer 14. πάντων δὲ καταπεσόντων ἡμῶν εἰς τὴν γῆν, ἤκουσα φωνὴν λαλοῦσαν

πρός με καὶ λέγουσαν τῇ Ἑβραΐδι διαλέκτῳ, Σαούλ, Σαούλ, τί με διώκεις; σκληρόν
σοι πρὸς κέντρα λακτίζειν.
Gr-East 14. πάντων δὲ καταπεσόντων ἡμῶν εἰς τὴν γῆν ἤκουσα φωνὴν λαλοῦσαν πρός
με καὶ λέγουσαν τῇ Ἑβραΐδι διαλέκτῳ, Σαοὺλ Σαούλ, τί με διώκεις; σκληρόν σοι
πρὸς κέντρα λακτίζειν.
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TKIS 14. Kaaduimme kaikki maahan ja kuulin äänen puhuvan minulle (ja sanovan) heprean kielellä:
'Saul, Saul, miksi vainoat minua? Vaikea sinun on potkia tutkainta vastaan.'
FiSTLK2017 14. Me kaaduimme kaikki maahan, ja kuulin äänen sanovan minulle heprean kielellä:
'Saul, Saul, miksi vainoat minua? Työlästä sinun on potkia tutkainta vastaan.'
Biblia1776 14. Kuin me siis kaikki maahan lankesimme, kuulin minä äänen puhuvan minulleni ja
sanovan Hebrean kielellä: Saul, Saul, miksis minua vainoot? työläs on sinun tutkainta vastaan
potkia.
CPR1642 14. Cosca me sijs caicki maahan langeisimma cuulin minä änen puhuwan minulle Ebrean
kielellä sanoden: Saul Saul mixis minua wainot? työläs on sinun tutcainda wastan potkia.
UT1548 14. Coska me sis caiki mahan langesima/ cwlin mine änen puhuuan minulle Hebraican
kielelle/ ia sanoi/ Saul/ Saul/ mixis minua Wainot? Töles sinun ombi Tutkanda wastan potkia.(
Koska me siis kaikki maahan lankesimme/ kuulin minä äänen puhuwan minulla Hebraican kielellä/
ja sanoi/ Saul/ Saul/ miksi minua wainoat? Työläs sinun ompi tutkainta wastaan potkia.)
Ref2016NTSve 14. Och vi föll alla till marken, och jag hörde en röst tala till mig och säga på
hebreiska: Saul, Saul, varför förföljer du mig? (Det är) svårt för dig att spjärna mot udden.
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TR Scriverer 15. ἐγὼ δὲ εἶπον, Τίς εἶ, Κύριε. ὁ δὲ εἶπεν, Ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὃν σὺ
διώκεις.
Gr-East 15. ἐγὼ δὲ εἶπον· τίς εἶ, Κύριε; ὁ δὲ εἶπεν· ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις.
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TKIS 15. Niin minä sanoin: 'Kuka olet, Herra?' Ja Hän* vastasi: 'Olen Jeesus, jota sinä vainoat.
FiSTLK2017 15. Minä sanoin: 'Kuka olet, herra?' Herra sanoi: 'Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat.

Biblia1776 15. Niin minä sanoin: Herra, kukas olet? Hän sanoi: minä olen Jesus, jota sinä vainoot.
CPR1642 15. Nijn minä sanoin: HERra cucas olet? Hän sanoi: Minä olen Jesus jota sinä wainot.
UT1548 15. Nin mine sanoin/ HERRA/ cucas olet? Hen sanoi/ Mine olen IesuS iota sine wainot.(
Niin minä sanoin/ HERRA/ kukas olet? Hän sanoi/ Minä olen Jesus jota sinä wainoat.)
Ref2016NTSve 15. Då sa jag: Vem är du, Herre? Och han sa: Jag är Jesus, (den) som du förföljer.
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TR Scriverer 16. ἀλλὰ ἀνάστηθι, καὶ στῆθι ἐπὶ τοὺς πόδας σου• εἰς τοῦτο γὰρ ὤφθην
σοι, προχειρίσασθαί σε ὑπηρέτην καὶ μάρτυρα ὧν τε εἶδες, ὧν τε ὀφθήσομαί σοι,
Gr-East 16. ἀλλὰ ἀνάστηθι καὶ στῆθι ἐπὶ τοὺς πόδας σου· εἰς τοῦτο γὰρ ὤφθην σοι,
προχειρίσασθαί σε ὑπηρέτην καὶ μάρτυρα ὧν τε εἶδες ὧν τε ὀφθήσομαί σοι,
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TKIS 16. Mutta nouse ja seiso jaloillasi. Sillä sitä varten olen sinulle ilmestynyt, että asettaisin sinut
palvelijakseni, sekä sen todistajaksi, *mitä olet* nähnyt, että sen, mitä varten olen sinulle ilmestyvä.
FiSTLK2017 16. Mutta nouse ja seiso jaloillasi, sillä sitä varten olen sinulle ilmestynyt, että
asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä olet nähnyt, niin myös sen, minkä sinulle
ilmoitan.
Biblia1776 16. Mutta nouse ylös ja seiso jaloillas: sillä sitä varten minä sinulle ilmestyin, että minä
asetan sinun palveliaksi ja niiden todistajaksi, joita sinä näit, niin myös niiden, joita minä vielä
sinulle ilmoittava olen.
CPR1642 16. Mutta nouse ylös ja seiso jalgoillas: sillä sitäwarten minä sinulle ilmestyin että minä
asetan sinun palweliaxi ja nijden todistajaxi cuins näit nijn myös nijden cuin minä wielä sinulle
ilmoittawa olen.
UT1548 16. Mutta nouse yles ia seiso ialghoillas/ Sille sitewarten mine ilmestuin sinulle/ ette mine
asetan sinun Palueliaxi ia ninen Todhistaijaxi iotcas neit/ ia mös ninen quin mine wiele tadhon
sinulle ilmoitta.( Mutta nouse ylös ja seiso jaloillasi/ Sillä sitä warten minä ilmestyin sinulle/ että
minä asetan sinun palwelijaksi ja niiden todistajaksi jotkas näit/ ja myös niiden kuin minä wielä
tahdon sinulle ilmoittaa.)
Ref2016NTSve 16. Men res dig upp och stå på dina fötter. För jag har uppenbarat mig för dig med
den avsikten att utse dig till tjänare och vittne, både till det du har sett och till det jag kommer att
visa dig,
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TR Scriverer 17. ἐξαιρούμενός σε ἐκ τοῦ λαοῦ καὶ τῶν ἐθνῶν, εἰς οὓς νῦν σε ἀποστέλλω,
Gr-East 17. ἐξαιρούμενός σε ἐκ τοῦ λαοῦ καὶ τῶν ἐθνῶν, εἰς οὓς ἐγώ σε ἀποστέλλω
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TKIS 17. Pelastan sinut tämän kansan sekä pakanain käsistä, joitten luo (nyt) sinut lähetän
FiSTLK2017 17. Pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanoiden käsistä, joiden luo sinut nyt
lähetän
Biblia1776 17. Ja tahdon sinun päästää tästä kansasta ja pakanoista, joiden tykö minä nyt sinun
lähetän,
CPR1642 17. Ja tahdon sinun päästä Canssoista ja pacanoista joiden tygö minä nyt sinun lähetän
UT1548 17. Ja tadho' sinun päste Canssalda ia Pacanoista/ ioinenga tyge mine nyt sinun leheten/(
Ja tahdon sinun päästää kansalta ja pakanoista/ joidenka tykö minä nyt sinun lähetän/)
Ref2016NTSve 17. (och) rädda dig undan folket och hedningarna, som jag nu sänder dig till,
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TR Scriverer 18. ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, καὶ ἐπιστρέψαι ἀπὸ σκότους εἰς φῶς, καὶ

τῆς ἐξουσίας τοῦ Σατανᾶ ἐπὶ τὸν Θεόν, τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καὶ
κλῆρον ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πίστει τῇ εἰς ἐμέ.
Gr-East 18. ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, τοῦ ἐπιστρέψαι ἀπὸ σκότους εἰς φῶς καὶ τῆς

ἐξουσίας τοῦ σατανᾶ ἐπὶ τὸν Θεόν, τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ κλῆρον
ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πίστει τῇ εἰς ἐμέ.
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TKIS 18. avaamaan heidän silmänsä, jotta he kääntyisivät pimeästä valoon ja saatanan vallasta
Jumalan puoleen saadakseen synnit anteeksi ja perintöosan niitten joukossa, jotka ovat pyhitetyt
uskossa minuun.'
FiSTLK2017 18. avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja
saatanan vallasta Jumalan luo ja ottaisivat vastaan syntien anteeksiantamuksen ja perintöosan
pyhitettyjen joukossa uskossa minuun.'
Biblia1776 18. Heidän silmiänsä avaamaan ja heitä pimeydestä valkeuteen kääntämään, että he
eriäisivät saatanan vallasta Jumalan tykö, saamaan syntein anteeksiantamista ja perimistä ynnä
niiden kanssa, jotka pyhitetään uskon kautta minun päälleni.
CPR1642 18. Heidän silmiäns awaman että he heidäns pimeydest walkeuteen käännäisit ja eriäisit
Perkelen wallast Jumalan tygö saaman syndein andexiandamista ja perimistä ynnä heidän
cansans jotca pyhitetän uscon cautta minun päälleni.
UT1548 18. heiden Silmiens auaman/ ette he heidens kie'neisit Pimeydhest walkeuden polehen/ ia
Perkelen wallasta Jumalan tyge/ Ette he saisit Synnein andexiandamisen/ ia Perimisen ynne
heiden cansans/ iotca pyhitetyd ouat vskon cautta minun peleni.( heidän silmiänsä awaamaan/
että he heidäns kääntäisit pimeydestä walkeuden puoleen/ ja perkeleen wallasta Jumalan tykö/
Että he saisit syntien anteeksiantamisen/ ja perimisen ynnä heidän kanssansa/ jotka pyhitetyt
owat uskon kautta minun päälleni.)
Ref2016NTSve 18. för att öppna deras ögon så att (de) vänder sig från mörkret till ljuset och (från)
Satans makt till Gud, för att de ska få syndernas förlåtelse och arvedel bland dem som är helgade
genom tron på mig.
TR Scriverer 19. ὅθεν, βασιλεῦ Ἀγρίππα, οὐκ ἐγενόμην ἀπειθὴς τῇ οὐρανίῳ ὀπτασίᾳ•
Gr-East 19. Ὅθεν, βασιλεῦ Ἀγρίππα, οὐκ ἐγενόμην ἀπειθὴς τῇ οὐρανίῳ ὀπτασίᾳ,
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TKIS 19. Sen vuoksi, kuningas Agrippa, en ollut tottelematon taivaalliselle näylle,
FiSTLK2017 19. Sen tähden, kuningas Agrippa, en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä,
Biblia1776 19. Niin siis, rakas kuningas Agrippa! en minä ollut taivaalliselle näylle kovakorvainen,
CPR1642 19. NIin sijs ( racas Cuningas Agrippa ) en minä ollut sille taiwalliselle näylle
cowacorwainen

UT1548 19. Nin sis( racas Kuningas Agrippa) em mine ollut Couacoruainen sen Taiualisen Näghyn
wastan/( Niin siis( rakas kuningas Agrippa) en minä ollut kowakorwainen sen taiwaallisen näyn
wastaan/)
Ref2016NTSve 19. Därför, kung Agrippa, blev jag inte olydig mot den himmelska synen,
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TR Scriverer 20. ἀλλὰ τοῖς ἐν Δαμασκῷ πρῶτον καὶ Ἱεροσολύμοις, εἰς πᾶσάν τε τὴν

χώραν τῆς Ἰουδαίας, καὶ τοῖς ἔθνεσιν, ἀπήγγελλον μετανοεῖν, καὶ ἐπιστρέφειν ἐπὶ
τὸν Θεόν, ἄξια τῆς μετανοίας ἔργα πράσσοντας.
Gr-East 20. ἀλλὰ τοῖς ἐν Δαμασκῷ πρῶτον καὶ Ἱεροσολύμοις, εἰς πᾶσάν τε τὴν χώραν

τῆς Ἰουδαίας καὶ τοῖς ἔθνεσιν ἀπαγγέλλω μετανοεῖν καὶ ἐπιστρέφειν ἐπὶ τὸν Θεόν,
ἄξια τῆς μετανοίας ἔργα πράσσοντας.
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TKIS 20. vaan saarnasin ensin sekä Damaskon, että Jerusalemin asukkaille, sitten* koko Juudean
maalle ja pakanoille, että heidän on muutettava mielensä ja käännyttävä Jumalan puoleen
tekemällä mielenmuutoksen mukaisia tekoja.
FiSTLK2017 20. vaan saarnasin ensin sekä Damaskon että Jerusalemin asukkaille, sitten koko
Juudean maalle ja pakanoille mielenmuutosta ja kääntymystä Jumalan puoleen, ja että he tekisivät
mielenmuutoksen soveliaita tekoja.
Biblia1776 20. Vaan ilmoitin ensin niille, jotka Damaskussa ja Jerusalemissa ovat ja kaikessa
Juudan maakunnassa, ja myös pakanoille, että he parannuksen tekisivät, ja kääntyisivät Jumalan
puoleen, ja tekisivät parannuksen kelvollisia töitä.
CPR1642 20. Waan ilmoitin ensin nijlle jotca Damascus ja Jerusalemis owat ja caikes Judan
maacunnas ja pacanoille että he parannuxen tekisit ja käännyisit Jumalan puoleen ja tekisit
parannuxen kelwollisia töitä.
UT1548 20. waan mine ilmoitin ensin nijlle/ iotca ouat Damaschus ia Jerusalemis/ ia caikes
Judean Maakunnas/ ia Pacanoillen/ ette he Paranoxe' tekisit/ ia kiennuisit Jumalan polen/ ia
tekisit Paranoxen keluolisia Töite.( waan minä ilmoitin ensin niille/ jotka owat Damaskossa ja

Jerusalemissa/ ja kaikessa Judean maakunnassa/ ja pakanoillen/ että he parannuksen tekisit/ ja
kääntyisit Jumalan puoleen/ ja tekisit parannuksen kelwollisia töitä.)
Ref2016NTSve 20. utan började förkunna först för dem som var i Damaskus och Jerusalem, och
över hela Judeens land och (sedan) för hedningarna, att de skulle ångra sig och omvända sig till
Gud, och göra sådana gärningar som hör till omvändelsen.
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TR Scriverer 21. ἕνεκα τούτων με οἵ Ἰουδαῖοι συλλαβόμενοι ἐν τῷ ἱερῷ, ἐπειρῶντο
διαχειρίσασθαι.
Gr-East 21. ἕνεκα τούτων με οἱ Ἰουδαῖοι συλλαβόμενοι ἐν τῷ ἱερῷ ἐπειρῶντο
διαχειρίσασθαι.
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TKIS 21. Tämän vuoksi juutalaiset ottivat minut kiinni pyhäkössä ja yrittivät surmata.
FiSTLK2017 21. Tämän tähden juutalaiset ottivat minut kiinni temppelissä ja yrittivät väkivalloin
minut surmata.
Biblia1776 21. Tämän tähden ovat Juudalaiset minun templissä ottaneet kiinni ja tahtoivat minun
surmata.
CPR1642 21. Tämän tähden owat Judalaiset minun Templis kijnniottanet ja tahdoit minun mestata:
UT1548 21. Temen syyn tedhen ouat Juttat minun Kijniottanuet Templisse/ ia tadhoit minun
mestata/( Tämän syyn tähden owat juuttaat minut kiinni ottaneet templissä/ ja tahdoit minun
mestata/)
Ref2016NTSve 21. För den sakens skull grep judarna mig i templet och försökte döda (mig).
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TR Scriverer 22. ἐπικουρίας οὖν τυχὼν τῆς παρὰ τοῦ Θεοῦ, ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης

ἕστηκα μαρτυρούμενος μικρῷ τε καὶ μεγάλῳ, οὐδὲν ἐκτὸς λέγων ὧν τε οἱ προφῆται
ἐλάλησαν μελλόντων γίνεσθαι καὶ Μωσῆς,
Gr-East 22. ἐπικουρίας οὖν τυχὼν τῆς παρὰ τοῦ Θεοῦ ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης ἕστηκα

μαρτυρόμενος μικρῷ τε καὶ μεγάλῳ, οὐδὲν ἐκτὸς λέγων ὧν τε οἱ προφῆται ἐλάλησαν
μελλόντων γίνεσθαι καὶ Μωϋσῆς,
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TKIS 22. Jumalan avulla, jota nyt tähän päivään asti olen saanut: seison todistamassa sekä
pienille, että suurille puhumatta muuta kuin mitä sekä profeetat että Mooses ovat sanoneet tulevan
tapahtumaan,
FiSTLK2017 22. Mutta Jumalan avulla, jota olen saanut tähän päivään asti, seison todistamassa
sekä pienille että suurille, enkä puhu mitään muuta, kuin minkä profeetat ja Mooses ovat sanoneet
tulevan tapahtumaan,
Biblia1776 22. Mutta Jumalan avun olen minä saanut ja seisonut tähän päivään asti, todistaen
sekä pienille että suurille, enkä mitään muuta sanoen kuin mitä prophetat ja Moses ovat sanoneet
tulevaksi:
CPR1642 22. Mutta Jumalan awun cautta olen minä holhottu ja seison wielä tänäpän ja todistan
sekä pienille että suurille engä minä muuta sano cuin Prophetat ja Moses owat sanonet tulewaxi.
UT1548 22. Mutta Jumalan auun cautta olen holhottu ia seison wiele tenepene ia todhistan seke
Wehille ette Swrille/ Ja en miten mwta sano quin Prophetat sanoneet ouat tuleuaxi/ ia Moses(
Mutta Jumalan awun kautta olen holhottu ja seison wielä tänäpänä ja todistan sekä wähille etta
suurille/ Ja en mitään muuta sano kuin prophetat sanoneet owat tulewaksi/ ja Moses.)
Ref2016NTSve 22. Men efter att ha fått hjälp av Gud, står jag ännu i denna dag och vittnar för både
små och stora och säger inget annat än det profeterna och Mose har sagt skulle ske:
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TR Scriverer 23. εἰ παθητὸς ὁ Χριστός, εἰ πρῶτος ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν φῶς μέλλει
καταγγέλλειν τῷ λαῷ καὶ τοῖς ἔθνεσι.
Gr-East 23. εἰ παθητὸς ὁ Χριστός, εἰ πρῶτος ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν φῶς μέλλει
καταγγέλλειν τῷ λαῷ καὶ τοῖς ἔθνεσι.
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TKIS 23. että Kristuksen piti kärsiä ja kuolleitten ylösnousemuksen esikoisena julistaa valoa* tälle
kansalle ja pakanoille."
FiSTLK2017 23. että nimittäin Kristuksen piti kärsiä ja kuolleitten ylösnousemuksen esikoisena
julistaa valoa sekä tälle kansalle että pakanoille."
Biblia1776 23. Että Kristuksen piti kärsimän ja oleman ensimäisen kuolleiden ylösnousemisesta
julistamassa valkeutta tälle kansalle ja pakanoille.
CPR1642 23. Että Christuxen piti kärsimän ja oleman ensimäisen cuolluitten ylösnousemisest
julistamas walkeutta Canssalle ja pacanoille.
UT1548 23. Ette CHRISTUS piti kerssimen/ ia oleman se Ensimeinen Coolluten ylesnousemisesta/
ia iulghistaman Walkiutta Canssalle ia Pacanoille.( Että Kristus piti kärsimän/ ja olemaan se
ensimmäinen kuolleitten ylösnousemisesta/ ja julkistamaan walkeutta kansalle ja pakanoille.)
Ref2016NTSve 23. Att Kristus skulle lida (och) att han som den förste av dem som uppstått från de
döda skulle förkunna ljuset för folket och för hedningarna.
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TR Scriverer 24. Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἀπολογουμένου, ὁ Φῆστος μεγάλῃ τῇ φωνῇ ἔφη,
Μαίνῃ, Παῦλε• τὰ πολλά σε γράμματα εἰς μανίαν περιτρέπει.
Gr-East 24. Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἀπολογουμένου ὁ Φῆστος μεγάλῃ τῇ φωνῇ ἔφη· Μαίνῃ,
Παῦλε· τὰ πολλά σε γράμματα εἰς μανίαν περιτρέπει.
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TKIS 24. Hänen näin puolustautuessaan sanoi Festus kovalla äänellä: "Olet hullu, Paavali. Suuri
oppi tekee sinut hulluksi."
FiSTLK2017 24. Mutta kun hän näin puolustautui, Festus sanoi suurella äänellä: "Olet hullu, Paavali,
suuri oppineisuutesi tekee sinut hulluksi."
Biblia1776 24. Kuin hän näin edestänsä vastasi, sanoi Festus suurella äänellä: Paavali, sinä
hulluttelet, suuri oppi hulluttaa sinua.
CPR1642 24. COsca hän sencaltaisen wastauxen andoi sanoi Festus suurella änellä: Pawali sinä
hulluttelet se suuri oppi hullutta sinua.
UT1548 24. Coska hen nyt semmotoisen Wastauxen andoi/ sanoi Festus swrella änelle/ Pauali/
sine hulluttelet/ Se swri oppi hulluttapi sinua.( Koska hän nyt semmotoisen wastauksen antoi/
sanoi Festus suurella äänella/ Pawali/ sinä hulluttelet/ Se suuri oppi hulluttaapi sinua.)
Ref2016NTSve 24. Då han så talade till sitt försvar, sa Festus med hög röst: Du är från vettet,
Paulus, din stora lärdom har gjort dig galen!
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TR Scriverer 25. ὁ δέ, Οὐ μαίνομαι, φησί, κράτιστε Φῆστε, ἀλλ’ ἀληθείας καὶ
σωφροσύνης ῥήματα ἀποφθέγγομαι.
Gr-East 25. ὁ δὲ, Οὐ μαίνομαι, φησί, κράτιστε Φῆστε, ἀλλὰ ἀληθείας καὶ σωφροσύνης
ῥήματα ἀποφθέγγομαι.
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TKIS 25. Mutta hän* sanoi: "En ole hullu, korkea-arvoinen Festus, vaan puhun totuuden ja järjen
sanoja.
FiSTLK2017 25. Mutta hän sanoi: "En ole hullu, korkea-arvoinen Festus, vaan puhun totuuden ja
terveellisen opin sanoja.
Biblia1776 25. Niin hän sanoi: en minä hulluttele, voimallinen Festus, vaan totuuden ja toimen
sanoja puhun.
CPR1642 25. Nijn Pawali sanoi: en minä hulluttele ( woimallinen Feste ) waan totuden ja toimen
sanoja puhun:
UT1548 25. Nin Pauali sanoi/ em mine hulluta( racas Feste) waan totudhen ia toimen sanoia
puhun.( Niin Pawali sanoi/ en minä hulluta( rakas Feste) waan totuuden ja toimen sanoja puhun.)
Ref2016NTSve 25. Men han sa: Högt ärade Festus, jag är inte galen utan jag talar sanna och
förnuftiga ord.
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TR Scriverer 26. ἐπίσταται γὰρ περὶ τούτων ὁ βασιλεύς, πρὸς ὃν καὶ παρρησιαζόμενος
λαλῶ• λανθάνειν γὰρ αὐτόν τι τούτων οὐ πείθομαι οὐδέν• οὐ γάρ ἐστιν ἐν γωνίᾳ
πεπραγμένον τοῦτο.
Gr-East 26. ἐπίσταται γὰρ περὶ τούτων ὁ βασιλεύς, πρὸς ὃν καὶ παρρησιαζόμενος
λαλῶ· λανθάνειν γὰρ αὐτόν τι τούτων οὐ πείθομαι οὐδέν· οὐ γάρ ἐστιν ἐν γωνίᾳ
πεπραγμένον τοῦτο.
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TKIS 26. Kuningas näet tietää nämä, minkä vuoksi puhunkin hänelle rohkeasti. Sillä en usko
minkään näistä olevan häneltä salassa, koska nämä eivät ole missään syrjäsopessa tapahtuneet.
FiSTLK2017 26. Kuningas kyllä nämä tietää, jonka tähden puhunkin hänelle rohkeasti. Sillä en usko
minkään näistä asioista olevan häneltä salassa. Eiväthän nämä ole missään nurkassa tapahtuneet.
Biblia1776 26. Sillä kyllä kuningas nämät tietää, jonka tykönä minä myös rohkiasti puhun, ja en
minä luule näistä mitään olevan häneltä salatun: sillä ei tämä ole loukkaassa tapahtunut.
CPR1642 26. Sillä kyllä Cuningas nämät tietä jonga tykönä minä myös rohkiast puhun ja minä
luulen hänen caicki nämät tietäwän: sillä ei nämät ole salaisest tapahtunet.
UT1548 26. Sille Kuningas näme kylle tietä/ ionga tykene mine mös rochkiasti puhun/ Sille mine
lwlen henen caiki nämet tieteuen/ Sille ettei nämet olet tapachtanut salaisesta.( Sillä kuningas
nämä kyllä tietää/ jonka tykönä minä myös rohkeasti puhun/ Sillä minä luulen hänen kaikki nämät
tietäwän/ Sillä ettei nämät ole tapahtunut salaisesti.)
Ref2016NTSve 26. Kungen känner ju till allt detta, därför talar jag också frimodigt inför honom. För
jag är övertygad om att inget av detta är obekant för honom. Det har ju inte hänt i en avkrok.
TR Scriverer 27. πιστεύεις, βασιλεῦ Ἀγρίππα, τοῖς προφήταις; οἶδα ὅτι πιστεύεις.
Gr-East 27. πιστεύεις, βασιλεῦ Ἀγρίππα, τοῖς προφήταις; οἶδα ὅτι πιστεύεις.
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TKIS 27. Uskotko, kuningas Agrippa, profeettoja? Tiedän, että uskot."
FiSTLK2017 27. Uskotko, kuningas Agrippa, profeettoja? Tiedän, että uskot."
Biblia1776 27. Uskotkos, kuningas Agrippa, prophetat? minä tiedän, ettäs uskot.
CPR1642 27. Uscotcos Cuningas Agrippa Prophetat? minä tiedän ettäs uscot.
UT1548 27. Wskocos Kuningas Agrippa Prophetit? Mine tiedhen ettes vskot.( Uskookos kuningas
Agrippa prophetat? Minä tiedän ettäs uskot.)
Ref2016NTSve 27. Tror du profeterna, kung Agrippa? Jag vet att du tror.
28
TR Scriverer 28. ὁ δὲ Ἀγρίππας πρὸς τὸν Παῦλον ἔφη, Ἐν ὀλίγῳ με πείθεις Χριστιανὸν
γενέσθαι.
Gr-East 28. ὁ δὲ Ἀγρίππας πρὸς τὸν Παῦλον ἔφη· Ἐν ὀλίγῳ με πείθεις Χριστιανὸν
γενέσθαι.
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TKIS 28. Niin Agrippa sanoi Paavalille: "Vähällä *suostuttelet minua tulemaan' kristityksi."
FiSTLK2017 28. Niin Agrippa sanoi Paavalille: "Oletpa vähällä vakuuttaa minut kristityksi."
Biblia1776 28. Niin Agrippa sanoi Paavalille: ei paljo puutu, ettes minua saa kristityksi.
CPR1642 28. Nijn Agrippa sanoi Pawalille: ei paljo puutu ettes minua saa Christityxi. Pawali sanoi:
UT1548 28. Nin Agrippa sanoi Paualille/ Eipe palio pwttu ettet sine saata minua Christituxi. Nin
Pauali sanoi/( Niin Agrippa sanoi Pawalille/ Eipä paljon puutu ettet sinä saata minua kristityksi.
Niin Pawali sanoi/)
Ref2016NTSve 28. Då sa Agrippa till Paulus: Det är lite som fattas, att du övertalar mig att bli en
kristen.
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TR Scriverer 29. ὁ δὲ Παῦλος εἶπεν, Εὐξαίμην ἂν τῷ Θεῷ, καὶ ἐν ὀλίγῳ καὶ ἐν πολλῷ οὐ

μόνον σε, ἀλλὰ καὶ πάντας τοὺς ἀκούοντάς μου σήμερον, γενέσθαι τοιούτους ὁποῖος
κἀγώ εἰμι, παρεκτὸς τῶν δεσμῶν τούτων.
Gr-East 29. ὁ δὲ Παῦλος εἶπεν· Εὐξαίμην ἂν τῷ Θεῷ καὶ ἐν ὀλίγῳ καὶ ἐν πολλῷ οὐ

μόνον σὲ, ἀλλὰ καὶ πάντας τοὺς ἀκούοντάς μου σήμερον γενέσθαι τοιούτους ὁποῖος
κἀγώ εἰμι, παρεκτὸς τῶν δεσμῶν τούτων.
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TKIS 29. Mutta Paavali sanoi: "Toivoisin Jumalan edessä, että *joko vähällä tai paljolla, et
ainoastaan sinä, vaan myös kaikki, jotka minua tänään kuuntelevat tulisivat sellaisiksi kuin minä
olen, näitä kahleita lukuun ottamatta."
FiSTLK2017 29. Mutta Paavali sanoi: "Rukoilen Jumalaa, että, olipa vähällä tai paljolla, et
ainoastaan sinä, vaan myös kaikki te, jotka minua tänään kuulette, tulisitte sellaisiksi, kuin minäkin
olen, näitä kahleita lukuun ottamatta."
Biblia1776 29. Paavali sanoi: minä toivoisin Jumalalta, joko siitä puuttuis vähä eli paljo, että et
ainoasti sinä, mutta myös kaikki, jotka minua tänäpänä kuulevat, tulisivat senkaltaiseksi kuin
minäkin olen, paitsi näitä siteitä.
CPR1642 29. Minä anoisin Jumalalda ettei se puuttuis wähä eikä paljo ettet ainoastans sinä mutta
myös caicki jotca minua tänäpän cuulewat tulisit sencaltaisexi cuin minäkin olen paidzi näitä
siteitä.
UT1548 29. Mine anoisin Jumalalda ettei se puuttusi eike wehe eike palio/ ettet waan sine/ mutta
mös caiki iotca minua cwleuat tenepene/ tulisit sencaltaisexi/ quin mine olen/ paitzi neite Siteite.(
Minä anoisin Jumalalta ettei se puuttuisi eikä wähän eikä paljon/ ettet waan sinä/ mutt myös
kaikki jotka minua kuulewat tänäpänä/ tulisit senkaltaiseksi/ kuin minä olen/ paitsi näitä siteitä.)
Ref2016NTSve 29. Och Paulus svarade: Vare sig lite eller mycket, skulle jag önska inför Gud att inte
bara du utan alla de som hör mig i dag blev sådana som jag är, bortsett från dessa bojor.
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TR Scriverer 30. Καὶ ταῦτα εἰπόντος αὐτοῦ, ἀνέστη ὁ βασιλεὺς καὶ ὁ ἡγεμών, ἥ τε
Βερνίκη, καὶ οἱ συγκαθήμενοι αὐτοῖς•
Gr-East 30. Καὶ ταῦτα εἰπόντος αὐτοῦ ἀνέστη ὁ βασιλεὺς καὶ ὁ ἡγεμὼν ἥ τε Βερνίκη
καὶ οἱ συγκαθήμενοι αὐτοῖς,
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TKIS 30. (Hänen näin sanottuaan) kuningas nousi ja maaherra ja Bernike sekä ne, jotka istuivat
heidän kanssaan.
FiSTLK2017 30. Kuningas nousi, samoin maaherra ja Bernike sekä ne, jotka istuivat heidän
kanssaan.
Biblia1776 30. Ja kuin hän nämät sanonut oli, nousi kuningas ylös, ja maanvanhin, ja Bernise, ja
jotka heidän kanssansa istuneet olivat.
CPR1642 30. Ja cuin hän nämät puhunut oli nousi Cuningas ylös ja Maanwanhin ja Bernice ja jotca
heidän cansans istunet olit.
UT1548 30. Ja quin hen nämet puhunut oli/ ylesnousi Kuningas/ ia se Manwa'hin ia Bernice/ ia
iotca heiden cansans sielle istuit.( Ja kuin hän nämät puhunut oli/ ylös nousi kuningas/ ja se

maanwanhin ja Bernice/ ja jotka heidän kanssansa siellä istuit.)
Ref2016NTSve 30. När han hade sagt detta stod kungen upp, och landshövdingen och Bernice och
de som satt där tillsammans.
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TR Scriverer 31. καὶ ἀναχωρήσαντες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους, λέγοντες ὅτι Οὐδὲν
θανάτου ἄξιον ἢ δεσμῶν πράσσει ὁ ἄνθρωπος οὗτος.
Gr-East 31. καὶ ἀναχωρήσαντες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους λέγοντες ὅτι Οὐδὲν θανάτου
ἄξιον ἢ δεσμῶν πράσσει ὁ ἄνθρωπος οὗτος.
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TKIS 31. Mennessään he puhuivat keskenään sanoen: "Tämä mies ei ole tehnyt mitään, mikä
ansaitsisi kuoleman tai kahleet."
FiSTLK2017 31. Mennessään he puhuivat keskenään sanoen: "Tämä mies ei ole tehnyt mitään,
mikä ansaitsisi kuoleman tai kahleet."
Biblia1776 31. Ja kuin he menivät pois, puhuivat he keskenänsä, sanoen: eipä tämä mies ole
mitään tehnyt, mikä kuoleman eli siteet ansainnut on.
CPR1642 31. Ja cuin he ercanit puhuit he keskenäns sanoden: eipä tämä mies ole mitän tehnyt
cuin cuoleman eli sitet ansainnut on.
UT1548 31. Ja quin he poisweltit/ nin he puhuit keskenens sanoden/ Eipe teme Mies miten ole
tehnyt/ quin Cooleman eli Siteet ansanut on.( Ja kuin he pois wältit/ niin he puhuit keskenänsä
sanoen/ Eipä tämä mies mitään ole tehnyt/ kuin kuoleman eli siteet ansainnut on.)
Ref2016NTSve 31. Och när de gick därifrån, talade de med varandra och sa: Denne man har
ingenting gjort som förtjänar död eller fängelse.
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TR Scriverer 32. Ἀγρίππας δὲ τῷ Φήστῳ ἔφη, Ἀπολελύσθαι ἐδύνατο ὁ ἄνθρωπος οὗτος,
εἰ μὴ ἐπεκέκλητο Καίσαρα.
Gr-East 32. Ἀγρίππας δὲ τῷ Φήστῳ ἔφη· Ἀπολελύσθαι ἐδύνατο ὁ ἄνθρωπος οὗτος, εἰ
μὴ ἐπεκέκλητο Καίσαρα.
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TKIS 32. Ja Agrippa sanoi Festukselle: "Tämän miehen olisi voinut päästää vapaaksi, ellei* hän olisi
vedonnut keisariin."
FiSTLK2017 32. Agrippa sanoi Festukselle: "Tämän miehen olisi voinut päästää irti, jos hän ei olisi
vedonnut keisariin."
Biblia1776 32. Mutta Agrippa sanoi Festukselle: kyllä tämä mies olis taidettu päästää, ellei hän olisi
keisariin turvannut.
CPR1642 32. Nijn Agrippa sanoi Festuxelle: kyllä tämä mies taitaisin päästä ellei hän olis Keisarihin
turwannut.
UT1548 32. Nin sanoi Agrippa Festuselle/ Kylle teme Mies machtasijn pästettä/ ellei hen olisi
Keisarin ala henens lykenyt( Niin sanoi Agrippa Festukselle/ Kyllä tämä mies mahtaisiin
päästettää/ ellei hän olisi keisarin alle hänens lykännyt.)
Ref2016NTSve 32. Och Agrippa sa till Festus: Denne man hade kunnat friges, om han inte hade
vädjat till kejsaren.

Apostolien teot 27 (Acts
1
TR Scriverer 1. Ὡς δὲ ἐκρίθη τοῦ ἀποπλεῖν ἡμᾶς εἰς τὴν Ἰταλίαν, παρεδίδουν τόν τε

Παῦλον καί τινας ἑτέρους δεσμώτας ἑκατοντάρχῃ, ὀνόματι Ἰουλίῳ, σπείρης
Σεβαστῆς.
Gr-East 1. Ὡς δὲ ἐκρίθη τοῦ ἀποπλεῖν ἡμᾶς εἰς τὴν Ἰταλίαν, παρεδίδουν τόν τε

Παῦλον καί τινας ἑτέρους δεσμώτας ἑκατοντάρχῃ ὀνόματι Ἰουλίῳ σπείρης Σεβαστῆς.
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TKIS 1. Kun oli päätetty, että meidän piti purjehtia Italiaan, annettiin sekä Paavali että muutamat
muut vangit Julius nimisen, keisarilliseen sotaväenosastoon kuuluvan sadanpäämiehen haltuun.
FiSTLK2017 1. Kun oli päätetty, että meidän oli purjehdittava Italiaan, luovutettiin Paavali ja
muutamia muita vankeja erään Julius-nimisen, keisarilliseen sotilasosastoon kuuluvan
sadanpäällikön haltuun.
Biblia1776 1. Mutta sittenkuin päätetty oli, että meidän piti Italiaan purjehtiman, antoivat he
Paavalin muiden vankien kanssa yhden sadanpäämiehen haltuun, joka kutsuttiin Julius, keisarin
sotajoukosta.
CPR1642 1. MUtta sijttecuin päätetty oli että meidän piti Italiaan purjehtiman annoit he Pawalin
muiden fangein cansa yhden Sadanpäämiehen haldun joca cudzuttin Julius Keisarin sotajoucosta.
UT1548 1. MUtta sijttequin nyt pätetty oli/ ette meiden piti Wallinmale puriectiman/ nin he annoit
Paualin muidhen Fangein cansa ydhen Sadhanpämiehen haltun ioca Julius cutzuttyin/ sijte
Keisarin Sotaiouckosta.( Mutta sitten kuin nyt päätetty oli/ että meidän piti Wallinmaalle
purjehtimaan/ niin he annoit Pawalin muiden wankein kanssa yhden sadanpäämiehen haltuun joka
Julius kutsuttiin/ siitä keisarin sotajoukosta.)
Ref2016NTSve 1. Sedan det nu var beslutat att vi skulle avsegla till Italien, överlämnade de Paulus
och några andra fångar åt en officer som hette Julius (och) som tillhörde den kejserliga
vaktstyrkan.
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TR Scriverer 2. ἐπιβάντες δὲ πλοίῳ Ἀδραμυττηνῷ, μέλλοντες πλεῖν τοὺς κατὰ τὴν Ἀσίαν
τόπους, ἀνήχθημεν, ὄντος σὺν ἡμῖν Ἀριστάρχου Μακεδόνος Θεσσαλονικέως.

Gr-East 2. ἐπιβάντες δὲ πλοίῳ Ἀδραμυττηνῷ μέλλοντες πλεῖν τοὺς κατὰ τὴν Ἀσίαν
τόπους ἀνοίχθημεν, ὄντος σὺν ἡμῖν Ἀριστάρχου Μακεδόνος Θεσσαλονικέως,
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TKIS 2. Astuttuamme adramytteiolaiseen laivaan, jonka oli tarkoitus purjehtia pitkin Aasian
rannikkoa*, läksimme merelle, ja kanssamme oli Aristarkus, makedonialainen Tessalonikasta.
FiSTLK2017 2. Astuimme adramyttionilaiseen laivaan, jonka oli määrä purjehtia Aasian maakunnan
rannikkopaikkoihin, ja lähdimme merelle, ja seurassamme oli makedonialainen Aristarkus
Tessalonikasta.
Biblia1776 2. Kuin me siis astuimme Adramytin haahteen, ja meidän piti purjehtiman Asian ohitse,
laskimme me ulos maalta. Ja meidän kanssamme oli Aristarkus, Makedonian mies,
Tessalonikasta.
CPR1642 2. Cosca me sijs astuimma Adramytin hahten ja meidän piti purjehtiman Asian ohidze
laskimma me maalda. Ja meidän cansam oli Aristarchus Macedonian mies Tessalonicasta
UT1548 2. Coska me sis astuima Adramitinan Hachten/ ia piti puriechtiman Asian ohitze/ laskima
me maalda. Ja meiden ca'sam oli Aristarchus Macedonian mies Tessalonicasta/( Koska me siis
astuimme Adramitinan haahteen/ ja piti purjehtiman Asian ohitse/ laskimme me maalta. Ja
meidän kanssamme oli Aristarchus Makedonian mies Tessalonikasta/)
Ref2016NTSve 2. Och efter att vi hade gått ombord på ett skepp från Adramyttium, avseglade vi.
Meningen var att segla längs efter Asiens kust. Aristarkus, en makedonier från Thessalonike, var
med oss.
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TR Scriverer 3. τῇ τε ἑτέρᾳ κατήχθημεν εἰς Σιδῶνα• φιλανθρώπως τε ὁ Ἰούλιος τῷ
Παύλῳ χρησάμενος ἐπέτρεψε πρὸς τοὺς φίλους πορευθέντα ἐπιμελείας τυχεῖν.
Gr-East 3. τῇ τε ἑτέρᾳ κατήχθημεν εἰς Σιδῶνα· φιλανθρώπως τε ὁ Ἰούλιος τῷ Παύλῳ
χρησάμενος ἐπέτρεψε πρὸς τοὺς φίλους πορευθέντα ἐπιμελείας τυχεῖν.
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TKIS 3. Seuraavana päivänä laskimme maihin Siidonissa. Julius kohteli Paavalia ystävällisesti ja
salli hänen mennä ystävien luo hoitoa saamaan.
FiSTLK2017 3. Seuraavana päivänä laskimme Siidoniin. Julius kohteli Paavalia ystävällisesti ja salli
hänen mennä ystäviensä luo saamaan hoitoa.
Biblia1776 3. Ja me tulimme toisena päivänä Sidoniin. Ja Julius meni hyvästi Paavalin kanssa, ja
salli hänen mennä ystäväinsä tykö ja heiltä holhottaa.
CPR1642 3. Ja me tulimma toisna päiwänä Sidonijn. Ja Julius meni hywäst Pawalin cansa ja salli
hänen mennä ystäwäins tygö ja heildä holhotta.
UT1548 3. ia tulima toisna peiuene Sidonin. Ja Julius hyuesti meni Paualin cansa/ ia salli henen
menemen henen Ysteueins tyge/ ia heilde holhotta.( ja tulimme toisena päiwänä Sidoniin. Ja Julius
hywästi meni Pawalin kanssa/ ja salli hänen menemän hänen ystäwäinsä työ/ ja heiltä holhottaa.)
Ref2016NTSve 3. Och nästa (dag) lade vi till i Sidon. Julius behandlade Paulus väl och tillät
(honom) att besöka (sina) vänner för att få vad han behövde.
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TR Scriverer 4. κἀκεῖθεν ἀναχθέντες ὑπεπλεύσαμεν τὴν Κύπρον, διὰ τὸ τοὺς ἀνέμους

εἶναι ἐναντίους
Gr-East 4. κἀκεῖθεν ἀναχθέντες ὑπεπλεύσαμεν τὴν Κύπρον διὰ τὸ τοὺς ἀνέμους εἶναι
ἐναντίους,
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TKIS 4. Lähdettyämme sieltä merelle purjehdimme Kyproksen suojaan, koska tuulet olivat
vastaiset.

FiSTLK2017 4. Sieltä laskeuduttuamme merelle purjehdimme Kyproksen suojaan, koska tuulet
olivat vastaiset.
Biblia1776 4. Ja kuin me sieltä laskimme ulos, niin me purjehdimme Kyprin ohitse, että vastatuulet
olivat.
CPR1642 4. Ja cuin me sieldä laskimma nijn me purjehdimma Cyprin ohidze: että wasta tuulet olit
UT1548 4. Ja quin me sielde laskima/ nin me puriectiama Cyprin Ohitzen/ Sille ette wastatulet
olit/( Ja kuin me sieltä laskimme/ niin me purjehdimme Kyprin ohitse/ Sillä että wastatuulet olit/)
Ref2016NTSve 4. När vi hade lagt ut därifrån, seglade vi i lä av Cypern, eftersom vi hade motvind.
5
TR Scriverer 5. τό τε πέλαγος τὸ κατὰ τὴν Κιλικίαν καὶ Παμφυλίαν διαπλεύσαντες,
κατήλθομεν εἰς Μύρα τῆς Λυκίας.
Gr-East 5. τό τε πέλαγος τὸ κατὰ τὴν Κιλικίαν καὶ Παμφυλίαν διαπλεύσαντες
κατήλθομεν εἰς Μύρα τῆς Λυκίας.
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TKIS 5. Purjehdittuamme Kilikian ja Pamfylian kohdalla olevan meren yli tulimme Lykian Myrraan.
FiSTLK2017 5. Kun olimme sivuuttaneet avomerta purjehtien Kilikian ja Pamfylian, tulimme maihin
Lykian Myrassa.
Biblia1776 5. Ja kuin me olimme purjehtineet yli meren, joka Kilikian ja Pamphilian kohdalla on, ja
tulimme Myraan, joka on Lykiassa,
CPR1642 5. Ja cuin me sen meren joca Cilician ja Pamphilian cohdalla on ylidze purjehdimma ja
tulimma Myraan joca Lycias on.
UT1548 5. Ja quin me sen Meren/ ioca ombi Cilician ia Pamphilian cohdalla/ ylitze puriectima/ ia
tulima Myran/ ioca ombi Liciasa.( Ja kuin me sen meren/ joka ompi Kilikian ja Pamphilian
kohdalla/ ylitse purjehdimme/ ja tulimme Myraan/ joka ompi Liciassa.)
Ref2016NTSve 5. Sedan vi hade seglat över havet utanför Cilicien och Pamfylien, lade vi till vid
Myra i Lykien.
6
TR Scriverer 6. κἀκεῖ εὑρὼν ὁ ἑκατόνταρχος πλοῖον Ἀλεξανδρῖνον πλέον εἰς τὴν
Ἰταλίαν, ἐνεβίβασεν ἡμᾶς εἰς αὐτό.
Gr-East 6. Κἀκεῖ εὑρὼν ὁ ἑκατοντάρχης πλοῖον Ἀλεξανδρῖνον πλέον εἰς τὴν Ἰταλίαν
ἐνεβίβασεν ἡμᾶς εἰς αὐτό.
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TKIS 6. Tavattuaan siellä aleksandrialaisen laivan, joka oli purjehtimassa Italiaan, sadanpäämies
siirsi meidät siihen.
FiSTLK2017 6. Sieltä sadanpäällikkö löysi aleksandrialaisen Italiaan menevän laivan ja siirsi meidät
siihen.
Biblia1776 6. Niin löysi sadanpäämies siellä yhden Aleksandrialaisen haahden, joka Italiaan
purjehti, ja pani meidät siihen.
CPR1642 6. Ja siellä sai Sadanpäämies kijnni yhden Alexandrian hahden joca Italiaan purjehti
johon hän pani meidän.
UT1548 6. Ja sielle sai se Sadanpämies ydhe' Alexandrian Hahde' puriectiuan Wallinmaallen/ sihe'
pani hen meite.( Ja siellä sai se sadanpäämies yhden Alexandrian haahden purjehtiwan
Wallinmaalle/ siihen pani hän meitä.)
Ref2016NTSve 6. Där fann officeren ett skepp från Alexandria som skulle segla till Italien, och
förde oss ombord på det.
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TR Scriverer 7. ἐν ἱκαναῖς δὲ ἡμέραις βραδυπλοοῦντες, καὶ μόλις γενόμενοι κατὰ τὴν

Κνίδον, μὴ προσεῶντος ἡμᾶς τοῦ ἀνέμου, ὑπεπλεύσαμεν τὴν Κρήτην κατὰ
Σαλμώνην•
Gr-East 7. ἐν ἱκαναῖς δὲ ἡμέραις βραδυπλοοῦντες καὶ μόλις γενόμενοι κατὰ τὴν

Κνίδον, μὴ προσεῶντος ἡμᾶς τοῦ ἀνέμου, ὑπεπλεύσαμεν τὴν Κρήτην κατὰ Σαλμώνην,
ἐν
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Κρήτην κατὰ Σαλμώνην·
Salmōnēn
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Salmonen niemen
Kreetan ohi
TKIS 7. Purjehdittuamme hitaasti monta päivää ja päästyämme vaivoin Knidoksen luo, tuulen
estäessä meitä, purjehdimme Salmonen ohi Kreetan suojaan.

FiSTLK2017 7. Monta päivää purjehdimme hitaasti ja pääsimme vaivoin Knidon kohdalle. Mutta
kun tuulelta emme päässeet sinne, purjehdimme Salmonen editse Kreetan suojaan.
Biblia1776 7. Kuin me monta päivää hitaasti purjehdimme ja tuskalla Knidon saavutimme, ettemme
päässeet tuulelta, niin me purjehdimme Kretan alle, Salmoneen päin.
CPR1642 7. Cosca me monda päiwä hitast purjehdimma ja tuscalla Gnidumijn saawutimma (
wastatuulen tähden ) nijn me purjehdimma Cretan ala Salmonen tykönä
UT1548 7. Quin me nyt monda peiue hitahast puriechtima/ ia tuskalla szawuijme Gnidumin(
wastatwlen tedhen) nin me puriechtima Cretan ala/ sen Caupungin tykene Salmone/( Kuin me nyt
monta päiwää hitaasti purjehdimme/ ja tuskalla saawuimme Gnidumiin( wastatuulen tähden) niin
me purjehdimme Kretan alle/ sen kaupungin tykönä Salmonen/)
Ref2016NTSve 7. Och under åtskilliga dagar gick seglingen långsamt, och vi kom med knapp nöd
in emot Knidus. Och då vinden inte tillät oss att fortsätta, seglade vi i lä av Kreta vid Salmone.
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TR Scriverer 8. μόλις τε παραλεγόμενοι αὐτὴν ἤλθομεν εἰς τόπον τινὰ καλούμενον
Καλοὺς Λιμένας, ᾧ ἐγγὺς ἦν πόλις Λασαία.
Gr-East 8. μόλις τε παραλεγόμενοι αὐτὴν ἤλθομεν εἰς τόπον τινὰ καλούμενον Καλοὺς
λιμένας, ᾧ ἐγγὺς ἦν πόλις Λασαία.
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TKIS 8. Kuljettuamme vaivoin sen liki saavuimme erääseen paikkaan, jonka nimi oli Kauniit
satamat ja jonka lähellä oli Lasaian kaupunki.
FiSTLK2017 8. Kuljettuamme vaivalloisesti lähellä sen rantaa saavuimme erääseen paikkaan, jonka
nimi oli Kauniit Satamat ja jota lähellä oli Lasaian kaupunki.
Biblia1776 8. Ja kuin me tuskin sen ohitse pääsimme, niin me tulimme yhteen paikkaan, joka
Kauniiksi satamaksi kutsutaan, jota läsnä oli Lasean kaupunki.
CPR1642 8. Ja tulimma tuscalla sen ohidze nijn me tulimma yhten paickan joca caunixi satamaxi
cudzutan ja oli läsnä Lasean Caupungita.
UT1548 8. ia tuskalla sen ohitze tulima/ nin me tulima ychten Paickan/ ioca cutzutan Caunis
satama/ ioca lesne oli site Caupungi Lasea.( ja tuskalla sen ohitse tulimme/ niin me tulimme
yhteen paikkaan/ joka kutsutaan kaunis satama/ joka läsnä oli sitä kaupunkia Lasea.)
Ref2016NTSve 8. Och med knapp nöd seglade vi förbi (och) nådde fram till en plats som kallades
Goda hamnar, som låg nära staden Lasea.

9
TR Scriverer 9. Ἱκανοῦ δὲ χρόνου διαγενομένου, καὶ ὄντος ἤδη ἐπισφαλοῦς τοῦ πλοός,

διὰ τὸ καὶ τὴν νηστείαν ἤδη παρεληλυθέναι, παρῄνει ὁ Παῦλος
Gr-East 9. Ἱκανοῦ δὲ χρόνου διαγενομένου καὶ ὄντος ἤδη ἐπισφαλοῦς τοῦ πλοὸς διὰ

τὸ καὶ τὴν νηστείαν ἤδη παρεληλυθέναι, παρῄνει ὁ Παῦλος
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TKIS 9. Mutta kun paljon aikaa oli kulunut ja purjehtiminen oli jo vaarallista, sillä paaston aikakin oli
jo ohi*, Paavali varoitti
FiSTLK2017 9. Mutta koska oli kulunut paljon aikaa ja purjehtiminen oli jo vaarallista, sillä
paastokin oli jo ohi, Paavali varoitti heitä
Biblia1776 9. Koska paljo aikaa oli kulunut, ja purjehdus oli vaarallinen, ja paaston aika oli jo
kulunut, neuvoi Paavali heitä,
CPR1642 9. COsca paljo aica oli culunut ja purjehdus oli jo waarallinen ja Paaston aica oli jo
culunut neuwoi Pawali heitä sanoden:
UT1548 9. Coska nyt palio aica oli cwlunut/ ia puriectus retki io oli waralinen/ senteden ette he
mös olit ylitze aian nelke kersineet/( Koska nyt paljon aikaa oli kulunut/ ja purjehdusretki jo oli
waarallinen/ sentähden että he myös olit ylitse ajan nälkää kärsineet/)
Ref2016NTSve 9. Då det hade gått lång tid och det redan hade blivit farligt att segla, eftersom
fastedagen redan var förbi, varnade Paulus dem
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TR Scriverer 10. λέγων αὐτοῖς, Ἄνδρες, θεωρῶ ὅτι μετὰ ὕβρεως καὶ πολλῆς ζημίας, οὐ

μόνον τοῦ φόρτου καὶ τοῦ πλοίου ἀλλὰ καὶ τῶν ψυχῶν ἡμῶν, μέλλειν ἔσεσθαι τὸν
πλοῦν.
Gr-East 10. λέγων αὐτοῖς· Ἄνδρες, θεωρῶ ὅτι μετὰ ὕβρεως καὶ πολλῆς ζημίας οὐ μόνον
τοῦ φόρτου καὶ τοῦ πλοίου, ἀλλὰ καὶ τῶν ψυχῶν ἡμῶν μέλλειν ἔσεσθαι τὸν πλοῦν.
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TKIS 10. ja sanoi heille: "Miehet, näen, että purjehtiminen käy vaivalloiseksi ja hyvin vahingolliseksi
ei ainoastaan lastille ja laivalle, vaan myös hengellemme."
FiSTLK2017 10. ja sanoi: "Miehet, näen, että purjehtimisesta tulee aiheutumaan vahinkoa ja suurta
tuhoa, ei ainoastaan lastille ja laivalle, vaan myös hengellemme."
Biblia1776 10. Sanoen: armaat miehet! minä näen, että purjehdus tulee vaaralliseksi ja
vahingolliseksi, ei ainoastaan kalulle ja haahdelle, mutta myös meidän hengellemme.
CPR1642 10. Armat miehet minä näen että purjehdus tahto olla waarallinen ja wahingolinen ei
ainoastans calulle ja hahdelle mutta myös meidän hengellem.
UT1548 10. Neuuoi Pauali heite sanoden heille/ Armahat Miehet/ Mine näen ette puriectus retki
tacto olla waralinen ia wahinghollinen/ ei waiuoin Calun ia Hacdhen/ mutta mös meiden Henge'.(
Neuwoi Pawali heitä sanoen heille/ Armaat miehet/ Minä näen että purjehdusretki tahtoo olla
waarallinen ja wahingollinen/ ei waiwoin kalun ja haahden/ mutta myös meidän hengen.)
Ref2016NTSve 10. och sa: Män, jag ser att denna sjöresa kommer att föra med sig skador och
stora förluster, inte bara av last och skepp utan också av våra liv.
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TR Scriverer 11. ὁ δὲ ἑκατόνταρχος τῷ κυβερνήτῃ καὶ τῷ ναυκλήρῳ ἐπείθετο μᾶλλον ἢ
τοῖς ὑπὸ τοῦ Παύλου λεγομένοις.
Gr-East 11. ὁ δὲ ἑκατοντάρχης τῷ κυβερνήτῃ καὶ τῷ ναυκλήρῳ ἐπείθετο μᾶλλον ἢ τοῖς
ὑπὸ τοῦ Παύλου λεγομένοις.
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TKIS 11. Mutta sadanpäämies uskoi enemmän perämiestä ja laivanisäntää kuin Paavalin sanoja.

FiSTLK2017 11. Mutta sadanpäällikkö uskoi enemmän perämiestä ja laivan omistajaa kuin
Paavalin sanoja.
Biblia1776 11. Mutta sadanpäämies uskoi enemmin haahdenhaltiaa ja peränpitäjää kuin Paavalin
sanoja.
CPR1642 11. Mutta Sadanpäämies uscoi enämmin Hahdenhaldiata ja Peränpitäjätä cuin Pawalin
sanoja.
UT1548 11. Mutta se Sodhanpämies vskoi enemin Skipparin ia Styrmannin/ quin nijte iotka
Paualilda sanottijn.( Mutta se sadanpäämies uskoi ennemmin kipparin ja styrmannin/ kuin niitä
jotka Pawalilta sanottiin.)
Ref2016NTSve 11. Men officeren trodde mer på kaptenen och skeppets ägare än på det Paulus sa.
12
TR Scriverer 12. ἀνευθέτου δὲ τοῦ λιμένος ὑπάρχοντος πρὸς παραχειμασίαν, οἱ πλείους

ἔθεντο βουλὴν ἀναχθῆναι κἀκεῖθεν, εἴπως δύναιντο καταντήσαντες εἰς Φοίνικα
παραχειμάσαι, λιμένα τῆς Κρήτης βλέποντα κατὰ λίβα καὶ κατὰ χῶρον.
Gr-East 12. ἀνευθέτου δὲ τοῦ λιμένος ὑπάρχοντος πρὸς παραχειμασίαν οἱ πλείους

ἔθεντο βουλὴν ἀναχθῆναι κἀκεῖθεν, εἴ πως δύναιντο καταντήσαντες εἰς Φοίνικα
παραχειμάσαι, λιμένα τῆς Κρήτης βλέποντα κατὰ λίβα καὶ κατὰ χῶρον.
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TKIS 12. Koska satama oli sopimaton talvehtimiseen, useimmat olivat sitä mieltä, että heidän oli
purjehdittava sieltä, jotta ehkä voisivat päästä talvehtimaan Foiniksiin, Kreetan satamaan, joka
antaa lounaaseen ja luoteeseen.
FiSTLK2017 12. Koska satama oli sopimaton talvehtimiseen, useimmat olivat sitä mieltä, että
heidän oli sieltä lähdettävä voidakseen päästä talvehtimaan Foiniksiin, erääseen Kreetan
satamaan, joka antaa lounaaseen ja luoteeseen päin.
Biblia1776 12. Ja kuin ei satama ollut sovelias yli talvea olla, niin he enimmitten mielistyivät siihen
neuvoon, että sieltä piti laskettaman pois, jos he jollakin muotoa olisivat voineet tulla Phoinikaan
talvea pitämään, joka on Kretan satama, etelälänteä ja luodepohjaa päin.

CPR1642 12. Ja cuin ei satama ollut sowelias yli talwe olla nijn he enimmitten mielistyit sijhen
neuwoon että sieldä piti poislaskettaman jos he jollakin muoto olisit woinet tulla Phenician
talwimaahan. Joca on Cretan satama etelä lände ja luodepohja päin.
UT1548 12. Ja quin ei ollut souelias Satama yli Taluen olla/ nin he enimitten langesit sihen
Neuuon/ ette sielde piti laskeman/ ios he iollaki mooto olisit woineet tulla Phenician Taluimahan.
Se satama ombi Cretas Lounatlenten ia Lodhepohian pein.( Ja kuin ei ollut sowelias satama yli
talwen olla/ niin he enimmiten lankesit siihen neuwoon/ että sieltä piti laskeman/ jos he jollakin
muotoa olisit woineet tulla Pheniciaan talwehtimaan. Se satama ompi Kretassa lounaaseen ja
luodepohjaan päin.)
Ref2016NTSve 12. Då hamnen var olämplig för vinterläge, rådde de flesta att man skulle lägga ut
därifrån också, för att om möjligt försöka nå fram till Fenix, en hamn på Kreta som vetter mot
sydväst och nordväst, (och) stanna (där) över vintern.
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TR Scriverer 13. ὑποπνεύσαντος δὲ νότου, δόξαντες τῆς προθέσεως κεκρατηκέναι,
ἄραντες ἆσσον παρελέγοντο τὴν Κρήτην.
Gr-East 13. Ὑποπνεύσαντος δὲ νότου δόξαντες τῆς προθέσεως κεκρατηκέναι, ἄραντες
ἆσσον παρελέγοντο τὴν Κρήτην.
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TKIS 13. Kun etelätuuli alkoi lievästi puhaltaa, he luulivat pääsevänsä tarkoituksensa perille,
nostivat ankkurin ja kulkivat liki Kreetaa.
FiSTLK2017 13. Kun etelätuuli alkoi puhaltaa, he luulivat pääsevänsä perille, nostivat ankkurin ja
kulkivat aivan Kreetan läheltä.
Biblia1776 13. Mutta kuin etelätuuli rupesi puhaltamaan, luulivat he aikomisensa käyvän edes,
läksivät matkaan ja purjehtivat Kretan ohitse lähempänä maata.
CPR1642 13. Mutta cuin Etelätuuli rupeis puhaldaman luulit he heilläns myödäisen olewan. Ja
cosca he läxit Assosta purjehdit he Cretan ohidze.
UT1548 13. Mutta quin Eteletwli rupesi puhaltaman/ ia lwlit heillens oleuan mötepereisen. Ja
coska he lexit Assonista/ nin he puriectit Cretan ohitzen.( Mutta kuin etelätuuli rupesi
puhaltamaan/ ja luulit heillänsä olewan myötäperäisen. Ja koska he läksit Assonista/ niin he
purjehdit Kretan ohitsen.)
Ref2016NTSve 13. När så en svag sydlig vind började blåsa, tänkte de att de skulle lyckas med sin
föresats, och de lättade ankar och seglade tätt utmed Kreta.

14
TR Scriverer 14. μετ’ οὐ πολὺ δὲ ἔβαλε κατ’ αὐτῆς ἄνεμος τυφωνικός, ὁ καλούμενος
Εὐροκλύδων•
Gr-East 14. μετ’ οὐ πολὺ δὲ ἔβαλε κατ’ αὐτῆς ἄνεμος τυφωνικὸς ὁ καλούμενος
Εὐροκλύδων.
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TKIS 14. Mutta ennen pitkää syöksyi saarta * pitkin alas raju tuuli, niin sanottu koillismyrsky.
FiSTLK2017 14. Mutta ennen pitkää syöksyi saaren yli raju tuuli, niin sanottu koillismyrsky.
Biblia1776 14. Mutta ei kauvan aikaa jälkeen löi sen päälle ankara puuskatuuli, joka itäpohjaksi
kutsutaan.
CPR1642 14. Mutta ei cauwan aica jälken nousi taas meitä wastan Itäpohjast tuulispää
UT1548 14. Mutta ei cauuan sen ielken/ nousi tas nijte wastan yxi Twlispä/ ioca cutzutan
Itepohia/( Mutta ei kauan sen jälkeen/ nousi taas niitä wastaan yksi tuulispäää/ joka kutsutaan
itäpohja/)
Ref2016NTSve 14. Men inte långt därefter kom en våldsam stormvind, som kallas Euroklydon.
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TR Scriverer 15. συναρπασθέντος δὲ τοῦ πλοίου, καὶ μὴ δυναμένου ἀντοφθαλμεῖν τῷ
ἀνέμῳ, ἐπιδόντες ἐφερόμεθα.
Gr-East 15. συναρπασθέντος δὲ τοῦ πλοίου καὶ μὴ δυναμένου ἀντοφθαλμεῖν τῷ ἀνέμῳ
ἐπιδόντες ἐφερόμεθα.
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tuuleen jättäydyimme ajelehtimaan
TKIS 15. Kun laiva tempautui mukaan eikä voinut nousta tuuleen, jätimme sikseen ja olimme
tuuliajolla.
FiSTLK2017 15. Kun laiva ryöstäytyi sen mukaan eikä voinut nousta tuuleen, jätimme sen
valtoihinsa ja jouduimme tuuliajolle.

Biblia1776 15. Ja kuin haaksi tuli sen valtaan eikä voinut tuulta vastaan seisoa, laskimme me sen
tuulen haltuun kulkemaan.
CPR1642 15. Ja cuin haaxi tuli waldan eikä woinut tuulen tähden ojendua laskimma me sen tuulen
haldun culkeman.
UT1548 15. ia quin Haxi waldan otettin/ ia ei woinut Tulen tedhen oijetta/ nin me laskima sen
cwlkeman Twlen haltun.( ja kuin haaksi waltaan otettiin/ ja ei woinut tuulen tähden oieta/ niin me
laskimme sen kulkeman tuulen haltuun.)
Ref2016NTSve 15. Och då skeppet fångades av den och inte kunde hålla upp mot vinden, gav vi
efter och lät (det) driva.
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TR Scriverer 16. νησίον δέ τι ὑποδραμόντες καλούμενον Κλαύδην μόλις ἰσχύσαμεν
περικρατεῖς γενέσθαι τῆς σκάφης•
Gr-East 16. νησίον δέ τι ὑποδραμόντες καλούμενον Κλαύδην μόλις ἰσχύσαμεν
περικρατεῖς γενέσθαι τῆς σκάφης,
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TKIS 16. Päästyämme erään pienen, Klauda-nimisen saaren suojaan, kykenimme töin tuskin
saamaan veneen haltuumme.
FiSTLK2017 16. Päästyämme erään pienen, Klauda-nimisen saaren suojaan töin tuskin saimme
laivaveneen talteen.
Biblia1776 16. Ja kuin me tulimme yhden vähän saaren alle, joka kutsutaan Klauda, saimme me
tuskalla venheesen ruveta,
CPR1642 16. Ja tulimma yhden saaren tygö joca cudzutan Clauda ja saimme tuscalla wenhesen
ruweta jonga me otimme awuxem
UT1548 16. Ja me tulima ydhen Saren tyge/ ioca cutzutan Clauda/ nin me tuskalla woime saadha
Wenhen sisellewete/ Coska se siselle oli otettu/ ia kiusasit Apuans/( Ja me tulimme yhden saaren
tykö/ joka kutsutaan Clauda/ niin me tuskalla woimme saada weneen sisälle wetää/ Koska se
sisälle oli otettu/ ja kiusasit apuansa/)
Ref2016NTSve 16. Men när vi kom i lä bakom en liten ö som kallas Klauda, kunde vi med knapp
nöd bärga skeppsbåten.
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TR Scriverer 17. ἣν ἄραντες, βοηθείαις ἐχρῶντο, ὑποζωννύντες τὸ πλοῖον• φοβούμενοί
τε μὴ εἰς τὴν σύρτιν ἐκπέσωσι, χαλάσαντες τὸ σκεῦος, οὕτως ἐφέροντο.

Gr-East 17. ἣν ἄραντες βοηθείαις ἐχρῶντο ὑποζωννύντες τὸ πλοῖον· φοβούμενοί τε μὴ
εἰς τὴν Σύρτιν ἐκπέσωσι, χαλάσαντες τὸ σκεῦος, οὕτως ἐφέροντο.
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TKIS 17. Nostettuaan sen ylös he ryhtyivät varokeinoihin ja sitoivat köysiä laivan ympäri. Kun he
pelkäsivät ajautuvansa Syrttiin, he laskivat alas purjeet ja niin he ajelehtivat.
FiSTLK2017 17. Vedettyään sen ylös he ryhtyivät varokeinoihin ja sitoivat veneen köysillä kiinni, ja
kun he pelkäsivät ajautuvansa Syrtteihin, he laskivat ajoankkurin, ja niin he ajelehtivat.
Biblia1776 17. Jonka me otimme avuksemme ja sidoimme haahteen, peljäten, ettei sen pitänyt
kariin sattuman; ja he laskivat alas purheen ja antoivat kulkea.
CPR1642 17. Ja sidoimme hahten peljäten ettei hänen pitänyt carijn sattuman ja he ulosheitit
astiat ja annoit culke.
UT1548 17. ia sidhoit henen kijni Hachtehen/ pelieten/ etti henen pitenyt Carijn sattaman/ ia
wlosheitit Estetusastian/ ia annoit nin culkia.( ja sidoit hänen kiinni haahteen/ peljäten/ että hänen
pitänyt kariin saattaman/ ja ulos heitit estetysastian/ ja annoit niin kulkea.)
Ref2016NTSve 17. Då de hade dragit upp den, tog de till hjälpmedel (och) slog tåg om skeppet. Då
de fruktade att de skulle driva upp på sandrevlarna i Syrten, firade de ner seglen och lät det driva.
TR Scriverer 18. σφοδρῶς δὲ χειμαζομένων ἡμῶν, τῇ ἑξῆς ἐκβολὴν ἐποιοῦντο•
Gr-East 18. σφοδρῶς δὲ χειμαζομένων ἡμῶν τῇ ἑξῆς ἐκβολὴν ἐποιοῦντο,
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TKIS 18. Mutta kun rajuilma ankarasti ahdisti meitä, he heittivät seuraavana päivänä lastia mereen.
FiSTLK2017 18. Mutta kun rajuilma ahdisti meitä ankarasti, he heittivät seuraavana päivänä lastin
mereen,

Biblia1776 18. Mutta koska suuri ilma kävi päälle, heittivät he toisena päivänä kalun ulos.
CPR1642 18. Cosca suuri ilma päällekäwi heitit he toisna päiwänä calun ulos.
UT1548 18. Coska sis swri ilma pälekeui/ nin he toisna peiuen Calun wlosloidt.( Koska siis suuri
ilma päälle käwi/ niin he toisena päiwän kalun ulos loit.)
Ref2016NTSve 18. Eftersom stormen alltjämt låg hårt på, kastade vi (dagen) därpå ut lasten.
TR Scriverer 19. καὶ τῇ τρίτῃ αὐτόχειρες τὴν σκευὴν τοῦ πλοίου ἐρρίψαμεν.
Gr-East 19. καὶ τῇ τρίτῃ αὐτόχειρες τὴν σκευὴν τοῦ πλοίου ἐρρίψαμεν.
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TKIS 19. Kolmantena päivänä viskasimme* omin käsin menemään laivan kaluston.
FiSTLK2017 19. ja kolmantena päivänä omin käsin viskasimme mereen laivan varusteet.
Biblia1776 19. Ja kolmantena päivänä heitimme me omilla käsillämme ulos haahden kaluja.
CPR1642 19. Ja colmandena päiwänä heitimmä me omilla käsilläm ulos hahden caluja.
UT1548 19. Ja colman peiuen me wlosheitime omilla käsille' Hahden Aseit.( Ja kolmen päiwän me
ulos heitimmme omilla käsillä haahden aseet.)
Ref2016NTSve 19. Och på tredje (dagen) kastade vi med egna händer skeppets utrustning över
bord.
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TR Scriverer 20. μήτε δὲ ἡλίου μήτε ἄστρων ἐπιφαινόντων ἐπὶ πλείονας ἡμέρας,

χειμῶνός τε οὐκ ὀλίγου ἐπικειμένου, λοιπὸν περιῃρεῖτο πᾶσα ἐλπὶς τοῦ σῴζεσθαι
ἡμᾶς.
Gr-East 20. μήτε δὲ ἡλίου μήτε ἄστρων ἐπιφαινόντων ἐπὶ πλείονας ἡμέρας, χειμῶνός τε
οὐκ ὀλίγου ἐπικειμένου, λοιπὸν περιῃρεῖτο πᾶσα ἐλπὶς τοῦ σῴζεσθαι ἡμᾶς.
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TKIS 20. Mutta kun ei aurinkoa eikä tähtiä näkynyt moneen päivään ja kova myrsky painoi, katosi
meiltä viimein kaikki pelastumisen toivo.
FiSTLK2017 20. Mutta kun ei näkynyt aurinkoa eikä tähtiä moneen päivään ja kova myrsky painoi
päälle, meiltä katosi viimein kaikki pelastumisen toivo.
Biblia1776 20. Mutta kuin emme monena päivänä aurinkoa emmekä tähtiä nähneet, eikä vähin ilma
meidän päällemme käynyt, niin meidän elämämme toivo oli jo kaikki pois.
CPR1642 20. Mutta cuin en me monena päiwänä Auringota engä tähte nähnet eikä wähin ilma
meitä wastan ollut nijn meidän elämämme toiwo oli jo caicki pois.
UT1548 20. Mutta quin ei me monena peiuenä/ eikä auringoista/ eikä Techti nähnyet/ ia ei wehin
Ilma meiden wasta' ollut/ nin io caiki meiden Elemen toiuous pois oli.( Mutta kuin ei me monenä
päiwänä/ eikä aurinkoista/ eikä tähtiä nähneet/ ja ei wähin ilma meidän wastaan ollut/ niin jo
kaikki meidän elämän toiwous pois oli.)
Ref2016NTSve 20. Och då varken sol eller stjärnor syntes under flera dagar, och stormen låg hårt
på, förlorade vi till sist allt hopp om räddning.
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TR Scriverer 21. πολλῆς δὲ ἀσιτίας ὑπαρχούσης, τότε σταθεὶς ὁ Παῦλος ἐν μέσῳ αὐτῶν,

εἶπεν, Ἔδει μέν, ὦ ἄνδρες, πειθαρχήσαντάς μοι μὴ ἀνάγεσθαι ἀπὸ τῆς Κρήτης,
κερδῆσαί τε τὴν ὕβριν ταύτην καὶ τὴν ζημίαν.
Gr-East 21. Πολλῆς δὲ ἀσιτίας ὑπαρχούσης τότε σταθεὶς ὁ Παῦλος ἐν μέσῳ αὐτῶν
εἶπεν· Ἔδει μέν, ὦ ἄνδρες, πειθαρχήσαντάς μοι μὴ ἀνάγεσθαι ἀπὸ τῆς Κρήτης
κερδῆσαί τε τὴν ὕβριν ταύτην καὶ τὴν ζημίαν.
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TKIS 21. Kun oli kauan oltu syömättä, niin Paavali nousi heidän keskellään ja sanoi: "Oi miehet, olisi
pitänyt totella minua eikä lähteä Kreetasta, jotta olisi säästytty tästä vaivasta ja vahingosta.
FiSTLK2017 21. Kun oli oltu kauan syömättä, Paavali nousi heidän keskellään ja sanoi: "Miehet,
teidän olisi pitänyt totella minua ja olla lähtemättä Kreetalta. Siten olisitte säästyneet tästä vaivasta
ja vahingosta.

Biblia1776 21. Ja koska me kauvan aikaa olimme syömättä, silloin seisoi Paavali heidän
keskellänsä ja sanoi: miehet, teidän olis tullut minua kuulla ja ei Kretasta laskea ulos, että me
olisimme välttäneet tainkaltaisen tuskan ja vahingon.
CPR1642 21. JA cosca me cauwan aica olimma syömätä nousi Pawali heidän keskellens ja sanoi:
Miehet se olis ollut cohtullinen että te olisitta minua cuullet ja ette Cretasta poislaskenet ja saatitte
meille taincaltaisen tuscan ja wahingon.
UT1548 21. Ja coska me cauuan aica olima sömete olleet/ nin Pauali ylesnousi heiden keskellens
ia sanoi/ Armat Miehet/ se olis cohtulinen ollut/ ette te olisitta minua cwlleet/ ia ei Cretasta
poislaskeneet/ ia saattanut meille temen caltaisen tuskan ia wahingon.( Ja koska me kauan aikaa
olimme syömättä olleet/ niin Pawali ylösnousi heidän keskellänsä ja sanoi/ Armaat miehet/ se olisi
kohtuullinen ollut/ että te olisitte minua kuulleet/ ja ei Kretasta pois laskeneet/ ja saattanut meille
tämän kaltaisen tuskan ja wahingon.)
Ref2016NTSve 21. Men efter att länge ha varit utan mat steg Paulus fram mitt ibland dem och sa:
Män, ni borde sannerligen ha lyssnat till mig och inte avseglat från Kreta, så hade ni undvikit denna
skada och förlust.
22
TR Scriverer 22. καὶ τὰ νῦν παραινῶ ὑμᾶς εὐθυμεῖν• ἀποβολὴ γὰρ ψυχῆς οὐδεμία ἔσται
ἐξ ὑμῶν, πλὴν τοῦ πλοίου.
Gr-East 22. καὶ τὰ νῦν παραινῶ ὑμᾶς εὐθυμεῖν· ἀποβολὴ γὰρ ψυχῆς οὐδεμία ἔσται ἐξ
ὑμῶν πλὴν τοῦ πλοίου.
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TKIS 22. Mutta nyt kehoitan teitä olemaan rohkealla mielellä, sillä ei yksikään teistä menetä
henkeään, ainoastaan laiva tuhoutuu.
FiSTLK2017 22. Mutta nyt kehotan teitä olemaan rohkealla mielellä, sillä yksikään teistä ei huku,
ainoastaan laiva.
Biblia1776 22. Ja nytkin minä neuvon teitä, olkaat hyvässä uskalluksesta, ei teistä yksikään huku,
vaan ainoastaan haaksi.
CPR1642 22. Ja nytkin minä neuwon teitä olcat hywäs uscalluxes ei teistä yxikän huckan tule
mutta ainoastans haaxi.
UT1548 22. Ja nytki mine neuuon teite/ olcatta hyues wskalluxes/ Sille ettei yxiken Hengi teiste
huckan tule/ mutta waan Haxi.( Ja nytkin minä neuwon teitä/ olkaatte hywässä uskalluksessa/
Sillä ettei yksikään henki teistä hukkaan tule/ mutta waan haaksi.)
Ref2016NTSve 22. Men nu uppmanar jag er att vara vid gott mod. För inte ett enda liv ska gå
förlorat bland er, utan endast skeppet.
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TR Scriverer 23. παρέστη γάρ μοι τῇ νυκτὶ ταύτῃ ἄγγελος τοῦ Θεοῦ, οὗ εἰμι, ᾧ καὶ
λατρεύω,
Gr-East 23. παρέστη γάρ μοι τῇ νυκτὶ ταύτῃ ἄγγελος τοῦ Θεοῦ οὗ εἰμι, ᾧ καὶ λατρεύω,

παρέστη

γάρ

μοι

τῇ

νυκτὶ ταύτῃ

ἄγγελος τοῦ

Θεοῦ

parestē
gar
moi
tē
nykti tautē
Theou
angelos tou
G3936
G1063 G3427 G3588 G3571 G5026
G32
G3588 G2316
sillä seisoi vieressäni
minun
yönä tänä/ tänä yönä enkeli
Jumalan

οὗ

εἰμι

ᾧ

καὶ

λατρεύω

hou
eimi
hō
kai
latreuō
G3739 G1510
G3739 G2532 G3000
jonka oma olen jota
myös palvelen
TKIS 23. Sillä tänä yönä seisoi luonani sen Jumalan enkeli, jonka oma olen ja jota palvelen,
FiSTLK2017 23. Sillä tänä yönä seisoi luonani Jumalan Enkeli, jonka oma olen ja jota myös
palvelen,
Biblia1776 23. Sillä minun tykönäni seisoi tänä yönä Jumalan enkeli, jonka oma minä olen, jota
minä myös palvelen,
CPR1642 23. Sillä minun tykönäni seisoi tänä yönä Jumalan Engeli jonga oma minä olen jota minä
palwelen ja sanoi: älä pelkä Pawali sinun pitä Keisarin eteen asetettaman.
UT1548 23. Sille ette minun tykeneni tene öene seisoi Jumalan Engeli/ ionga oma mine olen/ ia
iota mine paluelen/ ia sanoi/ Ele pelke Pauali/ Sinun pite Keisarin eten asetettaman.( Sillä että
minun tykönäni tänä yönä seisoi Jumalan enkeli/ jonka oma minä olen/ ja jota minä palwelen/ ja
sanoi/ Älä pelkää Pawali/ sinun pitää keisarin eteen asetettaman.)
Ref2016NTSve 23. För i natt stod en ängel från den Gud som jag tillhör och som jag tjänar, bredvid
mig
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TR Scriverer 24. λέγων, Μὴ φοβοῦ Παῦλε• Καίσαρί σε δεῖ παραστῆναι• καὶ ἰδού,
κεχάρισταί σοι ὁ Θεὸς πάντας τοὺς πλέοντας μετὰ σοῦ.
Gr-East 24. λέγων· μὴ φοβοῦ, Παῦλε· Καίσαρί σε δεῖ παραστῆναι· καὶ ἰδοὺ κεχάρισταί
σοι ὁ Θεὸς πάντας τοὺς πλέοντας μετὰ σοῦ.
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TKIS 24. ja sanoi: 'Älä pelkää, Paavali, keisarin eteen pitää sinun astua. Ja katso, Jumala on
lahjoittanut sinulle kaikki, jotka kanssasi purjehtivat.'

FiSTLK2017 24. ja sanoi: 'Älä pelkää, Paavali, keisarin edessä sinun pitää seistä. Katso, Jumala on
lahjoittanut sinulle kaikki, jotka purjehtivat kanssasi.'
Biblia1776 24. Ja sanoi: älä pelkää, Paavali, sinä pitää keisarin eteen asetettaman, ja katso, Jumala
on sinulle lahjoittanut ne kaikki, jotka sinun kanssas purjehtivat.
CPR1642 24. Ja cadzo Jumala on sinulle lahjoittanut ne caicki cuin sinun cansas purjehtiwat.
UT1548 24. Ja catzos/ Jumala ombi sinulle lahioittanut ne caiki iotca sinun cansas puriectiuat.( Ja
katsos/ Jumala ompi sinulle lahjoittanut ne kaikki jotka sinun kanssasi purjehtiwat.)
Ref2016NTSve 24. och sa: Frukta inte, Paulus, du ska stå inför kejsaren, och se, alla som seglar
med dig har Gud skänkt dig.
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TR Scriverer 25. διὸ εὐθυμεῖτε ἄνδρες• πιστεύω γὰρ τῷ Θεῷ ὅτι οὕτως ἔσται καθ’ ὃν
τρόπον λελάληταί μοι.
Gr-East 25. διὸ εὐθυμεῖτε, ἄνδρες· πιστεύω γὰρ τῷ Θεῷ ὅτι οὕτως ἔσται καθ’ ὃν τρόπον
λελάληταί μοι.
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TKIS 25. Olkaa siis rohkealla mielellä, miehet, sillä uskon Jumalaan — että niin tapahtuu kuin
minulle on puhuttu.
FiSTLK2017 25. Olkaa sen tähden rohkealla mielellä, miehet, sillä minulla on se usko Jumalaan,
että niin käy, kuin minulle on puhuttu.
Biblia1776 25. Sentähden miehet, olkaat hyvässä uskalluksessa! Sillä minä uskon Jumalan päälle,
että se niin tapahtuu, kuin minulle sanottu on.
CPR1642 25. Sentähden miehet älkät peljätkö: sillä minä uscon Jumalan päälle että se nijn tapahtu
cuin minulle sanottu on:
UT1548 25. Senteden armat Miehet/ olcat pelkemet/ Sille mine wskon Jumalan päle/ ette se nin
tapachtupi quin minulle on sanottu.( Sentähden armaat miehet/ olkaat pelkäämät/ Sillä minä
uskon Jumalan päälle/ että se niin tapahtuupi kuin minulle on sanottu.)
Ref2016NTSve 25. Män, var därför vid gott mod! För jag litar på Gud att det kommer att gå som det
har blivit sagt till mig.
TR Scriverer 26. εἰς νῆσον δέ τινα δεῖ ἡμᾶς ἐκπεσεῖν.
Gr-East 26. εἰς νῆσον δέ τινα δεῖ ἡμᾶς ἐκπεσεῖν.
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TKIS 26. Mutta jollekin saarelle meidän täytyy ajautua."
FiSTLK2017 26. Mutta jollekin saarelle meidän täytyy ajautua."
Biblia1776 26. Mutta yhteen luotoon pitää meidän kulkeman.
CPR1642 26. Mutta yhten luoton pitä meidän culkeman.
UT1548 26. Mutta ychten Looton meiden pite cwlkeman.( Mutta yhteen luotoon meidän pitää
kulkeman.)
Ref2016NTSve 26. Men vi måste kastas upp på en ö.
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TR Scriverer 27. Ὡς δὲ τεσσαρεσκαιδεκάτη νὺξ ἐγένετο, διαφερομένων ἡμῶν ἐν τῷ

Ἀδρίᾳ, κατὰ μέσον τῆς νυκτὸς, ὑπενόουν οἱ ναῦται προσάγειν τινὰ αὐτοῖς χώραν•
Gr-East 27. Ὡς δὲ τεσσαρεσκαιδεκάτη νὺξ ἐγένετο διαφερομένων ἡμῶν ἐν τῷ Ἀδρίᾳ,
κατὰ μέσον τῆς νυκτὸς ὑπενόουν οἱ ναῦται προσάγειν τινὰ αὐτοῖς χώραν.
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TKIS 27. Kun tuli neljästoista yö meidän ajelehtiessamme Adrianmerellä, niin merimiehet keskiyön
aikaan arvelivat lähestyvänsä Jotain maata.
FiSTLK2017 27. Kun tuli neljästoista yö ajelehtiessamme Adrianmerellä, merimiehistä tuntui
keskiyön aikaan, että lähestyttiin jotakin maata.
Biblia1776 27. Kuin neljästoistakymmenes yö joutui, ja me ajeltiin Adrian merellä, äkkäsivät
haaksimiehet puoliyön aikaan jonkun maan heitä lähestyvän,
CPR1642 27. COsca neljästoistakymmenes yö joudui tulimma me puoliyön aican Adriaan ja
haaximiehet luulit näkewäns jongun maacunnan.
UT1548 27. Coska nyt neliestoistakymmenes öö päletuli/ ia me menime/ Adrian poliöön aicaan/
lwlit Haximiehet näkeuens iongun Makunnan.( Koska nyt neljästoistakymmenes yö päälle tuli/ ja
me menimme/ Adriaan puoliyön aikaan/ luulit haaksimiehet näkewänsä jonkun maakunnan.)

Ref2016NTSve 27. Då fjortonde natten kom och vi drev omkring på Adriatiska havet, tyckte sig
sjömännen vid midnattstid märka att de närmade sig något land,
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TR Scriverer 28. καὶ βολίσαντες εὗρον ὀργυιὰς εἴκοσι• βραχὺ δὲ διαστήσαντες, καὶ
πάλιν βολίσαντες, εὖρον ὀργυιὰς δεκαπέντε•
Gr-East 28. καὶ βολίσαντες εὗρον ὀργιὰς εἴκοσι, βραχὺ δὲ διαστήσαντες καὶ πάλιν
βολίσαντες εὗρον ὀργιὰς δεκαπέντε·
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TKIS 28. Luodattuaan he saivat tulokseksi kaksikymmentä syltä, ja vähän matkaa kuljettuaan ja
taas luodattuaan saivat tulokseksi viisitoista syltä.
FiSTLK2017 28. Luodattuaan he huomasivat syvyyden olevan kaksikymmentä syltä, ja vähän
matkaa kuljettuaan he taas luotasivat ja huomasivat syvyyden viideksitoista syleksi.
Biblia1776 28. Ja heittivät ulos luotirihman ja löysivät kaksikymmentä kyynärää syväksi; kuin he
tulivat vähää edemmä, heittivät he taas ulos luotirihman ja löysivät viisitoistakymmentä kyynärää.
CPR1642 28. Ja he heitit ulos luodirihman ja löysit caxikymmendä kynärätä sywäxi cosca he tulit
wähä edemmä nackaisit he taas ulos luodirihman ja löysit wijsitoistakymmendä kynärätä.
UT1548 28. Ja he vlosheitit Lodhirihman/ ia leusit caxikymmende kyneret syuen/ Ja he tulit wehen
paramin edes/ nin he taas wlosnackasit Lodhirihman/ ia leusit wisitoistakymmende kyneret syuen.
( Ja he ulos heitit luotirihman/ ja löysit kaksikymmentä kyynärää sywän/ Ja he tulit wähän
paremmin edessä/ niin he taas ulos nakkasit luotirihman/ ja löysit wiisitoista kymmentä kyynärät
sywän.)
Ref2016NTSve 28. och de lodade och fann tjugo famnars (djup). Och när de kom lite längre fram
lodade de igen och fann femton famnars (djup).
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TR Scriverer 29. φοβούμενοί τε μήπως εἰς τραχεῖς τόπους ἐκπέσωμεν, ἐκ πρύμνης
ῥίψαντες ἀγκύρας τέσσαρας, ηὔχοντο ἡμέραν γενέσθαι.
Gr-East 29. φοβούμενοί τε μήπως εἰς τραχεῖς τόπους ἐκπέσωμεν, ἐκ πρύμνης ῥίψαντες
ἀγκύρας τέσσαρας ηὔχοντο ἡμέραν γενέσθαι.
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TKIS 29. Kun he pelkäsivät ajautuvansa* karille, he heittivät laivan perästä neljä ankkuria ja
toivoivat päivän koittavan.
FiSTLK2017 29. He pelkäsivät meidän ajautuvan karille, laskivat laivan perästä neljä ankkuria ja
toivoivat päivän tulevan.
Biblia1776 29. Niin he pelkäsivät joutuvansa johonkuhun kariin, ja heittivät ulos neljä ankkuria
perältä haahta, ja toivoivat päivän koittavan.
CPR1642 29. Nijn he pelkäisit louckanduwans johongun carihin ja heitit ulos neljä Anckurita
peräldä hahtia ja toiwoit päiwän coittawan.
UT1548 29. Nin he pelkesit ette heiden piti louckaman iongun couan Carin päle/ Ja wlosheitit nelie
Ankurita pereste Hachtia/ ia toiuoit peiuen coittauan.( Niin he pelkäsit että heidän piti loukkaaman
jonkun kowan karin päälle/ Ja ulos heitit neljä ankkuria perästä haahtea/ ja toiwoit päiwän
koittawan.)
Ref2016NTSve 29. Då fruktade de att vi skulle stöta på något skarpt grund, och kastade ut fyra
ankare ifrån akterskeppet och önskade att det skulle bli dag.
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TR Scriverer 30. τῶν δὲ ναυτῶν ζητούντων φυγεῖν ἐκ τοῦ πλοίου, καὶ χαλασάντων τὴν
σκάφην εἰς τὴν θάλασσαν, προφάσει ὡς ἐκ πρώρας μελλόντων ἀγκύρας ἐκτείνειν,
Gr-East 30. Τῶν δὲ ναυτῶν ζητούντων φυγεῖν ἐκ τοῦ πλοίου καὶ χαλασάντων τὴν
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TKIS 30. Mutta merimiehet yrittivät paeta laivasta ja laskivat veneen mereen tekosyynä, että muka
aikoivat keulasta laskea ankkureja.

FiSTLK2017 30. Mutta merimiehet yrittivät paeta laivasta ja laskivat veneen mereen sillä tekosyyllä,
että muka aikoivat keulapuolesta laskea ankkureita.
Biblia1776 30. Mutta kuin haaksimiehet pyysivät haahdesta paeta, ja lykkäsivät venheen mereen,
sanoen että he tahtoivat ankkuria viedä ulos haahden keulasta,
CPR1642 30. Mutta cuin haaximiehet pyysit hahdest paeta lyckäisit he wenhen mereen sillä
ajatuxella että he tahdoit Anckurita wiedä ulos hahden keulasta.
UT1548 30. Mutta quin Haximiehet pysit paeta Hahdest/ nin he Wenhen meren lyckesit/ sille
ionella/ ette he tadhoit Ankurita wloswiedhe Hadhen kieulast.( Mutta kuin haaksimiehet pyysit
paeta haahdesta/ niin he wenheen meren lykkäsit/ sillä juonella/ että he tahdoit ankkurin ulos
wiedä haahden keulasta.)
Ref2016NTSve 30. Men när sjömännen försökte fly från skeppet och firade ner skeppsbåten i havet
under förevändning att de ville kasta ut ankare från fören,
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TR Scriverer 31. εἶπεν ὁ Παῦλος τῷ ἑκατοντάρχῃ καὶ τοῖς στρατιώταις, Ἐὰν μὴ οὗτοι
μείνωσιν ἐν τῷ πλοίῳ, ὑμεῖς σωθῆναι οὐ δύνασθε.
Gr-East 31. εἶπεν ὁ Παῦλος τῷ ἑκατοντάρχῃ καὶ τοῖς στρατιώταις· Ἐὰν μὴ οὗτοι
μείνωσιν ἐν τῷ πλοίῳ, ὑμεῖς σωθῆναι οὐ δύνασθε.
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TKIS 31. Paavali sanoi sadanpäämiehelle ja sotamiehille: "Jolleivät nuo pysy laivassa, ette voi
pelastua."
FiSTLK2017 31. Silloin Paavali sanoi sadanpäällikölle ja sotilaille: "Jos nuo eivät pysy laivassa, te
ette voi pelastua."
Biblia1776 31. Niin Paavali sanoi sadanpäämiehelle ja sotamiehille: ellei nämät haahdessa pysy,
ette suinkaan henkeänne pelasta.
CPR1642 31. Nijn Pawali sanoi Sadanpäämiehelle ja sotamiehille: ellei nämät hahdes pysy et te
suingan hengenne päästä.
UT1548 31. Sanoi Pauali Sadhanpämiehelle/ ia Sotamiehille/ ellei nämet Hahdes pysy/ ette te
swingan Hengene päste.( Sanoi Pawali sadanpäämiehelle/ ja sotamiehille/ ellei nämät
haaahdessa pysy/ ette te suinkaan henkenne päästä.)
Ref2016NTSve 31. sa Paulus till officeren och till soldaterna: Om inte dessa stannar kvar på
skeppet, kan ni inte räddas.
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TR Scriverer 32. τότε οἱ στρατιῶται ἀπέκοψαν τὰ σχοινία τῆς σκάφης, καὶ εἴασαν αὐτὴν
ἐκπεσεῖν.
Gr-East 32. τότε οἱ στρατιῶται ἀπέκοψαν τὰ σχοινία τῆς σκάφης καὶ εἴασαν αὐτὴν
ἐκπεσεῖν.
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TKIS 32. Silloin sotamiehet hakkasivat poikki veneen köydet ja päästivät sen ajelehtimaan.
FiSTLK2017 32. Silloin sotamiehet hakkasivat poikki veneen köydet ja antoivat sen pudota.
Biblia1776 32. Niin sotamiehet hakkasivat poikki venheen pestin, ja antoivat sen pudota.
CPR1642 32. Nijn sotamiehet hackaisit pois wenhen pestin ja annoit sen pudota.
UT1548 32. Nin Sotamiehet hackasit Wenhen pestin pois/ ia annoit sen pudhota.( Niin sotamiehet
hakkasit weneen pestin pois/ ja annoit sen pudota.)
Ref2016NTSve 32. Då kapade soldaterna trossarna till båten och lät den falla ner.
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TR Scriverer 33. ἄχρι δὲ οὗ ἔμελλεν ἡμέρα γίνεσθαι, παρεκάλει ὁ Παῦλος ἅπαντας

μεταλαβεῖν τροφῆς, λέγων, Τεσσαρεσκαιδεκάτην σήμερον ἡμέραν προσδοκῶντες
ἄσιτοι διατελεῖτε, μηδὲν προσλαβόμενοι.
Gr-East 33. Ἄχρι δὲ οὗ ἔμελλεν ἡμέρα γίνεσθαι, παρεκάλει ὁ Παῦλος ἅπαντας
μεταλαβεῖν τροφῆς λέγων· Τεσσαρεσκαιδεκάτην σήμερον ἡμέραν προσδοκῶντες ἄσιτοι
διατελεῖτε, μηδὲν προσλαβόμενοι.
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TKIS 33. Vähän ennen päivän koittoa Paavali kehoitti kaikkia nauttimaan ruokaa sanoen: "Tänään
olette neljättätoista päivää odottaneet ja olleet syömättä, ettekä ole mitään nauttineet.
FiSTLK2017 33. Ennen päivän tuloa Paavali kehotti kaikkia nauttimaan ruokaa, sanoen: "Tänään
olette jo neljättätoista päivää odottaneet ja olleet syömättä ettekä ole ottaneet mitään ruokaa.
Biblia1776 33. Ja kuin päivä rupesi valkenemaan, neuvoi Paavali kaikkia heitä ruokaa ottamaan,
sanoen: tänäpänä on neljästoistakymmenes päivä, kuin te odottaneet olette, ja syömättä olleet, ja
ette mitään ole tykönne ottaneet:
CPR1642 33. JA cuin päiwä rupeis walkeneman neuwoi Pawali caickia heitä ruoca ottaman
sanoden: tänäpän on neljästoistakymmenes päiwä cuin te odottanet oletta ja syömätä ollet ja ette
mitän ole tygönne ottanet
UT1548 33. Ja quin peiue rupesi walkeneman/ nin Pauali heite caiki neuuoi/ ette heiden piti Roca
ottaman/ sanoden/ Tenepene ombi neliestoistakymenes peiue/ ette te odhottaneet oletta ia
söömet olluet/ ia ette miten ole ottaneet tygenne/( Ja kuin päiwä rupesi walkenemaan/ niin Pawali
heitä kaikkia neuwoi/ että heidän piti ruokaa ottaman/ sanoen/ Tänäpänä ompi neljästoista
kymmenes päiwä/ että te odottaneet olette ja syömättä olleet/ ja että mitään ole ottaneet
tykönne/)
Ref2016NTSve 33. Då det började dagas, uppmanade Paulus (dem) alla att de skulle ta sig mat,
och sa: Det är i dag fjorton dagar som ni har väntat och varit utan mat och inte ätit något.
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TR Scriverer 34. διὸ παρακαλῶ ὑμᾶς προσλαβεῖν τροφῆς• τοῦτο γὰρ πρὸς τῆς ὑμετέρας
σωτηρίας ὑπάρχει• οὐδενὸς γὰρ ὑμῶν θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς πεσεῖται.
Gr-East 34. διὸ παρακαλῶ ὑμᾶς μεταλαβεῖν τροφῆς· τοῦτο γὰρ πρὸς τῆς ὑμετέρας
σωτηρίας ὑπάρχει· οὐδενὸς γὰρ ὑμῶν θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς πεσεῖται.
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TKIS 34. Sen vuoksi kehoitan teitä nauttimaan ruokaa, sillä se on teille pelastukseksi. Sillä ei
keneltäkään teistä ole hiuskarvakaan päästä putoava."
FiSTLK2017 34. Sen tähden kehotan teitä nauttimaan ruokaa, sillä se on tarpeen pelastuaksenne,
sillä yhdeltäkään teistä ei hiuskarvakaan katoa päästä."
Biblia1776 34. Sentähden neuvon minä teitä ruokaa ottamaan, joka on teille terveydeksi; sillä ei
yhdenkään teidän päästänne ole hiuskarva putoova.

CPR1642 34. Sentähden neuwon minä teitä ruoca ottaman joca on teille terweydexi sillä ei
yhdengän teidän päästän pidä hiuscarwacan catoman.
UT1548 34. Sen teden mine neuuon teite/ ette te otate roca tygen/ Sille se tule teiden
terueydhexen/ Sille ettei ydhengen teiden päästen pidhe hiuscarua catoman.( Sen tähden minä
neuwon teitä/ että te otatte ruokaa tykönne/ Sillä se tulee teidän terweydeksen/ Sillä ettei
yhdenkään teidän päästän pidä hiuskarwa katoaman.)
Ref2016NTSve 34. Därför uppmanar jag er att äta, för att ni ska klara er. För inte ett hårstrå ska
falla från huvudet på någon av er.
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TR Scriverer 35. εἴπων δὲ ταῦτα, καὶ λαβὼν ἄρτον, εὐχαρίστησε τῷ Θεῷ ἐνώπιον
πάντων• καὶ κλάσας ἤρξατο ἐσθίειν.
Gr-East 35. εἰπὼν δὲ ταῦτα καὶ λαβὼν ἄρτον εὐχαρίστησε τῷ Θεῷ ἐνώπιον πάντων, καὶ
κλάσας ἤρξατο ἐσθίειν.
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TKIS 35. Tämän sanottuaan hän otti leivän ja kiitti Jumalaa kaikkien edessä, mursi ja rupesi
syömään.
FiSTLK2017 35. Tämän sanottuaan hän otti leivän ja kiitti Jumalaa kaikkien nähden, mursi ja alkoi
syödä.
Biblia1776 35. Ja kuin hän sen oli sanonut, otti hän leivän, ja kiitti Jumalaa kaikkein nähden, mursi,
ja rupesi syömään.
CPR1642 35. Ja cosca hän sen oli sanonut otti hän leiwän ja kijtti Jumalata caickein nähden mursi
ja rupeis syömän.
UT1548 35. Ja coska hen oli sen sanonut/ otti hen Leiuen/ ia kijtti Jumala caikein nähden/ ia
mursi/ ia rupeis sömen.( Ja koska hän oli sen sanonut/ otti hän leiwän/ ja kiitti Jumalaa kaikkein
nähden/ ja mursi/ ja rupesi syömään.)
Ref2016NTSve 35. När han hade sagt detta, tog han ett bröd och tackade Gud i allas åsyn, och då
han hade brutit (det), började han äta.
TR Scriverer 36. εὔθυμοι δὲ γενόμενοι πάντες καὶ αὐτοὶ προσελάβοντο τροφῆς.
Gr-East 36. εὔθυμοι δὲ γενόμενοι πάντες καὶ αὐτοὶ προσελάβοντο τροφῆς·
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TKIS 36. Niin kaikki tulivat rohkealle mielelle ja ottivat hekin ruokaa.
FiSTLK2017 36. Silloin kaikki tulivat rohkealle mielelle, ja he ottivat ruokaa.
Biblia1776 36. Ja kuin he kaikki itsensä vahvistivat, rupesivat he myös syömään.
CPR1642 36. Nijn he caicki wircoisit ja rupeisit myös syömän.
UT1548 36. Nin he caiki wircosit/ Ja rupeisit he mös sömen.( Niin he kaikki wirkosit/ Ja rupesit he
myös syömään.)
Ref2016NTSve 36. Då blev alla de andra vid gott mod och började också äta.
TR Scriverer 37. ἤμεν δὲ ἐν τῷ πλοίῳ αἱ πᾶσαι ψυχαί, διακόσιαι ἑβδομηκονταέξ.
Gr-East 37. ἦμεν δὲ ἐν τῷ πλοίῳ αἱ πᾶσαι ψυχαὶ διακόσιαι ἑβδομήκοντα ἕξ.
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TKIS 37. Ja meitä oli laivassa kaikkiaan kaksisataa seitsemänkymmentä kuusi henkeä.
FiSTLK2017 37. Meitä oli laivassa kaikkiaan kaksisataa seitsemänkymmentä kuusi henkeä.
Biblia1776 37. Mutta meitä oli haahdessa kaikki yhteen kaksisataa ja kuusikahdeksattakymmentä
henkeä.
CPR1642 37. Mutta meitä oli hahdesa caicki yhten caxi sata seidzemenkymmendä ja cuusi henge.
UT1548 37. Mutta oli meite Hahdesa caiki ychten/ caxi sata seitzemen kymmende ia cwsi Henge.(
Mutta oli meitä haahdessä kaikki yhteen/ kaksisataa seitsemän kymmentä ja kuusi henkeä.)
Ref2016NTSve 37. Och vi var sammanlagt 276 personer på skeppet.
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TR Scriverer 38. κορεσθέντες δὲ τροφῆς ἐκούφιζον τὸ πλοῖον, ἐκβαλλόμενοι τὸν σῖτον
εἰς τὴν θάλασσαν.
Gr-East 38. κορεσθέντες δὲ τροφῆς ἐκούφιζον τὸ πλοῖον ἐκβαλλόμενοι τὸν σῖτον εἰς τὴν
θάλασσαν.
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TKIS 38. Syötyään ruokaa kyllikseen, he kevensivät laivaa heittämällä viljan mereen.
FiSTLK2017 38. Kun he olivat tulleet ravituiksi, he kevensivät laivaa heittämällä vehnän mereen.
Biblia1776 38. Ja kuin he olivat ravitut, kevensivät he haahden ja heittivät jyvät mereen.
CPR1642 38. Ja cosca he olit rawitut kewensit he hahte ja heitit jywät mereen.
UT1548 38. Ja coska he olit rauitetud/ nin he keuiensit Hahden/ ia vlosheitit Nisut Meren.( Ja
koska he olit rawitetut/ niin he käänsiwät haahden/ ja ulos heitit nisut mereen.)
Ref2016NTSve 38. Och när de hade ätit sig mätta lättade de skeppet genom att kasta vetet i havet.
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TR Scriverer 39. ὅτε δε ἡμέρα ἐγένετο, τὴν γῆν οὐκ ἐπεγίνωσκον• κόλπον δέ τινα

κατενόουν ἔχοντα αἰγιαλόν, εἰς ὃν ἐβουλεύσαντο, εἰ δύναιντο, ἐξῶσαι τὸ πλοῖον.
Gr-East 39. Ὅτε δὲ ἡμέρα ἐγένετο, τὴν γῆν οὐκ ἐπεγίνωσκον, κόλπον δέ τινα κατενόουν
ἔχοντα αἰγιαλὸν, εἰς ὃν ἐβουλεύσαντο, εἰ δύναιντο, ἐξῶσαι τὸ πλοῖον.
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TKIS 39. Päivän tultua he eivät tunteneet maata. Mutta he huomasivat erään lahden, jossa olevaan
rantaan päättivät antaa laivan ajautua, mikäli pystyivät.
FiSTLK2017 39. Päivän tultua he eivät tunteneet maata, mutta huomasivat lahden, jossa oli sopiva
ranta. Siihen he päättivät, jos mahdollista, laskea laivan.
Biblia1776 39. Mutta kuin päivä tuli, niin ei he tunteneet maata, mutta havaitsivat lahden, jossa
ranta oli, jonka päälle he mielivät antaa haahden ajaa, jos he olisivat taitaneet.

CPR1642 39. COsca päiwä oli nijn ei he tundenet maata mutta astaitzit yhden lahden jonga randan
he ajattelit hahden culkewan jos mahdollinen olis.
UT1548 39. Coska nyt peiue oli/ eiuet he tundeneet maata. Mutta he astasit ydhen Lahden/ iossa
oli yxi randa/ iohonga he aijatelit Hahden piti cwlkeman/ ios se olis madholinen.( Koska nhyt päiwä
oli/ eiwät he tunteneet maata. Mutta he astasit( hawaitsit) yhden lahden/ jossa oli yksi ranta/
johonka he ajattelin haahden piti kulkemaan/ jos se olis mahdollinen.)
Ref2016NTSve 39. Och när det blev dag, kände de inte igen landet men de upptäckte en vik med en
sandstrand och beslöt att om möjligt låta skeppet driva upp där.
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TR Scriverer 40. καὶ τὰς ἀγκύρας περιελόντες εἴων εἰς τὴν θάλασσαν, ἅμα ἀνέντες τὰς
ζευκτηρίας τῶν πηδαλίων• καὶ ἐπάραντες τὸν ἀρτέμονα τῇ πνεούσῃ κατεῖχον εἰς τὸν
αἰγιαλόν.
Gr-East 40. καὶ τὰς ἀγκύρας περιελόντες εἴων εἰς τὴν θάλασσαν ἅμα ἀνέντες τὰς

ζευκτηρίας τῶν πηδαλίων, καὶ ἐπάραντες τὸν ἀρτέμωνα τῇ πνεούσῃ κατεῖχον εἰς τὸν
αἰγιαλόν.
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TKIS 40. He hakkasivat ankkurit irti ja jättivät ne mereen päästäen samalla peräsinten köydet. Ja
nostettuaan keulapurjeen tuuleen he ohjasivat rantaa kohti.
FiSTLK2017 40. Nostettuaan ankkurit he antoivat niiden painua. Samalla he päästivät peräsinten
köydet, nostivat keulapurjeen tuuleen ja ohjasivat rantaa kohti.
Biblia1776 40. Ja kuin he ankkurit olivat ottaneet ylös, läksivät he mereen ja päästivät perälautain
siteet, ja asettivat purjeen tuuleen, ja antoivat juosta rantaa kohden.
CPR1642 40. Ja cuin he Anckurit olit ylösottanet läxit he mereen ja päästit styrin sitet ja asetit
purjen tuuleen ja annoit juosta randa cohden.
UT1548 40. Ja quin he Ankarit olit ylesottaneet/ lexit he Mereen/ ia ylespästit Styrin siteet/ Ja he
asetit Puriehen twlehen/ ia annoit ioosta Randa codhen.( Ja kuin he ankkurit olit ylös ottaneet/
läksit he mereen/ ja ylös päästit styrin siteet/ Ja he asetit purjeen tuuleen/ ja annoit juosta rantaa
kohden.)
Ref2016NTSve 40. Och de kapade ankarna och lämnade (dem) i havet och lossade trossarna till
rodret och hissade förseglet för vinden och styrde mot stranden.
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TR Scriverer 41. περιπεσόντες δὲ εἰς τόπον διθάλασσον ἐπώκειλαν τὴν ναῦν• καὶ ἡ μὲν

πρώρα ἐρείσασα ἔμεινεν ἀσάλευτος, ἡ δὲ πρύμνα ἐλύετο ὑπὸ τῆς βίας τῶν κυμάτων.
Gr-East 41. περιπεσόντες δὲ εἰς τόπον διθάλασσον ἐπώκειλαν τὴν ναῦν, καὶ ἡ μὲν

πρῷρα ἐρείσασα ἔμεινεν ἀσάλευτος, ἡ δὲ πρύμνα ἐλύετο ὑπὸ τῆς βίας τῶν κυμάτων.
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TKIS 41. Mutta he joutuivat ulkokarille ja antoivat aluksen törmätä siihen. Keula tarttui kiinni ja jäi
liikkumattomaksi, mutta perä hajosi aaltojen voimasta.
FiSTLK2017 41. Mutta he joutuivat karille ja laiva törmäsi siihen. Keula tarttui kiinni ja jäi
liikkumattomaksi, mutta laivan perä hajosi aaltojen voimasta.
Biblia1776 41. Vaan kuin me tulimme yhden niemen tykö, loukkaantui haaksi, ja sen keula tarttui
kiinni ja jäi seisomaan, mutta kastari tuli valallensa aaltoin väestä.
CPR1642 41. Ja cosca me tulimma yhden niemen tygö louckandui haaxi ja sen keula jäi carin
päälle. Mutta castari tuli wallallens aldoin wäestä.
UT1548 41. Ja coska me tulima ydhen Niemen tyge/ nin he Hahden louckasit/ ia Hahden kieula iei
Carin päle lijckumat seisoman. Mutta castari wallalans tuli aaldoin wäest.( Ja koska me tulimme
yhden niemen tykö/ niin he haahden loukkasit/ ja haahden keula jäi karin päälle liikkumatta
seisomaan. Mutta kastari wallallansa tuli aaltoin wäestä.)
Ref2016NTSve 41. Men de stötte på ett rev med djupt vatten på båda sidor och lät skeppet gå på
grund. Fören körde fast och stod orubbligt kvar, men aktern bröts sönder av de kraftiga vågorna.
42
TR Scriverer 42. τῶν δὲ στρατιωτῶν βουλὴ ἐγένετο ἵνα τοὺς δεσμώτας ἀποκτείνωσι,
μήτις ἐκκολυμβήσας διαφύγοι.
Gr-East 42. τῶν δὲ στρατιωτῶν βουλὴ ἐγένετο ἵνα τοὺς δεσμώτας ἀποκτείνωσι, μή τις
ἐκκολυμβήσας διαφύγοι.
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TKIS 42. Niin sotamiehillä oli aikomus tappaa vangit, jottei kukaan pääsisi uimalla pakoon.
FiSTLK2017 42. Mutta sotilailla oli aikomus tappaa vangit, ettei kukaan karkaisi uimalla.
Biblia1776 42. Mutta sotamiesten neuvo oli vankeja tappaa, ettei joku uiden olisi karannut pois.
CPR1642 42. Mutta sotamiesten neuwo oli fangeja tappa ettei jocu uiden poiscarcais.
UT1548 42. Mutta Sotamiesten neuuo oli/ nijte Fangi tappaman/ ettei ios iocu wloswuidhen/
poiscarckaisi.( Mutta sotamiesten neuwo oli/ niitä wankia tappaman/ etti jos joku ulos uiden/ pois
karkaisi.)
Ref2016NTSve 42. Då ville soldaterna döda fångarna så att ingen skulle kunna simma i väg och fly.
43
TR Scriverer 43. ὁ δὲ ἑκατόνταρχος, βουλόμενος διασῶσαι τὸν Παῦλον, ἐκώλυσεν

αὐτοὺς τοῦ βουλήματος, ἐκέλευσέ τε τοὺς δυναμένους κολυμβᾷν ἀπορρίψαντας
πρώτους ἐπὶ τὴν γῆν ἐξιέναι•
Gr-East 43. ὁ δὲ ἑκατοντάρχης βουλόμενος διασῶσαι τὸν Παῦλον ἐκώλυσεν αὐτοὺς τοῦ

βουλήματος, ἐκέλευσέ τε τοὺς δυναμένους κολυμβᾶν ἀπορρίψαντας πρώτους ἐπὶ τὴν
γῆν ἐξιέναι,
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TKIS 43. Mutta sadanpäämies, joka tahtoi pelastaa Paavalin, esti heidät siitä aikeesta ja käski
uimataitoisten ensin heittäytyä mereen ja mennä maihin
FiSTLK2017 43. Mutta sadanpäällikkö, joka tahtoi pelastaa Paavalin, esti heitä ja käski
uimataitoisten ensiksi heittäytyä veteen ja lähteä maihin

Biblia1776 43. Mutta sadanpäämies tahtoi Paavalia vapahtaa, ja esti heidät siitä neuvosta, ja käski
niitä, jotka uida taisivat, että he ensin itsensä antaisivat ulos ja maalle pääsisivät.
CPR1642 43. Mutta Sadanpäämies tahdoi Pawalita wapahta ja asetti heidän sijtä neuwosta. Ja
käski ne cuin uida taisit ensin idzens maan puoleen anda.
UT1548 43. Mutta se Sadhanpämies tachtoi Paualin wapautta/ ia asetti heiden sijte Neuuosta. Ja
keski ette ne quin wuidha taisit/ ensin anda heidens maan polen.( Mutta se sadanpäämies tahtoi
Pawalin wapauttaa/ ja asetti heidän siitä neuwosta. Ja käski että ne kuin uida taisit/ ensin antaa
heidäns maan puoleen.)
Ref2016NTSve 43. Men officeren, som ville rädda Paulus, hindrade dem i (deras) avsikt och
befallde att de som kunde simma först skulle hoppa (i vattnet) och ta sig i land,
44
TR Scriverer 44. καὶ τοὺς λοιπούς, οὓς μὲν ἐπὶ σανίσιν, οὓς δὲ ἐπί τινων τῶν ἀπὸ τοῦ
πλοίου. καὶ οὕτως ἐγένετο πάντας διασωθῆναι ἐπὶ τὴν γῆν.
Gr-East 44. καὶ τοὺς λοιποὺς οὓς μὲν ἐπὶ σανίσιν, οὓς δὲ ἐπί τινων τῶν ἀπὸ τοῦ
πλοίου. καὶ οὕτως ἐγένετο πάντας διασωθῆναι ἐπὶ τὴν γῆν.
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TKIS 44. ja muitten, minkä lautojen varassa, minkä laivan kappaleilla. Ja niin kaikki pelastuivat
maalle.
FiSTLK2017 44. ja sitten muiden, kenen laudoilla, kenen laivankappaleilla. Näin tapahtui, ja kaikki
pelastuivat maihin.
Biblia1776 44. Mutta muita lautain päällä, muutamia taas haahden kappaleilla (kulkea). Ja niin
tapahtui, että jokainen tuli hengissä maalle.
CPR1642 44. Ja muita laitain päälle muutamita taas hahden cappalilla. Ja tapahdui että jocainen
hengi tuli terwenä maalle.
UT1548 44. Ja ne mwdh Laitain päle/ monicadhat Hahden cappaleilla. Ja nin tapachtui/ ette
Jocainen Hengi teruene maalle tulit.( Ja ne muut laitain päälle/ monikahdat haahden kappaleilla.
Ja niin tapahtui/ että jokainen henki terweenä maalle tulit.)
Ref2016NTSve 44. och därefter de övriga, en del på plankor och andra på vrakdelar från skeppet.
Och på det sättet räddades alla i land.

Apostolien teot 28 (Acts
1 TR Scriverer 1. Καὶ διασωθέντες, τότε ἐπέγνωσαν ὅτι Μελίτη ἡ νῆσος καλεῖται.
Gr-East 1. Καὶ διασωθέντες τότε ἐπέγνωσαν ὅτι Μελίτη ἡ νῆσος καλεῖται.
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TKIS 1. Pelastuttuaan he saivat* sitten tietää, että saaren nimi oli Melite.
FiSTLK2017 1. Kun olimme pelastuneet, saimme tietää, että saaren nimi oli Melite.
Biblia1776 1. Ja kuin he terveinä päässeet olivat, tunsivat he, että se luoto Meliteksi kutsutaan.
CPR1642 1. JA cosca me pääsnet olimma tunsimma me sen luodon Melitexi. Mutta ei se Canssa
osottanut meille wähindä cunniata:
UT1548 1. IA coska me päsznyet olima/ Nin me tunsima ette se Loto cutzuttin Melite. Mutta se
Canssa osotti meille ei wähinde cunniata.( Ja koska me päässeet olimme/ Niin me tunsimme että
se luoto kutsuttiin Melite. Mutta se kansa osoitti meille ei wähintä kunniaa.)
Ref2016NTSve 1. Och sedan de hade blivit räddade fick de veta att ön hette Melite.
2
TR Scriverer 2. οἵ δὲ βάρβαροι παρεῖχον οὐ τὴν τυχοῦσαν φιλανθρωπίαν ἡμῖν•

ἀνάψαντες γὰρ πυράν, προσελάβοντο πάντας ἡμᾶς, διὰ τὸν ὑετὸν τὸν ἐφεστῶτα, καὶ
διὰ τὸ ψῦχος.
Gr-East 2. οἱ δὲ βάρβαροι παρεῖχον οὐ τὴν τυχοῦσαν φιλανθρωπίαν ἡμῖν· ἀνάψαντες

γὰρ πυρὰν προσελάβοντο πάντας ἡμᾶς διὰ τὸν ὑετὸν τὸν ἐφεστῶτα καὶ διὰ τὸ ψῦχος.
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TKIS 2. Muukalaiset osoittivat meille suurta ystävällisyyttä. Sillä he sytyttivät nuotion ja ottivat
meidät kaikki luokseen alkaneen sateen ja kylmän vuoksi.

FiSTLK2017 2. Barbaarit osoittivat meille suurta ystävällisyyttä, sytyttivät nuotion ja ottivat meidät
kaikki sen ääreen, kun oli alkanut sataa ja oli kylmä.
Biblia1776 2. Mutta se kansa osoitti meille ei vähintä rakkauden halua; sillä he tekivät meille
valkian, ja kaikki ottivat vastaan meidät, sen sateen ja vilun tähden, joka meidän päällemme tuli.
CPR1642 2. Sillä he teit meille walkian ja caicki meidän wastanotit sen saten ja wilun tähden cuin
meidän päällemme tuli.
UT1548 2. Sille he sytytit meille swren Tulen/ ia meite caiki wastanrupesit/ sen Sadhe cwron
tedhen/ ioca meiden pälen tuli/ ia wilun tedhen.( Sillä he sytytit meille suuren tulen/ ja meitä kaikki
wastaanrupesit/ sen sadekuuron tähden/ joka meidän päällen tuli/ ja wilun tähden.)
Ref2016NTSve 2. Och främlingarna (där) visade oss ovanligt stor välvilja. De tände upp eld och tog
hand om oss alla, eftersom det hade börjat regna och på grund av kylan.
3
TR Scriverer 3. συστρέψαντος δὲ τοῦ Παύλου φρυγάνων πλῆθος, καὶ ἐπιθέντος ἐπὶ τὴν
πυράν, ἔχιδνα ἐκ τῆς θέρμης ἐξελθοῦσα καθῆψε τῆς χειρὸς αὐτοῦ.
Gr-East 3. συστρέψαντος δὲ τοῦ Παύλου φρυγάνων πλῆθος καὶ ἐπιθέντος ἐπὶ τὴν
πυράν, ἔχιδνα ἀπὸ τῆς θέρμης διεξελθοῦσα καθῆψε τῆς χειρὸς αὐτοῦ.
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TKIS 3. Mutta kun Paavali kokosi kimpun risuja ja pani nuotioon, tuli kyykäärme kuuman vuoksi
esiin ja kävi kiinni hänen käteensä.
FiSTLK2017 3. Mutta Paavali kokosi kasan risuja, ja kun hän pani ne nuotioon, tuli kyy kuumuuden
tähden esiin ja kävi kiinni hänen käteensä.
Biblia1776 3. Mutta kuin Paavali kokosi kasan risuja ja pani valkialle, tuli yksi kärme palavuudesta
ja karkasi hänen käteensä.
CPR1642 3. COsca Pawali cocois risuja ja pani walkialle tuli yxi kärme palawudesta ja carcais
Pawalin käteen.
UT1548 3. Coska nyt Pauali cocosi ydhen coghon Risuija ia pani ne Tulen päle/ edesmateli yxi
Kyykerme palaudhesta/ ia carckasi Paualin kätehen.( Koska nyt Pawali kokosi yhden kokoon risuja
ja pani ne tulen päälle/ edesmateli yksi kyykäärme palaudesta/ ja karkasi Pawalin käteen.)

Ref2016NTSve 3. Men när Paulus hade samlat ett fång kvistar och lagt på elden, kröp en huggorm
ut på grund av hettan och högg sig fast vid hans hand.
4
TR Scriverer 4. ὡς δὲ εἶδον οἱ βάρβαροι κρεμάμενον τὸ θηρίον ἐκ τῆς χειρὸς αὐτοῦ,

ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους, Πάντως φονεύς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος οὗτος, ὃν διασωθέντα ἐκ
τῆς θαλάσσης ἡ Δίκη ζῇν οὐκ εἴασεν.
Gr-East 4. ὡς δὲ εἶδον οἱ βάρβαροι κρεμάμενον τὸ θηρίον ἐκ τῆς χειρὸς αὐτοῦ, ἔλεγον
πρὸς ἀλλήλους· Πάντως φονεύς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος οὗτος, ὃν διασωθέντα ἐκ τῆς
θαλάσσης ἡ Δίκη ζῆν οὐκ εἴασεν.
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TKIS 4. Nähdessään elukan riippuvan kiinni hänen kädessään muukalaiset sanoivat toisilleen:
”Varmaan tuo mies on murhaaja, jonka *oikeuden jumalatar* ei sallinut elää, vaikka hän pelastuikin
merestä."
FiSTLK2017 4. Kun asukkaat näkivät elukan riippuvan kiinni hänen kädessään, he sanoivat
toisilleen: "Varmaan tuo mies on murhaaja, koska kostotar ei sallinut hänen elää, vaikka hän
pelastuikin merestä."
Biblia1776 4. Kuin kansa näki kärmeen riippuvan hänen kädessänsä, sanoivat he keskenänsä:
kaiketi tämä ihminen on miehentappaja, jota ei koston jumalatar saali elää, vaikka hän on meren
hädästä päässyt.
CPR1642 4. Cosca Canssa näki kärmen rippuwan hänen kädesäns sanoit he keskenäns: Caiketi
tämä ihminen on miehentappaja jota ei costo salli elä waicka hän on meren hädästä pääsnyt.
UT1548 4. Coska sis se Canssa näki sen Kermen rippuuan henen kädhesens/ nin he sanoit
keskenens/ Caiketi on teme Inhiminen yxi Miehentappaija/ iota Costo ei salli elä/ waicka hen ombi
Meren hädheste päsznut.( Koska siis se kansa näki sen käärmeen riippuwan hänen kädessänsä/
niin he sanoit keskenänsä/ Kaiketi on tämä ihminen yksi miehentappaja/ jota kosto ei salli elää/
waikka hän ompi meren hädästä päässyt.)
Ref2016NTSve 4. Och när främlingarna såg djuret hänga vid hans hand sa de till varandra: Denne
man är utan tvekan en mördare, som rättvisan inte ville låta leva, även om han hade räddats från

havet.
5 TR Scriverer 5. ὁ μὲν οὖν, ἀποτινάξας τὸ θηρίον εἰς τὸ πῦρ, ἔπαθεν οὐδὲν κακόν.
Gr-East 5. ὁ μὲν οὖν ἀποτινάξας τὸ θηρίον εἰς τὸ πῦρ ἔπαθεν οὐδὲν κακόν·
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TKIS 5. Niin hän pudisti elukan tuleen eikä kärsinyt mitään vahinkoa.
FiSTLK2017 5. Mutta hän pudisti elukan tuleen, eikä hänelle tapahtunut mitään pahaa.
Biblia1776 5. Mutta hän pudisti kärmeen tuleen eikä mitään kipua tuntenut.
CPR1642 5. Mutta hän pudisti kärmen tuleen eikä mitän kipua tundenut.
UT1548 5. Mutta hen pudhisti Kermen Tuleen/ ia ei hen miten kipua kersinyt.( Mutta hän pudisti
käärmeen tuleen/ ja ei hän mitään kipua kärsinyt.)
Ref2016NTSve 5. Men han skakade av sig djuret i elden och led ingen skada.
6
TR Scriverer 6. οἱ δὲ προσεδόκων αὐτὸν μέλλειν πίμπρασθαι ἢ καταπίπτειν ἄφνω
νεκρόν• ἐπὶ πολὺ δὲ αὐτῶν προσδοκώντων, καὶ θεωρούντων μηδὲν ἄτοπον εἰς αὐτὸν
γινόμενον, μεταβαλλόμενοι ἔλεγον θεὸν αὐτὸν εἶναι.
Gr-East 6. οἱ δὲ προσεδόκων αὐτὸν μέλλειν πίμπρασθαι ἢ καταπίπτειν ἄφνω νεκρόν.

ἐπὶ πολὺ δὲ αὐτῶν προσδοκώντων καὶ θεωρούντων μηδὲν ἄτοπον εἰς αὐτὸν
γινόμενον, μεταβαλλόμενοι ἔλεγον θεόν αὐτὸν εἶναι.
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TKIS 6. He odottivat hänen ajettuvan tai äkkiä kaatuvan kuolleena maahan. Mutta kauan
odotettuaan ja nähtyään, ettei hänelle mitään pahaa tapahtunut, he muuttivat mielensä ja sanoivat
hänen olevan jumala.
FiSTLK2017 6. He odottivat hänen [kätensä] tulehtuvan tai hänen kaatuvan äkkiä kuolleena
maahan. Mutta kun he olivat kauan odottaneet ja näkivät, ettei hänelle tapahtunut mitään pahaa,
he muuttivat mielensä ja sanoivat hänen olevan jumala.
Biblia1776 6. Mutta he odottivat hänen ajettuvan eli kohta maahan lankeevan ja kuolevan; vaan
kuin he kauvan sitä odottivat ja näkivät, ettei hänelle mitään vahinkoa tapahtunut, saivat he toisen
mielen ja sanoivat hänen jumalaksi.
CPR1642 6. Mutta he odotit hänen ajettuwan eli cohta maahan langewan ja cuolewan. Ja cuin he
cauwan sitä odotit näit he ettei hänen mitän wahingota tapahtunut ja nijn he sait toisen mielen ja
luulit hänen Jumalaxi.
UT1548 6. Mutta he odhotit henen Ylespaisuuan/ eli cochta mahanlangeuan/ ia coleuan. Ja quin
he cauuan site odhotit/ ia neit ettei henen miten wahingota ollut/ nin he sait toisen mielen/ ia lwlit
henen Jumalaxi.( Mutta he odotit hänen ylös paisuwan/ eli kohta maahan lankeawan/ ja kuolewan.
Ja kuin he kauan sitä odotit/ ja näit ettei hänen mitään wahinkoa ollut/ niin he sait toisen mielen/ ja
luulit hänen jumalaksi.)
Ref2016NTSve 6. De väntade att han skulle svullna upp eller plötsligt falla ner död. Men då de hade
väntat länge och såg att inget ont hände honom, ändrade de sig och sa att han var en gud.
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TR Scriverer 7. Ἐν δὲ τοῖς περὶ τὸν τόπον ἐκεῖνον ὑπῆρχε χωρία τῷ πρώτῳ τῆς νήσου,
ὀνόματι Ποπλίῳ, ὃς ἀναδεξάμενος ἡμᾶς τρεῖς ἡμέρας φιλοφρόνως ἐξένισεν.
Gr-East 7. Ἐν δὲ τοῖς περὶ τὸν τόπον ἐκεῖνον ὑπῆρχε χωρία τῷ πρώτῳ τῆς νήσου
ὀνόματι Ποπλίῳ, ὃς ἀναδεξάμενος ἡμᾶς τρεῖς ἡμέρας φιλοφρόνως ἐξένισεν.
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TKIS 7. Lähellä sitä paikkaa oli saaren ensimmäisellä miehellä, jonka nimi oli Publius, maatiloja.
Hän otti meidät vastaan ja piti kolme päivää ystävällisesti vierainaan.
FiSTLK2017 7. Lähellä sitä paikkaa oli saaren ensimmäisellä miehellä, jonka nimi oli Publius,
maatiloja. Hän otti meidät vastaan ja piti meitä ystävällisesti kolme päivää vierainaan.
Biblia1776 7. Mutta vähän matkan takana siitä olivat sen luodon päämiehellä, jonka nimi oli
Publius, maakartanot, joka meitä otti vastaan ja piti meidän kunniallisesti vierainansa kolme
päivää.
CPR1642 7. MUtta wähän matcan tacana sijtä oli sen luodon Päämiehellä Publiuxella yxi
maancartano joca meitä wastanotti ja piti meidän cunnialisest wierasnans colme päiwä.
UT1548 7. Mutta sielde wähen matkan takan/ oli sille Lodhon pämiehelle/ Publius nimelde/ yxi
Maancartano/ ioca meite wastanrupeis/ ia piti meite cunnialisesta Werassans colme peiue.( Mutta
sieltä wähän matkan takaan/ oli sillä luodon päämiehellä/ Publius nimeltä/ yksi maankartano/ joka
meitä wastaan rupeisi/ ja piti meitä kunniallisesti wieraissansa kolme päiwää.)
Ref2016NTSve 7. Nu fanns det lantgårdar inte långt därifrån, som tillhörde den främste mannen på
ön, (en man som) hette Publius. Han tog vänligt emot oss och lät oss vara gäster i tre dagar.
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TR Scriverer 8. ἐγένετο δὲ τὸν πατέρα τοῦ Ποπλίου πυρετοῖς καὶ δυσεντερίᾳ
συνεχόμενον κατακεῖσθαι• πρὸς ὃν ὁ Παῦλος εἰσελθών, καὶ προσευξάμενος, ἐπιθεὶς
τὰς χεῖρας αὐτῷ, ἰάσατο αὐτόν.
Gr-East 8. ἐγένετο δὲ τὸν πατέρα τοῦ Ποπλίου πυρετοῖς καὶ δυσεντερίῳ συνεχόμενον
κατακεῖσθαι· πρὸς ὃν ὁ Παῦλος εἰσελθὼν καὶ προσευξάμενος καὶ ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας
αὐτῷ ἰάσατο αὐτόν.
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TKIS 8. Publiuksen isä makasi kuumeen ja punataudin vaivaamana. Paavali meni hänen luokseen,
rukoili, pani kätensä* hänen päälleen ja paransi hänet.

FiSTLK2017 8. Mutta tapahtui, että Publiuksen isä makasi sairaana kuumeessa ja punataudissa, ja
Paavali meni hänen luokseen, rukoili ja pani kätensä hänen päälleen ja paransi hänet.
Biblia1776 8. Niin tapahtui, että Publiuksen isä sairasti vilutautia ja vatsankipua, jonka tykö Paavali
meni, rukoili ja pani kätensä hänen päällensä, ja paransi hänen.
CPR1642 8. Nijn tapahdui että Publiuxen Isä sairasti wilutautia ja wadzankipua. Jonga tygö Pawali
meni rucoili ja pani kätens hänen päällens ja paransi hänen.
UT1548 8. Nin tapachtui ette sen Publiusen Ise sairasti Wilutauti ia Watzankipu. Jonga tyge Pauali
sisellemeni/ ia rucoli/ ia pani Kädhens henen pälens/ ia paransi henen.( Niin tapahtui että sen
Publiuksen isä sairasti wilutautia ja watsankipua. Jonka tykö Pawali sisälle meni/ ja rukoili/ ja pani
kätensä hänen päällensä/ ja paransi hänen.)
Ref2016NTSve 8. Nu hände det, att Publius fader låg sjuk i en svår magsjukdom med feber. Paulus
gick in till honom och bad och lade händerna på honom och helade honom.
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TR Scriverer 9. τούτου οὖν γενομένου, καὶ οἱ λοιποὶ οἱ ἔχοντες ἀσθενείας ἐν τῇ νήσῳ
προσήρχοντο καὶ ἐθεραπεύοντο•
Gr-East 9. τούτου οὖν γενομένου καὶ οἱ λοιποὶ οἱ ἔχοντες ἀσθενείας ἐν τῇ νήσῳ
προσήρχοντο καὶ ἐθεραπεύοντο·
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TKIS 9. Kun nyt tämä oli tapahtunut, tulivat muutkin saarella olevat sairaat, ja heidät parannettiin.
FiSTLK2017 9. Kun tämä siis oli tapahtunut, muutkin saarella olevat sairaat tulivat, ja heidät
parannettiin.
Biblia1776 9. Kuin siis se oli tehty, tulivat myös muut sairaat siitä luodosta, ja parannettiin,
CPR1642 9. Cosca se oli tehty tulit myös muut sairat sijtä luodosta ja parattin.
UT1548 9. Coska se oli techty/ tulit mös mwdh iotca sairastit sijne Lodhossa/ ia parattijn.( Koska
se oli tehty/ tulit myös muut jotka sairastit siina luodossa/ ja parattiin.)
Ref2016NTSve 9. Sedan detta hänt, kom också de andra på ön som hade sjukdomar och blev
helade.
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TR Scriverer 10. οἳ καὶ πολλαῖς τιμαῖς ἐτίμησαν ἡμᾶς, καὶ ἀναγομένοις ἐπέθεντο τὰ
πρὸς τὴν χρείαν.

Gr-East 10. οἳ καὶ πολλαῖς τιμαῖς ἐτίμησαν ἡμᾶς καὶ ἀναγομένοις ἐπέθεντο τὰ πρὸς τὴν
χρείαν.
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TKIS 10. He osoittivat meille myös monin tavoin kunniaa ja merelle lähtiessämme he panivat
mukaan tarpeellista.
FiSTLK2017 10. He osoittivat meille myös monin tavoin kunniaa, ja lähtiessämme merelle he
panivat mukaan, mitä tarvitsimme.
Biblia1776 10. Jotka myös meille tekivät paljon kunniaa, ja kuin me sieltä purjehdimme, panivat he
meidän myötämme, mitä me tarvitsimme.
CPR1642 10. Jotca meille teit suuren cunnian. Ja cuin me sieldä purjehdimma ewästit he meitä.
UT1548 10. Ja ne mös teit meille swren Cunnian. Ja quin me sielde puriectima/ nin he euestit
meite.( Ja ne myös teit meille suuren kunnian. Ja kuin me sieltä purjehdimme/ niin he ewästit
meitä.)
Ref2016NTSve 10. Och med många hedersbevisningar ärade de oss, och när vi skulle segla
därifrån försåg de (oss) med det som behövdes.
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TR Scriverer 11. Μετὰ δὲ τρεῖς μῆνας ἀνήχθημεν ἐν πλοίῳ παρακεχειμακότι ἐν τῇ νήσῳ,
Ἀλεξανδρίνῳ, παρασήμῳ Διοσκούροις.
Gr-East 11. Μετὰ δὲ τρεῖς μῆνας ἀνήχθημεν ἐν πλοίῳ παρακεχειμακότι ἐν τῇ νήσῳ,
Ἀλεξανδρίνῳ, παρασήμῳ Διοσκούροις,
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TKIS 11. Kolmen kuukauden kuluttua purjehdimme sieltä aleksandrialaisessa laivassa, joka oli
talvehtinut saarella ja, jolla oli tunnusmerkkinä Kastor ja Polluks.
FiSTLK2017 11. Kolmen kuukauden kuluttua purjehdimme sieltä aleksandrialaisessa laivassa, joka
oli talvehtinut saarella ja jolla oli merkkinä Dioskurien kuva [9] .
Biblia1776 11. Mutta kolmen kuukauden perästä purjehdimme me sieltä Aleksandrian haahdessa,
joka sen luodon tykönä oli talvea pitänyt, jolla oli lipun merkki kaksoinen.
CPR1642 11. Mutta colmen Cuucauden perästä purjehdimma me matcam Alexandrian hahdesa
joca sen luodon tykönä oli talwe pitänyt josa caxoisen mercki oli.
UT1548 11. Mutta colmen Cwcaudhen pereste/ puriectima me matkaham Alexandrian Hahdesa/
ioca sen Lodhon tykene oli Talue pitenyt/ ionga Kiluen merki oli Castor * ia Pollux.( Mutta kolmen
kuukauden perästä/ purjehdimme me matkahamme Alexandrian haahdessa/ joka sen luodon
tykönä oli talwea pitänyt/ jonka kilwen merkki olli Kastor ja Pollux.)
Ref2016NTSve 11. Och efter tre månader avseglade vi med ett skepp från Alexandria, som hade
övervintrat vid ön som hade Tvillinggudarnas tecken.
TR Scriverer 12. καὶ καταχθέντες εἰς Συρακούσας ἐπεμείναμεν ἡμέρας τρεῖς•
Gr-East 12. καὶ καταχθέντες εἰς Συρακούσας ἐπεμείναμεν ἡμέρας τρεῖς·
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TKIS 12. Laskettuamme maihin Syrakuusassa viivyimme siellä kolme päivää.
FiSTLK2017 12. Rantauduimme Syrakuusaan ja viivyimme siellä kolme päivää,
Biblia1776 12. Ja kuin me tulimme Syrakusaan, olimme me siellä kolme päivää.
CPR1642 12. Ja cuin me tulimma Syracusaan olimma me siellä colme päiwä.
UT1548 12. Ja quin me tulima Siracusaan/ olima me sielle colme peiue.( Ja kuin me tulimme
Siracusaan/ olimme me siellä kolme päiwää.)
Ref2016NTSve 12. Och efter att ha lagt till vid Syrakusa, stannade vi (där) i tre dagar.
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TR Scriverer 13. ὅθεν περιελθόντες κατηντήσαμεν εἰς Ῥήγιον, καὶ μετὰ μίαν ἡμέραν
ἐπιγενομένου νότου, δευτεραῖοι ἤλθομεν εἰς Ποτιόλους•
Gr-East 13. ὅθεν περιελθόντες κατηντήσαμεν εἰς Ρήγιον, καὶ μετὰ μίαν ἡμέραν
ἐπιγενομένου νότου δευτεραῖοι ἤλθομεν εἰς Ποτιόλους·

ὅθεν

περιελθόντες κατηντήσαμεν εἰς

hothen perielthontes katēntēsamen
G3606 G4022
G2658
josta kierreltyämme saavuimme

ἐπιγενομένου νότου

δευτεραῖοι

Ῥήγιον καὶ

μετὰ

μίαν

ἡμέραν

Rēgion kai
meta mian hēmeran
eis
G2532 G3326 G3391 G2250
G1519 G4484
jälkeen yhden päivän
Regioniin ja

ἤλθομεν εἰς

Ποτιόλους·

Potiolous
deuteraioi
ēlthomen eis
epigenomenou notou
G2064
G1519 G4223
G1920
G3558 G1206
noustessa
etelätuuli toisena päivänä tulimme
Puteoliin
TKIS 13. Sieltä kierreltyämme saavuimme Reegioniin, ja kun yhden päivän kuluttua nousi etelätuuli,
tulimme seuraavana päivänä Puteoliin.
FiSTLK2017 13. ja sieltä kierrettyämme saavuimme Regioniin, ja kun yhden päivän perästä nousi
etelätuuli, tulimme seuraavana päivänä Puteoliin.
Biblia1776 13. Ja kuin me sieltä ympäri purjehdimme ja tulimme Regioon, ja päivää jälkeen puhalsi
lounatuuli, niin että me toisena päivänä tulimme Puteoliin.
CPR1642 13. Ja cuin me sieldä ymbäri purjehdimma ja tulimma Rhegioon ja päiwä jälken puhalsi
Lounat tuuli nijn että me toisna päiwänä tulimma Puteolijn.
UT1548 13. Ja quin me sielde ymberipurectima/ ia tulima Rhegiumijn/ Ja ydhen peiuen ielkeen/
puhalsi Lounat twli/ nin ette me toisna peiuen tulima Puteolihin/( Ja kuin me sieltä ympäri
purjehdimme/ ja tulimme Rhegiumiin/ Ja yhden päiwän jälkeen/ puhalsi ne lounatuuli/ niin että me
toisena päiwänä tulimme Puteolihin.)
Ref2016NTSve 13. Därifrån, efter att vi hade seglat runt kusten, kom vi till Regium. Och en dag
senare fick vi sydlig vind, och nästa dag kom vi till Puteoli.
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TR Scriverer 14. οὗ εὑρόντες ἀδελφούς, παρεκλήθημεν ἐπ’ αὐτοῖς ἐπιμεῖναι ἡμέρας ἑπτά•
καὶ οὕτως εἰς τὴν Ῥώμην ἤλθομεν.
Gr-East 14. οὗ εὑρόντες ἀδελφοὺς παρεκλήθημεν ἐπ’ αὐτοῖς ἐπιμεῖναι ἡμέρας ἑπτά, καὶ
οὕτως εἰς τὴν Ρώμην ἤλθομεν.
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TKIS 14. Siellä tapasimme veljiä, ja meitä kehoitettiin viipymään heidän luonaan seitsemän päivää.
Sitten läksimme Roomaan.
FiSTLK2017 14. Siellä tapasimme veljiä, jotka pyysivät meitä viipymään luonaan seitsemän päivää.
Niin lähdimme Roomaan.
Biblia1776 14. Kuin me sieltä löysimme veljet, niin meitä rukoiltiin olemaan heidän tykönänsä
seitsemän päivää; ja niin me tulimme Roomiin.

CPR1642 14. Sieldä me löysimmä weljet ja meitä rucoildin oleman heidän tykönäns seidzemen
päiwä ja nijn me tulimma Romijn.
UT1548 14. Sielle me leusima Weliet/ ia meite rucoltijn oleman heiden tykenens seitzemen peiue/
ia nin me tulima Romihin.( Siellä me löysimme weljet/ ja meitä rukoiltiin olemaan heidän tykönänsä
seitsemän päiwää/ ja niin me tulimme Romihin.)
Ref2016NTSve 14. Där fann vi bröder och blev bjudna att stanna hos dem i sju dagar. Och så
fortsatte vi mot Rom.
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TR Scriverer 15. κἀκεῖθεν οἱ ἀδελφοὶ ἀκούσαντες τὰ περὶ ἡμῶν, ἐξῆλθον εἰς ἀπάντησιν
ἡμῖν ἄχρις Ἀππίου Φόρου καὶ Τριῶν Ταβερνῶν• οὓς ἰδὼν ὁ Παῦλος, εὐχαριστήσας
τῷ Θεῷ, ἔλαβε θάρσος.
Gr-East 15. κἀκεῖθεν οἱ ἀδελφοὶ ἀκούσαντες τὰ περὶ ἡμῶν ἐξῆλθον εἰς ἀπάντησιν ἡμῖν

ἄχρις Ἀππίου φόρου καὶ Τριῶν ταβερνῶν, οὓς ἰδὼν ὁ Παῦλος εὐχαριστήσας τῷ Θεῷ
ἔλαβε θάρσος.
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TKIS 15. Sieltä veljet, kuultuaan meistä, tulivat meitä vastaan Appii Forumiin ja Tres Tabernaehen
saakka. Heidät nähdessään Paavali kiitti Jumalaa ja sai rohkeutta.
FiSTLK2017 15. Kun veljet siellä saivat kuulla meistä, he tulivat meitä vastaan Forum Appiumiin ja
Tres Tabernaen kohdalle saakka. Heidät nähdessään Paavali kiitti Jumalaa ja sai rohkeutta.
Biblia1776 15. Ja kuin siellä veljet kuulivat meistä, tulivat he meitä vastaan hamaan Appiforuun ja
Tretaberniin. Kuin Paavali heidät näki, kiitti hän Jumalaa ja sai uskalluksen.
CPR1642 15. Ja cosca siellä weljet cuulit meistä tulit he meitä wastan haman Appiforun ja
Tretabernijn. Cosca Pawali heidän näki kijtti hän Jumalata ja sai uscalluxen.
UT1548 15. Ja coska sielde Weliet cwlit meiste/ nin he wloskeuit meite wastaan/ haman
Appiforumijn/ ia Colmeenkrouwijn. Coska Pauali heite näki/ kijtti hen Jumalata/ ia sai wskalluxen.(
Ja koska sieltä weljet kuulit meistä/ niin he uloskäwit meitä wastaan/ hamaan Appi forumiin/ ja
kolmeen krouwiin. Koska Pawali heitä näki/ kiitti hän Jumalata/ ja sai uskalluksen.)
Ref2016NTSve 15. Då bröderna där fick höra om oss, kom de ända till Forum Appii och till Tres
Taberne för att möta oss. När Paulus såg dem, tackade han Gud och fick nytt mod.
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TR Scriverer 16. Ὅτε δὲ ἤλθομεν εἰς Ῥώμην, ὁ ἑκατόνταρχος παρέδωκε τοὺς δεσμίους
τῷ στρατοπεδάρχῃ• τῷ δὲ Παύλῳ ἐπετράπη μένειν καθ’ ἑαυτόν, σὺν τῷ φυλάσσοντι
αὐτὸν στρατιώτῃ.
Gr-East 16. Ὅτε δὲ ἤλθομεν εἰς Ρώμην, ὁ ἑκατοντάρχης παρέδωκε τοὺς δεσμίους τῷ
στρατοπεδάρχῃ· τῷ δὲ Παύλῳ ἐπετράπη μένειν καθ’ ἑαυτὸν σὺν τῷ φυλάσσοντι αὐτὸν
στρατιώτῃ.
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TKIS 16. Roomaan tultuamme (sadanpäämies luovutti vangit kaartin komentajalle. Mutta) Paavalin
sallittiin asua erikseen häntä vartioivan sotamiehen kanssa.
FiSTLK2017 16. Kun tulimme Roomaan, sadanpäällikkö luovutti vangit henkivartioston päällikölle.
Mutta Paavalin sallittiin asua erikseen häntä vartioivan sotilaan kanssa.
Biblia1776 16. Mutta kuin me Roomiin tulimme, antoi sadanpäämies vangit sodanpäämiehen
haltuun. Mutta Paavali sallittiin olevan itsellänsä yhden sotamiehen kanssa, joka hänestä otti
vaarin.
CPR1642 16. Mutta cuin me Romijn tulimma andoi Sadanpäämies fangit Sodanpäämiehen haldun.
Mutta Pawali sallittin oleman idzelläns yhden sotamiehen cansa joca hänestä otti waarin.
UT1548 16. Mutta quin me tulima Romijn nin se Sadhanpämies annoi Fangit Sodhanpämiehen
haltun. Mutta Pauali sallittin oleman itzellens ydhen Sotamiehen cansa/ ioca heneste waarin otti.(
Mutta kuin me tulimme Romiin niin se sadanpäämies antoi wangit sadanpäämiehen haltuun. Mutta
Pawali sallittiin oleman itsellänsä yhden sotamiehen kanssa/ joka hänestä waarin otti.)
Ref2016NTSve 16. Och när vi kom till Rom, överlämnade officeren fångarna åt befälhavaren för
gardet. Men Paulus tilläts att bo för sig själv med den soldat som skulle bevaka honom.
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TR Scriverer 17. Ἐγένετο δὲ μετὰ ἡμέρας τρεῖς συγκαλέσασθαι τὸν Παῦλον τοὺς ὄντας
τῶν Ἰουδαίων πρώτους• συνελθόντων δὲ αὐτῶν, ἔλεγε πρὸς αὐτούς, ἄνδρες ἀδελφοί,

ἐγώ οὐδὲν ἐναντίον ποιήσας τῷ λαῷ ἢ τοῖς ἔθεσι τοῖς πατρῴοις, δέσμιος ἐξ
Ἱεροσολύμων παρεδόθην εἰς τὰς χεῖρας τῶν Ῥωμαίων•
Gr-East 17. Ἐγένετο δὲ μετὰ ἡμέρας τρεῖς συγκαλέσασθαι τὸν Παῦλον τοὺς ὄντας τῶν
Ἰουδαίων πρώτους· συνελθόντων δὲ αὐτῶν ἔλεγε πρὸς αὐτούς· Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐγώ

οὐδὲν ἐναντίον ποιήσας τῷ λαῷ ἢ τοῖς ἔθεσι τοῖς πατρῴοις δέσμιος ἐξ Ἱεροσολύμων
παρεδόθην εἰς τὰς χεῖρας τῶν Ρωμαίων·
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TKIS 17. Kolmen päivän kuluttua Paavali kutsui koolle juutalaisten ensimmäiset. Heidän
kokoonnuttuaan hän sanoi heille: "Miehet, veljet! Vaikken ole mitään tehnyt kansaamme tai
isiemme tapoja vastaan, annettiin minut kuitenkin Jerusalemista vankina roomalaisten käsiin.
FiSTLK2017 17. Kolmen päivän kuluttua Paavali kutsui kokoon juutalaisten ensimmäiset. Kun he
olivat kokoontuneet, hän sanoi heille: "Miehet, veljet! Vaikka en ole tehnyt mitään kansaamme tai
isiemme tapoja vastaan, minut annettiin Jerusalemista vankina roomalaisten käsiin.
Biblia1776 17. Niin tapahtui kolmen päivän jälkeen, että Paavali kutsui kokoon ylimmäiset
Juudalaisista. Ja kuin he tulivat kokoon, sanoi hän heille: miehet, veljet, vaikka en minä ole mitään
tehnyt kansaa eli isäin säätyjä vastaan, kuitenkin olen minä sidottuna annettu Jerusalemista
Roomalaisten käsiin,
CPR1642 17. NIjn tapahdui colmannen päiwän jälken että Pawali cudzui cocon ylimmäiset
Judalaisista. Ja cosca he tulit cocon sanoi hän heille: Miehet weljet waicka en minä ole mitän
tehnyt Canssa wastan eli Isäin säätyä wastan cuitengin olen minä sidottuna annettu Jerusalemista
Romarein käsijn
UT1548 17. Nin tapachtui colmanen peiuen ielken/ ette Pauali cokoncutzui ne ylimeiset Juttaista.
Ja coska he cocontulit/ sanoi hen heille/ Te Miehet/ rackat Weliet/ waicka em mine ole miten
tehnyt meiden Canssan wastaan/ eli Isedhen Sätyie wastan/ quitengi mine sidhottuna olen annettu
Jerusalemista/ Romarein kesijn/( Niin tapahtui kolmannen päiwän jälkeen/ että Pawali kokoon
kutsui ne ylimmäiset juuttaista. Ja koska he kokoon tulit/ sanoi hän heille/ Te miehet/ rakkaat
weljet/ waikka en minä ole mitään tehnyt meidän kansan wastaan/ eli isien säätyjä wastaan/
kuitenkin minä sidottuna olen annettu Jerusalemista/ romarein käsiin/)
Ref2016NTSve 17. Och efter tre dagar hände det att Paulus kallade samman de ledande bland
judarna. Och när de var samlade, sa han till dem: Män (och) bröder, fastän jag inte hade gjort något

mot folket eller mot våra fäders seder, blev jag likväl i Jerusalem utlämnad som fånge i romarnas
händer,
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TR Scriverer 18. οἵτινες ἀνακρίναντές με ἐβούλοντο ἀπολῦσαι, διὰ τὸ μηδεμίαν αἰτίαν
θανάτου ὑπάρχειν ἐν ἐμοί.
Gr-East 18. οἵτινες ἀνακρίναντές με ἐβούλοντο ἀπολῦσαι διὰ τὸ μηδεμίαν αἰτίαν
θανάτου ὑπάρχειν ἐν ἐμοί.
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TKIS 18. Tutkittuaan minua he tahtoivat päästää minut vapaaksi, koska tunnollani* ei ollut mitään
kuolemanrikosta.
FiSTLK2017 18. Kun he olivat minua tutkineet, he tahtoivat vapauttaa minut, koska minussa ei ollut
mitään kuoleman aihetta.
Biblia1776 18. Jotka, koska he olivat minun tutkineet, tahtoivat minua päästää, ettei yhtään hengen
rikosta minussa ole.
CPR1642 18. Jotca cosca he olit minun tutkinet tahdoit minua päästä ettei he mitän hengen
ricosta minusa löynnet.
UT1548 18. Jotca coska he olit minun tutkineet/ tadhoit he minua pästä/ ettei he miten Hengen
ricosta minust leuneet.( Koska nyt juuttaat sitä wastaan puhuit/ niin minun täytyi itseni lykätä
keisarin alle/ Ei niin/ että minulla oli jotakin kantamista minun kansani päälle.)
Ref2016NTSve 18. som ville frige (mig), när de hade förhört mig, eftersom jag inte var skyldig till
något som förtjänar döden.
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TR Scriverer 19. ἀντιλεγόντων δὲ τῶν Ἰουδαίων, ἠναγκάσθην ἐπικαλέσασθαι Καίσαρα,
οὐχ ὡς τοῦ ἔθνους μου ἔχων τι κατηγορῆσαι.
Gr-East 19. ἀντιλεγόντων δὲ τῶν Ἰουδαίων ἠναγκάσθην ἐπικαλέσασθαι Καίσαρα, οὐχ
ὡς τοῦ ἔθνους μου ἔχων τι κατηγορῆσαι.
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TKIS 19. Mutta kun juutalaiset puhuivat vastaan, minun oli pakko vedota keisariin — ei niin että
minulla olisi jotain kannetta kansaani vastaan.
FiSTLK2017 19. Mutta kun juutalaiset sitä vastustivat, minun oli pakko vedota keisariin – ei
kuitenkaan niin, että minulla olisi mitään kannetta kansaani vastaan.
Biblia1776 19. Mutta koska Juudalaiset sitä vastaan sanoivat, täytyi minun turvata keisariin, ei niin,
että minulla olis jotakin kantamista minun kansani päälle.
CPR1642 19. Cosca Judalaiset sitä wastan olit täydyi minun turwata Keisarijn ei että minulla oli
candamist jotakin minun Canssani päälle.
UT1548 19. Coska nyt Juttat site wastanpuhuit/ nin minun teutyi itzeni lyketä Keisarin ala/ Ei nijn/
ette minulla oli iotakin candamist minun Canssani päle.( Koska nyt juuttaat sitä wastaan puhuit/
niin minun täytyi itseni lykätä keisarin alle/ Ei niin/ että minulla oli jotakin kantamista minun
kansani päälle.)
Ref2016NTSve 19. Men eftersom judarna satte sig emot (detta) blev jag tvungen att vädja till
kejsaren, men inte för att jag hade något att anklaga mitt folk för.
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TR Scriverer 20. διὰ ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν παρεκάλεσα ὑμᾶς ἰδεῖν καὶ προσλαλῆσαι•
ἕνεκεν γὰρ τῆς ἐλπίδος τοῦ Ἰσραὴλ τὴν ἅλυσιν ταύτην περίκειμαι.
Gr-East 20. διὰ ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν παρεκάλεσα ὑμᾶς ἰδεῖν καὶ προσλαλῆσαι· ἕνεκεν
γὰρ τῆς ἐλπίδος τοῦ Ἰσραὴλ τὴν ἅλυσιν ταύτην περίκειμαι.
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TKIS 20. Tästä syystä kutsuin siis teidät nähdäkseni ja puhutellakseni teitä, sillä Israelin toivon
vuoksi kannan tätä kahletta.

FiSTLK2017 20. Tästä syystä olen nyt kutsunut teidät saadakseni nähdä ja puhutella teitä, sillä
Israelin toivon tähden kannan tätä kahletta."
Biblia1776 20. Tämän syyn tähden olen minä kutsunut teitä, että minä saisin teitä nähdä ja
puhutella; sillä minä olen Israelin toivon tähden tällä kahleellä sidottu.
CPR1642 20. Sentähden olen minä cudzunut teitä cocon että minä saisin teitä nähdä ja puhutella:
sillä minä olen Israelin toiwon tähden tällä cahlella sidottu.
UT1548 20. Senteden mine olen teite coconcutzunut/ ette mine saisin teitä nahdä/ ia puhutella/
Sille ette mine olen Israelin Toiuon tedhen telle Cahlella ymberisidhottu.( Sentähden minä olen teitä
kokoon kutsunut/ että minä saisin teitä nähdä/ ja puhutella/ Sillä että minä olen Israelin toiwon
tähden tällä kahleella ympäri sidottu.)
Ref2016NTSve 20. För denna orsaks skull har jag kallat på er, för att få se (er) och tala med (er),
eftersom det är för Israels hopp som jag är bunden med denna kedja.
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TR Scriverer 21. οἱ δὲ πρὸς αὐτὸν εἶπον, Ἡμεῖς οὔτε γράμματα περὶ σοῦ ἐδεξάμεθα ἀπὸ

τῆς Ἰουδαίας, οὔτε παραγενόμενός τις τῶν ἀδελφῶν ἀπήγγειλεν ἢ ἐλάλησέ τι περὶ
σοῦ πονηρόν.
Gr-East 21. οἱ δὲ πρὸς αὐτὸν εἶπον· Ἡμεῖς οὔτε γράμματα περὶ σοῦ ἐδεξάμεθα ἀπὸ τῆς

Ἰουδαίας, οὔτε παραγενόμενός τις τῶν ἀδελφῶν ἀπήγγειλεν ἢ ἐλάλησέ τι περὶ σοῦ
πονηρόν.
οἱ

δὲ

πρὸς αὐτὸν εἶπον

ἡμεῖς

οὔτε

γράμματα περὶ

σοῦ

oi
de
pros auton eipon
hēmeis oute
sou
grammata peri
G3588 G1161 G4314 G846 G2036 G2249 G3777
G1121
G4012 G4675
ja he
hänelle sanoivat me
emme mitään kirjeitä
koskien sinua

ἐδεξάμεθα

ἀπὸ τῆς

Ἰουδαίας οὔτε

παραγενόμενός τις

τῶν

ἀδελφῶν

edeksametha apo tēs
tōn
adelfōn
paragenomenos tis
Ioudaias oute
G1209
G575 G3588 G2449
G5100 G3588 G80
G3777 G3854
ole saaneet
veljistä
Juudeasta ei myös saapuneista
kukaan

ἀπήγγειλεν

ἢ

ἐλάλησέ τι

περὶ

σοῦ

πονηρόν

apēngeilen
ē
peri
sou
ponēron
elalēse ti
G518
G2228 G2980 G5100 G4012 G4675 G4190
ole ilmoittanut tai
puhunut mitään
sinusta pahaa
TKIS 21. Niin he sanoivat hänelle: "Emme ole saaneet sinusta kirjeitä Juudean maalta eikä kukaan
veljistä ole saavuttuaan ilmoittanut eikä puhunut sinusta mitään pahaa.
FiSTLK2017 21. He sanoivat hänelle: "Emme ole saaneet kirjeitä sinusta Juudean maalta, eikä
kukaan tänne saapunut veli ole ilmoittanut eikä puhunut sinusta pahaa.
Biblia1776 21. Niin he sanoivat hänelle: emme ole kirjaa saaneet sinusta Juudeasta, ei myös
yksikään veljistä ole sieltä tullut ja meille ilmoittanut, eikä jotakuta pahuutta sinusta puhunut.
CPR1642 21. NIjn he sanoit hänelle: en me ole kirja saanet Judeasta sinun puolestas ei myös
yxikän weljistä ole sieldä tullut ja meille ilmoittanut eikä jotacuta pahutta sinusta puhunut.
UT1548 21. Nin he sanoit henelle/ Eikä me ole Breui saaneet sinun polestas Judeasta/ Eikä mös
yxiken Welijste ole sielde tullut/ ia ilmottanut meille/ eli iotacuta Pahutta sinusta puhunut.( Niin he

sanoit hänelle/ Eikä me ole breiwia saaneet sinun puolestasi Judeasta/ Eikä myös yksikään
weljistä ole sieltä tullut/ ilmoittanut meille/ eli jotakuta pahuutta sinusta puhunut.)
Ref2016NTSve 21. Då sa de till honom: Vi har varken fått brev om dig från Judeen, inte heller har
någon av bröderna som kommit hit meddelat eller sagt något ont om dig.
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TR Scriverer 22. ἀξιοῦμεν δὲ παρὰ σοῦ ἀκοῦσαι ἃ φρονεῖς• περὶ μὲν γὰρ τῆς αἱρέσεως
ταύτης γνωστόν ἐστιν ἡμῖν ὅτι πανταχοῦ ἀντιλέγεται.
Gr-East 22. ἀξιοῦμεν δὲ παρὰ σοῦ ἀκοῦσαι ἃ φρονεῖς· περὶ μὲν γὰρ τῆς αἱρέσεως
ταύτης γνωστόν ἐστιν ἡμῖν ὅτι πανταχοῦ ἀντιλέγεται.
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TKIS 22. Katsomme kuitenkin oikeaksi kuulla sinulta, mitä ajattelet, sillä tästä lahkosta on
tiedossamme, että sitä vastaan kaikkialla väitetään."
FiSTLK2017 22. Katsomme kuitenkin olevan syytä kuulla sinulta, mitä ajattelet. Sillä tästä lahkosta
on meillä tiedossamme, että sitä vastaan kaikkialla puhutaan."
Biblia1776 22. Mutta me tahdomme sinulta kuulla, mitä sinun mielessäs on; sillä tästä seurasta on
meille tiettävä, että sitä vastaan joka paikassa sanotaan.
CPR1642 22. Cuitengin tahdomma me sinulda cuulla mitäs aigoit: sillä tästä seurasta on meille
kyllä tiettäwä että sitä jocapaicas wastan ollan.
UT1548 22. Quitengi me tadhome sinulda cwlla mites edessespidhet/ Sille teste Seurasta ombi
meille kylle tietteue/ ette iocapaicas site wastanpuhutan.( Kuitenkin me tahdomme sinulta kuulla
mitä edessäsi pidät/ Sillä tästä seurasta ompi meille kyllä tiettäwä/ etta joka paikassa sitä
wastaan puhutaan.)
Ref2016NTSve 22. Men vi önskar att höra från dig vad du tänker. För det vet vi ju angående den här
sekten att den blir motsagd överallt.
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TR Scriverer 23. Ταξάμενοι δὲ αὐτῷ ἡμέραν, ἧκον πρὸς αὐτὸν εἰς τὴν ξενίαν πλείονες•

οἷς ἐξετίθετο διαμαρτυρόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, πείθων τε αὐτοὺς τὰ περὶ
τοῦ Ἰησοῦ, ἀπό τε τοῦ νόμου Μωσέως καὶ τῶν προφητῶν, ἀπὸ πρωῒ ἕως ἑσπέρας.

Gr-East 23. Ταξάμενοι δὲ αὐτῷ ἡμέραν ἧκον πρὸς αὐτὸν εἰς τὴν ξενίαν πλείονες, οἷς

ἐξετίθετο διαμαρτυρόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ πείθων τε αὐτοὺς τὰ περὶ τοῦ
Ἰησοῦ ἀπό τε τοῦ νόμου Μωϋσέως καὶ τῶν προφητῶν ἀπὸ πρωῒ ἕως ἑσπέρας.
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TKIS 23. Mutta kun he olivat määränneet hänelle päivän, tuli vielä useampia hänen luokseen
majapaikkaan. Näille hän, lähtökohtanaan sekä Mooseksen laki että profeetat, aamuvarhaisesta
iltaan saakka selitti, todistaen Jumalan valtakunnasta ja koettaen saada heidät vakuuttuneiksi *
Jeesusta koskevista asioista*.
FiSTLK2017 23. He määräsivät hänelle päivän, ja silloin tuli heitä vielä useampia hänen luokseen
majapaikkaan. Näille hän aamuvarhaisesta iltaan saakka selitti ja todisti Jumalan valtakunnasta,
lähtien Mooseksen Laista ja Profeetoista, vakuuttaakseen heidät Jeesuksesta.
Biblia1776 23. Ja kuin he olivat hänelle päivän määränneet, niin tuli monta hänen tykönsä majaan,
joille hän selitti ja todisti Jumalan valtakunnasta, ja opetti heille Jesuksesta, Moseksen laista ja
prophetaista huomenesta ehtoosen asti.
CPR1642 23. Ja cuin he olit hänelle päiwän määrännet nijn tuli monda hänen tygöns majaan joille
hän selitti ja todisti Jumalan waldacunnast ja opetti heille Jesuxest Mosexen Laist ja Prophetaist
huomenest haman ehtosen asti.
UT1548 23. Ja quin he olit henelle yden peiuen märenyt/ nin monda tulit henen tygens Maiahan/
Joille hen wlostoimitti ia todhisti Jumalan Waldakunda/ ia opetti heille Iesusta Mosesen Laista ia
Prophetista homenesta haman Echtoon asti.( Ja kuin he olit hänelle yhden päiwän määrännyt/ niin
monta tulit hänen tykönsä majaan/ Joille hän ulos toimitti ja todisti Jumalan waltakuntaa/ ja opetti
heille Jesusta Moseksen laista ja prophetista huomenesta hamaan ehtoon asti.)
Ref2016NTSve 23. Och när de hade kommit överens med honom om en viss dag, kom många till
honom där (han) bodde. För dessa förklarade han och vittnade om Guds rike, och övertygade dem
om det som rörde Jesus, både utifrån Mose lag och profeterna, från tidigt på morgonen till kvällen.
TR Scriverer 24. καὶ οἱ μὲν ἐπείθοντο τοῖς λεγομένοις, οἱ δὲ ἠπίστουν.
Gr-East 24. καὶ οἱ μὲν ἐπείθοντο τοῖς λεγομένοις, οἱ δὲ ἠπίστουν.
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TKIS 24. Puhuttu sana saikin toiset vakuuttuneiksi, mutta toiset eivät uskoneet.
FiSTLK2017 24. Se, mitä sanottiin, vakuutti toiset, mutta toiset eivät uskoneet.
Biblia1776 24. Ja muutamat uskoivat ne, mitkä sanottiin, mutta muutamat ei uskoneetkaan.
CPR1642 24. Ja muutamat uscoit hänen sanans mutta muutamat ei usconetcan.
UT1548 24. Ja mutomat wskoit ne iota hen sanoi/ Mutta monicachta eiuet wskoneet.( Ja
muutamat uskoit ne jota hän sanoi/ Mutta monikahta eiwät uskoneet.)
Ref2016NTSve 24. Och några trodde det som blev sagt, men andra trodde inte.
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TR Scriverer 25. ἀσύμφωνοι δὲ ὄντες πρὸς ἀλλήλους ἀπελύοντο, εἰπόντος τοῦ Παύλου

ῥῆμα ἓν, ὅτι Καλῶς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐλάλησε διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου πρὸς
τοὺς πατέρας ἡμῶν,
Gr-East 25. ἀσύμφωνοι δὲ ὄντες πρὸς ἀλλήλους ἀπελύοντο, εἰπόντος τοῦ Παύλου

ῥῆμα ἓν, ὅτι Καλῶς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐλάλησε διὰ Ἡσαΐου τοῦ προφήτου πρὸς
τοὺς πατέρας ὑμῶν
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TKIS 25. Mutta kun he olivat keskenään erimielisiä, he erosivat Paavalin lausuessa ainoastaan
yhden toteamuksen: "Oikein on Pyhä Henki puhunut isillemme* profeetta Jesajan välityksellä
FiSTLK2017 25. Kun he olivat keskenään erimielisiä, he erosivat toisistaan. Paavali sanoi
ainoastaan yhden sanan: "Oikein on Pyhä Henki puhunut profeetta Jesajan kautta teidän isillenne,
Biblia1776 25. Mutta kuin he tulivat riitaisiksi keskenänsä, menivät he matkaansa, että Paavali oli
yhden sanan sanonut: Pyhä Henki on oikein meidän isillemme Jesaias prophetan kautta puhunut,

CPR1642 25. MUtta cuin he tulit rijtaisexi keskenäns menit he matcans että Pawali oli yhden sanan
sanonut: Pyhä Hengi on oikein meidän Isillem Esaian Prophetan cautta sanonut:
UT1548 25. Mutta quin he olit keskenens rijtaiset/ menit he matkans/ quin Pauali oli ydhen sanan
sanonut/ Se pyhe Hengi ombi oikein sanonut meiden Isillen Esaian Prophetan cautta/ sanoden/(
Mutta kuin he olit keskenänsä riitaiset/ menit he matkaansa/ kuin Pawali oli yhden sanan sanonut/
Se Pyhä Henki ompi oikein sanonut meidän isillen Esaian prophetan kautta/ sanoen/)
Ref2016NTSve 25. Och eftersom de inte (kunde) komma överens skiljdes de åt, sedan Paulus hade
sagt (detta) enda ord: Den Helige Ande talade rätt genom profeten Jesaja till våra fäder,
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TR Scriverer 26. λέγον, Πορεύθητι πρὸς τὸν λαὸν τοῦτον καὶ εἰπὲ, Ἀκοῇ ἀκούσετε, καὶ
οὐ μὴ συνῆτε• καὶ βλέποντες βλέψετε, καὶ οὐ μὴ ἴδητε•
Gr-East 26. λέγον· πορεύθητι πρὸς τὸν λαὸν τοῦτον καὶ εἶπον· ἀκοῇ ἀκούσετε καὶ οὐ μὴ
συνῆτε, καὶ βλέποντες βλέψετε καὶ οὐ μὴ ἴδητε·
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TKIS 26. sanoen: 'Mene tämän kansan luo ja sano: Kuulemalla kuulette ettekä ymmärrä, ja
näkemällä näette ettekä käsitä.
FiSTLK2017 26. sanoessaan: 'Mene tämän kansan luo ja sano: Kuulemalla kuulkaa älkääkä
ymmärtäkö, katselemalla katselkaa, älkääkä nähkö.
Biblia1776 26. Sanoen: mene tämän kansan tykö ja sano: korvillanne pitää teidän kuuleman ja ei
ymmärtämän, ja silmillänne pitää teidän näkemän ja ei tunteman;
CPR1642 26. Mene tämän Canssan tygö ja sano: corwillanne pitä teidän cuuleman ja ei
ymmärtämän ja silmillänne pitä teidän näkemän ja ei tundeman:
UT1548 26. Mene Temen Canssan tyge ia sano/ Coruillan pite teiden cwleman/ ia ei ymmertämen/
ia Silmillen teiden pite näkemen/ ia ei tundeman.( Mene tämän kansan tykö ja sano/ Korwillan
pitää teidän kuuleman/ ja ei ymmärtämän/ ja silmillän teidän pitää näkemän/ ja ei tunteman.)
Ref2016NTSve 26. (när) han sa: Gå till detta folk och säg: Ni ska höra med öronen och inte förstå,
och se med ögonen och inte inse.
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TR Scriverer 27. ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶ βαρέως
ἤκουσαν, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν• μήποτε ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς, καὶ
τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσι, καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσι, καὶ ἐπιστρέψωσι, καὶ ἰάσωμαι αὐτούς.
Gr-East 27. ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶ βαρέως ἤκουσαν,

καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν, μήποτε ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς ὠσὶν

ἀκούσωσι καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσι καὶ ἐπιστρέψωσι, καὶ ἰάσομαι αὐτούς.
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TKIS 27. Sillä paatunut on tämän kansan sydän, ja korvillaan he ovat vaivoin kuulleet ja silmänsä he
ovat ummistaneet, jotteivät näkisi silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellään
eivätkä kääntyisi ja etten minä heitä parantaisi.'
FiSTLK2017 27. Sillä paatunut on tämän kansan sydän, ja korvillaan he työläästi kuulevat, ja
silmänsä he ovat ummistaneet, etteivät näkisi silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi
sydämellään eivätkä kääntyisi ja etten heitä parantaisi.'
Biblia1776 27. Sillä tämän kansan sydän on kovettunut, ja he kuulevat raskaasti korvillansa, ja
panevat silmänsä umpeen, ettei he joskus silmillänsä näkisi, eikä korvillansa kuulisi, ei myös
ymmärtäisi sydämellänsä, eikä kääntäisi heitänsä, että minä heitä parantaisin.
CPR1642 27. Sillä tämän Canssan sydän on cowettu ja he cuulewat rascast corwillans ja panewat
silmänsä umben. Ettei he coscan silmilläns näkis eikä corwillans cuulis ei myös ymmärräis
sydämelläns eikä käändäis heitäns että minä heitä autaisin.
UT1548 27. Sille ette temen Canssan sydhen ombi couettu/ ia he cwleuat raskasti coruillans/ ia
wmbenpanit Silmensä. Senpäle/ ettei he coskan näkisi Silmillens ia cwlisi Coruillans/ ia
ymmerdheisi Sydhemellensä/ ia heitens kiendeisit/ ette mine heite autaisin.( Sillä että tämän
kansan sydän ompi kowettu/ ja he kuulewat raskaasti korwillansa/ ja umpeen panit silmänsä. Sen
päälle/ ettei he koskaan näkisi silmillänsä ja kuulisi korwillansa/ ja ymmärtäisi sydämellansä/ ja
heitäns kääntäisit/ että minä heitä auttaisin.)
Ref2016NTSve 27. För detta folks hjärta är förhärdat, och de hör illa med sina öron, och sina ögon
har de tillslutit, så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat, och
omvänder sig, så att jag kan hela dem.
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TR Scriverer 28. γνωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν, ὅτι τοῖς ἔθνεσιν ἀπεστάλη τὸ σωτήριον τοῦ
Θεοῦ, αὐτοὶ καὶ ἀκούσονται.
Gr-East 28. γνωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν ὅτι τοῖς ἔθνεσιν ἀπεστάλη τοῦτο τὸ σωτήριον τοῦ
Θεοῦ, αὐτοὶ καὶ ἀκούσονται.
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TKIS 28. Olkoon siis teille tiettävä, että Jumalan pelastussanoma on lähetetty pakanoille, ja he
kuuntelevat.”
FiSTLK2017 28. Olkoon siis teille tiettävä, että Jumalan pelastus on lähetetty pakanoille, ja he
kuulevat sen."
Biblia1776 28. Niin olkoon se teille tiettävä, että tämä Jumalan autuus on lähetetty pakanoille, ja he
myös sen kuulevat.
CPR1642 28. Nijn olcon se teille tiettäwä että tämä Jumalan autuus on lähetetty pacanoille jotca
sen cuulewat.
UT1548 28. Nin se olcon nyt teille tietteuexi/ Ette teme Jumalan Autuus ombi Pacanoille lehetetty/
Ja he sen cwleuat.( Niin olkoon nyt teille tiettäwäksi/ Että tämä Jumalan autuus ompi pakanoille
lähetetty/ Ja he sen kuulewat.)
Ref2016NTSve 28. Därför ska ni veta att det är till hedningarna som Gud nu har sänt frälsningen
och de kommer att lyssna.
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TR Scriverer 29. καὶ ταῦτα αὐτοῦ εἰπόντος, ἀπῆλθον οἱ Ἰουδαῖοι, πολλὴν ἔχοντες ἐν

ἑαυτοῖς συζήτησιν
Gr-East 29. καὶ ταῦτα αὐτοῦ εἰπόντος ἀπῆλθον οἱ Ἰουδαίοι πολλὴν ἔχοντες ἐν ἑαυτοῖς
συζήτησιν.
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TKIS 29. (Kun hän oli tämän puhunut lähtivät juutalaiset pois väitellen paljon keskenään.)
FiSTLK2017 29. Kun hän oli tämän sanonut, juutalaiset lähtivät pois kiistellen paljon keskenään.
Biblia1776 29. Ja kuin hän näitä puhunut oli, läksivät Juudalaiset pois ja riitelivät paljo keskenänsä.
CPR1642 29. Ja cuin hän näitä puhunut oli läxit Judalaiset pois ja kyselit paljo keskenäns.

UT1548 29. Ja quin hen neite oli puhunut/ nin Juttat poislexit henen tykeense/ ia pidhit keskenens
palio Kysymisi.( Ja kuin hän näitä oli puhunut/ niin juuttaat pois läksit hänen tyköänsä/ ja pidit
keskenänsä paljon kysymisiä.)
Ref2016NTSve 29. Och när han hade sagt detta, gick judarna därifrån medan de häftigt diskuterade
med varandra.
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TR Scriverer 30. Ἔμεινε δὲ ὁ Παῦλος διετίαν ὅλην ἐν ἰδίῳ μισθώματι, καὶ ἀπεδέχετο
πάντας τοὺς εἰσπορευομένους πρὸς αὐτόν,
Gr-East 30. Ἔμεινε δὲ ὁ Παῦλος διετίαν ὅλην ἐν ἰδίῳ μισθώματι καὶ ἀπεδέχετο πάντας
τοὺς εἰσπορευομένους πρὸς αὐτόν,
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TKIS 30. Paavali asui omassa vuokra-asunnossaan kaksi täyttä vuotta ja otti vastaan kaikki, jotka
hänen luokseen tulivat.
FiSTLK2017 30. Paavali asui omassa vuokra-asunnossaan kaksi täyttä vuotta ja otti vastaan kaikki,
jotka hänen luokseen tulivat.
Biblia1776 30. Mutta Paavali oli täyttä kaksi ajastaikaa omassa palkkahuoneessansa ja otti kaikki
vastaan, jotka hänen tykönsä tulivat,
CPR1642 30. Mutta Pawali oli täyttä caxi ajastaica omas palckahuonesans ja otti caicki wastan
cuin hänen tygöns tulit
UT1548 30. Mutta Pauali sis oli coco caxi aiastaica sijnä palcahoones ia wastanrupesi caikia iotca
henen tygens siselletulit/( Mutta Pawali siis oli koko kaksi ajastaikaa siinä palkkahuoneessa ja
wastaan rupesi kaikkia jotka hänen tykönsä sisälle tulit/)
Ref2016NTSve 30. Men Paulus bodde i hela två år i ett hus som han själv hade hyrt, och han tog
emot alla dem som kom till honom.
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TR Scriverer 31. κηρύσσων τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ διδάσκων τὰ περὶ τοῦ Κυρίου
Ἰησοῦ Χριστοῦ, μετὰ πάσης παρρησίας, ἀκωλύτως.
Gr-East 31. κηρύσσων τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ διδάσκων τὰ περὶ τοῦ Κυρίου
Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάσης παρρησίας ἀκωλύτως.
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TKIS 31. Hän julisti Jumalan valtakuntaa ja opetti Herraa Jeesusta Kristusta koskevia asioita
kaikella rohkeudella, esteettömästi.
FiSTLK2017 31. Hän julisti Jumalan valtakuntaa ja opetti Herraa Jeesusta Kristusta kaikella
rohkeudella kenenkään estämättä.
Biblia1776 31. Ja saarnasi Jumalan valtakunnasta, ja opetti Herrasta Jesuksesta Kristuksesta
kaikella uskalluksella, ja ei häntä yksikään kieltänyt.
CPR1642 31. Ja saarnais Jumalan waldacunnast ja opetti HERrasta Jesuxesta Christuxesta
caikella uscalluxella ja ei händä yxikän kieldänyt.
UT1548 31. Ja sarnasi Jumalan Waldakunda/ ia opetti HERRAST Iesusesta/ caikelle wskaluxella ia
eikengen hende kiellut.( Ja saarnasi Jumalan waltakuntaa/ ja opetti HERRAST Jesuksesta/ kaikella
uskalluksella ja ei kenkään häntä kieltänyt.)
Ref2016NTSve 31. (Han) predikade Guds rike och undervisade om Herren Jesus Kristus med all
frimodighet, utan att någon hindrade honom.

