Luukas 1 (Luke 1)
1
TR Scriverer 1. Ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν περὶ τῶν
πεπληροφορημένων ἐν ἡμῖν πραγμάτων,
Gr-East 1. Ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν περὶ τῶν
πεπληροφορημένων ἐν ἡμῖν πραγμάτων,

ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν

ἀνατάξασθαι διήγησιν

περὶ

τῶν

tōn
epeidēper polloi epecheirēsan anataksasthai diēgēsin peri
G4183 G2021
G392
G4012 G3588
G1895
G1335
monet ovat ryhtyneet laatimaan
koska
kertomusta

πεπληροφορημένων ἐν

ἡμῖν

πραγμάτων

hēmin pragmatōn
peplēroforēmenōn en
G1722
G4135
G2254 G4229
keskuudessamme meidän tapahtumista
toteutuneista
TKIS 1 Koska monet ovat ryhtyneet tekemään kertomusta keskellämme toteutuneista
tapahtumista
FiSTLK2017 1. Koska monet ovat ryhtyneet laatimaan kertomusta keskuudessamme
toteutuneista tapahtumista,
Biblia1776 1. Että moni on ruvennut järjestänsä kirjoittamaan niistä asioista, joista meillä
täydellinen tieto on,
CPR1642 1. ETtä moni on ruwennut kirjoittaman järjestäns näistä asioista jotca meidän seasam
tapahtunet owat
UT1548 1. ETte monet ouat ruuenet szätemen ne Puhet nijste iotca meiden keskenem
waghimast ouat pätetyd/
Että monet ovat ruvenneet säätämään ne puheet niistä, jotka meidän keskenämme wanhimmasta
owat päätetyt/
Ref2016NTSve 1. Eftersom många har tagit sig för att beskriva de händelser som har fått sin
uppfyllelse ibland oss,
2
TR Scriverer 2. καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν οἱ ἀπ’ ἀρχῆς αὐτόπται καὶ ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ
λόγου,
Gr-East 2. καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν οἱ ἀπ’ ἀρχῆς αὐτόπται καὶ ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ
λόγου,

ἡμῖν
οἱ
ἀρχῆς
ἀπ’
paredosan
hoi
ap
kathōs
hēmin
archēs
G2531 G3860
G2254 G3588 G575 G746
niinkuin ovat kertoneet meille jotka saakka alusta
καθὼς παρέδοσαν

γενόμενοι τοῦ

αὐτόπται

καὶ

ὑπηρέται

autoptai
kai
hypēretai
G845
G2532 G5257
silminnäkijöitä ja
palvelijoita

λόγου

genomenoi tou
logou
G3588 G3056
G1096
ovat olleet
Sanan
TKIS 2 sen mukaan kuin meille ovat kertoneet ne, jotka alusta asti ovat olleet Sanan
silminnäkijöitä ja palvelijoita,
FiSTLK2017 2. sen mukaan kuin meille ovat kertoneet ne, jotka alusta asti ovat olleet
silminnäkijöitä ja sananpalvelijoita,
Biblia1776 2. Niinkuin ne meille sanoneet ovat, jotka sen alusta itse nähneet ja sananpalveliat
olleet ovat:
CPR1642 2. Nijncuin ne meille sanonet owat jotca sen algusta idze nähnet owat ja sanan
palweliat ollet owat:
UT1548 2. Ninquin ne meille sanonuet ouat/ iotca sen algusta itze nähnyet ouat/ ia sen Sana'
palueliat ouat olluet/
Niinkuin ne meille sanoneet owat/ jotka sen alusta itse nähneet owat/ ja sen Sanan palwelijat owat
olleet/
Ref2016NTSve 2. så som de har berättats för oss av dem som från början var ögonvittnen och
ordets tjänare,
3
TR Scriverer 3. ἔδοξε κἀμοί, παρηκολουθηκότι ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριβῶς, καθεξῆς σοι
γράψαι, κράτιστε Θεόφιλε,
Gr-East 3. ἔδοξε κἀμοὶ παρηκολουθηκότι ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριβῶς καθεξῆς σοι γράψαι,
κράτιστε Θεόφιλε,

ἔδοξε

κἀμοί παρηκολουθηκότι ἄνωθεν

πᾶσιν ἀκριβῶς καθεξῆς

σοι

edokse kamoi parēkolouthēkoti anōthen
pasin akribōs katheksēs
soi
G1380 G2504 G3877
G3956 G199
G4671
G509
G2517
päätin minäkin tutkittuani
alusta alkaen kaikki tarkasti järjestyksessä sinulle

γράψαι κράτιστε

Θεόφιλε

grapsai kratiste
Theofile
G1125 G2903
G2321
kirjoittaa kunnioitettavin Theofilus
TKIS 3 päätin minäkin, tarkkaan tutkittuani alusta alkaen kaikki, kirjoittaa järjestyksessä sinulle,
korkea-arvoinen Teofilus,

FiSTLK2017 3. minäkin tarkkaan tutkittuani alusta alkaen kaikki olen nähnyt hyväksi kirjoittaa ne
järjestyksessä sinulle, korkea-arvoinen Teofilos,
Biblia1776 3. Näkyy myös minulle se hyväksi, sitte kuin minä alusta kaikki visusti tutkinut olen,
että minä niitä järjestänsä sinulle kirjoittaisin, hyvä Teophilus:
CPR1642 3. Näky myös minulle se cohtullisexi olewan sijtte cuin minä algusta caicki cappalet
wisust tutkinut olen että minä sinullekin ( hywä Teophile ) sijtte järjestäns kirjoitaisin:
UT1548 3. näky mös minulle se coctolinen oleua/ sijtequin mine algusta caiki cappalet wisusta
ole' tutkinut että mine sinulle
O paras Teophile
sitelehin iärghestens kirioitaisin/
näkyy myös minulle se kohtuullinen olewan/ siitäkuin minä alusta kaikki kappaleet wisusti olen
tutkinut että minä sinulle
O paras Teophile
siitä lähin järjestänsä kirjoittaisin/
Ref2016NTSve 3. så har också jag funnit det rätt, efter att ha grundligt efterforskat allt ända från
början, att i ordning skriva ner det för dig, högt ärade Teofilus,
4 TR Scriverer 4. ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὧν κατηχήθης λόγων τὴν ἀσφάλειαν.
Gr-East 4. ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὧν κατηχήθης λόγων τὴν ἀσφάλειαν.

ἵνα

ἐπιγνῷς περὶ

ὧν

κατηχήθης

λόγων τὴν

ἀσφάλειαν

hina
asfaleian
epignōs peri
hōn
katēchēthēs
logōn tēn
G4012 G3739 G2727
G2443 G1921
G3056 G3588 G803
että
luotettavuuden
tuntisit
niiden sinulle opetettujen asioiden
TKIS 4 jotta oppisit tuntemaan niitten asiain luotettavuuden, jotka sinulle on opetettu.
FiSTLK2017 4. että oppisit tuntemaan, kuinka varmat ovat ne asiat, jotka sinulle on opetettu.
Biblia1776 4. Ettäs ymmärtäisit selkiästi niiden asiain vahvan totuuden, joista sinä opetettu olet.
CPR1642 4. Ettäs ymmärräisit selkiäst ne asiat joista sinä opetettu olet.
UT1548 4. Senpäle ettes tundisit nijnen cappaleidhen wissituxen/ ioista sine neuuottu olet.
Sen päälle ettäs tuntisit niiden kappaleitten wissituksen/ joista sinä neuwottu olet.
Ref2016NTSve 4. för att du ska veta tillförlitligheten av det du har fått undervisning om.
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TR Scriverer 5. Ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡρώδου τοῦ βασιλέως τῆς Ἰουδαίας ἱερεύς τις
ὀνόματι Ζαχαρίας, ἐξ ἐφημερίας Ἀβιά• καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἐκ τῶν θυγατέρων Ἀαρών, καὶ
τὸ ὄνομα αὐτῆς Ἐλισάβετ.
Gr-East 5. Ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως τῆς Ἰουδαίας ἱερεύς τις

ὀνόματι Ζαχαρίας ἐξ ἐφημερίας Ἀβιά, καὶ γυνὴ αὐτῷ ἐκ τῶν θυγατέρων Ἀαρών, καὶ τὸ
ὄνομα αὐτῆς Ἐλισάβετ.
ἐγένετο ἐν

ταῖς

ἡμέραις

Ἡρώδου

τοῦ

βασιλέως τῆς

Ἰουδαίας ἱερεύς

egeneto en
tais
Ioudaias
hēmerais Hērōdou tou
basileōs tēs
G3588 G935
G1096 G1722 G3588 G2250
G2264
G3588 G2449
oli
niinä päivinä
Juudean
Herodeksen
kuninkaan

τις

ὀνόματι Ζαχαρίας ἐξ

ἐφημερίας Ἀβιά· καὶ

τῶν

θυγατέρων Ἀαρών καὶ

τὸ

ἡ

γυνὴ

hiereus
G2409
pappi

αὐτοῦ ἐκ

efēmerias Abia kai
tis
onomati Zacharias eks
autou ek
hē
gynē
G5100 G3686
G2197
G1537 G2183
G7
G2532 G3588 G1135 G846 G1537
eräs
nimeltään Sakarias
osastosta Abian ja
vaimona hänellä
oli

ὄνομα

αὐτῆς Ἐλισάβετ

tōn
to
onoma
thygaterōn Aarōn kai
autēs Elisabet
G2532
G3588
G3686
G3588 G2364
G2
G846 G1665
nimensä oli hänen Elisabet
tyttäristä
Aaronin ja

TKIS 5 Herodeksen, Juudean kuninkaan päivinä oli muuan pappi nimeltä Sakarias, Abian osastoa.
Hänen vaimonsa oli Aaronin tyttäriä ja hänen nimensä oli Elisabet.
FiSTLK2017 5. Herodeksen, Juudean kuninkaan, aikana oli pappi, nimeltä Sakarias, Abian
osastoa. Hänen vaimonsa oli Aaronin tyttäriä, ja hänen nimensä oli Elisabet.
Biblia1776 5. Herodeksen, Juudean kuninkaan, aikana oli pappi, Sakarias nimeltä, Abian vuorosta;
ja hänen emäntänsä Aaronin tyttäristä, ja hänen nimensä Elisabet.
CPR1642 5. HErodexen Judean Cuningan aicana oli yxi Pappi Zacharias nimeldä Abian wuorosta
ja hänen emändäns Aaronin tyttäreistä ja hänen nimens oli Elizabeth.
UT1548 5. OLi Herodesen Judea' Kuninga' aicana yxi Pappi/ Zacharias nimelde/ Abian worosta/
ia henen Eme'dens Aaronin Tyttereist/ ia henen nimens Elizabeth.
Oli Herodeksen Judean kuninkaan aikana yksi pappi/ Zacharias nimeltä/ Abian wuorosta/ ja hänen
emäntänsä Aaronin tyttäristä/ ja hänen nimensä Elisabeth.
Ref2016NTSve 5. På den tiden då Herodes var kung i Judeen fanns det en präst vid namn
Sakarias, från Abias avdelning, och hans hustru (var) en av Arons döttrar och hennes namn (var)
Elisabet.
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TR Scriverer 6. ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, πορευόμενοι ἐν πάσαις
ταῖς ἐντολαῖς καὶ δικαιώμασι τοῦ Κυρίου ἄμεμπτοι.

Gr-East 6. ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, πορευόμενοι ἐν πάσαις ταῖς
ἐντολαῖς καὶ δικαιώμασιν τοῦ Κυρίου ἄμεμπτοι.

ἦσαν

δὲ

δίκαιοι ἀμφότεροι ἐνώπιον τοῦ

Θεοῦ

πορευόμενοι ἐν

de
dikaioi amfoteroi enōpion tou
Theou poreuomenoi en
ēsan
G1161 G1342 G297
G3588 G2316 G4198
G1722
G1799
G2258
hurskaita molemmat edessä
Jumalan vaeltaen
ja he olivat

πάσαις ταῖς

ἐντολαῖς καὶ

δικαιώμασι τοῦ

Κυρίου ἄμεμπτοι

pasais tais
entolais kai
Kyriou amemptoi
dikaiōmasi tou
G3588 G2962 G273
G3956 G3588 G1785
G2532 G1345
kaikissa
Herran nuhteettomasti
käskyissä ja
säädöksissä
TKIS 6 He olivat molemmat hurskaita Jumalan edessä ja vaelsivat nuhteettomina kaikissa Herran
käskyissä ja säännöksissä.
FiSTLK2017 6. He olivat molemmat vanhurskaita Jumalan edessä vaeltaen nuhteettomina
kaikissa Herran käskyissä ja säädöksissä.

Biblia1776 6. Ja he olivat molemmat hurskaita Jumalan edessä, vaeltavaiset kaikissa Herran
käskyissä ja säädyissä laittamattomasti,
CPR1642 6. Ja he olit molemmat hurscat Jumalan edes waeldawaiset caikisa HERran käskyisä ja
säädyisä laittamattomat.
UT1548 6. Mutta he olit molemat hurskat JUMALAN edes waeltawaiset caikisa HERRAN
käskyise ia Sädhyise laittamattomat.
Mutta he olit molemmat hurskaat JUMALAN edes waeltawaiset kaikissa HERRAN käskyissä ja
säädyissä laittamattomat.
Ref2016NTSve 6. Och de var båda rättfärdiga inför Gud, och levde oklanderligt efter alla Herrens
bud och föreskrifter.
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TR Scriverer 7. καὶ οὐκ ἦν αὐτοῖς τέκνον, καθότι ἡ Ἐλισάβετ ἦν στεῖρα, καὶ ἀμφότεροι
προβεβηκότες ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν ἦσαν.
Gr-East 7. καὶ οὐκ ἦν αὐτοῖς τέκνον, καθότι ἡ Ἐλισάβετ ἦν στεῖρα, καὶ ἀμφότεροι
προβεβηκότες ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν ἦσαν.

καὶ

οὐκ

ἦν

αὐτοῖς τέκνον καθότι ἡ

Ἐλισάβετ ἦν

kai
ouk
autois teknon kathoti hē
Elisabet
ēn
G2532 G3756 G2258 G846 G5043 G2530 G3588 G1665
ja
ei
heillä lasta koska
Elisabet
ollut

ἀμφότεροι προβεβηκότες ἐν

ταῖς
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καὶ
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kai
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G2532
G2258 G4723
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αὐτῶν ἦσαν
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G1722 G3588 G2250
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G846 G2258
G4260
molemmat ikääntyneet
olivat
päivissään he
TKIS 7 Mutta heillä ei ollut lasta, sillä Elisabet oli hedelmätön, ja molemmat olivat käyneet
iäkkäiksi.
FiSTLK2017 7. Mutta heillä ei ollut lasta, sillä Elisabet oli hedelmätön, ja he olivat molemmat
tulleet vanhoiksi.
Biblia1776 7. Ja heillä ei ollut lasta; sillä Elisabet oli hedelmätöin, ja he olivat jo molemmat
ijälliset.
CPR1642 7. Ja ei heillä ollut lasta: sillä Elizabeth oli hedelmätöin ja he olit molemmat ijälliset.
UT1548 7. Ja ei ollut heille Lasta/ Sille ette Elizabet oli Hedhelmetoin/ Ja molemat olit io ijäliset.
Ja ei ollut heillä lasta/ Sillä että Elisabeth oli hedelmätöin/ Ja molemmat olit jo iälliset.
Ref2016NTSve 7. Men de hade inga barn eftersom Elisabet var ofruktsam, och båda hade
uppnått en hög ålder.
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TR Scriverer 8. Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἱερατεύειν αὐτὸν ἐν τῇ τάξει τῆς ἐφημερίας αὐτοῦ
ἔναντι τοῦ Θεοῦ,
Gr-East 8. Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἱερατεύειν αὐτὸν ἐν τῇ τάξει τῆς ἐφημερίας αὐτοῦ ἔναντι
τοῦ Θεοῦ,

ἐγένετο

δὲ

ἐν

τῷ

ἱερατεύειν

αὐτὸν ἐν

τῇ

τάξει

τῆς

egeneto de
en
hierateuein
taksei tēs
auton en
tō
tē
G1161 G1722 G3588 G2407
G1096
G846 G1722 G3588 G5010 G3588
ja tapahtui
vuorolla
toimiessaan pappina hän

ἐφημερίας αὐτοῦ ἔναντι τοῦ

Θεοῦ

Theou
efēmerias autou enanti tou
G846 G1725 G3588 G2316
G2183
Jumalan
edessä
osastonsa
TKIS 8 Niin tapahtui *Sakariaan suorittaessa* papillisia tehtäviä osastonsa vuorolla Jumalan
edessä,
FiSTLK2017 8. Tapahtui, kun hänen [Sakariaan] osastonsa palvelusvuoro tuli ja hän toimitti
papillisia tehtäviä Jumalan edessä,

Biblia1776 8. Ja tapahtui, kuin hän vuorollansa papin virkaa toimitti Jumalan edessä,
CPR1642 8. JA tapahtui cosca hän wuorollans Papin wirca piti Jumalan edes Pappiuden tawan
jälken:
UT1548 8. Ja se tapachtui/ coska hen worollans Papin wircka piti JUmala' edes/ Pappiude' tauan
ielkin/
Ja se tapahtui/ koska hän wuorollansa papin wirkaa piti JUMALAN edessä/ pappiuden tawan
jälkeen/
Ref2016NTSve 8. Så hände det, (att) då han i sin avdelning skulle göra prästerlig tjänst inför Gud,
9
TR Scriverer 9. κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἱερατείας, ἔλαχε τοῦ θυμιᾶσαι εἰσελθὼν εἰς τὸν ναὸν
τοῦ Κυρίου.
Gr-East 9. κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἱερατείας ἔλαχε τοῦ θυμιᾶσαι εἰσελθὼν εἰς τὸν ναὸν τοῦ
Κυρίου·

κατὰ

τὸ

ἔθος

τῆς

ἱερατείας

ἔλαχε

τοῦ

θυμιᾶσαι

kata
to
ethos tēs
hierateias
elache
tou
thymiasai
G2596 G3588 G1485 G3588 G2405
G2975
G3588 G2370
mukaan
tavan
suitsuttamaan
pappistehtävän arvalla sai toimeksensa

εἰσελθὼν εἰς

τὸν

ναὸν

τοῦ

Κυρίου

ton
naon
tou
Kyriou
eiselthōn eis
G3485
G3588
G2962
G1519
G3588
G1525
temppeliin
Herran
mennä

TKIS 9 että hän pappistehtävien tavan mukaan sai arvonnassa osakseen mennä Herran
temppeliin suitsuttamaan.
FiSTLK2017 9. että tavanmukaisessa papintehtävien arvonnassa hän sai osakseen mennä
Herran temppeliin suitsuttamaan.
Biblia1776 9. Papin viran tavan jälkeen, lankesi arpa hänelle, että hänen piti suitsuttaman, sitte
kuin hän oli mennyt sisälle Herran templiin.
CPR1642 9. Ja arpa langeis hänelle että hänen piti suidzuttaman nijn hän meni HERran Templijn.
UT1548 9. ia arpa la'gesi henelle/ ette henen piti haijud sytyttäme'/ meni hen HErran Te'plin
siselle.
ja arpa lankesi hänelle/ että hänen piti hajut sytyttämän/ ja hän meni Herran templiin sisälle.
Ref2016NTSve 9. efter prästämbetets sed, föll det på hans lott att tända rökelsen när han gick in i
Herrens tempel.
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TR Scriverer 10. καὶ πᾶν τὸ πλῆθος τοῦ λαοῦ ἦν προσευχόμενον ἔξω τῇ ὥρᾳ τοῦ
θυμιάματος.
Gr-East 10. καὶ πᾶν τὸ πλῆθος ἦν τοῦ λαοῦ προσευχόμενον ἔξω τῇ ὥρᾳ τοῦ θυμιάματος.

καὶ

πᾶν

τὸ

πλῆθος τοῦ

ἔξω

τῇ

ὥρᾳ

τοῦ

λαοῦ

ἦν

προσευχόμενον

kai
pan
to
laou
proseuchomenon
plēthos tou
ēn
G2532 G3956 G3588 G4128 G3588 G2992
G2258 G4336
ja
koko
rukoilemassa
kansan/ kansan joukko oli
joukko

θυμιάματος

eksō tē
thymiamatos
hōra tou
G1854 G3588 G5610 G3588 G2368
suitsuttamisen
ulkona
aikana
TKIS 10 Ja koko kansanjoukko oli suitsuttamisen aikana ulkopuolella rukoilemassa.
FiSTLK2017 10. Koko kansanjoukko oli suitsuttamisen aikaan ulkopuolella rukoilemassa.
Biblia1776 10. Ja kaikki kansan paljous rukoili ulkona suitsutuksen aikana.
CPR1642 10. Ja caicki Canssan paljous oli ulcona ja rucoili suidzutuxen aicana.
UT1548 10. Ja caiki Canssan palious oli vlcona ia rucoli sen Haijun aigan.
Ja kaikki kansan paljous oli ulkona ja rukoili sen hajun ajan.
Ref2016NTSve 10. Och allt folket stod utanför och bad, så länge som rökoffret pågick.
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TR Scriverer 11. ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος Κυρίου, ἑστὼς ἐκ δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ
θυμιάματος.
Gr-East 11. ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος Κυρίου ἑστὼς ἐκ δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ
θυμιάματος.

ὤφθη

δὲ

αὐτῷ ἄγγελος Κυρίου ἑστὼς ἐκ

δεξιῶν

τοῦ

de
tou
ōfthē
autō angelos Kyriou hestōs ek
deksiōn
G2962 G2476 G1537 G1188
G1161 G846 G32
G3588
G3700
Herran
enkeli
ja ilmestyi
hänelle
seisoen
oikealla puolen

θυσιαστηρίου τοῦ

θυμιάματος

thymiamatos
thysiastēriou tou
G3588 G2368
G2379
suitsuttamisen
alttaria
TKIS 11 Silloin hänelle ilmestyi Herran enkeli seisoen suitsutusalttarin oikealla puolella.

FiSTLK2017 11. Hänelle ilmestyi Herran enkeli seisoen suitsutusalttarin oikealla puolella.
Biblia1776 11. Mutta hänelle ilmestyi Herran enkeli, seisoin suitsutusalttarin oikealla puolella.
CPR1642 11. NIin ilmestyi hänelle HERran Engeli seisoin suidzutusaltarin oikialla puolella.
UT1548 11. Nin ilmestui henelle HERRAN Engeli seisodhen Haiju' altarin oikealla polella.
Niin ilmestyi hänelle HERRAN enkeli seisoen hajun alttarin oikealla puolella.
Ref2016NTSve 11. Då visade sig för honom en Herrens ängel, som stod på högra sidan om
rökelsealtaret.
12 TR Scriverer 12. καὶ ἐταράχθη Ζαχαρίας ἰδών, καὶ φόβος ἐπέπεσεν ἐπ’ αὐτόν.
Gr-East 12. καὶ ἐταράχθη Ζαχαρίας ἰδών, καὶ φόβος ἐπέπεσεν ἐπ’ αὐτόν.

καὶ

ἐταράχθη

Ζαχαρίας ἰδών

καὶ

φόβος ἐπέπεσεν ἐπ’

αὐτόν

kai
kai
fobos epepesen ep
auton
etarachthē Zacharias idōn
G2532 G5401 G1968
G2532 G5015
G1909 G846
G2197
G1492
ja
pelko laskeutui päälle hänen
hämmästyi Sakarias nähdessään hänet ja
TKIS 12 Nähdessään hänet Sakarias hämmästyi ja hänet valtasi pelko.
FiSTLK2017 12. Hänet nähdessään Sakarias säikähti, ja hänet valtasi pelko.

Biblia1776 12. Ja kuin Sakarias hänen näki, hämmästyi hän ja pelko lankesi hänen päällenssä.
CPR1642 12. Ja cuin Zacharias hänen näki hämmästyi hän ja pelco langeis hänen päällens.
UT1548 12. Ja quin Zacharias henen näki hämmestui hen/ ia pelcous langesi henen pälens.
Ja kuin Zacharias hänen näki hämmästyi hän/ ja pelkous lankesi hänen päällensä.
Ref2016NTSve 12. Och Sakarias blev förskräckt, då han såg (honom) och fruktan kom över
honom.
13
TR Scriverer 13. εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος, Μὴ φοβοῦ Ζαχαρία• διότι εἰσηκούσθη ἡ

δέησίς σου, καὶ ἡ γυνή σου Ἐλισάβετ γεννήσει υἱόν σοι, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ
Ἰωάννην
Gr-East 13. εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος· Μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία· διότι εἰσηκούσθη ἡ

δέησίς σου, καὶ ἡ γυνή σου Ἐλισάβετ γεννήσει υἱόν σοι, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ
Ἰωάννην·
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TKIS 13 Mutta enkeli sanoi hänelle: "Älä pelkää, Sakarias, sillä sinun rukouksesi on kuultu ja
vaimosi Elisabet on synnyttävä sinulle pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Johannes.
FiSTLK2017 13. Mutta enkeli sanoi hänelle: "Älä pelkää, Sakarias, sillä rukouksesi on kuultu, ja
vaimosi Elisabet on synnyttävä sinulle pojan, ja sinä olet antava hänelle nimen Johannes.
Biblia1776 13. Mutta enkeli sanoi hänelle: älä pelkää, Sakarias! sillä sinun rukoukses on kuultu ja
sinun emäntäs Elisabet synnyttää sinulle pojan, ja sinun pitää kutsuman hänen nimensä
Johannes.
CPR1642 13. Mutta Engeli sanoi hänelle: älä pelkä Zacharia sillä sinun rucouxes on cuulttu. Ja
sinun emändas Elizabeth synnyttä sinulle pojan jonga nimen sinun pitä cudzuman Johannes.
UT1548 13. Mutta se Engeli sanoi henelle/ Ele pelke Zacharia/ Sille sinun Rucouxes on cwltu. Ja
sinun Emendes Elizabet synnyttepi sinulle poijan/ ionga nimen sinun pite cutzuman Johannes/
Mutta se enkeli sanoi hänelle/ Älä pelkää Zacharia/ Sillä sinun rukouksesi on kuultu. Ja sinun
emäntäsi Elisabet synnyttääpi sinulle pojan/ jonka nimen sinun pitää kutsuman Johannes/
Ref2016NTSve 13. Men ängeln sa till honom: Frukta inte, Sakarias, för din bön har blivit hörd, och
din hustru Elisabet ska föda en son åt dig, och du ska ge honom namnet Johannes.
14
TR Scriverer 14. καὶ ἔσται χαρά σοι καὶ ἀγαλλίασις, καὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ γεννήσει αὐτοῦ
χαρήσονται.
Gr-East 14. καὶ ἔσται χαρά σοι καὶ ἀγαλλίασις, καὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ γενέσει αὐτοῦ
χαρήσονται.

καὶ

ἔσται χαρά

σοι

καὶ

ἀγαλλίασις καὶ

kai
estai chara soi
kai
agalliasis
G2532 G2071 G5479 G4671 G2532 G20
ja
hän on iloksi sinulle ja
riemuksi

γεννήσει

πολλοὶ ἐπὶ

τῇ

polloi epi
kai
tē
G2532 G4183 G1909 G3588
monet
ja

αὐτοῦ χαρήσονται

autou charēsontai
gennēsei
G846 G5463
G1083
hänen
iloitsevat
syntymästään
TKIS 14 Hän on sinulle iloksi ja riemuksi, ja monet iloitsevat hänen syntymästään.
FiSTLK2017 14. Hän on oleva sinulle iloksi ja riemuksi, ja monet iloitsevat hänen syntymisestään.
Biblia1776 14. Ja sinulle tulee ilo ja ihastus, ja monta iloitsevat hänen syntymisestänsä.
CPR1642 14. Ja sinulle tule ilo ja ihastus. Ja monda iloidzewat hänen syndymisestäns.
UT1548 14. ia sinun ilo ia ihastus tulepi. Ja monda iloitzeuat ylitze henen syndymisens.
ja sinun ilo ja ihastus tuleepi. Ja monta iloitsewat ylitse hänen syntymisensä.
Ref2016NTSve 14. Och han ska bli till glädje och fröjd för dig, och många ska glädja sig över hans
födelse.
15
TR Scriverer 15. ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, καὶ οἶνον καὶ σίκερα οὐ μὴ πίῃ,
καὶ Πνεύματος Ἁγίου πλησθήσεται ἔτι ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ.
Gr-East 15. ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, καὶ οἶνον καὶ σίκερα οὐ μὴ πίῃ, καὶ
Πνεύματος ἁγίου πλησθήσεται ἔτι ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ,
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TKIS 15 Sillä hän on oleva suuri Herran edessä. Hän ei juo viiniä eikä väkijuomaa, ja hän on oleva
täytetty Pyhällä Hengellä jo äitinsä kohdusta asti.

FiSTLK2017 15. Sillä hän on oleva suuri Herran edessä. Viiniä ja väkijuomaa hän ei juo, ja hän on
oleva täytetty Pyhällä Hengellä jo äitinsä kohdusta.
Biblia1776 15. Sillä hän tulee suureksi Herran edessä, ja viinaa ja väkevää juomaa ei hän juo, ja
hän täytetään Pyhällä Hengellä jo äitinsä kohdusta.
CPR1642 15. Sillä hän tule suurexi HERran edes. Wijna ja wäkewätä juoma ei hän juo. Ja hän
täytetän Pyhällä Hengellä jo Äitins cohdus.
UT1548 15. Sille ette hen tulepi swrexi HERRAN edhes. Wina ia wäkeuete iooma ei hen ioo. Ja
pyhelle Hengelle hen teuteten io hamast hene' Eitins Cohdusta.
Sillä että hän tuleepi suureksi HERRAN edessä. Wiinaa ja wäkewätä juomaa ei hän juo. Ja Pyhällä
Hengellä hän täytetään jo hamasta hänen äitinsä kohdusta.
Ref2016NTSve 15. För han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han inte dricka
och redan i moderlivet ska han bli uppfylld av den Helige Ande.
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TR Scriverer 16. καὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπιστρέψει ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν αὐτῶν•
Gr-East 16. καὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπιστρέψει ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν αὐτῶν.
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TKIS 16 Hän kääntää monet Israelin lapsista Herran, heidän Jumalansa puoleen.
FiSTLK2017 16. Hän kääntää israelilaisista monta Herran, heidän Jumalansa, luo.
Biblia1776 16. ja hän kääntää monta Israelin lapsista Herran, heidän Jumalansa tykö.
CPR1642 16. Ja hän käändä monda Israelin lapsist heidän HERrans Jumalans tygö.
UT1548 16. Ja monda Israelin Lapsista hen kiendepi heiden HERRANS JUMALANS tyge.
Ja monta Israelin lapsista hän kääntääpi heidän HERRANSA JUMALANSA tykö.
Ref2016NTSve 16. Och många av Israels barn ska han vända tillbaka till Herren, deras Gud.
17
TR Scriverer 17. καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει Ἠλίου,

ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα, καὶ ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει δικαίων, ἑτοιμάσαι
Κυρίῳ λαὸν κατεσκευασμένον.

Gr-East 17. καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει Ἠλίου,

ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα καὶ ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει δικαίων, ἑτοιμάσαι
Κυρίῳ λαὸν κατεσκευασμένον.
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TKIS 17 Ja hän käy Hänen edellään Elian hengessä ja voimassa kääntääkseen isien sydämet
lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun, Herralle toimittaakseen
valmistetun kansan."
FiSTLK2017 17. Hän kulkee hänen edellään Eliaan hengessä ja voimassa kääntääkseen isien
sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun toimittaakseen Herralle
valmistetun kansan."
Biblia1776 17. Ja hän käy edellä hänen edessänsä Eliaan Hengellä ja voimalla, kääntäin isäin
sydämet lasten tykö ja tottelemattomat hurskasten toimen tykö, toimittaakseen Herralle
valmistetun kansan.
CPR1642 17. Ja käy hänen edelläns Elian hengellä ja woimalla käändäin Isäin sydämet lastens
tygö ja tottelemattomat hurscasten toimen tygö ja walmista HERralle walmin Canssan.
UT1548 17. Ja hen edheskeupi henen edhelle's Elian Hengen ia Auwun cansa/ ette henen
kiendemen pite Iseden sydhemet Lasteins tyge/ ia ne tottelemattomat hurskaste' toimen tyge/ ia
walmistaman Herralle teudhelisen Canssan.
Ja hän edeskäypi hänen edellänsä Elian hengen ja awun kanssa/ että hänen kääntämään piti isien
sydämet lasteinsa tykö/ ja ne tottelemattomat hurskasten toimen tykö/ ja walmistamaan Herralle
täydellisen kansan.
Ref2016NTSve 17. Och han ska gå före honom i Elias ande och kraft för att vända fädernas
hjärtan till barnen och de olydiga till de rättfärdigas sinnelag och skaffa åt Herren ett folk som är
berett.
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TR Scriverer 18. καὶ εἶπε Ζαχαρίας πρὸς τὸν ἄγγελον, Κατὰ τί γνώσομαι τοῦτο; ἐγὼ γάρ
εἰμι πρεσβύτης, καὶ ἡ γυνή μου προβεβηκυῖα ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῆς.

Gr-East 18. καὶ εἶπε Ζαχαρίας πρὸς τὸν ἄγγελον· Κατὰ τί γνώσομαι τοῦτο; ἐγὼ γάρ εἰμι
πρεσβύτης καὶ ἡ γυνή μου προβεβηκυῖα ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῆς.
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TKIS 18 Niin Sakarias sanoi enkelille: "Kuinka tämän ymmärrän? Sillä olen vanha mies, ja vaimoni
on käynyt iäkkääksi."
FiSTLK2017 18. Sakarias sanoi enkelille: "Kuinka tämän käsittäisin? Sillä minä olen vanha, ja
vaimoni on iäkäs."
Biblia1776 18. Ja Sakarias sanoi enkelille: mistä minä sen ymmärrän? sillä minä olen vanha ja
emäntäni on jo ijällinen.
CPR1642 18. Ja Zacharias sanoi Engelille: mistä minä sen ymmärrän? sillä minä olen wanha ja
minun emändän on jo ijällinen.
UT1548 18. Ja sanoi Zacharias Engelille/ Miste mine sen tunnen? Sille mine olen wanha/ ia
minun Emenden on io ijälinen.
Ja sanoi Zacharias enkelille/ Mistä minä sen tunnen? Sillä minä olen wanha/ ja minun emäntän on
jo iällinen.
Ref2016NTSve 18. Då sa Sakarias till ängeln: Hur ska jag kunna veta detta? För jag är gammal
och min hustru har kommit till hög ålder.
19
TR Scriverer 19. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ, Ἐγώ εἰμι Γαβριὴλ ὁ παρεστηκὼς
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ• καὶ ἀπεστάλην λαλῆσαι πρός σε, καὶ εὐαγγελίσασθαί σοι ταῦτα.
Gr-East 19. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ· Ἐγώ εἰμι Γαβριὴλ ὁ παρεστηκὼς

ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀπεστάλην λαλῆσαι πρός σε καὶ εὐαγγελίσασθαί σοι ταῦτα.
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TKIS 19 Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Olen Gabriel, joka seison Jumalan edessä, ja minut on
lähetetty puhumaan sinulle ja julistamaan sinulle tämä ilosanoma.
FiSTLK2017 19. Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Minä olen Gabriel, joka seison Jumalan edessä,
ja minut on lähetetty puhumaan sinulle ja julistamaan sinulle tämä ilosanoma.
Biblia1776 19. Niin enkeli vastasi ja sanoi hänelle: minä olen Gabriel, joka seison Jumalan
edessä, ja olen lähetetty puhumaan sinulle ja saattamaan näitä iloisia sanomia sinulle.
CPR1642 19. Nijn Engeli wastais ja sanoi hänelle: minä olen Gabriel joca seison Jumalan edes ja
olen lähetetty puhuman sinun cansas ja saattaman näitä iloisia sanomita sinulle.
UT1548 19. Nin Engeli wastasi ia sanoi henelle/ Mine ole' Gabriel ioca seison JUMALAN edes/ ia
olen lehetetty puhuman sinun tyges/ ia saattaman neite ilolisi sanomita sinulle.
Niin enkeli wastasi ja sanoi hänelle/ Minä olen Gabriel joka seison JUMALAN edessä/ ja olen
lähetetty puhumaan sinun tykösi/ ja saattaman näitä iloisia sanomia sinulle.
Ref2016NTSve 19. Då svarade ängeln och sa till honom: Jag är Gabriel, som står inför Gud och
jag är sänd för att tala till dig och förkunna för dig detta glada budskap.
20
TR Scriverer 20. καὶ ἰδού, ἔσῃ σιωπῶν καὶ μὴ δυνάμενος λαλῆσαι, ἄχρι ἧς ἡμέρας γένηται
ταῦτα, ἀνθ’ ὧν οὐκ ἐπίστευσας τοῖς λόγοις μου, οἵτινες πληρωθήσονται εἰς τὸν καιρὸν
αὐτῶν.
Gr-East 20. καὶ ἰδοὺ ἔσῃ σιωπῶν καὶ μὴ δυνάμενος λαλῆσαι ἄχρι ἧς ἡμέρας γένηται
ταῦτα, ἀνθ’ ὧν οὐκ ἐπίστευσας τοῖς λόγοις μου, οἵτινες πληρωθήσονται εἰς τὸν καιρὸν
αὐτῶν.
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TKIS 20 Katso, sinä tulet mykäksi etkä kykene puhumaan siihen päivään asti, jona tämä tapahtuu,
koska et uskonut sanojani, jotka toteutuvat aikanaan."
FiSTLK2017 20. Katso, tulet mykäksi etkä kykene puhumaan mitään siihen päivään asti, jona
tämä tapahtuu, sen tähden ettet uskonut sanojani, jotka toteutuvat aikanaan."
Biblia1776 20. Ja katso, sinä tulet kielettömäksi ja et saa puhua hamaan siihen päivään asti, jona
nämä tapahtuvat, ettet uskonut sanojani, jotka ajallansa täytetään.
CPR1642 20. Ja cadzo sinä tulet mykäxi ja et saa puhua haman sijhen päiwän asti jona nämät
tapahtuwat ettes usconut minun sanojani jotca ajallans täytetän.
UT1548 20. Ja catzo sine tulet kielettömexi/ ia ed woi puhua haman sihen peiuen asti/ iona
nemet tapactuuat/ Senteden ettet sine vskonut minun Sanoiani iotca aijalans teuteten.
Ja katso sinä tulet kielettömäksi/ ja et woi puhua hamaan siihen päiwään asti/ jona nämät
tapahtuwat/ Sentähden ettet sinä uskonun minun sanojani jotka ajallansa täytetään.
Ref2016NTSve 20. Och se, du ska bli stum och inte kunna tala förrän den dag detta sker, därför
att du inte trodde mina ord, som ska gå i uppfyllelse när tiden är inne.
21
TR Scriverer 21. καὶ ἦν ὁ λαὸς προσδοκῶν τὸν Ζαχαρίαν• καὶ ἐθαύμαζον ἐν τῷ χρονίζειν
αὐτόν ἐν τῷ ναῷ.
Gr-East 21. καὶ ἦν ὁ λαὸς προσδοκῶν τὸν Ζαχαρίαν, καὶ ἐθαύμαζον ἐν τῷ χρονίζειν
αὐτόν ἐν τῷ ναῷ.
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TKIS 21 Ja kansa oli odottamassa Sakariasta ja he ihmettelivät hänen temppelissä viipymistään.
FiSTLK2017 21. Kansa oli odottamassa Sakariasta, ja he ihmettelivät, että hän viipyi temppelissä.
Biblia1776 21. Mutta kansa odotti Sakariasta, ja ihmettelivät, että hän niin templissä viipyi.
CPR1642 21. JA Canssa odotti Zachariast ja ihmetteli että hän nijn Templis wijwyi.
UT1548 21. Ja se Canssa odhotti Zachariast/ ia imehtteli ette hen nijn wiwyi Te'plis.
Ja se kansa odotti Zachariasta/ ja ihmettelit että hän niin wiipyi templissä.
Ref2016NTSve 21. Och folket väntade på Sakarias och undrade över att han dröjde så länge i
templet.
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TR Scriverer 22. ἐξελθὼν δὲ οὐκ ἠδύνατο λαλῆσαι αὐτοῖς• καὶ ἐπέγνωσαν ὅτι ὀπτασίαν
ἑώρακεν ἐν τῷ ναῷ• καὶ αὐτὸς ἦν διανεύων αὐτοῖς, καὶ διέμενε κωφός.
Gr-East 22. ἐξελθὼν δὲ οὐκ ἠδύνατο λαλῆσαι αὐτοῖς, καὶ ἐπέγνωσαν ὅτι ὀπτασίαν
ἑώρακεν ἐν τῷ ναῷ· καὶ αὐτὸς ἦν διανεύων αὐτοῖς, καὶ διέμενεν κωφός.
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TKIS 22 Mutta ulos tullessaan hän ei kyennyt puhumaan heille. Niin he ymmärsivät, että hän oli
nähnyt näyn temppelissä. Ja hän viittoili heille ja jäi mykäksi.

FiSTLK2017 22. Mutta tullessaan ulos hän ei kyennyt puhumaan heille, ja he ymmärsivät, että hän
oli nähnyt näyn temppelissä. Hän viittoi heille ja jäi mykäksi.
Biblia1776 22. Vaan kuin hän tuli ulos, niin ei hän saanut puhua heille. Ja he ymmärsivät, että hän
oli näyn templissä nähnyt. Ja hän viittasi heille, ja jäi mykäksi.
CPR1642 22. Ja cuin hän tuli ulos nijn ei hän saanut puhua. Ja he ymmärsit että hän oli jongun
näyn Templis nähnyt. Ja hän wijttais heille ja jäi mykäxi.
UT1548 22. Ja quin hen vloskeui/ ei hen sanut heille puhua. Ja he ymmersit ette hen oli ionghu'
Nägön Te'plis nähnyt. Ja hen wijttasi heille/ ia ieij mykexi.
Ja kuin hän uloskäwi/ ei hän saanut heille puhua. Ja he ymmärsit että hän oli jonkun näyn templissä
nähnyt. Ja hän wiittasi heille/ ja jäi mykäksi.
Ref2016NTSve 22. Men när han kom ut kunde han inte tala till dem. Då förstod de att han hade
sett någon syn i templet. Och han tecknade åt dem och förblev stum.
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TR Scriverer 23. καὶ ἐγένετο, ὡς ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τῆς λειτουργίας αὐτοῦ, ἀπῆλθεν
εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.
Gr-East 23. καὶ ἐγένετο ὡς ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τῆς λειτουργίας αὐτοῦ ἀπῆλθεν εἰς τὸν
οἶκον αὐτοῦ.
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TKIS 23 Kun hänen virkatoimensa päivät olivat päättyneet, hän meni kotiinsa.
FiSTLK2017 23. Tapahtui, että kun hänen virkatoimensa päivät olivat päättyneet, hän meni
kotiinsa.
Biblia1776 23. Ja tapahtui, että hänen virkansa päivät olivat täytetyt, niin hän meni kotiansa.
CPR1642 23. Ja cosca hänen wircans päiwät olit täytetyt nijn hän meni cotians.
UT1548 23. Ja se tapachtui ette henen wirghans peiuet olit teytetyd/ meni hen cotians.
Ja se tapahtui että hänen wirkansa päiwät olit täytetyt/ meni hän kotiansa.
Ref2016NTSve 23. Sedan hände det, att han begav sig hem, när dagarna för hans tjänstgöring var
slut.
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TR Scriverer 24. Μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας συνέλαβεν Ἐλισάβετ ἡ γυνὴ αὐτοῦ, καὶ

περιέκρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε, λέγουσα
Gr-East 24. Μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας συνέλαβεν Ἐλισάβετ ἡ γυνὴ αὐτοῦ· καὶ
περιέκρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε,
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TKIS 24 Näitten päivien jälkeen hänen vaimonsa Elisabet tuli raskaaksi ja pysytteli salassa viisi
kuukautta, ja hän sanoi:
FiSTLK2017 24. Niiden päivien jälkeen Elisabet, hänen vaimonsa, tuli raskaaksi ja pysyi kotona
viisi kuukautta, sanoen:
Biblia1776 24. Mutta niiden päiväin jälkeen tuli hänen emäntänsä Elisabet raskaaksi ja salasi
itsensä viisi kuukautta, sanoen:
CPR1642 24. Ja nijden päiwäin jälken tuli hänen emändäns Elizabeth rascaxi ja salais idzens wijsi
Cuucautta sanoden:
UT1548 24. Ja ninen peiueden ielkin tuli henen Eme'dens Elizabeth raskaxi/ ia salasi itzens wijsi
Cucautta/ sanoden/
Ja niiden päiwien jälkeen tuli hänen emäntänsä Elisabeth raskaaksi/ ja salasi itsensä wiisi
kuukautta/ sanoen/
Ref2016NTSve 24. Och någon tid därefter blev hans hustru Elisabet havande och höll sig dold i
fem månader och sa:
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TR Scriverer 25. ὅτι Οὕτω μοι πεποίηκεν ὁ Κύριος ἐν ἡμέραις αἷς ἐπεῖδεν ἀφελεῖν τὸ
ὄνειδός μου ἐν ἀνθρώποις.
Gr-East 25. λέγουσα ὅτι Οὕτω μοι πεποίηκεν ὁ Κύριος ἐν ἡμέραις αἷς ἐπεῖδεν ἀφελεῖν τό
ὄνειδός μου ἐν ἀνθρώποις.
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TKIS 25 ”Näin on Herra tehnyt minulle niinä päivinä, jolloin Hän katsoi puoleeni poistaakseen
minusta ihmisten ylenkatseen.”
FiSTLK2017 25. "Näin on Herra tehnyt minulle näinä päivinä, jolloin hän katsoi puoleeni ja poisti
minusta ihmisten halveksunnan."
Biblia1776 25. Ja näin on Herra minulle tehnyt niinä päivinä, kuin hän minun puoleeni katsoi, että
hän ottais pois minun ylönkatseeni ihmisten seassa.
CPR1642 25. Näin on HERra minulle tehnyt nijnä päiwinä cuin hän minun puoleni cadzoi että hän
poisottais minun ylöncadzeni ihmisten seas.
UT1548 25. Nein ombi HErra minulle tehnyt nijnä peiuine/ quina hen minu' poleeni catzoi ette hen
poisotais minu' yle'catzeni Inhimisten seas.
Näin ompi Herra minulle tehnyt niinä päiwinä/ kuina
joina
hän minun puoleeni katsoi että hän pois ottaisi minun ylenkatseeni ihmisten seassa.
Ref2016NTSve 25. Så har Herren gjort med mig i de dagar, då han såg till (mig) för att ta bort min
skam bland människor.
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TR Scriverer 26. Ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς
πόλιν τῆς Γαλιλαίας ᾗ ὄνομα Ναζαρέθ,
Gr-East 26. Ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς πόλιν
τῆς Γαλιλαίας, ᾗ ὄνομα Ναζαρὲτ,
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TKIS 26 Kuudentena kuukautena Jumala lähetti enkeli Gabrielin,Galilean kaupunkiin, jonka nimi
on Nasaret,
FiSTLK2017 26. Kuudentena kuukautena sen jälkeen Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean
kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret,
Biblia1776 26. Mutta kuudentena kuukautena lähetettiin enkeli Gabriel Jumalalta Galilean
kaupunkiin, jonka nimi oli Nasaret,
CPR1642 26. Mutta cuudendena Cuucautena lähetettin Gabriel Engeli Jumalalda yhteen Galilean
Caupungijn jonga nimi oli Nazareth:
UT1548 26. Mutta cudhena Cwcaunna/ lehetettin JUMALAST Engeli Gabriel ychten Galilean
Caupungin/ ionga nimi oli Nazareth/
Mutta kuudentena kuukautena/ lähetettiin JUMALASTA enkeli Gabriel yhteen Galilean kaupunkiin/
jonka nimi on Nazareth/
Ref2016NTSve 26. Och i den sjätte månaden blev ängeln Gabriel utsänd av Gud till en stad i
Galileen som hette Nasaret,
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TR Scriverer 27. πρὸς παρθένον μεμνηστευμένην ἀνδρί, ᾧ ὄνομα Ἰωσήφ, ἐξ οἴκου Δαβίδ•
καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου, Μαριάμ.
Gr-East 27. πρὸς παρθένον μεμνηστευμένην ἀνδρὶ, ᾧ ὄνομα Ἰωσὴφ, ἐξ οἴκου Δαυῒδ, καὶ
τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ.

πρὸς

παρθένον μεμνηστευμένην

ἀνδρί

ᾧ

ὄνομα Ἰωσήφ ἐξ

οἴκου

pros parthenon memnēsteumenēn andri
onoma Iōsēf eks
oikou
hō
G4314 G3933
G435
G3423
G3739 G3686 G2501 G1537 G3624
luokse neitsyen kihlatun
huoneesta
miehelle jonka nimi oli Joosef

Δαβίδ· καὶ

τὸ

ὄνομα τῆς

παρθένου Μαριάμ

David
kai
to
onoma tēs
parthenou Mariam
G1138 G2532 G3588 G3686 G3588 G3933
G3137
nimi oli
neitsyen Maria
Daavidin ja

TKIS 27 neitsyen luo, joka oli kihlattu Joosef-nimiselle miehelle Daavidin suvusta, ja neitsyen nimi
oli Maria.
FiSTLK2017 27. neitsyen luo, joka oli kihlattu Joosef-nimiselle miehelle Daavidin huoneesta, ja
neitsyen nimi oli Maria.
Biblia1776 27. Neitseen tykö, joka oli kihlattu miehelle, jonka nimi oli Joseph, Davidin huoneesta;
ja neitseen nimi oli Maria.
CPR1642 27. Yhden Neidzen tygö joca oli kihlattu miehelle jonga nimi oli Joseph Dawidin
huonesta ja Neidzen nimi oli Maria.

UT1548 27. yhden Neitzen tyge/ iota oli kihlattu miehelle ionga nimi oli Joseph/ Dauidin honesta/
ia Neitzen nimi oli Maria.
Yhden neitseen tykö/ jota oli kihlattu miehelle jonka nimi oli Joseph/ Dawidin huoneesta/ ja neitseen
nimi oli Maria.
Ref2016NTSve 27. till en jungfru, som var trolovad med en man, vars namn var Josef, av Davids
hus, och jungfruns namn var Maria.
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TR Scriverer 28. καὶ εἰσελθὼν ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτὴν εἶπε, Χαῖρε, κεχαριτωμένη• ὁ Κύριος
μετά σοῦ, εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν.
Gr-East 28. καὶ εἰσελθὼν ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτὴν εἶπε· Χαῖρε, κεχαριτωμένη· ὁ Κύριος
μετὰ σοῦ· εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν.
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TKIS 28 Tullessaan sisälle hänen luokseen enkeli sanoi: "Ole tervehditty, sinä armoitettu! Herra
kanssasi. (Siunattu sinä vaimojen joukossa.)"
FiSTLK2017 28. Tullessaan sisälle hänen luokseen enkeli sanoi: "Terve, armoitettu! Herra olkoon
kanssasi, sinä siunattu vaimojen joukossa."
Biblia1776 28. Ja enkeli tuli sisälle hänen tykönsä ja sanoi: terve, armoitettu! Herra on sinun
kanssas: siunattu sinä vaimoin seassa!
CPR1642 28. Ja Engeli tuli hänen tygöns ja sanoi: Terwe armoitettu HERra on sinun cansas
siunattu olet sinä waimoin seas.
UT1548 28. Ja Engeli tuli siselle henen tygens ia sanoi/ Terue armoitettu/ HErra on sinun cansas
* hyuestisiugnattu olet sine waimoden seas.
Ja enkeli tuli sisälle hänen tykönsä ja sanoi/ Terwe armoitettu/ Herra on sinun kanssasi hywästi
siunattu olet sinä waimojen seassa.
Ref2016NTSve 28. Och ängeln kom in till henne och sa: Var hälsad, (du) som fått nåd. Herren (är)
med dig, välsignad (är) du bland kvinnor.
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TR Scriverer 29. ἡ δὲ ἰδοῦσα διεταράχθη ἐπὶ τῷ λόγῳ αὐτοῦ, καὶ διελογίζετο ποταπὸς εἴη
ὁ ἀσπασμὸς οὗτος.

Gr-East 29. ἡ δὲ ἰδοῦσα διεταράχθη ἐπὶ τῷ λόγῳ αὐτοῦ, καὶ διελογίζετο ποταπὸς εἴη ὁ
ἀσπασμὸς οὗτος.

ἡ

δὲ

ἰδοῦσα

διεταράχθη

ἐπὶ

τῷ

λόγῳ

αὐτοῦ καὶ

de
idousa
autou kai
hē
dietarachthē epi
tō
logō
G1909 G3588 G3056 G846 G2532
G3588 G1161 G1492
G1298
mutta hänet nähdessään hän hämmästyi
puheesta hänen ja

διελογίζετο ποταπὸς

εἴη

ὁ

ἀσπασμὸς οὗτος

ho
dielogidzeto potapos
aspasmos outos
eiē
G4217
G3778
G1260
G783
G3588
G1498
mietti
tervehdys tämä
minkäkaltainen oli
TKIS 29 Mutta (nähdessään enkelin), hän hämmästyi kovin *hänen puheestaan* ja mietti, mitä
tämä tervehdys mahtoi merkitä.
FiSTLK2017 29. Mutta hän hämmästyi suuresti tästä puheesta ja mietti, mitä tämä tervehdys
mahtoi tarkoittaa.
Biblia1776 29. Mutta kuin hän näki hänen, hämmästyi hän hänen puheestansa ja ajatteli, millinen
se tervehdys oli.
CPR1642 29. Mutta cuin hän näki hänen hämmästyi hän hänen puhestans ja ajatteli millinen se
terwetys oli.
UT1548 29. Mutta quin hen näki henen/ hämmestui hen henen puhestans/ ia aijatteli millinen olis
se teruetys.
Mutta kuin hän näki hänen/ hämmästyi hän hänen puheestansa/ ja ajatteli millainen olisi se
terwehdys.
Ref2016NTSve 29. Men då hon såg (honom), blev hon förskräckt av hans tal och undrade vad
denna hälsning kunde betyda.
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TR Scriverer 30. καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ, Μὴ φοβοῦ, Μαριάμ• εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ
Θεῷ.
Gr-East 30. καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ· Μὴ φοβοῦ, Μαριάμ· εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ Θεῷ.
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TKIS 30 Niin enkeli sanoi hänelle: "Älä pelkää, Maria, sillä olet saanut armon Jumalan edessä."
FiSTLK2017 30. Enkeli sanoi hänelle: "Älä pelkää, Maria, sillä olet saanut armon Jumalan edessä.
Biblia1776 30. Ja enkeli sanoi hänelle: älä pelkää, Maria! sillä sinä löysit armon Jumalan tykönä.
CPR1642 30. Ja Engeli sanoi hänelle: älä pelkä Maria: sillä sinä löysit armon Jumalan tykönä.
UT1548 30. Ja sanoi Engeli henelle/ Ele pelke Maria/ Sille sine * leudhit Armon JUMALAN tykene.
Ja sanoi enkeli hänelle/ Älä pelkää Maria/ Sillä sinä löysit armon JUMALAN tykönä
Ref2016NTSve 30. Då sa ängeln till henne: Frukta inte, Maria, för du har funnit nåd hos Gud.
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TR Scriverer 31. καὶ ἰδού, συλλήψῃ ἐν γαστρί, καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα
αὐτοῦ Ἰησοῦν.
Gr-East 31. καὶ ἰδοὺ συλλήψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ
Ἰησοῦν.
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TKIS 31 Katso, tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja *sinun on annettava Hänelle nimi* Jeesus.
FiSTLK2017 31. Katso, tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja annat hänelle nimen Jeesus.
Biblia1776 31. Ja katso, sinä siität kohdussas ja synnytät Pojan, ja sinun pitää kutsua hänen
nimensä Jesus.
CPR1642 31. Ja cadzo sinä sijtät cohdusas ja synnytät Pojan ja sinun pitä cudzuman hänen
nimens JESUS.
UT1548 31. Catzo sine sijtet cohdusas ia synnytet poian/ ia sinun pite cutzuman henen Nime's
IesuM.
Katso sinä siität kohdussasi ja synnytät pojan/ ja sinun pitää kutsuman hänen nimensä Jesus.
Ref2016NTSve 31. Och se, du ska bli havande och föda en Son och du ska ge honom namnet
Jesus.
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TR Scriverer 32. οὗτος ἔσται μέγας, καὶ υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται• καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος
ὁ Θεὸς τὸν θρόνον Δαβὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,
Gr-East 32. οὗτος ἔσται μέγας καὶ υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ
Θεὸς τὸν θρόνον Δαυῒδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,
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TKIS 32 Hän on oleva suuri ja Häntä kutsutaan Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa
Hänelle Daavidin, Hänen isänsä, valtaistuimen.
FiSTLK2017 32. Hän on oleva suuri, ja hänet tulee kutsua Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala
antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen,
Biblia1776 32. Sen pitää oleman suuren ja pitää kutsuttaman Ylimmäisen Pojaksi. Ja Herra
Jumala antaa hänelle Davidin hänen isänsä istuimen,
CPR1642 32. Sen pitä oleman suuren ja pitä cudzuttaman ylimmäisen Pojaxi. Ja HERra Jumala
anda hänelle Dawidin hänen Isäns istuimen.
UT1548 32. Sen pite oleman swren/ ia pite cutzuttaman ylimeisen Poiaxi. Ja HERra JUMALA
andapi henelle Dauidin henen Isens istumen/
Sen pitää oleman suuren/ ja pitää kutsuttaman ylimmäisen pojaksi. Ja Herra JUMALA antaapi
hänelle Dawidin hänen isänsä istuimen/
Ref2016NTSve 32. Han ska bli stor och kallas den Högstes Son och Herren Gud ska ge honom
hans fader Davids tron.
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TR Scriverer 33. καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας
αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος.
Gr-East 33. καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας
αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος.
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TKIS 33 Hän hallitsee Jaakobin huonetta ikuisesti*, eikä Hänen valtakunnallaan ole loppua."
FiSTLK2017 33. ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, eikä hänen
valtakunnallaan ole loppua oleva."
Biblia1776 33. Ja hänen pitää Jakobin huoneen kuningas ijankaikkisesti oleman ja hänen
valtakunnallansa ei pidä loppua oleman.
CPR1642 33. Ja hänen pitä Jacobin huonen Cuningas ijancaickisest oleman ja hänen
waldacunnnallans ei pidä loppua oleman.
UT1548 33. ia hen hallitzepi ylitze Jacobin honen ijancaikisesta/ ia henen Waldakunnallans ei
pide oleman loppu.
ja hän hallitseepi ylitse Jakobin huoneen iankaikkisesti/ ja hänen waltakunnallansa ei pidä olemaan
loppua.
Ref2016NTSve 33. Och han ska vara Konung över Jakobs hus för evigt och hans rike ska aldrig ta
slut.
34
TR Scriverer 34. εἶπε δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον, Πῶς ἔσται τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ
γινώσκω;
Gr-East 34. εἶπε δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον· Πῶς ἔσται μοι τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ
γινώσκω;
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TKIS 34 Mutta Maria sanoi enkelille: "Kuinka tämä tapahtuu, koska en miehestä tiedä!"
FiSTLK2017 34. Maria sanoi enkelille: "Kuinka tämä tapahtuu, sillä en tiedä miehestä mitään?"

Biblia1776 34. Niin sanoi Maria enkelille: kuinka tämä tulee, sillä en minä miehestä mitään tiedä?
CPR1642 34. Nijn sanoi Maria Engelille cuinga tämä tule: sillä en minä miehestä mitän tiedä?
UT1548 34. Nin sanoi Maria Engelille/ Quinga teme tulepi/ Sille ette mine mieheste miten tiedhe?
Niin sanoi Maria enkelille/ Kuinka tämä tuleepi/ Sillä että minä miehestä mitään tiedä?
Ref2016NTSve 34. Då sa Maria till ängeln: Hur ska detta gå till? Jag har ju inte haft någon man.
35
TR Scriverer 35. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ, Πνεῦμα Ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ,
καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι• διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἐκ σοῦ ἅγιον κληθήσεται
υἱὸς Θεοῦ.
Gr-East 35. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ· Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ καὶ
δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι· διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται υἱὸς Θεοῦ.
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TKIS 35 Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Pyhä Henki tulee päällesi ja Korkeimman voima varjoaa
sinut. Sen vuoksi myös se pyhä, mikä syntyy, on oleva nimeltään Jumalan Poika.
FiSTLK2017 35. Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Pyhä Henki tulee päällesi, ja Korkeimman voima
levittää varjonsa yllesi. Sen tähden myös se pyhä, mikä syntyy, kutsutaan Jumalan Pojaksi.
Biblia1776 35. Ja enkeli vastasi ja sanoi hänelle: Pyhä Henki tulee sinun päälles ja Ylimmäisen
voima varjoo sinun: sentähden myös se pyhä, joka sinusta syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan
Pojaksi.
CPR1642 35. Ja Engeli wastais ja sanoi hänelle: Pyhä Hengi tule sinun päälles ja sen ylimmäisen
woima warjo sinun. Sentähden myös se Pyhä cuin sinusta syndy pitä cudzuttaman Jumalan
Pojaxi.
UT1548 35. Ja Engeli wastasi ia sanoi henelle Pyhe He'gi tulepi sinu' päles/ ia sen ylimeisen
auwu pite sinu' ylitzewariottaman. Senteden mös se Pyhe quin sinusta syndypi pite cutzuttaman
Jumalan Poiaxi.

Ja enkeli wastasi ja sanoi hänelle Pyhä Henki tuleepi sinun päällesi/ ja sen ylimmäisen awun pitää
sinun ylitse warjoaman. Sentähden myös se pyhä kuin sinusta syntyypi pitää kutsuttaman Jumalan
Pojaksi.
Ref2016NTSve 35. Då svarade ängeln och sa till henne: (Den) Helige Ande ska komma över dig,
och den Högstes kraft ska överskugga dig, därför ska också det Heliga som blir fött av dig kallas
Guds Son.
36
TR Scriverer 36. καὶ ἰδού, Ἐλισάβετ ἡ συγγενής σου, καὶ αὐτὴ συνειληφυῖα υἱὸν ἐν γήρᾳ
αὐτῆς• καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ.
Gr-East 36. καὶ ἰδοὺ Ἐλισάβετ ἡ συγγενὴς σου καὶ αὐτὴ συνεληφυῖα υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς,
καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ·
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TKIS 36 Katso, sukulaisesi Elisabet on myös tullut raskaaksi ja kantaa poikaa vanhalla iällään, ja
tämä on kuudes kuukausi hänelle, jota sanottiin hedelmättömäksi,
FiSTLK2017 36. Katso, sukulaisesi Elisabet, hänkin kantaa kohdussaan poikaa vanhalla iällään, ja
tämä on kuudes kuukausi hänellä, jota sanottiin hedelmättömäksi,
Biblia1776 36. Ja katso, Elisabet sinun lankos siitti myös pojan vanhalla ijällänsä, ja tämä on
kuudes kuukausi hänelle, joka kutsuttiin hedelmättömäksi.
CPR1642 36. Ja cadzo Elizabeth sinun langos sijtti myös pojan hänen wanhalla ijälläns ja tämä
on cuudes Cuucausi hänelle joca sanottin hedelmättömäxi:
UT1548 36. Ja catzo Elizabeth sinu' langos mös szijtti poian henen wanhalla ijellens/ ia teme on
nyt cudes Cwcausi henelle/ ioca sanottin Hedhelmettomaxi/
Ja katso Elisabeth sinun lankosi myös siitti pojan hänen wanhalla ijällänsä/ ja tämä on nyt kuudes
kuukausi hänelle/ joka sanottiin hedelmättömäksi/
Ref2016NTSve 36. Och se, Elisabet, din släkting, har också blivit havande med en son på sin
ålderdom, och detta är sjätte månaden för henne, hon som kallades ofruktsam,

37 TR Scriverer 37. ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τῷ θεῷ πᾶν ῥῆμα.
Gr-East 37. ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τῷ Θεῷ πᾶν ῥῆμα.
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TKIS 37 sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta.”
FiSTLK2017 37. sillä Jumalalle ei ole mikään mahdotonta."
Biblia1776 37. Sillä ei Jumalan edessä ole yhtään asiaa mahdotointa.
CPR1642 37. Sillä ei Jumalan edes ole yhtän asiata mahdotoinda.
UT1548 37. Sille ette Jumala' edes ei ole ychte' asija mahdotoinda.
Sillä että Jumalan edessä ei ole yhtään asiaa mahdotointa.
Ref2016NTSve 37. för ingenting är omöjligt för Gud.
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TR Scriverer 38. εἶπε δὲ Μαριάμ, Ἰδού, ἡ δούλη Κυρίου• γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου.
καὶ ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτῆς ὁ ἄγγελος.
Gr-East 38. εἶπεν δὲ Μαριάμ· Ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου. καὶ
ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτῆς ὁ ἄγγελος.
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TKIS 38 Niin Maria sanoi: ”Katso, olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle sanasi mukaan.”
Ja enkeli lähti hänen luotaan.
FiSTLK2017 38. Maria sanoi: "Katso, olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle sinun sanasi
mukaan." Ja enkeli lähti hänen luotaan.
Biblia1776 38. Niin sanoi Maria: katso, Herran piika! tapahtukoon minulle sinun sanas jälkeen! Ja
enkeli läksi hänen tyköänsä.

CPR1642 38. Nijn sanoi Maria: cadzo HERran pijca tapahtucon minulle sinun sanas jälken. Ja
Engeli läxi hänen tyköäns.
UT1548 38. Nin sanoi Maria/ Catzo Herra' pica/ Olcon minulle sinu' sanas ielkin. Ja Engeli
poislexi hene' tykeens.
Niin sanoi Maria/ Katso Herran piika/ Olkoon minulle sinun sanassa jälkeen. Ja enkeli pois läksi
hänen tyköänsä.
Ref2016NTSve 38. Då sa Maria: Se, jag är Herrens tjänarinna, låt det ske med mig som du har
sagt. Och ängeln lämnade henne.
39
TR Scriverer 39. Ἀναστᾶσα δὲ Μαριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐπορεύθη εἰς τὴν ὀρεινὴν
μετὰ σπουδῆς, εἰς πόλιν Ἰούδα,
Gr-East 39. Ἀναστᾶσα δὲ Μαριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐπορεύθη εἰς τὴν ὀρεινὴν μετὰ
σπουδῆς εἰς πόλιν Ἰούδα,
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TKIS 39 Niinä päivinä Maria nousi ja lähti kiireesti vuorimaahan erääseen Juudan kaupunkiin
FiSTLK2017 39. Niinä päivinä Maria nousi ja lähti kiireesti Vuorimaahan erääseen Juudan
kaupunkiin
Biblia1776 39. Mutta Maria nousi niinä päivinä ja meni kiiruusti ylös mäkikyliin Juudan
kaupunkiin.
CPR1642 39. MUtta Maria nousi nijnä päiwinä ja meni kijrust ylös mäkikylijn Judan Caupungijn.
UT1548 39. Mutta Maria ylesnousi nijne peiuine. Ja meni kirusta yles Mekikylihin Judan
Caupungin/
Mutta Maria ylös nousi niinä päiwinä. Ja meni kiiruusti ylös mäkikyliin Judan kaupunkiin/
Ref2016NTSve 39. Och vid den tiden bröt Maria upp och begav sig med hast upp till bergsbygden,
till en stad i Judeen,
40 TR Scriverer 40. καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον Ζαχαρίου, καὶ ἠσπάσατο τὴν Ἐλισάβετ.
Gr-East 40. καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον Ζαχαρίου καὶ ἠσπάσατο τὴν Ἐλισάβετ.
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TKIS 40 ja meni Sakariaan kotiin ja tervehti Elisabetia.
FiSTLK2017 40. ja meni Sakariaan kotiin ja tervehti Elisabetia.
Biblia1776 40. Ja tuli Sakariaan huoneeseen ja tervehti Elisabetia.
CPR1642 40. Ja tuli Zacharian huonesen ja terwehti Elizabethi.
UT1548 40. ia sisellekeui Zacharian honesen/ ia teruetti Elizabethi
ja sisälle käwi Zacharian huoneeseen/ ja terwehti Elisabethia.
Ref2016NTSve 40. och gick in i Sakarias hus och hälsade Elisabet.

41
TR Scriverer 41. καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν ἡ Ἐλισάβετ τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας,
ἐσκίρτησε τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς• καὶ ἐπλήσθη Πνεύματος Ἁγίου ἡ Ἐλισάβετ,
Gr-East 41. καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν ἡ Ἐλισάβετ τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας, ἐσκίρτησεν
τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς· καὶ ἐπλήσθη Πνεύματος ἁγίου ἡ Ἐλισάβετ
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TKIS 41 Kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, pienoinen hypähti hänen kohdussaan ja Elisabet
täyttyi Pyhällä Hengellä.
FiSTLK2017 41. Tapahtui, että kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen
kohdussaan, ja Elisabet täytettiin Pyhällä Hengellä.
Biblia1776 41. Ja tapahtui, kuin Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hyppäsi lapsi hänen
kohdussansa. Ja Elisabet täytettiin Pyhällä Hengellä,

CPR1642 41. Ja tapahtui sijtte cuin Elizabeth cuuli Marian terwetyxen hyppäis lapsi hänen
cohdusans. Ja Elizabeth täytettin Pyhällä Hengellä huusi suurella änellä ja sanoi:
UT1548 41. Ja se tapachtui/ sijtte quin Elizabeth cwli Marian teruetyxen/ hyppesi lapsi henen
cohdusans. Ja Elizabeth teutettin Pyhelle Hengelle/
Ja se tapahtui/ Sitten kuin Elisabeth kuuli Marian terwehdyksen/ hyppäsi lapsi hänen kohdussansa.
Ja Elisabeth täytettiin Pyhällä Hengellä/
Ref2016NTSve 41. Och det hände, (att) då Elisabet hörde Marias hälsning, spratt barnet till i
hennes moderliv. Och Elisabet blev uppfylld av (den) Helige Ande,
42
TR Scriverer 42. καὶ ἀνεφώνησε φωνῇ μεγάλῃ, καὶ εἶπεν, Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξί, καὶ
εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου.
Gr-East 42. καὶ ἀνεφώνησε φωνῇ μεγάλῃ καὶ εἶπεν· Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξί καὶ
εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου.
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G3588 G2590 G3588 G2836 G4675
ja
hedelmä
kohtusi sinun
siunattu
TKIS 42 Niin hän puhkesi puhumaan kovalla äänellä ja sanoi: "Siunattu sinä vaimojen joukossa ja
siunattu kohtusi hedelmä!
FiSTLK2017 42. Hän alkoi puhua kovalla äänellä ja sanoi: "Siunattu sinä vaimojen joukossa, ja
siunattu kohtusi hedelmä!
Biblia1776 42. Ja hän huusi suurella äänellä ja sanoi: siunattu olet sinä vaimoin seassa, ja
siunattu on sinun kohtus hedelmä!
CPR1642 42. Siunattu olet sinä waimoin seas ja siunattu on sinun cohtus hedelmä.
UT1548 42. ia hwsi swrella änelle/ ia sanoi/ Hyuestisiugnattu olet sine waimodhen seas/ ia
hyuestisiugnattu on sinun cochtus hedhelme.
ja huusi suurella äänellä/ ja sanoi/ Hywästi siunattu olet sinä waimojen seassa/ ja hywästi siunattu
on sinun kohtusi hedelmä.
Ref2016NTSve 42. och ropade med hög röst och sa: Välsignad (är) du bland kvinnor och
välsignad (är) din livsfrukt!
43 TR Scriverer 43. καὶ πόθεν μοι τοῦτο, ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ Κυρίου μου πρός με;

Gr-East 43. καὶ πόθεν μοι τοῦτο ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ Κυρίου μου πρὸς μέ;

καὶ

πόθεν μοι

τοῦτο ἵνα

ἔλθῃ

ἡ

μήτηρ τοῦ

Κυρίου μου

πρός

kai
pothen moi
touto hina
Kyriou mou pros
elthē hē
mētēr tou
G2532 G4159 G3427 G5124 G2443 G2064 G3588 G3384 G3588 G2962 G3450 G4314
mistä minulle tämä että
ja
Herrani minun luokseni
tulee
äiti

με

me
G3165
minun
TKIS 43 Ja kuinka minulle tapahtuu tämä, että Herrani äiti tulee luokseni?
FiSTLK2017 43. Kuinka minulle tapahtuu tämä, että Herrani äiti tulee luokseni?
Biblia1776 43. Ja kusta se minulle tulee, että minun Herrani äiti tulee minun tyköni?
CPR1642 43. Ja custa se minulle tule että minun HERrani Äiti tule minun tygöni?
UT1548 43. Ja custa se minulle tuli/ ette minun HERrani Eiti minun tykeni tule?
Ja kusta se minulle tuli/ että minun Herrani äiti minun tyköni tulee?
Ref2016NTSve 43. Och hur kommer det sig, att min Herres mor kommer till mig?
44
TR Scriverer 44. ἰδοὺ γάρ, ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ ὦτά μου,
ἐσκίρτησεν ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ μου.
Gr-East 44. ἰδοὺ γὰρ ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ ὦτά μου, ἐσκίρτησεν
τὸ βρέφος ἐν ἀγαλλιάσει ἐν τῇ κοιλίᾳ μου.

ἰδοὺ

γάρ

ὡς

ἐγένετο ἡ

φωνὴ τοῦ

ἀσπασμοῦ

σου

εἰς

τῇ

κοιλίᾳ

τὰ

idou
gar
egeneto hē
aspasmou
sou
eis
ta
hōs
fōnē tou
G2400
G1063 G5613 G1096 G3588 G5456 G3588 G783
G4675 G1519 G3588
sillä katso
tuli
tervehdyksesi sinun
kun
ääni

ὦτά

μου

ἐσκίρτησεν ἐν

ἀγαλλιάσει τὸ

mou eskirtēsen en
agalliasei
ōta
G1722 G20
G3775 G3450 G4640
ilosta
korviini minun hypähti

βρέφος ἐν

koilia
to
brefos en
tē
G3588 G1025 G1722 G3588 G2836
lapsi
kohdussani

μου

mou
G3450
minun
TKIS 44 Sillä katso, kun tervehdyksesi ääni tuli korviini, hypähti pienoinen ilosta kohdussani.

FiSTLK2017 44. Sillä katso, kun tervehdyksesi ääni tuli korviini, hypähti lapsi riemusta
kohdussani.
Biblia1776 44. Sillä katso, kuin sinun tervehdykses ääni tuli minun korviini, hyppäsi lapsi ilosta
minun kohdussani.
CPR1642 44. Sillä cadzo sijtte cuin sinun terwetyxes äni tuli minun corwihini hyppäis lapsi ilost
minun cohdusani.
UT1548 44. Sille catzo ette sijttequin sinun teruetyxes äni tuli minun Coruihini/ hyppesi lapsi
ilosta minun Cohdusani.
Sillä katso että sitten kuin sinun terwehdyksesi ääni tuli minun korwiini/ hyppäsi lapsi ilosta minun
kohdussani.
Ref2016NTSve 44. För se, så fort ljudet av din hälsning nådde mina öron, spratt barnet till av
glädje i mitt moderliv.
45
TR Scriverer 45. καὶ μακαρία ἡ πιστεύσασα, ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ
παρὰ Κυρίου.
Gr-East 45. καὶ μακαρία ἡ πιστεύσασα ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ παρὰ
Κυρίου.

καὶ

μακαρία ἡ

αὐτῇ

παρὰ Κυρίου

πιστεύσασα ὅτι

kai
pisteusasa
makaria hē
G2532 G3107 G3588 G4100
ja
autuas
joka uskoi
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hoti
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sillä
toteutuva ne
jotka on puhuttu

autē para Kyriou
G846 G3844 G2962
Herralta
hänelle
TKIS 45 Autuas hän, joka uskoi, sillä se on toteutuva, minkä Herra on hänelle ilmoittanut."
FiSTLK2017 45. Autuas se, joka uskoi, sillä se sana on täyttyvä, mikä hänelle on tullut Herralta!"
Biblia1776 45. Ja autuas sinä, joka uskoit; sillä ne täytetään, mitkä sinulle ovat sanotut Herralta.
CPR1642 45. Ja autuas olet sinä joca uscoit: sillä ne täytetän cuin sinulle owat sanotut HERralda.
UT1548 45. Ja autuas olet sine ioca vskoit/ Sille ette ne teutetten/ iotca sinulle ouat sanotudh
HERRALDA.
Ja autuas olet sinä joka uskoit/ Sillä että ne täytetään/ jotka sinulle owat sanotut HERRALTA.
Ref2016NTSve 45. Och salig (är) hon som trodde, för det ska gå i uppfyllelse som blivit sagt till
henne från Herren.

46 TR Scriverer 46. καὶ εἶπε Μαριάμ, Μεγαλύνει ἥ ψυχή μου τὸν Κύριον,
Gr-East 46. Καὶ εἶπε Μαριάμ· Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον

καὶ

εἶπε

Μαριάμ μεγαλύνει

ἥ

ψυχή

μου

τὸν

Κύριον

kai
eipe
Kyrion
Mariam megalynei
hē
psychē mou ton
G2532 G2036 G3137 G3170
G3588 G5590 G3450 G3588 G2962
ja
sanoi Maria
suuresti ylistää
Herraa
sieluni minun
TKIS 46 Niin Maria sanoi: "Sieluni ylistää Herraa
FiSTLK2017 46. Maria sanoi: "Sieluni ylistää suuresti Herraa,
Biblia1776 46. Ja Maria sanoi: Minun sieluni suuresti ylistää Herraa,
CPR1642 46. Ja Maria sanoi: MInun sielun ylistä HERra
UT1548 46. Ja Maria sanoi. MInun Sielun ylistepi HERra.
Ja Maria sanoi. Minun sielun ylistääpi Herraa.
Ref2016NTSve 46. Då sa Maria: Min själ upphöjer Herren,

47 TR Scriverer 47. καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ σωτῆρί μου
Gr-East 47. καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου,

καὶ

ἠγαλλίασε τὸ

πνεῦμά μου

ἐπὶ

τῷ

θεῷ

τῷ

σωτῆρί

kai
pneuma mou epi
tō
Theō
tō
sōtēri
ēgalliase to
G2532 G21
G3588 G4151 G3450 G1909 G3588 G2316
G3588 G4990
henkeni minun
ja
riemuitsee
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Pelastajassani

μου

mou
G3450
minun
TKIS 47 ja henkeni on riemuinnut Jumalassa, Vapahtajassani.
FiSTLK2017 47. ja henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani,
Biblia1776 47. Ja minun henkeni iloitsee Jumalassa, minun vapahtajassani,
CPR1642 47. Ja minun hengen iloidze Jumalasa minun wapahtajasani.
UT1548 47. Ja minun Hengen iloitze JUMALAsa minun Wappattaiasani.
Ja minun henkeni iloitsee Jumalassa minun wapahtajassani.
Ref2016NTSve 47. och min ande gläder sig i Gud, min Frälsare.

48
TR Scriverer 48. ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ. ἰδοὺ γάρ, ἀπὸ τοῦ
νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί.
Gr-East 48. ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ. ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν
μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί.

ὅτι

ἐπέβλεψεν ἐπὶ

γάρ

ἀπὸ

τὴν

ταπείνωσιν τῆς
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gar
apo
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me
pasai hai
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G1063 G575 G3588 G3568 G3106
G3165 G3956 G3588 G1074
lähtien
tästä ylistävät autuaaksi minua kaikki
sukupolvet
TKIS 48 Sillä Hän katsoi palvelijattarensa alhaisuuteen. Katso, tästä lähin kaikki sukupolvet
ylistävät minua autuaaksi.
FiSTLK2017 48. sillä hän on katsonut palvelijattarensa alhaisuuteen. Katso, tästedes kaikki
sukukunnat ylistävät minua autuaaksi.
Biblia1776 48. Että hän katsoi piikansa nöyryyttä; sillä katso, tästedes pitää kaikkein sukukuntain
minua autuaaksi kutsuttaman:
CPR1642 48. Että hän cadzoi pijcans nöyryttä cadzo tästedes pitä caickein sucucundain minua
autuaxi cudzuman.
UT1548 48. Ette hen catzoi Picans neurytte/ Catzo sijs nyt testelehin pitepi caikein sukuden
minua Pyhexi sanoman.
Että hän katsoi piikansa nöyryyttä/ Katso siis nyt tästä lähin pitääpi kaikkein sukujen minua pyhäksi
sanoman.
Ref2016NTSve 48. För han har sett till sin tjänarinnas ringhet, och se, härefter ska alla släkten
kalla mig välsignad.
49 TR Scriverer 49. ὅτι ἐποίησέ μοι μεγάλεῖα ὁ δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ
Gr-East 49. ὅτι ἐποίησέ μοι μεγάλα ὁ δυνατός καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ,

ὅτι

ἐποίησέ μοι

μεγάλεῖα ὁ

Δυνατός

καὶ

Ἅγιον τὸ

ὄνομα

hoti
Dynatos
kai
Hagion to
onoma
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αὐτοῦ

autou
G846
Hänen
TKIS 49 Sillä Voimallinen on tehnyt minulle suuria, ja Pyhä on Hänen nimensä.
FiSTLK2017 49. Sillä Voimallinen on tehnyt minulle suuria, ja hänen nimensä on Pyhä,
Biblia1776 49. Sillä Voimallinen on suuria ihmeitä tehnyt minun kohtaani, ja hänen nimensä on
pyhä,
CPR1642 49. Sillä hän on suuria ihmeitä tehnyt minun cohtani ja hänen nimens on pyhä.
UT1548 49. Sille se ombi swria tehnyt minun coctani ioca Wäkeue on/ ia henen Nimens ombi
pyhe.
Sillä se ompi suuria tehnyt minun kohtaani joka wäkewä on/ ja hänen nimensä ompi pyhä.
Ref2016NTSve 49. För den Mäktige har gjort stora ting med mig och heligt (är) hans namn.
50 TR Scriverer 50. καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰς γενεῶν τοῖς φοβουμένοις αὐτόν.
Gr-East 50. καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰς γενεῶν τοῖς φοβουμένοις αὐτόν.

καὶ

τὸ

ἔλεος

αὐτοῦ εἰς
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γενεῶν

τοῖς
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kai
to
eleos
autou eis
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tois
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G2532 G3588 G1656
G846 G1519 G1074
G3588 G5399
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αὐτόν
auton
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Häntä

TKIS 50 Hänen laupeutensa kuuluu polvesta polveen niille, jotka Häntä pelkäävät.
FiSTLK2017 50. ja hänen laupeutensa pysyy polvesta polveen niille, jotka häntä pelkäävät.
Biblia1776 50. Ja hänen laupiutensa pysyy suvusta sukuun niille, jotka häntä pelkäävät.
CPR1642 50. Ja hänen laupiudens pysy sugusta sucuhun nijllä jotca händä pelkäwät.
UT1548 50. Ja henen Laupiuns on sughusta sucuun/ iotca hende pelkeuet.
Ja hänen laupeutensa on suwusta sukuun/ jotka häntä pelkääwät.

Ref2016NTSve 50. Och hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som fruktar
honom.
51
TR Scriverer 51. ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ• διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ
καρδίας αὐτῶν.
Gr-East 51. Ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ
καρδίας αὐτῶν·

ἐποίησε κράτος

ἐν

βραχίονι

αὐτοῦ· διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ

en
brachioni
autou dieskorpisen
epoiēse kratos
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καρδίας

hyperēfanous dianoia
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G5244
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ylpeät

αὐτῶν

autōn
kardias
G2588
G846
sydämiensä heidän

TKIS 51 Hän on osoittanut voimansa käsivarrellaan, Hän on hajoittanut ne, joitten sydämessä oli
ylpeät ajatukset.
FiSTLK2017 51. Hän on osoittanut voimansa käsivarrellaan. Hän on hajottanut ne, joilla oli ylpeät
ajatukset sydämessään.
Biblia1776 51. Hän osoitti voiman käsivarrellansa ja hajotti koriat heidän sydämensä mielestä.
CPR1642 51. Hän osotti woiman käsiwarrellans ja hajotti corjat heidän sydämens mielestä.
UT1548 51. Hen teki wäghen käsiwardhellans/ ia haijotti ne Coriat heiden Sydhemens mieleste.
Hän teki wäen käsiwarrellansa/ ja hajotti ne koreat heidän sydämensä mielestä.
Ref2016NTSve 51. Han har visat styrka med sin arm. Han har skingrat dem som är stolta i sina
hjärtans tankar.
52 TR Scriverer 52. καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων, καὶ ὕψωσε ταπεινούς.
Gr-East 52. καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ ὕψωσε ταπεινούς,

καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ

θρόνων

καὶ

ὕψωσε

ταπεινούς

kai
katheile dynastas apo thronōn
hypsōse tapeinous
G2507 G1413
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G2532 G5312
G5011
kukisti valtiaat
alhaiset
korotti
valtaistuimilta ja

TKIS 52 Hän on kukistanut valtiaat valtaistuimilta ja korottanut alhaiset.
FiSTLK2017 52. Hän on syössyt valtiaat valtaistuimilta ja korottanut alhaiset.

Biblia1776 52. Voimalliset on hän kukistanut istuimelta ja korotti nöyrät.
CPR1642 52. Woimalliset on hän cukistanut istuimelda ja corgotti nöyrät.
UT1548 52. Ne woimaliset ombi hen cukistanut istumelda/ ia corgotti ne Neuret.
Ne woimalliset ompi hän kukistanut istuimelta/ ja korotti ne nöyrät.
Ref2016NTSve 52. De mäktiga har han störtat från (deras) troner och upphöjt de ringa,
53 TR Scriverer 53. πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν, καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλε κενούς.
Gr-East 53. πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλε κενούς.

πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν

καὶ

πλουτοῦντας ἐξαπέστειλε κενούς

ploutountas
peinōntas eneplēsen agathōn kai
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nälkäiset on täyttänyt hyvyyksillä ja
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G1821
G2756
lähetti pois tyhjinä

TKIS 53 Nälkäiset Hän on täyttänyt hyvyyksillä, ja rikkaat Hän on lähettänyt tyhjinä pois.
FiSTLK2017 53. Nälkäiset hän on täyttänyt hyvyyksillä, ja rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois.
Biblia1776 53. Isoovat täytti hän hyvyydellä ja jätti rikkaat tyhjäksi.
CPR1642 53. Isowat täytti hän hywydellä ja rickat jätti tyhjäxi.
UT1548 53. Isouat teutti hen hyuille/ ia rickat laski tyhijexi.
Isoawat täytti hän hywillä/ ja rikkaat laski tyhjäksi.
Ref2016NTSve 53. de hungriga har han mättat med sitt goda och de rika har han skickat
tomhänta bort.
54 TR Scriverer 54. ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ, μνησθῆναι ἐλέους
Gr-East 54. ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ, μνησθῆναι ἐλέους,

ἀντελάβετο

Ἰσραὴλ παιδὸς

αὐτοῦ μνησθῆναι

ἐλέους

antelabeto
autou mnēsthēnai eleous
Israēl paidos
G846 G3415
G482
G1656
G2474 G3816
otti huomaansa Israelin palvelijansa Hänen muistaakseen laupeutta
TKIS 54 Hän on ottanut huomaansa palvelijansa Israelin muistaakseen laupeuttaan
FiSTLK2017 54. Hän on ottanut huomaansa palvelijansa Israelin muistaakseen laupeutta
Biblia1776 54. Hän korjasi palvelijansa Israelin, muistain omaa laupiuttansa,
CPR1642 54. Hän corjais Israelin hänen palwelians muistain oma laupiuttans.

UT1548 54. Hen coriasi Israelin henen Paluelians/ muistaden oman Laupiuns päle.
Hän korjasi Israelin hänen palwelijansa/ muistaen oman laupiutensa päälle.
Ref2016NTSve 54. Han har tagit sig an sin tjänare Israel till minne av (sin) barmhärtighet,
55
TR Scriverer 55. καθὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι
αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα.
Gr-East 55. καθὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ
εἰς τὸν αἰῶνα.

καθὼς ἐλάλησε πρὸς

τοὺς

πατέρας ἡμῶν

τῷ

Ἀβραὰμ

καὶ

τῷ

Abraam
kai
kathōs elalēse pros tous pateras hēmōn tō
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iankaikkisesti
TKIS 55 Aabrahamia ja hänen jälkeläisiään kohtaan iäti, niin kuin Hän on puhunut isillemme."
FiSTLK2017 55. Aabrahamia ja hänen siementään kohtaan iankaikkisesti, kuten hän on isillemme
puhunut."
Biblia1776 55. (Niinkuin hän on puhunut meidän isillemme, Abrahamille ja hänen siemenellensä)
ijankaikkisesti.
CPR1642 55. Nijncuin hän on puhunut meidän Isillem Abrahamille ja hänen siemenellens
ijancaickisest.
UT1548 55. Ninquin hen ombi puhunut meiden Iseden tyge/ Abrahamin ia henen semenellens
ijancaikisesta.
Niinkuin hän ompi puhunut meidän isien tykö/ Abrahamin ja hänen siemenellensä iankaikkisesti.
Ref2016NTSve 55. såsom han talade till våra fäder, till Abraham och till hans efterkommande, till
evig tid.
56
TR Scriverer 56. Ἔμεινε δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ ὡσεὶ μῆνας τρεῖς, καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν
οἶκον αὐτῆς.
Gr-East 56. Ἔμεινε δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ ὡσεὶ μῆνας τρεῖς καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον
αὐτῆς.
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kotiinsa
TKIS 56 Ja Maria viipyi hänen luonaan noin kolme kuukautta ja palasi kotiinsa.
FiSTLK2017 56. Mutta Maria viipyi hänen luonaan noin kolme kuukautta ja palasi kotiinsa.
Biblia1776 56. Ja Maria oli hänen tykönänsä lähes kolme kuukautta ja palasi kotiansa.
CPR1642 56. Ja Maria oli hänen tykönäns lähes colme Cuucautta ja palais cotians.
UT1548 56. Ja Maria ieij henen tygens lehes colmexi Cwcaudhexi/ ia palasi cotiansa.
Ja Maria jäi hänen tykönsä lähes kolmeksi kuukaudeksi/ ja palasi kotiansa.
Ref2016NTSve 56. Och Maria blev kvar hos henne omkring tre månader och återvände sedan
hem.
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TR Scriverer 57. Τῇ δὲ Ἐλισάβετ ἐπλήσθη ὁ χρόνος τοῦ τεκεῖν αὐτήν, καὶ ἐγέννησεν υἱόν.
Gr-East 57. Τῇ δὲ Ἐλισάβετ ἐπλήσθη ὁ χρόνος τοῦ τεκεῖν αὐτήν, καὶ ἐγέννησεν υἱόν.
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TKIS 57 Mutta Elisabetin synnyttämisen aika tuli, ja hän synnytti pojan.
FiSTLK2017 57. Elisabetin synnyttämisen aika tuli, ja hän synnytti pojan.
Biblia1776 57. Mutta Elisabetin synnyttämisen aika täytettiin, ja hän synnytti pojan.
CPR1642 57. JA Elizabethin synnyttämisen aica täytettin ja hän synnytti pojan.
UT1548 57. Mutta Elizabethin synnyttemisen aica teutettin/ ia hen synnytti poighan.
Mutta Elisabethin synnyttämisen aika täytettiin/ ja hän synnytti pojan.

Ref2016NTSve 57. Så var nu tiden inne för Elisabet att hon skulle föda, och hon födde en son.
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TR Scriverer 58. καὶ ἤκουσαν οἱ περίοικοι καὶ οἱ συγγενεῖς αὐτῆς ὅτι ἐμεγάλυνε Κύριος
τὸ ἔλεος αὐτοῦ μετ’ αὐτῆς, καὶ συνέχαιρον αὐτῇ.
Gr-East 58. καὶ ἤκουσαν οἱ περίοικοι καὶ οἱ συγγενεῖς αὐτῆς ὅτι ἐμεγάλυνε Κύριος τὸ
ἔλεος αὐτοῦ μετ’ αὐτῆς, καὶ συνέχαιρον αὐτῇ.
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TKIS 58 Hänen naapurinsa ja sukulaisensa kuulivat, että Herra oli osoittanut hänelle suuren
laupeutensa, ja he iloitsivat hänen kanssaan.
FiSTLK2017 58. Kun sitten hänen naapurinsa ja sukulaisensa kuulivat, että Herra oli tehnyt
hänelle suuren laupeuden, he iloitsivat hänen kanssaan.
Biblia1776 58. Ja hänen kylällisensä ja lankonsa kuulivat, että Herra oli tehnyt suuren laupiuden
hänen kanssansa, ja he iloitsivat hänen kanssansa.
CPR1642 58. Cosca hänen kylälisens ja langons cuulit että HERra oli tehnyt suuren laupiuden
hänen cansans iloidzit he hänen cansans.
UT1548 58. Coska henen Naburins ia Langonsa cwlit ette HERRA oli tehnyt swren Laupiuden
henen ca'sans/ ia he iloitzit henen cansans.
Koska hänen naapurinsa ja lankonsa kuulit että HERRA oli tehnyt suuren laupeuden hänen
kanssansa/ ja he iloitsit hänen kanssansa.
Ref2016NTSve 58. När hennes grannar och släktingar fick höra att Herren hade visat henne stor
barmhärtighet, då gladde de sig med henne.
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TR Scriverer 59. καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ὀγδόῃ ἡμέρᾳ, ἦλθον περιτεμεῖν τὸ παιδίον• καὶ ἐκάλουν
αὐτὸ ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ζαχαρίαν.

Gr-East 59. Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ ἦλθον περιτεμεῖν τὸ παιδίον, καὶ ἐκάλουν
αὐτὸ ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ζαχαρίαν.
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TKIS 59 Kahdeksantena päivänä he tulivat ympärileikkauttamaan pienokaista ja kutsuivat häntä
hänen isänsä mukaan Sakariaaksi.
FiSTLK2017 59. Tapahtui kahdeksantena päivänä, että he tulivat ympärileikkaamaan lasta ja
aikoivat antaa hänelle hänen isänsä mukaan nimen Sakarias.
Biblia1776 59. Ja tapahtui kahdeksantena päivänä, että he tulivat lasta ympärileikkaamaan, ja
kutsuivat hänen isänsä nimeltä Sakarias.
CPR1642 59. Ja tapahtui cahdexandena päiwänä että he tulit lasta ymbärinsleickaman ja cudzuit
hänen Zacharias hänen Isäns nimeldä.
UT1548 59. Ja se tapactui Cahdexa'dena peiuene/ he tulit Pilti ymberinsleickaman/ ia cutzuit
henen Zachariam Isens Nimelde.
Ja se tapahtui kahdeksantena päiwänä/ he tulit piltti ympärileikkauttamaan/ ja kutsuit hänen
Zacharian isänsä nimeltä.
Ref2016NTSve 59. Och det hände, (att) de på åttonde dagen kom för att omskära barnet och de
kallade honom Sakarias efter hans fars namn.
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TR Scriverer 60. καὶ ἀποκριθεῖσα ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἶπεν, Οὐχί, ἀλλὰ κληθήσεται Ἰωάννης.
Gr-East 60. καὶ ἀποκριθεῖσα ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἶπεν· Οὐχί, ἀλλὰ κληθήσεται Ἰωάννης.
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TKIS 60 Mutta hänen äitinsä vastasi ja sanoi: ”Ei, vaan hänen nimensä on oleva Johannes."

FiSTLK2017 60. Mutta hänen äitinsä vastasi ja sanoi: "Ei suinkaan, vaan hänen nimensä on oleva
Johannes."
Biblia1776 60. Niin vastasi hänen äitinsä ja sanoi: ei suinkaan; vaan hän pitää kutsuttaman
Johannes.
CPR1642 60. Nijn wastais hänen Äitins ja sanoi: ei suingan waan hän pitä cudzuttaman
Johannes.
UT1548 60. Nin wastasi henen Eitens ia sanoi/ Eiswinga'/ waan hen pite cutzuttaman Johannes.
Niin wastasi hänen äitinsä ja sanoi/ Ei suinkaan/ waan hän pitää kutsuttaman Johannes.
Ref2016NTSve 60. Men hans mor svarade och sa: Inte (så), utan han ska heta Johannes.
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TR Scriverer 61. καὶ εἶπον πρὸς αὐτὴν ὅτι Οὐδείς ἐστιν ἐν τῇ συγγενείᾳ σου ὃς καλεῖται
τῷ ὀνόματι τούτῳ.
Gr-East 61. καὶ εἶπον πρὸς αὐτὴν ὅτι Οὐδείς ἐστιν ἐν τῇ συγγενείᾳ σου ὃς καλεῖται τῷ
ὀνόματι τούτῳ·
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TKIS 61 He sanoivat hänelle: "Sukulaisissasi ei ole ketään, jota kutsutaan sillä nimellä."
FiSTLK2017 61. He sanoivat hänelle: "Eihän suvussasi ole ketään, jolla on se nimi?"
Biblia1776 61. Ja he sanoivat hänelle: ei ole ketään sinun sukukunnassas, joka kutsutaan sillä
nimellä.
CPR1642 61. Ja he sanoit hänelle: ei ole ketän sinun sugusas joca cudzutan sillä nimellä.
UT1548 61. Ja he sanoit henen tygens/ Eiketen ole sinu'/ sughusas ioca cutzutan silde Nimelde.
Ja he sanoit hänen tykönsä/ Ei ketään ole sinun/ suwussasi joka kutsutaan siltä nimeltä.
Ref2016NTSve 61. Då sa de till henne: I din släkt finns det ingen som har det namnet.
62 TR Scriverer 62. ἐνένευον δὲ τῷ πατρὶ αὐτοῦ, τὸ τί ἂν θέλοι καλεῖσθαι αὐτόν.
Gr-East 62. ἐνένευον δὲ τῷ πατρὶ αὐτοῦ τὸ τί ἂν θέλοι καλεῖσθαι αὐτόν.
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TKIS 62 Sitten he viittoilivat hänen isälleen, miksi hän haluaisi häntä kutsuttavan.
FiSTLK2017 62. He tiedustelivat viittomalla lapsen isältä, minkä nimen hän tahtoi hänelle
annettavaksi.
Biblia1776 62. Niin he viittasivat hänen isällensä, miksi hän tahtoi hänen nimittää.
CPR1642 62. Nijn he wijttaisit hänen Isällens millä nimellä hän tahtoi hänen cudzua.
UT1548 62. Nin he wijttasit henen Isellens mille nimelle hen tactoi henen cutzua.
Niin he wiittasit hänen isällensä millä nimellä hän tahtoi hänen kutsua.
Ref2016NTSve 62. Och de gjorde tecken åt hans far, vad han ville att han skulle heta.
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TR Scriverer 63. καὶ αἰτήσας πινακίδιον ἔγραψε, λέγων, Ἰωάννης ἐστὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ•
καὶ ἐθαύμασαν πάντες.
Gr-East 63. καὶ αἰτήσας πινακίδιον ἔγραψε λέγων· Ἰωάννης ἐστὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ· καὶ
ἐθαύμασαν πάντες.
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TKIS 63 Pyydettyään taulun hän kirjoitti vastaten: "Johannes on hänen nimensä." Ja kaikki
ihmettelivät.
FiSTLK2017 63. Hän pyysi taulun ja kirjoitti siihen nämä sanat: "Johannes on hänen nimensä." Ja
kaikki ihmettelivät.
Biblia1776 63. Ja hän anoi taulua ja kirjoitti: Johannes on hänen nimensä. Ja kaikki ihmettelivät.
CPR1642 63. Ja hän anoi taulua ja kirjoitti: Johannes on hänen nimens. Ja jocainen ihmetteli sitä.
UT1548 63. Ja hen anoi taulua/ kirioitti sanoden/ Johannes ombi hene' Nime's. Ja iocainen site
imechteli.
Ja hän anoi taulua/ kirjoitti sanoen/ Johannes ompi hänen nimensä. Ja jokainen sitä ihmetteli.

Ref2016NTSve 63. Då bad han om en tavla, (och) skrev: Johannes är hans namn. Och alla
förundrade sig.
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TR Scriverer 64. ἀνεῴχθη δὲ τὸ στόμα αὐτοῦ παραχρῆμα καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει
εὐλογῶν τὸν Θεόν.
Gr-East 64. ἀνεῴχθη δὲ τὸ στόμα αὐτοῦ παραχρῆμα καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει
εὐλογῶν τὸν Θεόν.
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TKIS 64 Heti hänen suunsa aukeni ja hänen kielensä vapautui, ja hän puhui ylistäen Jumalaa.
FiSTLK2017 64. Heti hänen suunsa aukeni, ja hänen kielensä vapautui, ja hän puhui kiittäen
Jumalaa.
Biblia1776 64. Niin kohta aukeni hänen suunsa ja hänen kielensä, ja puhui kiittäin Jumalaa.
CPR1642 64. Nijn cohta aukeni hänen suuns ja hänen kielens ja puhui kijttäin Jumalata. Ja pelco
tuli caickein heidän kylällistens päälle.
UT1548 64. Nin cochta aukeni henen suuns ia henen kielens/ ia puhui/ kijtteden Jumalata. Ja
pelcaus sattui caikein heiden Naburins päle.
Niin kohta aukeni hänen suunsa ja hänen kielensä/ ja puhui/ kiittäen Jumalata. Ja pelkous sattui
kaikkein heidän naapurinsa päälle.
Ref2016NTSve 64. Och genast öppnades hans mun, och hans tunga (löstes) och han talade (och)
prisade Gud.
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TR Scriverer 65. καὶ ἐγένετο ἐπὶ πάντας φόβος τοὺς περιοικοῦντας αὐτούς• καὶ ἐν ὅλῃ τῇ

ὀρεινῇ τῆς Ἰουδαίας διελαλεῖτο πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα
Gr-East 65. καὶ ἐγένετο ἐπὶ πάντας φόβος τοὺς περιοικοῦντας αὐτούς, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ
ὀρεινῇ τῆς Ἰουδαίας διελαλεῖτο πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα,
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TKIS 65 Niin tuli pelko kaikille heidän ympärillään asuville ja koko Juudean vuorimaassa puhuttiin
kaikista näistä tapahtumista.
FiSTLK2017 65. Ja kaikille heidän ympärillään asuville tuli pelko, ja koko Juudean Vuorimaassa
puhuttiin kaikista näistä tapahtumista.
Biblia1776 65. Ja pelko tuli kaikkein heidän kylällistensä päälle, ja kaikissa Juudean mäkikylissä
ilmoitettiin kaikki nämä sanat.
CPR1642 65. Ja caikisa Judean Mäkicanssas ilmaunsit caicki nämät tegot.
UT1548 65. Ja caikisa Judean Mäkicanssas ilmaunsit caiki nämet tegot.
Ja kaikissa Judean mäkikansassa ilmaantui kaikki nämä teot.
Ref2016NTSve 65. Och fruktan kom över alla deras grannar, och i hela Judeens bergsbygd talade
man om allt detta som hade hänt.
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TR Scriverer 66. καὶ ἔθεντο πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν, λέγοντες, Τί ἄρα
τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται; καὶ χεὶρ Κυρίου ἦν μετ’ αὐτοῦ.
Gr-East 66. καὶ ἔθεντο πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν, λέγοντες· Τί ἄρα τὸ
παιδίον τοῦτο ἔσται; καὶ χεὶρ Κυρίου ἦν μετ’ αὐτοῦ.
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TKIS 66 Kaikki, jotka niistä kuulivat, panivat ne mieleensä sanoen: "Mitä tästä pienokaisesta
mahtaa tulla?" Ja Herran käsi oli hänen kanssaan.
FiSTLK2017 66. Kaikki, jotka niistä kuulivat, panivat ne mieleensä ja sanoivat: "Mikä tästä
lapsesta tulee?" Sillä Herran käsi oli hänen kanssaan.

Biblia1776 66. Ja kaikki , jotka tämän kuulivat, panivat sydämiinsä, sanoen: minkäs luulet tästä
lapsesta tulevan? Sillä Herran käsi oli hänen kanssaan.
CPR1642 66. Ja caicki jotca tämän cuulit panit he sen heidän sydämihins sanoden: mingäs luulet
tästä lapsesta tulewan? sillä HERran käsi oli hänen cansans.
UT1548 66. Ja caiki iotca sen culit panit heiden sydhemihins sanode'/ Mitkes Lulet teste
Lapsesta tulepi? Sille ette Herran käsi oli henen cansans.
Ja kaikki jotka sen kuulit panit heidän sydämiinsä sanoen/ Mitkäs luulet tästä lapsesta tuleepi? Sillä
että Herran käsi oli hänen kanssansa.
Ref2016NTSve 66. Och alla som hörde (det) lade (det) på sitt hjärta och sa: Vad ska det bli av
detta barn? Och Herrens hand var med honom.
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TR Scriverer 67. Καὶ Ζαχαρίας ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐπλήσθη Πνεύματος Ἁγίου, καὶ
προεφήτευσε, λέγων,
Gr-East 67. Καὶ Ζαχαρίας ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐπλήσθη Πνεύματος ἁγίου καὶ προεφήτευσε
λέγων·
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TKIS 67 Sakarias, hänen isänsä, täyttyi Pyhällä Hengellä ja ennusti sanoen:
FiSTLK2017 67. Sakarias, hänen isänsä, täytettiin Pyhällä Hengellä, ja hän profetoi sanoen:
Biblia1776 67. Ja Sakarias ja hänen isänsä täytettiin Pyhällä Hengellä ja ennusti, sanoen:
CPR1642 67. Ja hänen Isäns Zacharias täytettin Pyhällä Hengellä ja ennusti sanoden:
UT1548 67. Ja henen Isens Zacharias teutettin Pyhelle Hengelle/ ia noidhui sanoden.
Ja hänen isänsä Zacharias täytettiin Pyhällä Hengellä/ ja noitui sanoen.
Ref2016NTSve 67. Och hans far Sakarias blev uppfylld av (den) Helige Ande och profeterade och
sa:
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TR Scriverer 68. Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ, ὅτι ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησε
λύτρωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ,

Gr-East 68. Εὐλογητὸς Κύριος, ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ, ὅτι ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησε
λύτρωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ,
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TKIS 68 ”Ylistetty olkoon Herra, Israelin Jumala, sillä Hän on katsonut kansansa puoleen ja
valmistanut sille lunastuksen.
FiSTLK2017 68. "Kiitetty olkoon Herra, Israelin Jumala, sillä hän on katsonut kansansa puoleen,
valmistanut sille lunastuksen
Biblia1776 68. Kiitetty olkoon Herra, Israelin Jumala! sillä hän on etsinyt ja lunastanut kansansa,
CPR1642 68. KIitetty olcon HERra Israelin Jumala sillä hän on edzinyt ja lunastanut hänen
Canssans.
UT1548 68. KItetty olcon Herra Israelin Jumala/ sille hen on etzinyt ia lunastanut henen
Canssans.
Kiitetty olkoon Herra Israelin Jumala/ sillä hän on etsinyt ja lunastanut hänen kansansa.
Ref2016NTSve 68. Prisad (vare) Herren, Israels Gud, för han har besökt och befriat sitt folk,
69 TR Scriverer 69. καὶ ἤγειρε κέρας σωτηρίας ἡμῖν ἐν τῷ οἴκῳ Δαβὶδ τοῦ παιδὸς αὐτοῦ.
Gr-East 69. καὶ ἤγειρε κέρας σωτηρίας ἡμῖν ἐν τῷ οἴκῳ Δαυῒδ τοῦ παιδὸς αὐτοῦ,
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TKIS 69 Hän on kohottanut meille pelastuksen sarven palvelijansa Daavidin huoneessa
FiSTLK2017 69. ja kohottanut meille pelastuksen sarven palvelijansa Daavidin huoneeseen
Biblia1776 69. Ja on meille korottanut autuuden sarven, Davidin palveliansa huoneessa,

CPR1642 69. Ja on meille corgottanut autuuden sarwen Dawidin hänen palwelians huonesa.
UT1548 69. Ja ombi meille Ylesnostanut Terueyde' * Sarue'/ Dauidin henen Paluelians Honesa.
Ja ompi meille ylösnostanut terweyden sarwen/ Dawidin hänen palwelijansa huoneessa.
Ref2016NTSve 69. och har rest upp åt oss ett frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt,
70
TR Scriverer 70. καθὼς ἐλάλησε διὰ στόματος τῶν ἁγίων τῶν ἀπ’ αἰῶνος προφητῶν
αὐτοῦ,
Gr-East 70. καθὼς ἐλάλησε διὰ στόματος τῶν ἁγίων, τῶν ἀπ’ αἰῶνος προφητῶν αὐτοῦ,
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TKIS 70 — niin kuin Hän on puhunut pyhäin profeettainsa suulla (jotka ovat olleet)
muinaisuudesta asti —
FiSTLK2017 70. – kuten hän on puhunut ikiajoista asti pyhien profeettojensa suun kautta –
Biblia1776 70. Niinkuin hän on muinen puhunut pyhäin prophetainsa suun kautta,
CPR1642 70. Nijncuin hän on muinen puhunut hänen pyhäin Prophetains suun cautta.
UT1548 70. Ninquin hen on muinen puhunut henen pyhein Prophetains suun cautta.
Niinkuin hän on muinen puhunut hänen pyhäin prophetain suun kautta.
Ref2016NTSve 70. såsom han har talat genom sina heliga profeters mun sedan världens
begynnelse,
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TR Scriverer 71. σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἡμῶν, καὶ ἐκ χειρὸς πάντων τῶν μισούντων ἡμᾶς•
Gr-East 71. σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἡμῶν καὶ ἐκ χειρὸς πάντων τῶν μισούντων ἡμᾶς,
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TKIS 71 pelastukseksi vihollisistamme ja kaikkien niitten kädestä, jotka vihaavat meitä,
FiSTLK2017 71. pelastukseksi vihollisistamme ja kaikkien niiden kädestä, jotka meitä vihaavat,
Biblia1776 71. Vapahtaaksensa meitä meidän vihollisiltamme ja kaikkein kädestä, jotka meitä
vihaavat:
CPR1642 71. Wapahtaxens meitä meidän wihollisildam ja caickein kädest jotca meitä wihawat.
UT1548 71. Ette hen meite wapachtaman pideis meiden wiholisild/ ia caikein kädhest/ iotca
meite wihauat.
Että hän meitä wapahtaman pitäisi meidän wihollisilta/ ja kaikkein kädestä/ jotka meitä wihaawat.
Ref2016NTSve 71. att han skulle frälsa (oss) från våra fiender, och från handen på alla dem som
hatar oss,
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TR Scriverer 72. ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν, καὶ μνησθῆναι διαθήκης ἁγίας
αὐτοῦ,
Gr-East 72. ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν καὶ μνησθῆναι διαθήκης ἁγίας αὐτοῦ,
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TKIS 72 osoittaakseen laupeutta isillemme ja muistaakseen pyhän liittonsa,
FiSTLK2017 72. tehdäkseen laupeuden isillemme ja muistaakseen pyhän liittonsa,
Biblia1776 72. Osoittaaksensa laupiutta meidän isillemme ja muistaaksensa pyhää liittoansa,
CPR1642 72. Ja osottaxens laupiutta meidän Isillem ja muistaxens hänen pyhä lijttons.

UT1548 72. Ja osottaman Laupiuden meiden Isillen/ ia muistaman henen pyhen Lijtons päle.
Ja osoittamaan laupeuden meidän isillen/ ja muistamaan hänen pyhän liittonsa päälle.
Ref2016NTSve 72. för att visa barmhärtighet mot våra fäder och tänka på sitt heliga förbund,
73 TR Scriverer 73. ὅρκον ὃν ὤμοσε πρὸς Ἀβραὰμ τὸν πατέρα ἡμῶν,
Gr-East 73. καθὼς ἐλάλησε πρὸς Ἀβραὰμ τὸν πατέρα ἡμῶν, τοῦ δοῦναι ἡμῖν
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TKIS 73 sen valan, jonka Hän vannoi isällemme Aabrahamille,
FiSTLK2017 73. sen valan, jonka hän vannoi Aabrahamille, isällemme;
Biblia1776 73. Ja sitä valaa, jonka hän vannoi Abrahamille, meidän isällemme, meille
antaaksensa:
CPR1642 73. Ja sitä wala jonga hän wannoi Abrahamille meidän Isällem meille andaxens.
UT1548 73. Ja sen walan päle/ ionga hen wannoi Abraham meiden Iselen/ meille andaxens.
Ja sen walan päälle/ jonka hän wannoi Abraham meidän isällen/ meille antaaksensa.
Ref2016NTSve 73. den ed som han har svurit vår fader Abraham,
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TR Scriverer 74. τοῦ δοῦναί ἡμῖν, ἀφόβως, ἐκ χειρὸς τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν ῥυσθέντας,

λατρεύειν αὐτῷ
Gr-East 74. ἀφόβως, ἐκ χειρὸς τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν ῥυσθέντας, λατρεύειν αὐτῷ
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TKIS 74 suodakseen meidän vihollistemme kädestä pelastettuina pelkäämättä palvella Häntä,
FiSTLK2017 74. suodakseen meidän vapahdettuina vihollistemme kädestä pelkäämättä palvella
häntä

Biblia1776 74. Että me, vapahdetut vihollistemme kädestä, häntä pelkäämättä palvelesimme,
CPR1642 74. Että me lunastetut meidän wihollistem kädest händä pelkämät palwelisim:
UT1548 74. Ette me Lunastetudh meiden wiholisten kädhest/ hende paluelisim ilman pelkemet.
Että me lunastetut meidän wihollisten kädestä/ häntä palwelisimme ilman pelkäämät.
Ref2016NTSve 74. att ge oss, (att vi), frälsta ur våra fienders hand må tjäna honom utan fruktan,
75
TR Scriverer 75. ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ ἐνώπιον αὐτοῦ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς
ἡμῶν.
Gr-East 75. ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ ἐνώπιον αὐτοῦ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς ἡμῶν.
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TKIS 75 pyhyydessä ja vanhurskaudessa Hänen edessään kaikkina elinpäivinämme.
FiSTLK2017 75. pyhyydessä ja vanhurskaudessa hänen edessään kaikkina elinpäivinämme.
Biblia1776 75. Pyhyydessä ja hurskaudessa hänen edessänsä kaikkena meidän elinaikanamme.
CPR1642 75. Pyhydes ja hurscaudes hänen edesäns caickena meidän elinaicanam.
UT1548 75. Pyhydhes ia hurscaudhes ioca henen edesens kelpa caikina meiden ikä peiwine.
Pyhyydessä ja hurskaudessa joka hänen edessänsä kelpaa kaikkina meidän ikäpäiwinä.
Ref2016NTSve 75. i helighet och rättfärdighet inför honom under alla våra levnadsdagar.
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TR Scriverer 76. καὶ σύ, παιδίον, προφήτης ὑψίστου κληθήσῃ• προπορεύσῃ γὰρ πρὸ
προσώπου Κυρίου ἑτοιμάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ•
Gr-East 76. Καὶ σὺ, παιδίον, προφήτης ὑψίστου κληθήσῃ· προπορεύσῃ γὰρ πρὸ
προσώπου Κυρίου ἑτοιμάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ,
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TKIS 76 Ja sinä, pienokainen, sinua kutsutaan Korkeimman profeetaksi, sillä sinä käyt Herran
kasvojen edellä valmistaaksesi Hänen teitään,
FiSTLK2017 76. Lapsukainen, sinua sanotaan Korkeimman profeetaksi, sillä sinä olet käyvä
Herran edellä valmistaaksesi hänen teitään,
Biblia1776 76. Ja sinä poikainen pitää kutsuttaman Ylimmäisen prophetaksi; sillä sinun pitää
käymän Herran kasvoin edessä, valmistamaan hänen teitänsä,
CPR1642 76. Ja sinä poicainen pitä cudzuttaman ylimmäisen Prophetaxi: sillä sinun pitä käymän
HERran caswon edes walmistaman hänen teitäns.
UT1548 76. Ja sine Pilti pite cutzutaman sen Ylimeisen Propheta/ sille sinun pite edhelkieumen
Herran Caswon edes/ valmistama' henen Teitens.
Ja sinä piltti pitää kutsuttaman sen ylimmäisen propheta/ sillä sinun pitää edellä käymän Herran
kaswon edessä/ walmistamaan hänen teitänsä.
Ref2016NTSve 76. Och du barn ska kallas den Högstes profet, för du ska gå framför Herrens
ansikte för att bereda hans vägar,
77
TR Scriverer 77. τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας τῷ λαῷ αὐτοῦ ἐν ἀφέσει ἁμαρτιῶν αὐτῶν,
Gr-East 77. τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας τῷ λαῷ αὐτοῦ ἐν ἀφέσει ἁμαρτιῶν αὐτῶν
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TKIS 77 jotta antaisit hänen kansalleen pelastuksen tuntemisen heidän syntiensä anteeksi
saamisessa

FiSTLK2017 77. antaaksesi hänen kansalleen pelastuksen tuntemisen heidän syntiensä
anteeksiantamisessa,
Biblia1776 77. Ja antaman autuuden tunnon hänen kansallensa, heidäin synteinsä anteeksi
saamiseksi,
CPR1642 77. Ja andaman autuuden tunnon hänen Canssallens heidän syndeins andexi
saamisexi.
UT1548 77. Ja andaman Terueydhen tunnon henen Canssans/ heiden syndiens andexisamisen
cautta.
Ja antamaan terweyden tunnon hänen kanssansa/ heidän syntien anteeksisaamisen kautta.
Ref2016NTSve 77. för att ge hans folk kunskap om frälsning med förlåtelse för deras synder,
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TR Scriverer 78. διὰ σπλάγχνα ἐλέους Θεοῦ ἡμῶν, ἐν οἷς ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἀνατολὴ ἐξ
ὕψους,
Gr-East 78. διὰ σπλάγχνα ἐλέους Θεοῦ ἡμῶν, ἐν οἷς ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἀνατολὴ ἐξ ὕψους
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TKIS 78 Jumalamme sydämellisen laupeuden vuoksi, jonka ansiosta puoleemme on katsonut
koitto korkeudesta
FiSTLK2017 78. Jumalamme sydämellisen laupeuden tähden, jonka kautta puoleemme katsoo
aamun koitto korkeudesta,
Biblia1776 78. Meidän Jumalan sydämellisen laupiuden kautta, jolla meitä on etsinyt koitto
ylhäältä,
CPR1642 78. Meidän Jumalam sydämelisen laupiuden cautta jolla meitä on edzinyt Coitto
ylhäldä.
UT1548 78. Meiden Jumalan sydhemellisen Laupiun cautta/ iolla meite etzinyt on Coitto *
Ylehelde.
Meidän Jumalan sydämellisen laupeuden kautta/ jolla meitä etsinyt on koitto ylhäältä.
Ref2016NTSve 78. genom vår Guds innerliga barmhärtighet, genom vilken soluppgången från
höjden har besökt oss,

79
TR Scriverer 79. ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου καθημένοις, τοῦ κατευθῦναι
τοὺς πόδας ἡμῶν εἰς ὁδὸν εἰρήνης.
Gr-East 79. ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου καθημένοις, τοῦ κατευθῦναι τοὺς
πόδας ἡμῶν εἰς ὁδὸν εἰρήνης.
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TKIS 79 loistaakseen pimeässä ja kuoleman varjossa istuville ja ohjatakseen jalkamme rauhan
tielle."
FiSTLK2017 79. loistaen meille, jotka istumme pimeydessä ja kuoleman varjossa, ja ohjaten
jalkamme rauhan tielle."
Biblia1776 79. Valaisemaan niille, jotka pimeissä ja kuolon varjoissa istuvat, ja ojentamaan
meidän jalkamme rauhan tielle.
CPR1642 79. Walistaman nijtä jotca pimeis ja cuolon warjos istuwat ja ojendaman meidän
jalcam rauhan tielle.
UT1548 79. Walistamaan nijte/ iotca pimeis ia coolon warios istuuat Ja oijendaman meiden
ialcam Rauhan tielle.
Walistamaan niitä/ jotka pimeissä ja kuolon warjossa istuwat. Ja ojentamaan meidän jalkamme
rauhan tielle.
Ref2016NTSve 79. för att ge ljus till dem som sitter i mörker och dödsskugga och styra våra
fötter in på fridens väg.
80
TR Scriverer 80. Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανε καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι, καὶ ἦν ἐν ταῖς ἐρήμοις
ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰσραήλ.
Gr-East 80. Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανε καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι, καὶ ἦν ἐν ταῖς ἐρήμοις ἕως
ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰσραήλ.
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TKIS 80 Ja pienokainen kasvoi ja vahvistui hengessä. Ja hän oli autiomaissa siihen päivään asti,
jona esiintyi Israelille.
FiSTLK2017 80. Mutta lapsi kasvoi ja vahvistui Hengessä. Hän oli erämaassa siihen päivään asti,
jona hän oli astuva Israelin eteen.
Biblia1776 80. Mutta lapsi kasvoi ja vahvistui hengessä, ja oli korvessa siihen päivään asti, jona
hänen piti Israelin kansan eteen tuleman.
CPR1642 80. Ja lapsi caswoi ja wahwistui Henges ja asui corwes sijhenasti että se päiwä tulis
jona hänen piti Israelin Canssan eteen tuleman.
UT1548 80. Ja se Lapsi caswoi ia wachwistui Henges. Ja aswi Corues/ sihenasti ette se peiue
tulis/ iona henen piti Israelin Canssan eten tuleman.
Ja se lapsi kaswoi ja wahwistui Hengessä. Ja asui korwessa/ siihenasti että se päiwä tulisi/ jona
hänen piti Israelin kansan eteen tuleman.
Ref2016NTSve 80. Och barnet växte upp och stärktes i anden. Och han vistades i öknen till den
dag då han skulle träda fram inför Israels folk.

Luukas 2 (Luke 2)
1
TR Scriverer 1. Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἐξῆλθε δόγμα παρὰ Καίσαρος
Αὐγούστου, ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην.
Gr-East 1. Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθε δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου
ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην.
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G1378 G3844 G2541
ja tapahtui
niinä päivinä
että
käsky luota keisari
lähti

Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν
Augoustou apografesthai
G583
G828
Augustuksen verolle panna

οἰκουμένην

pasan tēn
oikoumenēn
G3956 G3588 G3625
koko
maailma

TKIS 1 Tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky koko maailman
verollepanosta.
FiSTLK2017 1. Tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta lähti käsky, että koko maailma
oli kirjoitettava veroluetteloihin.
Biblia1776 1. Mutta niinä päivinä tapahtui, että käsky kävi ulos keisrilta Augustukselta, että kaikki
maailma piti verolliseksi laskettaman.
CPR1642 1. NIinä päiwinä käwi yxi käsky Keisarilda Augustuxelda että caicki mailma piti
werollisexi laskettaman.
UT1548 1. Se tapactui sijs nijnä Peiuine/ Ette Yxi Käsky wloskeui Keisarild Augustuselda/ ette
caiki Mailma piti * Werolisexi laskettaman.
Ja tapahtui siis niinä päiwinä/ Että yksi käsky uloskäwi keisarilta Augustukselta/ että kaikki
maailma piti werolliseksi laskettaman.
Ref2016NTSve 1. Och det hände vid den tiden (att) från kejsar Augustus utgick ett påbud, att hela
världen skulle skattskrivas.
2 TR Scriverer 2. αὕτη ἡ ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου.
Gr-East 2. αὕτη ἡ ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου.

αὕτη

ἡ

ἀπογραφὴ πρώτη

ἐγένετο ἡγεμονεύοντος

τῆς

Συρίας

egeneto hēgemoneuontos tēs
Syrias
hautē hē
apografē prōtē
G1096 G2230
G3778 G3588 G582
G4413
G3588 G4947
Syyrian
tämä
verollepano ensimmäinen tapahtuι ollessa maaherrana

Κυρηνίου
Kyrēniou
G2958
Kyrenius
TKIS 2 Tämä ensimmäinen verollepano tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana.
FiSTLK2017 2. Tämä merkitseminen oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian
maaherrana.
Biblia1776 2. Ja tämä veron-laskemus oli ensimmäinen, joka tapahtui silloin, kun Kyrenius oli
maaherra Syriassa.
CPR1642 2. Ja tämä weron laskemus oli ensimäinen joca tapahtui silloin cosca Kyrenius oli
Maanherra Syrias.
UT1548 2. Ja teme weron Laskema oli ensimeine'/ ia silloin tapactui coska Kyrenius oli
Waldamies Ylitze Syrian maan.
Ja tämä weronlaskema oli ensimmäinen/ ja silloin tapahtui koska Kyrenius oli waltamies ylitse
Syrian maan.
Ref2016NTSve 2. Denna skattskrivning ägde rum först när Kvirinius var landshövding över Syrien.
3 TR Scriverer 3. καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι, ἕκαστος εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν.
Gr-East 3. καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι, ἕκαστος εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν.

καὶ

ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι

ἕκαστος εἰς

τὴν

ἰδίαν πόλιν

kai
hekastos eis
idian polin
eporeuonto pantes apografesthai
tēn
G1538
G1519 G3588 G2398 G4172
G2532 G4198
G3956 G583
ja
menivät
kaikki verolle pantavaksi kukin
omaan kaupunkiinsa
TKIS 3 Niin kaikki menivät verolle pantaviksi, kukin omaan kaupunkiinsa.
FiSTLK2017 3. Kaikki lähtivät luetteloihin merkittäviksi, kukin omaan kaupunkiinsa.
Biblia1776 3. Ja kukin meni kaupunkiinsa antamaan itsiänsä arvattaa.
CPR1642 3. Ja cukin meni Caupungihins andaman idziäns arwatta.
UT1548 3. Ja menit itzecukin Caupungihins andaman heidens arwatta.
Ja menit itsekukin kaupunkihinsa antaman heidäns arwattaa.
Ref2016NTSve 3. Då gick alla för att skattskriva sig, var och en till sin stad.

4
TR Scriverer 4. ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, ἐκ πόλεως Ναζαρέθ, εἰς τὴν

Ἰουδαίαν, εἰς πόλιν Δαβίδ, ἥτις καλεῖται Βηθλέεμ, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ
πατριᾶς Δαβίδ,
Gr-East 4. Ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐκ πόλεως Ναζαρὲτ εἰς τὴν Ἰουδαίαν
εἰς πόλιν Δαυῒδ ἥτις καλεῖται Βηθλέεμ, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαυῒδ,

ἀνέβη

δὲ

καὶ

Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς

Γαλιλαίας ἐκ

de
kai
Galilaias
anebē
Iōsēf apo tēs
G575
G1161
G2532
G2501
G305
G3588 G1056
myös Joosef
Galilean
ja lähti ylös

εἰς

τὴν

Ἰουδαίαν εἰς

τὸ

εἶναι

αὐτὸν ἐξ

πόλιν

Δαβίδ

ἥτις

πόλεως

Ναζαρέθ

Nadzareth
ek
poleōs
G1537 G4172
G3478
kaupungista Nasaretista

καλεῖται Βηθλέεμ

διὰ

eis
polin
David
dia
Ioudaian eis
tēn
hētis kaleitai
Bēthleem
G1519 G4172
G1519 G3588 G2449
G1138 G3748 G2564
G1223
G965
Juudeaan
kaupunkiin Daavidin jota
kutsutaan Beetlehemiksi koska

οἴκου

καὶ

πατριᾶς Δαβίδ

to
einai auton eks
oikou
kai
patrias David
G3588 G1511 G846 G1537 G3624
G2532 G3965 G1138
oli
hän
suvusta Daavidin
huoneesta ja
TKIS 4 Myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin,
joka oli nimeltään Beetlehem — koska hän oli Daavidin huonetta — ja sukua —
FiSTLK2017 4. Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin
kaupunkiin, jonka nimi on Beetlehem, hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua,
Biblia1776 4. Niin myös Joseph Galileasta, Natsaretin kaupungista, meni ylös Juudeaan, Davidin
kaupunkiin, joka kutsutaan Betlehem, (sillä hän oli Davidin huoneesta ja suvusta)
CPR1642 4. Nijn myös Joseph Galileast Nazarethin Caupungist ylösmeni Judean Dawidin
Caupungijn joca cudzutan Bethlehem: Sillä hän oli Dawidin huonest ja sugust andaman idzens
arwatta
UT1548 4. Nin mös Joseph Galileast Nazaretin Caupu'gist ylesmeni Judeaa' Dauidin Caupu'gin
ioca cutzuta' Bethlehem/ Sille ette hen oli Dauidin Honest ia perehest/ ette hene' piteis mös
itzens aruauttaman
Niin myös Joseph Galileasta Nazarethin kaupungista ylös meni Judeaan Dawidin kaupungin joka
kutsutaan Bethlemem/ Sillä että hän oli Dawidin huoneesta ja perheestä/ että hänen pitäisi myös
itsensä arwattaman.
Ref2016NTSve 4. Så begav sig också Josef från staden Nasaret i Galileen upp till Judeen, till
Davids stad, som heter Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt,
5
TR Scriverer 5. ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τῇ μεμνηστευμένῃ αὐτῷ γυναικί, οὔσῃ ἐγκύῳ.

Gr-East 5. ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τῇ ἐμνηστευμένῃ αὐτῷ γυναικὶ, οὔσῃ ἐγκύῳ.

ἀπογράψασθαι

σὺν

Μαριὰμ τῇ

μεμνηστευμένῃ

αὐτῷ γυναικί οὔσῃ

apograpsasthai syn
Mariam tē
memnēsteumenē autō gynaiki ousē
G583
G4862 G3137 G3588 G3423
G846 G1135 G5607
verolle pantavaksi seurassa Marian
kihlatun
hänen vaimon joka oli

ἐγκύῳ
egkyō
G1471
raskaana
TKIS 5 verolle pantavaksi Marian, kihlatun vaimonsa kanssa, joka oli raskaana.
FiSTLK2017 5. veroluetteloihin merkittäväksi Marian, hänelle kihlatun vaimon [1] kanssa, joka oli
raskaana.
Biblia1776 5. Antamaan itsiänsä arvattaa, Marian, kihlatun emäntänsä kanssa, joka raskas oli.
CPR1642 5. Marian hänen kihlatun emändäns cansa joca rascas oli.
UT1548 5. Maria' hene' kihlatun Eme'dens ca'sa ioca oli rascas.
Marian hänen kihlatun emäntänsä kanssa joka oli raskas.
Ref2016NTSve 5. för att skattskriva sig med Maria, sin trolovade hustru, som var havande.
6
TR Scriverer 6. ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ, ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν

αὐτήν
Gr-East 6. ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν,

ἐγένετο

δὲ

ἐν

τῷ

εἶναι

αὐτοὺς ἐκεῖ

ἐπλήσθησαν αἱ

ἡμέραι

egeneto de
en
einai
autous ekei
tō
eplēsthēsan hai
hēmerai
G846 G1563 G4130
G1096
G1161 G1722 G3588 G1511
G3588 G2250
ja tapahtui
ollessaan heidän siellä täyttyivät
päivät

τοῦ

τεκεῖν

αὐτήν

tou
tekein
autēn
G3588 G5088
G846
synnyttämisen hänen
TKIS 6 Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että hänen synnyttämisensä aika tuli,
FiSTLK2017 6. Tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika täyttyi.
Biblia1776 6. Niin tapahtui heidän siellä ollessaan , että hänen synnyttämisensä päivät tulivat
täytetyksi,

CPR1642 6. Nijn tapahtui heidän siellä ollesans että synnyttämisen päiwät tulit täytetyxi.
UT1548 6. Nin tapactui heide' sielle ollesans/ ette synnyttemise' peiuet tulit teutetyxi.
Niin tapahtui heidän siellä ollessansa/ että synnyttämisen päiwät tulit täytetyksi.
Ref2016NTSve 6. Så hände det medan de var där, (att) tiden var inne då hon skulle föda.
7
TR Scriverer 7. καὶ ἔτεκε τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτόν, καὶ
ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν τῇ φάτνῃ, διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι.
Gr-East 7. καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον· καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτὸν καὶ
ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν τῇ φάτνῃ, διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι.

καὶ

ἔτεκε

τὸν

υἱὸν

καὶ

ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν

τῷ

καταλύματι

αὐτῆς τὸν

πρωτότοκον καὶ

ἐσπαργάνωσεν αὐτόν

kai
eteke ton
hyion autēs ton
esparganōsen auton
prōtotokon kai
G2532 G5088 G3588 G5207 G846 G3588 G4416
G846
G2532 G4683
synnytti
pojan hänen
Hänet
ja
esikoisensa ja
kapaloi

τῇ

φάτνῃ

διότι

οὐκ

ἦν

αὐτοῖς τόπος ἐν

kai
autois topos en
aneklinen auton en
tē
fatnē dioti ouk
ēn
G846 G1722 G3588 G5336 G1360 G3756 G2258 G846 G5117 G1722
G2532 G347
ja
asetti
Hänet
heille tilaa
ollut
seimeen koska ei
katalymati
tō
G3588 G2646
majatalossa
TKIS 7 ja hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloi Hänet ja pani seimeen, koska heille ei ollut
sijaa majatalossa.
FiSTLK2017 7. Hän synnytti pojan, esikoisensa, kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heille
ei ollut tilaa vierashuoneessa.
Biblia1776 7. Ja hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloitsi hänen ja pani seimeen, ettei heillä
ollut siaa majassa.
CPR1642 7. Ja hän synnytti Pojan hänen esicoisens ja capaloidzi hänen ja pani seimeen ettei
heille ollut sia majas.
UT1548 7. Ja hen synnytti Poian henen Esikoisens/ ia kiäri henen capalohin/ ia laski henen
Seimen/ sille ettei ollut heille sija maiasa.
Ja hän synnytti pojan hänen esikoisensa/ ja kääri hänen kapaloihin/ ja laski hänen seimeen/ sillä
ettei ollut heille sijaa majassa.
Ref2016NTSve 7. Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade ner honom i en
krubba, eftersom det inte fanns plats för dem i härbärget.

8
TR Scriverer 8. Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες καὶ φυλάσσοντες
φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτῶν.
Gr-East 8. Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες καὶ φυλάσσοντες
φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτῶν.

καὶ

ποιμένες ἦσαν

ἐν

τῇ

χώρᾳ

τῇ

αὐτῇ ἀγραυλοῦντες καὶ

kai
poimenes ēsan en
tē
chōra tē
autē agraulountes
G2532 G4166
G2258 G1722 G3588 G5561 G3588 G846 G63
ja
paimenia oli
seudulla
sillä taivasalla

φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς
fylassontes
G5442
vahtien

νυκτὸς ἐπὶ

τὴν

ποίμνην

kai
G2532
ja

αὐτῶν

nyktos epi
fylakas tēs
tēn
poimnēn autōn
G5438
G3588 G3571 G1909 G3588 G4167
G846
vartiossa
yöllä
laumaansa heidän

TKIS 8 Sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa.
FiSTLK2017 8. Sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa.
Biblia1776 8. Ja paimenet valvoivat siinä paikkakunnassa ja vartioitsivat yöllä laumaansa.
CPR1642 8. Ja paimenet walwoit sijnä paickacunnas pellolla heidän laumans ja wartioidzit yöllä
heidän carjans.
UT1548 8. Ja Paimenet olit samas Paicakunnas walwadhen Pellola laumans Ylitze/ iotca
wartioitzit öölle heiden Carians.
Ja paimenet olit samassa paikkakunnassa walwoen pellolla laumansa ylitse/ joka wartioitsit yöllä
heidän karjaansa.
Ref2016NTSve 8. Och i samma trakt var (några) herdar ute på marken och höll vakt om natten
över sin hjord.
9
TR Scriverer 9. καὶ ἰδού, ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς, καὶ δόξα Κυρίου περιέλαμψεν
αὐτούς• καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν.
Gr-East 9. καὶ ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς καὶ δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς,
καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν.

καὶ

ἰδού

ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη

αὐτοῖς καὶ

δόξα

Κυρίου περιέλαμψεν

kai
idou
doksa Kyriou perielampsen
angelos Kyriou epestē
autois kai
G2962 G2186
G846 G2532 G1391 G2962 G4034
G2532 G2400 G32
ja
katso enkeli
Herran seisoi edessä heidän ja
kirkkaus Herran loisti ympärillä

αὐτούς· καὶ

ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν

autous kai
efobēthēsan fobon megan
G2532 G5399
G5401 G3173
G846
heidän ja
he pelkäsivät pelolla suurella
TKIS 9 Ja katso, Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he pelästyivät suuresti.
FiSTLK2017 9. Katso, heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän
ympärillään, ja heidät valtasi suuri pelko.
Biblia1776 9. Ja katso, Herran enkeli seisoi heidän tykönänsä ja Herran kirkkaus ympäri valaitsi
heitä, ja he suuresti peljästyivät.
CPR1642 9. Ja cadzo HERran Engeli seisoi heidän tykönäns ja HERran kirckaus walais heitä että
he suurest peljästyit.
UT1548 9. Ja catzo/ HERRAN Engeli seisoi heiden tykenens/ ia HERRAN kircaus heite
ymberinswalghisti/ ia he peliestyit swrella pelgolla.
Ja katso/ HERRAN enkeli seisoi heidän tykönänsä/ ja HERRAN kirkkaus heitä ympärins walkisti/ ja
he peljästyit suurella pelolla.
Ref2016NTSve 9. Och se, en Herrens ängel stod framför dem och Herrens härlighet sken omkring
dem, och de blev mycket förskräckta.
10
TR Scriverer 10. καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος, Μὴ φοβεῖσθε• ἰδοὺ γὰρ, εὐαγγελίζομαι ὑμῖν
χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ•
Gr-East 10. καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος· Μὴ φοβεῖσθε· ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν
μεγάλην ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ,

καὶ

εἶπεν αὐτοῖς ὁ

ἄγγελος mὴ

φοβεῖσθε· ἰδοὺ

γὰρ

kai
eipen autois ho
gar
angelos mē
fobeisthe idou
G2532 G2036 G846 G3588 G32
G1063
G2400
G3361 G5399
ja
sanoi heille
enkeli
pelätkö
sillä
katso
älkää

εὐαγγελίζομαι

ὑμῖν

χαρὰν μεγάλην ἥτις

ἔσται

παντὶ τῷ

λαῷ·

euangelidzomai
hymin charan megalēn hētis estai
panti tō
laō
G2097
G5213 G5479 G3173
G3748 G2071 G3956 G3588 G2992
ilmoitan ilosanoman teille ilon
on tuleva kaikelle
suuren
joka
kansalle
TKIS 10 Mutta enkeli sanoi heille: ”Älkää pelätkö, sillä katso, julistan teille hyvän sanoman, suuren
ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle;

FiSTLK2017 10. Mutta enkeli sanoi heille: "Älkää pelätkö; sillä katso, ilmoitan teille suuren ilon,
joka on tuleva kaikelle kansalle:
Biblia1776 10. Ja enkeli sanoi heille: älkäät peljätkö! sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon,
joka on tuleva kaikelle kansalle:
CPR1642 10. Ja Engeli sanoi heille: älkät peljätkö: sillä cadzo minä ilmoitan teille suuren ilon joca
tulewa on caikelle Canssalle:
UT1548 10. Ja sanoi heille Engeli/ Elkette te pelietkö/ Sille catzo mine ilmotan teile swren ilon/
ioca tuleua on caikelle Canssalle
Ja sanoi heille enkeli/ Älkäätte te peljätkö/ Sillä katso minä ilmoitan teille suuren ilon/ joka tulewa
on kaikelle kansalle.
Ref2016NTSve 10. Och ängeln sa till dem: Frukta inte. Se, jag förkunnar för er en stor glädje, som
ska ske för allt folket.
11
TR Scriverer 11. ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτὴρ, ὅς ἐστι Χριστὸς Κύριος, ἐν πόλει
Δαβίδ.
Gr-East 11. ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτὴρ ὅς ἐστιν Χριστὸς Κύριος ἐν πόλει Δαυῒδ.

ὅτι

ἐτέχθη

ὑμῖν

σήμερον Σωτὴρ

ὅς

ἐστι

Χριστὸς Κύριος ἐν

hoti
hos
esti
Christos Kyrios en
etechthē hymin sēmeron Sōtēr
G3754 G5088
G5213 G4594
G4990 G3739 G2076 G5547 G2962 G1722
että
on
Kristus Herra
on syntynyt teille tänään
Pelastaja joka

πόλει

Δαβίδ

polei
David
G4172
G1138
kaupungista Daavidin
TKIS 11 teille on tänä päivänä Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra.
FiSTLK2017 11. teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja [2] , joka on Kristus, Herra, Daavidin
kaupungissa.
Biblia1776 11. Teille on tänäpäivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Davidin
kaupungissa.
CPR1642 11. Teille on tänäpän syndynyt Wapahtaja HERra Christus Dawidin Caupungis.
UT1548 11. Sille ette teille ombi tenepene syndynyt Wapactaija/ ioca ombi HERRA Christus
Dauidin Caupungis.
Sillä että teille ompi tänäpänä syntynyt wapahtaja/ joka ompi HERRA Kristus Dawidin kaupungissa.
Ref2016NTSve 11. För i dag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad, och han är Kristus, Herren.

12
TR Scriverer 12. καὶ τοῦτο ὑμῖν τὸ σημεῖον• εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον, κείμενον
ἐν τῇ φάτνῃ.
Gr-East 12. καὶ τοῦτο ὑμῖν τὸ σημεῖον, εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον, κείμενον ἐν
φάτνῃ.

καὶ

τοῦτο ὑμῖν

σημεῖον· εὑρήσετε

τὸ

βρέφος

kai
touto hymin to
sēmeion heurēsete brefos
G2532 G5124 G5213 G3588 G4592
G1025
G2147
ja
tämä teille on
äsken syntyneen lapsen
merkkinä löydätte

ἐσπαργανωμένον

κείμενον

ἐν

τῇ

φάτνῃ

en
tē
fatnē
esparganōmenon keimenon
G1722 G3588 G5336
G2749
G4683
makaamassa
kapaloituna
seimessä
TKIS 12 Ja tämä on teille merkkinä: te tapaatte pienokaisen kapaloituna [ja] seimessä
makaamassa.”
FiSTLK2017 12. Tämä on teille merkkinä: löydätte lapsen kapaloituna seimessä makaamassa."
Biblia1776 12. Ja tämä on teille merkiksi: te löydätte lapsen kapaloituna makaavan seimessä.
CPR1642 12. Ja tämä on teille merkixi: te löydätte lapsen capaloittuna seimes.
UT1548 12. Ja teme on teille mercki. Te leudhet Lapsen Capalohin kiärityn/ panduna seimeen.
Ja tämä on teille merkki. Te löydät lapsen kapaloihin käärityn/ pantuna seimeen.
Ref2016NTSve 12. Och detta (ska vara) tecknet för er: Ni ska finna ett barn, som ligger lindat i en
krubba.
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TR Scriverer 13. καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου,
αἰνούντων τὸν Θεὸν, καὶ λεγόντων,
Gr-East 13. καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων
τὸν Θεὸν καὶ λεγόντων·

καὶ

ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν

τῷ

ἀγγέλῳ πλῆθος

στρατιᾶς

οὐρανίου

kai
stratias
ouraniou
eksaifnēs egeneto syn
tō
angelō plēthos
G4756
G3770
G2532 G1810
G1096 G4862 G3588 G32
G4128
ja
seurassa
oli
enkelin suuri joukko sotajoukkoa taivaallista
yhtäkkiä

αἰνούντων τὸν

Θεὸν

καὶ

λεγόντων

Theon kai
legontōn
ainountōn ton
G3588 G2316 G2532 G3004
G134
Jumalaa ja
ylistäen
sanoen

TKIS 13 Yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja
sanoivat.
FiSTLK2017 13. Yhtäkkiä enkelin kanssa oli suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät
Jumalaa ja sanoivat:
Biblia1776 13. Ja kohta oli enkelin kanssa suuri taivaalisen sotaväen joukko, jotka kiittivät
Jumalaa ja sanoivat:
CPR1642 13. Ja Engelin cansa oli suuri taiwalisen sotawäen joucko jotca kijtit Jumalata ja sanoit:
UT1548 13. Ja cocta oli Engelin cansa swri Taiualisen sotawägen ioucko/ iotca kijtit Jumalata ia
sanoit/
Ja kohta oli enkelin kanssa suuri taiwaallisen sotawäen joukko/ joka kiitit Jumalata ja sanoit/
Ref2016NTSve 13. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk härskara som
prisade Gud och sa:
14 TR Scriverer 14. Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη• ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.
Gr-East 14. Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.

δόξα

ἐν

ὑψίστοις

Θεῷ

καὶ

ἐπὶ

γῆς

εἰρήνη· ἐν

ἀνθρώποις

doksa en
hypsistois
kai
epi
Theō
gēs
anthrōpois
eirēnē en
G1722
G1391 G1722 G5310
G2532
G1909
G2316
G1093 G1515
G444
kunnia
päällä maan rauha
korkeuksissa Jumalalle ja
ihmisillä

εὐδοκία

eudokia
G2107
hyvä tahto
TKIS 14 ”Kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha, ihmisille Jumalan mielisuosio.”
FiSTLK2017 14. "Jumalan on kunnia korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joihin
hänellä on mielisuosio!"
Biblia1776 14. Kunnia olkoon Jumalalle korkeudessa, ja maassa rauha, ja ihmisille hyvä tahto!
CPR1642 14. Cunnia olcon Jumalalle corkiudes ja maasa rauha ja ihmisille hywä tahto.
UT1548 14. Cunnia olcon Jumala' corkiuxijs Ja maasa Rauha/ Ja inhimisis hyue Tacto.
Kunnia olkoon Jumalan korkeuksissa ja maassa rauha/ Ja ihmisissä hywä tahto.
Ref2016NTSve 14. Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, en god vilja mot människor.
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TR Scriverer 15. Καὶ ἐγένετο, ὡς ἀπῆλθον ἀπ’ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι, καὶ οἱ

ἀνθρωποι οἱ ποιμένες εἶπον πρὸς ἀλλήλους, Διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλεέμ, καὶ ἴδωμεν τὸ
ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονός, ὃ ὁ Κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν.
Gr-East 15. Καὶ ἐγένετο ὡς ἀπῆλθον ἀπ’ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι, καὶ οἱ
ἄνθρωποι οἱ ποιμένες εἶπον πρὸς ἀλλήλους· Διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλέεμ καὶ ἴδωμεν τὸ
ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονὸς ὃ ὁ Κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν.

ἀπῆλθον ἀπ’

καὶ

ἐγένετο ὡς

καὶ

οἱ

ἕως

Βηθλεέμ

ὁ
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autōn eis
G3588 G32
G2532 G1096 G5613 G565
G575 G846 G1519 G3588 G3772
tapahtui kun
taivaaseen
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ἀνθρωποι οἱ

ποιμένες εἶπον
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G3588 G4166
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paimenet puhuivat
ja
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καὶ

ἴδωμεν
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ῥῆμα
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γεγονός

ὃ
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to
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rēma
G2532 G1492
G3739
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mikä on tapahtunut jonka
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Beetlehemiin ja
katsomaan
puhuttua tätä
ho
Kyrios egnōrisen hēmin
G3588 G2962 G1107
G2254
Herra ilmoitti
meille
TKIS 15 Ja tapahtui, että kun enkelit olivat menneet paimenten luota taivaaseen, niin paimenet
puhuivat toisilleen: ”Menkäämme toki Beetlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut, minkä
Herra meille ilmoitti.”
FiSTLK2017 15. Tapahtui, kun enkelit olivat menneet heidän luotaan taivaaseen, niin miehet,
paimenet, puhuivat toisilleen: "Menkäämme nyt Beetlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut
ja minkä Herra meille ilmoitti."
Biblia1776 15. Ja tapahtui, että enkelit menivät heidän tyköänsä taivaaseen, niin ne paimenet
puhuivat keskenänsä: käykäämme Betlehemiin ja katsokaamme sitä mikä tapahtunut on, jonka
Herra meille ilmoitti.
CPR1642 15. JA tapahtui että Engelit menit heidän tyköns Taiwasen nijn paimenet puhuit
keskenäns: käykämme Bethlehemijn ja cadzocam sitä cuin tapahtunut on jonga HERra meille
ilmoitti.
UT1548 15. Ja se tapactui/ ette Engelit heiste poislexit Taiuasen/ Nin puhuit ne Paimenet
keskenens/ Kieukemme haman Bethleheman/ ia catzokam site asia ioca tapactui/ ionga Herra
ilmoitti meille.

Ja se tapahtui/ että enkelit heistä poisläksit taiwaaseen/ Niin puhuit ne paimenet keskenänsä/
Käykäämme hamaan Bethlehemiin/ ja katsokaamme sitä asiaa joka tapahtui/ jonka Herra ilmoitti
meille.
Ref2016NTSve 15. Och det hände när änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen, att herdarna
sa till varandra: Låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt, vilket Herren har låtit oss få
veta.
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TR Scriverer 16. καὶ ἦλθον σπεύσαντες, καὶ ἀνεῦρον τήν τε Μαριὰμ καὶ τὸν Ἰωσήφ, καὶ
τὸ βρέφος κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ.
Gr-East 16. καὶ ἦλθον σπεύσαντες καὶ ἀνεῦρον τήν τε Μαριὰμ καὶ τὸν Ἰωσὴφ καὶ τὸ
βρέφος κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ.

καὶ

ἦλθον

σπεύσαντες καὶ

ἀνεῦρον τήν

τε

Μαριὰμ καὶ

τὸν

kai
te
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speusantes kai
Mariam kai
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G2532 G2064
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G2532 G429
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sekä Marian että
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löysivät
he menivät kiirehtien

Ἰωσήφ καὶ
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Jōsēf
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G2749
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äsken syntyneen lapsen makaamassa
Joosefin ja
seimessä
TKIS 16 Niin he menivät kiirehtien ja tapasivat sekä Marian että Joosefin ja pienoisen seimessä
makaavana.
FiSTLK2017 16. He menivät kiiruhtaen ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi
seimessä.
Biblia1776 16. Ja he tulivat kiiruhtain, ja löysivät Marian ja Josephin, niin myös lapsen, joka
makasi seimessä.
CPR1642 16. Ja he tulit kijruhtain ja löysit Marian ja Josephin nijn myös lapsen joca macais
seimes.
UT1548 16. Ja he tulit kijruchtadhen/ ia Leudhit Marian. Ja Joseph/ ynne lapsen cansa ioca
macas seimes.
Ja he tulit kiiruhtaen/ ja löysit Marian. Ja Joseph/ ynnä lapsen kanssa joka makasi seimessä.
Ref2016NTSve 16. Och de skyndade iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i
krubban.
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TR Scriverer 17. ἰδόντες δὲ διεγνώρισαν περὶ τοῦ ῥήματος τοῦ λαληθέντος αὐτοῖς περὶ
τοῦ παιδίου τούτου.

Gr-East 17. ἰδόντες δὲ διεγνώρισαν περὶ τοῦ ῥήματος τοῦ λαληθέντος αὐτοῖς περὶ τοῦ
παιδίου τούτου·

ἰδόντες

δὲ

διεγνώρισαν περὶ

τοῦ

ῥήματος τοῦ

λαληθέντος αὐτοῖς

idontes
de
tou
rēmatos tou
lalēthentos autois
diegnōrisan peri
G4012 G3588 G4487
G1492
G1161 G1232
G3588 G2980
G846
tämän nähtyään
joka
he julistivat sen
sanan
oli puhuttu heille

περὶ

τοῦ

παιδίου τούτου

paidiou toutou
peri
tou
G4012 G3588 G3813 G5127
lapsesta tästä

TKIS 17 Nähtyään tämän he levittivät tietoa sanomasta, joka oli puhuttu heille tästä
pienokaisesta.
FiSTLK2017 17. Kun he tämän olivat nähneet, he ilmoittivat sen sanan, joka oli puhuttu heille
tästä lapsesta.
Biblia1776 17. Kuin he tämän nähneet olivat, julistivat he sen sanoman, joka heille tästä lapsesta
sanottu oli,
CPR1642 17. Cosca he tämän nähnet olit julistit he sen sanoman cuin heille tästä lapsesta
sanottu oli.
UT1548 17. Coska he sijs sen nähnyet olit/ iulghistit he sen Sanoman/ ioca heille sanottu oli
teste Lapsesta.
Koska he siis sen nähneet olit/ julkistit he sen sanoman/ joka heille sanottu oli tästä lapsesta.
Ref2016NTSve 17. Och när de hade sett (det), berättade de vida omkring vad som hade sagts till
dem om detta barn.
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TR Scriverer 18. καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν περὶ τῶν λαληθέντων ὑπὸ τῶν

ποιμένων πρὸς αὐτούς
Gr-East 18. καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν περὶ τῶν λαληθέντων ὑπὸ τῶν
ποιμένων πρὸς αὐτούς.

καὶ

πάντες οἱ

ἀκούσαντες ἐθαύμασαν περὶ

τῶν

λαληθέντων ὑπὸ

τῶν

kai
akousantes ethaumasan peri
pantes hoi
tōn
lalēthentōn hypo tōn
G4012 G3588 G2980
G5259 G3588
G2532 G3956 G3588 G191
G2296
ja
kaikki jotka kuulivat
ihmettelivät
sitä
mitä puhuivat

ποιμένων πρὸς

αὐτούς

poimenōn pros autous
G4314 G846
G4166
heille
paimenet

TKIS 18 Kaikki jotka kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä paimenet heille puhuivat.
FiSTLK2017 18. Kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä paimenet heille puhuivat.
Biblia1776 18. Ja kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät niitä, mitä heille paimenilta sanottu oli.
CPR1642 18. Ja caicki jotca sen cuulit ihmettelit nijtä puheita cuin heille Paimenilda sanottu oli.
UT1548 18. Ja caiki/ iotca sen cwlit/ imechtelit nijte puheita quin heille sanottu oli Paimenilda.
Ja kaikki/ jotka sen kuulit/ ihmettelit niitä puheita kuin heille sanottu oli paimenilta.
Ref2016NTSve 18. Och alla som hörde det förundrade sig över det som blev sagt till dem av
herdarna.
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TR Scriverer 19. ἡ δὲ Μαριὰμ πάντα συνετήρει τὰ ῥήματα ταῦτα, συμβάλλουσα ἐν τῇ
καρδίᾳ αὐτῆς.
Gr-East 19. ἡ δὲ Μαριὰμ πάντα συνετήρει τὰ ῥήματα ταῦτα συμβάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ
αὐτῆς.

ἡ

δὲ

Μαριὰμ πάντα συνετήρει

ἐν

τῇ

καρδίᾳ

τὰ

ῥήματα ταῦτα συμβάλλουσα
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sydämessään
niitä
TKIS 19 Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat tutkistellen niitä sydämessään.
FiSTLK2017 19. Mutta Maria talletti kaikki nämä sanat ja tutkisteli niitä sydämessään.
Biblia1776 19. Mutta Maria kätki kaikki nämät sanat, tutkistellen sydämessänsä,
CPR1642 19. Mutta Maria kätki caicki nämät sanat tutkistellen hänen sydämesäns.
UT1548 19. Mutta Maria ketki caiki nämet sanat/ tutkistellen hene' sydhemesens
Mutta Maria kätki kaikki nämät sanat/ tutkiskellen hänen sydämessänsä.
Ref2016NTSve 19. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta.
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TR Scriverer 20. καὶ ἐπέστρεψαν οἱ ποιμένες, δοξάζοντες καὶ αἰνοῦντες τὸν Θεὸν ἐπὶ
πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καὶ εἶδον, καθὼς ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς.

Gr-East 20. καὶ ὑπέστρεψαν οἱ ποιμένες δοξάζοντες καὶ αἰνοῦντες τὸν Θεὸν ἐπὶ πᾶσιν
οἷς ἤκουσαν καὶ εἶδον καθὼς ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς.

καὶ

ἐπέστρεψαν οἱ

ἐπὶ

πᾶσιν

ποιμένες δοξάζοντες
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kaikesta jota
nähneet niinkuin oli puhuttu
olivat kuulleet ja
TKIS 20 Ja paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta, mitä olivat kuulleet ja
nähneet sen mukaan kuin heille oli puhuttu.

FiSTLK2017 20. Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta, minkä olivat kuulleet ja
nähneet, kuten heille oli puhuttu.
Biblia1776 20. Ja paimenet palasivat, ylistäin ja kunnioittain Jumalaa kaikista, mitä he kuulleet ja
nähneet olivat, niinkuin heille sanottu oli.
CPR1642 20. Ja paimenet palaisit ylistäin ja cunnioittain Jumalata caikista cuin he cuullet ja
nähnet olit nijncuin heille sanottu oli.
UT1548 20. ia Paimenet palasit/ ylisteijn ia cunniottaijn Jumalata/ caikista quin he cwlluet ia
nähnyet olit/ ninquin heille sanottu oli.
Ja paimenet palasit/ ylistäin ja kunnioittain Jumalata/ kaikista kuin he kuulleet ja nähneet olit/
niinkuin heille sanottu oli.
Ref2016NTSve 20. Och herdarna vände tillbaka (och) prisade och lovade Gud för allt vad de hade
hört och sett, så som det hade blivit sagt till dem.
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TR Scriverer 21. Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν τὸ παιδίον, καὶ ἐκλήθη

τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦς, τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου πρὸ τοῦ συλληφθῆναι αὐτὸν ἐν τῇ
κοιλίᾳ.
Gr-East 21. Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν τό παιδίον, καὶ ἐκλήθη τὸ

ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦς, τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου πρὸ τοῦ συλληφθῆναι αὐτὸν ἐν τῇ
κοιλίᾳ.
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TKIS 21 Kun sitten kahdeksan päivää oli kulunut ja pienokainen oli ympärileikattava, niin Hänelle
annettiin nimi Jeesus, jonka enkeli oli Hänelle antanut ennen Hänen sikiämistään kohdussa.
FiSTLK2017 21. Kun sitten kahdeksan päivää oli kulunut ja lapsi oli ympärileikattava, annettiin
hänelle nimi Jeesus, jonka enkeli oli hänelle antanut, ennen kuin hän sikisi kohdussa.
Biblia1776 21. Ja kuin kahdeksan päivää kulunut oli, että lapsi piti ympärileikattaman, kutsuttiin
hänen nimensä Jesus, joka niin oli enkeliltä kutsuttu jo ennen kuin hän sikisi äitinsä kohdussa.
CPR1642 21. JA sijttecuin cahdexan päiwä culunut oli että lapsi piti ymbärinsleicattaman
cudzuttin hänen nimens JEsus joca nijn oli Engelildä jo ennen cudzuttu cuin hän sikis Äitins
cohdusa.
UT1548 21. Ja sijttequin Cahdexan peiue olit culunet/ ette Lapsi piteis ymberinsleicattaman/
cutzuttijn henen Nimens IesuS. ioca oli Engelilde io ennen cutzuttu/ quin hen cohdusa sikisi.
Ja sittenkuin kahdeksan päiwää olit kuluneet/ että lapsi pitäisi ympärinsleikattaman/ kutsuttiin
hänen nimensä Jesus. joka oli enkeliltä jo ennen kutsuttu/ kuin hän kohdussa sikisi.
Ref2016NTSve 21. Och när åtta dagar hade gått och barnet skulle omskäras, fick han namnet
Jesus, det som ängeln hade gett honom innan han blev avlad i moderlivet.
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TR Scriverer 22. Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῆς κατὰ τὸν νόμον
Μωσέως, ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα, παραστῆσαι τῷ Κυρίῳ,
Gr-East 22. Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶν κατὰ τὸν νόμον
Μωϋσέως, ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα παραστῆσαι τῷ Κυρίῳ,
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TKIS 22 Kun hänen* puhdistuspäivänsä Mooseksen lain mukaan olivat päättyneet, he veivät
Hänet ylös Jerusalemiin asettaakseen Hänet Herran eteen
FiSTLK2017 22. Kun hänen [Marian] puhdistuspäivänsä Mooseksen lain mukaan olivat täyttyneet,
he veivät hänet [Jeesuksen] ylös Jerusalemiin asettaakseen hänet Herran eteen

Biblia1776 22. Ja kuin heidän puhdistuspäivänsä olivat täytetyt Moseksen lain jälkeen, veivät he
hänet Jerusalemiin, asettaaksensa häntä Herran eteen,
CPR1642 22. JA sijtte cuin heidän puhdistus päiwäns olit täytetyt Mosexen Lain jälken weit he
hänen Jerusalemijn seisattaxens händä HERran eteen.
UT1548 22. Ja sijttequin heiden Puhdistus peiuet olit teutetydh Mosesen Lain ielken/ weidh he
henen Jerusalemin/ ette he seisotaisit henen HERRAN eteen/
Ja sittenkuin heidän puhdistuspäiwät olit täytetyt Moseksen lain jälkeen/ weit he hänen
Jerusalemiin/ että he seisottaisit hänen HERRAN eteen/
Ref2016NTSve 22. Och när hennes reningsdagar enligt Mose lag var uppfyllda, förde de honom
till Jerusalem, för att de skulle bära fram honom inför Herren,
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TR Scriverer 23. καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ Κυρίου ὅτι Πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν
ἅγιον τῷ Κυρίῳ κληθήσεται,
Gr-East 23. καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ Κυρίου ὅτι πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν ἅγιον τῷ
Κυρίῳ κληθήσεται,
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TKIS 23 — niin kuin on kirjoitettu Herran laissa: "Jokainen miehenpuoli, joka avaa äidin kohdun,
kutsuttakoon Herralle pyhitetyksi” —

FiSTLK2017 23. – kuten on kirjoitettuna Herran laissa: "Jokainen miehenpuoli, joka avaa
äidinkohdun, luettakoon Herralle pyhitetyksi" –
Biblia1776 23. (Niinkuin kirjoitettu on Herran laissa: kaikki miehenpuoli, joka ensin avaa äitinsä
kohdun, pitää kutsuttaman Herralle pyhäksi,)
CPR1642 23. Nijncuin kirjoitettu on HERran Lais: caicki miehen puoli joca ensin awa äitins
cohdun pitä cudzuttaman HERralle pyhäxi.
UT1548 23. ninquin Kirioitettu on HERRAN Lais/ Caiki miehenpoli/ ioca ensin auapi Eitins
cohdhun/ pite cutzuttama' HERRALLE pyhexi.
niinkuin kirjoitettu on HERRAN laissa/ Kaikki miehenpuoli/ joka ensin awaapi äitinsä kohdun/ pitää
kutsuttaman HERRALLE pyhäksi.
Ref2016NTSve 23. såsom det står skrivet i Herrens lag: Allt mankön som först öppnar moderlivet
ska kallas helgat åt Herren,
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TR Scriverer 24. καὶ τοῦ δοῦναι θυσίαν κατὰ τὸ εἰρημένον ἐν νόμῳ Κυρίου, Ζεῦγος
τρυγόνων ἢ δύο νεοσσοὺς περιστερῶν.
Gr-East 24. καὶ τοῦ δοῦναι θυσίαν κατὰ τὸ εἰρημένον ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου, ζεῦγος
τρυγόνων ἢ δύο νεοσσοὺς περιστερῶν.
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TKIS 24 ja uhratakseen, niin kuin Herran laissa on sanottu, parin metsäkyyhkysiä tai kaksi
kyyhkysenpoikaa.
FiSTLK2017 24. ja uhratakseen, kuten Herran laissa on säädetty, parin metsäkyyhkysiä tai kaksi
kyyhkysenpoikaa.
Biblia1776 24. Ja uhrataksensa, niinkuin sanottu on Herran laissa, pari mettistä eli kaksi
kyhkyläisen poikaa.
CPR1642 24. Ja uhraman nijncuin sanottu on HERran Lais: pari Mettisiä eli caxi Kyhkyläisen
poica.
UT1548 24. Ja ette heiden pideis andaman wffrin sen ielken quin sanottu ombi HERRAN lais/ pari
mettisi eli caxi Kyhckylesen poica.

Ja että heidän pitäisi antaman uhrin sen jälkeen kuin sanottu ompi HERRAN laissa/ pari mettistä eli
kaksi kyyhkysen poikaa.
Ref2016NTSve 24. och för att de skulle offra, såsom det är sagt i Herrens lag, ett par turturduvor
eller två unga duvor.
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TR Scriverer 25. καὶ ἰδού, ἦν ἄνθρωπος ἐν Ἰερουσαλήμ, ᾧ ὄνομα Σιμεὼν, καὶ ὁ

ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής, προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ Ἰσραήλ, καὶ
Πνεῦμα Ἅγιον ἦν ἐπ’ αὐτόν
Gr-East 25. Καὶ ἰδοὺ ἦν ἄνθρωπος ἐν Ἰερουσολύμοις ᾧ ὄνομα Συμεών, καὶ ὁ ἄνθρωπος

οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής, προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ Ἰσραήλ, καὶ Πνεῦμα ἦν
ἅγιον ἐπ’ αὐτόν·
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TKIS 25 Katso, Jerusalemissa oli mies nimeltä Simeon, ja tämä mies oli nuhteeton ja hurskas ja
hän odotti Israelin lohdutusta. Hänen päällään oli Pyhä Henki.
FiSTLK2017 25. Katso, Jerusalemissa oli mies, nimeltä Simeon; hän oli vanhurskas ja jumalinen
mies, joka odotti Israelin lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hänen päällään.
Biblia1776 25. Ja katso, mies oli Jerusalemissa, jonka nimi oli Simeon: tämä oli hurskas ja
jumalinen mies, odottain Israelin lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hänessä.
CPR1642 25. Ja cadzo yxi mies oli Jerusalemis jonga nimi oli Simeon: tämä oli hurscas ja
Jumalinen mies odottain Israelin lohdutusta: ja Pyhä Hengi oli hänes.
UT1548 25. Ja catzo/ Yxi Mies oli Jerusalemis/ ionga nimi oli Simeon/ Ja teme mies oli Hurskas
ia Jumalalinen odhottadhen Israelin lohdutosta. Ja Pyhe Hengi oli henes.
Ja katso/ Yksi mies oli Jerusalemissa/ jonka nimi on Simeon/ Ja tämä mies oli hurskas ja
jumalinen odottaen Israelin lohdutusta. Ja Pyhä Henki oli hänessä.
Ref2016NTSve 25. Och se, i Jerusalem var en man som hette Simeon och den mannen (var)
rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst, och den Helige Ande var över honom.
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TR Scriverer 26. καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου, μὴ ἰδεῖν
θάνατον πρὶν ἢ ἴδῃ τὸν Χριστὸν Κυρίου.
Gr-East 26. καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος τοῦ ἁγίου μὴ ἰδεῖν
θάνατον πρὶν ἢ ἴδῃ τὸν Χριστὸν Κυρίου.
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TKIS 26 Ja hänelle Pyhä Henki oli ilmoittanut, ettei hän näe kuolemaa ennen kuin näkisi Herran
Kristuksen*.
FiSTLK2017 26. Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ollut näkevä kuolemaa, ennen kuin
hän oli nähnyt Herran Kristuksen.
Biblia1776 26. Ja hänelle oli sanottu Pyhältä Hengeltä, ettei hänen pitänyt ennen kuolemaa
näkemän, kuin hän näkis Herran Kristuksen.
CPR1642 26. Ja hänelle oli wastaus annettu Pyhäldä Hengeldä ettei hänen pitänyt ennen
cuoleman cuin hän näkis HERran Christuxen.
UT1548 26. Ja henelle oli wastaus annettu Pyhelde Hengelde/ ettei henen pitenyt colemata
näkemen/ ennen quin hen näkis HERRa' Christusen.
Ja hänellä oli wastaus annettu Pyhältä Hengeltä/ ettei hänen pitänyt kuolemaa näkemän/ ennen
kuin hän näkis HERRAN Kristuksen.
Ref2016NTSve 26. Och han hade fått det uppenbarat av den Helige Ande, att han inte skulle se
döden förrän han hade fått se Herrens Smorde.
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TR Scriverer 27. καὶ ἦλθεν ἐν τῷ Πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν• καὶ ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς
τὸ παιδίον Ἰησοῦν, τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθισμένον τοῦ νόμου περὶ αὐτοῦ,
Gr-East 27. καὶ ἦλθεν ἐν τῷ Πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν· καὶ ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ

παιδίον Ἰησοῦν τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθισμένον τοῦ νόμου περὶ αὐτοῦ
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TKIS 27 Hän tuli *Hengen johtamana* pyhäkköön. Vanhempien kantaessa Jeesus-pienokaista
sisälle tehdäkseen Hänelle lain mukaisella tavalla,
FiSTLK2017 27. Ja hän tuli Hengessä pyhäkköön. Kun vanhemmat toivat Jeesus-lasta sisälle
tehdäkseen hänelle, kuten tapa oli lain mukaan,
Biblia1776 27. Ja hän tuli Hengen kautta templiin. Ja kuin vanhemmat toivat lapsen Jesuksen
sisälle, tehdäksensä hänen edestänsä lain tavan jälkeen,
CPR1642 27. Ja hän tuli Hengen cautta Templijn.
UT1548 27. Ja hen tuli hengen cautta Templijn.
Ja hän tuli hengen kautta templiin.
Ref2016NTSve 27. Han kom nu ledd av Anden till templet. Och när föräldrarna bar in barnet
Jesus, för att de skulle göra med honom så som det var sed enligt lagen,
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TR Scriverer 28. καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸ εἰς τὰς ἀγκάλας αὐτοῦ, καὶ εὐλόγησε τὸν Θεόν,
καὶ εἶπε,
Gr-East 28. καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸν εἰς τὰς ἀγκάλας αὐτοῦ καὶ εὐλόγησε τὸν Θεὸν καὶ
εἶπε·
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TKIS 28 hänkin otti Hänet syliinsä, kiitti Jumalaa ja sanoi:
FiSTLK2017 28. hänkin otti hänet syliinsä ja kiitti Jumalaa ja sanoi:
Biblia1776 28. Niin hän otti hänen syliinsä, ja kiitti Jumalaa ja sanoi:
CPR1642 28. Ja cuin wanhemmat lapsen Jesuxen toit Templijn tehdäxens hänen edestäns Lain
tawan jälken: otti hän hänen sylijns kijtti Jumalata ja sanoi:
UT1548 28. Ja quin ne Wanhemat Piltin Iesusen Templin siselletoid/ ette heiden piti tekemen
henen edestens Lain tauan ielken/ nin se otti mös henen sylijns/ ia kijtti Jumalata ia sanoi.
Ja kuin ne wanhemmat piltin Jesuksen templiin sisälletoit/ että heidän piti tekemään hänen
edestänsä lain tawan jälkeen/ niin se otti myös hänen syliinsä/ ja kiitti Jumalata ja sanoi.
Ref2016NTSve 28. då tog han honom i sin famn och prisade Gud och sa:
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TR Scriverer 29. Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου, ἐν εἰρήνῃ•
Gr-East 29. Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου ἐν εἰρήνῃ,
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TKIS 29 ”Herra, nyt lasket palvelijasi rauhassa menemään sanasi mukaan,
FiSTLK2017 29. "Herra, nyt lasket palvelijasi rauhaan menemään, sanasi mukaan;
Biblia1776 29. Nyt sinä, Herra, lasket palvelias rauhaan menemään, sanas jälkeen;
CPR1642 29. LAske nyt HERra palwelias rauhaan menemän sanas jälken.
UT1548 29. Laske nyt HERRA sinun Paluelias * Rauhan menemen/ sinun sanas ielken.
Laske nyt HERRA sinun palwelijasi rauhaan menemään/ sinun sanasi jälkeen.
Ref2016NTSve 29. Herre, nu låter du din tjänare bryta upp i frid, enligt ditt ord,
30 TR Scriverer 30. ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου,
Gr-East 30. ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου,
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TKIS 30 sillä silmäni ovat nähneet autuutesi,
FiSTLK2017 30. sillä silmäni ovat nähneet pelastuksesi,
Biblia1776 30. Sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutes,
CPR1642 30. Sillä minun silmäni owat nähnet sinun autuudes.
UT1548 30. Sille minun Silmeni ouat nähnet sinun Terueydhes.
Sillä minun silmäni owat nähneet sinun terweytesi.
Ref2016NTSve 30. för mina ögon har sett din frälsning,
31 TR Scriverer 31. ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν•
Gr-East 31. ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν.
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TKIS 31 jonka olet valmistanut kaikkien kansojen silmäin edessä —
FiSTLK2017 31. jonka olet valmistanut kaikkien kansojen eteen,
Biblia1776 31. Jonka sinä valmistit kaikkein kansain eteen,
CPR1642 31. Jonga sinä caikille Canssoille walmistit.
UT1548 31. Jonga sine walmistit caikein Canssain caswon ethen.
Jonka sinä walmistit kaikkein kansani kaswon eteen.
Ref2016NTSve 31. som du har berett inför alla folks ögon,
32 TR Scriverer 32. φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν, καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ.
Gr-East 32. φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ.
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TKIS 32 valon, joka on ilmestykseksi pakanoille ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille."
FiSTLK2017 32. valkeudeksi valaisemaan pakanoita ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille."
Biblia1776 32. Valkeudeksi valistamaan pakanoita ja sinun kansas Israelin kunniaksi.
CPR1642 32. Walkeudexi walistaman pacanoita ja sinun Canssas Israelin cunniaxi.
UT1548 32. Yhdexi walkeuxi walghistaman Pacanita/ Ja sinun Canssas Israelin Cunniaxi.
Yhdeksi walkeudeksi walistamaan pakanoita/ Ja sinun kansas Israelin kunniaksi.
Ref2016NTSve 32. ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel.
33
TR Scriverer 33. καὶ ἦν Ἰωσὴφ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ θαυμάζοντες ἐπὶ τοῖς λαλουμένοις περὶ
αὐτοῦ.
Gr-East 33. καὶ ἦν Ἰωσὴφ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ θαυμάζοντες ἐπὶ τοῖς λαλουμένοις περὶ
αὐτοῦ.
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TKIS 33 Joosef ja Hänen* äitinsä ihmettelivät sitä, mitä Hänestä sanottiin.
FiSTLK2017 33. Joosef ja hänen äitinsä ihmettelivät sitä, mitä hänestä sanottiin.
Biblia1776 33. Ja Joseph ja hänen äitinsä ihmettelivät niitä, joita hänestä sanottiin.
CPR1642 33. JA Joseph ja hänen Äitins ihmettelit nijtä cuin hänestä sanottin.
UT1548 33. Ja henen Isens ia Eitins olit imechteleueiset nijste quin heneste sanottin.
Ja hänen isänsä ja äitinsä olit ihmettelewäiset niistä kuin hänestä sanottiin.
Ref2016NTSve 33. Och Josef och hans mor förundrade sig över det som sades om honom.
34
TR Scriverer 34. καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς Σιμεών, καὶ εἶπε πρὸς Μαριὰμ τὴν μητέρα αὐτοῦ,

Ἰδού, οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραήλ, καὶ εἰς σημεῖον
ἀντιλεγόμενον•

Gr-East 34. καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς Συμεὼν καὶ εἶπεν πρὸς Μαριὰμ τὴν μητέρα αὐτοῦ·

Ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ εἰς σημεῖον
ἀντιλεγόμενον.
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TKIS 34 Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, Hänen äidilleen: "Katso, tämä on pantu
lankeemukseksi ja nousemukseksi monille Israelissa ja merkiksi, jota vastaan puhutaan
FiSTLK2017 34. Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, hänen äidilleen: "Katso, tämä on pantu
lankeamiseksi ja nousemiseksi monelle Israelissa ja merkiksi, jota vastaan sanotaan
Biblia1776 34. Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, hänen äidillensä: katso, tämä on pantu
lankeemiseksi ja nousemiseksi monelle Israelissa, ja merkiksi, jota vastaan sanotaan:
CPR1642 34. Ja Simeon siunais heitä ja sanoi Marialle hänen Äitillens: Cadzo tämä on pandu
langemisexi ja nousemisexi monelle Israelis ja merkixi jota wastan sanotan:
UT1548 34. Ja Simeon hyuestisiugnasi heite/ ia sanoi Marialle henen Eitillens/ Catzo teme ombi
pandu langemisexi/ ia Ylesnousemisexi monen Israelis/ ia sixi merckixi/ cuta wastan sanottan.
Ja Simeon hywästisiunasi heitä/ ja sanoi Marialle hänen äitillensä/ Katos tämä ompi pantu
lankeemiseksi/ ja ylösnousemiseksi monen Israelissa/ ja siksi merkiksi/ kuta wastaan sanotaan.
Ref2016NTSve 34. Och Simeon välsignade dem och sa till Maria, hans mor: Se, denne är satt till
fall och upprättelse för många i Israel, och till ett tecken som blir motsagt.
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TR Scriverer 35. καὶ σοῦ δὲ αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύσεται ῥομφαία• ὅπως ἂν
ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοί.
Gr-East 35. καὶ σοῦ δὲ αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύσεται ῥομφαία, ὅπως ἂν ἀποκαλυφθῶσιν
ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοί.
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TKIS 35 — ja sinunkin sielusi läpi on miekka käyvä — jotta monien sydämen ajatukset tulisivat
ilmi."
FiSTLK2017 35. – ja myös sinun sielusi lävitse on miekka käyvä, että monen sydämen ajatukset
tulisivat ilmi."
Biblia1776 35. (Ja sinunkin sielus lävitse pitää miekan käymän:) että monen sydämen ajatukset
ilmoitettaisiin.
CPR1642 35. Ja sinungin sielus läpidze pitä miecan myös käymän että monen sydämen ajatuxet
ilmoitettaisin.
UT1548 35. Ja sinungin mös sielus läpitze mieckan pite kieumen/ senpälle ette monen
sydhenden aijatoxet pite ilmoitettaman.
Ja sinunkin myös sielusi läwitse miekan pitää käymän/ sen päälle että monen sydämen ajatukset
pitää ilmoitettaman.
Ref2016NTSve 35. Ja, också genom din själ ska ett svärd gå, för att många hjärtans tankar ska
uppenbaras.
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TR Scriverer 36. καὶ ἦν Ἅννα προφῆτις, θυγάτηρ Φανουήλ, ἐκ φυλῆς Ἀσήρ αὕτη

προβεβηκυῖα ἐν ἡμέραις πολλαῖς, ζήσασα ἔτη μετὰ ἀνδρὸς ἑπτὰ ἀπὸ τῆς παρθενίας
αὐτῆς,
Gr-East 36. Καὶ ἦν Ἅννα προφῆτις, θυγάτηρ Φανουήλ, ἐκ φυλῆς Ἀσήρ· αὕτη προβεβηκυῖα
ἐν ἡμέραις πολλαῖς, ζήσασα μετὰ ἀνδρὸς ἔτη ἑπτὰ ἀπὸ τῆς παρθενίας αὐτῆς,
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TKIS 36 Oli naisprofeetta Hanna, Fanuelin tytär, Asserin sukukuntaa. Hän oli käynyt iäkkääksi
elettyään neitsyydestään lähtien seitsemän vuotta miehensä kanssa
FiSTLK2017 36. Oli naisprofeetta, Hanna, Fanuelin tytär, Asserin sukukuntaa. Hän oli tullut jo
vanhaksi. Mentyään neitsyenä naimisiin hän oli elänyt miehensä kanssa seitsemän vuotta,
Biblia1776 36. Ja Anna prophetissa, Phanuelin tytär, Asserin suvusta, se oli joutunut pitkälle ijälle
ja elänyt miehensä kanssa seitsemän ajastaikaa neitsyestänsä,
CPR1642 36. Ja Hanna Prophetissa Phanuelin tytär Asserin sugusta oli joutunut pitkälle ijälle ja
oli elänyt miehens cansa seidzemen ajastaica hänen Neidzydestäns.
UT1548 36. Ja oli Anna Prophetissa Phanuelin Tyter Aserin sughusta teme oli ioutunudh pitkelle
ijelle/ ia oli elenyt miehens cansa seitzemen wootha hene' Neitzydeste's/
Ja oli Anna prophetissa Phanuelin tytär Asserin suwusta tämä oli joutunut pitkälle iälle/ ja oli elänyt
miehensä kanssa seitsemän wuotta häne neitsyydestänsä/
Ref2016NTSve 36. Och där var en profetissa, Hanna, Fanuels dotter, av Asers stam. Hon hade
uppnått hög ålder och hade levt i sju år med sin man från den tid hon var jungfru,
37
TR Scriverer 37. καὶ αὐτὴ χήρα ὡς ἐτῶν ὀγδοηκοντατεσσάρων, ἣ οὐκ ἀφίστατο ἀπὸ τοῦ
ἱεροῦ, νηστείαις καὶ δεήσεσι λατρεύουσα νύκτα καὶ ἡμέραν.
Gr-East 37. καὶ αὐτὴ χήρα ἕως ἐτῶν ὀγδοήκοντα τεσσάρων, ἣ οὐκ ἀφίστατο ἀπὸ τοῦ
ἱεροῦ νηστείαις καὶ δεήσεσι λατρεύουσα νύκτα καὶ ἡμέραν·
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TKIS 37 ja oli leski, (noin) kahdeksankymmenen neljän vuoden ikäinen. Hän ei poistunut
pyhäköstä, vaan palveli Jumalaa paastoin ja rukouksin yötä päivää.

FiSTLK2017 37. ja oli nyt leski, kahdeksankymmenen neljän vuoden ikäinen. Hän ei poistunut
pyhäköstä, vaan palveli siellä Jumalaa paastoilla ja rukouksilla öin ja päivin.
Biblia1776 37. Ja oli leskenä lähes neljäyhdeksättäkymmentä ajastaikaa, ja ei lähtenyt templistä,
palvelemasta Jumalaa paastoissa ja rukouksissa yötä ja päivää.
CPR1642 37. Ja oli leskenä lähes neljä yhdexättäkymmendä ajastaica ja ei lähtenyt Templist
palwelemast Jumalata paastoisa ja rucouxisa yötä ja päiwä.
UT1548 37. Ja oli Lesken lähes Cadexan kymende ia nelie vootta/ Ja ei poislechtenyt Templist
paluelemast Jumala/ Paastoisa ia Rucouxisa ööte ia peiue.
Ja oli leskenä lähes kahdeksankymmentä ja neljä wuotta/ Ja ei pois lähtenyt templistä
palwelemasta Jumalaa/ Paastoissa ja rukouksissa yötä ja päiwää.
Ref2016NTSve 37. och hon (var) (nu) änka omkring åttiofyra år gammal. Hon gick aldrig bort från
templet, utan tjänade där med fastor och böner natt och dag.
38
TR Scriverer 38. καὶ αὕτη αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐπιστᾶσα ἀνθωμολογεῖτο τῷ Κυρίῳ, καὶ ἐλάλει
περὶ αὐτοῦ πᾶσι τοῖς προσδεχομένοις λύτρωσιν ἐν Ἰερουσαλήμ.
Gr-East 38. καὶ αὕτη αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐπιστᾶσα ἀνθωμολογεῖτο τῷ Κυρίῳ καὶ ἐλάλει περὶ
αὐτοῦ πᾶσι τοῖς προσδεχομένοις λύτρωσιν ἐν Ἱερουσαλήμ.
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TKIS 38 Juuri sillä hetkellä hän astui esiin, ylisti Jumalaa ja puhui Hänestä kaikille, jotka
*Jerusalemissa odottivat* lunastusta.
FiSTLK2017 38. Juuri sillä hetkellä hän tuli siihen, ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka
odottivat lunastusta Jerusalemissa.
Biblia1776 38. Ja tämä tuli sillä hetkellä siihen ja kunnioitti myös Herraa, ja puhui hänestä kaikille,
jotka lunastusta Jerusalemissa odottivat.
CPR1642 38. Ja tämä tuli myös sillä hetkellä sijhen ja cunnioidzi HERra ja puhui hänestä caikille
cuin wapautta Jerusalemis odotit.
UT1548 38. Ja mös teme sama sille hetkelle siehen tuli/ ia cu'nioitzi HERRA/ ia puhui heneste
caikille/ iotca Wapadhutta Jerusalemis odhotit.

Ja myös tämä sama sillä hetkellä siihen tuli/ ja kunnioitsi HERRAA/ ja puhui hänestä kaikille/ jotka
wapautta Jerusalemista odotit.
Ref2016NTSve 38. Hon kom dit i samma stund och prisade Herren och talade om honom till alla
dem som väntade på befrielse i Jerusalem.
39
TR Scriverer 39. καὶ ὡς ἐτέλεσαν ἅπαντα τὰ κατὰ τὸν νόμον Κυρίου, ὑπέστρεψαν εἰς τὴν
Γαλιλαίαν, εἰς τὴν πόλιν αὐτῶν Ναζαρέθ.
Gr-East 39. Καὶ ὡς ἐτέλεσαν πάντα τὰ κατὰ τὸν νόμον Κυρίου, ὑπέστρεψαν εἰς τὴν
Γαλιλαίαν εἰς πόλιν ἑαυτῶν Ναζαρέτ.
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TKIS 39 Täytettyään kaiken Herran lain mukaan he palasivat Galileaan, kaupunkiinsa Nasaretiin.
FiSTLK2017 39. Täytettyään kaiken, mikä Herran lain mukaan oli tehtävä, he palasivat Galileaan,
kaupunkiinsa Nasaretiin.
Biblia1776 39. Ja sittekuin he olivat kaikki tehneet Herran lain jälkeen, palasivat he Galileaan,
kaupunkiinsa Natsaretiin.
CPR1642 39. Ja sijttecuin he olit caicki tehnet HERran Lain jälken palaisit he Galilean heidän
Caupungins Nazaretijn.
UT1548 39. Ja sijttequin he olit caiki teuttenyet HERRAn lain ielken/ palasit he Galileaan heiden
Caupu'gijns Nazarettin.
Ja sitten kuin he olit kaikki täyttänyt HERRAN lain jälkeen/ palasit he Galileaan heidän kaupunkiinsa
Nazaretiin.
Ref2016NTSve 39. Och sedan de hade fullgjort allt enligt Herrens lag, vände de tillbaka till
Galileen, till sin stad Nasaret.
40
TR Scriverer 40. Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανε, καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι, πληρούμενον σοφίας•
καὶ χάρις Θεοῦ ἦν ἐπ’ αὐτό.
Gr-East 40. Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανε καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι πληρούμενον σοφίας, καὶ
χάρις Θεοῦ ἦν ἐπ’ αὐτό.

τὸ

δὲ

παιδίον ηὔξανε

καὶ

χάρις Θεοῦ

καὶ

ἐκραταιοῦτο πνεύματι πληρούμενον σοφίας·

to
de
paidion ēuksane kai
ekrataiouto
G3588 G1161 G3813 G837
G2532 G2901
ja
ja
Lapsi
vahvistui
kasvoi

ἐπ’

ἦν

pneumati plēroumenon sofias
G4151
G4678
G4137
viisaudella
hengessä täyttyen

αὐτό

charis Theou ēn
kai
auto
ep
G2532 G5485 G2316 G2258 G1909 G846
armo Jumalan oli
ja
päällä Hänen
TKIS 40 Ja pienokainen kasvoi ja vahvistui (hengessä), ollen täynnä viisautta, ja Jumalan armo oli
Hänen päällään.
FiSTLK2017 40. Mutta lapsi kasvoi, vahvistui hengessä ja täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo oli
hänen päällään.
Biblia1776 40. Mutta lapsi kasvoi ja vahvistui hengessä, ja täytettiin viisaudella, ja Jumalan armo
oli hänen kanssansa.
CPR1642 40. Mutta lapsi caswoi ja wahwistui Henges ja täytettin wijsaudella ja Jumalan armo oli
hänen cansans.
UT1548 40. Mutta Pilti ylescaswoi ia wahwistui Henges/ ia teutettin wijsaudhella/ ia JUMALAN
armo oli henen cansans.
Mutta piltti ylös kaswoi ja wahwistui Hengessä/ ja täytettiin wiisaudella/ ja JUMALAN armo oli
hänen kanssansa.
Ref2016NTSve 40. Och barnet växte och blev stark i anden, fylld av vishet, och Guds nåd var över
honom.
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TR Scriverer 41. Καὶ ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς αὐτοῦ κατ’ ἔτος εἰς Ἰερουσαλὴμ τῇ ἑορτῇ τοῦ
πάσχα.
Gr-East 41. Καὶ ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς αὐτοῦ κατ’ ἔτος εἰς Ἱερουσαλὴμ τῇ ἑορτῇ τοῦ
πάσχα.
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TKIS 41 Hänen vanhempansa vaelsivat vuosittain Jerusalemiin pääsiäisjuhlille.

FiSTLK2017 41. Hänen vanhempansa vaelsivat joka vuosi Jerusalemiin pääsiäisjuhlille.
Biblia1776 41. Ja hänen vanhempansa vaelsivat joka vuosi pääsiäisjuhlille Jerusalemiin.
CPR1642 41. JA hänen wanhemmans waelsit joca wuosi Pääsiäis juhlalle Jerusalemijn:
UT1548 41. Ja henen Wanhemans waelsit ioca wosi päsieis iuhlalle Jerusalemin/
Ja hänen wanhempansa waelsit joka wuosi pääsiäisjuhlalle Jerusalemiin/
Ref2016NTSve 41. Och hans föräldrar gick årligen vid påskhögtiden till Jerusalem.
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TR Scriverer 42. καὶ ὅτε ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα, ἀναβάντων αὐτῶν εἰς Ἰεροσόλυμα κατὰ τὸ
ἔθος τῆς ἑορτῆς,
Gr-East 42. καὶ ὅτε ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα, ἀναβάντων αὐτῶν εἰς Ἱεροσόλυμα κατὰ τὸ
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TKIS 42 Hänen ollessaan kaksitoistavuotias he vaelsivat ylös (Jerusalemiin) juhlan tavan
mukaan.
FiSTLK2017 42. Kun hän oli kaksitoistavuotias, he menivät sinne ylös juhlan tavan mukaan.
Biblia1776 42. Ja kuin hän kahdentoistakymmenen ajastajan vanha oli, menivät he Jerusalemiin
juhlapäivän tavan jälkeen.
CPR1642 42. Ja cuin hän jo caxitoistakymmendä ajastaica wanha oli menit he Jerusalemijn
juhlapäiwän tawan jälken:
UT1548 42. ia quin hen io oli caxitoistakymenen woothinen ylesmenit he Jerusalemin iuhla
peiuen tauan ielken/
ja kuin hän jo oli kaksitoistakymmenen wuotinen ylösmenit he Jerusalemiin juhlapäiwän tawan
jälkeen/
Ref2016NTSve 42. Och då han var tolv år gammal gick de upp till Jerusalem, som seden var vid
högtiden.

43
TR Scriverer 43. καὶ τελειωσάντων τὰς ἡμέρας, ἐν τῷ ὑποστρέφειν αὐτούς, ὑπέμεινεν
Ἰησοῦς ὁ παῖς ἐν Ἰερουσαλήμ• καὶ οὐκ ἔγνω Ἰωσὴφ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ•
Gr-East 43. καὶ τελειωσάντων τὰς ἡμέρας, ἐν τῷ ὑποστρέφειν αὐτοὺς ὑπέμεινεν Ἰησοῦς
ὁ παῖς ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ οὐκ ἔγνω Ἰωσὴφ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ.
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TKIS 43 Heidän vietettyään päivät loppuun jäi Jeesus-poika Jerusalemiin heidän lähtiessään
paluumatkalle, eivätkä *Joosef ja Hänen äitinsä* huomanneet sitä.
FiSTLK2017 43. Kun ne päivät olivat kuluneet ja he lähtivät kotiin, Jeesus-poika jäi Jerusalemiin,
eivätkä Joosef ja hänen äitinsä tienneet sitä,
Biblia1776 43. Ja kuin ne päivät olivat kuluneet, siinä kuin he palasivat, jäi poikainen Jesus
Jerusalemiin: jota ei Joseph ja hänen äitinsä huomanneet,
CPR1642 43. Ja cuin ne päiwät olit culunet palaisit he cotians ja poicainen Jesus jäi Jerusalemijn
jota ei hänen wanhemmans huomannet waan luulit hänen olewan seuras.
UT1548 43. ia quin peiuet olit teutetyt/ palasit he cotians/ nin Pilti IesuS ieij Jerusalemin/ ia eike
homanet henen wanhemans. Waan he lwlit henen oleuan seuras.
ja kuin päiwät olit täytetyt/ palasit he kotiansa/ ja piltti Jesus jäi Jerusalemiin/ ja eikä huomanneet
hänen wanhempansa. Waan he luulit hänen olewan seurassa.
Ref2016NTSve 43. När de hade avslutat dagarna och gick hem igen, blev pojken Jesus kvar i
Jerusalem men Josef och hans mor visste inte (om det).
44
TR Scriverer 44. νομίσαντες δὲ αὐτὸν ἐν τῇ συνοδίᾳ εἶναι, ἦλθον ἡμέρας ὁδόν, καὶ
ἀνεζήτουν αὐτὸν ἐν τοῖς συγγενέσι καὶ ἐν τοῖς γνωστοῖς•
Gr-East 44. νομίσαντες δὲ αὐτὸν ἐν τῇ συνοδίᾳ εἶναι ἦλθον ἡμέρας ὁδὸν καὶ ἀνεζήτουν
αὐτὸν ἐν τοῖς συγγενέσι καὶ τοῖς γνωστοῖς·
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TKIS 44 Arvellen Hänen olevan matkaseurueessa he kulkivat päivänmatkan ja etsivät Häntä
sukulaisten ja tuttavien joukosta.
FiSTLK2017 44. vaan he olettivat hänen olevan matkaseurueessa ja kulkivat päivänmatkan ja
etsivät häntä sukulaisten ja tuttavien joukosta;
Biblia1776 44. Vaan luulivat hänen olevan seurassa. Ja he kävivät yhden päivän matkan, ja etsivät
häntä lankoin ja tuttavien seassa.
CPR1642 44. Ja he käwit yhden päiwäcunnan ja edzeit händä langoins ja tuttawains seas.
UT1548 44. Ja edheskeuit yhden peiuekunnan/ ia etzit hende Langoins ia Tuttawains sekan.
Ja edeskäwit yhden päiwäkunnan/ ja etsit häntä lankojens ja tuttawains sekaan.
Ref2016NTSve 44. Då de trodde att han var med i ressällskapet, gick de en dagsresa och sökte
efter honom bland släktingar och vänner.
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TR Scriverer 45. καὶ μὴ εὑρόντες αὐτόν, ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλήμ, ζητοῦντες αὐτόν.
Gr-East 45. καὶ μὴ εὑρόντες αὐτόν ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ ζητοῦντες αὐτόν.
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TKIS 45 Kun eivät löytäneet (Häntä), he palasivat Jerusalemiin Häntä etsimään.
FiSTLK2017 45. mutta kun eivät löytäneet, he palasivat Jerusalemiin etsimään häntä.
Biblia1776 45. Ja kuin ei he häntä löytäneet, palasivat he Jerusalemiin, etsien häntä.
CPR1642 45. Ja cuin ei he händä löytänet palaisit he Jerusalemijn händä edzimän.

UT1548 45. Ja quin ei he hende leuteneet/ palasit he Jerusalemin ia etzit hende.
Ja kuin ei he häntä löytäneet/ palasit he Jerusalemiin ja etsit häntä.
Ref2016NTSve 45. När de inte fann honom, gick de till Jerusalem igen och sökte efter honom.
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TR Scriverer 46. καὶ ἐγένετο, μεθ’ ἡμέρας τρεῖς εὗρον αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ, καθεζόμενον ἐν
μέσῳ τῶν διδασκάλων, καὶ ἀκούοντα αὐτῶν, καὶ ἐπερωτῶντα αὐτούς.
Gr-East 46. καὶ ἐγένετο μεθ’ ἡμέρας τρεῖς εὗρον αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ καθεζόμενον ἐν μέσῳ
τῶν διδασκάλων καὶ ἀκούοντα αὐτῶν καὶ ἐπερωτῶντα αὐτούς·
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TKIS 46 Kolmen päivän kuluttua he löysivät Hänet pyhäköstä istumassa opettajain keskellä, ja
Hän kuunteli heitä ja kyseli heiltä.
FiSTLK2017 46. Tapahtui, että he kolmen päivän kuluttua löysivät hänet pyhäköstä istumassa
opettajien keskellä heitä kuunnellen ja heiltä kysellen.
Biblia1776 46. Ja tapahtui kolmen päivän perästä, että he löysivät hänen templissä istuvan
opettajain keskellä, kuultelevan heitä ja kysyvän heiltä.
CPR1642 46. Ja tapahtui colmannen päiwän perästä että he löysit hänen istuwan Templis
opettajain keskellä cuuldelewan heitä ja kysywän heille.
UT1548 46. Ja se tapachtui/ colmanen peiuen peräst/ leudhit he henen Templis istuuan
Opettaijadhen keskelle/ cwldeleuan heite/ ia kysyuen heille.
Ja se tapahtui/ kolmannen päiwän perästä/ löydit he hänen templissä istuwan opettajaiden
keskellä/ kuuntelewan heitä/ ja kysywän heille.
Ref2016NTSve 46. Och det hände efter tre dagar att de fann honom i templet. Han satt mitt bland
lärarna och hörde på dem och ställde frågor till dem.

47
TR Scriverer 47. ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες αὐτοῦ ἐπὶ τῇ συνέσει καὶ ταῖς
ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ.
Gr-East 47. ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες αὐτοῦ ἐπὶ τῇ συνέσει καὶ ταῖς ἀποκρίσεσιν
αὐτοῦ.
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TKIS 47 Kaikki Häntä kuuntelevat ihmettelivät Hänen ymmärrystään ja vastauksiaan.
FiSTLK2017 47. Kaikki, jotka häntä kuuntelivat, ihmettelivät hänen ymmärrystään ja
vastauksiaan.
Biblia1776 47. Ja kaikki, jotka hänen kuulivat, hämmästyivät hänen ymmärrystänsä ja
vastauksiansa.
CPR1642 47. Ja caicki jotca hänen cuulit hämmästyit hänen ymmärrystäns ja wastaustans.
UT1548 47. Ja caiki iotca henen cwlit hemmestuit ylitze henen ymmerdhyxens ia wastauxens.
Ja kaikki jotka hänen kuulit hämmästyit ylitse hänen ymmärryksensä ja wastauksensa.
Ref2016NTSve 47. Och alla som hörde honom blev häpna över hans förstånd och svar.
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TR Scriverer 48. καὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν• καὶ πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἶπε,

Τέκνον, τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως; ἰδού, ὁ πατήρ σου κἀγὼ ὀδυνώμενοι ἐζητοῦμέν σε.
Gr-East 48. καὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἶπε· Τέκνον,
τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως; ἰδοὺ ὁ πατήρ σου κἀγὼ ὀδυνώμενοι ἐζητοῦμέν σε.
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TKIS 48 Hänet nähdessään *Hänen vanhempansa* hämmästyivät ja Hänen äitinsä sanoi Hänelle:
"Lapsi, miksi olet meille näin tehnyt? Katso, isäsi ja minä olemme huolestuneina etsineet sinua."
FiSTLK2017 48. Hänet nähdessään hänen vanhempansa hämmästyivät, ja hänen äitinsä sanoi
hänelle: "Poikani, miksi teit meille näin? Katso, sinun isäsi ja minä olemme huolestuneina etsineet
sinua."
Biblia1776 48. Ja kuin he hänen näkivät, niin he hämmästyivät, ja hänen äitinsä sanoi hänelle:
Poikani, miksis meille näin teit? katso, sinun isäs ja minä olemme murehtien etsineet sinua.
CPR1642 48. Ja cuin he hänen näit nijn he ihmettelit ja hänen Äitins sanoi hänelle: Poican mixis
meille näin teit? cadzo sinun Isäs ja minä olemma murehtien edzinet sinua.
UT1548 48. Ja quin he henen neit ihmettelit he/ Ja sanoi henen Eitins henelle/ Poican/ Mixi sine
meille neijn teit? Catzo/ sinun Ises ia mine olem murehtien etzinyet sinua.
Ja kuin he hänen näit ihmettelit he/ Ja sanoi hänen äitinsä hänelle/ Poikani/ Miksi sinä meille näin
teit? Katso/ sinun isäsi ja minä olen murehtien etsineet sinua.
Ref2016NTSve 48. Då de nu fick se honom, förundrade de sig mycket, och hans mor sa till
honom: Son, varför har du gjort detta mot oss? Se, din far och jag har med mycket oro sökt efter
dig.
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TR Scriverer 49. καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, Τί ὅτι ἐζητεῖτέ με; οὐκ ᾔδειτε ὅτι ἐν τοῖς τοῦ
πατρός μου δεῖ εἶναί με;
Gr-East 49. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς· Τί ὅτι ἐζητεῖτέ με; οὐκ ᾔδειτε ὅτι ἐν τοῖς τοῦ πατρός
μου δεῖ εἶναί με;
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TKIS 49 Hän sanoi heille: "Mitä minua olette etsineet? Ettekö tienneet, että minun täytyy olla
niissä, mitkä Isäni ovat?"

FiSTLK2017 49. Hän sanoi heille: "Mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, että minun pitää olla
niissä, mitkä minun Isäni ovat?"
Biblia1776 49. Ja hän sanoi heille: mitäs te minua etsitte? ettekö tienneet, että minun pitää niissä
oleman, jotka minun Isäni ovat?
CPR1642 49. Ja hän sanoi heille: mitästä te minua idzitte? Ettäkö tiennet että minun pitä nijsä
oleman jotca minun Isäni owat?
UT1548 49. Ja hen sanoi heiden tyge's/ Mite se on ette te etzitte minua? Ettekö te tietenyet ette
minun pite nijse oleman/ iotca minun Iseni ouat?
Ja hän sanoi heidän tykönsä/ Mitä se on että te etsitte minua? Ettekö te tietäneet että minun pitää
niissä oleman/ jotka minun Isäni owat?
Ref2016NTSve 49. Då svarade han dem: Varför sökte ni mig? Visste ni inte att jag måste ägna
mig åt det som tillhör min Fader?
50 TR Scriverer 50. καὶ αὐτοὶ οὐ συνῆκαν τὸ ῥῆμα ὃ ἐλάλησεν αὐτοῖς.
Gr-East 50. καὶ αὐτοὶ οὐ συνῆκαν τὸ ῥῆμα ὃ ἐλάλησεν αὐτοῖς.
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TKIS 50 Mutta he eivät ymmärtäneet sitä sanaa, jonka Hän heille puhui.

FiSTLK2017 50. Mutta he eivät ymmärtäneet sitä sanaa, jonka hän heille puhui.
Biblia1776 50. Ja ei he ymmärtäneet sitä sanaa, jonka hän heille sanoi.
CPR1642 50. Ja ei he ymmärtänet sitä sana cuin hän heille sanoi.
UT1548 50. Ja eiuet he ymmertenyet site Sana ionga hen heille puhui.
Ja eiwät he ymmärtäneet sitä sanaa jonka hän heille puhui.
Ref2016NTSve 50. Men de förstod inte de ord som han talade till dem.
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TR Scriverer 51. καὶ κατέβη μετ’ αὐτῶν, καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρέθ• καὶ ἦν ὑποτασσόμενος
αὐτοῖς. καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ διετήρει πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς.
Gr-East 51. καὶ κατέβη μετ’ αὐτῶν καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρέτ, καὶ ἦν ὑποτασσόμενος αὐτοῖς.
καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ διετήρει πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς.
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TKIS 51 Niin Hän kulki alas heidän kanssansa ja tuli Nasaretiin ja oli heille alamainen. Ja Hänen
äitinsä kätki kaikki nämä sanat sydämeensä.
FiSTLK2017 51. Hän lähti heidän kanssaan, tuli Nasaretiin ja oli heille alamainen. Mutta hänen
äitinsä talletti kaikki nämä sanat sydämeensä.
Biblia1776 51. Ja hän meni alas heidän kanssansa ja tuli Natsaretiin, ja oli heille alamainen. Ja
hänen äitinsä kätki kaikki nämät sanat sydämeensä.
CPR1642 51. Ja hän meni alas heidän cansans ja tuli Nazarethijn ja oli heille alammainen. Mutta
hänen äitins kätki caicki nämät sanat sydämehens.
UT1548 51. Ja hen alasmeni heiden cansans/ ia tuli Nazarettin/ ia oli heille alamaine'. Mutta
henen Eitins ketki caiki nämet sanat sydhemehens.
Ja hän alas meni heidän kanssansa/ ja tuli Nazaretiin/ ja oli heille alamainen. Mutta hänen äitinsä
kätki kaikki nämät sanat sydämehensä.
Ref2016NTSve 51. Därefter följde han med dem ner och kom till Nasaret och var lydig mot dem.
Men hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta.
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TR Scriverer 52. Καὶ Ἰησοῦς προέκοπτε σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ, καὶ χάριτι παρὰ Θεῷ καὶ
ἀνθρώποις.
Gr-East 52. Καὶ Ἰησοῦς προέκοπτε σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ καὶ χάριτι παρὰ Θεῷ καὶ
ἀνθρώποις.
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TKIS 52 Mutta Jeesus varttui viisaudessa ja kasvussa* ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä.
FiSTLK2017 52. Jeesus varttui viisaudessa, iässä ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä.
Biblia1776 52. Ja Jesus menestyi viisaudessa ja ijässä ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä.
CPR1642 52. Ja Jesus menestyi wijsaudes ja ijäs ja armos Jumalan ja ihmisten edesä.
UT1548 52. Ja IesuS menestui wisaudhes/ ia ijes/ ia Armos JUMALAN ia Inhimisten edes.
Ja Jesus menestyi wiisaudessa/ ja ijässä/ ja armossa JUMALAN ja ihmisten edessä.
Ref2016NTSve 52. Och Jesus växte till i vishet och ålder och välbehag inför Gud och människor.

Luukas 3 (Luke 3)
1
TR Scriverer 1. Ἐν ἔτει δὲ πεντεκαιδεκάτῳ τῆς ἡγεμονίας Τιβερίου Καίσαρος,

ἡγεμονεύοντος Ποντίου Πιλάτου τῆς Ἰουδαίας, καὶ τετραρχοῦντος τῆς Γαλιλαίας
Ἡρώδου, Φιλίππου δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ τετραρχοῦντος τῆς Ἰτουραίας καὶ
Τραχωνίτιδος χώρας, καὶ Λυσανίου τῆς Ἀβιληνῆς τετραρχοῦντος,
Gr-East 1. Ἐν ἔτει δὲ πεντεκαιδεκάτῳ τῆς ἡγεμονίας Τιβερίου Καίσαρος, ἡγεμονεύοντος

Ποντίου Πιλάτου τῆς Ἰουδαίας, καὶ τετραρχοῦντος τῆς Γαλιλαίας Ἡρῴδου, Φιλίππου
δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ τετραρχοῦντος τῆς Ἰτουραίας καὶ Τραχωνίτιδος χώρας, καὶ
Λυσανίου τῆς Ἀβιληνῆς τετραρχοῦντος,
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TKIS 1 Viidentenätoista keisari Tiberiuksen hallitusvuotena, kun Pontius Pilatus oli Juudean
maaherrana ja Herodes Galilean neljännesruhtinaana ja hänen veljensä Filippus Iturean ja
Trakonitiinmaan neljännesruhtinaana ja Lysanias Abilenen neljännesruhtinaana,
FiSTLK2017 1. Viidentenätoista keisari Tiberiuksen hallitusvuotena, kun Pontius Pilatus oli
Juudean maaherrana ja Herodes Galilean neljännesruhtinaana ja hänen veljensä Filippos Iturean
ja Trakonitiin maan neljännesruhtinaana ja Lysanias Abilenen neljännesruhtinaana,
Biblia1776 1. Mutta viidennellätoistakymmenellä keisari Tiberiuksen hallituksen vuodella, kuin
Pontius Pilatus oli Juudean maaherra, ja Herodes tetrarka Galileassa, ja hänen veljensä Philippus

tetrarka Itureassa ja Trakonitin maakunnassa, ja Lysanias oli tetrarka Abilenessä,
CPR1642 1. WIidennellä toistakymmenellä wuodella Keisar Tiberiuxen wallan alla cosca Pontius
Pilatus Judean Maanherra oli ja Herodes Galileas Tetrarcha oli ja hänen weljens Philippus oli
Tetrarcha Itureas ja Trachonitin maacunnas
UT1548 1. WIdhel sijs toistakymmenel wodhel Keisarin Tiberiusen Wallan aialla/ coska Pontius
Pilatus Judean Waldamies oli/ Ja Herodes yxi Neliesructinas Galileas oli/ ia henen weliens
Philippus oli Neliesructinas Itureas/ Ja sijnä Trachonitin Ma ku'nas/
Wiidellä siis toistakymmenellä wuodella keisari Tiberiuksen wallan ajalla/ koska Pontius Pilatus
Judean waltamies oli/ Ja Herodes yksi neljäsruhtinas Galileassa oli/ ja hänen weljensä Philippus oli
neljäsruhtinas Itureassa/ Ja siinä Trachonitin maakunnassa/
Ref2016NTSve 1. Men i femtonde året av kejsar Tiberius regering när Pontius Pilatus var
landshövding i Judeen, och Herodes var tetrark i Galileen, och Filippus, hans bror, tetrark i Itureen
och i landet Trakonitis, och Lysanias tetrark i Abilene,
2
TR Scriverer 2. ἐπ’ ἀρχιερέων Ἅννα καὶ Καϊάφα, ἐγένετο ῥῆμα Θεοῦ ἐπὶ Ἰωάννην τὸν τοῦ
Ζαχαρίου υἱὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ.
Gr-East 2. ἐπὶ ἀρχιερέως Ἅννα καὶ Καϊάφα, ἐγένετο ῥῆμα Θεοῦ ἐπὶ Ἰωάννην τὸν
Ζαχαρίου υἱὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ.
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TKIS 2 kun Hannas ja Kaifas olivat ylipappeina, tuli Jumalan sana Johannekselle, Sakariaan
pojalle, autiomaassa.
FiSTLK2017 2. siihen aikaan kun Hannas oli ylipappina, sekä myös Kaifas [3] , tuli Jumalan sana
Johannekselle, Sakariaan pojalle, erämaassa
Biblia1776 2. Kuin Hannas ja Kaiphas ylimmäiset papit olivat: silloin tapahtui Jumalan sana
Johannekselle Sakariaan pojalle korvessa,
CPR1642 2. Ja Lysanias oli Tetrarcha Abilenes cosca Hanna ja Caiphas ylimmäiset Papit olit:
silloin tapahtui Jumalan käsky Johannexelle Zacharian pojalle corwes.
UT1548 2. Ja Lysanias oli Abilenen Neliesructinas/ Coska Hannas ia Caiphas olit Ylimeiset Papit/
silloin tapactui Jumala' käsky Joha'nesen Zacharia' poian tyge corues.

Ja Lysanius oli Abilenen neljäsruhtinas/ Koska Hannas ja Kaifas olit ylimmäiset papit/ silloin
tapahtui Jumalan käsky Johanneksen Zacharian pojan tykö korwessa.
Ref2016NTSve 2. när Hannas och Kaifas var överstepräster, kom Guds ord till Johannes, Sakarias
son, i öknen.
3
TR Scriverer 3. καὶ ἦλθεν εἰς πᾶσαν τὴν περίχωρον τοῦ Ἰορδάνου, κηρύσσων βάπτισμα
μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν•
Gr-East 3. καὶ ἦλθεν εἰς πᾶσαν τὴν περίχωρον τοῦ Ἰορδάνου κηρύσσων βάπτισμα
μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν,

καὶ

ἦλθεν

εἰς

πᾶσαν

τὴν

περίχωρον τοῦ

Ἰορδάνου κηρύσσων βάπτισμα

kai
pasan tēn
Iordanou
ēlthen eis
perichōron tou
G2532 G2064 G1519 G3956 G3588 G4066
G3588 G2446
ja
kaikkeen
Jordanin
hän lähti
ympäristöön

μετανοίας

εἰς

ἄφεσιν

kēryssōn baptisma
G908
G2784
julistaen kastetta

ἁμαρτιῶν·

eis
afesin
metanoias
hamartiōn
G3341
G1519 G859
G266
mielenmuutoksen
anteeksisaamiseksisyntien
TKIS 3 Hän vaelsi kaikessa Jordanin ympäristössä saarnaten mielenmuutoksen kastetta syntien
anteeksisaamiseksi,
FiSTLK2017 3. Hän meni kaikkiin Jordanin lähiseutuihin ja saarnasi mielenmuutoksen kastetta
syntien anteeksisaamiseksi,
Biblia1776 3. Ja hän tuli kaikkiin maan paikkoihin Jordanin ympäri ja saarnasi parannuksen
kastetta syntein anteeksi antamiseksi,
CPR1642 3. Ja hän tuli caickijn maan paickoihin Jordanin ymbärins ja saarnais parannuxen
castetta syndein andexi andamisexi.
UT1548 3. Ja hen tuli caickijn Manpaickoin Jordanin ymberins/ Ja sarnasi Paranoxen Castet
syndein andexi andamisexi.
Ja hän tuli kaikkiin maan paikkoihin Jordanin ympärinsä/ Ja saarnasi parannuksen kastetta syntein
anteeksiantamiseksi.
Ref2016NTSve 3. Och han gick ut och predikade i hela trakten omkring Jordan omvändelsens
dop till syndernas förlåtelse,
4
TR Scriverer 4. ὡς γέγραπται ἐν βίβλῳ λόγων Ἠσαΐου τοῦ προφήτου, λέγοντος, Φωνὴ
βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου• εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους
αὐτοῦ.

Gr-East 4. ὡς γέγραπται ἐν βίβλῳ λόγων Ἡσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· Φωνὴ

βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑ τοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ·
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TKIS 4 niin kuin on kirjoitettu profeetta Jesajan sanojen kirjassa, hänen, joka sanoo: "Huutavan
ääni autiomaassa: Valmistakaa Herran tie, tehkää Hänen polkunsa suoriksi.
FiSTLK2017 4. kuten on kirjoitettuna profeetta Jesajan sanojen kirjassa: "Airuen ääni kuuluu
erämaassa: 'Valmistakaa Herralle tie, tehkää hänen polkunsa tasaisiksi.'
Biblia1776 4. Niinkuin kirjoitettu on Jesaias prophetan saarnaraamatussa, joka sanoo: huutavan
ääni on korvessa: valmistakaat Herran tietä ja tehkäät hänen polkunsa oikiaksi.
CPR1642 4. Nijncuin kirjoitettu on Esaian Prophetan saarna ramatus joca sano: huutawa äni on
corwes walmistacat HERran tietä ja tehkät hänen polcuns oikiaxi.
UT1548 4. Ninquin kirioitettu ombi Esaian Prophetan sarnan Ramatus ioca sanopi/ Hwtauaisen
äni on Corues/ Walmistacat HERRAN tiete/ ia tehcket henen Polghuns oikeaxi.
Niinkuin kirjoitettu ompi Esaian prophetan saarnan Raamatussa joka sanoopi/ Huutawaisen ääni on
korwessa/ Walmistakaat HERRAN tietä/ ja tehkäät hänen polkunsa oikeaksi.
Ref2016NTSve 4. såsom det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord, då han säger: En röst
ropar i öknen: Bered Herrens väg, gör hans stigar raka.
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TR Scriverer 5. πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται, καὶ πᾶν ὄρος καὶ βουνὸς ταπεινωθήσεται•
καὶ ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς εὐθείαν, καὶ αἱ τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας•
Gr-East 5. πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται καὶ πᾶν ὄρος καὶ βουνὸς ταπεινωθήσεται, καὶ
ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς εὐθείαν καὶ αἱ τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας,
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TKIS 5 Kaikki laaksot täytettäköön ja jokainen vuori ja kukkula alennettakoon ja mutkat tulkoot
suoriksi ja koleikot tasaisiksi teiksi,
FiSTLK2017 5. Kaikki rotkot täytettäköön, kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon, mutkat tulkoot
suoriksi ja koleikot tasaisiksi teiksi,
Biblia1776 5. Kaikki laaksot pitää täytettämän ja kaikki vuoret ja mäet alennettaman, väärät pitää
ojennettaman, ja koliat tasaiseksi tieksi tehtämän,
CPR1642 5. Caicki laxot pitä täytettämän ja caicki wuoret ja mäet alettaman wäärät pitä
ojettaman ja coleat tasaiseixi teixi tehtämän
UT1548 5. Caiki Laxot pite teutettemen/ ia caiki Woret ia Mäghet pite alettaman/ Ja mitke wäret
ouat ne pite oijettaman/ ia mitke coleat ouat ne pite tasaisexi matkaxi tuleman/
Kaikki laakso pitää täytettämän/ ja kaikki wuoret ja mäet pitää alettaman/ Ja mitkä wäärat owat ne
pitää oijettaman/ ja mitä koleat owat ne pitää tasaiseksi matkaksi tuleman/
Ref2016NTSve 5. Alla dalar ska fyllas och alla berg och höjder ska sänkas. Och det som är
krokigt ska bli rakt, och ojämna vägar (ska bli) jämna,
6 TR Scriverer 6. καὶ ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ.
Gr-East 6. καὶ ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ.
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TKIS 6 ja kaikki liha on näkevä Jumalan autuuden."
FiSTLK2017 6. ja kaikki liha on näkevä Jumalan pelastuksen."
Biblia1776 6. Ja kaikki liha pitää näkemän Jumalan autuuden.

CPR1642 6. Ja caicki liha pitä näkemän Jumalan autuden.
UT1548 6. Ja caiki Liha pite näkemen JUMALAN Terueydhen.
Ja kaikki liha pitää näkemän JUMALAN terweyden.
Ref2016NTSve 6. och alla människor ska se Guds frälsning.
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TR Scriverer 7. Ἔλεγεν οὖν τοῖς ἐκπορευομένοις ὄχλοις βαπτισθῆναι ὑπ’ αὐτοῦ,
Γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς;
Gr-East 7. Ἔλεγεν οὖν τοῖς ἐκπορευομένοις ὄχλοις βαπτισθῆναι ὑπ’ αὐτοῦ· Γεννήματα
ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς;
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TKIS 7 Niin hän sanoi kansalle, joka meni hänen kastettavakseen: "Kyykäärmeitten sikiöt, kuka on
neuvonut teitä pakenemaan tulevaa vihaa?
FiSTLK2017 7. Hän sanoi kansalle, joka vaelsi hänen kastettavakseen: "Te kyykäärmeitten sikiöt,
kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaa vihaa?
Biblia1776 7. Niin hän sanoi kansalle, joka tuli antamaan itsiänsä kastaa häneltä: te kyykärmetten
sikiät, kuka teitä neuvoi välttämään tulevaista vihaa?
CPR1642 7. NIin hän sanoi Canssalle joca tuli andaman idziäns casta häneldä: te kärmen sikiät
cuca on teidän opettanut wälttämän tulewaista wiha?
UT1548 7. Nin sanoi hen sis Canssalle ioca vloskeui andaman heidens casta henelde/ Te
Kykermetten sikiet/ Cuca ombi teille osottanut ette teiden pideis welteme' sen tuleuaisen Wihan?
Niin sanoi hän siis kansalle joka ylos käwi antamaan heidän kastaa häneltä/ Te kyykäärmeitten
sikiät/ Kuka ompi teille osoittanut että teidän pitäisi wälttämän tulewaisen wihan?
Ref2016NTSve 7. När folk kom ut i stora skaror för att låta döpa sig av honom sa han till dem: Ni
huggormsyngel! Vem har intalat er att ni ska slippa undan den kommande vreden?
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TR Scriverer 8. ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας• καὶ μὴ ἄρξησθε λέγειν ἐν
ἑαυτοῖς, Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ• λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ Θεὸς ἐκ τῶν λίθων
τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ.
Gr-East 8. ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας· καὶ μὴ ἄρξησθε λέγειν ἐν
ἑαυτοῖς, πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ· λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ Θεὸς ἐκ τῶν λίθων
τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ.
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TKIS 8 Tehkää siis mielenmuutoksen mukaisia hedelmiä, älkääkä alkako sanoa mielessänne:
Meillä on isänä Aabraham, sillä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia
Aabrahamille.
FiSTLK2017 8. Tehkää sen tähden mielenmuutoksen mukaisia hedelmiä, älkääkä ruvetko
sanomaan mielessänne: 'Onhan meillä isänä Aabraham', sillä sanon teille, että Jumala voi näistä
kivistä herättää lapsia Aabrahamille.
Biblia1776 8. Tehkäät siis soveliaat parannuksen hedelmät ja älkäät ruvetko sanomaan
itsellänne: Abraham on meidän isämme; sillä minä sanon teille, että Jumala taitaa näistä kivistä
herättää Abrahamille lapset.
CPR1642 8. Tehkät otolliset parannuxen hedelmät ja älkät ruwetco sanoman idzellän: Abraham
on meidän Isäm: sillä minä sanon teille: Jumala woi näistä kiwistä herättä Abrahamille pojat.
UT1548 8. Tehcket sis otoliset Paranoxen hedhelmet/ ia elkette ruuetko sanoman itzellen/
Abraham ombi meiden Isen. Sille mine sanon teille/ Ette JUMALA woipi neiste Kiuiste ylesherettä
poighat Abrahamille.
Tehkäät siis otolliset parannuksen hedelmät/ ja älkäätte ruwetko sanomaan itsellen/ Abraham ompi
meidän isän. Sillä minä sanon teille/ Etta JUMALA woipi näistä kiwistä ylös herättää pojat

Abrahamille.
Ref2016NTSve 8. Bär därför sådan frukt som tillhör omvändelsen, och börja inte säga för er
själva: Vi har Abraham till fader, för jag säger er, att Gud kan uppväcka barn åt Abraham av dessa
stenar.
9
TR Scriverer 9. ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται• πᾶν οὖν δένδρον
μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.
Gr-East 9. ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον μὴ
ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.
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TKIS 9 Jo on myös kirves pantu puitten juurelle. Niin jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää,
hakataan pois ja heitetään tuleen."
FiSTLK2017 9. Kirves on jo pantu puitten juurelle: jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää,
hakataan siis pois ja heitetään tuleen."
Biblia1776 9. Mutta jo on myös kirves pantu puiden juurelle; sentähden jokainen puu, joka ei tee
hyvää hedelmää, hakataan pois ja tuleen heitetään.
CPR1642 9. Mutta jo on kirwes pandu puiden juurelle jocainen puu joca ei tee hywä hedelmätä se
hacatan poicki ja heitetän tuleen.
UT1548 9. Mutta io nyt ombi Kirues Puiden iurelle pandu/ Jocainen sis Pw quin ei teghe hyue
hedhelmet/ se poickihacatan/ ia Tuleen heiteten.
Mutta jo nyt ompi kirwes puiden juurelle pantu/ Jokainen siis puu kuin ei tee hywää hedelmät/ se
pois hakataan/ ja tuleen heitetään.
Ref2016NTSve 9. Och redan är också yxan satt till roten på träden. Därför blir vart och ett träd
som inte bär god frukt avhugget och kastat i elden.
10 TR Scriverer 10. καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ ὄχλοι, λέγοντες, Τί οὖν ποιήσομεν;

Gr-East 10. Καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ ὄχλοι λέγοντες· Τί οὖν ποιήσωμεν;
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TKIS 10 Kansa kysyi häneltä sanoen: "Mitä meidän siis on tehtävä?"
FiSTLK2017 10. Kansa kysyi häneltä sanoen: "Mitä meidän siis pitää tehdä?"
Biblia1776 10. Ja kansa kysyi häneltä, sanoen: mitä meidän pitää tekemän?
CPR1642 10. JA Canssa kysyi hänelle sanoden: mitästä meidän pitä tekemän?
UT1548 10. Ja Canssa kysyi henelle sanoden/ Mite sis meiden pite tekeme'?
Ja kansa kysyi häneltä sanoen/ Mitä siis meidän pitää tekemän?
Ref2016NTSve 10. Och folket frågade honom och sa: Vad ska vi då göra?
11
TR Scriverer 11. ἀποκριθεὶς δὲ λέγει αὐτοῖς, Ὁ ἔχων δύο χιτῶνας, μεταδότω τῷ μὴ
ἔχοντι• καὶ ὁ ἔχων βρώματα ὁμοίως ποιείτω.
Gr-East 11. ἀποκριθεὶς δὲ λέγει αὐτοῖς· Ὁ ἔχων δύο χιτῶνας μεταδότω τῷ μὴ ἔχοντι, καὶ
ὁ ἔχων βρώματα ὁμοίως ποιείτω.
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TKIS 11 Hän vastasi ja sanoi heille: "Jolla on kaksi ihokasta, antakoon toisen sille, jolla ei ole
yhtään, ja jolla on ruokaa tehköön samoin."
FiSTLK2017 11. Hän vastasi ja sanoi heille: "Jolla on kaksi paitaa, antakoon toisen sille, joka on
ilman; ja se, jolla on ruokaa, tehköön samoin."
Biblia1776 11. Niin hän vastaten sanoi heille: jolla on kaksi hametta, antakaan sille, jolla ei yhtään
ole, ja jolla on ruokaa, hän tehkään myös niin.
CPR1642 11. Nijn hän wastaten sanoi heille: jolla on caxi hametta andacan sille jolla ei yhtän ole
ja jolla on ruoca hän tehkän myös nijn.

UT1548 11. Nin hen wastate' sanoi heille/ Jolla ombi caxi hametta/ andacan iolla ei ychten ole/
Ja iolla ombi Rocha/ hen tehcken samallamoto.
Niin hän wastaten sanoi heille/ Jolla ompi kaksi hametta/ antakaan jolla ei yhtään ole/ Ja jolla ompi
ruoka/ hän tehkään samalla muotoa.
Ref2016NTSve 11. Han svarade och sa till dem: Den som har två livklädnader, han ska dela med
sig åt den som ingen har, och den som har mat, han ska göra på samma sätt.
12
TR Scriverer 12. ἦλθον δὲ καὶ τελῶναι βαπτισθῆναι, καὶ εἶπον πρὸς αὐτόν, Διδάσκαλε, τί
ποιήσομεν;
Gr-East 12. ἦλθον δὲ καὶ τελῶναι βαπτισθῆναι, καὶ εἶπον πρὸς αὐτόν· Διδάσκαλε, τί
ποιήσωμεν;
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TKIS 12 Niin tuli myös veronkantajia kastettaviksi ja he sanoivat hänelle: "Opettaja, mitä meidän
on tehtävä?"
FiSTLK2017 12. Tuli myös publikaaneja kastettaviksi, ja he sanoivat hänelle: "Opettaja, mitä
teemme?"
Biblia1776 12. Mutta Publikanit tulivat myös antamaan heitänsä kastaa ja sanoivat hänelle:
Mestari, mitä meidän pitää tekemän?
CPR1642 12. Publicanit tulit myös andaman heitäns casta ja sanoit hänelle: Mestari mitästä
meidän pitä tekemän?
UT1548 12. Tulit mös Weronottaijat/ andaman heidens casta/ ia sanoit henelle/ Mestari/ Mite sis
meiden pite tekemen?
Tulit myös weronottajat/ antamaan heidänsä kastaa/ ja sanoit hänelle/ Mestari/ Mitä siis meidän
pitää tekemän?
Ref2016NTSve 12. Så kom också tullindrivare för att låta döpa sig, och sa till honom: Mästare,
vad ska vi göra?
13
TR Scriverer 13. ὁ δὲ εἶπε πρὸς αὐτούς, Μηδὲν πλέον παρὰ τὸ διατεταγμένον ὑμῖν
πράσσετε.

Gr-East 13. ὁ δὲ εἶπε πρὸς αὐτούς· Μηδὲν πλέον παρὰ τὸ διατεταγμένον ὑμῖν πράσσετε.
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TKIS 13 Hän sanoi heille: "Älkää vaatiko enempää kuin mitä teille on määrätty."
FiSTLK2017 13. Hän sanoi heille: "Älkää ottako enempää, kuin teille on säädetty."
Biblia1776 13. Vaan hän sanoi heille: älkäät enempää vaatiko kuin teille säätty on.
CPR1642 13. Hän sanoi heille: älkät enämbi waatico cuin teille säätty on.
UT1548 13. Sanoi hen heille/ Elkette miten enämbi waatico/ quin on teille säätty.
Sanoi hän heille/ Älkäätte mitään enempi waatiko/ kuin ei teille säädetty.
Ref2016NTSve 13. Han sa till dem: Kräv inte mer än vad som är fastställt.
14
TR Scriverer 14. ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν καὶ στρατευόμενοι, λέγοντες, Καὶ ἡμεῖς τί
ποιήσομεν; καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, Μηδένα διασείσητε, μηδὲ συκοφαντήσητε• καὶ
ἀρκεῖσθε τοῖς ὀψωνίοις ὑμῶν.
Gr-East 14. ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν καὶ στρατευόμενοι λέγοντες· Καὶ ἡμεῖς τί ποιήσωμεν; καὶ
εἶπε πρὸς αὐτούς· Μηδένα συκοφαντήσητε μηδὲ διασείσητε, καὶ ἀρκεῖσθε τοῖς ὀψωνίοις
ὑμῶν.
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TKIS 14 Myös sotamiehet kysyivät häneltä sanoen: "Entä mitä meidän on tehtävä?" Hän sanoi
heille: "Älkää kiskoko keneltäkään älkääkä harjoittako kiristystä, vaan tyytykää palkkaanne."
FiSTLK2017 14. Myös sotamiehet kysyivät häneltä sanoen: "Mitä meidän tulee tehdä?" Hän sanoi
heille: "Älkää kiskoko keneltäkään älkääkä kiristäkö, vaan tyytykää palkkaanne."
Biblia1776 14. Niin kysyivät myös häneltä sotamiehet, sanoen: mitä myös meidän pitää tekemän?
Ja hän sanoi heille: älkäät kenellekään väkivaltaa taikka vääryyttä tehkö, ja tyytykäät palkkaanne.
CPR1642 14. NIin kysyit myös häneldä sotamiehet sanoden: mitästä meidän pitä tekemän? hän
sanoi heille: älkät kenengän wäkiwalda taicka wääryttä tehkö ja tytykät teidän palckaan.
UT1548 14. Nin kysyit mös henelde Houit sanoden/ Mite sis meiden pite tekemen? Sanoi hen
heille/ Elkette kenengen * Wäkiwalda tehkö taicka * wäryttä/ ia tytyket teiden Palcallen.
Niin kysyit myös häneltä howit sanoen/ Mitä siis teidän pitää tekemän? Sanoi hän heille/ Älkäätte
kenenkään wäkiwaltaa tehkö taikka wääryyttä/ ja tyytykäät teidän palkallen.
Ref2016NTSve 14. Också soldaterna frågade honom och sa: Vad ska då vi göra? Då sa han till
dem: Ni ska inte pressa ut pengar från någon eller komma med falsk anklagelse, utan nöj er med
er lön.
15
TR Scriverer 15. Προσδοκῶντος δὲ τοῦ λαοῦ, καὶ διαλογιζομένων πάντων ἐν ταῖς
καρδίαις αὐτῶν περὶ τοῦ Ἰωάννου, μήποτε αὐτὸς εἴη ὁ Χριστός,
Gr-East 15. Προσδοκῶντος δὲ τοῦ λαοῦ καὶ διαλογιζομένων πάντων ἐν ταῖς καρδίαις
αὐτῶν περὶ τοῦ Ἰωάννου, μήποτε αὐτὸς εἴη ὁ Χριστός,
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TKIS 15 Mutta kun kansa odotti ja kaikki ajattelivat sydämessään Johanneksesta, eikö hän ehkä
ollut Kristus,
FiSTLK2017 15. Mutta kun kansa odotti ja kaikki ajattelivat sydämessään Johanneksesta, eikö
hän ehkä ollut Kristus,
Biblia1776 15. Mutta kuin kansa odotti, ja kaikki ajattelivat sydämessänsä Johanneksesta:
lieneekö hän Kristus?
CPR1642 15. MUtta cuin Canssa odotti ja caicki ajattelit sydämisäns Johannexest: lienekö hän
Christus.

UT1548 15. Mutta quin Canssa odhotti/ ia caiki aijattelit heiden Sydhemisens Johannesesta/
Lienekö hen se CHRISTUS.
Mutta kuin kansa odotti/ ja kaikki ajattelit heidän sydämissänsä Johanneksesta/ Lieneekö hän se
KRISTUS.
Ref2016NTSve 15. Men folket gick i förväntan, och alla undrade i sina hjärtan om inte Johannes
kunde vara Kristus.
16
TR Scriverer 16. ἀπεκρίνατο ὁ Ἰωάννης, ἅπασι λέγων, Ἐγὼ μὲν ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς•

ἔρχεται δὲ ὁ ἰσχυρότερός μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων
αὐτοῦ• αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ καὶ πυρί•
Gr-East 16. ἀπεκρίνατο ὁ Ἰωάννης ἄπασι λέγων· Ἐγὼ μὲν ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς· ἔρχεται
δὲ ὁ ἰσχυρότερός μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ·
αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν Πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί.
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TKIS 16 niin Johannes vastasi kaikille sanoen: "Minä kastan teidät vedellä, mutta tulee minua
voimallisempi, jonka kengännauhaakaan en ole arvollinen päästämään. Hän kastaa teidät
Pyhässä Hengessä ja tulessa.
FiSTLK2017 16. Johannes vastasi kaikille sanoen: "Minä kastan teidät vedellä, mutta tulee minua
väkevämpi, jonka sandaalin nyöriäkään en ole kelvollinen päästämään. Hän kastaa teidät Pyhällä
Hengellä ja tulella.
Biblia1776 16. Vastasi Johannes, sanoen kaikille: minä tosin kastan teitä vedellä; mutta minua
väkevämpi tulee, jonka kengän nauhoja en minä ole kelvollinen päästämään: hän kastaa teitä
Pyhällä Hengellä ja tulella.

CPR1642 16. Wastais Johannes sanoden jocaidzelle: minä tosin castan teitä wedellä waan wielä
tule minua wäkewämbi jonga kengän nauhoja en minä ole kelwollinen päästämän hän casta teitä
Pyhällä Hengellä ja tulella.
UT1548 16. Wastasi Johannes sanoden iocaitzelle/ Mine tosin wedhelle castan teite/ wan minua
Wäkeuembi tulepi ionga Kengein rihima en ole mine keluolinen pästemen/ Hen castapi teite
pyhelle Hengelle ia Tulella/
Wastasi Johannes sanoen jokaiselle/ Minä tosin wedellä kastan teitä/ waan minua wäkewämpi
tuleepi jonka kenkäin rihmoja en ole minä kelwollinen päästämän/ Hän kastaapi teitä Pyhällä
Hengellä ja tulella/
Ref2016NTSve 16. Johannes svarade och sa till (dem) alla: Jag döper er visserligen i vatten, men
det kommer en som är starkare än jag, vilkens sandalremmar jag inte är värdig att knyta upp. Han
ska döpa er med (den) Helige Ande och eld.
17
TR Scriverer 17. οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ διακαθᾶριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ
συνάξει τὸν σῖτον εἰς τὴν ἀποθήκην αὐτοῦ, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ.
Gr-East 17. οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ συνάξει
τὸν σῖτον εἰς τὴν ἀποθήκην αὐτοῦ, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ.
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TKIS 17 Hänellä on viskimensä kädessään ja Hän puhdistaa puimatanterensa ja kokoaa vehnän
aittaansa, mutta ruumenet Hän polttaa sammumattomassa tulessa."
FiSTLK2017 17. Hänellä on viskimensä kädessään, ja hän puhdistaa puimatanterensa ja kokoaa
vehnät aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa."
Biblia1776 17. Jonka viskin on hänen kädessänsä, ja hän perkaa riihensä ja kokoo nisunsa
aittaansa, mutta ruumenet polttaa hän sammumattomalla tulella.
CPR1642 17. Jonga on wiskin kädesä ja hän puhdista hänen luwans ja coco nisuns aittans mutta
acanat hän poltta sammumattomalla tulella.

UT1548 17. ionga wiski ombi henen Kädhesens/ ia hen puhdistapi henen Lugansa/ ia cokopi
Nisuns henen Aittans/ Mutta Acanat hen poltapi sammomatomal Tulella.
jonka wiskin ompi hänen kädessänsä/ ja hän puhdistaapi hänen lugansa/ ja kokoopi nisunsa hänen
aittaansa/ Mutta akanat hän polttaapi sammumattomalla tulella.
Ref2016NTSve 17. Han har sin kastskovel i handen, och han ska noga rensa sin tröskplats och
samla vetet i sin lada, men agnarna ska han bränna upp i en outsläcklig eld.
18 TR Scriverer 18. Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἕτερα παρακαλῶν εὐηγγελίζετο τὸν λαόν•
Gr-East 18. πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἕτερα παρακαλῶν εὐηγγελίζετο τὸν λαόν.

πολλὰ μὲν

οὖν

καὶ

ἕτερα

παρακαλῶν εὐηγγελίζετο

λαόν·

τὸν

polla men oun
kai
hetera
ton
laon
parakalōn euēngelidzeto
G3588 G2992
G4183 G3303 G3767 G2532 G2087
G2097
G3870
paljon tosin
myös muutenkin kehoittaen hän julisti evankeliumia
kansalle
TKIS 18 Paljon hän näin jakoi muitakin kehoituksia ja julisti ilosanomaa kansalle.
FiSTLK2017 18. Antaen myös monia muita kehotuksia hän julisti kansalle evankeliumia.
Biblia1776 18. Monta tosin myös muuta hän neuvoi ja saarnasi kansalle.
CPR1642 18. Ja hän julisti Canssalle neuwoin myös paljon muuta.
UT1548 18. Palio tosin mös muita hen neuuodhen iulghisti Canssalle.
Paljon tosin myös muita hän neuwoen julkisti kansalle.
Ref2016NTSve 18. Han förmanade också om mycket annat när han predikade evangeliet för
folket.
19
TR Scriverer 19. ὁ δὲ Ἡρώδης ὁ τετράρχης, ἐλεγχόμενος ὑπ’ αὐτοῦ περὶ Ἡρωδιάδος τῆς

γυναικὸς φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, καὶ περὶ πάντων ὧν ἐποίησε πονηρῶν ὁ
Ἡρώδης,
Gr-East 19. ὁ δὲ Ἡρῴδης ὁ τετράρχης, ἐλεγχόμενος ὑπ’ αὐτοῦ περὶ Ἡρῳδιάδος τῆς
γυναικὸς τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ περὶ πάντων ὧν ἐποίησε πονηρῶν ὁ Ἡρῴδης,

ὁ

δὲ

Ἡρώδης ὁ

τετράρχης

ἐλεγχόμενος

ὑπ’

αὐτοῦ περὶ

ho
de
elegchomenos hyp
autou peri
tetrarchēs
Hērōdēs ho
G3588 G5076
G5259 G846 G4012
G3588 G1161 G2264
G1651
häneltä tähden
mutta Herodes
neljännesruhtinas sai nuhteita

Ἡρωδιάδος τῆς

γυναικὸς Φιλίππου τοῦ

ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ

περὶ

πάντων

tou
peri
adelfou autou kai
gynaikos Filippou
pantōn
Hērōdiados tēs
G5376
G846 G2532 G4012 G3956
G3588 G80
G2266
G3588 G1135
vaimon
Filippuksen
veljensä
hänen ja
vuoksi kaiken
Herodiaksen

ὧν

ἐποίησε πονηρῶν ὁ

Ἡρώδης

hōn
epoiēse ponērōn ho
Hērōdēs
G3588 G2264
G3739 G4160
G4190
pahaa
mitä teki
Herodes
TKIS 19 Mutta kun neljännesruhtinas Herodes sai häneltä nuhteita veljensä vaimon Herodiaan
vuoksi ja kaiken sen pahan vuoksi, mitä Herodes oli tehnyt,
FiSTLK2017 19. Mutta kun neljännesruhtinas Herodes sai häneltä nuhteita veljensä vaimon,
Herodiaan, tähden ja kaiken sen pahan tähden, mitä Herodes oli tehnyt,
Biblia1776 19. Mutta kun Herodes tetrarka nuhdeltiin häneltä, Herodiaksen veljensä Philippuksen
emännän tähden ja kaikesta pahuudesta, jota Herodes teki,
CPR1642 19. MUtta cosca Herodes Tetrarcha rangaistin häneldä Herodiaxen hänen weljens
emännän tähden.
UT1548 19. Mutta se Neliesructinas Herodes/ coska hen henelde rangaistihin Herodiasen henen
weliens Emenen tedhen/
Mutta se neljäsruhtinas Herodes/ koska hän häneltä rangaistihin Herodiasen hänen weljensä
emännän tähden/
Ref2016NTSve 19. Och Herodes, tetrarken, blev tillrättavisad av honom för Herodias skull, hustru
till hans bror Filippus, och för allt det onda som Herodes gjorde.
20
TR Scriverer 20. προσέθηκε καὶ τοῦτο ἐπὶ πᾶσι, καὶ κατέκλεισε τὸν Ἰωάννην ἐν τῇ
φυλακῇ.
Gr-East 20. προσέθηκε καὶ τοῦτο ἐπὶ πᾶσι καὶ κατέκλεισε τὸν Ἰωάννην ἐν τῇ φυλακῇ.

προσέθηκε

καὶ

τοῦτο ἐπὶ

πᾶσι

καὶ

κατέκλεισε τὸν

Ἰωάννην

ἐν

touto epi
pasi
kai
en
katekleise ton
Iōannēn
prosethēke kai
G2623
G3588
G2532
G5124
G1909
G3956
G2532
G1722
G4369
G2491
myös sen
lisäksi kaiken ja
sulki
hän teki
Johanneksen

τῇ

φυλακῇ

tē
fylakē
G3588 G5438
vankilaan
TKIS 20 niin hän kaiken lisäksi teki senkin, että sulki Johanneksen vankilaan.
FiSTLK2017 20. hän kaiken muun lisäksi teki senkin, että sulki Johanneksen vankilaan.
Biblia1776 20. Niin hän ylitse kaikkein teki myös sen, että hän salpasi Johanneksen vankiuteen.
CPR1642 20. Paidzi muuta paha cuin Herodes Johannexelle teki salpais hän hänen päälisexi
tornijn.

UT1548 20. ia caikista pahoista/ quin Herodes teki/ lisesi hen mös temen caikeden ylitze/ ia
salpasi Johannesen Tornijn.
ja kaikista pahoista/ kuin Herodes teki/ lisäsi hän myös tämän kaiken ylitse/ ja salpasi Johanneksen
torniin.
Ref2016NTSve 20. Till allt annat lade han också det att han spärrade in Johannes i fängelse.
21
TR Scriverer 21. Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ βαπτισθῆναι ἅπαντα τὸν λαὸν, καὶ Ἰησοῦ
βαπτισθέντος, καὶ προσευχομένου, ἀνεῳχθῆναι τὸν οὐρανόν,
Gr-East 21. Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ βαπτισθῆναι ἅπαντα τὸν λαὸν καὶ Ἰησοῦ βαπτισθέντος καὶ

προσευχομένου ἀνεῳχθῆναι τὸν οὐρανὸν
ἐγένετο

δὲ

ἐν

τῷ

βαπτισθῆναι ἅπαντα τὸν

καὶ

προσευχομένου ἀνεῳχθῆναι

λαὸν

καὶ

Ἰησοῦ

egeneto de
en
laon
kai
tō
baptisthēnai hapanta ton
Iēsou
G1161 G1722 G3588 G907
G3588 G2992 G2532 G2424
G1096
G537
ja tapahtui
kansaa ja
kastettaessa kaikkea
Jeesus

βαπτισθέντος

τὸν

οὐρανόν

baptisthentos
kai
proseuchomenou aneōchthēnai ton
ouranon
G907
G2532 G4336
G3772
G3588
G455
Hänen rukoillessa aukeni
taivas
saatuaan kasteen ja

TKIS 21 Kun kaikkea kansaa kastettiin ja Jeesus oli kastettu ja rukoili, tapahtui, että taivas aukeni
FiSTLK2017 21. Kun siis kaikkea kansaa kastettiin ja myös Jeesus oli saanut kasteen ja rukoili,
tapahtui, että taivas aukeni
Biblia1776 21. Ja tapahtui, kuin kaikki kansa kastettiin, ja Jesus myös oli kastettu, ja hän rukoili,
niin taivas aukeni,
CPR1642 21. JA tapahtui cosca caicki Canssa castettin ja Jesus myös castettin ja rucoili nijn
Taiwas aukeni.
UT1548 21. Ja se tapactui/ Coska caiki Canssa castettijn/ ia quin IesuS mös castettin ia rucoli/
Aukeni Taiuas.
Ja se tapahtui/ Koska kaikki kansa kastettiin/ ja kuin Jesus myös kastettiin ja rukoili/ Aukeni taiwas.
Ref2016NTSve 21. När allt folket lät döpa sig, hände det att också Jesus blev döpt. Och medan
han bad öppnades himlen,
22
TR Scriverer 22. καὶ καταβῆναι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον σωματικῷ εἴδει ὡσεὶ περιστερὰν ἐπ’

αὐτόν, καὶ φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ γενέσθαι, λέγουσαν, Σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ
ἠυδόκησα.

Gr-East 22. καὶ καταβῆναι τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον σωματικῷ εἴδει ὡσεὶ περιστερὰν ἐπ’
αὐτόν, καὶ φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ γενέσθαι λέγουσαν· Σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ
εὐδόκησα.

καὶ

καταβῆναι τὸ

Πνεῦμα τὸ

Ἅγιον σωματικῷ

εἴδει

ὡσεὶ

kai
Pneuma to
Hagion sōmatikō
eidei
katabēnai to
hōsei
G3588 G4151 G3588 G40
G1491
G2532 G2597
G4984
G5616
ja
Henki
Pyhä
laskeutui
ruumiillisessa muodossa niinkuin

περιστερὰν ἐπ’

peristeran
G4058
kyyhkynen

εἶ

ὁ

αὐτόν καὶ

φωνὴν ἐξ

οὐρανοῦ γενέσθαι λέγουσαν σὺ

ouranou genesthai legousan sy
auton kai
ep
fōnēn eks
G4771
G1909 G846 G2532 G5456 G1537 G3772
G3004
G1096
Hänen ja
ylle
sanoen
sinä
taivaasta tuli
ääni

υἱός

μου

ὁ

ἀγαπητός ἐν

σοὶ

ἠυδόκησα

ho
ei
soi
hyios mou ho
agapētos en
ēudokēsa
G1488 G3588 G5207 G3450 G3588 G27
G1722 G4671 G2106
olet
sinuun Minä olen mieltynyt
Poikani minun
rakas
TKIS 22 ja Pyhä Henki laskeutui Hänen päällensä ruumiillisessa hahmossa niin kuin kyyhkynen ja
taivaasta tuli ääni (joka sanoi): "Sinä olet minun rakas Poikani. Sinuun olen mielistynyt."
FiSTLK2017 22. ja Pyhä Henki laskeutui hänen päälleen ruumiillisessa muodossa kuin kyyhkynen,
ja taivaasta tuli ääni: "Sinä olet rakas Poikani. Sinuun olen mieltynyt."
Biblia1776 22. Ja Pyhä Henki tuli alas ruumiillisella muodolla hänen päällensä niinkuin
kyyhkynen, ja ääni tuli taivaasta, joka sanoi: sinä olet minun rakas Poikani, sinuun minä mielistyin.
CPR1642 22. Ja Pyhä Hengi tuli alas ruumillisella muodolla hänen päällens nijncuin Mettinen ja
äni sanoi taiwasta: Sinä olet minun racas Poican sinuun minä mielistyn.
UT1548 22. Ja pyhe Hengi alastuli rumisel modholla ninquin Mettinen henen pälens/ ia äni
Taiuasta tuli/ ioca sanoi/ Sine Olet Se Minun Racas Poican/ Sinussa Ombi Minulle Hyue sosio.
Ja Pyhä Henki alastuli ruumiillisella muodolla niinkuin mettinen hänen päällensä/ ja ääni taiwaasta
tuli/ joka sanoi/ Sinä olet se minun rakas poikani/ Sinussa ompi minulla hywä suosio.
Ref2016NTSve 22. och den Helige Ande kom ner över honom i kroppslig gestalt såsom en duva,
och från himlen kom en röst som sa: Du är min älskade Son, i dig har jag välbehag.
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TR Scriverer 23. Καὶ αὐτὸς ἦν ὁ Ἰησοῦς ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα ἀρχόμενος, ὢν ὡς
ἐνομίζετο υἱός Ἰωσήφ, τοῦ Ἠλὶ,
Gr-East 23. Καὶ αὐτὸς ἦν ὁ Ἰησοῦς ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα ἀρχόμενος, ὢν, ὡς ἐνομίζετο,
υἱός Ἰωσήφ, τοῦ Ἠλί,

καὶ

αὐτὸς ἦν

ὁ

Ἰησοῦς

ὡσεὶ

ἐτῶν

kai
ho
autos ēn
Iēsous
hōsei etōn
G2532 G846 G2258 G3588 G2424
G5616 G2094
ja
Hän oli
vuotta
Jeesus/ Jeesus oli noin

ἀρχόμενος

τριάκοντα

ὢν

ὡς

ἐνομίζετο

υἱός

archomenos ōn
triakonta
enomidzeto hyios
hōs
G756
G5144
G5207
G5607 G5613 G3543
poika
kolmekymmentä/ kolmekymmentä vuotta aloittaessaan Hän oli niinkuin arveltiin

Ἰωσήφ τοῦ

Ἠλὶ

tou
Hēli
Iōsēf
G2501 G3588 G2242
Joosefin tämä Eelin
TKIS 23 Hän, Jeesus, oli aloittaessaan toimintansa noin kolmikymmenvuotias ja oli niin kuin
luultiin Joosefin poika, tämä Eelin,
FiSTLK2017 23. Hän, Jeesus, oli aloittaessaan toimintansa noin kolmenkymmenen vuoden
vanha, ja oli, kuten luultiin, Joosefin poika. Joosef oli Eelin poika,
Biblia1776 23. Ja Jesus oli lähes kolmenkymmenen vuotinen, joka oli (niinkuin luultiin) Josephin
poika, Elin pojan,
CPR1642 23. Ja Jesus oli lähes colmenkymmenen wuotinen ja luultin Josephin pojaxi joca oli
Elin poica.
UT1548 23. Ja itze IesuS oli lehes colmekymmenen wootinen/ coska hen rupesi. Ja hen luultin
oleuan Josephin Poica/ ioca oli Elin poica.
Ja itse Jesus oli lähes kolmenkymmenen wuotinen/ koska hän rupesi. Ja hän luultiin olewan
Josephin poika/ joka oli Elin poika
Ref2016NTSve 23. Och Jesus var omkring trettio år då han började, och han ansågs vara Josefs
son, som var (son) till Eli,
24 TR Scriverer 24. τοῦ Ματθατ, τοῦ Λευΐ, τοῦ Μελχί, τοῦ Ἰαννά, τοῦ Ἰωσήφ,
Gr-East 24. τοῦ Ματθάν, τοῦ Λευΐ, τοῦ Μελχί, τοῦ Ἰωαννᾶ, τοῦ Ἰωσήφ,

τοῦ

Ματθατ τοῦ

Λευΐ

τοῦ

Μελχί τοῦ

Ἰαννά τοῦ

Ἰωσήφ

Matthat tou
tou
Leui
tou
Melchi tou
Ianna tou
Iōsēf
G3588 G3158 G3588 G3017 G3588 G3197 G3588 G2388 G3588 G2501
tämä Mattatin tämä Leevin tämä Melkin tämä Jannan tämä Joosefin
TKIS 24 edelleen Mattatin, Leevin, Melkin, Jannan*, Joosefin,
FiSTLK2017 24. Eeli Mattatin, tämä Leevin, tämä Melkin, tämä Jannain, tämä Joosefin,

Biblia1776 24. Joka oli Mattatin poika, joka oli Levin poika, joka oli Melkin poika, joka oli Jannan
poika, joka oli Josephin poika,
CPR1642 24. Joca oli Mathatian poica. Joca oli Levin poica. Joca oli Melchin poica. Joca oli
Jannan poica. Joca oli Josephin poica.
UT1548 24. Joca oli Mathatian poica. Joca oli Leuin poica. Joca oli Melchin poica. Joca oli
Jannen poica. Joca oli Josephin poica.
Joka oli Mathatian poika. Joka oli Lewin poika. Joka oli Melchin poika. Joka oli Jannen poika. Joka
oli Josephin poika.
Ref2016NTSve 24. som var (son) till Mattat, som var (son) till Levi, som var (son) till Melki, som
var (son) till Janna, som var (son) till Josef,
25 TR Scriverer 25. τοῦ Ματταθίου, τοῦ Ἀμώς, τοῦ Ναούμ, τοῦ Ἐσλί, τοῦ Ναγγαί,
Gr-East 25. τοῦ Ματταθίου, τοῦ Ἀμώς, τοῦ Ναούμ, τοῦ Ἑσλίμ, τοῦ Ναγγαί,

τοῦ

Ματταθίου τοῦ

Ἀμώς

τοῦ

Ναούμ

τοῦ

Ἐσλί τοῦ

Ναγγαί

tou
tou
Noum
tou
Hesli tou
Naggai
Mattathiou tou
Amōs
G3588 G301
G3588 G3161
G3588 G3486
G3588 G2069 G3588 G3477
tämä Mattatiaan tämä Aamoksen tämä Naahumin
Eslin tämä Naggain
TKIS 25 Mattatiaan, Aamoksen, Naahumin, Eslin, Naggain,
FiSTLK2017 25. tämä Mattatiaan, tämä Aamoksen, tämä Naahumin, tämä Eslin, tämä Naggain,
Biblia1776 25. Joka oli Mattatian poika, joka oli Amoksen poika, joka oli Naumin poika, joka oli
Eslin poika, joka oli Naggain poika,
CPR1642 25. Joca oli Mathatian poica. Joca oli Amoxen poica. Joca oli Naumin poica. Joca oli
Eslin poica. Joca oli Nag01O poica.
UT1548 25. Joca oli Mathatian poica. Joca oli Amosen poica. Joca oli Naumin poica. Joca oli
Eslin poica. Joca oli Naggin poica.
Joka oli Mathatian poika. Joka oli Amosen poika. Joka oli Naumin poika. Joka oli Eslin poika. Joka
oli Naggin poika.
Ref2016NTSve 25. som var (son) till Mattatias, som var (son) till Amos, som var (son) till Nahum,
som var (son) till Esli, som var (son) till Naggai,
26 TR Scriverer 26. τοῦ Μαάθ, τοῦ Ματταθίου, τοῦ Σεμεῒ, τοῦ Ἰωσήφ, τοῦ Ἰούδα,
Gr-East 26. τοῦ Μαάθ, τοῦ Ματταθίου τοῦ Σεμεΰ, τοῦ Ἰωσήφ, τοῦ Ἰωδᾶ,

τοῦ

Μαάθ

τοῦ

Ματταθίου τοῦ

Σεμεῒ τοῦ

Ἰωσήφ τοῦ

Ἰούδα

tou
Maath
tou
Semei tou
tou
Iouda
Mattathiou tou
Iōsēf
G3588 G3161
G3588 G4584 G3588 G2501 G3588 G2455
G3588 G3092
tämä Maahatin tämä Mattatiaan tämä Semein tämä Joosefin tämä Juudan
TKIS 26 Maahatin, Mattatiaan, *Semein, Joosekin, Juudan*,
FiSTLK2017 26. tämä Maahatin, tämä Mattatiaan, tämä Semeinin, tämä Joosekin, tämä Joodan,
Biblia1776 26. Joka oli Maatin poika, joka oli Mattatian poika, joka oli Semein poika, joka oli
Josephin poika, joka oli Juudan poika,
CPR1642 26. Joca oli Maathin poica. Joca oli Mathatian poica. Joca oli Semein poica. Joca oli
Josephin poica. Joca oli Judan poica.
UT1548 26. Joca oli Maathin poica. Joca oli Mathatian poica. Joca oli Semein poica. Joca oli
Josechin poica. Joca oli Judan poica.
Joka oli Maathin poika. Joka oli Mathatian poika. Joka oli Semein poika. Joka oli Josechin poika.
Joka oli Judian poika.
Ref2016NTSve 26. som var (son) till Mahat, som var (son) till Mattatias, som var (son) till Semei,
som var (son) till Josef, som var (son) till Juda,
27 TR Scriverer 27. τοῦ Ἰωαννᾶ, τοῦ Ῥησά, τοῦ Ζοροβάβελ, τοῦ Σαλαθιήλ, τοῦ Νηρί,
Gr-East 27. τοῦ Ἰωαννάν, τοῦ Ρησᾶ, τοῦ Ζοροβάβελ, τοῦ Σαλαθιήλ, τοῦ Νηρί,

τοῦ

Ἰωαννᾶ τοῦ

Ῥησά τοῦ

Ζοροβάβελ

τοῦ

Σαλαθιήλ τοῦ

Νηρί

tou
Zorobabel
tou
Iōanna tou
Rēsa tou
Nēri
Salathiēl tou
G3588 G4488 G3588 G2216
G3588 G4528
G3588 G3518
G3588 G2490
tämä Joannaan tämä Reesan tämä Serubbaabelin tämä Salatielin tämä Neerin
TKIS 27 Johannaan*, Reesan, Serubbaabelin, Salatielin, Neerin,
FiSTLK2017 27. tämä Johananin, tämä Reesan, tämä Serubbaabelin, tämä Sealtielin, tämä
Neerin,
Biblia1776 27. Joka oli Joannan poika, joka oli Resan poika, joka oli Zorobabelin poika, joka oli
Salatielin poika, joka oli Nerin poika,
CPR1642 27. Joca oli Joannan poica. Joca oli Rhesan poica. Joca oli Zorobabelin poica. Joca oli
Salathielin poica. Joca oli Nerin poica.
UT1548 27. Joca oli Joannan poica. Joca oli Rhesian poica. Joca oli Zorobabelin poica. Joca oli
Salathielin poica. Joca oli Nerin poica.
Joka oli Joannan poika. Joka oli Rhesian poika. Joka oli Zorobabelin poika. Joka oli Salathielin
poika. Joka oli Nerin poika.

Ref2016NTSve 27. som var (son) till Johanan, som var (son) till Resa, som var (son) till
Serubbabel, som var (son) till Sealtiel, som var (son) till Neri,
28 TR Scriverer 28. τοῦ Μελχί, τοῦ Ἀδδί, τοῦ Κωσάμ, τοῦ Ἐλμωδάμ, τοῦ Ἤρ,
Gr-East 28. τοῦ Μελχί, τοῦ Ἀδδί, τοῦ Κωσάμ, τοῦ Ἐλμωδάμ, τοῦ Ἢρ,

τοῦ

Μελχί τοῦ

Ἀδδί τοῦ

Κωσάμ

τοῦ

Ἐλμωδάμ τοῦ

Ἤρ

tou
Melchi tou
Addi tou
Eer
Kōsam tou
Elmōdam tou
G3588 G2262
G3588 G3197 G3588 G78 G3588 G2973
G3588 G1678
tämä Melkin tämä Addin tämä Koosamin tämä Elmodamin tämä Eerin
TKIS 28 Melkin, Addin, Koosamin, Elmodamin*, Eerin,
FiSTLK2017 28. tämä Melkin, tämä Addin, tämä Koosamin, tämä Elmadamin, tämä Eerin,
Biblia1776 28. Joka oli Melkin poika, joka oli Addin poika, joka oli Kosamin poika, joka oli
Elmodamin poika, joka oli Eerin poika,
CPR1642 28. Joca oli Melchin poica. Joca oli Addin poica. Joca oli Kosamin poica. Joca oli
Elmodamin poica. Joca oli Herrin poica.
UT1548 28. Joca oli Melchin poica. Joca oli Addin poica. Joca oli Kosamin poica. Joca oli
Elmadam poica. Joca oli Herrin poica.
Joka oli Melchin poika. Joka oli Addin poika. Joka oli Kosamin poika. Joka oli Elmadam poika. Joka
oli Herrin poika.
Ref2016NTSve 28. som var (son) till Melki, som var (son) till Addi, som var (son) till Kosam, som
var (son) till Elmodam, som var (son) till Er,
29 TR Scriverer 29. τοῦ Ἰωσή, τοῦ Ἐλιέζερ, τοῦ Ἰωρείμ, τοῦ Ματθάτ, τοῦ Λευΐ,
Gr-East 29. τοῦ Ἰωσῆ, τοῦ Ἐλιέζερ, τοῦ Ἰωρείμ, τοῦ Ματθάτ, τοῦ Λευΐ,

τοῦ

Ἰωσή τοῦ

Ἐλιέζερ τοῦ

Ἰωρείμ τοῦ

Ματθάτ τοῦ
Μatthat tou

Λευΐ

tou
tou
leui
Eliedzer tou
Iōsē
Iōreim tou
G3588 G2499 G3588 G1663 G3588 G2497 G3588 G3158 G3588 G3017
tämä Joosen tämä Elieserin tämä Joorimin tämä Mattatin tämä Leevin
TKIS 29 Jooseen*, Elieserin, Joorimin, Mattatin, Leevin,
FiSTLK2017 29. tämä Jeesuksen, tämä Elieserin, tämä Joorimin, tämä Mattatin, tämä Leevin,
Biblia1776 29. Joka oli Josen poika, joka oli Elieserin poika, joka oli Jorimin poika, joka oli
Mattatin poika, joka oli Levin poika,
CPR1642 29. Joca oli Josenin poica. Joca oli Eliezerin poica. Joca oli Joramin poica. Joca oli
Matthatin poica. Joca oli Levin poica.

UT1548 29. Joca oli Jesonin poica. Joca oli Eliezerin poica. Joca oli Joramin poica. Joca oli
Matthan poica. Joca oli Leuin poica.
Joka oli Jesonin poika. Joka oli Eliezerin poika. Joka oli Joramin poika. Joka oli Matthan poika.
Joka oli Lewin poika.
Ref2016NTSve 29. som var (son) till Joses, som var (son) till Elieser, som var (son) till Jorim, som
var (son) till Mattat, som var (son) till Levi,
30 TR Scriverer 30. τοῦ Σιμεών, τοῦ Ἰούδα, τοῦ Ἰωσήφ, τοῦ Ἰωνάν, τοῦ Ἐλιακείμ,
Gr-East 30. τοῦ Συμεών, τοῦ Ἰούδα, τοῦ Ἰωσήφ, τοῦ Ἰωνᾶ, τοῦ Ἐλιακείμ,

τοῦ

Σιμεών τοῦ

Ἰούδα τοῦ

Ἰωσήφ τοῦ

Ἰωνάν

τοῦ

Ἐλιακείμ

tou
Iouda tou
tou
tou
Eliakeim
Simeōn tou
Iōsēf
iōnan
G3588 G2455 G3588 G2501 G3588 G2494
G3588 G1662
G3588 G4826
tämä Simeonin tämä Juudan tämä Joosefin tämä Joonanin tämä Eljakimin
TKIS 30 Simeonin, Juudan, Joosefin, Joonanin*, Eliakimin,

FiSTLK2017 30. tämä Simeonin, tämä Juudan, tämä Joosefin, tämä Joonamin, tämä Eliakimin,
Biblia1776 30. Joka oli Simeonin poika, joka oli Juudan poika, joka oli Josephin poika, joka oli
Jonain poika, joka oli Eliakimin poika,
CPR1642 30. Joca oli Simeonin poica. Joca oli Judan poica. Joca oli Josephin poica. Joca oli
Jonan poica. Joca oli Eliachimin poica.
UT1548 30. Joca oli Simeonin poica. Joca oli Judan poica. Joca oli Josephin poica. Joca oli
Jonan poica. Joca oli Eliachimin poica.
Joka oli Simeonin poika. Joka oli Judan poika. Joka oli Josephin poika. Joka oli Jonan poika. Joka
oli Eliachimin poika.
Ref2016NTSve 30. som var (son) till Simeon, som var (son) till Juda, som var (son) till Josef, som
var (son) till Jona, som var (son) till Eljakim,
31 TR Scriverer 31. τοῦ Μελεᾶ, τοῦ Μενάμ, τοῦ Ματταθά, τοῦ Ναθάν, τοῦ Δαβίδ,
Gr-East 31. τοῦ Μελεᾶ, τοῦ Μαϊνάν, τοῦ Ματταθᾶ, τοῦ Νάθαν, τοῦ Δαυΐδ,

τοῦ

Μελεᾶ τοῦ

Μενάμ τοῦ

Ματταθά τοῦ

Ναθάν

τοῦ

Δαβίδ

tou
Melea tou
Menam tou
Nathan tou
David
Mattatha tou
G3588 G3190 G3588 G3104 G3588 G3160
G3588 G3481 G3588 G1138
tämä Melean tämä Mennan
Mattatan tämä Naatanin tämä Daavidin
TKIS 31 Melean, Mainanin*, Mattatan, Naatanin, Daavidin,
FiSTLK2017 31. tämä Melean, tämä Mennan, tämä Mattatan, tämä Naatanin, tämä Daavidin,

Biblia1776 31. Joka oli Melean poika, joka oli Mainanin poika, joka oli Mattatan poika, joka oli
Natanin poika, joka oli Davidin poika,
CPR1642 31. Joca oli Melean poica. Joca oli Menanin poica. Joca oli Mathatan poica. Joca oli
Nathanin poica. Joca oli Dawidin poica. Joca oli Jessen poica.
UT1548 31. Joca oli Meliamin poica. Joca oli Menamin poica. Joca oli Mathatan poica. Joca oli
Nathan poica. Joca oli Dauidin poica. Joca oli Jessen poica.
Joka oli Meliamin poika. Joka oli Menamin poika. Joka oli Mathatan poika. Joka oli Nathan poika.
Joka oli Dawidin poika. Joka oli Jessen poika.
Ref2016NTSve 31. som var (son) till Melea, som var (son) till Menan, som var (son) till Mattata,
som var (son) till Natan, som var (son) till David,
32 TR Scriverer 32. τοῦ Ἰεσσαί, τοῦ Ὠβήδ, τοῦ Βοόζ, τοῦ Σαλμών, τοῦ Ναασσών,
Gr-East 32. τοῦ Ἰεσσαί, τοῦ Ὠβήδ, τοῦ Βοόζ, τοῦ Σαλμών, τοῦ Ναασσών,

τοῦ

Ἰεσσαί τοῦ

Ὠβήδ

τοῦ

Βοόζ τοῦ

Σαλμών τοῦ

Ναασσών

tou
Boodz tou
Iessai tou
Obēd tou
Salmōn tou
Naassōn
G3588 G2421 G3588 G5601 G3588 G1003 G3588 G4533
G3588 G3476
tämä Iisain tämä Oobedin tämä Booan tämä Salmonin tämä Nahassonin
TKIS 32 Iisain, Oobedin, Booaan, Salmonin*, Nahassonin,
FiSTLK2017 32. tämä Iisain, tämä Oobedin, tämä Booaan, tämä Saalan, tämä Nahassonin,
Biblia1776 32. Joka oli Jessen poika, joka oli Obedin poika, joka oli Bootsin poika, joka oli
Salmonin poika, joka oli Naassonin poika,
CPR1642 32. Joca oli Obedin poica. Joca oli Boozin poica. Joca oli Salmonin poica. Joca oli
Naasonin poica.
UT1548 32. Joca oli Obedin poica. Joca oli Boozin poica. Joca oli Salmonin poica. Joca oli
Naasonin poica.
Joka oli Obedin poika. Joka oli Boozin poika. Joka oli Salmonin poika. Joka oli Naasonin poika.
Ref2016NTSve 32. som var (son) till Isai, som var (son) till Obed, som var (son) till Boas, som var
(son) till Salmon, som var (son) till Naheson,
33 TR Scriverer 33. τοῦ Ἀμιναδάβ, τοῦ Ἀράμ, τοῦ Ἑσρώμ, τοῦ Φαρές, τοῦ Ἰούδα,
Gr-East 33. τοῦ Ἀμιναδάβ, τοῦ Ἀράμ, τοῦ Ἰωράμ, τοῦ Ἑσρώμ, τοῦ Φαρές, τοῦ Ἰούδα,

τοῦ

Ἀμιναδάβ τοῦ

Ἀράμ τοῦ

Ἑσρώμ τοῦ

Φαρές τοῦ

Ἰούδα

tou
Aminadab tou
Aram tou
Fares tou
Iouda
Hesrōm tou
G3588 G284
G3588 G689 G3588 G2074
G3588 G5329 G3588 G2455
tämä Aminadabin tämä Aramin tämä Hesromin tämä Faareen tämä Juudan

TKIS 33 Aminadabin, Aramin*, Esronin, Faareen, Juudan,
FiSTLK2017 33. tämä Aminadabin, tämä Adminin, tämä Arnin, tämä Esromin, tämä Faareen, tämä
Juudan,
Biblia1776 33. Joka oli Aminadabin poika, joka oli Aramin poika, joka oli Esromin poika, joka oli
Phareksen poika, joka oli Juudan poika,
CPR1642 33. Joca oli Aminadabin poica. Joca oli Aramin poica. Joca oli Esromin poica. Joca oli
Pharesin poica. Joca oli Judan poica.
UT1548 33. Joca oli Aminadabin poica. Joca oli Aram poica. Joca oli Esromin poica. Joca oli
Pharesin poica. Joca oli Judan poica.
Joka oli Aminadabin poika. Joka oli Aram poika. Joka oli Esromin poika. Joka oli Pharesin poika.
Joka oli Judan poika.
Ref2016NTSve 33. som var (son) till Amminadab, som var (son) till Aram, som var (son) till
Hesron, som var (son) till Peres, som var (son) till Juda,
34 TR Scriverer 34. τοῦ Ἰακώβ, τοῦ Ἰσαάκ, τοῦ Ἀβραάμ, τοῦ Θάρα, τοῦ Ναχώρ,
Gr-East 34. τοῦ Ἰακώβ, τοῦ Ἰσαάκ, τοῦ Ἀβραάμ, τοῦ Θάρα, τοῦ Ναχώρ,

τοῦ

Ἰακώβ

τοῦ

Ἰσαάκ τοῦ

Ἀβραάμ

τοῦ

Θάρα τοῦ

Ναχώρ

tou
tou
Abraam
tou
Thara tou
Isaak tou
Iakōb
Nachōr
G3588 G2384 G3588 G2464 G3588 G11
G3588 G2291 G3588 G3493
tämä Jaakobin tämä Iisakin tämä Aabrahamin tämä Taaran tämä Naahorin
TKIS 34 Jaakobin, Iisakin, Aabrahamin, Taaran, Naahorin,
FiSTLK2017 34. tämä Jaakobin, tämä Iisakin, tämä Aabrahamin, tämä Taaran, tämä Naahorin,
Biblia1776 34. Joka oli Jakobin poika, joka oli Isaakin poika, joka oli Abrahamin poika, joka oli
Taran poika, joka oli Nahorin poika,
CPR1642 34. Joca oli Jacobin poica. Joca oli Isaachin poica. Joca oli Abrahamin poica. Joca oli
Tharan poica. Joca oli Nachorin poica.
UT1548 34. Joca oli Jacobin poica. Joca oli Isaachin poica. Joca oli Abrahamin poica. Joca oli
Taran poica. Joca oli Nachorin poica.
Joka oli Jakobin poika. Joka oli Isachin poika. Joka oli Abrahamin poika. Joka oli Taran poika. Joka
oli Nachorin poika.
Ref2016NTSve 34. som var (son) till Jakob, som var (son) till Isak, som var (son) till Abraham,
som var (son) till Tera, som var (son) till Nahor,
35 TR Scriverer 35. τοῦ Σαρούχ, τοῦ Ῥαγαῦ, τοῦ Φαλέκ, τοῦ Ἑβέρ, τοῦ Σαλά,
Gr-East 35. τοῦ Σερούχ, τοῦ Ραγαῦ, τοῦ Φάλεκ, τοῦ Ἔβερ, τοῦ Σαλᾶ,

τοῦ

Σαρούχ τοῦ

Ῥαγαῦ τοῦ

Φαλέκ τοῦ

Ἑβέρ τοῦ

Σαλά

tou
Sarouch tou
Ragau tou
Falek tou
Eber tou
Sala
G3588 G4562 G3588 G4466 G3588 G5317 G3588 G1443 G3588 G4527
tämä Sarugin tämä Ragaun tämä Falekin tämä Eberin tämä Salan
TKIS 35 Sarukin*, Ragaun, Faalekin, Eberin, Saalan,
FiSTLK2017 35. tämä Serukin, tämä Ragaun, tämä Faalekin, tämä Eberin, tämä Saalan,
Biblia1776 35. Joka oli Sarukin poika, joka oli Ragaun poika, joka oli Phalekin poika, joka oli
Eberin poika, joka oli Salan poika,
CPR1642 35. Joca oli Zaruchin poica. Joca oli Ragahun poica. Joca oli Phalechin poica. Joca oli
Heberin poica. Joca oli Salan poica. Joca oli Cainan poica.
UT1548 35. Joca oli Jaruchin poica. Joca oli Ragahun poica. Joca oli Phalechin poia. Joca oli
Heberin poica. Joca oli Salemin poica. Joca oli Cainan poica.
Joka oli Jaruchin poika. Joka oli Ragahun poika. Joka oli Phalechin poika. Joka oli Heberin poika.
Joka oli Salemin poika. Joka oli Cainan poika.
Ref2016NTSve 35. som var (son) till Serug, som var (son) till Regu, som var (son) till Peleg, som
var (son) till Eber, som var (son) till Sela,
36 TR Scriverer 36. τοῦ Καϊνάν, τοῦ Ἀρφαξάδ, τοῦ Σήμ, τοῦ Νῶε, τοῦ Λάμεχ,
Gr-East 36. τοῦ Καϊνάν, τοῦ Ἀρφαξάδ, τοῦ Σήμ, τοῦ Νῶε, τοῦ Λάμεχ,

τοῦ

Καϊνάν τοῦ

Ἀρφαξάδ τοῦ
Αrfaksad tou

Σήμ

τοῦ

Νῶε
Νōe

τοῦ

Λάμεχ
Λamech

tou
Kainan tou
tou
Sēm tou
G3588 G2536 G3588 G742
G3588 G4590 G3588 G3575 G3588 G2984
tämä Kainanin tämä Arfaksadin tämä Seemin tämä Nooan tämä Lamekin
TKIS 36 Kainanin*, Arfaksadin, Seemin, Nooan, Laamekin,

FiSTLK2017 36. tämä Kainamin, tämä Arfaksadin, tämä Seemin, tämä Nooan, tämä Laamekin,
Biblia1776 36. Joka oli Kainanin poika, joka oli Arphaksadin poika, joka oli Semin poika, joka oli
Noan poika, joka oli Lamekin poika,
CPR1642 36. Joca oli Arphaxadin poica. Joca oli Semin poica. Joca oli Noen poica. Joca oli
Lamechin poica.
UT1548 36. Joca oli Arphaxattin poica. Joca oli Sem poica. Joca oli Noen poica. Joca oli
Lamechin poica.
Joka oli Arphaxattin poika. Joka oli Sem poika. Joka oli Noen poika. Joka oli Lamechin poika.
Ref2016NTSve 36. som var (son) till Kenan, som var (son) till Arpaksad, som var (son) till Sem,
som var (son) till Noa, som var (son) till Lemek,

37 TR Scriverer 37. τοῦ Μαθουσάλα, τοῦ Ἐνώχ, τοῦ Ἰαρέδ, τοῦ Μαλελεήλ, τοῦ Καϊνάν,
Gr-East 37. τοῦ Μαθουσάλα, τοῦ Ἑνώχ, τοῦ Ἰάρεδ, τοῦ Μαλελεήλ, τοῦ Καϊνάν,

τοῦ

Μαθουσάλα τοῦ

Ἐνώχ

τοῦ

Ἰαρέδ τοῦ

Μαλελεήλ τοῦ

Καϊνάν

tou
Iared tou
Kainan
Mathousala tou
Henōch tou
Maleleēl tou
G2391
G3588
G3588
G3588 G3103
G2536
G3588 G1802 G3588
G3121
tämä Metusalan tämä Enokin tämä Jaredin tämä Mahalalelin tämä Kainanin
TKIS 37 Metusalan, Eenokin, Jaaredin*, Mahalalelin, Kainanin,
FiSTLK2017 37. tämä Metusalahin, tämä Eenokin, tämä Jaaretin, tämä Mahalalelin, tämä
Keenanin,
Biblia1776 37. Joka oli Matusalan poika, joka oli joka oli Enokin poika, joka oli Jaredin poika, joka
oli Maleleelin poika, joka oli Kainanin poika,
CPR1642 37. Joca oli Mathusalan poica. Joca oli Enochin poica. Joca oli Jaredin poica. Joca oli
Malaleelin poica. Joca oli Cainan poica.
UT1548 37. Joca oli Mathusalem poica. Joca oli Enochin poica. Joca oli Jaredin poica. Joca oli
Malalehelin poica. Joca oli Cainan poica. Joca oli Enosin poica. Joca oli Sethin poica. Joca oli
Adamin poica. Joca oli JUMALAN poica.
Joka oli Mathusalem poika. Joka oli Enochin poika. Joka oli Jaredin poika. Joka oli Malahelin poika.
Joka oli Kainan poika. Joka oli Enosin poika. Joka oli Sethin poika. Joka oli Adamin poika. Joka oli
JUMALAN poika.
Ref2016NTSve 37. som var (son) till Metusala, som var (son) till Hanok, som var (son) till Jered,
som var (son) till Mahalalel, som var (son) till Kenan,
38 TR Scriverer 38. τοῦ Ἐνώς, τοῦ Σήθ, τοῦ Ἀδάμ, τοῦ Θεοῦ.
Gr-East 38. τοῦ Ἐνώς, τοῦ Σήθ, τοῦ Ἀδάμ, τοῦ Θεοῦ.

τοῦ

Ἐνώς

τοῦ

Σήθ

τοῦ

Ἀδάμ

τοῦ

Θεοῦ

tou
tou
Adam
tou
Theou
Enōs
Sēth tou
G3588 G2316
G3588 G1800 G3588 G4589 G3588 G76
tämä Enoksen tämä Seetin tämä Aadamin tämä Jumalan
TKIS 38 Enoksen, Seetin, Aadamin, Jumalan.
FiSTLK2017 38. tämä Enoksen, tämä Seetin, tämä Aadamin, tämä Jumalan.
Biblia1776 38. Joka oli Enoksen poika, joka oli Setin poika, joka oli Adamin poika, joka oli
Jumalan.
CPR1642 (37) Joca oli Enoxen poica. Joca oli Sethin poica. Joca oli Adamin poica. Joca oli
Jumalan poica.
38. som var (son) till Enos, som var (son) till Set, som var (son) till Adam, som var (från) Gud.

Luukas 4 (Luke 4)
1
TR Scriverer 1. Ἰησοῦς δὲ Πνεύματος Ἁγίου πλήρης ὑπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ Ἰορδάνου, καὶ
ἤγετο ἐν τῷ Πνεύματι εἰς τὴν ἔρημον,
Gr-East 1. Ἰησοῦς δὲ πλήρης Πνεύματος ἁγίου ὑπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ Ἰορδάνου, καὶ

ἤγετο ἐν τῷ Πνεύματι εἰς τὴν ἔρημον
Ἰησοῦς δὲ

Πνεύματος Ἁγίου πλήρης ὑπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ

Ἰορδάνου καὶ

Iordanou kai
Pneumatos Hagiou plērēs hypestrepsen apo tou
Iēsous de
G40
G2532
G1161 G4151
G575 G3588 G2446
G2424
G4134 G5290
Henkeä
Pyhää täynnä palasi
Jordanilta ja
ja Jeesus

ἤγετο

ἐν

τῷ

Πνεύματι εἰς

τὴν

ἔρημον

ēgeto
en
Pneumati eis
tō
tēn
erēmon
G1519 G3588 G2048
G1722 G3588 G4151
G71
Hengessä
autiomaahan
johdatettiin
TKIS 1 Sitten Jeesus täynnä Pyhää Henkeä palasi Jordanilta, ja Henki kuljetti Häntä autiomaassa
FiSTLK2017 1. Jeesus palasi Jordanilta täynnä Pyhää Henkeä, ja Henki kuljetti häntä erämaassa,
Biblia1776 1. Niin Jesus täynnänsä Pyhää Henkeä palasi Jordanista ja vietiin Hengeltä korpeen,
CPR1642 1. NIin Jesus täynäns Pyhä Henge palais Jordanist ja wietin Hengeldä corpeen
UT1548 1. NIn IesuS teunens Pyhe Hengi palasi Jordanist. Ja wietin Hengeste Corpehen/
Niin Jesus täynnänsä Pyhää Henkeä palasi Jordanista. Ja wietiin hengestä korpehen/
Ref2016NTSve 1. Sedan återvände Jesus från Jordan, full av (den) Helige Ande, och blev ledd av
Anden till öknen
2
TR Scriverer 2. ἡμέρας τεσσαράκοντα πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ διαβόλου. καὶ οὐκ ἔφαγεν
οὐδὲν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις• καὶ συντελεσθεισῶν αὐτῶν, ὕστερον ἐπείνασε.
Gr-East 2. ἡμέρας τεσσαράκοντα πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ διαβόλου, καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲν
ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις· καὶ συντελεσθεισῶν αὐτῶν ὕστερον ἐπείνασε.

ἡμέρας

τεσσαράκοντα

πειραζόμενος ὑπὸ

τοῦ

peiradzomenos hypo tou
hēmeras tessarakonta
G5062
G3985
G5259 G3588
G2250
päiväksi neljäksikymmeneksi/ neljäksikymmeneksi päiväksi koeteltavaksi

διαβόλου καὶ

οὐκ

ἔφαγεν οὐδὲν ἐν

ταῖς

ἡμέραις

ἐκείναις· καὶ

ouk
tais
efagen ouden en
diabolou kai
hēmerais ekeinais kai
G2532 G3756 G5315 G3762 G1722 G3588 G2250
G1565
G2532
G1228
Hän ei syönyt mitään
perkeleen ja
niinä
ja
päivinä

συντελεσθεισῶν αὐτῶν ὕστερον ἐπείνασε

syntelestheisōn autōn hysteron epeinase
G846 G5305 G3983
G4931
päätyttyä
niiden viimein Hänen tuli nälkä
TKIS 2 neljäkymmentä päivää paholaisen kiusattavana. Eikä Hän niinä päivinä syönyt mitään.
Mutta niitten päätyttyä Hänen (lopulta) oli nälkä.
FiSTLK2017 2. ja perkele kiusasi [4] häntä neljäkymmentä päivää. Hän ei syönyt mitään niinä
päivinä, mutta kun ne olivat päättyneet, hänen tuli nälkä.
Biblia1776 2. Ja kiusattiin neljäkymmentä päivää perkeleeltä, eikä syönyt mitään niinä päivinä;
mutta kuin ne kuluneet olivat, sitte hän isosi.
CPR1642 2. Ja kiusattin neljäkymmendä päiwä Perkeleldä eikä syönyt mitän nijnä päiwinä mutta
nijden lopus hän isois.
UT1548 2. ia neliekymende peiue kiusatin Perkelehelde. Ja ei hen miten sönyt nijnä peiuinä/ ia
quin ne lopuit sijtte hen isoisi.
ja neljäkymmentä päiwää kiusattiin perkeleeltä. Ja ei hän mitään syönyt niinä päiwinä/ ja kuin ne
lopulta sitten hän isosi.
Ref2016NTSve 2. och frestades i fyrtio dagar av djävulen. Och han åt inget under de dagarna,
men när de var förbi, var han hungrig.
3
TR Scriverer 3. καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ διάβολος, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, εἰπὲ τῷ λίθῳ τούτῳ ἵνα
γένηται ἄρτος.
Gr-East 3. καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ διάβολος· Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, εἰπὲ τῷ λίθῳ τούτῳ ἵνα
γένηται ἄρτος.

καὶ

εἶπεν αὐτῷ

τῷ
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διάβολος εἰ

υἱὸς

εἶ

τοῦ
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kai
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G1487 G5207 G1488 G3588 G2316 G2036
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G740
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että
kivelle tälle
se muuttuu leiväksi
TKIS 3 Niin paholainen sanoi Hänelle: "Jos olet Jumalan Poika, sano tälle kivelle, että se
muuttuisi leiväksi."
FiSTLK2017 3. Perkele sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, sano tälle kivelle, että se
muuttuu leiväksi."
Biblia1776 3. Niin perkele sanoi hänelle: jos sinä olet Jumalan Poika, niin sanos tälle kivelle, että
se leiväksi tulis.
CPR1642 3. Nijn Perkele sanoi hänelle: jos sinä olet Jumalan Poica nijn sanos tälle kiwelle että
hän leiwäxi tulis.
UT1548 3. Nin sanoi Perchele henelle/ Olecos JUMALAN Poica/ nin sano telle Kiuelle/ ette hen
Leiuexi tulis.
Niin sanoi perkele hänelle/ Oletkos JUMALAN Poika/ niin sano tälle kiwelle/ että hän leiwäksi tulisi.
Ref2016NTSve 3. Då sa djävulen till honom: Om du är Guds Son, så befall denna sten att bli bröd.
4
TR Scriverer 4. καὶ ἀπεκρίθη Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν, λέγων, Γέγραπται ὅτι Οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ
μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ’ ἐπὶ παντὶ ῥήματι Θεοῦ.
Gr-East 4. καὶ ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτὸν λέγων· Γέγραπται ὅτι οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ
ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ’ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ.

ἀπεκρίθη Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν λέγων γέγραπται ὅτι
oὐκ
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vaan
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TKIS 4 Jeesus vastasi (sanoen) hänelle: "On kirjoitettu: 'Ihminen ei elä ainoastaan leivästä (vaan
jokaisesta Jumalan sanasta).' "

FiSTLK2017 4. Jeesus vastasi hänelle: "Kirjoitettu on: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan
jokaisesta Jumalan sanasta.'"
Biblia1776 4. Ja Jesus vastasi, sanoen hänelle: kirjoitettu on: ei ihminen elä ainoasti leivästä,
vaan jokaisesta Jumalan sanasta.
CPR1642 4. Jesus wastais sanoden: kirjoitettu on: ei ihminen elä ainoastans leiwäst waan
jocaidzesta Jumalan sanasta.
UT1548 4. Nin wastasi IesuS sanoden/ Kirioitettu on/ Ei ainoast Leiuest Inhiminen elä vaan
iocaitzest Jumalan sanasta.
Niin wastasi Jesus sanoen/ Kirjoitettu on/ Ei ainoasta leiwästä ihminen elä waan jokaisesta
Jumalan sanasta.
Ref2016NTSve 4. Då svarade Jesus och sa till honom: Det står skrivet: Människan ska inte leva
bara av bröd, utan av varje ord (som kommer) från Gud.
5
TR Scriverer 5. καὶ ἀναγαγὼν αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν ἔδειξεν αὐτῷ πάσας τὰς

βασιλείας τῆς οἰκουμένης ἐν στιγμῇ χρόνου
Gr-East 5. Καὶ ἀναγαγὼν αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν ἔδειξεν αὐτῷ πάσας τὰς
βασιλείας τῆς οἰκουμένης ἐν στιγμῇ χρόνου·
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πάσας τὰς

βασιλείας τῆς

οἰκουμένης

ἐν

στιγμῇ

χρόνου

basileias
chronou
pasas tas
tēs
oikoumenēs en
stigmē
G5550
G3956 G3588 G932
G1722 G4743
G3588 G3625
valtakunnat
kaikki
maailman
silmänräpäyksessä ajan
TKIS 5 vietyään Hänet korkealle vuorelle paholainen näytti Hänelle tuokiossa kaikki maailman
valtakunnat.
FiSTLK2017 5. Perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle hetkessä kaikki maailman
valtakunnat
Biblia1776 5. Ja perkele vei hänen korkialle vuorelle ja osoitti hänelle kaikki maan piirin
valtakunnat silmänräpäyksellä,
CPR1642 5. Ja Perkele wei hänen corkelle wuorelle ja osotti hänelle caicki maan pijrin
waldacunnat silmän räpäyxellä.
UT1548 5. Ja Perkele wei henen Corckian woren pälle/ ia osotti henelle caiki Maan pijrin
Waldakunnat silmen räpäyxelle.

Ja perkele wei hänen korkean wuoren päälle/ ja osoitti hänelle kaikki maan piirin waltakunnat silmän
räpäyksellä.
Ref2016NTSve 5. Och djävulen tog honom med upp till ett högt berg och visade honom i ett
ögonblick alla riken i världen.
6
TR Scriverer 6. καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ διάβολος, Σοὶ δώσω τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν καὶ
τὴν δόξαν αὐτῶν• ὅτι ἐμοὶ παραδέδοται, καὶ ᾧ ἐὰν θέλω δίδωμι αὐτήν.
Gr-East 6. καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ διάβολος· Σοὶ δώσω τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν καὶ τὴν
δόξαν αὐτῶν, ὅτι ἐμοὶ παραδέδοται καὶ ᾧ ἐὰν θέλω δίδωμι αὐτήν·

καὶ

εἶπεν αὐτῷ

καὶ

τὴν

ὁ

διάβολος σοὶ

δώσω τὴν

ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν

kai
eipen autō ho
eksousian tautēn hapasan
diabolos soi
dōsō tēn
G2532 G2036 G846 G3588 G1228
G4671 G1325 G3588 G1849
G5026 G537
valtaan
ja
sanoi Hänelle
perkele sinulle annan
tämän kaiken

δόξαν αὐτῶν· ὅτι

ἐμοὶ

παραδέδοται καὶ

ᾧ

ἐὰν

θέλω

tēn
thelō
doksan autōn hoti
ean
kai
emoi paradedotai kai
hō
G2532 G3588 G1391 G846 G3754 G1698 G3860
G2532 G3739 G1437 G2309
loiston niiden sillä
ja
jos
minulle ne on annettu ja
tahdon
jolle

δίδωμι αὐτήν
didōmi autēn
G1325 G846
annan ne
TKIS 6 Ja paholainen sanoi Hänelle: "Sinulle annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä
minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen kenelle haluan.
FiSTLK2017 6. ja sanoi hänelle: "Sinulle annan kaiken tämän vallan ja näiden kunnian, sillä minun
haltuuni se on annettu, ja annan sen, kenelle tahdon.
Biblia1776 6. Ja perkele sanoi hänelle: kaiken tämän vallan ja heidän kunniansa minä annan
sinulle; sillä minun haltuuni ovat ne annetut, ja minä annan ne kenelle minä tahdon.
CPR1642 6. Ja Perkele sanoi hänelle: caiken tämän wallan ja heidän cunnians minä annan
sinulle: sillä minun haldun owat ne annetut ja minä annan ne kelle minä tahdon:
UT1548 6. Ja sanoi henelle Perkele/ Sinulle mine annan caiken temen Wallan/ ia heiden
Cunnians/ Sille minun Haltuni ouat ne annetut ia mine annan ne kelle mine tahdon/
Ja sanoi hänelle perkele/ Sinulle minä annan kaiken tämän wallan/ ja heidän kunniansa/ Sillä minun
haltuuni owat ne annetut ja minä annan ne kelle minä tahdot/
Ref2016NTSve 6. Och djävulen sa till honom: All denna makt med dess härlighet vill jag ge dig,
för den har överlämnats åt mig och jag kan ge den åt vem jag vill.
7 TR Scriverer 7. σὺ οὖν ἐὰν προσκυνήσῃς ἐνώπιόν μου, ἔσται σου πάντα.

Gr-East 7. σὺ οὖν ἐὰν προσκυνήσῃς ἐνώπιόν μου, ἔσται σοῦ πᾶσα.

σὺ

οὖν

ἐὰν

προσκυνήσῃς ἐνώπιόν μου

ἔσται σου

πάντα

sy
oun
ean
panta
proskynēsēs enōpion mou estai sou
G4771 G3767 G1437 G4352
G3450
G2071
G4675
G3956
G1799
sinä
siis
jos
minun on
sinun kaikki
kumarrut
eteeni
TKIS 7 Jos siis osoitat kunnioitusta edessäni, kaikki on sinun."
FiSTLK2017 7. Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin kaikki on oleva sinun."

Biblia1776 7. Jos sinä siis kumarrat ja rukoilet minua, ne kaikki pitää sinun omas oleman.
CPR1642 7. Jos sinä sijs cumarrat ja rucoilet minua nijn he owat caicki sinun.
UT1548 7. Jos sine sis nyt mahan langet ia rucolet minua/ nin he ouat caiki sinun.
Jos sinä siis nyt maahan lankeat ja rukoilet minua/ niin he owat kaikki sinun.
Ref2016NTSve 7. Därför ska allt bli ditt om du tillber mig.
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TR Scriverer 8. καὶ ἀποκριθεὶς αὐτῷ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς, Ὑπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ•

γέγραπται γάρ, Προσκυνήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου, καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις.
Gr-East 8. καὶ ἀποκριθεὶς αὐτῷ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς· Ὕπαγε ὀπίσω μου σατανᾶ γέγραπται
γὰρ, Κύριον τὸν Θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις.

καὶ

ἀποκριθεὶς αὐτῷ εἶπεν

ὁ

Ἰησοῦς ὑπαγε ὀπίσω μου

σατανᾶ·

kai
apokritheis autō eipen ho
Iēsous hypage opisō mou satana
G2036
G3588
G2532 G611
G2424 G5217 G3694 G3450 G4567
G846
mutta vastasi
Jeesus mene taakseni minun saatana
hänelle sanoen

γέγραπται

γάρ

προσκυνήσεις Κύριον τὸν

Θεόν

σου

καὶ

αὐτῷ

gegraptai
gar
Theon
sou
kai
autō
proskynēseis Kyrion ton
G1063 G4352
G4675 G2532 G846
G1125
G2962 G3588 G2316
sillä on kirjoitettu
Herraa
Jumalaasi sinun ja
palvo
Häntä

μόνῳ λατρεύσεις
monō latreuseis
G3441 G3000
ainoaa palvele
TKIS 8 Jeesus vastasi hänelle ja sanoi: "(Mene taakseni, saatana, sillä) on kirjoitettu: 'Kunnioita
Herraa, Jumalaasi, ja palvele *ainoastaan Häntä*'."
FiSTLK2017 8. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Väisty luotani, saatana, sillä kirjoitettu on:
'Herraa, sinun Jumalaasi, tulee sinun kumartaa ja häntä ainoaa palvella.'"

Biblia1776 8. Ja Jesus vastaten sanoi hänelle: mene matkaas minun tyköäni, saatana! sillä
kirjoitettu on: Herraa sinun Jumalaas pitää sinun kumartaman ja häntä ainoaa palveleman.
CPR1642 8. Ja Jesus wastaten sanoi henelle: mene matcas minun tyköni Satan: sillä kirjoitettu
on: sinus HERras Jumalatas pitä sinun cumartaman ja händä ainoata palweleman.
UT1548 8. Ja IesuS wastaten sanoi henelle/ Mene matcaas minusta Sathan/ Sille ette kirioitettu
on/ Sinun HERRAS Jumalas pite sinun cwmartaman/ ia hende ainoata palueleman.
Ja Jesus wastaten sanoi hänelle/ Mene matkaasi minusta satan/ Sillä kirjoitettu on/ Sinun
HERRAASI Jumalaasi pitää sinun kumartaman/ ja häntä ainoata palweleman.
Ref2016NTSve 8. Då svarade Jesus och sa till honom: Gå bort ifrån mig Satan, för det står
skrivet: Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna.
9
TR Scriverer 9. καὶ ἤγαγεν αὐτὸν εἰς Ἰερουσαλήμ, καὶ ἔστησεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον
τοῦ ἱεροῦ, καὶ εἶπεν αὐτῷ, Εἰ ὁ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, βάλε σεαυτὸν ἐντεῦθεν κάτω•
Gr-East 9. Καὶ ἤγαγεν αὐτὸν εἰς Ἱερουσόλυμα, καὶ ἔστησεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ
ἱεροῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ· Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, βάλε σεαυτὸν ἐντεῦθεν κάτω·

καὶ

ἤγαγεν αὐτὸν εἰς

Ἰερουσαλήμ καὶ

ἔστησεν

αὐτὸν ἐπὶ

τὸ

kai
to
ēgagen auton eis
hestēsen auton epi
Ierousalēm kai
G846 G1519 G2419
G2532 G2476
G2532 G71
G846 G1909 G3588
ja
Hänet
hän vei Hänet
Jerusalemiin ja
asetti

πτερύγιον τοῦ

ἱεροῦ

καὶ

εἶπεν αὐτῷ

Θεοῦ

σεαυτὸν ἐντεῦθεν κάτω·

εἰ

ὁ

υἱὸς

εἶ

τοῦ

ho
ierou
kai
eipen autō ei
hyios ei
tou
pterygion tou
G3588 G2411 G2532 G2036 G846 G1487 G3588 G5207 G1488 G3588
G4419
sanoi Hänelle jos
Poika olet
harjalle
pyhäkön ja

βάλε

Theou bale
seauton enteuthen katō
G2316 G906
G4572 G1782
G2736
tästä
Jumalan heittäydy itse
alas
TKIS 9 Niin hän vei Hänet Jerusalemiin ja asetti Hänet pyhäkön harjalle ja sanoi Hänelle: "Jos olet
Jumalan Poika, heittäydy tästä alas,
FiSTLK2017 9. Hän vei hänet Jerusalemiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle ja sanoi hänelle: "Jos
sinä olet Jumalan Poika, heittäydy tästä alas,
Biblia1776 9. Ja hän vei hänen Jerusalemiin ja asetti hänen templin harjalle, ja sanoi hänelle: jos
sinä olet Jumalan Poika, niin laske tästä itses alas;
CPR1642 9. Ja hän wei hänen Jerusalemijn ja asetti Templin harjalle ja sanoi hänelle: jos sinä
olet Jumalan Poica nijn laske tästä idzes alas:

UT1548 9. Ja hen wei henen Jerusalemin/ ia asetti henen Templin Harian päle ia sanoi henelle/
Olecos JUMALAN poica/ nin laske itzies teste alas.
Ja hän wei hänen Jerusalemiin/ ja asetti hänen templin harjan päälle ja sanoi hänelle/ Oletkos
JUMALAN Poika/ niin laske itseäsi tästä alas.
Ref2016NTSve 9. Och han förde honom till Jerusalem och ställde honom på templets högsta
plats och sa till honom: Är du Guds Son, så kasta dig ner härifrån.
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TR Scriverer 10. γέγραπται γὰρ ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ, τοῦ
διαφυλάξαι σε•
Gr-East 10. γέγραπται γὰρ ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι
σε,

γέγραπται

γὰρ

ὅτι

τοῖς

ἀγγέλοις

αὐτοῦ ἐντελεῖται

περὶ

σοῦ

gegraptai
gar
hoti
tois
angelois
peri
sou
autou enteleitai
G1063 G3754 G3588 G32
G4012 G4675
G1125
G846 G1781
sillä on kirjoitettu
että
sinusta
enkeleilleen Hän antaa käskyn

τοῦ

διαφυλάξαι σε·

tou
diafylaksai
G3588 G1314
varjella

se
G4571
sinua

TKIS 10 Sillä on kirjoitettu: 'Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta, että he varjelevat sinua'
FiSTLK2017 10. sillä kirjoitettu on: 'Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta, että he varjelevat
sinua',
Biblia1776 10. Sillä kirjoitettu on: hän antaa käskyn enkeleillensä sinusta varjelemaan sinua,
CPR1642 10. Sillä kirjoitettu on: hän on Engeleidens käskenyt sinusta warjeleman sinua.
UT1548 10. Sille kirioitettu ombi/ ette hen Engeleins keskenyt on sinusta/ warieleman sinua/
Sillä kirjoitettu ompi/ että hän enkeleinsä käskenyt on sinusta/ warjeleman sinua/
Ref2016NTSve 10. Det står ju skrivet: Han ska ge sina änglar befallning om dig, att bevara dig,
11
TR Scriverer 11. καὶ ὅτι Ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα
σου.
Gr-East 11. καὶ ὅτι ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου.

καὶ

ὅτι

ἐπὶ

τὸν

πόδα

σου

χειρῶν ἀροῦσί

σε

μήποτε προσκόψῃς πρὸς

λίθον

kai
hoti
epi
se
cheirōn arousi
mēpote proskopsēs pros lithon
G4571 G3379 G4350
G4314 G3037
G2532 G3754 G1909 G5495 G142
kiveen
ja
että
käsillään he kantavat sinua ettet
loukkaisi
ton
poda sou
G3588 G4228 G4675
jalkaasi sinun
TKIS 11 ja: 'He kantavat sinua käsillään, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi.' "
FiSTLK2017 11. ja: 'He kantavat sinua käsillään, ettet loukkaisi jalkaasi kiveen.'"
Biblia1776 11. Ja että he käsissä kantavat sinua, ettet joskus jalkaas kiveen loukkaa.
CPR1642 11. Ja käsisäns candaman sinua ettes jalcas kiwen loucka.
UT1548 11. ia käsisens candauat sinua/ ettet sine coskan loucka ialcas Kiueen.
ja käsissänsä kantawat sinua/ ettet sinä koskaan loukkaa jalkaasi kiween.
Ref2016NTSve 11. och de ska bära dig på (sina) händer, så att du inte stöter din fot mot någon
sten.
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TR Scriverer 12. καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι Εἴρηται, Οὐκ ἐκπειράσεις
Κύριον τὸν Θεόν σου.
Gr-East 12. καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι Εἴρηται, οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον
τὸν Θεόν σου.
oὐκ
kai
ouk
apokritheis eipen autō ho
eirētai
Iēsous hoti
G2036 G846 G3588 G2424 G3754 G2046
G3756
G2532 G611
ja
vastasi
sanoen hänelle
Jeesus että
on sanottu älä

καὶ

ἀποκριθεὶς εἶπεν

Κύριον τὸν

Θεόν

αὐτῷ ὁ

Ἰησοῦς ὅτι

εἴρηται

ἐκπειράσεις
ekpeiraseis
G1598
kiusaa

σου

Theon
sou
Kyrion ton
G4675
G2962 G3588 G2316
Herraa
Jumalaasi sinun
TKIS 12 Jeesus vastasi sanoen hänelle: "On sanottu: 'Älä kiusaa Herraa, Jumalaasi.' "
FiSTLK2017 12. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Sanottu on: 'Älä kiusaa Herraa, sinun
Jumalaasi.'"
Biblia1776 12. Ja Jesus vastaten sanoi hänelle: sanottu on: ei sinun pidä kiusaaman Herraa sinun
Jumalaas.

CPR1642 12. Ja Jesus wastaten sanoi hänelle: sanottu on: älä kiusa sinun HERras Jumalatas.
UT1548 12. Ja IesuS wastaten sanoi henelle/ Sanottu on/ Ele kiusa sinun HERRAS JUMALAS.
Ja Jesus wastaten sanoi hänelle/ Sanottu on/ Älä kiusaa sinun HERRAASI JUMALAASI.
Ref2016NTSve 12. Då svarade Jesus och sa till honom: Det är sagt: Du ska inte fresta Herren din
Gud.
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TR Scriverer 13. καὶ συντελέσας πάντα πειρασμὸν ὁ διάβολος ἀπέστη ἀπ’ αὐτοῦ ἄχρι
καιροῦ.
Gr-East 13. Καὶ συντελέσας πάντα πειρασμὸν ὁ διάβολος ἀπέστη ἀπ’ αὐτοῦ ἄχρι καιροῦ.

καὶ

συντελέσας πάντα πειρασμὸν ὁ

διάβολος ἀπέστη ἀπ’

αὐτοῦ ἄχρι καιροῦ

kai
autou achri kairou
syntelesas panta peirasmon ho
diabolos apestē ap
G3956 G3986
G2532 G4931
G3588 G1228
G846 G891 G2540
G575
G868
ja
perkele poistui luota Hänen
ajaksi
lopetettuaan kaiken kiusaamisen
TKIS 13 Lopetettuaan kaiken kiusaamisen, paholainen poistui Hänen luotaan ajaksi.

FiSTLK2017 13. Kun perkele oli kaiken kiusattavansa kiusannut, hän poistui hänen luotaan ajaksi.
Biblia1776 13. Ja kuin kaikki kiusaus oli päätetty, meni perkele pois hetkeksi hänen tyköänsä.
CPR1642 13. Ja cuin caicki kiusaus oli päätetty meni Perkele pois hetkexi hänen tyköns.
UT1548 13. Ja quin caiki kiusaus oli pätetty/ poislexi Perkele henelde hetkexi.
Ja kuin kaikki kiusaus oli päätetty/ pois läksi perkele häneltä hetkeksi.
Ref2016NTSve 13. Sedan djävulen hade slutat med alla sina frestelser, lämnade han honom för
en tid.
14
TR Scriverer 14. Καὶ ὑπέστρεψεν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῇ δυνάμει τοῦ Πνεύματος εἰς τὴν
Γαλιλαίαν• καὶ φήμη ἐξῆλθε καθ’ ὅλης τῆς περιχώρου περὶ αὐτοῦ.
Gr-East 14. Καὶ ὑπέστρεψεν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῇ δυνάμει τοῦ Πνεύματος εἰς τὴν Γαλιλαίαν·
καὶ φήμη ἐξῆλθε καθ’ ὅλης τῆς περιχώρου περὶ αὐτοῦ.

καὶ

ὑπέστρεψεν ὁ

Ἰησοῦς ἐν

τῇ

δυνάμει τοῦ

τὴν

Γαλιλαίαν· καὶ

φήμη ἐξῆλθε

καθ’

ὅλης

Πνεύματος εἰς

Pneumatos eis
kai
hypestrepsen ho
dynamei tou
tē
Iēsous en
G3588 G2424 G1722 G3588 G1411
G3588 G4151
G2532 G5290
G1519
palasi
voimassa
ja
Hengen
Jeesus
tēn
Galilaian
G3588 G1056
Galileaan

τῆς

περιχώρου περὶ

kai
fēmē eksēlthe kath holēs tēs
perichōrou peri
G4012
G2596 G3650 G3588 G4066
G2532 G5345 G1831
ja
maine levisi
koko
ympäristöön

αὐτοῦ

autou
G846
Hänestä
TKIS 14 Jeesus palasi Hengen voimassa Galileaan, ja sanoma Hänestä levisi kaikkialle
ympäristöön.
FiSTLK2017 14. Sitten Jeesus palasi Hengen voimassa Galileaan, ja hänen maineensa levisi
kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin.
Biblia1776 14. Ja Jesus palasi Hengen väessä taas Galileaan, ja sanoma kuului hänestä ympäri
kaiken lähimaakunnan.
CPR1642 14. Ja Jesus palais Hengen wäes taas Galileaan ja sanoma cuului hänestä ymbäri
caiken lähi maacunnan.
UT1548 14. Ja palasi IesuS Hengen wäes iellens Galilean. Ja sanoma vloslexi ymberi caiken
lehimakunnan heneste.
Ja palasi Jesus Hengen wäessä jällens Galileaan. Ja sanoma ylosläksi ympäri kaiken
lähimaakunnan hänestä.
Ref2016NTSve 14. Och Jesus vände i Andens kraft tillbaka till Galileen, och ryktet om honom gick
ut i hela området.
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TR Scriverer 15. καὶ αὐτὸς ἐδίδασκεν ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, δοξαζόμενος ὑπὸ
πάντων.
Gr-East 15. καὶ αὐτὸς ἐδίδασκεν ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, δοξαζόμενος ὑπὸ πάντων.

καὶ

αὐτὸς ἐδίδασκεν ἐν

ταῖς

συναγωγαῖς

αὐτῶν δοξαζόμενος

ὑπὸ

kai
tais
autos edidasken en
synagōgais
autōn doksadzomenos hypo
G5259
G1722 G3588 G4864
G2532 G846 G1321
G846 G1392
ja
Hän opetti
synagoogissaan heidän Häntä ylistivät

πάντων
pantōn
G3956
kaikki
TKIS 15 Niin Hän opetti heidän synagoogissaan, ja kaikki ylistivät Häntä.
FiSTLK2017 15. Hän opetti heidän synagogissaan, ja kaikki ylistivät häntä.
Biblia1776 15. Ja hän opetti heidän synagogissansa, ja kunnioitettiin kaikkialta,
CPR1642 15. Ja hän opetti heidän Synagogasans ja cunnioitettin caikilda.
UT1548 15. Ja hen opetti heiden Sinagogasans/ ia caikilda cunnioitettin.
Ja hän opetti heidän synagogissansa/ ja kaikilta kunnioitettiin.
Ref2016NTSve 15. Och han undervisade i deras synagogor och blev prisad av alla.
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TR Scriverer 16. Καὶ ἦλθεν εἰς τὴν Ναζαρέθ, οὗ ἦν τεθραμμένος• καὶ εἰσῆλθε, κατὰ τὸ

εἰωθὸς αὐτῷ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων εἰς τὴν συναγωγήν, καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι.
Gr-East 16. Καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρέτ, οὗ ἦν τεθραμμένος, καὶ εἰσῆλθεν κατὰ τὸ εἰωθὸς
αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων εἰς τὴν συναγωγήν, καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι.

καὶ

ἦλθεν εἰς

τὴν

Ναζαρέθ οὗ

ἦν

τεθραμμένος· καὶ

εἰσῆλθε

kai
Nadzareth hou
tethrammenos kai
ēlthen eis
tēn
ēn
eisēlthe
G2532 G2064 G1519 G3588 G3478
G3757 G2258 G5142
G2532 G1525
Nasaretiin
jossa
ja
Hän tuli
Hänet oli kasvatettu
meni

κατὰ

τὸ

εἰωθὸς αὐτῷ ἐν

τῇ

ἡμέρᾳ
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TKIS 16 Sitten Hän saapui Nasaretiin, jossa Hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan
sapattina synagoogaan ja nousi lukemaan.

FiSTLK2017 16. Hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan
sapatinpäivänä synagogaan ja nousi lukemaan.
Biblia1776 16. Ja tuli Natsaretiin, kussa hän kasvatettu oli, ja meni tapansa jälkeen sabbatin
päivänä synagogaan, ja nousi lukemaan.
CPR1642 16. JA hän tuli Nazaretijn cusa hän caswatettu oli ja meni tawans jälken Sabbathin
päiwänä Synagogaan ja nousi lukeman.
UT1548 16. Ja hen tuli Nazarettin cussa hen oli yleskasuatettu/ Ja hen sisellemeni Sinagogan
tauans ielken Sabbathin peiuene ia ylesnousi lukeman.
Ja hän tuli Nazaretiin kussa hän oli ylös kaswatettu/ Ja hän sisälle meni synagogaan tawansa
jälkeen Sabbathin päiwänä ja ylös nousi lukemaan.
Ref2016NTSve 16. Så kom han till Nasaret, där han hade växt upp. Och på sabbatsdagen gick
han in i synagogan, som han brukade, och reste sig för att läsa.
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TR Scriverer 17. καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον Ἠσαΐου τοῦ προφήτου. καὶ ἀναπτύξας τὸ
βιβλίον, εὗρε τὸν τόπον οὗ ἦν γεγραμμένον,
Gr-East 17. καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον Ἡσαΐου τοῦ προφήτου, καὶ ἀναπτύξας τὸ βιβλίον
εὗρεν τὸν τόπον οὗ ἦν γεγραμμένον·
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TKIS 17 Hänelle annettiin profeetta Jesajan kirja. Käärittyään kirjan auki Hän löysi paikan, jossa
oli kirjoitettuna:
FiSTLK2017 17. Hänelle annettiin profeetta Jesajan kirja, ja kun hän avasi kirjakäärön, hän löysi
sen paikan, johon oli kirjoitettu:
Biblia1776 17. Ja hänelle annettiin Jesaias prophetan Raamattu. Ja kuin hän Raamatun avasi,
löysi hän sen paikan, kussa kirjoitettu on:
CPR1642 17. Ja hänelle annettin Esaian Prophetan Ramattu. Ja cuin hän Ramatun awais löysi
hän sen paican cusa kirjoitettu on:
UT1548 17. Ja annettin henelle Esaian Prophetan Ramattu. Ja quin hen Ramatun auasi/ nin hen
leusi paican cussa kirioitettu oli/

Ja annettiin hänelle Esaian prophetan Raamattu. Ja kuin hän Ramatun awasi/ niin hän löysi paikan
kussa kirjoitettu oli/
Ref2016NTSve 17. Då räckte man profeten Jesajas bokrulle till honom och när han öppnade
bokrullen, fann han det ställe där det står skrivet:
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TR Scriverer 18. Πνεῦμα Κυρίου ἐπ’ ἐμέ, οὗ ἕνεκεν ἔχρισέ με εὐαγγελίζεσθαι πτωχοῖς•
ἀπέσταλκέ με ἰάσασθαι τοὺς συντετριμμένους τὴν καρδίαν• κηρύξαι αἰχμαλώτοις
ἄφεσιν, καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει,
Gr-East 18. Πνεῦμα Κυρίου ἐπ’ ἐμέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέ με εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς
ἀπέσταλκέ με ἰάσασθαι τοὺς συντετριμμένους τὴν καρδίαν,
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TKIS 18”Herran Henki on minun päälläni, sillä Hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa
köyhille, Hän on lähettänyt minut (parantamaan sydämeltään särkyneitä), saarnaamaan
vangituille vapautusta ja sokeille näön saamista, päästämään sorretut vapauteen,
FiSTLK2017 18. "Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan
evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut parantamaan särjettyjä sydämiä; hän on lähettänyt
minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään ruhjotut
vapauteen,
Biblia1776 18. Herran Henki on minun päälläni, sentänden on hän minut voidellut ja lähettänyt
minun saarnaamaan köyhille hyvää sanomaa, parantamaan särjetyitä sydämiä, saarnaamaan
vangeille lunastusta ja sokeille näkönsä jälleen saamista, särjetyitä vapauteen saattamaan,
CPR1642 18. HERran Hengi on minun päälläni ja hän woiteli minun ja lähetti saarnaman
waiwaisille Evangeliumi ja parandaman särjetyitä sydämitä

UT1548 18. HERRAN Hengi ombi minun päleni/ senteden ette hen woiteli minun/ ia on
lehdettenyt minun sarnaman Euangeliumi waiwaisille/ Parandaman ne särietydh sydhemet/
HERRAN Henki ompi minun päälläni/ sentähden että hän woiteli minun/ ja on lähettänyt minun
saarnaaman ewankeliumi waiwaisille/ parantamaan ne särjetyt sydämet/
Ref2016NTSve 18. Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna evangelium
för de fattiga. Han har sänt mig till att hela dem som har förkrossade hjärtan, till att predika frihet
för de fångna och syn för de blinda, och till att ge de förtryckta frihet,
19 TR Scriverer 19. κηρύξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτόν.
Gr-East 19. κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, ἀποστεῖλαι
τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει, κηρύξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτόν.
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TKIS 19 julistamaan Herran otollista vuotta."
FiSTLK2017 19. ja saarnaamaan Herran otollista vuotta [5] ."
Biblia1776 19. Saarnaamaan Herran otollista vuotta.
CPR1642 19. Ja ilmoittaman Fangeille lunastusta ja sokeillen nägyn andaman ja fangituita
wapaxi saattaman ja että minä HERran wuoden julistaisin.
UT1548 19. ilmoittaman Fangeille lunastusta/ Ja Sokeillen näghön/ Ja nijlle hosutuille ette
heiden pite wapadhet oleman/ Ja ette minun pite iulghistama' HERRAN Wodhen.
ilmoittaman wangeille lunastusta/ Ja sokeillen näön/ Ja niille hosutuille että heidän pitää wapaudet
olemaan/ Ja että minun pitää julkistaman HERRAN wuoden.
Ref2016NTSve 19. och till att predika Herrens behagliga år.
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TR Scriverer 20. καὶ πτύξας τὸ βιβλίον, ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτῃ, ἐκάθισε• καὶ πάντων ἐν τῇ

συναγωγῇ οἱ ὀφθαλμοὶ ἦσαν ἀτενίζοντες αὐτῷ
Gr-East 20. καὶ πτύξας τὸ βιβλίον ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτῃ ἐκάθισε· καὶ πάντων ἐν τῇ
συναγωγῇ οἱ ὀφθαλμοὶ ἦσαν ἀτενίζοντες αὐτῷ.
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TKIS 20 Käärittyään kirjan kokoon ja annettuaan sen takaisin palvelijalle Hän istuutui, ja kaikkien
synagoogassa olevain silmät olivat Häneen kiinnitetyt.
FiSTLK2017 20. Käärittyään kirjakäärön kokoon hän antoi sen palvelijalle ja istuutui, ja kaikkien
synagogassa olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt.
Biblia1776 20. Ja kun hän pani Raamatun kiinni, antoi hän sen palvelialle ja istui, ja kaikkein
silmät, jotka synagogassa olivat, katselivat hänen päällensä.
CPR1642 20. Ja cuin hän pani Ramatun kijnni andoi hän sen palwelialle ja istui: ja caickein silmät
cuin Synagogas olit cadzelit hänen päällens.
UT1548 20. Ja quin hen Ramatun Kijnipani/ nin hen annoi Paluelialle. Ja istui taas/ ia caikein
silmet quin olit Sinagogas catzelit henen pälens.
Ja kuin hän Ramatun kiinni pani/ niin hän antoi palwelijalle. Ja istui taas/ ja kaikkein silmät kuin olit
synagogassa katselit hänen päällensä.
Ref2016NTSve 20. Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte (den) åt tjänaren (och) satte sig. Och
alla som var i synagogan hade sina ögon fästa på honom.
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TR Scriverer 21. ἤρξατο δὲ λέγειν πρὸς αὐτοὺς ὅτι Σήμερον πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη ἐν
τοῖς ὠσὶν ὑμῶν.
Gr-East 21. ἤρξατο δὲ λέγειν πρὸς αὐτοὺς ὅτι Σήμερον πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς
ὠσὶν ὑμῶν.
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TKIS 21 Niin Hän alkoi puhua heille: "Tänään tämä kirjoitus on toteutunut teidän
kuunnellessanne*."

FiSTLK2017 21. Hän rupesi puhumaan heille: "Tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen
teidän korvienne kuullen."
Biblia1776 21. Ja hän rupesi heille sanomaan: tänäpänä on tämä kirjoitus täytetty, jonka te nyt
kuulette.
CPR1642 21. Ja hän rupeis heille sanoman: tänäpän on tämä kirjoitus teidän corwisan täytetty.
UT1548 21. Ja hen rupeis heille sanoman/ Tenepene ombi teme Kirioitus teutetty teiden
coruisanna.
Ja hän rupeisi heille sanomaan/ Tänä päiwänä ompi tämä kirjoitus täytetty teidän korwissanne.
Ref2016NTSve 21. Då började han tala till dem: I dag har detta ställe i Skriften gått i uppfyllelse
inför er som lyssnar.
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TR Scriverer 22. καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ, καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς χάριτος

τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, καὶ ἔλεγον, Οὐχ οὗτος ἐστιν ὁ υἱός
Ἰωσήφ;
Gr-East 22. καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς χάριτος τοῖς
ἐκπορευομένοις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ ἔλεγον· Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς Ἰωσὴφ ;
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TKIS 22 Kaikki todistivat Hänen puolestaan ja ihmettelivät niitä armon sanoja, jotka lähtivät
Hänen suustaan, ja he sanoivat: "Eikö tämä ole Joosefin poika?"
FiSTLK2017 22. Kaikki lausuivat hänestä hyvän todistuksen ja ihmettelivät niitä armon sanoja,
jotka hänen suustaan lähtivät. He sanoivat: "Eikö tämä ole Joosefin poika?"
Biblia1776 22. Ja kaikki antoivat hänelle todistuksen ja ihmettelivät niitä armon sanoja, jotka
hänen suustansa läksivät ulos, ja he sanoivat: eikö tämä ole Josephin poika?
CPR1642 22. Ja caicki annoit hänelle todistuxen ja ihmettelit nijtä armollisia sanoja cuin hänen
suustans tulit ja sanoit: eikö tämä ole Josephin poica?

UT1548 22. Ja caiki annoit henelle todhistuxen/ ia imehtelit nijnnen armolisten sanaden päle
iotca henen suustans vloskeuit/ Ja sanoit/ Eikö teme ole * Josephin poica?
Ja kaikki annoit hänelle todistuksen/ ja ihmettelit niitä armollisten sanojen päälle jotka hänen
suustansa ulos käwit/ Ja sanoit/ Eikö tämä ole Josephin poika?
Ref2016NTSve 22. Och alla gav honom sitt vittnesbörd och förundrade sig över de nådens ord
som kom ut från hans mun. Och de frågade: Är inte denne Josefs son?
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TR Scriverer 23. καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, Πάντως ἐρεῖτέ μοι τὴν παραβολὴν ταύτην, Ἰατρέ,
θεράπευσον σεαυτόν• ὅσα ἠκούσαμεν γενόμενα ἐν τῇ Καπερναούμ, ποίησον καὶ ὧδε ἐν
τῇ πατρίδι σου.
Gr-East 23. καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς· Πάντως ἐρεῖτέ μοι τὴν παραβολὴν ταύτην· ἰατρέ,
θεράπευσον σεαυτόν· ὅσα ἠκούσαμεν γενόμενα ἐν τῇ Καπερναοὺμ, ποίησον καὶ ὧδε ἐν
τῇ πατρίδι σου.
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TKIS 23 Hän sanoi heille: "Varmaan aiotte sanoa minulle tämän lauselman: 'Parantaja, paranna
itsesi; tee täällä kotikaupungissasikin niin suuria kuin olemme kuulleet tapahtuneen
Kapernaumissa.'"
FiSTLK2017 23. Hän sanoi heille: "Kaiketi aiotte sanoa minulle tämän sananlaskun: 'Parantaja,
paranna itsesi'; 'tee täälläkin, isäsi kaupungissa, niitä suuria tekoja, joita olemme kuulleet
tapahtuneen Kapernaumissa.'"
Biblia1776 23. Ja hän sanoi heille: sanokaat kaiketi minulle tämä sananlasku: parantaja, paranna
itses; ne mitkä me kuulimme tapahtuneen Kapernaumissa, tee myös tässä isäs maalla!
CPR1642 23. Ja hän sanoi heille: sanocat caiketi minulle tämä sananlascu: Lääkäri paranna
idzes: Cuinga suuria töitä me cuulimma sinun tehnen Capernaumis tee myös nijn täsä Isäs
maalla.
UT1548 23. Ja hen sanoi heille/ Caiketin sanocat minulle teme wertaus/ Läkeri parana itzes.
Caiki mite me cwlima tehdyn Capernaumis/ tege mös tesse sinu' Ises maalla.

Ja hän sanoi heille/ Kaiketin sanokaa minulle tämä wertaus/ Lääkäri paranna itsesi. Kaikki mitä me
kuulimme tehdyn Kapernaumissa/ tee myös tässä sinun isäsi maalla.
Ref2016NTSve 23. Då sa han till dem: Helt säkert ska ni säga till mig detta ordspråk: Läkare, bota
dig själv. Vi har hört om allt som hände i Kapernaum, gör det här i din hemstad också!
24
TR Scriverer 24. εἶπε δέ, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς προφήτης δεκτός ἐστιν ἐν τῇ πατρίδι
αὐτοῦ.
Gr-East 24. εἶπε δέ· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς προφήτης δεκτός ἐστιν ἐν τῇ πατρίδι
αὐτοῦ.
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TKIS 24 Ja Hän sanoi: "Totisesti, sanon teille: ei kukaan profeetta ole suosittu kotikaupungissaan.
FiSTLK2017 24. Hän sanoi: "Totisesti sanon teille: ei kukaan profeetta ole otollinen isänsä
kaupungissa.
Biblia1776 24. Mutta hän sanoi: totisesti sanon minä teille: ei yksikään propheta ole isänsä
maalla otollinen.
CPR1642 24. Nijn hän sanoi: totisest sanon minä teille: ei yxikän Propheta ole Isäns maalla
otollinen.
UT1548 24. Nin hen sanoi Totisesta sanon mine teille/ Eikengen Propheta ole otolinen henen
Isensmaalla.
Niin hän sanoi totisesti sanon minä teille/ Ei kenkään propheta ole otollinen hänen isänsä maalla.
Ref2016NTSve 24. Så sa han: Sannerligen säger jag er: Ingen profet blir erkänd i sin hemstad.
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TR Scriverer 25. ἐπ’ ἀληθείας δὲ λέγω ὑμῖν, πολλαὶ χῆραι ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις Ἠλίου ἐν

τῷ Ἰσραήλ, ὅτε ἐκλείσθη ὁ οὐρανὸς ἐπὶ ἔτη τρία καὶ μῆνας ἕξ, ὡς ἐγένετο λιμὸς μέγας
ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν•
Gr-East 25. ἐπ’ ἀληθείας δὲ λέγω ὑμῖν πολλαὶ χῆραι ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις Ἠλίου ἐν τῷ

Ἰσραήλ, ὅτε ἐκλείσθη ὁ οὐρανὸς ἐπὶ ἔτη τρία καὶ μῆνας ἕξ, ὡς ἐγένετο λιμὸς μέγας ἐπὶ
πᾶσαν τὴν γῆν,
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TKIS 25 Sanon teille totuudessa: monta leskeä oli Elian aikana Israelissa, kun taivas oli suljettuna
kolme vuotta ja kuusi kuukautta, niin että suuri nälkä tuli koko maahan,
FiSTLK2017 25. Sanon teille totuuden mukaisesti: monta leskeä oli Eliaan aikana Israelissa, kun
taivas oli suljettuna kolme vuotta ja kuusi kuukautta ja suuri nälänhätä tuli koko maahan,
Biblia1776 25. Vaan minä sanon teille totuudessa: monta leskeä oli Israelissa Eliaan ajalla, kuin
taivas oli suljettu kolme vuotta ja kuusi kuukautta, niin että suuri nälkä tapahtui kaikessa
maakunnassa,
CPR1642 25. Waan minä sanon teille totudes: monda leske oli cuitengin Israelis Elian ajalla cosca
Taiwas oli suljettu colme wuotta ja cuusi cuucautta: ja cosca suuri nälkä tapahtui caikes
maacunnas.
UT1548 25. Wan totudhesa sanon mine teille/ Monda Leske olit Israelis Eliasen aican/ coska
Taiuas suliettu oli colmet wootta/ ia cwsi cwkautta/ coska swri Nelke tapactui ylitze caiken
Maakunnan/
Waan totuudessa sanon minä teille/ Monta leskeä olit Israelissa Eliaksen aikaan/ koska taiwas
suljettu oli kolme wuotta/ ja kuusi kuukautta/ koska suuri nälkä tapahtui ylitse kaiken maakunnan/
Ref2016NTSve 25. Men i sanning säger jag er: (Det) fanns många änkor i Israel på Elias tid, när
himlen var stängd i tre år och sex månader, och stor hungersnöd drabbade hela landet.
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TR Scriverer 26. καὶ πρὸς οὐδεμίαν αὐτῶν ἐπέμφθη Ἠλίας, εἰ μὴ εἰς Σάρεπτα τῆς
Σιδῶνος πρὸς γυναῖκα χήραν.
Gr-East 26. καὶ πρὸς οὐδεμίαν αὐτῶν ἐπέμφθη Ἠλίας εἰ μὴ εἰς Σαρεπτὰ τῆς Σιδωνίας
πρὸς γυναῖκα χήραν.
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TKIS 26 eikä Eliaa lähetetty kenenkään heidän luokseen, vaan ainoastaan leskivaimon luo
Siidonin Sareptaan.
FiSTLK2017 26. eikä Eliaa lähetetty kenenkään luo heistä, vaan ainoastaan leskinaisen luo
Siidonin maan Sarpatiin.
Biblia1776 26. Ja ei Elias lähetetty yhdenkään heidän tykönsä, vaan leskivaimon tykö Sidonin
Sareptaan.
CPR1642 26. Ja ei Elias lähetetty yhdengän heidän tygöns waan yhden leski waimon tygö
Sidonialaisten Sarephtan.
UT1548 26. ia ei kenengen heiden tygens lehetetty Elias wan yhden Lesken waimon tyge
Sarephthan Sidonias.
ja ei kenenkään heidän tykönsä lähetetty Elias waan yhden lesken waimon tykö Sarephtan
Sidoniassa.
Ref2016NTSve 26. Men Elia blev inte sänd till någon av dem, utan bara till en änka i Sarepta i
Sidon.
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TR Scriverer 27. καὶ πολλοὶ λεπροὶ ἦσαν ἐπὶ Ἐλισσαίου τοῦ προφήτου ἐν τῷ Ἰσραήλ• καὶ
οὐδεὶς αὐτῶν ἐκαθαρίσθη, εἰ μὴ Νεεμὰν ὁ Σύρος.
Gr-East 27. καὶ πολλοὶ λεπροὶ ἦσαν ἐπὶ Ἐλισαίου τοῦ προφήτου ἐν τῷ Ἰσραὴλ, καὶ
οὐδεὶς αὐτῶν ἐκαθαρίσθη εἰ μὴ Νεεμὰν ὁ Σύρος.
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TKIS 27 Oli myös monta pitaalista Israelissa profeetta Elisan aikana, eikä ketään heistä
puhdistettu, vaan ainoastaan Naeman*, syyrialainen."

FiSTLK2017 27. Monta spitaalista oli Israelissa profeetta Elisan aikana, eikä kukaan heistä tullut
puhdistetuksi, vaan ainoastaan Naiman, syyrialainen."
Biblia1776 27. Ja monta spitalista oli Israelissa Elisa prophetan ajalla, ja ei yksikään heistä
puhdistettu, vaan Naeman Syrialainen.
CPR1642 27. Ja monda spitalista oli Israelis Heliseus Prophetan ajalla ja ei yxikän heistä
puhdistettu waan Naaman Syrialainen.
UT1548 27. Ja monda Spitalista olit Israelis Heliseusen Prophetan aijalla/ ia eikengen heiste
puhdastettu/ wan Naaman Syrialainen.
Ja monta spitaalista olit Israelissa Elisan prophetan ajalla/ ja ei kenkään heistä puhdistettu/ waan
Naaman syrialainen.
Ref2016NTSve 27. Och det fanns många spetälska i Israel på profeten Elisas tid, men ingen av
dem blev renad utom Naaman från Syrien.
28 TR Scriverer 28. καὶ ἐπλήσθησαν πάντες θυμοῦ ἐν τῇ συναγωγῇ, ἀκούοντες ταῦτα,
Gr-East 28. καὶ ἐπλήσθησαν πάντες θυμοῦ ἐν τῇ συναγωγῇ ἀκούοντες ταῦτα,
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TKIS 28 Kuullessaan tämän kaikki synagoogassa olevat tulivat raivoa täyteen
FiSTLK2017 28. Tämän kuullessaan kaikki, jotka olivat synagogassa, tulivat kiukkua täyteen,
Biblia1776 28. Ja kaikki jotka synagogassa olivat, tulivat vihoja täyteen, kuin he nämät kuulivat,
CPR1642 28. Ja caicki cuin Synagogas olit tulit wihoja täyten cosca he nämät cuulit.
UT1548 28. Ja caiki iotca olit Sinagogas tulit teuten wihoija quin he nämet cwlit.
Ja kaikki jotka olit synagogassa tulit täyteen wihoja kuin he nämät kuulit.
Ref2016NTSve 28. Och alla de som var i synagogan uppfylldes av vrede när de hörde detta.
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TR Scriverer 29. καὶ ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τῆς πόλεως, καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἕως
τὴς ὀφρύος τοῦ ὄρους, ἐφ’ οὗ ἡ πόλις αὐτῶν ᾠκοδόμητο, εἰς τὸ κατακρημνίσαι αὐτόν.
Gr-East 29. καὶ ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τῆς πόλεως καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἕως
ὀφρύος τοῦ ὄρους, ἐφ’ οὗ ἡ πόλις αὐτῶν ᾠκοδόμητο, εἰς τὸ κατακρημνίσαι αὐτόν·
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TKIS 29 ja nousivat ja ajoivat Hänet ulos kaupungista ja veivät Hänet sen vuoren jyrkänteelle asti,
jolle heidän kaupunkinsa oli rakennettu, syöstäkseen Hänet alas.
FiSTLK2017 29. nousivat ja ajoivat hänet ulos kaupungista ja veivät hänet sen vuoren jyrkänteelle
asti, jolle heidän kaupunkinsa oli rakennettu, syöstäkseen hänet alas.
Biblia1776 29. Ja he nousivat ylös ja ajoivat hänen ulos kaupungista, ja veivät hänen hamaan
vuoren kukkulalle, jonka päälle heidän kaupunkinsa rakettu oli, syöstäksensä häntä alas.
CPR1642 29. Ja nousit händä wastan ajoit hänen ulos Caupungist ja weit hänen haman wuoren
cuckulalle jonga päälle heidän Caupungins rakettu oli syöstäxens händä alas.
UT1548 29. Ja yleskarckasit/ ia vlosaijoit henen Caupungist/ ia weit henen haman wooren
hypärelle/ ionga päle heiden Caupungins oli rakettu/ ette he henen olisit alassöxenet.
Ja ylöskarkasit/ ja ulosajoit hänen kaupungista/ ja weit hänen hamaan wuoren hypäreelle/ jonka
päälle heidän kaupunkinsa oli rakennettu/ että he hänen olisit alas syökseneet.
Ref2016NTSve 29. Och de reste sig och drev ut honom ur staden och förde honom fram till
branten av det berg som deras stad var byggd på, för att störta ner honom.
30 TR Scriverer 30. αὐτὸς δὲ διελθὼν διὰ μέσου αὐτῶν ἐπορεύετο.
Gr-East 30. αὐτὸς δὲ διελθὼν διὰ μέσου αὐτῶν ἐπορεύετο.
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TKIS 30 Mutta Hän meni pois kulkien heidän keskitsensä.
FiSTLK2017 30. Mutta hän lähti pois kävellen heidän keskeltään.

Biblia1776 30. Mutta hän kävi ohitse heidän keskeltänsä ja meni pois,

CPR1642 30. Mutta hän käwi heidän keskidzens
UT1548 30. Mutta hen meni kieudhen heiden keskelläns.
Mutta hän meni käyden heidän keskeltänsä.
Ref2016NTSve 30. Men han gick mitt emellan dem och vandrade vidare.
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TR Scriverer 31. Καὶ κατῆλθεν εἰς Καπερναοὺμ πόλιν τῆς Γαλιλαίας• καὶ ἦν διδάσκων
αὐτοὺς ἐν τοῖς σάββασι.
Gr-East 31. Καὶ κατῆλθεν εἰς Καπερναοὺμ πόλιν τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἦν διδάσκων αὐτοὺς
ἐν τοῖς σάββασι·
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TKIS 31 Niin Hän meni alas Kapernaumiin, Galilean kaupunkiin, ja opetti kansaa* sapattina.
FiSTLK2017 31. Hän meni alas Kapernaumiin, Galilean kaupunkiin, ja opetti heitä sapattina.
Biblia1776 31. Ja meni alas Kapernaumiin, Galilean kaupunkiin, ja opetti heitä siellä sabbatin
päivinä.
CPR1642 31. Ja meni Capernaumijn Galilean Caupungihin ja opetti heitä sijnä Sabbathin
päiwänä.
UT1548 31. Ja alastuli Capernaumijn Galilean Caupungin/ ia sijne opetti heite Sabbathin peiuinä.
Ja alastuli Kapernaumiin Galilean kaupunkiin/ ja siinä opetti heitä Sabbatin päiwinä.
Ref2016NTSve 31. Så kom han ner till Kapernaum, en stad i Galileen, och där undervisade han
folket på sabbatsdagarna.
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TR Scriverer 32. καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ ἦν ὁ λόγος αὐτοῦ.
Gr-East 32. καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ ἦν ὁ λόγος αὐτοῦ.
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TKIS 32 He olivat hämmästyksissään Hänen opetuksestaan, sillä Hänen puheessaan oli voimaa.
FiSTLK2017 32. He olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan, sillä hänen sanansa oli sen
puhetta, jolla siihen on valta.
Biblia1776 32. Ja he hämmästyivät hänen opetustansa; sillä hänen puheensa oli voimallinen.
CPR1642 32. Ja he hämmästyit hänen opetustans: sillä hänen puhens oli woimallinen.
UT1548 32. Ja he hämmestuit henen opetuxens ylitze/ Sille ette henen puhens oli woimalinen.
Ja he hämmästyit hänen opetuksensa ylitse/ Sillä että hänen puheensa oli woimallinen.
Ref2016NTSve 32. Och de var förvånade över hans undervisning, eftersom hans ord hade
auktoritet.
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TR Scriverer 33. καὶ ἐν τῇ συναγωγῇ ἦν ἄνθρωπος ἔχων πνεῦμα δαιμονίου ἀκαθάρτου,
καὶ ἀνέκραξε φωνῇ μεγάλῃ,
Gr-East 33. Καὶ ἐν τῇ συναγωγῇ ἦν ἄνθρωπος ἔχων πνεῦμα δαιμονίου ἀκαθάρτου, καὶ
ἀνέκραξε φωνῇ μεγάλῃ,
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TKIS 33 Synagoogassa oli mies, jossa oli saastaisen riivaajan henki, ja se huusi kovalla äänellä
FiSTLK2017 33. Synagogassa oli mies, jossa oli saastaisen riivaajan henki. Tämä huusi suurella
äänellä:
Biblia1776 33. Ja synagogassa oli ihminen, jolla oli riettaisen perkeleen henki, ja hän huusi
suurella äänellä,

CPR1642 33. JA Synagogas oli yxi ihminen jolla oli riettaisen Perkelen hengi Ja hän huusi
suurella änellä sanoden:
UT1548 33. Ja oli Sinagogas Inhiminen iolla oli rettasen Perkelen Hengi/ ia hen hwsi swrella
änelle sanodhen/
Ja oli synagogassa ihminen jolla oli rietasten perkeleen henki/ ja hän huusi suurella äänellä sanoen/
Ref2016NTSve 33. Men i synagogan fanns en man som var besatt av en oren ande. Och han
ropade med hög röst,
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TR Scriverer 34. λέγων, Ἔα, τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς;
οἶδά σε τίς εἶ, ὁ ἅγιος τοῦ Θεοῦ.
Gr-East 34. λέγων· Ἔα, τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; οἶδά σε
τίς εἶ, ὁ ἅγιος τοῦ Θεοῦ.
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TKIS 34 (sanoen): "Voi, *miksi meihin puutut*, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut meitä
tuhoamaan? Tunnen sinut, kuka olet, Jumalan Pyhä."
FiSTLK2017 34. "Voi, mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, Jeesus Nasaretilainen?
Oletko tullut meitä tuhoamaan? Tunnen sinut, kuka olet, sinä Jumalan Pyhä."
Biblia1776 34. Sanoen: voi! mitä sinun on meidän kanssamme, Jesus Natsarealainen? tulitkos
meitä hukuttamaan? minä tiedän, kukas olet, Jumalan pyhä.
CPR1642 34. pidäs mitä sinun on meidän cansam Jesu Nazarene? tulickos meitä hucuttaman?
minä tiedän cucas olet juuri Jumalan pyhä.
UT1548 34. Woi/ mite sinun ombi meiden cansam Iesu Nazarene? Tulicos meite hukuttaman?
Mine tiedhen cuka sine olet/ Jwri se JUMALAN Pyhe.
Woi/ mitä sinun ompi meidän kanssamme Jesus Nazarene? Tulitkos meitä hukuttaman? Minä
tiedän kuka sinä olet/ Juuri se JUMALAN Pyhä.
Ref2016NTSve 34. och sa: Låt (oss) vara! Vad har du med oss att göra, Jesus av Nasaret? Har du
kommit för att förgöra oss? Jag vet vem du är, du Guds Helige!
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TR Scriverer 35. καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, λέγων, Φιμώθητι, καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ.
καὶ ῥίψαν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον εἰς τὸ μέσον ἐξῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ, μηδὲν βλάψαν αὐτόν.
Gr-East 35. καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς λέγων· Φιμώθητι καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ. καὶ
ῥίψαν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον εἰς τὸ μέσον ἐξῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ, μηδὲν βλάψαν αὐτόν.
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TKIS 35 Niin Jeesus nuhteli sitä sanoen: "Vaikene ja tule ulos hänestä." Heitettyään hänet heidän
keskelleen riivaaja lähti hänestä häntä yhtään vahingoittamatta.
FiSTLK2017 35. Jeesus nuhteli häntä sanoen: "Vaikene ja lähde hänestä." Riivaaja viskasi hänet
heidän keskelleen ja lähti hänestä häntä lainkaan vahingoittamatta.
Biblia1776 35. Ja Jesus nuhteli häntä, sanoen: vaikene ja mene ulos hänestä. Ja kuin perkele oli
hänen heidän keskellänsä heittänyt, niin hän meni ulos hänestä ja ei häntä vahingoittanut mitään.
CPR1642 35. Ja Jesus nuhteli händä sanoden: waickene ja mene pois hänestä. Ja cuin Perkele
oli hänen heidän keskellens heittänyt nijn hän meni ulos hänest ja ei händä wahingoittanut mitän.
UT1548 35. Ja nuchteli IesuS hende sanoden/ Waickene/ ia poismene henest. Ja quin Perkele oli
henen heiden keskellens heittenyt/ nin hen vlosmeni henest/ ia ei miten hende wahingottanut.
Ja nuhteli Jesus häntä sanoen/ Waikene/ ja pois mene hänestä. Ja kuin perkele oli hänen heidän
keskellensä heittänyt/ niin hän ulos meni hänestä/ ja ei mitään heitä wahingoittanut.
Ref2016NTSve 35. Men Jesus befallde honom strängt och sa: Tig, och far ut ur honom! Och den
onde anden kastade omkull honom mitt ibland dem, och for ut ur honom och gjorde honom ingen
skada.
36
TR Scriverer 36. καὶ ἐγένετο θάμβος ἐπὶ πάντας, καὶ συνελάλουν πρὸς ἀλλήλους,

λέγοντες, Τίς ὁ λόγος οὗτος, ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ καὶ δυνάμει ἐπιτάσσει τοῖς ἀκαθάρτοις
πνεύμασι, καὶ ἐξέρχονται;

Gr-East 36. καὶ ἐγένετο θάμβος ἐπὶ πάντας, καὶ συνελάλουν πρὸς ἀλλήλους λέγοντες· Τίς

ὁ λόγος οὗτος, ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ καὶ δυνάμει ἐπιτάσσει τοῖς ἀκαθάρτοις πνεύμασι, καὶ
ἐξέρχονται;
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TKIS 36 Hämmästys valtasi kaikki ja he puhuivat toisilleen sanoen: "Mitä tämä puhe on, sillä Hän
käskee vallalla ja voimalla saastaisia henkiä, ja ne lähtevät ulos?"
FiSTLK2017 36. Heidät kaikki valtasi hämmästys, ja he puhuivat keskenään sanoen: "Mitä tämä
puhe on, sillä hän käskee vallalla ja voimalla saastaisia henkiä, ja ne lähtevät ulos?"
Biblia1776 36. Ja pelko tuli kaikkein päälle, ja puhuivat keskenänsä, sanoen: mitä tämä
lieneekään? sillä hän haastaa väellä ja voimalla riettaisia henkiä, ja lähtevät ulos.
CPR1642 36. Ja pelco tuli caickein päälle ja puhuit keskenäns sanoden: mikä tämä lienekän? sillä
hän haasta wäellä ja woimalla riettaisitakin hengejä ja he ulos lähtewät.
UT1548 36. Ja tuli Pelcaus caikein päle/ ia puhuit keskenens/ sanoden/ Mike puhe teme on? sille
hen mana wäelle ia woimalla rettasita hengi/ ia he vlosmeneuet.
Ja tuli pelkäys kaikkein päälle/ ja puhuit keskenänsä/ sanoen/ Mikä puhe tämä on? sillä hän manaa
wäellä ja woimalla riettaita henkiä/ ja he ulos menewät.
Ref2016NTSve 36. Då blev de alla mycket förvånade och de talade med varandra och sa: Vad (är)
detta för ett ord? För med makt och auktoritet befaller han de orena andarna, och de far ut.
37 TR Scriverer 37. καὶ ἐξεπορεύετο ἦχος περὶ αὐτοῦ εἰς πάντα τόπον τῆς περιχώρου.
Gr-East 37. καὶ ἐξεπορεύετο ἦχος περὶ αὐτοῦ εἰς πάντα τόπον τῆς περιχώρου.
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TKIS 37 Niin maine Hänestä levisi kaikkialle ympäristöön.

FiSTLK2017 37. Maine hänestä levisi kaikkialle ympäristön seutuihin.
Biblia1776 37. Ja sanoma hänestä kaikui ympäri kaikkiin sen maakunnan lähipaikkoihin.
CPR1642 37. Ja se sanoma cuului hänest caickijn sen maacunnan lähi paickoihin.
UT1548 37. Ja sanoma iulghistui henest caikis sen maakunnan lehipaikois.
Ja sanoma julkistui hänestä kaikissa sen maakunnan lähipaikoissa.
Ref2016NTSve 37. Och ryktet om honom spreds överallt i trakten där omkring.
38
TR Scriverer 38. Ἀναστὰς δὲ ἐκ τῆς συναγωγῆς, εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος• ἡ
πενθερὰ δὲ τοῦ Σίμωνος ἦν συνεχομένη πυρετῷ μεγάλῳ• καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν περὶ
αὐτῆς.
Gr-East 38. Ἀναστὰς δὲ ἐκ τῆς συναγωγῆς εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος. ἡ πενθερὰ δὲ
τοῦ Σίμωνος ἦν συνεχομένη πυρετῷ μεγάλῳ, καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν περὶ αὐτῆς.
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TKIS 38 Ja Hän nousi ja meni synagoogasta Simonin kotiin. Mutta Simonin anoppi oli ankaran
kuumeen vaivaamana. Niin he rukoilivat Jeesusta* hänen puolestaan.
FiSTLK2017 38. Hän nousi ja meni synagogasta Simonin kotiin. Simonin anopilla oli kova kuume,
ja he rukoilivat Jeesusta hänen puolestaan.
Biblia1776 38. Mutta kuin hän läksi synagogasta, meni hän Simonin huoneeseen sisälle; mutta
Simonin anoppi sairasti kovin vilutautia, ja he rukoilivat häntä hänen edestänsä.
CPR1642 38. JA cuin hän läxi Synagogast meni hän Simonin huonesen mutta Simonin anoppi
sairasti cowin wilutautia ja he rucoilit händä hänen edestäns.
UT1548 38. Ja quin IesuS ylesnousi Sinagogast/ meni hen Simonin honen siselle/ Mutta Simonin
Anoppi waiuattin swrest Wilutaudista. Ja he rucolit hende henen edhestens.

Ja kuin Jesus ylös nousi synagogasta/ meni hän Simonin huoneen sisälle/ Mutta Simonin anoppi
waiwattiin suuresta wilutaudista. ja he rukoilit hänen edestänsä.
Ref2016NTSve 38. Så reste han sig och lämnade synagogan och gick in i Simons hus. Och
Simons svärmor låg sjuk med hög feber och de bad honom ivrigt för henne.
39
TR Scriverer 39. καὶ ἐπιστὰς ἐπάνω αὐτῆς, ἐπετίμησε τῷ πυρετῷ, καὶ ἀφῆκεν αὐτήν•
παραχρῆμα δὲ ἀναστᾶσα διηκόνει αὐτοῖς.
Gr-East 39. καὶ ἐπιστὰς ἐπάνω αὐτῆς ἐπετίμησε τῷ πυρετῷ, καὶ ἀφῆκεν αὐτήν·
παραχρῆμα δὲ ἀναστᾶσα διηκόνει αὐτοῖς.
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TKIS 39 Kumartuen hänen ylitsensä Hän nuhteli kuumetta ja se lähti hänestä. Heti hän nousi ja
palveli heitä.
FiSTLK2017 39. Hän kumartui hänen ylitseen ja nuhteli kuumetta, ja se lähti hänestä. Hän nousi
heti ja palveli heitä.
Biblia1776 39. Ja hän seisoi hänen tykönänsä, ja nuhteli vilutautia, ja se luopui hänestä; ja hän
nousi kohta ja palveli heitä.
CPR1642 39. Ja hän meni hänen tygöns ja haastoi wilutautia: ja wilutauti luopui hänestä ja hän
nousi cohta ja palweli heitä.
UT1548 39. Ja hen astui henen tygens/ ia manasi Wilutautia. Ja Wilutauti loopui henest. Ja cocta
hen ylesnousi/ ia palueli heite.
ja hän astui hänen tykönsä/ ja manasi wilutautia. Ja wilutauti luopui hänestä. Ja kohta hän ylös
nousi/ ja palweli heitä.
Ref2016NTSve 39. Då lutade han sig över henne och befallde strängt febern, och den lämnade
henne. Och hon stod genast upp och betjänade dem.
40
TR Scriverer 40. Δύνοντος δὲ τοῦ ἡλίου, πάντες ὅσοι εἶχον ἀσθενοῦντας νόσοις ποικίλαις
ἤγαγον αὐτοὺς πρὸς αὐτόν• ὁ δὲ ἑνὶ ἑκάστῳ αὐτῶν τὰς χεῖρας ἐπιθεὶς ἐθεράπευσεν
αὐτούς.

Gr-East 40. Δύνοντος δὲ τοῦ ἡλίου ἅπαντες ὅσοι εἶχον ἀσθενοῦντας νόσοις ποικίλαις
ἤγαγον αὐτοὺς πρὸς αὐτόν· ὁ δὲ ἑνὶ ἑκάστῳ αὐτῶν τὰς χεῖρας ἐπιτιθεὶς ἐθεράπευεν
αὐτούς.
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TKIS 40 Auringon laskiessa kaikki, joilla oli moninaisten tautien vaivaamia, toivat ne Hänen
luokseen. Pannen kätensä* heidän itsekunkin päälle Hän paransi heidät.
FiSTLK2017 40. Mutta auringon laskiessa kaikki, joilla oli monenlaisia sairaita, veivät heidät
hänen luokseen. Hän pani kätensä heidän itse kunkin päälle ja paransi heidät.
Biblia1776 40. Mutta kuin aurinko laski, niin kaikki, joilla oli sairaita moninaisissa taudeissa,
veivät ne hänen tykönsä. Ja hän pani jokaisen päälle kätensä ja paransi heidät.
CPR1642 40. JA cuin Auringo laski nijn caicki joilla oli sairaita moninaisis taudeis weit ne hänen
tygöns: Ja hän pani jocaidzen päälle kätens ja paransi heitä.
UT1548 40. Ja quin Auringo laskihin/ nin caiki ioilla oli Sairahita moninaisis Taudhis/ weit he
henen tygens. Ja hen pani iocaitzen päle Kätens/ ia paransi heidet.
Ja kuin aurinko laski/ niin kaikki joilla oli sairaita moninaisissa taudissa/ weit he hänen tykönsä. Ja
hän pani jokaisen päälle kätensä/ ja paransit heidät.
Ref2016NTSve 40. Men vid solnedgången kom alla som led av olika slags sjukdomar, och de
förde dem till honom. Och han lade händerna på var och en av dem och helade dem.
41
TR Scriverer 41. Ἐξήρχετο δὲ καὶ δαιμόνια ἀπὸ πολλῶν, κράζοντα καὶ λέγοντα ὅτι Σὺ εἶ

ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ. καὶ ἐπιτιμῶν οὐκ εἴα αὐτὰ λαλεῖν, ὅτι ᾔδεισαν τὸν Χριστὸν
αὐτὸν εἶναι.
Gr-East 41. ἐξήρχετο δὲ καὶ δαιμόνια ἀπὸ πολλῶν κραυγάζοντα καὶ λέγοντα ὅτι Σὺ εἶ ὁ

Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ. καὶ ἐπιτιμῶν οὐκ εἴα αὐτὰ λαλεῖν, ὅτι ᾔδεισαν τὸν Χριστὸν
αὐτὸν εἶναι.
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TKIS 41 Monista lähtivät myös riivaajat ulos huutaen ja sanoen: "Sinä olet (Kristus,) Jumalan
Poika." Mutta Hän nuhteli niitä, eikä sallinut niitten puhua, koska ne tiesivät Hänen olevan Kristus.
FiSTLK2017 41. Myös riivaajat lähtivät ulos monesta huutaen ja sanoen: "Sinä olet Jumalan
Poika!" Mutta hän nuhteli niitä eikä sallinut niiden puhua, koska ne tiesivät hänen olevan Kristus.
Biblia1776 41. Ja monesta läksivät myös perkeleet, huutain ja sanoen: sinä olet Kristus, Jumalan
Poika. Niin hän nuhteli niitä eikä sallinut heidän puhua, sillä he tiesivät hänen olevan Kristuksen.
CPR1642 41. Ja monesta läxit myös Perkelet huutain ja sanoden: Sinä olet Christus Jumalan
Poica. Nijn hän rangais nijtä eikä sallinut heidän puhua sillä he tiesit hänen olewan Christuxen.
UT1548 41. Nin vloslexit mös monesta Perkelet hwtadhen ia sanoden/ Sine olet CHRISTus se
JUMALAN Poica. Nin hen rangaisi ne/ ia ei sallinut heidhen puhua/ Sille ette he tiesit henen
oleuan CHRISTUSEN.
Niin ulosläksit myös monesta perkeleet huutaen ja sanoen/ Sinä olet Kristus se JUMALAN Poika.
Niin hän rankaisi ne/ ja ei sallinut heidän puhua/ Sillä että he tiesit hänen olewan KRISTUKSEN.
Ref2016NTSve 41. Och onda andar for också ut ur många, och de skrek och sa: Du är Kristus,
Guds Son. Då befallde han (dem) strängt och tillät dem inte att tala, eftersom de visste att han
var Kristus.
42
TR Scriverer 42. Γενομένης δὲ ἡμέρας, ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἔρημον τόπον, καὶ οἱ ὄχλοι
ἐζήτουν αὐτόν, καὶ ἦλθον ἕως αὐτοῦ, καὶ κατεῖχον αὐτὸν τοῦ μὴ πορεύεσθαι ἀπ’ αὐτῶν.
Gr-East 42. Γενομένης δὲ ἡμέρας ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἔρημον τόπον· καὶ οἱ ὄχλοι

ἐπεζήτουν αὐτόν, καὶ ἦλθον ἕως αὐτοῦ, καὶ κατεῖχον αὐτὸν τοῦ μὴ πορεύεσθαι ἀπ’
αὐτῶν.
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TKIS 42 Päivän tultua Hän lähti pois ja meni autioon paikkaan. Mutta kansa etsi Häntä ja tuli
Hänen luokseen, ja he estelivät Häntä lähtemästä heidän luotaan.
FiSTLK2017 42. Päivän tultua hän lähti pois ja meni autioon paikkaan, mutta kansa etsi häntä, ja
saavuttuaan hänen luokseen he pidättelivät häntä lähtemästä heidän luotaan.
Biblia1776 42. Mutta kuin päivä tuli, meni hän erämaahan, ja kansa etsi häntä, ja he menivät
hänen tykönsä, ja pidättivät hänen, ettei hän heidän tyköänsä olisi mennyt pois.
CPR1642 42. MUtta cuin päiwä tuli meni hän erimaahan ja Canssa edzeit händä ja menit hänen
tygöns ja estelit händä ettei hänen pitänyt sieldä lähtemän.
UT1548 42. Mutta quin peiue tuli/ vlosmeni hen erineiseen sijaan. Ja Canssa etzit hende ia tulit
haman henen tygens/ ia estelit hende/ ettei henen pitenyt poislechtemen heilde.
Mutta kuin päiwä tuli/ ulos meni hän erinäiseen sijaan. Ja kansa etsit häntä ja tulit hamaan hänen
tykönsä/ ja estelit häntä/ ettei hänen pitänyt pois lähtemään heiltä.
Ref2016NTSve 42. När det blev dag, gick han bort till en enslig plats. Och folket sökte efter
honom, och när de kom till honom, försökte de hålla honom kvar så att han inte skulle lämna
dem.
43
TR Scriverer 43. ὁ δὲ εἶπε πρὸς αὐτοὺς ὅτι Καὶ ταῖς ἑτέραις πόλεσιν εὐαγγελίσασθαί με
δεῖ τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ• ὅτι εἲς τοῦτο ἀπεστάλμαι.
Gr-East 43. ὁ δὲ εἶπε πρὸς αὐτοὺς ὅτι Καὶ ταῖς ἑτέραις πόλεσιν εὐαγγελίσασθαί με δεῖ
τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ· ὅτι ἐπὶ τοῦτο ἀπέσταλμαι.
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TKIS 43 Mutta Hän sanoi heille: "Minun tulee muillekin kaupungeille julistaa ilosanomaa Jumalan
valtakunnasta, sillä sitä varten olen lähetetty."
FiSTLK2017 43. Mutta hän sanoi heille: "Minun tulee muillekin kaupungeille julistaa Jumalan
valtakunnan evankeliumi, sillä sitä varten minut on lähetetty."
Biblia1776 43. Vaan hän sanoi heille: minun pitää myös muillekin evankeliumia Jumalan
valtakunnasta saarnaaman; sillä sitä varten minä olen lähetetty.
CPR1642 43. Ja hän sanoi heille: minun pitä myös muillekin Caupungeille Evangeliumi Jumalan
waldacunnast saarnaman: sillä sitä warten minä olen lähetetty.
UT1548 43. Nin sanoi hen heille/ Minun tule mös muille Caupungeille Euangelium JUMALAN
Waldaku'nast sarnata. Sille site warten mine lehdetetty olen.
Niin sanoi hän heille/ Minun tulee myös muille kaupungeille ewankelium JUMALAN waltakunnasta
saarnata. Sillä sitä warten minä lähetetty olen.
Ref2016NTSve 43. Men han sa till dem: Jag måste predika evangeliet om Guds rike för de andra
städerna också, för till det är jag utsänd.
44 TR Scriverer 44. Καὶ ἦν κηρύσσων ἐν ταῖς συναγωγαῖς τῆς Γαλιλαίας.
Gr-East 44. καὶ ἦν κηρύσσων εἰς τὰς συναγωγὰς τῆς Γαλιλαίας.
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TKIS 44 Niin Hän saarnasi Galilean synagoogissa.
FiSTLK2017 44. Ja hän saarnasi Galilean synagogissa.
Biblia1776 44. Ja hän saarnasi Galilean synagogissa.

CPR1642 44. Ja hän saarnais Galilean Synagogisa.
UT1548 44. Ja hen sarnasi Galilean Sinagogisa.
Ja hän saarnasi Galilean synagogissa.
Ref2016NTSve 44. Och han predikade i synagogorna i Galileen.

Luukas 5 (Luke 5)
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TR Scriverer 1. Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν ὄχλον ἐπικεῖσθαι αὐτῷ τοῦ ἀκούειν τὸν λόγον τοῦ
Θεοῦ, καὶ αὐτὸς ἦν ἑστὼς παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ•
Gr-East 1. Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν ὄχλον ἐπικεῖσθαι αὐτῷ τοῦ ἀκούειν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ
καὶ αὐτὸς ἦν ἑστὼς παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ,
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G3041 G1082
järven Gennesaretin
TKIS 1 Kun kansa tunkeili Hänen ympärillään kuullakseen Jumalan sanaa ja Hän seisoi
Gennesaretin järven rannalla,
FiSTLK2017 1. Tapahtui, että kun kansa tunkeutui hänen ympärilleen kuulemaan Jumalan sanaa
ja hän seisoi Genetsaretin järven rannalla,
Biblia1776 1. Niin tapahtui, kuin kansa tunki hänen tykönsä, kuulemaan Jumalan sanaa, että hän
seisoi Genesaretin meren tykönä.
CPR1642 1. NIjn tapahtui cosca Canssa tungi hänen tygöns cuuleman Jumalan sana että hän
seisoi Genezarethin meren tykönä.
UT1548 1. NIn se tapactui/ coska Canssa tu'gihit henen tygens/ cwleman Jumalan Sana. Ja hen
seisoi Genezarethin meren tyken.
Niin se tapahtui/ koska kansa tungit hänen tykönsä/ kuulemaan Jumalan Sanaa. Ja hän seisoi
Genesarethin meren tykönä.
Ref2016NTSve 1. Och det hände, när han stod vid sjön Gennesaret, att folket trängde sig inpå
honom för att få höra Guds ord.
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TR Scriverer 2. καὶ εἶδε δύο πλοῖα ἑστῶτα παρὰ τὴν λίμνην• οἱ δὲ ἁλιεῖς ἀποβάντες ἀπ’
αὐτῶν ἀπέπλυναν τὰ δίκτυα.

Gr-East 2. καὶ εἶδε δύο πλοῖα ἑστῶτα παρὰ τὴν λίμνην· οἱ δὲ ἁλιεῖς ἀποβάντες ἀπ’ αὐτῶν
ἀπέπλυνον τὰ δίκτυα.
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TKIS 2 niin Hän näki kaksi venettä olevan järven rannassa. Mutta kalastajat olivat lähteneet niistä
ja huuhtoivat verkkoja.
FiSTLK2017 2. hän näki järven rannassa kaksi venettä, mutta kalastajat olivat lähteneet niistä ja
huuhtoivat verkkojaan.
Biblia1776 2. Ja näki kaksi venhettä olevan meren tykönä; mutta kalamiehet olivat niistä
lähteneet ja pesivät verkkoja.
CPR1642 2. Ja näki caxi wenhettä olewan meren tykönä joista calamiehet olit lähtenet ja pesit
heidän werckojans.
UT1548 2. Ja näki caxi Wenehte seisoua' Meren tykön/ mutta Calamiehet olit heiste vloskieunet
ia pesit heiden Wercoijans.
Ja näki kaksi wenettä seisowan meren tykönä/ mutta kalamiehet olit heistä ulos käyneet ja pesit
heidän werkkojansa.
Ref2016NTSve 2. Och han såg två båtar vid sjöstranden, men fiskarna hade gått i land och höll på
att rengöra näten.
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TR Scriverer 3. ἐμβὰς δὲ εἰς ἓν τῶν πλοίων, ὃ ἦν τοῦ Σίμωνος, ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς
γῆς ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον. καὶ καθίσας ἐδίδασκεν ἐκ τοῦ πλοίου τοὺς ὄχλους.
Gr-East 3. ἐμβὰς δὲ εἰς ἓν τῶν πλοίων, ὃ ἦν Σίμωνος, ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς
ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον· καὶ καθίσας ἐδίδασκεν ἐκ τοῦ πλοίου τοὺς ὄχλους.
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TKIS 3 Hän astui *toiseen veneeseen,* joka oli Simonin, ja pyysi tätä viemään sen vähän matkaa
maasta; ja Hän istuutui ja opetti kansaa' veneestä.
FiSTLK2017 3. Hän astui niistä toiseen, joka oli Simonin, ja pyysi häntä viemään sen vähän
matkan päähän maasta, ja hän istui ja opetti kansaa veneestä.
Biblia1776 3. Niin hän meni yhteen venheeseen, joka oli Simonin, ja käski hänen vähän maasta
laskea ulos; ja hän istui ja opetti kansaa venheestä.
CPR1642 3. Nijn hän meni yhten wenhesen joca oli Simonin ja käski hänen wähä maasta
uloslaske: ja hän istui wenhes ja opetti Canssa.
UT1548 3. Nin hen yhden Wenhen sisellemeni/ ioca oli Simonin/ ia keski henen wehe maasta
vloslaskea. Ja hen istudhen opetti Wenheste Canssa.
Niin hän yhden wenheen sisälle meni/ joka oli Simonin/ ja käski hänen wenhe maasta uloslaskea.
Ja hän istuen opetti wenheestä kansaa.
Ref2016NTSve 3. Då steg han i en av båtarna som tillhörde Simon och bad honom att han skulle
lägga ut lite från land. Sedan satte han sig ner och undervisade folket från båten.
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TR Scriverer 4. ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν, εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα, Ἐπανάγαγε εἰς τὸ βάθος,
καὶ χαλάσατε τὰ δίκτυα ὑμῶν εἰς ἄγραν.
Gr-East 4. ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν, εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα· Ἐπανάγαγε εἰς τὸ βάθος καὶ
χαλάσατε τὰ δίκτυα ὑμῶν εἰς ἄγραν.
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TKIS 4 Mutta puhumasta lakattuaan Hän sanoi Simonille. "Vie syvälle ja heittäkää verkkonne
apajalle."
FiSTLK2017 4. Mutta lakattuaan puhumasta hän sanoi Simonille: "Vie vene syvälle ja heittäkää
verkkonne saadaksenne saalista."
Biblia1776 4. Mutta kuin hän lakkasi puhumasta, sanoi hän Simonille: vie syvälle, ja heittäkää
verkkonne apajalle.
CPR1642 4. Ja cuin hän lackais puhumast sanoi hän Simonille: wie sywälle ja heittäkät werckon
apajalle.
UT1548 4. Ja quin he' lackasi puhumast/ sanoi he' Simonille/ Wie syuelle/ ia wlosheitteke teiden
wercko'na apaialle.
Ja kuin hän lakkasi puhumasta/ sanoi hän Simonille/ Wie sywälle/ ja ulos heittäkää teidän
werkkonne apajalle.
Ref2016NTSve 4. Och när han hade slutat att tala, sa han till Simon: Lägg ut på djupet och kasta
ut era nät till fångst.
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TR Scriverer 5. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Σίμων εἶπεν αὐτῷ, Ἐπιστάτα, δι’ ὅλης τῆς νυκτὸς
κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν• ἐπὶ δὲ τῷ ῥήματί σου χαλάσω τὸ δίκτυον.
Gr-East 5. καὶ ἀποκριθεὶς Σίμων εἶπεν αὐτῷ· Ἐπιστάτα, δι’ ὅλης νυκτὸς κοπιάσαντες
οὐδὲν ἐλάβομεν· ἐπὶ δὲ τῷ ῥήματί σου χαλάσω τὸ δίκτυον.
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TKIS 5 Simon vastasi ja sanoi Hänelle: "Mestari, koko yön olemme tehneet työtä emmekä ole
saaneet mitään. Mutta sinun käskystäsi heitän verkon.*”
FiSTLK2017 5. Simon vastasi ja sanoi hänelle: "Mestari, koko yön olemme tehneet työtä emmekä
ole saaneet mitään, mutta sinun käskystäsi heitän verkon."
Biblia1776 5. Ja Simon vastaten sanoi hänelle: Mestari! me olemme kaiken yön työtä tehneet ja
emme mitään saaneet; mutta sinun käskystäs minä heitän ulos verkon.
CPR1642 5. Ja Simon wastaten sanoi hänelle: Mestari me olemma caiken yön työtä tehnet ja en
mitän saanet mutta sinun käskystäs minä cuitengin heitän ulos wercon.
UT1548 5. Ja Simon wastate' sanoi henelle/ Mestari/ Me olema caiken öen töte tehnyet/ ia ei
miteken szanuet/ Mutta sinu' käskylles mine quitengin vlosheiten wercon.
Simon wastaten sanoi hänelle/ Mestari/ Me olemme kaiken yön työtä tehneet/ ja ei mitäkään
saaneet/ Mutta sinun käskylläsi minä kuitenkin ulos heitän werkon.
Ref2016NTSve 5. Då svarade Simon och sa till honom: Mästare, vi har arbetat hela natten och
ingenting fått, men på ditt ord vill jag kasta ut nätet.
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TR Scriverer 6. καὶ τοῦτο ποιήσαντες, συνέκλεισαν ἰχθύων πλῆθος πολύ. διερρήγνυτο δὲ
τὸ δίκτυον αὐτῶν•
Gr-East 6. καὶ τοῦτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλῆθος ἰχθύων πολύ· διερρήγνυτο δὲ τὸ
δίκτυον αὐτῶν.
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TKIS 6 Tämän tehtyään he saivat kierretyksi suuren joukon kaloja, ja heidän verkkonsa repeili*.
FiSTLK2017 6. Sen tehtyään he saivat kierretyksi suuren joukon kaloja, ja heidän verkkonsa
repeili.
Biblia1776 6. Ja kuin he sen tekivät, sulkivat he suuren kalain paljouden, ja heidän verkkonsa
repesi.

CPR1642 6. Ja cuin he sen teit suljit he suuren calain paljouden ja heidän werckons repeisit.
UT1548 6. Ja quin he sen teit/ sulghit he swren Calain palioudhen/ Ja heiden wercons repeisit.
Ja kuin he sen teit/ suljit he suuren kalain paljouden/ Ja heidän werkkonsa repesit.
Ref2016NTSve 6. När de hade gjort detta fick de en så stor mängd fiskar att deras nät gick
sönder.
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TR Scriverer 7. καὶ κατένευσαν τοῖς μετόχοις τοῖς ἐν τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ, τοῦ ἐλθόντας
συλλαβέσθαι αὐτοῖς• καὶ ἦλθον καὶ ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ πλοῖα, ὥστε βυθίζεσθαι αὐτά.
Gr-East 7. καὶ κατένευσαν τοῖς μετόχοις τοῖς ἐν τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ τοῦ ἐλθόντας
συλλαβέσθαι αὐτοῖς· καὶ ἦλθον, καὶ ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ πλοῖα, ὥστε βυθίζεσθαι αὐτά.
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TKIS 7 Niin he viittasivat toisessa veneessä oleville tovereilleen, että nämä tulisivat heitä
auttamaan, ja he tulivat. Niin he täyttivät molemmat veneet, niin että ne olivat uppoamaisillaan.
FiSTLK2017 7. He viittoivat toisessa veneessä oleville tovereilleen, että tulisivat auttamaan heitä;
ja he tulivat. He täyttivät molemmat veneet, niin että ne olivat uppoamaisillaan.
Biblia1776 7. Ja he viittasivat kumppaneillensa, jotka olivat toisessa venheessä, tulemaan ja
auttamaan heitä. Ja he tulivat ja täyttivät molemmat venheet, niin että he rupesivat vajoomaan.
CPR1642 7. Ja wijttaisit cumpanillens jotca olit toises wenhes tuleman ja auttaman heitäns. Ja
he tulit ja täytit molemmat wenhet nijn että he rupeisit wajoman.
UT1548 7. Ja he wijttasit Cu'panille's iotca olit toises wenhes/ tulema' ia auttaman heite's. Ja he
tulit/ ia teutit molemat wenhet/ nijn ette he rupesit waiomaa'.
Ja he wiittasit kumppanillensa jotka olit toisessa wenheessä/ tulemaan ja auttamaan heitänsä. Ja
he tulit/ ja täytit molemmat wenheet/ niin että he rupesit wajoaman.
Ref2016NTSve 7. Och de vinkade till (sina) kamrater i den andra båten att de skulle komma och
hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna, så att de började sjunka.
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TR Scriverer 8. ἰδὼν δὲ Σίμων Πέτρος προσέπεσε τοῖς γόνασι τοῦ Ἰησοῦ, λέγων, Ἔξελθε
ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι, Κύριε.
Gr-East 8. ἰδὼν δὲ Σίμων Πέτρος προσέπεσε τοῖς γόνασιν Ἰησοῦ λέγων· Ἔξελθε ἀπ’
ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι, Κύριε·
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TKIS 8 Tämän nähdessään Simon Pietari heittäytyi Jeesuksen polvien eteen ja sanoi: "Mene pois
luotani, Herra, sillä olen syntinen mies."
FiSTLK2017 8. Kun Simon Pietari näki sen, hän lankesi Jeesuksen polvien eteen ja sanoi: "Mene
pois luotani, Herra, sillä olen syntinen mies."
Biblia1776 8. Kuin Simon Pietari sen näki, lankesi hän Jesuksen polvien tykö, sanoen: Herra,
mene pois minun tyköäni, sillä minä olen syntinen ihminen.
CPR1642 8. Cosca Simon Petari sen näki langeis hän Jesuxen polwein tygö sanoden: HERra
mene pois minun tyköni sillä minä olen syndinen ihminen:
UT1548 8. Coska Simon Petari sen näki/ langes hen Iesusen poluein tyge sanoden/ HERRA/
poismene minun tykeeni/ Sille mine olen syndinen Inhiminen.
Koska Simon Petari sen näki/ lankesi hän Jesuksen polwien tykö sanoen/ HERRA/ pois mene minun
tyköäni/ Sillä minä olen syntinen ihminen.
Ref2016NTSve 8. Då Simon Petrus såg (detta) föll han ner vid Jesu knän, och sa: Gå bort ifrån
mig, Herre, för jag är en syndig människa.
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TR Scriverer 9. θάμβος γὰρ περιέσχεν αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς σὺν αὐτῷ, ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ τῶν
ἰχθύων ἥ συνέλαβον•
Gr-East 9. θάμβος γὰρ περιέσχεν αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς σὺν αὐτῷ ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ τῶν
ἰχθύων ᾗ συνέλαβον,
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TKIS 9 Sillä kalansaaliin vuoksi, jonka he olivat saaneet, oli hämmästys vallannut hänet ja kaikki,
jotka olivat hänen kanssaan,
FiSTLK2017 9. Sillä kalansaaliin tähden, jonka he olivat saaneet, oli hämmästys vallannut hänet ja
kaikki ne, jotka olivat hänen kanssaan,
Biblia1776 9. Sillä hämmästys oli hänen käsittänyt ja kaikki, jotka hänen kanssaan olivat, kalan
saaliin tähden, jonka he saaneet olivat,
CPR1642 9. Sillä hämmästys oli hänen käsittänyt ja caicki jotca hänen cansans olit calan saalin
tähden jonga he saanet olit.
UT1548 9. Sille ette hämmestus oli henen käsittenyt/ Ja caicki iotca henen cansans olit/ Calan
Salin ylitzen/ ionga he olit szaneet.
Sillä että hämmästys oli hänen käsittänyt/ Ja kaikki jotka hänen kanssansa olit/ kalan saaliin
ylitsen/ jonka he olit saaneet.
Ref2016NTSve 9. För han och alla dem som var med honom hade slagits med häpnad över den
fångst av fisk som de hade fått,
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TR Scriverer 10. ὁμοίως δὲ καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην, υἱοὺς Ζεβεδαίου, οἳ ἦσαν
κοινωνοὶ τῷ Σίμωνι. καὶ εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα ὁ Ἰησοῦς, Μὴ φοβοῦ• ἀπὸ τοῦ νῦν
ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν.
Gr-East 10. ὁμοίως δὲ καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην, υἱοὺς Ζεβεδαίου, οἳ ἦσαν κοινωνοὶ τῷ
Σίμωνι. καὶ εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα ὁ Ἰησοῦς· Μὴ φοβοῦ· ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ
ζωγρῶν.
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TKIS 10 samoin myös Jaakobin ja Johanneksen, Sebedeuksen pojat, jotka olivat Simonin
kumppaneja. Mutta Jeesus sanoi Simonille: "Älä pelkää, tästä lähin saat saaliiksi ihmisiä."
FiSTLK2017 10. ja samoin myös Jaakobin ja Johanneksen, Sebedeuksen pojat, jotka olivat
Simonin kalastuskumppaneita. Mutta Jeesus sanoi Simonille: "Älä pelkää, tästä lähtien sinä saat
saaliiksi ihmisiä."
Biblia1776 10. Niin myös Jakobin ja Johanneksen, Zebedeuksen pojat, jotka olivat Simonin
kumppanit. Ja Jesus sanoi Simonille: älä pelkää, tästedes sinä saat ihmisiä.
CPR1642 10. Nijn myös Jacobin ja Johannexen Zebedeuxen pojat jotca olit Simonin cumpanit. Ja
Jesus sanoi Simonille: älä pelkä tästedes sinä saat ihmisiä.
UT1548 10. Samalmoto mös Jacobin ia Johannesen Zebedeusen poigat/ iotca olit Simonin
Cumpanit. Ja sanoi IesuS Simonille/ Ele pelke/ testedes sine saad Inhimisi.
Samalla muotoa myös Jakobin ja Johanneksen Zebedeuksen pojat/ jotka olit Simonin kumppanit.
Ja sanoi Jesus Simonille/ Älä pelkää/ tästedes sinä saat ihmisiä.
Ref2016NTSve 10. likaså också Jakob och Johannes, Sebedeus söner, som var tillsammans med
Simon. Då sa Jesus till Simon: Frukta inte. Härefter ska du fånga människor.
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TR Scriverer 11. καὶ καταγαγόντες τὰ πλοῖα ἐπὶ τὴν γῆν, ἀφέντες ἅπαντα, ἠκολούθησαν
αὐτῷ.
Gr-East 11. καὶ καταγαγόντες τὰ πλοῖα ἐπὶ τὴν γῆν, ἀφέντες ἅπαντα ἠκολούθησαν αὐτῷ.
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TKIS 11 Ja vietyään veneet maihin he jättivät kaiken ja seurasivat Häntä.
FiSTLK2017 11. He veivät veneet maihin, jättivät kaikki ja seurasivat häntä.
Biblia1776 11. Ja he vetivät venheet maalle ja antoivat ylön kaikki, ja seurasivat häntä.
CPR1642 11. Ja he wedit wenhens maalle ja ylönannoit caicki ja seuraisit händä.

UT1548 11. Ja he wedhit wenhens maalle/ ia ylenannoit caiki/ ia seurasit hende.
Ja he wedit wenheensä maalle/ ja ylenannoit kaikki/ ja seurasit häntä.
Ref2016NTSve 11. Och när de hade dragit upp båtarna på land lämnade de allt och följde honom.
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TR Scriverer 12. Καὶ ἐγένετο, ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν μιᾷ τῶν πόλεων, καὶ ἰδού, ἀνὴρ
πλήρης λέπρας• καὶ ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν, πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον, ἐδεήθη αὐτοῦ, λέγων,
Κύριε, ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι.
Gr-East 12. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν μιᾷ τῶν πόλεων καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ πλήρης
λέπρας· καὶ ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν, πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον ἐδεήθη αὐτοῦ λέγων· Κύριε, ἐὰν
θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι.
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TKIS 12 Ja katso, kun Hän oli eräässä kaupungissa, tapahtui, että mies kokonaan pitaalissa,
Jeesuksen nähdessään heittäytyi kasvoilleen ja rukoili Häntä sanoen: "Herra, jos tahdot, sinä voit
minut puhdistaa."
FiSTLK2017 12. Kun hän oli eräässä kaupungissa, katso, siellä oli mies täynnä spitaalia.
Nähdessään Jeesuksen hän lankesi kasvoilleen ja rukoili häntä sanoen: "Herra, jos tahdot, voit
minut puhdistaa."
Biblia1776 12. Ja tapahtui, kuin hän oli yhdessä kaupungissa, katso, niin siinä oli mies spitalia
täynnä; ja kuin hän näki Jesuksen, lankesi hän kasvoillensa, rukoili häntä, sanoen: Herra, jos sinä
tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa.
CPR1642 12. JA tapahtui cosca hän oli yhdes Caupungis Cadzo nijn sijnä oli yxi mies spitalita
täynäns cuin hän näki Jesuxen langeis hän caswoillens rucoili händä sanoden: HERra jos sinä
tahdot nijn sinä woit minun puhdista.

UT1548 12. Ja se tapachtui/ coska hen oli yhdes Caupungis/ Ja catzo/ sijnä oli yxi Mies spitalita
teunnä. Quin hen näki IesuM langes hen caswoillens/ rucoli hende sanoden/ HERRA/ ios sine
tahdot/ Sine woit minun puhdista.
Ja se tapahtui/ koska hän oli yhdessä kaupungissa/ Ja katso/ siinä oli yksi mies spitaalia täynnä.
Kuin hän näki Jesuksen lankesi hän kaswoillensa/ rukoili häntä sanoen/ HERRA/ jos sinä tahdot/
Sinä woit minun puhdistaa.
Ref2016NTSve 12. Sedan hände detta då han var i en av städerna: Och se, där fanns en man som
var full av spetälska. När han fick se Jesus föll han ner på (sitt) ansikte och bad honom och sa:
Herre, om du vill så kan du göra mig ren.
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TR Scriverer 13. καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα, ἥψατο αὐτοῦ, εἰπὼν, Θέλω, καθαρίσθητι. καὶ
εὐθέως ἡ λέπρα ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ.
Gr-East 13. καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ εἰπών· Θέλω, καθαρίσθητι. καὶ εὐθέως ἡ
λέπρα ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ.
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TKIS 13 Niin Hän ojensi kätensä* ja kosketti häntä sanoen: "Minä tahdon, puhdistu." Ja heti pitaali
lähti hänestä.
FiSTLK2017 13. Hän ojensi kätensä, kosketti häntä ja sanoi: "Tahdon, puhdistu." Heti spitaali lähti
hänestä.
Biblia1776 13. Ja hän ojensi kätensä ja rupesi häneen, sanoen: minä tahdon, ole puhdas! Ja
kohta spitali läksi hänestä.
CPR1642 13. Ja hän ojensi kätens ja rupeis häneen ja sanoi: minä tahdon ole puhdas. Ja cohta
spitali läxi hänestä.
UT1548 13. Ja hen oijensi kätens ia rupeis henen ia sanoi/ Mine tahdon/ ole puhdas. Ja cochta
Spitali lexi henest.
Ja hän ojensi kätensä ja rupesi häneen ja sanoi/ Minä tahdon/ ole puhdas. Ja kohta spitali läksi
hänestä.
Ref2016NTSve 13. Då räckte han ut handen och rörde vid honom, och sa: Jag vill, bli ren! Och
genast försvann spetälskan från honom.

14
TR Scriverer 14. καὶ αὐτὸς παρήγγειλεν αὐτῷ μηδενὶ εἰπεῖν• ἀλλὰ ἀπελθὼν δεῖξον σεαυτὸν

τῷ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου, καθὼς προσέταξε Μωσῆς, εἰς
μαρτύριον αὐτοῖς.
Gr-East 14. καὶ αὐτὸς παρήγγειλεν αὐτῷ μηδενὶ εἰπεῖν, ἀλλὰ ἀπελθὼν δεῖξον σεαυτὸν τῷ

ἱερεῖ καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου καθὼς προσέταξε Μωϋσῆς εἰς
μαρτύριον αὐτοῖς.
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TKIS 14 Ja Hän kielsi häntä kenellekään puhumasta: "Mene kuitenkin ja näytä itsesi papille ja
uhraa puhdistumisestasi niin kuin Mooses on säätänyt, todistukseksi heille.
FiSTLK2017 14. Hän kielsi häntä siitä kenellekään puhumasta ja sanoi: "Mene, näytä itsesi
papille, ja uhraa puhdistumisestasi, niin kuin Mooses on säätänyt, todistukseksi heille."
Biblia1776 14. Ja hän kielsi hänen kellenkään sanomasta: vaan mene, (sanoi hän) ja osoita itses
papille, ja uhraa sinun puhditukses edestä, niin kuin Moses käski, heille todistukseksi.
CPR1642 14. Ja hän kielsi hänen kellengän sanomast: waan mene sanoi hän ja osota idzes
Papille ja uhra sinun puhdistuxes edest nijncuin Moses heille käski todistuxexi.
UT1548 14. Ja hen kielsi henen/ ettei hen kellengen sanoisi/ waan mene
ma hen
osota itzes Papille/ ia wffra sinun puhdastuxes edhest/ ninquin Moses keski heille todhistoxexi.
Ja hän kielsi hänen/ ettei hän kellenkään sanoisi/ waan mene osoita itsesi papille/ ja uhraa sinun
puhdistuksesi edestä/ niinkuin Moses käski heille todistukseksi.
Ref2016NTSve 14. Och han befallde honom att inte berätta det för någon: Men gå och visa dig
för prästen och offra för din rening i enlighet med vad Mose har befallt till ett vittnesbörd för dem.

15
TR Scriverer 15. διήρχετο δὲ μᾶλλον ὁ λόγος περὶ αὐτοῦ• καὶ συνήρχοντο ὄχλοι πολλοὶ
ἀκούειν, καὶ θεραπεύεσθαι ὑπ’ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἀσθενειῶν αὐτῶν.
Gr-East 15. διήρχετο δὲ μᾶλλον ὁ λόγος περὶ αὐτοῦ, καὶ συνήρχοντο ὄχλοι πολλοὶ
ἀκούειν καὶ θεραπεύεσθαι ὑπ’ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἀσθενειῶν αὐτῶν·
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TKIS 15 Mutta sanoma Hänestä levisi vielä enemmän, ja suuret kansanjoukot kokoontuivat
kuuntelemaan ja parantuakseen (Hänen avullaan) vaivoistaan.
FiSTLK2017 15. Mutta sanoma hänestä levisi vielä enemmän, ja paljon kansaa kokoontui
kuulemaan häntä ja sitä varten, että hän parantaisi heidät taudeistaan.
Biblia1776 15. Niin sanoma levisi enemmin hänestä, ja paljo kansaa kokoontui kuulemaan ja että
he parannettaisiin häneltä taudeistansa.
CPR1642 15. Nijn sanoma lewis enämmin hänestä ja paljo Canssa cocondui cuuleman händä ja
että he parataisin häneldä heidän taudeistans.
UT1548 15. Nin sanoma wiele leuisi enemin henest/ Ja palio Canssa cokounsi cwleman/ ia
henen cauttans parattaman heiden Taudhistans.
Niin sanoma wielä lewisi enemmin hänestä/ Ja paljon kansaa kokoontui kuulemaan/ ja hänen
kauttansa parannettaman heidän taudistansa.
Ref2016NTSve 15. Men ryktet om honom spred sig ännu mer, och stora skaror samlades för att
höra honom och bli helade från sina sjukdomar av honom.
16 TR Scriverer 16. αὐτὸς δὲ ἦν ὑποχωρῶν ἐν ταῖς ἐρήμοις καὶ προσευχόμενος.
Gr-East 16. αὐτὸς δὲ ἦν ὑποχωρῶν ἐν ταῖς ἐρήμοις καὶ προσευχόμενος.
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TKIS 16 Mutta Hän vetäytyi autioihin paikkoihin ja rukoili.
FiSTLK2017 16. Mutta hän vetäytyi erämaahan ja rukoili.
Biblia1776 16. Mutta hän meni korpeen, ja rukoili.
CPR1642 16. Mutta hän meni corpeen ja rucoili.
UT1548 16. Mutta hen poismeni harhaan corpeen/ ia rucoli.
Mutta hän pois meni harhaan korpeen/ ja rukoili.
Ref2016NTSve 16. Men han drog sig undan till öde trakter och bad.
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TR Scriverer 17. Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν, καὶ αὐτὸς ἦν διδάσκων• καὶ ἦσαν

καθήμενοι Φαρισαῖοι καὶ νομοδιδάσκαλοι, οἳ ἦσαν ἐληλυθότες ἐκ πάσης κώμης τῆς
Γαλιλαίας καὶ Ἰουδαίας καὶ Ἰερουσαλήμ• καὶ δύναμις Κυρίου ἦν εἰς τὸ ἰᾶσθαι αὐτούς.
Gr-East 17. Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν καὶ αὐτὸς ἦν διδάσκων, καὶ ἦσαν καθήμενοι

Φαρισαῖοι καὶ νομοδιδάσκαλοι οἳ ἦσαν ἐληλυθότες ἐκ πάσης κώμης τῆς Γαλιλαίας καὶ
Ἰουδαίας καὶ Ἱερουσαλήμ· καὶ δύναμις Κυρίου ἦν εἰς τὸ ἰᾶσθαι αὐτούς.
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TKIS 17 Eräänä päivänä tapahtui, että Hän opetti ja siinä istui fariseuksia ja lainopettajia, joita oli
tullut kaikista Galilean ja Juudean kylistä ja Jerusalemista. Ja Herran voima ilmeni parantaen

sairaita*.
FiSTLK2017 17. Tapahtui eräänä päivänä, että hänen opettaessaan siinä oli istumassa
fariseuksia ja lainopettajia, joita oli tullut kaikista Galilean ja Juudean kylistä ja Jerusalemista; ja
Herran voima oli parantamassa heitä.
Biblia1776 17. Ja tapahtui yhtenä päivänä, kuin hän opetti, ja Pharisealaiset myös istuivat ja
lainopettajat, jotka tulleet olivat jokaisesta Galilean ja Juudean kylästä ja Jerusalemista: ja Herran
voima oli parantamassa heitä;
CPR1642 17. JA tapahtui yhtenä päiwänä cosca hän opetti että siellä istuit myös Phariseuxet ja
Lainopettajat jotca tullet olit jocaidzest Caupungist Galileast Judeast ja Jerusalemist. Ja HERran
woima oli parandaman heitä.
UT1548 17. Ja se tapchtui ychten peiuen coska hen opetti/ ia sielle istuit mös Phariseuset/ ia lain
opettaijat/ iotca tullet olit iocaitzest Caupungist Galileast ia Judeast ia Jerusalemist. Ja HERRAN
Woima lesse oli parandaman heite.
Ja se tapahtui yhtenä päiwän koska hän opetti/ ja siellä istuit myös phariseukset/ ja lain opettajat/
jotka tulleet olit jokaisesta kaupungista Galileasta ja Judeasta ja Jerusalemista. Ja HERRAN woima
läsnä oli parantamaan heitä.
Ref2016NTSve 17. Och det hände en dag då han undervisade, att där satt fariseer och laglärda,
som hade kommit från alla byar i Galileen och Judeen och från Jerusalem. Och Herrens kraft var
(där) till att bota dem.
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TR Scriverer 18. καὶ ἰδού, ἄνδρες φέροντες ἐπὶ κλίνης ἄνθρωπον ὃς ἦν παραλελυμένος,
καὶ ἐζήτουν αὐτὸν εἰσενεγκεῖν καὶ θεῖναι ἐνώπιον αὐτοῦ•
Gr-East 18. καὶ ἰδοὺ ἄνδρες φέροντες ἐπὶ κλίνης ἄνθρωπον ὃς ἦν παραλελυμένος, καὶ
ἐζήτουν αὐτὸν εἰσενεγκεῖν καὶ θεῖναι ἐνώπιον αὐτοῦ.
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TKIS 18 Ja katso, miehet kantoivat vuoteella miestä, joka oli halvautunut, ja koettivat viedä hänet
sisään ja asettaa *Jeesuksen eteen*.
FiSTLK2017 18. Katso, miehet kantoivat vuoteella miestä, joka oli halvaantunut. He yrittivät viedä
hänet sisälle ja asettaa Jeesuksen eteen.

Biblia1776 18. Ja katso, miehet kantoivat vuoteessa ihmisen, joka oli halvattu, ja he pyysivät
häntä viedä sisähälle ja panna hänen eteensä.
CPR1642 18. Ja cadzo muutamat miehet cannoit yhden halwatun ihmisen wuotesa ja he pyysit
händä wiedä sisälle ja panna hänen eteens.
UT1548 18. Ja catzo/ mutamat miehet cannoit yhden Inhimisen wooteisa/ ioca oli Haluattu/ Ja
he pydhit hende sisellewiedhä pannaxens henen etens.
Ja katso/ muutamat miehet kannoit yhden ihmisen wuoteissa/ joka oli halwattu/ Ja he pyydit häntä
sisälle wiedä pannaksen hänen eteensä.
Ref2016NTSve 18. Och se, några män bar på en bår en man som var lam, som de försökte bära in
och lägga ner framför honom.
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TR Scriverer 19. καὶ μὴ εὑρόντες διὰ ποίας εἰσενέγκωσιν αὐτὸν διὰ τὸν ὄχλον, ἀναβάντες

ἐπὶ τὸ δῶμα, διὰ τῶν κεράμων καθῆκαν αὐτὸν σὺν τῷ κλινιδίῳ εἰς τὸ μέσον ἔμπροσθεν
τοῦ Ἰησοῦ.
Gr-East 19. καὶ μὴ εὑρόντες ποίας εἰσενέγκωσιν αὐτὸν διὰ τὸν ὄχλον, ἀναβάντες ἐπὶ τὸ

δῶμα διὰ τῶν κεράμων καθῆκαν αὐτὸν σὺν τῷ κλινιδίῳ εἰς τὸ μέσον ἔμπροσθεν τοῦ
Ἰησοῦ.
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TKIS 19 Kun he eivät keksineet, mitä tietä veisivät hänet sisälle kansanjoukon välitse, he nousivat
katolle ja laskivat hänet vuoteineen tiilikaton läpi joukon keskelle Jeesuksen eteen.
FiSTLK2017 19. Kun he tungokselta eivät löytäneet, mistä voisivat viedä hänet sisään, he
nousivat katolle ja laskivat hänet vuoteineen tiilikaton läpi heidän keskelleen Jeesuksen eteen.
Biblia1776 19. Ja kuin ei he löytäneet kansan tähden, kusta puolesta he olisivat hänen saaneet
sisälle, astuivat he katon päälle ja laskivat hänen lävitse katon vuoteinensa juuri Jeesuksen
eteen.

CPR1642 19. Ja cuin ei he löynnet Canssan tähden custa puolesta he olisit hänen parahin sisälle
saanet astuit he caton päälle ja laskit hänen läpidze caton wuoteinens juuri Jesuxen eteen.
UT1548 19. Ja quin eiuet he leunneet Canssan tähden/ custa polesta he olisit henen parahin
siselleszaneet/ ylesastuit he Caton päle/ ia Caton lepitze alaslaskit henen Woteinens keskelle
Iesusen eten.
Ja kuin eiwät he löynneet kansan tähden/ kusta puolesta he olisit hänen parahin sisälle saaneet/
ylösastuit he katon päälle/ ja katon läwitse alaslaskit hänen wuoteinensa keskelle Jesuksen eteen.
Ref2016NTSve 19. Men när de för folkmassans skull inte kunde komma på genom vilken väg de
skulle bära in honom, gick de upp på taket och firade ner honom med båren genom taket, mitt
framför Jesus.
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TR Scriverer 20. καὶ ἰδὼν τὴν πίστιν αὐτῶν, εἶπεν αὐτῷ, Ἄνθρωπε, ἀφέωνταί σοι αἱ
ἁμαρτίαι σου.
Gr-East 20. καὶ ἰδὼν τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπεν αὐτῷ· Ἄνθρωπε, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι
σου.
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TKIS 20 Nähdessään heidän uskonsa Hän sanoi: "Ihminen, syntisi ovat sinulle anteeksi annetut."
FiSTLK2017 20. Nähdessään heidän uskonsa hän sanoi: "Ihminen, sinun syntisi ovat sinulle
anteeksi annetut."
Biblia1776 20. Ja kuin hän näki heidän uskonsa, sanoi hän sille: ihminen, sinun syntis anteeksi
annetaan sinulle.
CPR1642 20. Ja cuin hän näki heidän uscons sanoi hän sille: ihminen sinun syndis andexi
annetan sinulle.
UT1548 20. Ja quin hen näki heiden vskons sanoi hen sille/ Inhiminen/ sinun syndis annetan
sinulle andexi.
Ja kuin hän näki heidän uskonsa sanoi hän sille/ Ihminen/ sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi.
Ref2016NTSve 20. Då han såg deras tro, sa han till honom: Människa, du har fått förlåtelse för
dina synder.

21
TR Scriverer 21. καὶ ἤρξαντο διαλογίζεσθαι οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι, λέγοντες,

Τίς ἐστιν οὗτος ὃς λαλεῖ βλασφημίας; τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας, εἰ μὴ μόνος ὁ
Θεός;
Gr-East 21. καὶ ἤρξαντο διαλογίζεσθαι οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι λέγοντες· Τίς
ἐστιν οὗτος ὃς λαλεῖ βλασφημίας; τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ μόνος ὁ Θεός;
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TKIS 21 Niin kirjanoppineet ja fariseukset alkoivat ajatella ja sanoivat: "Kuka tämä on, joka
rienaa? Kuka voi antaa syntejä anteeksi paitsi Jumala yksin?"
FiSTLK2017 21. Kirjanoppineet ja fariseukset rupesivat ajattelemaan ja sanomaan: "Kuka tämä
on, joka puhuu jumalanpilkkaa? Kuka voi antaa syntejä anteeksi, paitsi yksin Jumala?"
Biblia1776 21. Ja kirjanoppineet ja Pharisealaiset rupesivat ajattelemaan, sanoen: kuka tämä on,
joka pilkkasanoja puhuu? kuka voi synnit antaa anteeksi, paitsi ainoastaan Jumala?
CPR1642 21. Ja Kirjanoppenet ja Phariseuxet rupeisit ajatteleman sanoden: cuca tämä Jumalan
pilckaja on? cuca woi synnit anda andexi mutta ainoa Jumala.
UT1548 21. Ja ne Kirianoppenuet ia Phariseuset rupesit aijattelman sanoden/ Cuca ombi teme/
ioca JUMALAN pilcka puhupi? Cuca woipi synnit andexianda/ mutta ainoa JUMALA?
Ja ne kirjanoppineet ja phariseukset rupesit ajattelemaan sanoen/ Kuka ompi tämä/ joka JUMALAN
pilkkaa puhuupi? Kuka woipi synnit anteeksi antaa/ mutta ainoa JUMALA?
Ref2016NTSve 21. Och de skriftlärda och fariseerna började tänka och sa: Vem är denne som
uttalar (sådana) hädelser? Vem kan förlåta synder, förutom endast Gud?
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TR Scriverer 22. ἐπιγνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν ἀποκριθεὶς εἶπε πρὸς
αὐτούς, Τί διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν;

Gr-East 22. ἐπιγνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν ἀποκριθεὶς εἶπε πρὸς
αὐτούς· Τί διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν;
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TKIS 22 Kun Jeesus tiesi heidän ajatuksensa Hän vastasi ja sanoi heille: "Mitä ajattelette
sydämessänne?
FiSTLK2017 22. Mutta kun Jeesus tiesi heidän ajatuksensa, hän vastasi ja sanoi heille: "Mitä
ajattelette sydämessänne?
Biblia1776 22. Mutta kuin Jesus tunsi heidän ajatuksensa, vastasi hän ja sanoi heille: mitä te
ajattelette sydämessänne?
CPR1642 22. Cosca Jesus ymmärsi heidän ajatuxens sanoi hän heille: mitä te ajatteletta teidän
sydämisän?
UT1548 22. Coska nyt IesuS tunsi heiden aijatoxens/ wastaten sanoi hen heille/ Mite te
aiattelette teiden sydemesen?
Koska nyt Jesus tunsi heidän ajatuksensa/ wastaten sanoi hän heille/ Mitä te ajattelette teidän
sydämessän?
Ref2016NTSve 22. Men då Jesus märkte deras tankar svarade han och sa till dem: Vad tänker ni i
era hjärtan?
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TR Scriverer 23. τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, Ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου, ἢ εἰπεῖν,
Ἔγειραι καὶ περιπάτει;
Gr-East 23. τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου, ἢ εἰπεῖν, ἔγειρε
καὶ περιπάτει;
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TKIS 23 Kumpi on helpompaa, sanoako: 'Syntisi ovat sinulle anteeksi annetut' vai sanoa: 'Nouse
ja käy'?
FiSTLK2017 23. Kumpi on helpompaa, sanoako: 'Sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut', vai
sanoa: 'Nouse ja kävele'?
Biblia1776 23. Kumpi on keveämpi? sanoa: sinun syntis anteeksi annetaan sinulle! taikka sanoa:
nouse ja käy!
CPR1642 23. Cumbi on kewembi? sanoa sinun syndis andexi annetan sinulle taicka sanoa nouse
ja käy?
UT1548 23. Cumbi on keuie'bi sanoa/ sinulle synnit andexiannetan/ taicka sanoa/ Ylesnouse ia
kiew?
Kumpi on keweämpi sanoa/ sinulle synnit anteeksi annetaan/ taikka sanoa/ Ylös nouse ja käy?
Ref2016NTSve 23. Vilket är lättare att säga: Dina synder är dig förlåtna, eller att säga: Stå upp
och gå?
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TR Scriverer 24. ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι

ἁμαρτίας εἶπε τῷ παραλελυμένῳ, Σοὶ λέγω, ἔγειραι, καὶ ἄρας τὸ κλινίδιόν σου,
πορεύου εἰς τὸν οἶκόν σου.
Gr-East 24. ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι
ἁμαρτίας - εἶπε τῷ παραλελυμένῳ· Σοὶ λέγω, ἔγειρε καὶ ἄρας τὸ κλινίδιόν σου πορεύου
εἰς τὸν οἶκόν σου.
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TKIS 24 Mutta tietääksenne että Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi" —
Hän sanoi halvautuneelle — "sanon sinulle: nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi."
FiSTLK2017 24. Mutta tietääksenne, että Ihmisen Pojalla on valta antaa maan päällä syntejä
anteeksi, – hän sanoi halvaantuneelle – sanon sinulle: nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi."
Biblia1776 24. Vaan että te tietäisitte Ihmisen Pojalla olevan vallan maan päällä synnit anteeksi
antaa (sanoi hän halvatulle:) minä sanon sinulle: nouse ja ota vuotees, ja mene kotias!
CPR1642 24. Että te tiedäisitte ihmisen Pojalla olewan wallan maan päällä synnit andexi anda
sanoi hän halwatulle: minä sanon sinulle: nouse ja ota wuotes ja mene cotias.
UT1548 24. Senteden sis ette teiden pite tietemen/ ette Inhimisen Poialla on walda maan päle
syndi andexianda/ sanoi hen Haluattulle/ Sinulle mine sanon/ Ylesnouse ia ota Wotes/ ia mene
Cotias.
Sentähden siis että teidän pitää tietämän/ että Ihmisen Pojalla on walta maan päällä synti anteeksi
antaa/ sanoi hän halwatulle/ Sinulle minä sanon/ Ylös nouse ja ota wuoteesi/ ja mene kotiasi.
Ref2016NTSve 24. Men för att ni ska veta, att Människosonen har makt på jorden att förlåta
synder, sa han till den lame: Jag säger dig: Stå upp, ta din bädd och gå hem.
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TR Scriverer 25. καὶ παραχρῆμα ἀναστὰς ἐνώπιον αὐτῶν, ἄρας ἐφ’ ᾧ κατέκειτο, ἀπῆλθεν

εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, δοξάζων τὸν Θεόν
Gr-East 25. καὶ παραχρῆμα ἀναστὰς ἐνώπιον αὐτῶν, ἄρας ἐφ’ ὃ κατέκειτο ἀπῆλθεν εἰς
τὸν οἶκον αὐτοῦ δοξάζων τὸν Θεόν.
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TKIS 25 Heti hän nousi heidän nähtensä, otti vuoteen, jolla oli maannut, ja lähti kotiinsa ylistäen
Jumalaa.
FiSTLK2017 25. Heti hän nousi heidän edessään, otti alustan, jolla oli maannut, ja lähti kotiinsa
ylistäen Jumalaa.

Biblia1776 25. Ja hän nousi kohta heidän nähtensä ja korjasi vuotehensa, jossa hän maannut oli,
ja meni kotiansa, kunnioittain Jumalaa.
CPR1642 25. Ja hän nousi cohta heidän nähdens ja corjais wuotens josa hän maannut oli ja meni
cotians cunnioittain Jumalata.
UT1548 25. Ja cochta sillens hen ylesnousi heiden edhesens/ ia coriasi wotens/ iossa hen
maanut oli/ ia meni Cotians cunnioittain JUMALATA.
Ja kohta sillens hän ylösnousi heidän edessänsä/ ja korjasi wuoteensa/ jossa hän maannut oli/ ja
meni kotiansa kunnioittaen JUMALATA.
Ref2016NTSve 25. Och genast ställde han (sig) upp inför deras ögon, tog det som han legat på
och gick hem (medan han) prisade Gud.
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TR Scriverer 26. καὶ ἔκστασις ἔλαβεν ἅπαντας, καὶ ἐδόξαζον τὸν Θεόν, καὶ ἐπλήσθησαν
φόβου, λέγοντες, ὅτι Εἴδομεν παράδοξα σήμερον.
Gr-East 26. καὶ ἔκστασις ἔλαβεν ἅπαντας καὶ ἐδόξαζον τὸν Θεόν, καὶ ἐπλήσθησαν φόβου
λέγοντες ὅτι Εἴδομεν παράδοξα σήμερον.
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TKIS 26 Hämmästys valtasi kaikki ja he ylistivät Jumalaa. He täyttyivät myös pelolla ja sanoivat:
"Olemme tänään nähneet ihmeellisiä."
FiSTLK2017 26. Heidät kaikki valtasi hämmästys, ja he ylistivät Jumalaa; ja täynnä pelkoa he
sanoivat: "Tänään olemme nähneet ihmeellisiä [tekoja]."
Biblia1776 26. Ja suuri hämmästys tuli kaikkiin ja kunnioittivat Jumalaa, ja he täytettiin pelvolla,
sanoen: me näimme tänäpänä kamalia.
CPR1642 26. Ja he hämmästyit caicki ja cunnioidzit Jumalata ja he täytettin caicki pelgolla
sanoden: me näimmä tänäpän camaloita.
UT1548 26. Ja he hämmestuit caiki/ ia cunnioitzit JUMALATA/ Ja he caiki teutettin pelgolla
sanoden/ Me neime tenepene camaloit.
Ja he hämmästyit kaikki/ ja kunnioitsit JUMALATA/ Ja he kaikki täytettiin pelolla sanoen/ Me
näimme tänäpänä kamaloita.

Ref2016NTSve 26. Alla greps av häpnad och de prisade Gud, och de uppfylldes av fruktan och sa:
(Det är) otroligt, (det) vi har sett i dag.
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TR Scriverer 27. Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆλθε, καὶ ἐθεάσατο τελώνην, ὀνόματι Λευῒν,
καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἀκολούθει μοι.
Gr-East 27. Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆλθε καὶ ἐθεάσατο τελώνην ὀνόματι Λευῒν, καθήμενον ἐπὶ
τὸ τελώνιον, καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ἀκολούθει μοι.
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TKIS 27 Sen jälkeen Hän lähti pois ja näki veronkantajan nimeltä Leevi istumassa tulliasemalla ja
sanoi hänelle: "Seuraa minua."
FiSTLK2017 27. Sen jälkeen hän lähti sieltä ja näki tulliasemalla istumassa publikaanin, jonka
nimi oli Leevi, ja sanoi hänelle: "Seuraa minua."
Biblia1776 27. Sitte läksi hän ulos ja näki Publikanin nimeltä Levin, istuvan tullihuoneessa, ja
sanoi hänelle: seuraa minua!
CPR1642 27. SIjtte läxi hän ja näki Publicanin nimeldä Lewin istuwan Tullihuones ja sanoi
hänelle: seura minua.
UT1548 27. Ja sijtte hen vloslexi/ ia näki weronottaian nimelde Leui istuuan Tulli hones/ ia sanoi
henelle/ Seura minua.
Ja sitten hän ulos läksi/ ja näki weronottajan nimeltä Lewi istuwan tullihuoneessa/ ja sanoi hänelle/
Seuraa minua.
Ref2016NTSve 27. Sedan gick han ut därifrån och fick se en tullindrivare vid namn Levi sitta vid
tullen, och han sa till honom: Följ mig.
28 TR Scriverer 28. καὶ καταλιπὼν ἅπαντα, ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ.
Gr-East 28. καὶ καταλιπὼν ἅπαντα ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ.
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TKIS 28 Jättäen kaikki tämä nousi ja seurasi Häntä.
FiSTLK2017 28. Tämä jätti kaiken, nousi ja seurasi häntä.
Biblia1776 28. Ja hän antoi ylön kaikki, nousi ja seurasi häntä.
CPR1642 28. Ja hän ylönandoi caicki nousi ja seurais händä.
UT1548 28. Ja hen ylenannoi caiki/ ylesnousi ia seurasi hende.
Ja hän ylen antoi kaikki/ ylös nousi ja seurasi häntä.
Ref2016NTSve 28. Då lämnade han allt, reste sig och följde honom.
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TR Scriverer 29. καὶ ἐποίησε δοχὴν μεγάλην ὁ Λευῒς αὐτῷ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ• καὶ ἦν ὄχλος
τελωνῶν πολύς, καὶ ἄλλων οἳ ἦσαν μετ’ αὐτῶν κατακείμενοι.
Gr-East 29. καὶ ἐποίησε δοχὴν μεγάλην Λευῒς αὐτῷ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ, καὶ ἦν ὄχλος
τελωνῶν πολὺς καὶ ἄλλων οἳ ἦσαν μετ’ αὐτῶν κατακείμενοι.
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TKIS 29 Ja Leevi valmisti Hänelle suuret pidot kotonaan, ja oli suuri joukko veronkantajia ja muita
aterioimassa heidän kanssaan.
FiSTLK2017 29. Leevi valmisti hänelle suuret pidot kodissaan, ja siellä oli suuri joukko
publikaaneja ja muita aterioimassa heidän kanssaan.
Biblia1776 29. Ja Levi teki hänelle kotonansa suuren pidon, ja paljo Publikaneja ja muita
atrioitsivat heidän kanssansa.
CPR1642 29. Ja Lewi teki hänelle cotonans suuren pidon ja paljo Publicaneja ja muita atrioidzit
heidän cansans.
UT1548 29. Ja teki Leui henelle swren weraspidhon cotonans/ ia oli palio Weronottaiaden wäki/
ia muita/ iotca heiden cansans atrioitzit.

Ja teki Lewi hänelle suuren wieraspidon kotonansa/ ja oli paljon weronottajaiden wäkeä/ ja muita/
jotka heidän kanssansa aterioitsit.
Ref2016NTSve 29. Och Levi gjorde för honom ett stort gästabud i sitt hus. Och där var en stor
mängd tullindrivare och andra, som låg till bords tillsammans med dem.
30
TR Scriverer 30. καὶ ἐγόγγυζον οἱ γραμματεῖς αὐτῶν καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς τοὺς μαθητὰς
αὐτοῦ, λέγοντες, Διατί μετὰ τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίετε καὶ πίνετε;
Gr-East 30. καὶ ἐγόγγυζον οἱ γραμματεῖς αὐτῶν καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς τοὺς μαθητὰς
αὐτοῦ λέγοντες· Διατί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίετε καὶ πίνετε;
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TKIS 30 Niin *heidän kirjanoppineensa ja fariseukset* nurisivat Hänen opetuslapsilleen sanoen:
"Miksi te syötte ja juotte veronkantajain ja syntisten kanssa?"
FiSTLK2017 30. Heidän kirjanoppineensa ja fariseukset nurisivat hänen opetuslapsiaan vastaan
ja sanoivat: "Miksi te syötte ja juotte publikaanien ja syntisten kanssa?"
Biblia1776 30. Ja heidän kirjanoppineensa ja Pharisealaiset napisivat hänen opetuslapsiansa,
sanoen: miksi te Publikanien ja syntisten kanssa syötte ja juotte?
CPR1642 30. Mutta Kirjanoppenet ja Phariseuxet napisit hänen Opetuslapsians sanoden: Mixi te
Publicanein ja synneisten cansa syötte ja juotte?
UT1548 30. Ja ne Kirianoppenet ia Phariseuset napitzit henen Opetuslastens wastan/ sanoden/
Mixi te weronottaiten ia Synneisten cansa sööte ia iootta?
Ja ne kirjanoppineet ja phariseukset napitsit hänen opetuslastensa wastaan/ sanoen/ Miksi te
weronottajaiden ja syntisten kanssa syötte ja juotte?
Ref2016NTSve 30. Men de skriftlärda och fariseerna kritiserade hans lärjungar och sa: Varför äter
och dricker ni med tullindrivare och syndare?
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TR Scriverer 31. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπε πρὸς αὐτούς, Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ
ὑγιαίνοντες ἰατροῦ, ἀλλ’ οἱ κακῶς ἔχοντες
Gr-East 31. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπε πρὸς αὐτούς· Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ὑγιαίνοντες
ἰατροῦ, ἀλλ’ οἱ κακῶς ἔχοντες·
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TKIS 31 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat.
FiSTLK2017 31. Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat.
Biblia1776 31. Ja Jesus vastaten sanoi heille: ei terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat.
CPR1642 31. Ja Jesus wastaten sanoi heille: ei terwet tarwidze Läkäritä waan sairat.
UT1548 31. Ja IesuS wastaten sanoi heille/ Ei ne Teruehet taruitze Läkerite/ waan ne Sairat.
Ja Jesus wastaten sanoi heille/ Ei ne terweet tarwitse lääkäriä/ waan ne sairaat.
Ref2016NTSve 31. Då svarade Jesus och sa till dem: Det är inte de friska som behöver läkare
utan de sjuka.
32 TR Scriverer 32. οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν.
Gr-East 32. οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν.
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TKIS 32 En ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä mielenmuutokseen."
FiSTLK2017 32. En ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä mielenmuutokseen."
Biblia1776 32. En ole minä tullut vanhurskaita kutsumaan, vaan syntisiä parannukseen.
CPR1642 32. En ole minä tullut wanhurscaita cudzuman waan syndisitä parannuxeen.

UT1548 32. Em mine ole tullut nijte wanhurskaita cutzuma'/ waan nijte Syndisite Paranoxeen.
En minä ole tullut niitä wanhurskaita kutsumaan/ waan niitä syntisiä parannukseen.
Ref2016NTSve 32. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare till omvändelse.
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TR Scriverer 33. οἱ δὲ εἶπον πρὸς αὐτόν, Διατί οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου νηστεύουσι πυκνὰ,
καὶ δεήσεις ποιοῦνται, ὁμοίως καὶ οἱ τῶν Φαρισαίων• οἱ δὲ σοὶ ἐσθίουσι καὶ πίνουσιν;
Gr-East 33. Οἱ δὲ εἶπον πρὸς αὐτόν· Διατί οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου νηστεύουσι πυκνὰ καὶ
δεήσεις ποιοῦνται, ὁμοίως καὶ οἱ τῶν Φαρισαίων, οἱ δὲ σοὶ ἐσθίουσι καὶ πίνουσιν;

οἱ

δὲ

εἶπον

πρὸς

αὐτόν διατί οἱ

μαθηταὶ

Ἰωάννου

oi
de
eipon
pros auton diati
hoi
mathētai
Iōannou
G3588 G1161 G2036
G4314 G846 G1302 G3588 G3101
G2491
mutta he sanoivat
Hänelle miksi
opetuslapset Johanneksen

νηστεύουσι πυκνὰ καὶ

δεήσεις

φαρισαίων· οἱ

σοὶ

ποιοῦνται ὁμοίως

nēsteuousi pykna kai
deēseis poiountai
G4437 G2532 G1162
G4160
G3522
paastoavat usein
rukouksia pitävät

δὲ

ἐσθίουσι καὶ

καὶ

οἱ

τῶν

hoi
tōn
homoiōs kai
G2532 G3588 G3588
G3668
samoin myös

πίνουσιν

de
soi
pinousin
esthiousi kai
hoi
farisaiōn
G2532 G4095
G3588 G1161 G4674 G2068
G5330
mutta sinun syövät
juovat
ja
fariseukset

TKIS 33 Niin he sanoivat Hänelle: "(Miksi) Johanneksen opetuslapset paastoavat usein ja pitävät
rukouksia, samoin fariseuksetkin, mutta sinun opetuslapsesi syövät ja *juovat?'"
FiSTLK2017 33. He sanoivat hänelle: "Johanneksen opetuslapset paastoavat usein ja pitävät
rukouksia, samoin fariseustenkin opetuslapset, mutta sinun opetuslapsesi syövät ja juovat."
Biblia1776 33. Niin he sanoivat hänelle: miksi Johanneksen opetuslapset usein paastoavat ja
rukouksia pitävät, niin myös Pharisealaisten (opetuslapset), mutta sinun syövät ja juovat?
CPR1642 33. NIjn he sanoit hänelle: mixi Johannexen Opetuslapset ja Phariseusten Opetuslapset
vsein paastowat ja rucoilewat mutta sinun Opetuslapses syöwät ja juowat?
UT1548 33. Nin he sanoit henelle/ Mixi Joha'nesen Opetuslapset wsein paastouat ia rucoleuat/
samalmoto mös Phariseuste' opetuslapset Mutta sinu' Opetuslapses söuet ia iouat?
Niin he sanoit hänelle/ Miksi Johanneksen opetuslapset usein paastoawat ja rukoilewat/ samalla
muotoa myös phariseusten opetuslapset. Mutta sinun opetuslapsesi syöwät ja juowat?
Ref2016NTSve 33. Då sa de till honom: Varför fastar Johannes lärjungar ofta och ber böner,
likaså också fariseernas, men dina äter och dricker?
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TR Scriverer 34. ὁ δὲ εἶπε πρὸς αὐτούς, Μὴ δύνασθε τοὺς υἱοὺς τοῦ νυμφῶνος, ἐν ᾧ ὁ
νυμφίος μετ’ αὐτῶν ἐστι, ποιῆσαι νηστεύειν
Gr-East 34. ὁ δὲ εἶπε πρὸς αὐτούς· Μὴ δύνασθε τοὺς υἱοὺς τοῦ νυμφῶνος, ἐν ᾧ ὁ
νυμφίος μετ’ αὐτῶν ἐστι, ποιῆσαι νηστεῦειν;
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TKIS 34 Hän sanoi heille: ”Ette kai voi panna häävieraita paastoamaan, kun ylkä on heidän
kanssaan?
FiSTLK2017 34. Jeesus sanoi heille: "Ette voi saada häävieraita paastoamaan silloin, kun ylkä on
heidän kanssaan.
Biblia1776 34. Mutta hän sanoi heille: ette voi hääjoukkoa niinkauvan paastoomaan vaatia, kuin
ylkä on heidän kanssansa.
CPR1642 34. Hän sanoi heille: et te woi hääcanssa nijncauwan paastoman waatia cuin ylkä on
heidän cansans.
UT1548 34. Sanoi he' heille/ Ette te woi Hääcanssa paastoman watija nincauuan quin Ylke ombi
heiden cansans.
Sanoi hän heille/ Ette te woi hääkansa paastoamaan waatia niinkauan kuin ylkä ompi heidän
kanssansa.
Ref2016NTSve 34. Då sa han till dem: Ni kan väl inte få bröllopsgästerna att fasta medan
brudgummen är hos dem?
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TR Scriverer 35. ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι, καὶ ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ’ αὐτῶν ὁ νυμφίος, τότε
νηστεύσουσιν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις.
Gr-East 35. ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι, καὶ ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ’ αὐτῶν ὁ νυμφίος, τότε
νηστεύσουσιν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις.
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TKIS 35 Mutta päivät tulevat, jolloin ylkä otetaan heiltä pois. Silloin, niinä päivinä he paastoavat."
FiSTLK2017 35. Mutta päivät tulevat, jolloin ylkä otetaan heiltä pois, ja silloin, niinä päivinä, he
paastoavat."
Biblia1776 35. Mutta päivät tulevat, että ylkä otetaan heiltä pois, silloin pitää heidän paastooman
niinä päivinä.
CPR1642 35. Waan cosca ylkä otetan pois heildä nijnä päiwinä pitä heidän paastoman.
UT1548 35. Waan ne peiuet tuleuat/ coska Ylke heilde poisotetan/ silloin he paastouat nijne
peiuine.
Waan ne päiwät tulewat/ koska ylkä heiltä pois otetaan/ sillon he paastoawat niinä päiwinä.
Ref2016NTSve 35. Men det ska komma en tid då brudgummen tas ifrån dem. Och då, på den
tiden, ska de fasta.
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TR Scriverer 36. ἔλεγε δὲ καὶ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς ὅτι Οὐδεὶς ἐπίβλημα ἱματίου
καινοῦ ἐπιβάλλει ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν• εἰ δὲ μήγε, καὶ τὸ καινὸν σχίζει, καὶ τῷ παλαιῷ
οὐ συμφωνει ἐπίβλημα τὸ ἀπὸ τοῦ καινοῦ.
Gr-East 36. Ἔλεγε δὲ καὶ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς ὅτι Οὐδεὶς ἐπίβλημα ἱματίου καινοῦ
ἐπιβάλλει ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν· εἰ δὲ μήγε, καὶ τὸ καινὸν σχίσει καὶ τῷ παλαιῷ οὐ
συμφωνεῖ τὸ ἐπίβλημα τὸ ἀπὸ τοῦ καινοῦ.
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TKIS 36 Hän puhui heille myös vertauksen: "Ei kukaan pane uudesta vaatteesta paikkaa vanhaan
vaatteeseen: muuten hän leikkaa rikki myös uuden eikä uudesta saatu paikka sovi vanhaan.
FiSTLK2017 36. Hän sanoi heille myös vertauksen: "Ei kukaan pane paikkaa uudesta viitasta
vanhaan viittaan. Muuten se rikkoo uuden viitan, eikä uudesta viitasta otettu paikka sovi vanhaan.
Biblia1776 36. Mutta hän sanoi myös heille vertauksen: ei paikkaa kenkään uuden veran tilalla
vanhaa vaatetta: muutoin myös se uusi repäisee, ja uusi paikka ei sovi vanhaan.
CPR1642 36. Ja hän sanoi myös heille wertauxen: ei paicka kengän vdella weran tilgalla wanha
waatetta sillä hän rewäise vden ja vsi paicka ei sowi wanhaan.
UT1548 36. Nin hen sanoi mös heille wertauxen/ Eikengen wdhen waathen tilca paicka wanha'
waatesen/ mutoin hen reueise sen wdhen/ ia se paicka sijte wdhest ei souita itzens sen wa'han
möte.
Niin hän sanoi myös heille wertauksen/ Eikenkään uuden waatteen tilkka paikkaa wanhaan
waatteeseen/ muutoin hän rewäisee sen uuden/ ja se paikka siita uudesta ei sowita itsensä sen
wanhan myötä.
Ref2016NTSve 36. Och han talade också till dem i en liknelse: Ingen lagar ett gammalt plagg med
en lapp från ett nytt tyg, för då slits det nya sönder och lappen från det nya passar inte ihop med
det gamla.
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TR Scriverer 37. καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς• εἰ δὲ μήγε, ῥήξει ὁ
νέος οἶνος τοὺς ἀσκούς, καὶ αὐτὸς ἐκχυθήσεται, καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται.
Gr-East 37. καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς· εἰ δὲ μήγε, ῥήξει ὁ οἶνος ὁ
νέος τοὺς ἀσκούς, καὶ αὐτὸς ἐκχυθήσεται καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται·
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TKIS 37 Eikä kukaan laske uutta viiniä vanhoihin nahkaleileihin, muuten uusi viini pakahuttaa leilit
ja se vuotaa pois ja leilit turmeltuvat.
FiSTLK2017 37. Eikä kukaan laske nuorta viiniä vanhoihin nahkaleileihin. Muuten nuori viini
rikkoo leilit, ja viini juoksee maahan, ja leilit turmeltuvat,
Biblia1776 37. ja ei pane kenkään nuorta viinaa vanhoihin leileihin: muutoin nuori viina rikkoo
leilit, ja se vuotaa ulos, ja leilit turmellaan.
CPR1642 37. Ja ei pane kengän nuorta wijna wanhoin leileihin sillä nuori wijna ricko leilit ja se
uloswuota ja leilit turmellan.
UT1548 37. Ja eikenge' pane Norta wijna wanhoin Leilein/ mutoin se nori wijna ricko Leilit/ ia se
vloskatu/ ia Leilit huckuuat.
Ja eikenkään pane nuorta wiinaa wanhoihin leileihin/ muutoin se nuori wiina rikkoo leilit/ ja se ulos
kaatuu/ ja leilit hukkuwat.
Ref2016NTSve 37. Och ingen slår nytt vin i gamla skinnsäckar, för då spränger det nya vinet
sönder skinnsäckarna, och det spills ut, och skinnsäckarna blir förstörda.
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TR Scriverer 38. ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινοὺς βλητέον, καὶ ἀμφότεροι
συντηροῦνται.
Gr-East 38. ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινοὺς βλητέον καὶ ἀμφότεροι συντηροῦνται.
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TKIS 38 Vaan uusi viini on laskettava uusiin leileihin (ja molemmat säilyvät).
FiSTLK2017 38. vaan nuori viini on laskettava uusiin leileihin. Silloin molemmat pysyvät ehjinä.

Biblia1776 38. Mutta nuorta viinaa pitää pantaman uusiin leileihin: niin ne molemmat tallella ovat.
CPR1642 38. Mutta nuori wijna pitä pandaman vsijn leileihin nijn he molemmat tallella owat.
UT1548 38. Mutta nori wijna pite pandaman wsijn Leilijn/ nin he molemat ouat tallella.
Mutta nuori wiina pitää pantaman uusiin leiliin/ niin ne molemmat owat tallella.
Ref2016NTSve 38. Utan nytt vin ska man slå i nya skinnsäckar och så blir båda bevarade.

39
TR Scriverer 39. καὶ οὐδεὶς πιὼν παλαιὸν εὐθέως θέλει νέον• λέγει γάρ, Ὁ παλαιὸς
χρηστότερός ἐστιν.
Gr-East 39. καὶ οὐδεὶς πιὼν παλαιὸν εὐθέως θέλει νέον· λέγει γάρ· ὁ παλαιὸς
χρηστότερός ἐστιν.
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TKIS 39 Eikä kukaan vanhaa juotuaan halua (heti) uutta, sillä hän sanoo: 'Vanha on parempaa*'."
FiSTLK2017 39. Eikä kukaan, joka juo vanhaa viiniä, halua heti nuorta, sillä hän sanoo: 'Vanha on
hyvää.'"
Biblia1776 39. Ja ei tahdo kenkään, joka juo vanhaa viinaa, kohta nuorta juoda; sillä hän sanoo:
vanha on parempi.
CPR1642 39. Ja ei tahdo kengän joca juo wanha wijna cohta nuorta juoda sillä hän sano wanha
on parambi.
UT1548 39. Ja eikengen/ ioca wanha wina ioopi/ cochta tachto site noorta/ sille hen sanopi/ Se
wanha ombi parambi.
Ja eikenkään/ joka wanhaa wiinaa juopi/ kohta tahdo sitä nuorta/ sillä hän sanoopi/ Se wanha ompi
parempi.
Ref2016NTSve 39. Och ingen som har druckit gammalt vin vill genast ha nytt, för han säger: Det
gamla är bättre.

Luukas 6 (Luke 6)
1
TR Scriverer 1. Ἐγένετο δὲ ἐν σαββάτῳ δευτεροπρώτῳ διαπορεύεσθαι αὐτὸν διὰ τῶν
σπορίμων• καὶ ἔτιλλον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τοὺς στάχυας, καὶ ἤσθιον, ψώχοντες ταῖς
χερσί.
Gr-East 1. Ἐγένετο δὲ ἐν σαββάτῳ δευτεροπρώτῳ διαπορεύεσθαι αὐτὸν διὰ σπορίμων·
καὶ ἔτιλλον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τοὺς στάχυας καὶ ἤσθιον ψώχοντες ταῖς χερσί.

ἐγένετο

δὲ

ἐν

σαββάτῳ

egeneto de
en
sabbatō
G1161 G1722 G4521
G1096
ja tapahtui
sapattina

δευτεροπρώτῳ

διαπορεύεσθαι αὐτὸν διὰ

diaporeuesthai auton dia
deuteroprōtō
G1279
G846 G1223
G1207
Hän kautta
ensimmäisenä suuren Pääsiäissapatin jälkeen/ jälkisapattina kulkiessaan

τῶν

σπορίμων· καὶ

ἔτιλλον οἱ

μαθηταὶ

αὐτοῦ τοὺς

στάχυας καὶ

etillon
oi
autou tous
stachyas kai
tōn
mathētai
sporimōn kai
G3588
G846
G3588
G4719
G5089
G2532
G2532
G3588 G4702
G3101
katkoivat
ja
tähkäpäitä ja
peltojen
opetuslapsensa Hänen

ἤσθιον ψώχοντες

ταῖς

χερσί

chersi
ēsthion psōchontes tais
G3588
G5495
G2068 G5597
niitä
käsissään
söivät
hiertäen
TKIS 1 Tapahtui jälkisapattina,* että Hän kulki viljavainioitten halki, ja Hänen opetuslapsensa
katkoivat tähkiä, hiersivät niitä käsissään ja söivät.
FiSTLK2017 1. Tapahtui sapattina juhlan jälkeen, että hän kulki viljavainioiden halki, ja hänen
opetuslapsensa katkoivat tähkiä, hiersivät niitä käsissään ja söivät.
Biblia1776 1. Ja tapahtui jälkisabbattina, että hän kävi laihon lävitse, ja hänen opetuslapsensa
katkoivat tähkäpäitä ja hiersivät käsillänsä, ja söivät.
CPR1642 1. JA tapahtui jälki Sabbathina että hän käwi laihon läpidze ja hänen Opetuslapsens
catcoit tähkäpäitä ja hiersit käsilläns ja söit.
UT1548 1. IA se tapachtui Sabbathin peiuen * Homenis/ ette hen keui Laihon lepitze/ ia henen
Opetuslapsens catkoit tehcki/ hierten käsillens/ ia söit.
Ja se tapahtui Sabbathin päiwän huomenissa/ että hän käwi laihon läwitse/ ja hänen
opetuslapsensa katkoit tähkiä/ hiertäen käsillänsä/ ja söit.

Ref2016NTSve 1. Och det hände på en sabbat, näst efter den första, att han gick igenom ett
sädesfält, och hans lärjungar ryckte av ax och gnuggade sönder (dem) med händerna och åt.
2
TR Scriverer 2. τινὲς δὲ τῶν Φαρισαίων εἶπον αὐτοῖς, Τί ποιεῖτε ὃ οὐκ ἔξεστι ποιεῖν ἐν
τοῖς σάββασι;
Gr-East 2. τινὲς δὲ τῶν Φαρισαίων εἶπον αὐτοῖς· Τί ποιεῖτε ὃ οὐκ ἔξεστι ποιεῖν ἐν τοῖς
σάββασι;
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TKIS 2 Silloin muutamat fariseuksista sanoivat (heille): "Miksi teette, mitä ei ole lupa tehdä
sapattina?"
FiSTLK2017 2. Silloin muutamat fariseuksista sanoivat: "Miksi teette sitä, mitä ei ole lupa tehdä
sapatteina?"
Biblia1776 2. Niin muutamat Pharisealaiset sanoivat heille: miksi te teette, jota ei sovi sabbatina
tehdä?
CPR1642 2. Nijn muutamat Phariseuxist sanoit heille: mixi te teettä jota ei sowi Sabbathina
tehdä?
UT1548 2. Nin mwtomat Phariseusist sanoit heille/ Mixi te teette/ iota ei soui tehdä Sabbathina?
Niin muutamat phariseukset sanoit heille/ Miksi te teette/ jota ei sowi tehdä Sabbathina?
Ref2016NTSve 2. Då sa några av fariseerna till dem: Varför gör ni det som inte är tillåtet att göra
på sabbatsdagarna?
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TR Scriverer 3. καὶ ἀποκριθεὶς πρὸς αὐτοὺς, εἶπεν ὁ Ἰησοῦς, Οὐδὲ τοῦτο ἀνέγνωτε, ὃ
ἐποίησε Δαβίδ, ὅπότε ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ ὄντες;
Gr-East 3. καὶ ἀποκριθεὶς πρὸς αὐτοὺς εἶπεν ὁ Ἰησοῦς· Οὐδὲ τοῦτο ἀνέγνωτε ὃ ἐποίησε
Δαυῒδ ὁπότε ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ ὄντες;
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TKIS 3 Mutta Jeesus vastasi heille ja sanoi: "Ettekö ole lukeneet, mitä Daavid teki, kun oli
nälissään, hän ja ne, jotka olivat hänen kanssaan?
FiSTLK2017 3. Mutta Jeesus vastasi heille ja sanoi: "Ettekö ole lukeneet, mitä Daavid teki, kun
hänellä ja niillä, jotka olivat hänen kanssaan, oli nälkä,
Biblia1776 3. Ja Jesus vastaten sanoi heille: ettekö te ole lukeneet, mitä David teki, kuin hän isosi,
ja ne, jotka hänen kanssaan olivat?
CPR1642 3. Ja Jesus wastaten sanoi heille: ettekö te ole lukenet mitä Dawid teki cosca hän isois
ja ne jotca hänen cansans olit?
UT1548 3. Ja IesuS wastaten sanoi heiden tygens/ Ettekö te site lukenet ole/ mite Dauid teki/
coska hen itze isois/ ia iotca henen cansans olit?
Ja Jesus wastaten sanoi heidän tykönsä/ Ettekö te sitä lukeneet ole/ mitä Dawid teki/ koska hän
isosi/ ja jotka hänen kanssansa olit?
Ref2016NTSve 3. Då svarade Jesus och sa till dem: Har ni inte läst vad David gjorde, då han och
de som var med honom blev hungriga,
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TR Scriverer 4. ὡς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ, καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως
ἔλαβε, καὶ ἔφαγε, καὶ ἔδωκε καὶ τοῖς μετ’ αὐτοῦ, οὓς οὐκ ἔξεστι φαγεῖν εἰ μὴ μόνους
τοὺς ἱερεῖς;
Gr-East 4. ὡς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔλαβε καὶ
ἔφαγε, καὶ ἔδωκε καὶ τοῖς μετ’ αὐτοῦ, οὓς οὐκ ἔξεστι φαγεῖν εἰ μὴ μόνους τοὺς ἱερεῖς;

ὡς

εἰσῆλθεν

εἰς

τὸν

οἶκον

τοῦ

Θεοῦ

καὶ

τοὺς

ἄρτους τῆς

ton
oikon
tou
Theou kai
tous artous tēs
hōs
eisēlthen eis
G1519 G3588 G3624
G3588 G2316 G2532 G3588 G740 G3588
G5613 G1525
huoneeseen
leivät
Jumalan ja
kuinka hän meni

προθέσεως ἔλαβε καὶ

ἔφαγε καὶ

ἔδωκε καὶ

τοῖς

μετ’

αὐτοῦ οὓς

efage kai
tois
met
autou hous
protheseōs elabe kai
edōke kai
G3588
G3326
G2983 G2532 G5315 G2532 G1325 G2532
G846 G3739
G4286
ja
söi
ja
seurassaan hänen joita
esillepanon otti
antoi myös

οὐκ

ἔξεστι φαγεῖν εἰ μὴ

μόνους

τοὺς

ἱερεῖς

ouk
eksesti fagein ei mē
monous
tous hiereis
G3441
G3588 G2409
G3756 G1832 G5315 G1508
ei
pappien
ole lupa syödä muiden kuin ainoastaan
TKIS 4 Hän kun meni Jumalan huoneeseen ja otti näkyleivät ja söi — niitä joita muitten ei ole lupa
syödä kuin ainoastaan pappien — ja antoi myös niille jotka olivat hänen kanssaan."
FiSTLK2017 4. kuinka hän meni Jumalan huoneeseen, otti näkyleivät, söi ja antoi myös niille,
jotka olivat hänen kanssaan, vaikka niitä ei ollut lupa syödä muiden kuin ainoastaan pappien?"
Biblia1776 4. Kuinka hän meni Jumalan huoneeseen, ja otti näkyleivät, ja söi, ja antoi myös niille,
jotka hänen kanssaan olivat; joita ei muiden kuin pappein syödä sopinut.
CPR1642 4. Eikö hän mennyt Jumalan huonesen ja otti näkyleiwät ja söi ja andoi myös nijlle jotca
hänen cansans olit joita ei muiden cuin Pappein syödä sopinut.
UT1548 4. Quinga hen sisellemeni JUMALAN honesen/ ia otti Näkyleiuet ia söi/ ia annoi mös
nijlle iotca henen cansans olit/ Joita ei muinen sopinut södhe/ mutta waiuoin Pappien.
Kuinka hän sisälle meni JUMALAN huoneeseen/ ja otti näkyleiwät ja söi/ ja antoi myös niille jotka
hänen kanssansa olit/ Joita ei muiden sopinut syödä/ mutta waiwoin pappien.
Ref2016NTSve 4. hur han gick in i Guds hus och tog skådebröden och åt, vilket inte är tillåtet för
någon annan än för prästerna att äta, och gav också åt dem som var med honom?
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TR Scriverer 5. καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι Κύριός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ
σαββάτου.
Gr-East 5. καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι κύριός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ σαββάτου.
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TKIS 5 Ja Hän sanoi heille: "Ihmisen Poika on myös sapatin herra."
FiSTLK2017 5. Hän sanoi heille: "Ihmisen Poika on sapatinkin herra."
Biblia1776 5. Ja hän sanoi heille: Ihmisen Poika on myös sabbatin Herra.
CPR1642 5. Ja hän sanoi heille: ihmisen Poica on myös Sabbathin HERra.

UT1548 5. Ja hen sanoi heille/ Inhimisen Poica ombi HERRA/ ia mös Sabbathin pälle.
Ja hän sanoi heille/ Ihmisen Poika ompi HERRA/ ja myös Sabbathin päälle.
Ref2016NTSve 5. Och han sa till dem: Människosonen är Herre också över sabbaten.
6
TR Scriverer 6. Ἐγένετο δὲ καὶ ἐν ἑτέρῳ σαββάτῳ εἰσελθεῖν αὐτὸν εἰς τὴν συναγωγὴν, καὶ
διδάσκειν• καὶ ἦν ἐκεῖ ἄνθρωπος, καὶ ἡ χεὶρ αὐτοῦ ἡ δεξιὰ ἦν ξηρά
Gr-East 6. Ἐγένετο δὲ καὶ ἐν ἑτέρῳ σαββάτῳ εἰσελθεῖν αὐτὸν εἰς τὴν συναγωγὴν καὶ
διδάσκειν· καὶ ἦν ἐκεῖ ἄνθρωπος, καὶ ἡ χεὶρ αὐτοῦ ἡ δεξιὰ ἦν ξηρά.
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TKIS 6 Toisena sapattina Hän meni synagoogaan ja opetti. Siellä oli mies, jonka oikea käsi oli
kuivettunut.
FiSTLK2017 6. Tapahtui, että hän toisena sapattina meni synagogaan ja opetti. Siellä oli mies,
jonka oikea käsi oli kuivettunut.
Biblia1776 6. Niin tapahtui myös toisena sabbatina, että hän meni synagogaan sisälle ja opetti; ja
siellä oli ihminen, jonka oikea käsi oli kuivettunut.
CPR1642 6. NIjn tapahtui toisna Sabbathina että hän meni Synagogan ja opetti ja siellä oli yxi
ihminen jonga oikia käsi oli cuiwettu.
UT1548 6. Nin se tapachtui toisna Sabbathina/ ette hen sisellemeni Sinagogan ia opetti/ Ja oli
sielle yxi Inhiminen/ ionga oikea käsi oli quiuettu.
Niin se tapahtui toisena Sabbathina/ että hän sisälle meni synagogaan ja opetti/ Ja oli siellä yksi
ihminen/ jonka oikea käsi oli kuiwettu.
Ref2016NTSve 6. Men det hände även på en annan sabbat, att han gick in i synagogan och
undervisade. Och där var en man, vars högra hand var förtvinad.

7
TR Scriverer 7. παρετήρουν δὲ αὐτὸν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι, εἰ ἐν τῷ σαββάτῳ
θεραπεύσει• ἵνα εὕρωσι κατηγορίαν αὐτοῦ.
Gr-East 7. Παρετήρουν δὲ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι εἰ ἐν τῷ σαββάτῳ θεραπεύσει,
ἵνα εὕρωσι κατηγορίαν αὐτοῦ.

παρετήρουν δὲ

αὐτὸν οἱ

γραμματεῖς

καὶ

οἱ

φαρισαῖοι εἰ

ἐν

grammateis kai
oi
en
auton oi
farisaioi
ei
paretēroun de
G2532 G3588 G5330
G1161 G846 G3588 G1122
G1487 G1722
G3906
Häntä
kirjanoppineet ja
fariseukset jos
ja tarkkailivat

τῷ

σαββάτῳ θεραπεύσει·

ἵνα

εὕρωσι

κατηγορίαν αὐτοῦ

hina
tō
heurōsi katēgorian autou
sabbatō therapeusei
G846
G2443 G2147
G2323
G3588 G4521
G2724
sapattina Hän parantaisi että
löytäisivät syyn vastaan Häntä

TKIS 7 Kirjanoppineet ja fariseukset pitivät Häntä silmällä parantaisiko Hän sapattina, jotta
keksisivät syytöksen Häntä vastaan.
FiSTLK2017 7. Kirjanoppineet ja fariseukset pitivät häntä silmällä, parantaisiko hän sapattina
löytääkseen jonkin aiheen, mistä häntä syyttäisivät.
Biblia1776 7. Niin kirjanoppineet ja Pharisealaiset vartiotsivat häntä, josko hän sabbatina
parantais, että he olisivat löytäneet kanteen häntä vastaan.
CPR1642 7. Nijn Kirjanoppenet ja Phariseuxet wartioidzit händä jos hän myös Sabbathina
parannais että he saisit hänen päällens canda.
UT1548 7. Nin Kirianoppeneet ia Phariseuset wartioitzit he'de ios hen mös Sabbathina para'daua
olis/ Ette he leyteisit iosta he cannaisit henen pälens.
Niin kirjanoppineet ja phariseukset wartioitsit häntä jos hän myös Sabbathina parantawa olis/ Että
he löytäisit josta he kantaisit hänen päällensä.
Ref2016NTSve 7. Och de skriftlärda och fariseerna vaktade noga på honom, ifall han skulle bota
någon på sabbaten, för att de skulle finna något att anklaga honom för.
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TR Scriverer 8. αὐτὸς δὲ ᾔδει τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν, καὶ εἶπε τῷ ἀνθρώπῳ τῷ ξηρὰν
ἔχοντι τὴν χεῖρα, Ἔγειραι, καὶ στῆθι εἰς τὸ μέσον. ὁ δὲ ἀναστὰς ἔστη.
Gr-East 8. αὐτὸς δὲ ᾔδει τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν, καὶ εἶπε τῷ ἀνθρώπῳ τῷ ξηρὰν
ἔχοντι τὴν χεῖρα· Ἔγειρε καὶ στῆθι εἰς τὸ μέσον· ὁ δὲ ἀναστὰς ἔστη.

αὐτὸς

δὲ

ᾔδει

τοὺς

διαλογισμοὺς αὐτῶν καὶ

εἶπε

τῷ

ἀνθρώπῳ

autos
de
eipe
ēdei tous dialogismous autōn kai
tō
anthrōpō
G1161 G1492 G3588 G1261
G846
G846 G2532 G2036 G3588 G444
mutta Hän
sanoi
ajatuksensa heidän ja
tiesi
miehelle

τῷ

ξηρὰν

ὁ

δὲ

ἔχοντι τὴν

χεῖρα ἔγειραι καὶ

στῆθι εἰς

τὸ

μέσον

to
meson
cheira egeirai kai
echonti tēn
tō
ksēran
stēthi eis
G2192 G3588 G5495 G1453 G2532 G2476 G1519 G3588 G3319
G3588 G3584
käsi
nouse ja
keskelle
kuivettunut jolla oli
astu

ἀναστὰς ἔστη

ho
de
anastas hestē
G3588 G1161 G450
G2476
ja
hän nousi astui
TKIS 8 Mutta Hän tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi miehelle, jolla oli kuivettunut käsi: "Nouse ja
astu keskelle." Tämä nousi ja astui.
FiSTLK2017 8. Mutta hän tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi miehelle, jonka käsi oli kuivettunut:
"Nouse ja astu esiin." Hän nousi ja astui esiin.
Biblia1776 8. Mutta hän tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi sille ihmiselle, jolla kuivettunut käsi oli:
nouse ja tule edes! Niin hän nousi ja seisoi.
CPR1642 8. Mutta hän tiesi heidän ajatuxens ja sanoi sille ihmiselle jolla cuiwettu käsi oli: nouse
ja tule edes.
UT1548 8. Mutta hen tiesi heiden aijatoxens/ ia sanoi sille Inhimisel/ iolla oli se quiuettu käsi/
Ylesnouse ia seiso keskelle.
Mutta hän tiesi heidän ajatuksensa/ ja sanoi sille ihmiselle/ jolla oli se kuiwettu käsi/ Ylös nouse ja
seiso keskelle.
Ref2016NTSve 8. Men han visste deras tankar och sa till mannen som hade den förtvinade
handen: Stå upp och ställ dig här i mitten. Då reste han sig (och) steg (fram).
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TR Scriverer 9. εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτούς, Ἐπερωτήσω ὑμᾶς τί, Ἔξεστι τοῖς
σάββασιν, ἀγαθοποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι; ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀπολέσαι;
Gr-East 9. εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτούς· Ἐπερωτήσω ὑμᾶς τὶ ἔξεστι τοῖς σάββασιν,
ἀγαθοποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι, ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀποκτεῖναι;

εἶπεν

οὖν

ὁ

Ἰησοῦς πρὸς

αὐτούς ἐπερωτήσω ὑμᾶς

τί

ἔξεστι

eipen
oun
ho
eksesti
Iēsous pros autous eperōtēsō hymas ti
G3767 G3588 G2424 G4314 G846 G1905
G5209 G5101 G1832
G2036
niin sanoi
heille kysyn
teiltä kumpi on luvallista
Jeesus

τοῖς

σάββασιν ἀγαθοποιῆσαι ἢ

κακοποιῆσαι ψυχὴν

σῶσαι

ἢ

ἀπολέσαι

apolesai
tois
sabbasin agathopoiēsai ē
ē
kakopoiēsai psychēn sōsai
G3588 G4521
G5590
G15
G2228 G2554
G4982 G2228 G622
sapattina tehdä hyvää
kadottaa
tehdä pahaa henki
vai
pelastaa vai

TKIS 9 Niin Jeesus sanoi heille: "Kysyn teiltä: kumpi on luvallista sapattina, tehdä hyvää vai tehdä
pahaa, pelastaa elämä vai hukuttaa?"
FiSTLK2017 9. Jeesus sanoi heille: "Minä kysyn teiltä: kumpi on sapattina luvallista: tehdä hyvää
vai tehdä pahaa, pelastaa henki vai kadottaa?"
Biblia1776 9. Niin Jesus sanoi hänelle: minä kysyn teiltä: mitä sabbatina sopii, hyvää tehdä,
taikka pahaa tehdä? henkeä vapahtaa eli kadottaa?
CPR1642 9. Nijn hän nousi ja seisoi. Nijn Jesus sanoi heille: Minä kysyn teille: cumba sopi
Sabbathina tehdä hywä taicka paha? henge wapahta eli cadotta?
UT1548 9. Nin hen nousi ia seisoi. Nin sanoi IesuS heille/ Mine kysyn teile/ cumbi sopi
Sabbathina tehdä hyuesti taicka pahasti? Henge wapachta/ eli cadhotta?
Niin hän nousi ja seisoi. Niin sanoi Jesus heille/ Minä kysyin teiltä/ kumpi sopii Sabbathina tehdä
hywästi taikka pahasti? Hengen wapahtaa/ eli kadottaa?
Ref2016NTSve 9. Då sa Jesus till dem: Jag vill fråga er en sak: Är det tillåtet på sabbatsdagarna
att göra gott eller att göra ont, att rädda liv eller att förgöra (det)?
10
TR Scriverer 10. καὶ περιβλεψάμενος πάντας αὐτούς, εἶπε τῷ ἀνθρώπῳ, Ἔκτεινον τὴν
χεῖρά σου. ὁ δὲ ἐποίησεν οὕτω. καὶ ἀποκατεστάθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ ὑγιὴς ὡς ἡ ἄλλη.
Gr-East 10. καὶ περιβλεψάμενος πάντας αὐτοὺς εἶπεν αὐτῷ· Ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου. ὁ δὲ
ἐποίησε, καὶ ἀπεκατεστάθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ ὡς ἡ ἄλλη.

καὶ

περιβλεψάμενος

πάντας αὐτούς εἶπε

τῷ

ἀνθρώπῳ ἔκτεινον τὴν

kai
periblepsamenos
pantas autous eipe
tō
anthrōpō ekteinon tēn
G1614 G3588
G3956 G846 G2036
G2532 G4017
G3588 G444
ja
Hän sanoi
katsellen ympärillään kaikkia heitä
miehelle ojenna

χεῖρά σου

ὁ

δὲ

ἐποίησεν οὕτω καὶ

ἀποκατεστάθη ἡ

χεὶρ

cheira sou
ho
de
cheir
epoiēsen houtō kai
apokatestathē hē
G5495 G4675 G3588 G1161 G4160
G3779 G2532 G600
G3588 G5495
kätesi sinun
ja
käsi
hän teki
siten ja
tuli ennalleen

αὐτοῦ ὑγιὴς

ὡς

ἡ

ἄλλη

autou hygiēs hōs
hē
allē
G846 G5199 G5613 G3588 G243
hänen terveeksi niinkuin
toinen
TKIS 10 Katsellen ympärilleen heihin kaikkiin Hän sanoi miehelle: "Ojenna kätesi." Hän teki niin, ja
hänen kätensä tuli jälleen terveeksi (niin kuin toinen).
FiSTLK2017 10. Hän katsoi ympärilleen heihin kaikkiin ja sanoi miehelle: "Ojenna kätesi." Mies
teki niin, ja hänen kätensä tuli ennalleen, yhtä terveeksi kuin toinenkin.
Biblia1776 10. Ja kuin hän katsahti ympäri heidän kaikkain päällensä, sanoi hän sille ihmiselle:
ojenna kätes! ja se teki niin, ja hänen kätensä tuli terveeksi niinkuin toinenkin.
CPR1642 10. Ja cuin hän cadzahti ymbärins heidän caickein päällens sanoi hän sille ihmiselle:
ojenna kätes: nijn hän ojensi. Ja hänen kätens tuli terwexi nijncuin toinengin.
UT1548 10. Ja quin hen catzatti ymberins heiden caikein päle/ sanoi hen sille Inhimisel/ Oijenna
sinun kätes. Ja hen oiensi. Nin tuli henen kätens teruexi/ ninquin se toinengi.
Ja kuin hän katsahti ympäriinsä heidän kaikkein päälle/ sanoi hän sille ihmiselle/ Ojenna sinun
kätesi. Ja hän ojensi. Niin tuli hänen kätensä terweeksi/ niinkuin se toinenkin.
Ref2016NTSve 10. Och han såg sig omkring på dem alla och sa till mannen: Räck ut din hand.
Och han gjorde så. Och hans hand blev helad och var lika frisk som den andra.
11
TR Scriverer 11. αὐτοὶ δὲ ἐπλήσθησαν ἀνοίας• καὶ διελάλουν πρὸς ἀλλήλους, τί ἂν
ποιήσειαν τῷ Ἰησοῦ.
Gr-East 11. αὐτοὶ δὲ ἐπλήσθησαν ἀνοίας, καὶ διελάλουν πρὸς ἀλλήλους τί ἂν ποιήσειαν
τῷ Ἰησοῦ.

αὐτοὶ δὲ

ἐπλήσθησαν ἀνοίας·

καὶ

διελάλουν πρὸς

kai
autoi de
dielaloun
eplēsthēsan anoias
G2532 G1255
G454
G846 G1161 G4130
ja he
puhuivat
tulivat täyteen mielettömyyttä ja

ποιήσειαν τῷ

ἀλλήλους τί

ἂν

an
pros allēlous ti
G4314 G240
G5101 G302
toisilleen mitä

Ἰησοῦ

poiēseian tō
Iēsou
G4160
G3588 G2424
tekisivät
Jeesukselle
TKIS 11 Mutta he joutuivat suunniltaan ja puhuivat keskenään mitä tekisivät Jeesukselle.
FiSTLK2017 11. Mutta he vimmastuivat kovin ja puhelivat keskenään, mitä tekisivät Jeesukselle.
Biblia1776 11. Mutta he tulivat tyhmyyttä täyteen ja puhuivat keskenänsä, mitä heidän pitäis
Jesukselle tekemän.

CPR1642 11. Mutta he tulit mielettömäxi ja puhuit keskenäns mitä heidän pidäis Jesuxen
tekemän.
UT1548 11. Mutta he tulit mielettomexi/ ia puhuit keskenens/ mite heiden piteis Iesusest
tekemen.
Mutta he tulit mielettömäksi/ ja puhuit keskenänsä/ mitä heidän pitäisi Jesuksesta tekemän.
Ref2016NTSve 11. Men de blev ursinniga och talade med varandra om vad de skulle göra med
Jesus.
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TR Scriverer 12. Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐξῆλθεν εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι•
καὶ ἦν διανυκτερεύων ἐν τῇ προσευχῇ τοῦ Θεοῦ.
Gr-East 12. Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐξῆλθεν εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι καὶ
ἦν διανυκτερεύων ἐν τῇ προσευχῇ τοῦ Θεοῦ.

ἐγένετο

δὲ

ἐν

ταῖς

ἡμέραις

ταύταις ἐξῆλθεν

εἰς

τὸ

ὄρος

egeneto
de
en
tais
to
oros
hēmerais tautais eksēlthen eis
G1161 G1722 G3588 G2250
G1519 G3588 G3735
G1096
G5025 G1831
niin tapahtui
niinä
vuorelle
Hän meni
päivinä

προσεύξασθαι· καὶ

ἦν

διανυκτερεύων ἐν

τῇ

προσευχῇ

τοῦ

Θεοῦ

Theou
proseuksasthai kai
ēn
dianyktereuōn en
tē
proseuchē tou
G2532 G2258 G1273
G1722 G3588 G4335
G4336
G3588 G2316
rukoilemaan
ja
Jumalaa
oli
viettäen yön
rukoillen
TKIS 12 Niin tapahtui niinä päivinä, että Hän lähti vuorelle rukoilemaan ja vietti koko yön rukoillen
Jumalaa.
FiSTLK2017 12. Tapahtui niinä päivinä, että hän lähti vuorelle rukoilemaan, ja hän oli siellä koko
yön rukoillen Jumalaa.
Biblia1776 12. Mutta niinä päivinä tapahtui, että hän meni vuorelle rukoilemaan, ja hän oli yli yötä
Jumalan tykö rukouksessa.
CPR1642 12. MUtta nijnä päiwinä tapahdui että hän meni mäelle rucoileman ja hän oli yli yötä
Jumalan tygö rucouxis.
UT1548 12. Mutta se tapactui nijnä peiuine/ ette hen meni Mäelle rucoleman/ ia hen oli yli öen
JUMALAN rucouxis.
Mutta se tapahtui niinä päiwinä/ että hän meni mäelle rukoilemaan/ ja hän oli yli yön JUMALAN
rukouksissa.
Ref2016NTSve 12. Så hände det i de dagarna, att han gick iväg upp på berget för att be, och han
blev kvar där över natten i bön till Gud.

13
TR Scriverer 13. καὶ ὅτε ἐγένετο ἡμέρα, προσεφώνησε τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ• καὶ
ἐκλεξάμενος ἀπ’ αὐτῶν δώδεκα, οὓς καὶ ἀποστόλους ὠνόμασε,
Gr-East 13. καὶ ὅτε ἐγένετο ἡμέρα, προσεφώνησε τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, καὶ ἐκλεξάμενος
ἀπ’ αὐτῶν δώδεκα, οὓς καὶ ἀποστόλους ὠνόμασε,

καὶ

ὅτε

ἐγένετο ἡμέρα

προσεφώνησε

τοὺς

μαθητὰς

αὐτοῦ· καὶ

kai
ote
egeneto hēmera prosefōnēse
tous mathētas
autou kai
G3588 G3101
G846 G2532
G2532 G3753 G1096 G2250 G4377
ja
kun
tuli
ja
päivä
Hän kutsui luokseen
opetuslapsensa

ἐκλεξάμενος

ἀπ’

αὐτῶν δώδεκα

οὓς

καὶ

ἀποστόλους ὠνόμασε

ekleksamenos ap
apostolous ōnomase
autōn dōdeka hous kai
G3739 G2532 G652
G575 G846 G1427
G1586
G3687
valitsi
heistä kaksitoista jotka myös apostoleiksi nimitti
TKIS 13 Päivän tultua Hän kutsui luokseen opetuslapsensa ja valitsi heistä kaksitoista, joita Hän
kutsui myös apostoleiksi:
FiSTLK2017 13. Päivän tultua hän kutsui luokseen opetuslapsensa ja valitsi heistä kaksitoista,
joille hän antoi myös apostolin nimen:
Biblia1776 13. Ja kuin päivä tuli, kutsui hän opetuslapsensa ja valitsi heistä
kaksitoistakymmentä, jotka hän myös apostoleiksi nimitti:
CPR1642 13. Ja cuin päiwä oli tullut cudzui hän Opetuslapsens ja walidzi heistä
caxitoistakymmendä jotca hän Apostolixi nimitti:
UT1548 13. Ja quin peiue oli tullut/ cutzui hen Opetuslapsens/ ia vloswalitzi Caxitoistakymende
heiste/ iotca hen mös Apostolixi nimitti/
Ja kuin päiwä oli tullut/ kutsui hän opetuslapsensa/ ja uloswalitsi kaksitoista kymmentä heistä/
jotka hän myös apostoliksi nimitti.
Ref2016NTSve 13. Men då det blev dag, kallade han till sig sina lärjungar och utvalde bland dem
tolv, som han också kallade apostlar:
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TR Scriverer 14. Σίμωνα ὃν καὶ ὠνόμασε Πέτρον, καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ,
Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην, Φίλιππον καὶ Βαρθολομαῖον,
Gr-East 14. Σίμωνα, ὃν καὶ ὠνόμασε Πέτρον, καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, Ἰάκωβον
καὶ Ἰωάννην, Φίλιππον καὶ Βαρθολομαῖον,

Σίμωνα ὃν

καὶ

ὠνόμασε Πέτρον καὶ

Ἀνδρέαν τὸν

ἀδελφὸν αὐτοῦ

Andrean ton
kai
adelfon autou
Simōna hon
ōnomase Petron kai
G4074 G2532 G406
G846
G3588 G80
G4613 G3739 G2532 G3687
Andreaan
veljensä hänen
Pietariksi ja
Simonin jonka myös nimesi

Ἰάκωβον καὶ

Ἰωάννην

Φίλιππον καὶ

Βαρθολομαῖον

Filippon
kai
Bartholomaion
Iōannēn
Iakōbon kai
G5376
G2532 G918
G2532 G2491
G2385
Bartolomeuksen
Jaakobin ja
Johanneksen Filippuksen ja
TKIS 14 Simonin, jolle Hän antoi myös nimen Pietari, ja Andreaan, hänen veljensä, Jaakobin ja
Johanneksen, Filippuksen ja Bartolomeuksen,
FiSTLK2017 14. Simonin, jolle hän myös antoi nimen Pietari, Andreaan, hänen veljensä, Jaakobin
ja Johanneksen, ja Filippoksen, Bartolomeoksen,
Biblia1776 14. Simonin, jonka hän myös Pietariksi kutsui, ja Andreaksen, hänen veljensä, Jakobin
ja Johanneksen, Philippuksen ja Bartolomeuksen,
CPR1642 14. Simonin jonga hän Petarixi cudzui ja Andreaxen hänen weljens Jacobuxen ja
Johannexen Philippuxen ja Bartholomeuxen
UT1548 14. Simon ionga hen mös Petarixi cutzui/ Ja Andream henen weliens/ Jacobin ia
Johannesen/ Philippum ia Bartholomeusen/
Simon jonka hän myös Petariksi kutsui/ Ja Andreaan hänen weljensä/ Jakobin ja Johanneksen/
Philippun ja Bartholomeuksen/
Ref2016NTSve 14. Simon, som han också kallade Petrus, och Andreas, hans bror, Jakob och
Johannes, Filippus och Bartolomeus,
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TR Scriverer 15. Ματθαῖον καὶ Θωμᾶν, Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ἁλφαίου, καὶ Σίμωνα τὸν
καλούμενον Ζηλωτήν,
Gr-East 15. Ματθαῖον καὶ Θωμᾶν, Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ἁλφαίου καὶ Σίμωνα τὸν
καλούμενον Ζηλωτὴν,

Ματθαῖον καὶ

Θωμᾶν

Ἰάκωβον τὸν

τοῦ

Ἁλφαίου

καὶ

Σίμωνα

Matthaion kai
tou
Halfaiou
kai
Thōman Iakōbon ton
Simōna
G3156
G2532 G2381
G3588
G256
G2532
G3588
G4613
G2385
Matteuksen ja
Alfeuksen pojan ja
Tuomaan Jaakobin
Simonin

τὸν

καλούμενον ζηλωτήν

ton
kaloumenon dzēlōtēn
G3588 G2564
G2208
jota kutsuttiin kiivailijaksi (Selootiksi)
TKIS 15 Matteuksen ja Tuomaan, Jaakobin, Alfeuksen pojan, ja Simonin, jota kutsuttiin
Kiivailijaksi,

FiSTLK2017 15. Matteuksen, Tuomaan, Jaakobin, Alfeoksen [6] pojan, Simonin, jota kutsuttiin
Kiivailijaksi [7] ,
Biblia1776 15. Matteuksen ja Toomaan, Jakobin Alphein pojan, ja Simonin, joka kutsutaan
Zelotes,
CPR1642 15. Mattheuxen ja Thomaxen Jacobuxen Alphein pojan ja Simonin joca cudzutan
Zelotes
UT1548 15. Mattheusen ia Thoman/ Jacobin Alphein poian ia Simone' ioca cutzutan Zelotes/
Mattheuksen ja Thomaan/ Jakobin Alphein pojan ja Simonin joka kutsutaan Zelotes/
Ref2016NTSve 15. Matteus och Tomas, Jakob, Alfeus (son), och Simon, som kallades Seloten,
16 TR Scriverer 16. Ἰούδαν Ἰακώβου, καὶ Ἰούδαν Ἰσκαριώτην, ὃς καὶ ἐγένετο προδότης,
Gr-East 16. Ἰούδαν Ἰακώβου καὶ Ἰούδαν Ἰσκαριώτην, ὃς καὶ ἐγένετο προδότης,

Ἰούδαν Ἰακώβου

καὶ

Ἰούδαν Ἰσκαριώτην ὃς

Ioudan Iakōbou
kai
Ioudan Iskariōtēn
G2455 G2385
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TKIS 16 Juudaan, Jaakobin veljen*, ja Juudas Iskariotin josta (kuitenkin) tuli kavaltaja.
FiSTLK2017 16. Juudan, Jaakobin pojan, sekä Juudas Iskariotin, josta tuli kavaltaja.
Biblia1776 16. Juudaan Jakobin pojan, ja Juudas Iskariotin, joka myös oli pettäjä.
CPR1642 16. Ja Judan Jacobuxen pojan ja Judas Ischariothin sen pettäjän.
UT1548 16. ia Judan Jacobin poian/ ia Judam Ischariothem sen Petteijen.
Ja Judan Jakobin pojan/ ja Judan Ischariotin sen pettäjän.
Ref2016NTSve 16. Judas, Jakobs (son), och Judas Iskariot, som också blev förrädare.
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TR Scriverer 17. καὶ καταβὰς μετ’ αὐτῶν, ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ, καὶ ὄχλος μαθητῶν

αὐτοῦ, καὶ πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ ἀπὸ πάσης τῆς Ἰουδαίας καὶ Ἰερουσαλήμ, καὶ τῆς
παραλίου Τύρου καὶ Σιδῶνος, οἵ ἦλθον ἀκοῦσαι αὐτοῦ, καὶ ἰαθῆναι ἀπὸ τῶν νόσων
αὐτῶν•
Gr-East 17. καὶ καταβὰς μετ’ αὐτῶν ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ, καὶ ὄχλος μαθητῶν αὐτοῦ,

καὶ πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ ἀπὸ πάσης τῆς Ἰουδαίας καὶ Ἱερουσαλὴμ καὶ τῆς παραλίου
Τύρου καὶ Σιδῶνος, οἳ ἦλθον ἀκοῦσαι αὐτοῦ καὶ ἰαθῆναι ἀπὸ τῶν νόσων αὐτῶν,
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TKIS 17 Astuttuaan alas heidän kanssaan Hän seisahtui laakealle paikalle, samoin [suuri] joukko
Hänen opetuslapsiaan ja suuri kansanpaljous kaikesta Juudeasta ja Jerusalemista ja Tyyron ja
Siidonin rantamaasta. He tulivat kuuntelemaan Häntä ja parantuakseen sairauksistaan,
FiSTLK2017 17. Hän astui alas heidän kanssaan ja seisahtui tasaiselle paikalle. Siellä oli suuri
joukko hänen opetuslapsiaan ja paljon kansaa koko Juudeasta ja Jerusalemista sekä Tyyron ja
Siidonin rannikolta. He olivat saapuneet kuulemaan häntä ja hänen parannettavikseen
taudeistaan.
Biblia1776 17. Ja kuin hän meni alas heidän kanssansa, seisoi hän lakialla paikalla, ja hänen
opetuslastensa joukko, ja suuri kansan paljous kaikesta Juudeasta ja Jerusalemista, ja
rantalaiset Tyrosta ja Sidonista, jotka olivat tulleet häntä kuulemaan, ja että he parannettaisiin
taudeistansa,
CPR1642 17. Ja cosca hän meni alas heidän cansans ja seisoi yhdellä lakialla paicalla ja hänen
Opetuslastens joucko ja Canssan paljous caikest Judeast ja Jerusalemist ja randalaiset Tyrost ja
Sidonist
UT1548 17. Ja coska hen alasastui heiden cansans/ ia seisoi yhdelle lakial paical/ ia henen
Opetuslastens ioucko/ ia Canssan swri palious caikest Judeast ia Jerusalemist ia Randalaiset
Tyrost ia Sidonist/
Ja koska hän alas astui heidän kanssansa/ ja seisoi yhdelle lakealla paikalle/ ja hänen
opetuslastensa joukko/ ja kansan suuri paljous kaikesta Judeasta ja Jerusalemista ja rantalaiset
Tyrosta ja Sidonista.

Ref2016NTSve 17. Och han gick ner med dem och stannade på en jämn plats. Och där var en stor
mängd av hans lärjungar, och mycket folk från hela Judeen och Jerusalem, och (från) kusten vid
Tyrus och Sidon,
18 TR Scriverer 18. καὶ οἳ ὀχλούμενοι ὑπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων, καὶ ἐθεραπεύοντο
Gr-East 18. καὶ οἱ ὀχλούμενοι ἀπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων, καὶ ἐθεραπεύοντο·
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TKIS 18 samoin saastaisten henkien vaivaamat (ja he) paranivat.
FiSTLK2017 18. Myös ne, jotka olivat saastaisten henkien vaivaamia, tulivat terveiksi.
Biblia1776 18. Ja jotka vaivattiin riettasilta hengiltä; ja he paranivat.

CPR1642 18. Jotca olit tullet händä cuuleman ja että he parataisin heidän taudeistans. Ja jotca
waiwattin riettaisilda hengildä ja he paranit.
UT1548 18. iotca olit tulluet hende cwleman/ ia paraneman heiden taudhistans. Ja iotca
waiwattin reettaisilde hengilde/ ia he paranit.
jotka olit tulleet häntä kuulemaan/ ja paranemaan heidän taudeistansa. Ja jotka waiwattiin
riettaisilta hengiltä/ ja he paranit.
Ref2016NTSve 18. vilka hade kommit för att höra honom och bli botade från sina sjukdomar,
liksom de som var plågade av orena andar. Och de blev botade.
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TR Scriverer 19. καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἐζήτει ἅπτεσθαι αὐτοῦ• ὅτι δύναμις παρ’ αὐτοῦ ἐξήρχετο
καὶ ἰᾶτο πάντας.
Gr-East 19. καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἐζήτει ἅπτεσθαι αὐτοῦ, ὅτι δύναμις παρ’ αὐτοῦ ἐξήρχετο καὶ
ἰᾶτο πάντας.
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TKIS 19 Ja kaikki kansa pyrki koskettamaan Häntä, sillä Hänestä lähti voima, ja se paransi kaikki.

FiSTLK2017 19. Kaikki kansa tahtoi päästä koskettamaan häntä, koska hänestä lähti voima, joka
paransi kaikki.
Biblia1776 19. Ja kaikki kansa pyysi häneen ruveta; sillä voima läksi hänestä ja paransi kaikki.
CPR1642 19. Ja caicki Canssa pyysi häneen ruweta: sillä woima läxi hänest ja paransi caicki.
UT1548 19. Ja caiki Canssa pysit heneen ruueta/ Sille ette auwu vloskeui henest/ ia paransi caiki.
Ja kaikki kansa pyysi häneen ruweta/ Sillä että awu ulos käwi hänestä/ ja paransi kaikki.
Ref2016NTSve 19. Och allt folket sökte efter att få röra vid honom, eftersom kraft gick ut från
honom och botade alla.
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TR Scriverer 20. Καὶ αὐτὸς ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἔλεγε,
Μακάριοι οἱ πτωχοί, ὅτι ὑμετέρα ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Gr-East 20. Καὶ αὐτὸς ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἔλεγε·
Μακάριοι οἱ πτωχοί, ὅτι ὑμετέρα ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
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TKIS 20 Hän nosti silmänsä opetuslasten puoleen ja sanoi: ”Autuaita te köyhät, sillä teidän on
Jumalan valtakunta.
FiSTLK2017 20. Hän nosti silmänsä opetuslastensa puoleen ja sanoi: "Autuaita olette te, köyhät,
sillä teidän on Jumalan valtakunta.
Biblia1776 20. Ja hän nosti silmänsä opetuslastensa puoleen, ja sanoi: autuaat te vaivaiset; sillä
teidän on Jumalan valtakunta.
CPR1642 20. JA hän nosti silmäns Opetuslastens päin ja sanoi: autuat oletta te waiwaiset: sillä
teidän on Jumalan waldacunda.
UT1548 20. Ja hen ylesnosti silmens Opetuslapsijns pein ia sanoi/ Autuat oletta te Waiwaset/
Sille teiden on JUMALAN waldakunda.

Ja hän ylösnosti silmänsä opetuslapsiin päin ja sanoi/ Autuaat olette te waiwaiset/ Sillä teidän on
JUMALAN waltakunta.
Ref2016NTSve 20. Och han lyfte blicken och såg på sina lärjungar och sa: Saliga (är ni) som är
fattiga, för Guds rike tillhör er.
21
TR Scriverer 21. μακάριοι οἱ πεινῶντες νῦν, ὅτι χορτασθήσεσθε. μακάριοι οἱ κλαίοντες
νῦν, ὅτι γελάσετε.
Gr-East 21. μακάριοι οἱ πεινῶντες νῦν, ὅτι χορτασθήσεσθε. μακάριοι οἱ κλαίοντες νῦν,
ὅτι γελάσετε.
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TKIS 21 Autuaita te, joitten nyt on nälkä, sillä teidät ravitaan. Autuaita te, jotka nyt itkette, sillä te
tulette nauramaan.
FiSTLK2017 21. Autuaita te, joilla nyt on nälkä, sillä teidät ravitaan! Autuaita te, jotka nyt itkette,
sillä te tulette nauramaan!
Biblia1776 21. Autuaat, jotka nyt isootte; sillä teidät ravitaan. Autuaat, jotka nyt itkette; sillä teidän
pitää nauraman.
CPR1642 21. Autuat oletta te jotca isotte: sillä te rawitan. Autuat oletta te jotca itkettä: sillä teidän
pitä nauraman.
UT1548 21. Autuat oletta te iotca nyt isotte/ Sille te rauitetan. Autuat oletta te iotca nyt idkette/
Sille teiden pite nauraman.
Autuaat olette te jotka nyt isoatte/ Sillä te rawitaan. Autuaat olette te jotka nyt itkette/ Sillä teidän
pitää nauraman.
Ref2016NTSve 21. Saliga (är) ni som nu hungrar, för ni ska bli mättade. Saliga (är ni) som nu
gråter, för ni ska skratta.
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TR Scriverer 22. μακάριοί ἐστε, ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν

ὑμᾶς, καὶ ὀνειδίσωσι, καὶ ἐκβάλωσι τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρόν, ἕνεκα τοῦ υἱοῦ τοῦ
ἀνθρώπου.

Gr-East 22. μακάριοί ἐστε ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς

καὶ ὀνειδίσωσι καὶ ἐκβάλωσι τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρὸν ἕνεκα τοῦ υἱοῦ τοῦ
ἀνθρώπου.
μακάριοί ἐστε

ὅταν

μισήσωσιν ὑμᾶς

οἱ

ἄνθρωποι καὶ

ὅταν

hotan misēsōsin hymas oi
hotan
makarioi este
anthrōpoi kai
G2532 G3752
G2075 G3752 G3404
G5209 G3588 G444
G3107
ja
kun
autuaita olette kun
teitä
vihaavat
ihmiset

ἀφορίσωσιν

ὑμᾶς

καὶ

ὀνειδίσωσι

καὶ

ἐκβάλωσι τὸ

ὄνομα

hymas kai
kai
onoma
aforisōsin
oneidisōsi
ekbalōsi to
G5209 G2532 G3679
G2532 G1544
G3588 G3686
G873
nimenne
hylkäävät
he erottavat yhteydestään teidät ja
teitä pilkkaavat ja

ὑμῶν

ὡς

πονηρόν

ἕνεκα

τοῦ

υἱοῦ

τοῦ

ἀνθρώπου

heneka tou
hyiou tou
hymōn hōs
ponēron
anthrōpou
G1752 G3588 G5207 G3588 G444
G5216 G5613 G4190
Pojan
teidän niinkuin kelvottoman tähden
Ihmisen
TKIS 22 Autuaita olette, kun ihmiset vihaavat teitä ja kun he erottavat teidät yhteydestään ja
herjaavat teitä ja hylkäävät nimenne niin kuin pahan — Ihmisen Pojan vuoksi.
FiSTLK2017 22. Autuaita olette te, kun ihmiset vihaavat teitä ja erottavat teidät yhteydestään,
herjaavat teitä ja pyyhkivät pois teidän nimenne kuin jonkin pahan Ihmisen Pojan tähden.
Biblia1776 22. Autuaat olette te, kuin ihmiset vihaavat teitä, ja eroittavat teidät, ja pilkkaavat teitä,
ja hylkäävät teidän nimenne niinkuin kelvottoman, Ihmisen Pojan tähden.
CPR1642 22. Autuat oletta te cosca ihmiset wihawat teitä ja eroittawat teidän ja pilckawat teitä ja
hyljäwät teidän nimen ihmisen Pojan tähden nijncuin kelwottoman.
UT1548 22. Autuat oletta te coska Inhimiset wihauat teite ia eroittauat teiden/ ia pilcauat teite/ ia
poisheitteuet teiden Nimen ninquin pahuden Inhimisen Poian tedhen/
Autuaat olette te koska ihmiset wihaawat teitä ja eroittawat teidän/ ja pilkkaawat teitä/ ja pois
heittäwät teidän nimen niinkun pahuuden Ihmisen Pojan tähden/
Ref2016NTSve 22. Saliga är ni, då människorna hatar er och utesluter er och smädar er och
kastar bort ert namn såsom något ont för Människosonens skull.
23
TR Scriverer 23. χαίρετε ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ σκιρτήσατε• ἰδοὺ γάρ, ὁ μισθὸς ὑμῶν
πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ• κατὰ ταῦτα γὰρ ἐποίουν τοῖς προφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν.
Gr-East 23. χάρητε ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ σκιρτήσατε· ἰδοὺ γὰρ ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν
τῷ οὐρανῷ· κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τοῖς προφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν.
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TKIS 23 Riemuitkaa sinä päivänä ja hyppikää ilosta, sillä katso, teidän palkkanne on suuri
taivaassa. Sillä niin tekivät heidän isänsä profeetoille.
FiSTLK2017 23. Iloitkaa sinä päivänä, riemusta hyppikää. Sillä, katso, teidän palkkanne on suuri
taivaassa. Näin heidän isänsä näet tekivät profeetoille.
Biblia1776 23. Iloitkaat sinä päivänä ja riemuitkaat, sillä katso, teidän palkkanne on suuri
taivaassa; niin tekivät myös heidän isänsä prophetaille.
CPR1642 23. Iloitcat sinä päiwänä ja ihastucat: sillä cadzo teidän palckan on suuri Taiwahas. Nijn
teit myös heidän wanhemmans Prophetaille.
UT1548 23. Iloitca sinä peiuenä/ ia ihastucat/ sille catzo teiden Palcan ombi swri Taiuahis.
Samalmoto teit mös heiden Wanhemans Prophetaden.
Iloitse sinä päiwänä/ ja ihastukaat/ sillä katso teidän palkkan ompi suuri taiwahissa. Samalla
muotoa teit myös heidän wanhempansa prophetaiden.
Ref2016NTSve 23. Gläd er och hoppa av fröjd på den dagen, för se, er lön (är) stor i himlen. För
på samma sätt gjorde deras fäder med profeterna.
24 TR Scriverer 24. πλὴν οὐαὶ ὑμῖν τοῖς πλουσίοις, ὅτι ἀπέχετε τὴν παράκλησιν ὑμῶν.
Gr-East 24. πλὴν οὐαὶ ὑμῖν τοῖς πλουσίοις, ὅτι ἀπέχετε τὴν παράκλησιν ὑμῶν.
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TKIS 24 Mutta voi teitä, rikkaat, sillä olette saaneet lohdutuksenne!
FiSTLK2017 24. Mutta voi teitä, te rikkaat, sillä te olette jo saaneet lohdutuksenne!
Biblia1776 24. Mutta voi teitä rikkaita! sillä teillä on teidän lohdutuksenne.

CPR1642 24. Mutta woi teitä rickat: sillä teillä on teidän lohdutuxenne.
UT1548 24. Mutta we teiden Rickat/ Sille ette teiden lodutuxen ombi teillä.
Mutta woi teidän rikkaat/ Sillä että teidän lohdutuksen ompi teillä.
Ref2016NTSve 24. Men ve er som är rika, för ni har fått ut er tröst.
25
TR Scriverer 25. οὐαὶ ὑμῖν, οἱ ἐμπεπλησμένοι, ὅτι πεινάσετε. οὐαί ὑμῖν, οἱ γελῶντες νῦν,
ὅτι πενθήσετε καὶ κλαύσετε.
Gr-East 25. οὐαὶ ὑμῖν οἱ ἐμπεπλησμένοι, ὅτι πεινάσετε. οὐαί ὑμῖν οἱ γελῶντες νῦν, ὅτι
πενθήσετε καὶ κλαύσετε.
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TKIS 25 Voi teitä jotka [nyt] olette kylläiset, sillä teidän on oleva nälkä! Voi teitä, jotka nyt nauratte,
sillä joudutte murehtimaan ja itkemään!
FiSTLK2017 25. Voi teitä, jotka nyt olette kylläiset, sillä teillä on oleva nälkä! Voi teitä, jotka nyt
nauratte, sillä te saatte murehtia ja itkeä!
Biblia1776 25. Voi teitä, jotka ravitut olette! sillä teidän pitää isooman. Voi teitä, jotka nyt
nauratte! sillä teidän pitää murehtiman ja itkemän.
CPR1642 25. Woi teitä jotca rawitut oletta: sillä teidän pitä isoman. Woi teitä jotca nyt nauratte:
sillä teidän pitä itkemän ja parcuman.
UT1548 25. We teiden iotca rauitudh oletta/ sille teiden pite isoman. We teiden iotca nyt
nauratta/ Sille teiden pite idkemen ia parckuman.
Woi teidän jotka rawitut olette/ sillä teidän pitää isoaman. Woi teidän jotka nyt nauratte/ Sillä teidän
pitää itkemän ja parkuman.
Ref2016NTSve 25. Ve er som är mätta, för ni ska hungra. Ve er som skrattar nu, för ni ska sörja
och gråta.
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TR Scriverer 26. οὐαὶ ὑμῖν, ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἴπωσι πάντες οἱ ἄνθρωποι• κατὰ ταῦτα γὰρ
ἐποίουν τοῖς ψευδοπροφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν.

Gr-East 26. οὐαὶ ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἴπωσι πάντες οἱ ἄνθρωποι· κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ
ἐποίουν τοῖς ψευδοπροφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν.
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TKIS 26 Voi teitä, kun kaikki ihmiset puhuvat teistä hyvää, sillä niin tekevät heidän isänsä väärille
profeetoille!
FiSTLK2017 26. Voi teitä, kun kaikki ihmiset puhuvat teistä hyvää! Sillä niin tekivät heidän isänsä
väärille profeetoille.
Biblia1776 26. Voi teitä, kuin kaikki ihmiset teitä kiittävät! sillä niin tekivät myös heidän isänsä
väärille prophetoille.
CPR1642 26. Woi teitä cosca caicki ihmiset teitä kijttäwät: sillä nijn teit myös heidän
wanhemmans wäärille Prophetaille.
UT1548 26. We teiden coska caiki Inhimiset teite kijtteuet/ Sille samalmoto teit mös heiden
wanhemans wärein Prophetain.
Woi teidän koska kaikki ihmiset teitä kiittäwät/ Sillä samalla muotoa teit myös heidän
wanhempansa wääräin prophetaiden.
Ref2016NTSve 26. Ve er när alla människor talar väl om er. För på samma sätt gjorde deras fäder
med de falska profeterna.
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TR Scriverer 27. Ἀλλ’ ὑμῖν λέγω τοῖς ἀκούουσιν, Ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, καλῶς
ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς,
Gr-East 27. Ἀλλὰ ὑμῖν λέγω τοῖς ἀκούουσιν· ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, καλῶς ποιεῖτε
τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς,
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TKIS 27 Mutta teille, jotka kuulette minä sanon: rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvää niille, jotka
teitä vihaavat.
FiSTLK2017 27. Mutta teille, jotka kuulette, sanon: rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvää niille,
jotka teitä vihaavat,
Biblia1776 27. Mutta minä sanon teille, jotka kuulette: rakastekaa vihollisianne: tehkäät hyvää
niille, jotka teitä vihaavat:
CPR1642 27. MUtta minä sanon teille: jotca cuuletta: racastacat wihollisian: tehkät hywä nijlle
jotca teitä wihawat: puhucat nijstä hywin jotca teitä kiroilewat.
UT1548 27. Mutta mine sanon teille iotca cwletta/ Racastacat teiden Wiholisian. Hyuetehcket
nijlle iotca teite wihauat. Hyue puhucat nijste iotca teite kirouat.
Mutta minä sanon teille jotka kuulette/ Rakastakaat teidän wihollisian. Hywästi tehkäät niille jotka
teitä wihaawat. Hywää puhukaat niistä jotka teitä kiroawat.
Ref2016NTSve 27. Men till er som hör, säger jag: Älska era fiender och gör gott mot dem som
hatar er.
28
TR Scriverer 28. εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμῖν, καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν
ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς.
Gr-East 28. εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμῖν, προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων
ὑμᾶς.
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TKIS 28 Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niitten puolesta, jotka teitä parjaavat.

FiSTLK2017 28. siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden edestä, jotka teitä parjaavat.
Biblia1776 28. Siunatkaat niitä, jotka teitä kiroilevat: rukoilkaat niiden edestä, jotka teitä
vahingoittavat.
CPR1642 28. Rucoilcat nijden edest jotca teidän wääryttä tekewät.
UT1548 28. Rucolcat nijnen edhest iotca teide' wärytte tekeuet.
Rukoilkaat niiden edestä jotka teidän wääryyttä tekewät.
Ref2016NTSve 28. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som gör orätt mot er.
29
TR Scriverer 29. τῷ τύπτοντί σε ἐπὶ τὴν σιαγόνα, πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην• καὶ ἀπὸ τοῦ
αἴροντός σου τὸ ἱμάτιον, καὶ τὸν χιτῶνα μὴ κωλύσῃς.
Gr-East 29. τῷ τύπτοντί σε ἐπὶ τὴν σιαγόνα πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην, καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντός
σου τὸ ἱμάτιον καὶ τὸν χιτῶνα μὴ κωλύσῃς.
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TKIS 29 Sille joka sinua lyö poskelle, tarjoa myös toinen, ja siltä, joka ottaa sinulta vaipan, älä
kiellä ihokastasikaan.
FiSTLK2017 29. Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa hänelle toinenkin, ja jos joku ottaa sinulta
viitan, älä kiellä häneltä paitaakaan.
Biblia1776 29. Ja joka sinua lyö poskelle, taritse myös hänelle toinen, ja joka sinulta vie kaapun,
älä myös häneltä kiellä hametta.
CPR1642 29. Ja joca sinua lyö yhdelle poskelle taridze myös hänelle toinen ja joca sinulda wie
caapun älä myös häneldä kiellä hametta.
UT1548 29. Ja ioca sinua löö poskelle/ taritze mös henelle toinen/ ia ioca sinulda Caapun wiepi/
ele mös henelde Hametta kiellä.
Ja joka sinua lyö poskelle/ taritse myös hänelle toinen/ ja joka sinulta kaawun wiepi/ älä myös
häneltä hametta kiellä.
Ref2016NTSve 29. Slår någon dig på den (ena) kinden, så vänd också den andra till. Och tar
någon ifrån dig manteln, så hindra honom inte (att ta) livklädnaden också.

30
TR Scriverer 30. παντὶ δὲ τῷ αἰτοῦντί σε δίδου• καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντος τὰ σὰ μὴ ἀπαίτει.
Gr-East 30. παντὶ δὲ τῷ αἰτοῦντί σε δίδου, καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντος τὰ σὰ μὴ ἀπαίτει.
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TKIS 30 Anna jokaiselle, joka sinulta anoo, äläkä vaadi takaisin siltä, joka omaasi ottaa.
FiSTLK2017 30. Anna jokaiselle, joka sinulta anoo, äläkä vaadi takaisin siltä, joka ottaa omaasi.
Biblia1776 30. Vaan anna jokaiselle, joka sinulta anoo, ja siltä, joka sinun omas ottaa, älä jälleen
ano.
CPR1642 30. Anna jocaidzelle cuin sinulda ano ja sildä joca sinun omas otta älä jällens ano.
UT1548 30. Jocaitzen quin sinulda anopi anna/ ia silde ioca sinun omas poiswei/ ele iellensano.
Jokaisen kuin sinulta anoopi anna/ ja siltä joka sinun omaasi pois wie/ älä jällens sano.
Ref2016NTSve 30. Och ge åt var och en som begär något av dig, och kräv inte tillbaka av den
som tar ifrån dig det som är ditt.
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TR Scriverer 31. καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς
ὁμοίως.
Gr-East 31. καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς
ὁμοίως.
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TKIS 31 Niin kuin tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää tekin samoin heille.

FiSTLK2017 31. Niin kuin tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää tekin heille.
Biblia1776 31. Ja niinkuin te tahdotte, että ihmisten pitää teille tekemän, niin tehkäät te heillekin.
CPR1642 31. Ja nijncuin te tahdotta että ihmisten pitä teille tekemän nijn tehkät te heillekin.
UT1548 31. Ja ninquin te tahdotta ette Inhimisten pite teiden tekemen/ nin tehkette te mös heille
samalmoto.
Ja niinkuin te tahdotte että ihmisten pitää teidän tekemän/ niin tehkäätte te myös heille samalla
muotoa.
Ref2016NTSve 31. Och så som ni vill att människorna ska göra mot er, så ska ni också göra mot
dem.
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TR Scriverer 32. καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ
ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι.
Gr-East 32. καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ
ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι.
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TKIS 32 Jos rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mikä kiitos teille siitä tulee? Myös syntiset
rakastavat niitä, jotka heitä rakastavat.
FiSTLK2017 32. Jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mitä kiitosta teille siitä tulee?
Rakastavathan syntisetkin niitä, jotka heitä rakastavat.
Biblia1776 32. Ja jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mikä kiitos teille siitä on? sillä
syntisetkin rakastavat niitä, joilta he rakastetaan.
CPR1642 32. Ja jos te racastatte nijtä jotca teitä racastawat mikä kijtos teille sijtä on? sillä
racastawat syndisetkin nijtä joilda he racastetan.
UT1548 32. Ja ios te racastat nijte iotca teite racastauat/ mike kijtos teille sijte on? Sille
Syndisetki racastauat nijte ioilda he racastetan.
Ja jos te rakastat niitä jotka teitä rakastawat/ mikä kiitos teillä siitä on? Sillä syntisetkin rakastawat
niitä joilta he rakastetaan.

Ref2016NTSve 32. Och om ni älskar dem som älskar er, ska ni ha tack för det? För också syndare
älskar dem som de blir älskade av.
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TR Scriverer 33. καὶ ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί;
καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι.
Gr-East 33. καὶ ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ
γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι.
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TKIS 33 Ja jos teette hyvää niille, jotka teille hyvää tekevät, mikä kiitos teille siitä tulee? Sillä
syntisetkin tekevät samoin.*
FiSTLK2017 33. Jos teette hyvää niille, jotka tekevät teille hyvää, mitä kiitosta teille siitä tulee?
Niinhän syntisetkin tekevät.
Biblia1776 33. Ja jos te teette hyvää hyväntekijöillenne, mikä kiitos teillä siinä on? sillä syntiset
sen myös tekevät.
CPR1642 33. Ja jos te teettä hywä teidän hywintekijllen mikä kijtos teille sijtä on? sillä syndiset
sen myös tekewät.
UT1548 33. Ja ios te hyue teet teiden hyuin tekijllen/ mike kijtos teille sijte on? Sille Syndiset sen
mös tekeuet.
Ja jos te hywää teet teidän hywäntekijällen/ mikä kiitos teille siitä on? Sillä syntiset sen myös
tekewät.
Ref2016NTSve 33. Och om ni gör gott mot dem som gör gott mot er, ska ni ha tack för det? För
syndare gör också på samma sätt.
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TR Scriverer 34. καὶ ἐὰν δανείζητε παρ’ ὧν ἐλπίζητε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ
γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν, ἵνα ἀπολάβωσι τὰ ἴσα.
Gr-East 34. καὶ ἐὰν δανείζητε παρ’ ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ
ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν ἵνα ἀπολάβωσι τὰ ἴσα.
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TKIS 34 Jos lainaatte niille, joilta toivotte saavanne takaisin, mikä kiitos teille siitä tulee?
Syntisetkin lainaavat syntisille saadakseen saman verran takaisin.
FiSTLK2017 34. Jos lainaatte niille, joilta toivotte saavanne takaisin, mitä kiitosta teille siitä tulee?
Syntisetkin lainaavat syntisille saadakseen saman verran takaisin.
Biblia1776 34. Ja jos te lainaatte niille, joilta te toivotte jälleen saavanne, mikä kiitos teillä siitä
on? sillä syntisetkin lainaavat syntisille, että he tasan jälleen saisivat.
CPR1642 34. Ja jos te lainatte nijlle joilda te toiwotta jällens saawan mikä kijtos teille sijtä on?
sillä syndisetkin lainawat syndisille että he tasan jällens saawat.
UT1548 34. Ja ios te lainat nijlle ioilda te toiuot iellessauanne/ mike kijtos teille sijte on? Sille
Syndisetki synnisille lainauat/ ette he tasan iellensse sauat.
Ja jos te lainaat niille joilta te toiwot jällens saawanne/ mikä kiitos teille siitä on? Sillä syntisetkin
syntisille lainaawat/ että he tasan jälleensä saawat.
Ref2016NTSve 34. Och om ni lånar (åt dem) som ni hoppas ska ge tillbaka, ska ni ha tack för det?
För syndare lånar också åt syndare, för att de ska få lika mycket tillbaka.
35
TR Scriverer 35. πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, καὶ ἀγαθοποιεῖτε, καὶ δανείζετε,
μηδὲν ἀπελπίζοντες• καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ τοῦ ὑψίστου• ὅτι
αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς.
Gr-East 35. πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανείζετε μηδὲν

ἀπελπίζοντες, καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς
χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς.
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TKIS 35 Vaan rakastakaa vihollisianne ja tehkää hyvää ja lainatkaa toivomatta mitään takaisin,
niin teidän palkkanne on suuri ja te tulette Korkeimman lapsiksi, sillä Hän on hyvä kiittämättömille
ja pahoille.
FiSTLK2017 35. Vaan rakastakaa vihollisianne ja tehkää hyvää ja lainatkaa toivomatta saavanne
takaisin; niin teidän palkkanne on oleva suuri, ja te tulette Korkeimman lapsiksi, sillä hän on hyvä
kiittämättömille ja pahoille.
Biblia1776 35. Kuitenkin rakastakaat teidän vihollisianne ja tehkäät hyvää, ja lainatkaat, ja älkäät
mitään siitä toivoko: niin teidän palkkanne on suuri, ja teidän pitää oleman Ylimmäisen pojat; sillä
hän on laupias kiittämättömiä ja pahoja kohtaan.
CPR1642 35. Mutta parammin racastacat teidän wihollisian ja hywä tehkät ja lainatcat ja älkät
mitän sijtä toiwoco nijn teidän palckan on suuri ja teidän pitä oleman ylimmäisen pojat: sillä hän
on laupias kijttämättömiä ja pahoja cohtan.
UT1548 35. Mutta paramin racastacat teiden wiholisian/ ia hyuetehcket ia lainacat/ ei miten sijte
toiuoden/ ia teiden Palcana pite oleman swren/ Ja teiden pite oleman sen Ylimeisen Poiat. Sille
hen ombi Laupias cunniattomadehen ia pahain cochtan.
Mutta paremmin rakastakaat teidän wihollisian/ ja hywää tehkäät ja lainatkaat/ ei mitään siitä
toiwoen/ ja teidän palkkana pitää oleman suuren/ Ja teidän pitää oleman sen ylimmäisen pojat.
Sillä hän ompi laupias kunniattomaiden ja pahain kohtaan.
Ref2016NTSve 35. Utan älska era fiender, och gör gott och låna utan att hoppas få något tillbaka,
då ska er lön bli stor och ni ska vara den Högstes barn, för han är god mot de otacksamma och
onda.
36 TR Scriverer 36. γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί.
Gr-East 36. Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί.
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TKIS 36 Olkaa (siis) armahtavaisia niin kuin (myös) Isänne on armahtavainen.
FiSTLK2017 36. Olkaa armahtavaisia, samoin kuin teidän Isänne on armahtavainen.
Biblia1776 36. Olkaat sentähden laupiaat, niinkuin teidän Isännekin laupias on.
CPR1642 36. OLcat sentähden laupiat nijncuin teidän Isängin laupias on.
UT1548 36. Olcat Senteden Laupiat/ ninquin mös teiden Isen Laupias ombi.
Olkaat sentähden laupiaat/ niinkuin myös teidän Isän laupias ompi.
Ref2016NTSve 36. Var därför barmhärtiga, såsom också er Fader är barmhärtig.
37
TR Scriverer 37. μὴ κρίνετε, καὶ οὐ μὴ κριθῆτε. μὴ καταδικάζετε, καὶ οὐ μὴ
καταδικασθῆτε• ἀπολύετε, καὶ ἀπολυθήσεσθε•
Gr-East 37. Καὶ μὴ κρίνετε, καὶ οὐ μὴ κριθῆτε· μὴ καταδικάζετε, καὶ οὐ μὴ καταδικασθῆτε·
ἀπολύετε, καὶ ἀπολυθήσεσθε·
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TKIS 37 Älkää tuomitko, niin ei teitäkään tuomita. Älkää tuomiota langettako, niin ei teillekään
tuomiota langeteta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan.
FiSTLK2017 37. Älkääkä tuomitko, niin ei teitäkään tuomita; älkää kadotustuomiota lausuko, niin
ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan.
Biblia1776 37. Älkäät tuomitko, ettei teitä tuomittaisi: älkäät sadatelko, ettei teitä sadateltaisi:
anteeksi antakaat, niin teille anteeksi annetaan.
CPR1642 37. Älkät duomitco ettei teitä duomitais: älkät sadatelco ettei teitä sadatellais: andexi
andacat nijn teillengin andexi annetan.
UT1548 37. Elket domitko/ nin ette te domita. Elkette sadhatelco/ nin ette te sadhateta.
Andexiandaca/ nin teiden andexiannetan. Andacat/ nin teiden annetan.

Älkäät tuomitko/ niin ette te tuomita. Älkäätte sadatelko/ niin ette te sadateta. Anteeksi antakaa/
niin teidän anteeksi annetaan. Antakaat/ niin teidän annetaan.
Ref2016NTSve 37. Döm inte, så ska ni inte bli dömda. Fördöm inte, så ska ni inte bli fördömda.
Förlåt, så ska ni bli förlåtna.
38
TR Scriverer 38. δίδοτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν• μέτρον καλόν, πεπιεσμένον καὶ σεσαλευμένον

καὶ ὑπερεκχυνόμενον δώσουσιν εἰς τὸν κόλπον ὑμῶν. τᾧ γὰρ αὐτῷ μέτρῳ ᾧ μετρεῖτε
ἀντιμετρηθήσεται ὑμῖν.
Gr-East 38. δίδοτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν· μέτρον καλὸν, πεπιεσμένον καὶ σεσαλευμένον καὶ
ὑπερεκχυνόμενον δώσουσιν εἰς τὸν κόλπον ὑμῶν· τῷ γὰρ αὐτῷ μέτρῳ, ᾧ μετρεῖτε,
ἀντιμετρηθήσεται ὑμῖν.
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TKIS 38 Antakaa, niin teille annetaan. Hyvä mitta, sullottu, ravistettu ja kukkurainen annetaan
helmaanne. Millä mitalla te siis mittaatte, sillä mitataan teille takaisin."
FiSTLK2017 38. Antakaa, niin teille annetaan. Hyvä mitta, sullottu, pudistettu ja kukkurainen,
annetaan teidän helmaanne; sillä millä mitalla mittaatte, sillä mitataan teille takaisin."
Biblia1776 38. Antakaat, ja teille annetaan: hyvän mitan, likistetyn ja sullotun, ja ylitsevuotavan he
antavat teidän helmaanne; sillä juuri sillä mitalla, jolla te mittaatte, pitää teille jälleen mitattaman.
CPR1642 38. Hywän mitan likistetyn sullotun ja ylidze wuotawan he andawat teidän helmanne:
sillä juuri sillä mitalla jolla te mittatte pitä muutkin teille mittaman.
UT1548 38. Hyuen Mitan/ ia likistetyn/ ia sullotun ia ylitzewotauan he andauat teiden helmana.
Sille iwri samalla mitalla iolla te mittatte pite muudh teille mittaman.
Hywän mitan/ ja likistetyn/ ja sullotun ja ylitsewuotawan he antawat teidän helmaanne. Sillä juuri
samalla mitalla jolla te mittaatte pitää muut teille mittaaman.
Ref2016NTSve 38. Ge, så ska ni få. Ett gott mått, väl packat, skakat och överflödande ska man ge
er i famnen. För med samma mått som ni mäter med, ska det mätas upp åt er.

39
TR Scriverer 39. Εἶπε δὲ παραβολὴν αὐτοῖς, Μήτι δύναται τυφλὸς τυφλὸν ὁδηγεῖν; οὐχὶ
ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται;
Gr-East 39. Εἶπε δὲ καὶ παραβολὴν αὐτοῖς· Μήτι δύναται τυφλὸς τυφλὸν ὁδηγεῖν; οὐχὶ
ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται;
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TKIS 39 Hän puhui heille myös vertauksen: "Ei kai sokea voi sokeaa taluttaa? Eivätkö molemmat
putoa kuoppaan?
FiSTLK2017 39. Hän sanoi heille myös vertauksen: "Voiko sokea taluttaa sokeaa? Eivätkö
molemmat kaadu kuoppaan?
Biblia1776 39. Mutta hän sanoi heille vertauksen: taitaako sokia sokiaa taluttaa? eikö he
molemmat hautaan lankee?
CPR1642 39. Ja hän sanoi heille wertauxen: taitaco sokia toista sokiata talutta? eikö he
molemmat hautaan lange?
UT1548 39. Ja hen sanoi heille Wertaudhen/ Woico yxi Sokia toista sokiata talutta? Eikö he
molemat Hautan lange?
Ja hän sanoi heille wertauksen/ Woiko yksi sokea toista sokeata taluttaa? Eikö he molemmat
hautaan lankee?
Ref2016NTSve 39. Och han berättade en liknelse för dem: Kan väl en blind leda en blind? Faller
de inte båda i gropen?
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TR Scriverer 40. οὐκ ἔστι μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον αὐτοῦ• κατηρτισμένος δὲ πᾶς
ἔσται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ.
Gr-East 40. οὐκ ἔστι μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον αὐτοῦ· κατηρτισμένος δὲ πᾶς ἔσται
ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ.
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TKIS 40 Opetuslapsi ei ole opettajaansa parempi, mutta täysin oppineena jokainen on niin kuin
opettajansa.
FiSTLK2017 40. Opetuslapsi ei ole opettajaansa parempi. Täysin oppineena jokainen on oleva
kuin hänen opettajansa.
Biblia1776 40. Ei ole opetuslapsi ylitse mestarinsa, mutta jokainen on täydellinen, kuin hän on
niinkuin hänen mestarinsa.
CPR1642 40. Ei ole Opetuslapsi parembi Mestaritans: mutta cosca Opetuslapsi on nijncuin hänen
Mestarins nijn hän on täydellinen.
UT1548 40. Ei ole Opetuslapsi henen Mestarins päle/ Mutta coska Opetuslapsi ombi ninquin
henen Mestarins/ nin hen ombi teudhelinen.
Ei ole opetuslapsi hänen mestarinsa päälle/ Mutta koska opetuslapsi ompi niinkuin hänen
mestarinsa/ niin hän ompi täydellinen.
Ref2016NTSve 40. En lärjunge står inte över sin lärare, men var och en är fullärd när han blir som
sin lärare.
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TR Scriverer 41. τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ
δοκὸν τὴν ἐν τῷ ἰδίῳ ὀφθαλμῷ οὐ κατανοεῖς;
Gr-East 41. Τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ δοκὸν
τὴν ἐν τῷ ἰδίῳ ὀφθαλμῷ οὐ κατανοεῖς;
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TKIS 41 Mutta kuinka näet roskan, joka on veljesi silmässä, etkä huomaa hirttä, joka on omassa
silmässäsi?

FiSTLK2017 41. Kuinka näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa parrua omassa
silmässäsi?
Biblia1776 41. Mutta kuinkas näet raiskan, joka on veljes silmässä, vaan et havaitse malkaa, joka
on omassa silmässäs?
CPR1642 41. Wai cuingas raiscan näet weljes silmäs mutta et hawaidze malca omas silmäsäs?
UT1548 41. Wai mites näet raiskan sinun welies silmes/ mutta ett sine hauaitze Malka ioca on
omas silmeses?
Wai mitäs näet raiskan sinun weljesi silmässä/ mutta et sinä hawaitse malkaa joka on omassa
silmässäsi?
Ref2016NTSve 41. Och varför ser du flisan i din broders öga, men märker inte bjälken i ditt eget
öga?
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TR Scriverer 42. ἤ πῶς δύνασαι λέγειν τῷ ἀδελφῷ σου, Ἀδελφέ, ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος

τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σου, αὐτὸς τὴν ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σοῦ δοκὸν οὐ βλέπων; ὑποκριτά,
ἔκβαλε πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σοῦ, καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ
κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου.
Gr-East 42. ἢ πῶς δύνασαι λέγειν τῷ ἀδελφῷ σου, ἀδελφέ, ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος τὸ ἐν
τῷ ὀφθαλμῷ σου, αὐτὸς τὴν ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σοῦ δοκὸν οὐ βλέπων; ὑποκριτά, ἔκβαλε

πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σοῦ, καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος τὸ ἐν
τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου.
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TKIS 42 (Tai) kuinka saatat sanoa veljellesi: 'Veli, annas minä otan pois roskan joka on
silmässäsi', etkä itse näe hirttä omassa silmässäsi? Tekopyhä, heitä ensin pois hirsi omasta
silmästäsi, ja sitten näet selvästi ottaa pois roskan, joka on veljesi silmässä.
FiSTLK2017 42. Kuinka saatat sanoa veljellesi: 'Veljeni, salli, niin otan pois rikan, joka on
silmässäsi', sinä, joka et näe parrua omassa silmässäsi? Sinä ulkokullattu, poista ensin parru
omasta silmästäsi, sitten näet ottaa pois rikan, joka on veljesi silmässä.
Biblia1776 42. Eli kuinkas taidat sanoa veljelles: veljeni, pidä, minä otan raiskan, joka on
silmässäs, ja et itse näe malkaa, joka on omassa silmässäs? Sinä ulkokullattu, ota ensin malka
omasta silmästäs, ja katso sitte, jos taidat ottaa raiskan, joka on veljes silmässä.
CPR1642 42. Eli cuingas taidat sano weljelles: weljen pidä minä otan raiscan silmästäs ja et näe
malca omas silmäsäs? Sinä ulcocullattu ota ensin malca omast silmästäs ja cadzo sijtte jos
taidat otta raiscan weljes silmästä.
UT1548 42. Eli quinga sine woit sano welielles/ pidhexi welien/ mine otan raiskan vlos silmestes/
ia ett sine itze näe Malka omas silmeses? Sine vlcokullattu/ ota ensin Malka omast silmestes/ ia
sijtte catzo/ ettes vlosotaisit raiskan ioca on sinun welies silmes.
Eli kuinka sinä woit sanoa weljellesi/ piteeksi weljen/ minä otan raiskan ulos silmästäsi/ ja et sinä
itse näe malkaa omas silmässäsi? Sinä ulkokullattu/ ota ensin malka omasta silmästäsi/ ja sitten
katso/ että ulosottaisit raiskan joka jon sinun weljesi silmässä.
Ref2016NTSve 42. Eller hur kan du säga till din broder: Broder, låt mig ta bort flisan som är i ditt
öga, när du själv inte ser bjälken i ditt eget öga? (Du) hycklare, ta först ut bjälken ur ditt eget öga
och då kommer du att se klart, så att du kan ta bort flisan som är i din broders öga.
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TR Scriverer 43. οὐ γάρ ἐστι δένδρον καλὸν ποιοῦν καρπὸν σαπρόν• οὐδὲ δένδρον
σαπρὸν ποιοῦν καρπὸν καλόν.
Gr-East 43. Οὐ γάρ ἐστι δένδρον καλὸν ποιοῦν καρπὸν σαπρόν, οὐδὲ δένδρον σαπρὸν
ποιοῦν καρπὸν καλόν·
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TKIS 43 Sillä ei ole hyvää puuta, joka tekee huonon hedelmän, eikä huonoa puuta, joka tekee
hyvän hedelmän.
FiSTLK2017 43. Sillä ei ole hyvää puuta, joka tekee huonon hedelmän, eikä huonoa puuta, joka
tekee hyvän hedelmän,
Biblia1776 43. Sillä ei ole se hyvä puu, joka tekee pahan hedelmän, eikä paha puu, joka tekee
hyvän hedelmän.
CPR1642 43. Sillä ei ole se hywä puu joca teke pahan hedelmän eikä paha puu tee hywä
hedelmätä.
UT1548 43. Sille ei ole se hyue Pw/ ioca pahan hedhelmen teke/ Eike paha Pw teghe hyue
hedhelmete.
Sillä ei ole se hywä puu/ joka pahan hedelmän tekee/ Eikä paha puu tee hywää hedelmätä.
Ref2016NTSve 43. Ett gott träd bär ju inte dålig frukt, inte heller bär något dåligt träd god frukt.
44
TR Scriverer 44. ἕκαστον γὰρ δένδρον ἐκ τοῦ ἰδίου καρποῦ γινώσκεται. οὐ γὰρ ἐξ
ἀκανθῶν συλλέγουσι σῦκα, οὐδὲ ἐκ βάτου τρυγῶσι σταφυλήν.
Gr-East 44. ἕκαστον γὰρ δένδρον ἐκ τοῦ ἰδίου καρποῦ γινώσκεται. οὐ γὰρ ἐξ ἀκανθῶν
συλλέγουσι σῦκα, οὐδὲ ἐκ βάτου τρυγῶσι σταφυλὴν.
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TKIS 44 Jokainen puu tunnetaan siis omasta hedelmästään, sillä ei orjantappuroista koota
viikunoita eikä orjanruusupensaasta korjata viinirypäleitä.
FiSTLK2017 44. sillä jokainen puu tunnetaan hedelmästään. Eihän viikunoita koota
piikkipensaista, eikä viinirypäleitä korjata orjantappuroista.
Biblia1776 44. Sillä jokainen puu tunnetaan hedelmästänsä; sillä ei orjantappuroista koota
fikunia, eikä ohdakkeista haeta viinamarjoja.
CPR1642 44. Waan jocainen puu tutan hedelmästäns. Ei orjantappuroist coota ficunita eikä
ohdakeist haeta wijnamarjoja.
UT1548 44. Sille iocainen Pw tutan henen hedhelmestens. Sille eiuet he coko Orientappuroist
Ficonita/ Eike mös haijeta Winamaria Odhakeist.
Sillä jokainen puu tutaan hänen hedelmästänsä. Sillä eiwät he kokoaa orjantappuroista wiikunia/
Eikä myös haeta wiinamarjaa ohdakkeista.
Ref2016NTSve 44. Varje träd känns ju igen av sin frukt. Inte hämtar man väl fikon från törnen, inte
heller skördar man vindruvor från törnbuskar.
45
TR Scriverer 45. ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας αὑτοῦ

προφέρει τὸ ἀγαθόν, καὶ ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας
αὑτοῦ προφέρει τὸ πονηρόν• ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας λαλεῖ τὸ στόμα
αὐτοῦ.
Gr-East 45. ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας αὐτοῦ προφέρει τὸ

ἀγαθόν, καὶ ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας αὐτοῦ
προφέρει τὸ πονηρόν· ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας λαλεῖ τὸ στόμα αὐτοῦ.
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TKIS 45 Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvästä aarrekammiosta esiin hyvää ja paha ihminen tuo
(sydämensä) pahasta (aarrekammiosta) esiin pahaa, sillä sydämen kyllyydestä hänen suunsa
puhuu.
FiSTLK2017 45. Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvän varastosta esiin hyvää, ja paha tuo pahan
varastostaan esiin pahaa, sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu.
Biblia1776 45. Hyvä ihminen tuottaa edes sydämensä hyvästä tavarasta hyvää, ja paha ihminen
sydämensä pahasta tavarasta tuottaa edes pahaa. Sillä sydämen kyllyydestä hänen suunsa
puhuu.
CPR1642 45. Hywä ihminen tuotta edes sydämens hywäst tawarast hywä: Ja paha ihminen
hänen sydämens pahast tawarast tuotta edes paha. Sillä millä sydän on täytetty sitä puhu myös
hänen suuns.
UT1548 45. Hyue Inhiminen henen sydhemens hyuest tauarast/ edestootta hyue Ja paha
Inhiminen henen sydhemens pahast tauarast edestootta paha. Sille ette Sydhemen runsaudhest
puhu henen suuns.
Hywä ihminen hänen sydämestänsä hywästä tawarasta/ edestuotte hywää. Ja paha ihminen hänen
sydämensä pahasta tawarasta edestuotte pahaa. Sillä että sydämen runsaudesta puhuu hänen
suunsa.
Ref2016NTSve 45. En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en
ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. För vad hjärtat är fullt av talar
munnen.
46 TR Scriverer 46. Τί δέ με καλεῖτε, Κύριε, Κύριε, καὶ οὐ ποιεῖτε ἃ λέγω;
Gr-East 46. Τί δέ με καλεῖτε, Κύριε Κύριε, καὶ οὐ ποιεῖτε ἃ λέγω;
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TKIS 46 Miksi kutsutte minua nimellä, ’Herra, Herra', ettekä tee mitä sanon?
FiSTLK2017 46. Miksi te sanotte minulle: 'Herra, Herra!' ettekä tee, mitä sanon?
Biblia1776 46. Mitä te siis minua kutsutte Herra, Herra! ja ette tee, mitä minä sanon?
CPR1642 46. MItä te sijs minua cudzutta HERra HERra ja et tee mitä minä sanon?
UT1548 46. Mite te cutzutta sis minua HERRA/ HERRA/ ia ette te teghe mite mine sanon?
Mitä te kutsutte siis minua HERRA/ HERRA/ ja ette te tee mitä minä sanon?
Ref2016NTSve 46. Men varför kallar ni mig Herre, Herre, och gör ändå inte vad jag säger?

47
TR Scriverer 47. πᾶς ὁ ἐρχόμενος πρός με καὶ ἀκούων μου τῶν λόγων καὶ ποιῶν αὐτούς,
ὑποδείξω ὑμῖν τίνι ἐστὶν ὅμοιος•
Gr-East 47. πᾶς ὁ ἐρχόμενος πρός με καὶ ἀκούων μου τῶν λόγων καὶ ποιῶν αὐτούς,
ὑποδείξω ὑμῖν τίνι ἐστὶν ὅμοιος·
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TKIS 47 Jokainen, joka tulee luokseni ja kuulee sanani ja tekee niitten mukaan — minä osoitan
teille kenen kaltainen hän on.
FiSTLK2017 47. Jokainen, joka tulee minun luokseni ja kuulee sanani ja tekee niiden mukaan –
osoitan teille, kenen kaltainen hän on.
Biblia1776 47. Kuka ikänä tulee minun tyköni, ja kuulee minun sanani, ja tekee ne, sen minä
osoitan teille, kenen kaltainen hän on.
CPR1642 47. Cuca ikänäns tule minun tygöni ja cuule minun puheni ja teke ne sen minä osotan
teille kenengä caltainen hän on.
UT1548 47. Cuca ikenens tule minun tykeni ia cwle minun puheni ia teke ne/ sen mine osotan
teille kenenge caltainen hen on.
Kuka ikänänsä tulee minun tyköni ja kuulee minun puheeni ja tekee sen/ sen minä osoitan teille
kenenkään kaltainen hän on.
Ref2016NTSve 47. Var och en som kommer till mig och hör mina ord och gör därefter, vem han är
lik, det ska jag visa er.
48
TR Scriverer 48. ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομοῦντι οἰκίαν, ὃς ἔσκαψε καὶ ἐβάθυνε, καὶ
ἔθηκε θεμέλιον ἐπὶ τὴν πέτραν• πλημμύρας δὲ γενομένης, προσέρρηξεν ὁ ποταμὸς τῇ
οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἴσχυσε σαλεῦσαι αὐτήν• τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν.
Gr-East 48. ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομοῦντι οἰκίαν ὃς καὶ ἔσκαψε καὶ ἐβάθυνε καὶ
ἔθηκε θεμέλιον ἐπὶ τὴν πέτραν· πλημμύρας δὲ γενομένης προσέρρηξεν ὁ ποταμὸς τῇ
οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἴσχυσε σαλεῦσαι αὐτὴν· τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν.
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TKIS 48 Hän on miehen kaltainen, joka taloa rakentaessaan kaivoi ja meni syvälle ja laski
perustuksen kalliolle. Kun sitten tulva tuli, virta syöksähti sitä taloa vastaan, mutta ei voinut sitä
horjuttaa, sillä se oli *kalliolle perustettu*.
FiSTLK2017 48. Hän on miehen kaltainen, joka taloa rakentaessaan kaivoi syvään ja laski
perustuksen kalliolle. Kun tulva tuli, virta syöksyi taloa vasten, mutta ei voinut sitä horjuttaa, sillä
se oli perustettu kalliolle.
Biblia1776 48. Hän on sen ihmisen kaltainen, joka huoneensa rakensi, ja kaivoi syvään, ja pani
perustuksen kallion päälle. Kuin siis vuo tuli, sysäsi virta sitä huonetta, ja ei voinut häntä liikuttaa;
sillä se oli perustettu kallion päälle.
CPR1642 48. Hän on sen ihmisen caltainen joca huonens rakenda ja caiwa sywään ja pane
perustuxen callion päälle. Cosca sijs wuo tuli ja wirta sysäis sitä huonetta ei woinut händä
lijcutta: sillä se oli perustettu callion päälle.
UT1548 48. Hen on sen Inhimisen caltainen/ ioca henen Honeens rakenda/ ia caiua syuehen ia
panepi aluxen callion päle. Coska sis loodhe tule/ nin wirta sen honen päle sysäpi/ ia ei woinut
hende licutta/ Sille se oli perustettu Callion päle.
Hän on sen ihmisen kaltainen/ joka hänen huoneensa rakentaa/ ja kaiwaa sywähän ja paneepi
aluksen kallion päälle. Koska siis luoda tulee/ niin wirta sen huoneen päälle sysääpi/ ja ei woinut
häntä liikuttaa/ SIllä se oli perustettu kallion päälle.
Ref2016NTSve 48. Han är lik en man som byggde ett hus och grävde djupt och lade grundvalen
på klippan. Och när översvämningen kom, vräkte sig floden mot huset, men den kunde inte skaka
det, eftersom det var grundat på klippan.

49
TR Scriverer 49. ὁ δὲ ἀκούσας καὶ μὴ ποιήσας ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομήσαντι
οἰκίαν ἐπὶ τὴν γῆν χωρὶς θεμελίου• ᾗ προσέρρηξεν ὁ ποταμός, καὶ εὐθέως έπεσε, καὶ
ἐγένετο τὸ ῥῆγμα τῆς οἰκίας ἐκείνης μέγα.
Gr-East 49. ὁ δὲ ἀκούσας καὶ μὴ ποιήσας ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομήσαντι οἰκίαν
ἐπὶ τὴν γῆν χωρὶς θεμελίου· ᾗ προσέρρηξεν ὁ ποταμός, καὶ εὐθὺς ἔπεσε, καὶ ἐγένετο τὸ
ῥῆγμα τῆς οἰκίας ἐκείνης μέγα.
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TKIS 49 Mutta joka kuulee eikä tee, hän on miehen kaltainen, joka perustusta tekemättä rakensi
talon maan päälle. Virta syöksähti sitä vastaan ja heti se sortui, ja sen talon kukistuminen oli
suuri.”
FiSTLK2017 49. Se taas, joka kuulee eikä tee, on miehen kaltainen, joka rakensi talonsa maan
pinnalle ilman perustusta. Virta syöksyi sitä vasten, ja se sortui heti, ja sen talon luhistuminen oli
suuri."
Biblia1776 49. Mutta joka kuulee ja ei tee, se on sen ihmisen kaltainen, joka huoneensa rakensi
maan päälle ilman perustusta, jota virta sysäsi, ja se kohta kukistui: jonka huoneen lankeemus oli
suuri.
CPR1642 49. Joca taas cuule ja ei tee se on sen ihmisen caltainen joca huonens rakensi maan
päälle ilman perustusta jota wirta sysäis ja se cohta cukistui jonga huonen langemus oli suuri. 7
UT1548 49. Joca taas cwli/ ia ei tehnyt/ se on sen Inhimisen caltainen ioca Honensa rakensi
maan päle ilman aluxeta Jonga päle wirta syses ia cocta cukistui/ ia sen Honen langeus oli swri.
Joka taas kuuli/ ja ei tehnyt/ se on sen ihmisen kaltainen joka huoneensa rakensi maan päälle ilman
aluksia. Jonka päälle wirta sysäsi ja kohta kukistui/ ja sen huoneen lankeus on suuri.

Ref2016NTSve 49. Men den som hör och inte gör, han är lik en man som byggde ett hus på
marken, utan någon grund. Och floden vräkte sig mot det, som genast föll och förödelsen blev
stor för det huset.

Luukas 7 (Luke 7)
1
TR Scriverer 1. Ἐπεὶ δὲ ἐπλήρωσε πάντα τὰ ῥήματα αὐτοῦ εἰς τὰς ἀκοὰς τοῦ λαοῦ,
εἰσῆλθεν εἰς Καπερναούμ.
Gr-East 1. Ἐπεὶ δέ ἐπλήρωσε πάντα τὰ ῥήματα αὐτοῦ εἰς τὰς ἀκοὰς τοῦ λαοῦ, εἰσῆλθεν
εἰς Καπερναούμ.
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TKIS 1 Päätettyään kansan kuullen kaikki nämä puheensa Hän meni Kapernaumiin.
FiSTLK2017 1. Kun hän oli puhunut kansan kuullen kaikki nämä puheensa, hän meni
Kapernaumiin.
Biblia1776 1. Mutta kuin hän kansan kuullen oli päättänyt kaikki sanansa, meni hän
Kapernaumiin.
CPR1642 1. COsca hän Canssan edes oli puhunut caicki sanans/ meni hän Capernaumijn.
UT1548 1. COska hen nyt Canssan edhes oli vlospuhunut caiki sanans/ meni hen Capernaumin
pein.
Koska hän nyt kansan edessä oli ulos puhunut kaikki sanansa/ meni hän Kapernaumiin päin.
Ref2016NTSve 1. När han hade avslutat hela sitt tal till folket som lyssnade, gick han in i
Kapernaum.
2
TR Scriverer 2. Ἑκατοντάρχου δέ τινος δοῦλος κακῶς ἔχων ἤμελλε τελευτᾷν, ὃς ἦν αὐτῷ
ἔντιμος.
Gr-East 2. Ἑκατοντάρχου δέ τινος δοῦλος κακῶς ἔχων ἤμελλε τελευτᾶν, ὃς ἦν αὐτῷ
ἔντιμος.
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TKIS 2 Erään sadanpäämiehen palvelija, jota hän piti arvossa, oli sairaana kuolemaisillaan.
FiSTLK2017 2. Eräällä sadanpäälliköllä oli palvelija, joka sairasti ja oli kuolemaisillaan ja jota hän
piti suuressa arvossa.
Biblia1776 2. Ja yhden sadanpäämiehen palvelia sairasti kuolemallansa, josta hän paljon piti.
CPR1642 2. Ja yhden Sadanpäämiehen palwelia sairasti cuolemallans/ jota hän racasti.
UT1548 2. Ja yhden Sadhanpämiehen Paluelia sairasti colemallans/ ia oli henelle racas.
Ja yhden sadanpäämiehen palwelija sairasti kuolemaisillansa/ ja oli hänelle rakas.
Ref2016NTSve 2. Och en oﬃcer hade en tjänare som han satte stort värde på och som var sjuk
och låg för döden.
3
TR Scriverer 3. ἀκούσας δὲ περὶ τοῦ Ἰησοῦ, ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν πρεσβυτέρους τῶν
Ἰουδαίων, ἐρωτῶν αὐτόν, ὅπως ἐλθὼν διασώσῃ τὸν δοῦλον αὐτοῦ.
Gr-East 3. ἀκούσας δὲ περὶ τοῦ Ἰησοῦ ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν πρεσβυτέρους τῶν
Ἰουδαίων, ἐρωτῶν αὐτὸν ὅπως ἐλθὼν διασώσῃ τὸν δοῦλον αὐτοῦ.

ἀκούσας

δὲ

περὶ

τοῦ

Ἰησοῦ

ἀπέστειλε πρὸς

αὐτὸν πρεσβυτέρους

apesteile pros auton presbyterous
akousas
de
peri
tou
Iēsou
G1161 G4012 G3588 G2424
G191
G4314 G846 G4245
G649
ja kuultuaan
Hänen vanhimpia
Jeesuksesta hän lähetti luo

τῶν

Ἰουδαίων ἐρωτῶν αὐτόν ὅπως ἐλθὼν

διασώσῃ

τὸν

δοῦλον

αὐτοῦ

ton
doulon
autou
tōn
Ioudaiōn erōtōn auton hopōs elthōn diasōsē
G3588 G1401
G846
G2065 G846 G3704 G2064
G3588 G2453
G1295
palvelijansa hänen
juutalaisten pyytäen Häntä että
Hän tulisi parantamaan

TKIS 3 Kuultuaan Jeesuksesta hän lähetti Hänen luokseen juutalaisten vanhimpia ja pyysi Häntä
tulemaan ja parantamaan hänen palvelijansa.
FiSTLK2017 3. Kuultuaan Jeesuksesta hän lähetti juutalaisten vanhimpia hänen luokseen
pyytämään, että hän tulisi parantamaan hänen palvelijansa.

Biblia1776 3. Kuin hän siis Jesuksesta kuuli, lähetti hän Juudalaisten vanhimmat hänen tykönsä
rukoilemaan häntä, että hän tulis ja parantais hänen palveliansa.
CPR1642 3. Cosca hän sijs Jesuxesta cuuli/ lähetti hän Judalaisten wanhimmat hänen tygöns
rucoileman händä/ että hän tulis ja parannais hänen palwelians.
UT1548 3. Cosca hen sis IesuSESTA cwli lehetti hen ne Judasten Wanhimat henen tygens
rucollen hende/ Ette hen tulis ia parandais henen Paluelians.
Koska hän siis Jesuksesta kuuli lähetti hän ne Judastan wanhimmät hänen tykönsä rukoillen häntä/
Että hän tulisi ja parantaisi hänen palwelijansa.
Ref2016NTSve 3. Då han fick höra om Jesus, skickade han de äldste av judarna till honom och
bad honom, att han skulle komma och bota hans tjänare.
4
TR Scriverer 4. οἱ δέ, παραγενόμενοι πρὸς τὸν Ἰησοῦν, παρεκάλουν αὐτὸν σπουδαίως,
λέγοντες ὅτι ἄξιός ἐστιν ᾧ παρέξει τοῦτο•
Gr-East 4. οἱ δὲ παραγενόμενοι πρὸς τὸν Ἰησοῦν παρεκάλουν αὐτὸν σπουδαίως,
λέγοντες ὅτι Ἄξιός ἐστιν ᾧ παρέξει τοῦτο,
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TKIS 4 Tultuaan Jeesuksen luo he pyysivät Häntä hartaasti sanoen: "Hän ansaitsee, että suot
hänelle tämän,
FiSTLK2017 4. Kun nämä saapuivat Jeesuksen luo, he pyysivät häntä hartaasti ja sanoivat: "Hän
ansaitsee, että teet hänelle tämän,
Biblia1776 4. Kuin he tulivat Jesuksen tykö, rukoilivat he häntä hartaasti ja sanoivat: hän on
mahdollinen, ettäs hänelle sen teet;
CPR1642 4. Cosca he tulit Jesuxen tygö/ rucoilit he händä hartast/ ja sanoit: hän on ansiolinen/
ettäs hänelle sen teet:
UT1548 4. Coska he sis tulit IesuSEN tyge/ rucolit he hende hartast ia sanoit/ Hen on sijhen
ansiolinen ettes henelle sen tekisit/
Koska he siis tulit Jesuksen tykö/ rukoilit he häntä hartaasti ja sanoit/ Hän on siihen ansiollinen että
hänelle sen tekisit/

Ref2016NTSve 4. När de kom till Jesus, bad de honom ivrigt och sa: Han är värd att du gör det för
honom.
5 TR Scriverer 5. ἀγαπᾷ γὰρ τὸ ἔθνος ἡμῶν, καὶ τὴν συναγωγὴν αὐτὸς ᾠκοδόμησεν ἡμῖν.
Gr-East 5. ἀγαπᾷ γὰρ τὸ ἔθνος ἡμῶν, καὶ τὴν συναγωγὴν αὐτὸς ᾠκοδόμησεν ἡμῖν.
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TKIS 5 sillä hän rakastaa kansaamme ja on rakentanut meille synagoogan."
FiSTLK2017 5. sillä hän rakastaa kansaamme ja on rakentanut meille synagogan."
Biblia1776 5. Sillä hän rakastaa meidän kansaamme ja rakensi meille synagogan.
CPR1642 5. Sillä hän racasta meidän Canssam/ ja rakensi meille Synagogan. Nijn Jesus meni
heidän cansans.
UT1548 5. Sille hen racasta meiden Canssa/ ia Sinagogan hen meille rakensi. Nin IesuS meni
heiden cansans.
Sillä hän rakastaa meidän kansaa/ ja synagogan hän meille rakensi. Niin Jesus meni heidän
kanssansa.
Ref2016NTSve 5. För han älskar vårt folk och han har byggt synagogan åt oss.
6
TR Scriverer 6. ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐπορεύετο σὺν αὐτοῖς. ἤδη δὲ αὐτοῦ οὐ μακρὰν ἀπέχοντος

ἀπὸ τῆς οἰκίας, ἔπεμψε πρὸς αὐτὸν ὁ ἑκατόνταρχος φίλους, λέγων αὐτῷ, Κύριε, μὴ
σκύλλου• οὐ γάρ εἰμι ἱκανὸς ἵνα ὑπὸ τὴν στέγην μου εἰσέλθῃς•
Gr-East 6. ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐπορεύετο σὺν αὐτοῖς. ἤδη δὲ αὐτοῦ οὐ μακρὰν ἀπέχοντος ἀπὸ
τῆς οἰκίας ἔπεμψε πρὸς αὐτὸν ὁ ἑκατόνταρχος φίλους λέγων αὐτῷ· Κύριε, μὴ σκύλλου·
οὐ γὰρ εἰμι ἱκανός ἵνα ὑπὸ τὴν στέγην μου εἰσέλθῃς·
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TKIS 6 Niin Jeesus lähti heidän kanssaan. Kun Hän ei enää ollut kaukana talosta, sadanpäämies
lähetti (Hänen luokseen) ystäviä sanomaan Hänelle: "Herra, älä vaivaa itseäsi, sillä en ole sen
arvoinen, että astuisit kattoni alle.
FiSTLK2017 6. Jeesus lähti heidän kanssaan. Mutta kun hän ei enää ollut kaukana talosta,
sadanpäällikkö lähetti ystäviään sanomaan hänelle: "Herra, älä vaivaa itseäsi, sillä en ole sen
arvoinen, että tulisit kattoni alle.
Biblia1776 6. Niin Jesus meni heidän kanssansa. Ja kuin ei hän silleen ollut kaukana huoneesta,
lähetti sadanpäämies ystäviänsä hänen tykönsä, sanoen hänelle: Herra, älä vaivaa sinuas; sillä en
ole minä mahdollinen, ettäs minun kattoni alle tulisit.
CPR1642 6. Ja cuin ei hän sillen ollut caucan huonesta/ lähetti Sadanpäämies ystäwistäns hänen
tygöns/ ja käski sanoa: HERra/ älä waiwa sinuas/ en ole minä kelwollinen ettäs minun cattoni ala
tulet/
UT1548 6. Ja quin hen nyt ei caukan ollut honesta/ lehetti se Sadhanpämies ysteuitens henen
tygens ia keski sanoa/ Ah HERRA/ ele sinuas waiua/ En ole mine keluolinen ette sine siseltulet
minun Cattoni ala/
Ja kuin hän nyt ei kaukana ollut huoneesta/ lähetti se sadanpäämies ystäwänsä hänen tykönsä ja
käski sanoa/ Ah HERRA/ älä sinuas waiwaa/ En ole minä kelwollinen että sinä sisälle tulet minun
kattoni alle/
Ref2016NTSve 6. Då gick Jesus med dem. Och då han inte var långt från huset, skickade
oﬃceren några av sina vänner till honom, vilka sa till honom: Herre, gör dig inte besvär, för jag är
inte värd att du går in under mitt tak.

7
TR Scriverer 7. διὸ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἠξίωσα πρός σὲ ἐλθεῖν• ἀλλὰ εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ
παῖς μου.
Gr-East 7. διὸ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἠξίωσα πρὸς σὲ ἐλθεῖν· ἀλλ’ εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς
μου.
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TKIS 7 Sen vuoksi en katsonutkaan itseäni arvolliseksi tulemaan luoksesi, vaan sano sana, niin
palvelijani paranee.
FiSTLK2017 7. Sen tähden en katsonutkaan itseäni arvolliseksi tulemaan luoksesi, vaan sano
sana, niin palvelijani paranee.
Biblia1776 7. Sentähden en minä myös itsiäni lukenut mahdolliseksi tuleman sinun tykös; mutta
sano sanalla, niin minun palveliani paranee.
CPR1642 7. Sentähden en minä myös idziänikän lukenut kelwollisexi tuleman sinun tygös/ mutta
sano sanalla/ nijn minun palwelian parane.
UT1548 7. Sentedhen mine mös itzeni en lukenut keluolisexi tuleman sinun tyges/ Mutta sano
Sanalla/ nin minun Piltin tule teruexi.
Sentähden minä myös itseni en lukenut kelwolliseksi tuleman sinun tykösi/ Mutta sano sanalla/ niin
minun pilttin tulee terweeksi.
Ref2016NTSve 7. Därför har jag inte heller ansett mig själv värdig att komma till dig. Men säg ett
ord så ska min tjänare bli frisk.
8
TR Scriverer 8. καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν τασσόμενος, ἔχων ὑπ’ ἐμαυτὸν
στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ, Πορεύθητι, καὶ πορεύεται• καὶ ἄλλῳ, Ἔρχου, καὶ ἔρχεται•
καὶ τῷ δούλῳ μου, Ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ.
Gr-East 8. καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν τασσόμενος, ἔχων ὑπ’ ἐμαυτὸν

στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ, πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ, ἔρχου, καὶ ἔρχεται,
καὶ τῷ δούλῳ μου, ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ.
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TKIS 8 Sillä minäkin olen vallan alaiseksi asetettu mies, ja minulla on sotamiehiä alaisinani.
Sanon tälle: 'Mene', ja hän menee, ja toiselle: 'Tule', ja hän tulee, ja palvelijalleni: 'Tee tämä', ja hän
tekee."
FiSTLK2017 8. Sillä minut on asetettu esivallan alle, ja minulla on alaisina sotilaita. Kun sanon
tälle: 'Mene', hän menee, ja toiselle: 'Tule', ja hän tulee, ja palvelijalleni: 'Tee tämä', ja hän tekee."
Biblia1776 8. Sillä minä olen myös ihminen vallan alle asetettu, ja minun allani on sotamiehiä, ja
sanon tälle: mene! niin hän menee, ja toiselle: tule! ja hän tulee, ja minun palvelialleni: tee se! ja
hän tekee.
CPR1642 8. Sillä minä olen myös Esiwallalle alammainen/ ja minun allani on sotamiehiä/ ja
sanon tälle: mene/ nijn hän mene: ja toiselle: tule/ ja hän tule: ja minun palwelialleni: Tee se/ ja
hän teke.
UT1548 8. Sille ette mineki olen Inhiminen Esiwallan alamainen/ ia minun allani on sotamiehi/ ia
sanon telle/ mene/ nin hen menepi. Ja toiselle/ tule/ ia hen tulepi. Ja minun Paluelialleni/ Tege
teme/ ia hen tekepi.
Sillä että minäkin olen ihminen esiwallan alamainen/ ja minun allani on sotamiehiä/ ja sanon tälle/
mene/ niin hän meneepi. Ja toiselle/ tule/ ja hän tuleepi. Ja minun palwelijalleni/ Tee tämä/ ja hän
tekeepi.
Ref2016NTSve 8. För jag är själv en man som står under andras befäl, och jag har soldater under
mig. Och jag säger till den ene: Gå, och han går, och till den andre: Kom, och han kommer, och till
min tjänare: Gör det, och han gör (så).
9
TR Scriverer 9. ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Ἰησοῦς ἐθαύμασεν αὐτόν, καὶ στραφεὶς, τῷ

ἀκολουθοῦντι αὐτῷ ὄχλῳ εἶπε, Λέγω ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον.

Gr-East 9. ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Ἰησοῦς ἐθαύμασεν αὐτόν, καὶ στραφεὶς τῷ ἀκολουθοῦντι
αὐτῷ ὄχλῳ εἶπε· Λέγω ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον.
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TKIS 9 Tämän kuultuaan Jeesus ihmetteli häntä ja kääntyen kansan puoleen, joka Häntä seurasi,
sanoi: "Sanon teille, etten ole Israelissakaan löytänyt näin suurta uskoa."
FiSTLK2017 9. Tämän kuultuaan Jeesus ihmetteli häntä, kääntyi häntä seuranneen kansan
puoleen ja sanoi: "Sanon teille: en ole Israelissakaan löytänyt näin suurta uskoa."
Biblia1776 9. Mutta kuin Jesus sen kuuli, ihmetteli hän häntä, kääntyi ja sanoi kansalle, joka
häntä seurasi: minä sanon teille: en ole minä Israelissa senkaltaista uskoa löytänyt.
CPR1642 9. Cosca Jesus sen cuuli/ ihmetteli hän händä/ käänsi hänens/ ja sanoi Canssalle/ joca
händä seurais: minä sanon teille: en ole minä tosin sencaltaista usco Israelisäkän löynnyt.
UT1548 9. Coska nyt IesuS ne cwli/ ihmetteli hen hende/ ia kiensi henens ia sanoi sille Canssalle
ioca hende seurasi/ Mine sanon teille/ Sencaltaista vsko en tosin ole mine Israelis leunyt.
Koska nyt Jesus ne kuuli/ ihmetteli hän häntä/ ja käänsi hänensä ja sanoi sille kansalle joka häntä
seurasi/ Minä sanon teille/ Senkaltaista uskoa en tosin ole minä Israelissa löytänyt.
Ref2016NTSve 9. Då Jesus hörde detta, förundrade han sig över honom och vände sig om och sa
till folket som följde honom: Jag säger er: Inte ens i Israel har jag funnit så stark tro.
10
TR Scriverer 10. καὶ ὑποστρέψαντες οἱ πεμφθέντες εἰς τὸν οἶκον εὗρον τὸν ἀσθενοῦντα
δοῦλον ὑγιαίνοντα.
Gr-East 10. καὶ ὑποστρέψαντες οἱ πεμφθέντες εἰς τὸν οἶκον εὗρον τὸν ἀσθενοῦντα
δοῦλον ὑγιαίνοντα.
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TKIS 10 Taloon palatessaan lähetetyt tapasivat (sairaana olleen) palvelijan terveenä.
FiSTLK2017 10. Kun lähetetyt palasivat taloon, he tapasivat palvelijan terveenä.
Biblia1776 10. Ja kuin ne, jotka lähetetyt olivat, kotia palasivat, löysivät he palvelian terveenä, joka
sairastanut oli.
CPR1642 10. Ja cuin lähetetyt cotia palaisit löysit he palwelian terwenä joca sairastanut oli.
UT1548 10. Ja quin ne Lehetetydh palasit Cotijn/ leusit he sen paluelian teruene ioca sairasti.
Ja kuin ne lähetetyt palasit kotiin/ löysit he sen palwelijan terweenä joka sairasti.
Ref2016NTSve 10. Och de som skickats ut vände tillbaka till huset och fann att tjänaren, som
hade varit sjuk, var frisk.
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TR Scriverer 11. Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἑξῆς, ἐπορεύετο εἰς πόλιν καλουμένην Ναΐν• καὶ
συνεπορεύοντο αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἱκανοί, καὶ ὄχλος πολύς.
Gr-East 11. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑξῆς ἐπορεύετο εἰς πόλιν καλουμένην Ναΐν· καὶ
συνεπορεύοντο αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἱκανοὶ καὶ ὄχλος πολύς.

καὶ

ἐγένετο ἐν

τῇ

ἑξῆς

ἐπορεύετο εἰς

πόλιν

καλουμένην

kai
egeneto en
polin
eporeueto eis
tē
heksēs
kaloumenēn
G4198
G1519 G4172
G2532 G1096 G1722 G3588 G1836
G2564
ja
tapahtui
Hän
meni
kaupunkiin
sen jälkeen
jota kutsuttiin

Ναΐν·

καὶ

συνεπορεύοντο αὐτῷ οἱ

Nain
kai
syneporeuonto
G3484 G2532 G4848
kulki kanssaan
Nainiksi ja

ὄχλος

μαθηταὶ

αὐτοῦ ἱκανοί καὶ

autou hikanoi kai
mathētai
autō oi
G846 G2425 G2532
G846 G3588 G3101
Hänen
paljon ja
opetuslapsia

πολύς

ochlos
polys
G3793
G4183
kansanjoukko suuri
TKIS 11 Seuraavana päivänä* tapahtui, että Hän vaelsi Nain nimiseen kaupunkiin, ja Hänen
kanssaan vaelsi (paljon) Hänen opetuslapsiaan ja suuri kansanjoukko.

FiSTLK2017 11. Sen jälkeen tapahtui, että hän vaelsi Nain-nimiseen kaupunkiin, ja hänen
kanssaan vaelsi monia hänen opetuslapsistaan sekä suuri kansanjoukko.
Biblia1776 11. Ja tapahtui sen jälkeen, että hän meni kaupunkiin, joka Nain kutsutaan, ja hänen
kanssansa meni monta hänen opetuslastansa ja paljo väkeä.
CPR1642 11. JA tapahtui sen jälken että hän meni yhten Caupungijn joca Nain cudzuttin ja hänen
cansans meni paljo hänen Opetuslapsians ja ylön paljo wäke.
UT1548 11. Ja se tapachtui sen ielkin ette hen meni ychten Caupungin/ ioca Naim cutzuttin/ ia
henen cansans menit palio hene' opetuslapsians/ ia ylenpalio wäke.
Ja se tapahtui sen jälkeen että hän meni yhteen kaupunkiin/ joka Naim kutsuttiin/ ja hänen
kanssans meni paljon hänen opetuslapsians/ ja ylenpaljon wäkeä.
Ref2016NTSve 11. Och det hände (dagen) efter (att) han gick till en stad som heter Nain, och
många av hans lärjungar och mycket folk gick med honom.
12
TR Scriverer 12. ὡς δὲ ἤγγισε τῇ πύλῃ τῆς πόλεως, καὶ ἰδού, ἐξεκομίζετο τεθνηκώς υἱὸς
μονογενὴς τῇ μητρὶ αὐτοῦ, καὶ αὐτὴ ἦν χήρα• καὶ ὄχλος τῆς πόλεως ἱκανὸς ἦν σὺν αὐτῇ.
Gr-East 12. ὡς δὲ ἤγγισε τῇ πύλῃ τῆς πόλεως, καὶ ἰδοὺ ἐξεκομίζετο τεθνηκὼς υἱὸς

μονογενὴς τῇ μητρὶ αὐτοῦ, καὶ αὕτη ἦν χήρα, καὶ ὄχλος τῆς πόλεως ἱκανὸς ἦν σὺν αὐτῇ.
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TKIS 12 Hänen lähestyessään kaupungin porttia, katso, kannettiin ulos kuollutta, äitinsä ainoaa
poikaa. Äiti* oli leski, ja hänen kanssaan oli paljon kaupungin kansaa.
FiSTLK2017 12. Kun hän nyt lähestyi kaupungin porttia, katso, kannettiin ulos kuollutta, äitinsä
ainoaa poikaa. Äiti oli leski, ja hänen kanssaan oli paljon ihmisiä kaupungista.
Biblia1776 12. Mutta kuin hän kaupungin porttia lähestyi, katso, kuollut kannettiin ulos, joka oli
äitinsä ainoa poika, ja se oli leski. Ja paljo kaupungin kansasta kävi hänen kanssansa.

CPR1642 12. Cosca hän Caupungin porttia lähestyi cadzo cuollut uloscannettin joca oli äitins
ainoa poica ja se oli leski. Ja paljo Caupungin Canssast käwi hänen cansans.
UT1548 12. Coska hen nyt Caupungin Portia lehestui/ catzo/ coollut vloskannettin/ ioca oli Eitins
ainoa Poica/ ia se Leski oli. Ja palio Caupungin Canssa keui henen cansans.
Koska hän nyt kaupungin porttia lähestyi/ katso/ kuollut ulos kannettiin/ joka oli äitinsä ainoa poika/
ja se leski oli. Ja paljon kaupungin kansaa käwi hänen kanssansa.
Ref2016NTSve 12. Då han nu kom nära stadsporten, se, då bars där ut en död. Den döde var sin
mors ende son, och hon var änka. Och en stor skara människor från staden följde med henne.
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TR Scriverer 13. καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὁ Κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπ’ αὐτῇ, καὶ εἶπεν αὐτῇ, Μὴ
κλαῖε.
Gr-East 13. καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὁ Κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπ’ αὐτῇ καὶ εἶπεν αὐτῇ· Μὴ κλαῖε·
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TKIS 13 Nähdessään hänet Herra armahti häntä ja sanoi hänelle: "Älä itke."
FiSTLK2017 13. Hänet nähdessään Herra armahti häntä ja sanoi hänelle: "Älä itke."
Biblia1776 13. Kuin Herra hänen näki, armahti hän hänen päällensä ja sanoi hänelle: älä itke!
CPR1642 13. Cosca HERra sen näki armahti hän hänen päällens ja sanoi hänelle: Älä itke.
UT1548 13. Coska HERRA sen näki/ armachti hen henen pälens/ ia sanoi henelle/ Ele idke.
Koska HERRA sen näki/ armahti hän hänen päällensä/ ja sanoi hänelle/ Älä itke.
Ref2016NTSve 13. Då Herren fick se henne, förbarmade han sig över henne och sa till henne: Gråt
inte.
14
TR Scriverer 14. καὶ προσελθὼν ἥψατο τῆς σοροῦ• οἱ δὲ βαστάζοντες ἔστησαν. καὶ εἶπε,
Νεανίσκε, σοὶ λέγω, ἐγέρθητι.
Gr-East 14. καὶ προσελθὼν ἥψατο τῆς σοροῦ, οἱ δὲ βαστάζοντες ἔστησαν, καὶ εἶπε·
Νεανίσκε, σοὶ λέγω, ἐγέρθητι.
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TKIS 14 Astuen luo Hän kosketti paareja ja kantajat pysähtyivät. Niin Hän sanoi: "Nuorukainen,
sanon sinulle: nouse."
FiSTLK2017 14. Sitten hän meni ja kosketti paareja; niin kantajat pysähtyivät. Ja hän sanoi:
"Nuorukainen, sanon sinulle: nouse."
Biblia1776 14. Ja meni ja rupesi paariin (ja kantajat seisahtivat,) ja hän sanoi: nuorukainen, minä
sanon sinulle: nouse ylös!
CPR1642 14. Ja meni ja rupeis paarijn: ja candajat seisatit: ja hän sanoi: nuorucainen minä sanon
sinulle: nouse ylös.
UT1548 14. Ja edheskeui ia rupesi Paarijn. Ja ne Candaiat seisetit. Ja hen sanoi/ Noricainen/
Mine sanon sinulle/ nouse yles.
Ja edeskäwi ja rupesi paariin. Ja ne kantajat seisahdit. Ja hän sanoi/ Nuorukainen/ Minä sanon
sinulle/ nouse ylös.
Ref2016NTSve 14. Och han gick fram och rörde vid båren, och de som bar (den) stannade. Då sa
han: Unge man, jag säger dig: Stå upp!
15
TR Scriverer 15. καὶ ἀνεκάθισεν ὁ νεκρός καὶ ἤρξατο λαλεῖν. καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ
αὐτοῦ.
Gr-East 15. καὶ ἀνεκάθισεν ὁ νεκρὸς καὶ ἤρξατο λαλεῖν, καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ
αὐτοῦ.
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TKIS 15 Kuollut nousi istualleen ja alkoi puhua. Ja Hän antoi hänet hänen äidilleen.

FiSTLK2017 15. Kuollut nousi istumaan ja alkoi puhua. Ja Jeesus antoi hänet hänen äidilleen.
Biblia1776 15. Ja kuollut nousi istualle ja rupesi puhumaan. Ja hän antoi sen äidillensä.
CPR1642 15. Ja cuollu nousi istualle ja rupeis puhuman.
UT1548 15. Ja se Coollu ylesistui/ ia rupeis puhuman. Ja hen annoi sen Eitillens.
Ja se kuollut ylös istui/ ja rupesi puhumaan. Ja hän antoi sen äitillensä.
Ref2016NTSve 15. Då satte sig den döde upp och började tala, och han överlämnade honom åt
hans mor.
16
TR Scriverer 16. ἔλαβε δὲ φόβος ἅπαντας, καὶ ἐδόξαζον τὸν Θεόν, λέγοντες, ὅτι

Προφήτης μέγας ἐγήγερται ἐν ἡμῖν, καὶ ὅτι Ἐπεσκέψατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ.
Gr-East 16. ἔλαβε δὲ φόβος πάντας, καὶ ἐδόξαζον τὸν Θεὸν, λέγοντες ὅτι Προφήτης
μέγας ἠγήγερται ἐν ἡμῖν, καὶ ὅτι Ἐπεσκέψατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ.
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TKIS 16 Niin heidät kaikki valtasi pelko ja he ylistivät Jumalaa sanoen: "Suuri profeetta on
noussut keskellemme" ja: Jumala on katsonut kansansa puoleen.”
FiSTLK2017 16. Heidät kaikki valtasi pelko, ja he ylistivät Jumalaa sanoen: "Suuri Profeetta on
noussut keskellemme", ja: "Jumala on katsonut kansansa puoleen."
Biblia1776 16. Ja pelko tuli kaikille, ja kunnioittivat Jumalaa, sanoen: suuri propheta on noussut
meidän sekaamme, ja Jumala on kansaansa etsinyt.
CPR1642 16. Ja hän andoi sen äitillens. Ja pelco tuli caikille ja cunnioidzit Jumalata sanoden:
suuri Propheta on nosnut meidän secam ja Jumala on hänen Canssans edzinyt.
UT1548 16. Ja pelco tuli caikein päle/ ia cunnioitzit JUMALATA sanoden/ Swri Propheta ombi
ylesnosnut meiden sekan/ Ja JUMALA ombi henen Canssans etzinyt.
Ja pelko tuli kaikkein päälle/ ja kunnioitsit JUMALATA sanoen/ Suuri propheta ompi ylösnoussut
meidän sekaan/ Ja JUMALA ompi hänen kanssansa etsinyt.

Ref2016NTSve 16. Och fruktan kom över alla och de prisade Gud och sa: En stor profet har
uppstått bland oss, och Gud har besökt sitt folk.
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TR Scriverer 17. καὶ ἐξῆλθεν ὁ λόγος οὗτος ἐν ὅλῃ τῇ Ἰουδαίᾳ περὶ αὐτοῦ, καὶ ἐν πάσῃ τῇ
περιχώρῳ.
Gr-East 17. καὶ ἐξῆλθεν ὁ λόγος οὗτος ἐν ὅλῃ τῇ Ἰουδαίᾳ περὶ αὐτοῦ καὶ ἐν πάσῃ τῇ
περιχώρῳ.
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TKIS 17 Tämä sanoma Hänestä levisi koko Juudeaan ja kaikkialle ympäristöön.
FiSTLK2017 17. Tämä puhe levisi hänestä koko Juudeaan ja koko ympäristöön.
Biblia1776 17. Ja tämä sanoma kuului hänestä kaikkeen Juudeaan ja kaiken sen lähimaakunnan
ympäri.
CPR1642 17. Ja tämä sanoma cuului hänestä caiken Judean ymbärins ja caickein
lähimaacundain.
UT1548 17. Ja teme Sanoma heneste vloslexi caiken Judean ymberins/ ia caikein
Lehimakundain.
Ja tämä sanoma hänestä ulosläksi kaiken Judean ympärinsä/ ja kaikkein lähimaakuntain.
Ref2016NTSve 17. Och ryktet om honom gick ut över hela Judeen och i hela trakten där omkring.
18 TR Scriverer 18. Καὶ ἀπήγγειλαν Ἰωάννῃ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ περὶ πάντων τούτων.
Gr-East 18. Καὶ ἀπήγγειλαν Ἰωάννῃ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ περὶ πάντων τούτων.
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TKIS 18 Johannekselle kertoivat hänen opetuslapsensa kaikesta tästä.
FiSTLK2017 18. Hänen opetuslapsensa ilmoittivat tämän kaiken Johannekselle.

Biblia1776 18. Ja Johannekselle ilmoittivat hänen opetuslapsensa näistä kaikista. Ja Johannes
kutsui tykönsä kaksi opetuslastansa,
CPR1642 18. JA Johannexen Opetuslapset ilmoitit hänelle nämät caicki.
UT1548 18. Ja Johannesen Opetuslapset ilmoitit henelle nämet caiki.
Ja Johanneksen opetuslapset ilmoitit hänelle nämät kaikki.
Ref2016NTSve 18. Och Johannes lärjungar berättade allt detta för honom.
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TR Scriverer 19. καί προσκαλεσάμενος δύο τινὰς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ὁ Ἰωάννης ἔπεμψε

πρὸς τὸν Ἰησοῦν, λέγων Σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος, ἢ ἄλλον προσδοκῶμεν
Gr-East 19. καὶ προσκαλεσάμενος δύο τινὰς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ὁ Ἰωάννης ἔπεμψε πρὸς
τὸν Ἰησοῦν λέγων· Σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἕτερον προσδοκῶμεν;

καί

προσκαλεσάμενος δύο

kai
proskalesamenos
G2532 G4341
ja
kutsuen luokseen

ἔπεμψε

πρὸς

τὸν

τινὰς τῶν

μαθητῶν

αὐτοῦ ὁ

Ἰωάννης

tinas tōn
dyo
autou ho
mathētōn
Iōannēs
G1417 G5100 G3588 G3101
G846 G3588 G2491
kaksi
opetuslapsistaan
Johannes

Ἰησοῦν

λέγων

σὺ

εἶ

ὁ

ἐρχόμενος

ἢ

Iēsoun
sy
ei
ho
erchomenos ē
epempse pros ton
legōn
G4771 G1488 G3588 G2064
G4314 G3588 G2424
G3992
G3004
G2228
luo
oletko se
lähetti
tuleva
Jeesuksen kysymään sinä
vai

ἄλλον προσδοκῶμεν

allon
prosdokōmen
G243
G4328
toistako odotamme
TKIS 19 Kutsuttuaan luokseen kaksi opetuslastaan Johannes lähetti heidät Jeesuksen* luo
kysymään: "Oletko sinä se tuleva, vai pitääkö meidän toista odottaa?"
FiSTLK2017 19. Silloin Johannes kutsui luokseen opetuslapsistaan kaksi ja lähetti heidät Herran
luo kysymään: "Oletko sinä se tuleva, vai odotammeko toista?"
Biblia1776 19. Ja lähetti Jesuksen tykö, sanoen: oletko se tuleva, eli pitääkö meidän toista
odottaman?
CPR1642 19. Ja hän cudzui tygöns caxi Opetuslastans ja lähetti Jesuxen tygö sanoden: Oletcos
se tulewa eli pitäkö meidän toista odottaman?
UT1548 19. Ja hen cutzui tygens caxi henen Opetuslapsistans/ ia lehetti ne IesuSEN tyge/
sanoden/ Oleco sine se tuleuainen? Eli pitekö meiden toista odhottaman?
Ja hän kutsui tykönsä kaksi hänen opetuslapsistansa/ ja lähetti ne Jesuksen tykö/ sanoen/ Oletko
sinä se tulewainen? Eli pitääkö meidän toista odottaman?

Ref2016NTSve 19. Då kallade han till sig två av sina lärjungar och sände (dem) till Jesus och sa:
Är du den som ska komma? Eller ska vi vänta på någon annan?
20
TR Scriverer 20. παραγενόμενοι δὲ πρὸς αὐτὸν οἱ ἄνδρες εἶπον, Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς
ἀπέσταλκεν ἡμᾶς πρός σε, λέγων, Σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος, ἢ ἄλλον προσδοκῶμεν;
Gr-East 20. παραγενόμενοι δὲ πρὸς αὐτὸν οἱ ἄνδρες εἶπον· Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς
ἀπέστειλεν ἡμᾶς πρὸς σὲ λέγων· σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἕτερον προσδοκῶμεν;
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TKIS 20 Tultuaan Hänen luokseen miehet sanoivat: "Johannes Kastaja on lähettänyt meidät
luoksesi kysymään: 'Oletko sinä se tuleva, vai pitääkö meidän toista odottaa?' "
FiSTLK2017 20. Miehet saapuivat hänen luokseen ja sanoivat: "Johannes Kastaja on lähettänyt
meidät sinun luoksesi ja kysyy: 'Oletko sinä se tuleva, vai odotammeko toista?'"
Biblia1776 20. Kuin nämät miehet tulivat hänen tykönsä, sanoivat he: Johannes Kastaja lähetti
meidät sinun tykös, sanoen: oletkos sinä se tuleva, eli pitääkö meidän toista odottaman?
CPR1642 20. Cosca nämät miehet tulit hänen tygöns sanoit he: Johannes Castaja lähetti meidän
sinun tygös sanoden: oletcos se tulewa eli pitäkö meidän toista odottaman?
UT1548 20. Coska nyt nämet miehet tulit henen tugens/ sanoit he/ Johannes se Castaia lehetti
meite sinun tyges sanoden/ Oleco sine se tuleuainen? Eli pitekö meiden toista odhottaman?
Koska nyt nämät miehet tulit hänen tykönsä/ sanoit he/ Johannes se Kastaja lähetti meitä sinun
tykösi sanoen/ Oletko sinä se tulewainen? Eli pitääkö meidän toista odottaman?
Ref2016NTSve 20. Då männen kom till honom sa de: Johannes Döparen har sänt oss till dig för
att fråga: Är du han som ska komma? Eller ska vi vänta på någon annan?
21
TR Scriverer 21. ἐν αὐτῇ δὲ τῇ ὥρᾳ ἐθεράπευσε πολλοὺς ἀπὸ νόσων καὶ μαστίγων καὶ
πνευμάτων πονηρῶν, καὶ τυφλοῖς πολλοῖς ἐχαρίσατο τὸ βλέπειν.

Gr-East 21. ἐν αὐτῇ δὲ τῇ ὥρᾳ ἐθεράπευσε πολλοὺς ἀπὸ νόσων καὶ μαστίγων καὶ
πνευμάτων πονηρῶν, καὶ τυφλοῖς πολλοῖς ἐχαρίσατο τὸ βλέπειν.
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TKIS 21 (Mutta) juuri sillä hetkellä Hän paransi monia sairauksista ja vaivoista ja pahoista
hengistä ja monelle sokealle Hän antoi näön.
FiSTLK2017 21. Sillä hetkellä hän juuri paransi useita taudeista, vaivoista ja pahoista hengistä, ja
monelle sokealle hän antoi näön.
Biblia1776 21. Sillä hetkellä paransi hän monta taudeista ja vitsauksista ja pahoista hengistä, ja
antoi monelle sokialle näön.
CPR1642 21. Sillä hetkellä paransi hän monda taudeista ja widzauxista ja pahoista hengistä ja
andoi monelle sokialle nägyn.
UT1548 21. Sille samalla hetkelle hen paransi monda Taudheista ia Witzauxista ia pahoista
Hengiste/ ia monen Sockian lahiasi hen nägön.
Sillä samalla hetkellä hän paransi monta taudeista ja witsauksista ja pahoista hengistä/ ja monta
sokean lahjoitti hän näön.
Ref2016NTSve 21. Och vid samma tillfälle botade han många från sjukdomar och plågor och
onda andar och gav åt många blinda (deras) syn.
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TR Scriverer 22. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες ἀπαγγείλατε
Ἰωάννῃ ἃ εἴδετε καὶ ἠκούσατε• ὅτι τυφλοὶ ἀναβλέπουσι, χωλοὶ περιπατοῦσι, λεπροὶ
καθαρίζονται, κωφοὶ ἀκούουσι, νεκροὶ ἐγείρονται, πτωχοὶ εὐαγγελίζονται•
Gr-East 22. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ ἃ
εἴδετε καὶ ἠκούσατε· τυφλοὶ ἀναβλέπουσι καὶ χωλοὶ περιπατοῦσι, λεπροὶ καθαρίζονται,
κωφοὶ ἀκούουσι, νεκροὶ ἐγείρονται, πτωχοὶ εὐαγγελίζονται·
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TKIS 22 Niin Jeesus* vastasi ja sanoi heille: "Menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä olette
nähneet ja kuulleet: sokeat saavat näön, rammat kävelevät, pitaaliset puhdistuvat, kuurot
kuulevat, kuolleita herätetään, köyhille julistetaan ilosanomaa.
FiSTLK2017 22. Hän vastasi ja sanoi heille: "Menkää ja ilmoittakaa Johannekselle, mitä olette
nähneet ja kuulleet: sokeat saavat näkönsä, rammat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat, kuurot
kuulevat, kuolleita herätetään, köyhille julistetaan evankeliumia.
Biblia1776 22. Ja Jesus vastasi ja sanoi heille: menkäät ja sanokaat jälleen Johannekselle, mitä
te nähneet ja kuulleet olette: sokiat saavat näkönsä, ontuvat käyvät, spitaliset puhdistetaan,
kuurot kuulevat, kuolleet herätetään, köyhille saarnataan evankeliumi,
CPR1642 22. Ja Jesus wastais ja sanoi heille: mengät ja sanocat Johannexelle mitä te nähnet ja
cuullet oletta: sokiat näkewät rambat käywät spitaliset puhdistetan cuuroit cuulewat cuollet
ylösnousewat ja waiwaisille saarnatan Evangeliumi.
UT1548 22. Ja IesuS wastasi ia sanoi heille/ Menget ia sanocat Joha'nesel mite te nähnyet ia
cwlluet oletta. Ette Sokiat näkeuet/ Rambat kieuuet/ Spitaliset puhdistetan/ Cwroit cwleuat/
Coolluet ylesnouseuat/ ia waiuasille sarnatan Euangelium.
Ja Jesus wastasi ja sanoi heille/ Menkäät ja sanokaat Johannekselle mitä te nähneet ja kuulleet
olette. Että sokeat näkewät/ Rammat käywät/ Spitaaliset puhdistetaan/ Kuurot kuulewat/ kuolleet
ylösnousewat/ ja waiwaisille saarnataan ewankelium.
Ref2016NTSve 22. Då svarade Jesus och sa till dem: Gå och säg till Johannes vad ni har sett och
hört, att blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga blir
evangelium predikat.
23 TR Scriverer 23. καὶ μακάριός ἐστιν, ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί.
Gr-East 23. καὶ μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί.
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TKIS 23 Ja autuas on se, joka ei loukkaannu minuun."
FiSTLK2017 23. Autuas on se, joka ei loukkaannu minuun."
Biblia1776 23. Ja autuas on se, joka ei pahene minusta.
CPR1642 23. Ja autuas on se joca ei pahene minusta.
UT1548 23. Ja autuas on se ioca ei henens pahene minusta.
Ja autuas on se joka ei hänens pahene minusta.
Ref2016NTSve 23. Och salig är den som inte tar anstöt av mig.
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TR Scriverer 24. Ἀπελθόντων δὲ τῶν ἀγγέλων Ἰωάννου, ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς ὄχλους

περὶ Ἰωάννου, Τί ἐξεληλύθατε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου
σαλευόμενον;
Gr-East 24. Ἀπελθόντων δὲ τῶν μαθητῶν Ἰωάννου ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς ὄχλους περὶ
Ἰωάννου· Τί ἐξεληλύθατε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον;
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TKIS 24 Johanneksen lähettiläitten mentyä Hän alkoi puhua kansalle Johanneksesta: "Mitä
läksitte autiomaahan katselemaan? Ruokoako, jota tuuli huojuttaa?
FiSTLK2017 24. Kun Johanneksen lähettiläät olivat menneet, hän rupesi puhumaan kansalle
Johanneksesta: "Mitä lähditte erämaahan katselemaan? Ruokoako, jota tuuli huojuttaa?
Biblia1776 24. Ja kuin Johanneksen sanansaattajat menivät pois, rupes hän sanomaan
Johanneksesta kansalle: mitä te läksitte korpeen katsomaan? ruokoako, joka tuulelta

häälytetään?
CPR1642 24. JA cosca Johannexen lähetys meni pois rupeis hän sanoman Johannexest
Canssalle: mitä te menitte corpeen cadzoman? Tahdoittaco nähdä ruoco joca tuulelda
häälytetän?
UT1548 24. Ja coska nyt Johannesen Lehetus poismenit/ rupesi hen Johannesest sanoman
Canssalle/ Mite te vlosmenit Corpeen catzoman? Tahdoittako te nähdä Roco/ ioca twlesta hääly?
Ja koska nyt Johanneksen lähetys pois menit/ rupesi hän Johanneksesta sanoman kansalle/ Mitä
te ulosmenit korpeen katsomaan? Tahdoitteko te nähdä ruokoa/ joka tuulesta häilyy?
Ref2016NTSve 24. När de som var utsända av Johannes hade gått, började han tala till folket om
Johannes: Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden?
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TR Scriverer 25. ἀλλὰ τί ἐξεληλύθατε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἱματίοις ἠμφιεσμένον;
ἰδού, οἱ ἐν ἱματισμῷ ἐνδόξῳ καὶ τρυφῇ ὑπάρχοντες ἐν τοῖς βασιλείοις εἰσίν.
Gr-East 25. ἀλλὰ τί ἐξεληλύθατε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἱματίοις ἠμφιεσμένον; ἰδοὺ
οἱ ἐν ἱματισμῷ ἐνδόξῳ καὶ τρυφῇ ὑπάρχοντες ἐν τοῖς βασιλείοις εἰσίν.
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TKIS 25 Vai mitä läksitte katsomaan? Ihmistäkö, hienoihin vaatteisiin puettua? Katso, hienoissa
vaatteissa ja ylellisesti esiintyvät ovat kuningasten linnoissa.
FiSTLK2017 25. Vai mitä lähditte katsomaan? Ihmistäkö, pehmeisiin vaatteisiin puettua? Katso,
ne jotka ovat loistavissa vaatteissa ja elävät ylellisesti, ovat kuningasten parissa.
Biblia1776 25. Eli mitä te läksitte katsomaan? ihmistäkö, pehmeisiin vaatteisiin puettua? Katso,
ne jotka koreissa vaatteissa ovat ja herkullisesti elävät, ovat kuninkaallisissa kartanoissa.
CPR1642 25. Eli mitä te menitte cadzoman? tahdoittaco nähdä ihmistä hienoijn waatteisin
puetettua? Cadzo ne jotca kirckailla waatteilla puetetan ja hercullisest eläwät owat Cuningasten
cartanois.

UT1548 25. Eli mite te vlosmenit catzoman? Tahdoittako te nähdä Inhimiste/ Hienoijn waattein
puietettun? Catzo/ ne iotca Kircailla waatteilla puietetan ia herckuisa eleuet/ ne ouat Kuningasten
Cartanois.
Eli mitä te ulos menit katsoman? Tahdoitteko te nähdä ihmistä/ Hienoihin waatteihin puetetun?
Katso/ ne jotka kirkkailla waatteilla puetetaan ja herkuissa eläwät/ ne owat kuningasten
kartanoissa.
Ref2016NTSve 25. Eller vad gick ni ut för att se? En man klädd i fina kläder? Se, de som har
praktfulla kläder och lever i lyx finns i kungapalatsen.
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TR Scriverer 26. ἀλλὰ τί ἐξεληλύθατε ἰδεῖν; προφήτην; ναί, λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον
προφήτου.
Gr-East 26. ἀλλὰ τί ἐξεληλύθατε ἰδεῖν; προφήτην· ναί λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον
προφήτου.
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TKIS 26 Vai mitä läksitte katsomaan? Profeettaako? Niin, sanon teille, ja suurempaa kuin
profeetta.
FiSTLK2017 26. Vai mitä lähditte katsomaan? Profeettaako? Totisesti, sanon teille: hän on
enemmän kuin profeetta.
Biblia1776 26. Taikka mitä te menitte katsomaan? prophetaako? minä sanon teille: ja enempi
kuin propheta.
CPR1642 26. Taicka mitä te menitte cadzoman? tahdoittaco nähdä Prophetata? minä sanon
teille: hän on enämbi cuin Propheta. Tämä on se josta kirjoitettu on:
UT1548 26. Taicka mite te vlosmenit catzoman? Tahdoittako nähdä Prophetan? Caikitin mine
sanon teille/ ia enembi quin Propheta. Teme on se/ iosta kirioitettu ombi/
Taikka mitä te ulos menit katsomaan? Tahdoitteko nähdä prophetan? Kaiketin minä sanon teille/ ja
enempi kuin propheta. Tämä on se/ josta kirjoitettu ompi/
Ref2016NTSve 26. Eller vad gick ni ut för att se? En profet? Ja, jag säger er: Ännu mer än en
profet.
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TR Scriverer 27. οὗτός ἐστι περὶ οὗ γέγραπται, Ἰδού, ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου
πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου.
Gr-East 27. οὗτός ἐστι περὶ οὗ γέγραπται, ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ
προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου.
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TKIS 27 Tämä on se, josta on kirjoitettu: 'Katso, minä lähetän sanansaattajani edelläsi, ja hän on
valmistava tiesi eteesi.'
FiSTLK2017 27. Tämä on se, josta on kirjoitettu: 'Katso, minä lähetän enkelini edelläsi, ja hän
valmistaa tiesi sinun eteesi.'
Biblia1776 27. Tämä on se, josta kirjoitettu on: katso, minä lähetän minun enkelini sinun kasvois
eteen, valmistamaan sinun tietäs sinun etees.
CPR1642 27. Cadzo minä lähetän Engelini sinun caswos eteen walmistaman sinun tietäs sinun
edelles:
UT1548 27. Catzo/ Mine leheten minun Engelin sinun Caswos eten/ ionga pite walmistaman
sinun Ties sinun edhelles.
Katso/ Minä lähetän minun enkelin sinun kaswosi eteen/ jonka pitää walmistaman sinun tiesi sinun
edellesi.
Ref2016NTSve 27. Det är om (honom) det står skrivet: Se, jag sänder min budbärare framför ditt
ansikte, som ska bereda din väg framför dig.
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TR Scriverer 28. λέγω γὰρ ὑμῖν, μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν προφήτης Ἰωάννου τοῦ
βαπτιστοῦ οὐδείς ἐστιν• ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ μείζων αὐτοῦ ἐστι.
Gr-East 28. λέγω γὰρ ὑμῖν, μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν προφήτης Ἰωάννου τοῦ
βαπτιστοῦ οὐδείς ἐστιν· ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ μείζων αὐτοῦ ἐστι.
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TKIS 28 (Sillä) sanon teille: ei ole vaimoista syntyneitten joukossa suurempaa (profeettaa) kuin
Johannes (Kastaja). Mutta vähäisin Jumalan valtakunnassa on suurempi kuin hän."
FiSTLK2017 28. Sanon teille: ei ole vaimoista syntyneiden joukossa ketään suurempaa kuin
Johannes, mutta vähäisin Jumalan valtakunnassa on suurempi kuin hän.
Biblia1776 28. Sillä minä sanon teille: niiden seassa, jotka vaimoista syntyneet ovat, ei ole yhtään
suurempaa prophetaa kuin Johannes Kastaja: kuitenkin se, joka vähempi on Jumalan
valtakunnassa, on suurempi häntä.
CPR1642 28. Sillä minä sanon teille: nijden seas jotca waimosta syndynet owat ei ole
suurembata Prophetata cuin Johannes Castaja. Cuitengin se joca wähembi on Jumalan
waldacunnas on händä suurembi.
UT1548 28. Sille mine sanon teille/ ette nijnen seas iotca waimosta syndynet ouat/ ei ole
swrembi Propheta quin Johannes Castaia. Quitengin se ioca wähembi on JUMALAN
waldakunnas/ se ombi hende swrembi.
Sillä minä sanon teille/ että niiden seassa jotka waimosta syntyneet owat/ ei ole suurempi propheta
kuin Johannes Kastaja. Kuintenkin se joka wähempi on JUMALAN waltakunnassa/ se ompi häntä
suurempi.
Ref2016NTSve 28. För jag säger er: Bland (dem) som är födda av kvinnor finns det ingen större
profet (än) Johannes Döparen. Men den som är minst i Guds rike är större än han.
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TR Scriverer 29. καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἀκούσας καὶ οἱ τελῶναι ἐδικαίωσαν τὸν Θεόν,
βαπτισθέντες τὸ βάπτισμα Ἰωάννου•
Gr-East 29. καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἀκούσας καὶ οἱ τελῶναι ἐδικαίωσαν τὸν Θεόν, βαπτισθέντες
τὸ βάπτισμα Ἰωάννου·
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TKIS 29 Kaikki kansa, joka kuunteli Johannesta*, veronkantajatkin, tunnustivat Jumalan
vanhurskaaksi kastattamalla itsensä Johanneksen kasteella.
FiSTLK2017 29. Kaikki kansa, joka häntä kuuli, publikaanitkin, tunnustivat Jumalan vanhurskaaksi
ottamalla vastaan kasteen Johannekselta.
Biblia1776 29. Ja kaikki kansa, joka hänen kuuli, ja Publikanit antoivat Jumalalle oikeuden ja
kastettiin Johanneksen kasteella.
CPR1642 29. Ja caicki Canssa cuin hänen cuuli ja Publicanit annoit Jumalalle oikeuden ja annoit
heidäns casta Johannexen Castella.
UT1548 29. Ja caiki Canssa quin cwli henen/ ia ne Weronottaiat/ annoit JUMALALLE Oikeuden/
ia he annoit heidens casta Johannesen Castella.
Ja kaikki kansa kuin kuuli hänen/ ja ne weronottajat/ annoit JUMALALLE oikeuden/ ja he annoit
heidäns kastaa Johanneksen kasteelle.
Ref2016NTSve 29. Och allt folket som hörde (honom), även tullindrivarna, gav Gud rätt och lät
döpa sig (med) Johannes dop.
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TR Scriverer 30. οἱ δὲ Φαρισαῖοι καὶ οἱ νομικοὶ τὴν βουλὴν τοῦ Θεοῦ ἠθέτησαν εἰς
ἑαυτούς, μὴ βαπτισθέντες ὑπ’ αὐτοῦ.
Gr-East 30. οἱ δὲ Φαρισαῖοι καὶ οἱ νομικοὶ τὴν βουλὴν τοῦ Θεοῦ ἠθέτησαν εἰς ἑαυτούς,
μὴ βαπτισθέντες ὑπ’ αὐτοῦ.
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TKIS 30 Mutta fariseukset ja lainoppineet tekivät tyhjäksi Jumalan aivoituksen heitä kohtaan
eivätkä ottaneet Johannekselta kastetta.
FiSTLK2017 30. Mutta fariseukset ja lainoppineet hylkäsivät Jumalan tarkoituksen itseään
kohtaan eivätkä ottaneet häneltä kastetta.
Biblia1776 30. Mutta Pharisealaiset ja lainoppineet katsoivat ylön Jumalan neuvon itseänsä
kohtaan, ja ei heitä kastettu häneltä.
CPR1642 30. Mutta Phariseuxet ja Lainoppenet cadzoit ylön Jumalan neuwon idze heitäns
wastan ja ei andanet idziäns casta häneldä.
UT1548 30. Mutta Phariseuset ia Lainoppenuet ylencatzoit JUMALAN Neuuon itze heitens
wastan/ ia ei andanet heidens casta henelde.
Mutta phariseukset ja lainoppineet ylenkatsoit JUMALAN neuwon itse heitänsä wastaan/ ja ei
antaneet heidäns kastaa häneltä.
Ref2016NTSve 30. Men fariseerna och de laglärda förkastade Guds plan för dem och lät sig inte
döpas av honom.
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TR Scriverer 31. εἶπε δὲ ὁ Κύριος, Τίνι οὖν ὁμοιώσω τοὺς ἀνθρώπους τῆς γενεᾶς ταύτης,
καὶ τίνι εἰσὶν ὅμοιοι;
Gr-East 31. Τίνι οὖν ὁμοιώσω τοὺς ἀνθρώπους τῆς γενεᾶς ταύτης, καὶ τίνι εἰσὶν ὅμοιοι;
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TKIS 31 (Niin Herra sanoi)”Mihin siis vertaan tämän sukupolven ihmiset, ja kenen kaltaisia he
ovat?

FiSTLK2017 31. Mihin siis vertaan tämän sukukunnan ihmiset, ja kenen kaltaisia he ovat?
Biblia1776 31. Niin Herra sanoi: keneen siis minä tämän sukukunnan ihmiset vertaan? Ja
kenenkä kaltaiset he ovat?
CPR1642 31. NIjn HERra sanoi: keneen minä tämän sugun wertan? Ja kenengä caltaiset he
owat?
UT1548 31. Nin sanoi HERRA/ Kelle sis minun pite temen Sughu' Inhimiset wertauttaman? Ja
kenen caltaiset he ouat?
Niin sanoi HERRA/ Kelle siis minun pitää tämän suwun ihmiset wertaaman? Ja kenen kaltaiset he
owat?
Ref2016NTSve 31. Och Herren sa: Vid vem ska jag då likna människorna av denna generation?
Och vem är de lika?
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TR Scriverer 32. ὅμοιοί εἰσι παιδίοις τοῖς ἐν ἀγορᾷ καθημένοις, καὶ προσφωνοῦσιν
ἀλλήλοις, καὶ λέγουσιν, Ηὐλήσαμεν ὑμῖν, καὶ οὐκ ὠρχήσασθε• ἐθρηνήσαμεν ὑμῖν, καὶ
οὐκ ἐκλαύσατε.
Gr-East 32. ὅμοιοί εἰσι παιδίοις τοῖς ἐν ἀγορᾷ καθημένοις καὶ προσφωνοῦσιν ἀλλήλοις
καὶ λέγουσιν· ηὐλήσαμεν ὑμῖν, καὶ οὐκ ὠρχήσασθε, ἐθρηνήσαμεν ὑμῖν, καὶ οὐκ
ἐκλαύσατε.
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TKIS 32 He ovat pienokaisten kaltaisia, jotka istuvat torilla ja huutavat toisilleen sanoen:
’Soitimme teille huilua ettekä tanssineet, lauloimme teille itkuvirsiä ettekä itkeneet.’
FiSTLK2017 32. He ovat lasten kaltaisia, jotka istuvat torilla ja huutavat toisilleen ja sanovat:
'Soitimme teille huilua, ettekä karkeloineet; veisasimme itkuvirsiä, ettekä itkeneet.'
Biblia1776 32. Ne ovat niiden lasten kaltaiset, jotka turulla istuvat ja huutavat toinen toisellensa ja
sanovat: me olemme huilua soittaneet teidän edessänne, ja ette hypänneet: me olemme teille
veisanneet murhevirsiä, ja ette itkeneet.

CPR1642 32. He owat nijden lasten caltaiset jotca Turulla istuwat huutawat toinen toisellens ja
sanowat: me olemma teille huiluilla soittanet ja et te hypännet: me olemma teille weisannet
surullisest ja et te itkenet:
UT1548 32. He ouat nijnen Lasten caltaiset/ iotca Turulla istuuat/ ia hwtauat toinen toisellens ia
sanouat/ Me olema teille huiluilla soittaneet/ ia ette te hypeneet. Me olema teille weisaneet
Surulisi/ ia ette te idkeneet.
He owat niiden lasten kaltaiset/ jotka turulla istuwat/ ja huutawat toinen toisellensa ja sanowat/ Me
olemme teille huiluilla soittaneet/ ja ette te hypänneet. Me olemme teille weisanneet surullisia/ ja
ette te itkeneet.
Ref2016NTSve 32. De är lika barn, som sitter på torget och ropar till varandra och säger: Vi
spelade flöjt för er men ni dansade inte. Vi sjöng sorgesång för er men ni grät inte.
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TR Scriverer 33. ἐλήλυθε γὰρ Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς μήτε ἄρτον ἐσθίων μήτε οἶνον πίνων,
καὶ λέγετε, Δαιμόνιον ἔχει•
Gr-East 33. ἐλήλυθε γὰρ Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς μήτε ἄρτον ἐσθίων μήτε οἶνον πίνων, καὶ
λέγετε, δαιμόνιον ἔχει.
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TKIS 33 Sillä Johannes Kastaja on tullut, ei syö leipää eikä juo viiniä, ja te sanotte: ’Hänessä on
riivaaja.’
FiSTLK2017 33. Sillä Johannes Kastaja on tullut. Hän ei syö leipää eikä juo viiniä, ja sanotte:
'Hänessä on riivaaja.'
Biblia1776 33. Sillä Johannes Kastaja tuli, ja ei syönyt leipää eikä juonut viinaa, ja te sanotte:
hänellä on perkele.
CPR1642 33. Sillä Johannes Castaja tuli ja ei syönyt leipä eikä juonut wijna ja te sanotta: hänellä
on Perkele.
UT1548 33. Sille Johannes Castaia tuli/ eike leipe sönyt/ eike Wina ionut/ Ja te sanotta/ Henelle
ombi Perkele.
Sillä Johannes Kastaja tuli/ eipä leipää syönyt/ eikä wiinaa juonut/ Ja te sanotte/ Hänellä ompi
perkele.

Ref2016NTSve 33. För Johannes Döparen har kommit, (och) han varken äter bröd eller dricker
vin, och ni säger: Han har en ond ande.
34
TR Scriverer 34. ἐλήλυθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ λέγετε, Ἰδου,
ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης, τελωνῶν φίλος καὶ ἁμαρτωλῶν.
Gr-East 34. ἐλήλυθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ λέγετε· ἰδοὺ ἄνθρωπος
φάγος καὶ οἰνοπότης, φίλος τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν.
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TKIS 34 Ihmisen Poika on tullut, syö ja juo, ja te sanotte: ’Katso, syömäri ja viininjuoja,
veronkantajain ja syntisten ystävä.’
FiSTLK2017 34. Ihmisen Poika on tullut, syö ja juo, ja sanotte: 'Katso ylensyöjää ja viininjuojaa,
publikaanien ja syntisten ystävää!'
Biblia1776 34. Ihmisen Poika on tullut, syö ja juo, ja te sanotte: katso ihmistä, syömäriä ja viinan
juomaria, Publikanien ja syntisten ystävää:
CPR1642 34. Ihmisen Poica on tullut syö ja juo ja te sanotta: Cadzo se ihminen on syömäri ja
wijnan juomari Publicanein ja synneisten ystäwä.
UT1548 34. Inhimisen Poica ombi tullut/ söpi ia iopi/ Ja te sanotta/ Catzo/ Se Inhiminen on yxi
Sömeri ia Winaniomari/ Wero'ottaiaden ia Synnisten Ysteue.
Ihmisen Poika ompi tullut/ syöpi ja juopi/ Ja te sanotte/ Katso/ Se ihminen on yksi syömäri ja
wiinanjuomari/ Weronottajaiden ja syntisten ystäwä.
Ref2016NTSve 34. Människosonen har kommit, (och) han äter och dricker och ni säger: Se, den
mannen är en frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare.
35 TR Scriverer 35. καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν τέκνων αὐτῆς πάντων.
Gr-East 35. καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν τέκνων αὐτῆς πάντων.
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TKIS 35 Ja viisaus on kaikkien lasten puolelta oikeaksi tunnustettu.”
FiSTLK2017 35. Viisauden julistavat vanhurskaaksi kaikki Viisauden lapset."
Biblia1776 35. Ja viisaus on vanhurskautettu kaikilta hänen lapsiltansa.
CPR1642 35. Ja wijsaudelle annettin oikeus caikilda hänen lapsildans.
UT1548 35. Ja Wijsaudhelle annettin oikeus caikilda henen Lapsildans.
Ja wiisaudelle annettiin oikeus kaikilta hänen lapsiltansa.
Ref2016NTSve 35. Men visdomen har fått rätt av alla sina barn.
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TR Scriverer 36. Ἠρώτα δέ τις αὐτὸν τῶν Φαρισαίων ἵνα φάγῃ μετ’ αὐτοῦ• καὶ εἰσελθὼν
εἰς τὴν οἶκὶαν τοῦ Φαρισαίου ἀνεκλίθη.
Gr-East 36. Ἠρώτα δέ τις αὐτὸν τῶν Φαρισαίων ἵνα φάγῃ μετ’ αὐτοῦ· καὶ εἰσελθὼν εἰς
τὴν οἰκίαν τοῦ Φαρισαίου ἀνεκλίθη.
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TKIS 36 Muuan fariseus pyysi Häntä syömään kanssaan, ja Hän meni fariseuksen taloon ja
asettui aterioimaan.
FiSTLK2017 36. Niin eräs fariseuksista pyysi häntä syömään kanssaan. Hän meni fariseuksen
taloon ja asettui aterialle.
Biblia1776 36. Niin yksi Pharisealaisista rukoili häntä ruualle kanssansa. Ja hän meni
Phariseuksen huoneeseen ja aterioitsi.
CPR1642 36. NIjn yxi Phariseus rucoili händä rualle cansans. Ja hän meni Phariseuxen huonesen
ja atrioidzi.
UT1548 36. Nin rucoli hende yxi Phariseus sömen henen cansans. Ja hen sisellemeni
Phariseusen Honesen/ ia atrioitzi.
Niin rukoili häntä yksi phariseus syömään hänen kanssansa. Ja hän sisälle meni phariseuksen
huoneeseen/ ja aterioitsi.
Ref2016NTSve 36. Och en av fariseerna inbjöd honom, att han skulle äta med honom, och han
gick in i fariséns hus och lade sig till bords.
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TR Scriverer 37. καὶ ἰδού, γυνὴ ἐν τῇ πόλει, ἥτις ἦν ἁμαρτωλός, ἐπιγνοῦσα ὅτι ἀνάκειται
ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Φαρισαίου, κομίσασα ἀλάβαστρον μύρου,
Gr-East 37. καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἐν τῇ πόλει ἥτις ἦν ἁμαρτωλός, καὶ ἐπιγνοῦσα ὅτι ἀνάκειται ἐν
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TKIS 37 Katso, kaupungissa oli nainen, joka oli synnin harjoittaja. Saatuaan tietää Hänen olevan
aterialla fariseuksen talossa hän toi alabasteripullon, jossa oli voiteluöljyä.
FiSTLK2017 37. Katso, siinä kaupungissa oli nainen, joka oli syntinen; ja kun hän sai tietää, että
Jeesus oli aterialla fariseuksen talossa, hän toi mukanaan alabasteripullon,
Biblia1776 37. Ja katso, yksi vaimo oli kaupungissa, joka oli syntinen, ja kuin hän sai kuulla, että
hän aterioitsi Pharisealaisen huoneessa, toi hän lasin kallista voidetta.
CPR1642 37. Ja cadzo yxi waimo oli Caupungis joca oli syndinen ja cuin hän sai cuulla että hän
atrioidzi Phariseuxen huonesa toi hän Clasin callista woidetta
UT1548 37. Ja catzo/ yxi Waimo oli Caupungis/ ioca oli Synneinen/ ia quin hen tiesi/ ette hen
atriotzi Phariseusen Hones/ toi hen Clasin callista Woidhetta/
Ja katso/ yksi waimo oli kaupungissa/ joka oli syntinen/ ja kuin hän tiesi/ että hän aterioitsi
phariseuksen huoneessa/ toi hän lasin kallista woidetta/
Ref2016NTSve 37. Och se, där var en kvinna i staden som var en synderska. När hon fick veta att
han låg till bords i fariséns hus, kom hon dit med en alabasterflaska med väldoftande olja
38
TR Scriverer 38. καὶ στᾶσα παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ ὀπίσω κλαίουσα, ἤρξατο βρέχειν τοὺς

πόδας αὐτοῦ τοῖς δάκρυσι, καὶ ταῖς θριξὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς ἐξέμασσε, καὶ κατεφίλει
τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ ἤλειφε τῷ μύρῳ.

Gr-East 38. καὶ στᾶσα ὀπίσω παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ κλαίουσα, ἤρξατο βρέχειν τοὺς

πόδας αὐτοῦ τοῖς δάκρυσι καὶ ταῖς θριξὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς ἐξέμασσε, καὶ κατεφίλει
τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ ἤλειφε τῷ μύρῳ.
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TKIS 38 Seisoen takana Hänen jalkojensa luona, hän alkoi itkien kastella Hänen jalkojaan
kyynelillään ja kuivasi ne päänsä hiuksilla ja suuteli Hänen jalkojaan ja voiteli voiteella.
FiSTLK2017 38. asettui hänen taakseen hänen jalkojensa kohdalle, itki ja rupesi kastelemaan
hänen jalkojaan kyynelillään, kuivasi ne päänsä hiuksilla, suuteli hänen jalkojaan ja voiteli ne
hajuvoiteella.
Biblia1776 38. Ja seisoi takana hänen jalkainsa juuressa itkien, ja rupesi kyyneleillänsä
kastamaan hänen jalkojansa, ja niitä päänsä hiuksilla kuivasi, ja suuta antoi hänen jalkainsa, ja
voiteli ne voiteella.
CPR1642 38. Ja seisoi tacana hänen jalcains juures itkein ja rupeis kyyneleilläns castaman hänen
jalcojans ja nijtä pääns hiuxilla cuiwaman ja suuta andoi hänen jalcains ja woiteli ne woitella.
UT1548 38. ia seisoi takana henen Jalcains iures idkein/ ia rupeis Kynelilens castaman henen
Jalcoians/ Ja henen päens Hiuxilla quiuaman/ ia swtaannoi henen Jalcains/ ia Woiteli ne
Woiteila.
ja seisoi hänen takana hänen jalkainsa juuressa itkein/ ja rupes kyynelillänsä kastamaan hänen
jalkojansa/ Ja hänen päänsä hiuksilla kuiwaamaan/ ja suuta antoi hänen jalkainsa/ ja woiteli ne
woiteella.
Ref2016NTSve 38. och ställde sig bakom (honom) vid hans fötter och grät, och började väta hans
fötter med sina tårar och torkade (dem) med sitt hår och kysste hans fötter och smorde (dem)
med den väldoftande oljan.
39
TR Scriverer 39. ἰδὼν δὲ ὁ Φαρισαῖος ὁ καλέσας αὐτὸν εἶπεν ἐν ἑαυτῷ λέγων, Οὗτος, εἰ

ἦν προφήτης, ἐγίνωσκεν ἂν τίς καὶ ποταπὴ ἡ γυνὴ ἥτις ἅπτεται αὐτοῦ, ὅτι ἁμαρτωλός
ἐστι.

Gr-East 39. ἰδὼν δὲ ὁ Φαρισαῖος ὁ καλέσας αὐτὸν εἶπεν ἐν ἑαυτῷ λέγων· Οὗτος εἰ ἦν

προφήτης, ἐγίνωσκεν ἂν τίς καὶ ποταπὴ ἡ γυνὴ ἥτις ἅπτεται αὐτοῦ, ὅτι ἁμαρτωλός
ἐστι.
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TKIS 39 Mutta tämän nähdessään fariseus, joka oli kutsunut Hänet, ajatteli itsekseen sanoen:
"Jos tämä olisi profeetta, Hän tietäisi, mikä ja millainen tuo nainen on, joka Häneen koskee — että
hän on synnin harjoittaja."
FiSTLK2017 39. Mutta kun fariseus, joka oli hänet kutsunut, näki sen, ajatteli hän mielessään:
"Jos tämä olisi profeetta, hän tietäisi, mikä ja millainen tuo nainen on, joka häneen koskee: että
hän on syntinen."
Biblia1776 39. Mutta kuin Pharisealainen sen näki, joka hänen kutsunut oli, sanoi hän itsellensä:
jos tämä olis propheta, niin hän tietäis, mikä ja millinen tämä vaimo on, joka häneen rupee, että
hän on syntinen.
CPR1642 39. Cosca Phariseus sen näki joca hänen cudzunut oli sanoi hän idzelläns: jos tämä olis
Propheta nijn hän tiedäis mikä ja millinen tämä waimo on joca häneen rupe: sillä hän on
syndinen.
UT1548 39. Coska se Phariseus sen näki/ ioca henen pyyttenyt oli/ sanoi hen itzellens/ Jos teme
olis Propheta/ nin hen tieteis/ mike ia millinen teme Waimo ombi/ ioca henen rupepi/ Sille hen on
Synneinen.
Koska se phariseus sen näki/ joka hänen pyytänyt oli/ sanoi hän itsellensä/ Jos tämä olis propheta/
niin hän tietäisi/ mikä ja millainen tämä waimo ompi/ joka hänen rupeepi/ Sillä hän on syntinen.
Ref2016NTSve 39. Då farisén som hade inbjudit honom såg (detta), sa han till sig själv: Vore
denne en profet, så skulle han veta vem och vad för slags kvinna (det är) som rör vid honom, att
hon är en synderska.
40
TR Scriverer 40. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπε πρὸς αὐτόν, Σίμων, ἔχω σοί τι εἰπεῖν. ὁ δέ

φησι, Διδάσκαλε, εἰπέ

Gr-East 40. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπε πρὸς αὐτόν· Σίμων, ἔχω σοί τι εἰπεῖν. ὁ δέ
φησί· Διδάσκαλε, εἰπέ.
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TKIS 40 Niin Jeesus puhutteli häntä sanoen: "Simon, minulla on jotain sanomista sinulle." Hän
lausui: "Opettaja, sano "
FiSTLK2017 40. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Simon, minulla on jotakin sanottavaa sinulle."
Hän lausui: "Opettaja, sano." –
Biblia1776 40. Ja Jesus vastaten sanoi hänelle: Simon, minulla on jotakin sinulle sanomista. Hän
sanoi: Mestari, sanos.
CPR1642 40. Jesus wastaten sanoi hänelle: Simon minulla on jotakin sinulle sanomist. Hän
sanoi: Mestari sanos.
UT1548 40. Iesus wastaten sanoi henen tygens/ Simon/ Minulla ombi iotakin sinulle sanomist.
Sanoi hen/ Mestari sanos.
Jesus wastaten sanoi hänen tykönsä/ Simon/ Minulla ompi jotakin sinulle sanomista. Sanoi hän/
Mestari sanos.
Ref2016NTSve 40. Då började Jesus tala och sa till honom: Simon, jag har något att säga dig.
Och han sa: Mästare, säg det.
41
TR Scriverer 41. Δύο χρεωφειλέται ἦσαν δανειστῇ τινί• ὁ εἷς ὤφειλε δηνάρια πεντακόσια,
ὁ δὲ ἕτερος πεντήκοντα.
Gr-East 41. δύο χρεοφειλέται ἦσαν δανειστῇ τινι· ὁ εἷς ὤφειλε δηνάρια πεντακόσια, ὁ δὲ
ἕτερος πεντήκοντα.
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TKIS 41 ”Eräällä lainanantajalla oli kaksi velallista. Toinen oli velkaa viisisataa denaria, toinen
viisikymmentä.
FiSTLK2017 41. "Lainanantajalla oli kaksi velallista; toinen oli velkaa viisisataa denaaria, toinen
viisikymmentä.
Biblia1776 41. Kaksi valkamiestä oli yhdellä lainaajalla: yksi oli velkaa viisisataa penninkiä ja
toinen viisikymmentä.
CPR1642 41. Caxi welcamiestä oli yhdellä lainajalla yxi oli welca wijsi sata penningitä ja toinen
wijsikymmendä.
UT1548 41. Caxi welcamiest oli yhdelle Lainaijalla/ Yxi oli welca wisisata peningite/ ia toinen
wisikymmende.
Kaksi welkamiestä oli yhdellä lainaajalla/ Yksi oli welkaa wiisisataa penninkiä/ ja toinen
wiisikymmentä.
Ref2016NTSve 41. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig femhundra
denarer och den andre femtio.
42
TR Scriverer 42. μὴ ἐχόντων δὲ αὐτῶν ἀποδοῦναι, ἀμφοτέροις ἐχαρίσατο. τίς οὖν αὐτῶν,
εἶπέ, πλεῖον αὐτὸν ἀγαπήσει;
Gr-East 42. μὴ ἐχόντων δὲ αὐτῶν ἀποδοῦναι, ἀμφοτέροις ἐχαρίσατο. τίς οὖν αὐτῶν,
εἰπέ, πλεῖον ἀγαπήσει αὐτόν;
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TKIS 42 Kun heillä ei ollut millä maksaa, hän antoi molemmille anteeksi (Sano) kumpi heistä
rakastaa siis häntä enemmän."

FiSTLK2017 42. Kun heillä ei ollut, millä maksaa, hän antoi molemmille velan anteeksi. Sano,
kumpi heistä siis rakastaa häntä enemmän?"
Biblia1776 42. Koska ei heillä ollut varaa maksaa, antoi hän molempain anteeksi. Sano siis, kumpi
näistä häntä enemmän rakastaman pitää?
CPR1642 42. Cosca ei heillä ollut wara maxa andoi hän molembain andexi. Sanos sijs cumbi
näistä händä enämmän racasti?
UT1548 42. Coska nyt ei heille ollut wara maxa/ hen annoi molembain andexi. Sano sis/ Cumbi
neiste hende enemin racasti?
Koska nyt ei heillä ollut wara maksaa/ hän antoi molempain anteeksi. Sano siis/ Kumpi näistä häntä
enemmin rakasti?
Ref2016NTSve 42. Och när de inte hade (något) att betala (med), efterskänkte han skulden för
dem båda. Säg mig nu, vilken av dem kommer att älska honom mest?
43
TR Scriverer 43. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Σίμων εἶπεν, Ὑπολαμβάνω ὅτι ᾧ τὸ πλεῖον ἐχαρίσατο.
ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ, Ὀρθῶς ἔκρινας.
Gr-East 43. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Σίμων εἶπεν· Ὑπολαμβάνω ὅτι ᾧ τὸ πλεῖον ἐχαρίσατο. ὁ δὲ
εἶπεν αὐτῷ· Ὀρθῶς ἔκρινας.
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Hän sanoi hänelle oikein tuomitsit
TKIS 43 Simon vastasi sanoen: ”Luulen, että se, jolle hän antoi enemmän anteeksi.” Niin Hän
sanoi hänelle: ”Oikein ratkaisit.”
FiSTLK2017 43. Simon vastasi ja sanoi: "Minun mielestäni se, jolle hän antoi enemmän anteeksi."
Hän sanoi hänelle: "Oikein ratkaisit."
Biblia1776 43. Simon vastaten sanoi: minä luulen, että se, jolle hän enemmän anteeksi antoi; hän
sanoi: oikein sinä tuomitsit.
CPR1642 43. Simon wastaten sanoi: minä luulen että se jollen hän enämmän andexi andoi: hän
sanoi hänelle: oikein sinä duomidzit.
UT1548 43. Simon wastaten sanoi/ Mine lwlen ette se iollen hen enemen andexiannoi. Nin sanoi
hen henelle/ Oikein sine domitzit.

Simon wastaten sanoi/ Minä luulen että se jollen hän enemmin anteeksi antoi. Niin sanoi hän
hänelle/ Oikein sinä tuomitsit.
Ref2016NTSve 43. Simon svarade och sa: Den som fick mest efterskänkt, skulle jag tro. Då sa
han till honom: Du har dömt rätt.
44
TR Scriverer 44. καὶ στραφεὶς πρὸς τὴν γυναῖκα, τῷ Σίμωνι ἔφη, Βλέπεις ταύτην τὴν
γυναῖκα; εἰσῆλθόν σου εἰς τὴν οἰκίαν, ὕδωρ ἐπὶ τοὺς πόδας μου οὐκ ἔδωκας• αὕτη δὲ
τοῖς δάκρυσιν ἔβρεξέ μου τοὺς πόδας, καὶ ταῖς θριξὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς ἐξέμαξε.
Gr-East 44. καὶ στραφεὶς πρὸς τὴν γυναῖκα τῷ Σίμωνι ἔφη· Βλέπεις ταύτην τὴν γυναῖκα;
εἰσῆλθόν σου εἰς τὴν οἰκίαν, ὕδωρ ἐπὶ τοὺς πόδας μου οὐκ ἔδωκας· αὕτη δὲ τοῖς
δάκρυσιν ἔβρεξέ μου τοὺς πόδας καὶ ταῖς θριξὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς ἐξέμαξε.
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TKIS 44 Naiseen kääntyen Hän sanoi Simonille: ”Näetkö tämän naisen? Tulin taloosi. Et antanut
vettä jaloilleni, mutta tämä kasteli kyynelillään jalkani ja kuivasi ne päänsä hiuksilla.
FiSTLK2017 44. Naiseen kääntyen hän sanoi Simonille: "Näetkö tämän naisen? Tulin sinun
taloosi, et antanut vettä jaloilleni, mutta tämä kasteli kyynelillään jalkani ja kuivasi ne hiuksillaan.
Biblia1776 44. Ja hän käänsi itsensä vaimoa päin, ja sanoi Simonille: näetkös tämän vaimon?
minä tulin sinun huoneeses, etkä sinä antanut vettä minun jaloilleni; mutta tämä kyynelillä kasti
minun jalkani ja ne hiuksillansa kuivasi.
CPR1642 44. Ja hän käänsi idzens waimo päin ja sanoi Simonille: näetkös tämän waimon? Minä
tulin sinun huoneses et sinä andanut wettä minun jalgoilleni mutta tämä kyyneleillä casti minun
jalcani ja ne hiuxillans cuiwais.

UT1548 44. Ja hen kiensijn Waimon pein ia sanoi Simonal/ Näekös temen Waimon? Mine tulin
sinun Hones siselle/ ett sine andanut wettä minun Jalghoilleni/ Mutta Teme Kynelille castoi
minun Jalcani/ ia Päens Hiuxill quiuasi.
Ja hän kääntyi waimoon päin ja sanoi Simonille/ Näetkös tämä waimon? Minä tulin sinun huoneesi
sisälle/ et sinä antanut wettä minun jaloilleni/ Mutta tämä kyynelillä kastoi minun jalkani/ ja päänsä
hiuksilla kuiwasi.
Ref2016NTSve 44. Och så vände han sig till kvinnan och sa till Simon: Ser du denna kvinna? Jag
kom in i ditt hus, du gav mig inget vatten till mina fötter, men hon har vätt mina fötter med sina
tårar och torkat dem med sitt hår.
45
TR Scriverer 45. φίλημά μοι οὐκ ἔδωκας• αὕτη δέ, ἀφ’ ἧς εἰσῆλθον, οὐ διέλιπε
καταφιλοῦσά μου τοὺς πόδας.
Gr-East 45. φίλημά μοι οὐκ ἔδωκας· αὕτη δὲ ἀφ’ ἧς εἰσῆλθεν οὐ διέλιπε καταφιλοῦσά μου
τοὺς πόδας.
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TKIS 45 Sinä et antanut minulle suudelmaa, mutta tämä ei ole lakannut suutelemasta jalkojani
siitä asti, kun tulin sisään.
FiSTLK2017 45. Sinä et antanut minulle suudelmaa, mutta tämä ei ole lakannut suutelemasta
jalkojani siitä asti, kun tulin sisään.
Biblia1776 45. Et sinä minun suuta antanut, mutta tämä, sittenkuin hän tähän tuli, ei ole lakannut
minun jalkaini suuta antamasta.
CPR1642 45. Et sinä minun suuta andanut mutta tämä sijttecuin hän tähän tuli ei ole lacannut
minun jalcaini suuta andamast.
UT1548 45. Ett sine minun Suta andanut/ mutta teme/ sittequin hen tehen siselletuli/ ei ole
lacanut minun Jalcaini swtaandamast.
Et sinä minun suuta antanut/ mutta tämä/ sittenkuin hän tähän sisälle tuli/ ei ole lakannut minun
jalkaini suuta antamasta.
Ref2016NTSve 45. Du har inte kysst mig, men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa
mina fötter.

46
TR Scriverer 46. ἐλαίῳ τὴν κεφαλήν μου οὐκ ἤλειψας• αὕτη δὲ μύρῳ ἤλειψέ μου τοὺς
πόδας.
Gr-East 46. ἐλαίῳ τὴν κεφαλήν μου οὐκ ἤλειψας· αὕτη δὲ μύρῳ ἤλειψέ μου τοὺς πόδας.
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TKIS 46 Sinä et voidellut päätäni öljyllä, mutta tämä voiteli jalkani voiteluöljyllä.
FiSTLK2017 46. Sinä et voidellut päätäni öljyllä, mutta tämä voiteli hajuvoiteella jalkani.
Biblia1776 46. Et sinä minun päätäni öljyllä voidellut; mutta tämä voiteella minun jalkani voiteli.
CPR1642 46. Et sinä minun päätäni Öljyllä woidellut tämä woitella minun jalcanikin woiteli.
UT1548 46. Ett sine minun Päteni Öliulla woidhellut/ teme Woitella minun Jalcani woiteli.
Et sinä minun päätäni öljyllä woidellut/ tämä woiteella minun jalkani woiteli.
Ref2016NTSve 46. Du har inte smort mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med
väldoftande olja.
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TR Scriverer 47. οὗ χάριν, λέγω σοι, ἀφέωνται αἱ ἁμαρτίαι αὐτῆς αἱ πολλαί, ὅτι ἠγάπησε
πολύ• ᾧ δὲ ὀλίγον ἀφίεται, ὀλίγον ἀγαπᾷ.
Gr-East 47. οὗ χάριν λέγω σοι, ἀφέωνται αἱ ἁμαρτίαι αὐτῆς αἱ πολλαί, ὅτι ἠγάπησε
πολύ· ᾧ δὲ ὀλίγον ἀφίεται, ὀλίγον ἀγαπᾷ.
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TKIS 47 Sen vuoksi sanon sinulle: hänen monet syntinsä ovat anteeksi annetut, niin että hän
rakasti paljon. Mutta jolle vähän anteeksi annetaan, se rakastaa vähän."
FiSTLK2017 47. Sen tähden sanon sinulle: tämän monet synnit ovat anteeksi annetut: hänhän
näet rakasti paljon, mutta jolle vähän anteeksi annetaan, se rakastaa vähän."
Biblia1776 47. Minä sanon sinulle: sentähden että hänelle paljo syntiä anteeksi annettiin, niin hän
paljon rakasti; mutta jolle vähempi anteeksi annetaan, se vähemmän rakastaa.
CPR1642 47. Sentähden minä sanon sinulle: hänelle paljo syndiä andexi annetan: sillä hän paljon
racasti: mutta jollen taas wähembi andexi annetan se wähemmän racasta.
UT1548 47. Senteden mine sanon sinulle/ henelle palio synnit andexiannetan/ Sille ette hen
palion racasti. Mutta iollen taas wähembi andexiannetan/ se wähemin racasta.
Sentähden minä sanon sinulle/ hänelle paljon synnit anteeksi annetaan/ Sillä että hän paljon rakasti.
Mutta jollen taas wähempi anteeksi annetaan/ se wähemmin rakastaa.
Ref2016NTSve 47. Därför säger jag dig: Hennes många synder är förlåtna, därför har hon visat
stor kärlek. Men den som fått lite förlåtet älskar lite.
48 TR Scriverer 48. εἶπε δὲ αὐτῇ, Ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι.
Gr-East 48. εἶπε δὲ αὐτῇ· Ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι.

εἶπε

δὲ

αὐτῇ

ἀφέωνταί

σου

αἱ

ἁμαρτίαι

eipe
de
sou
hai
hamartiai
autē afeōntai
G2036
G1161 G846 G863
G4675 G3588 G266
ja Hän sanoi
syntisi
hänelle on annettu anteeksi sinun
TKIS 48 Sitten Hän sanoi naiselle*: "Sinun syntisi ovat anteeksi annetut."

FiSTLK2017 48. Sitten hän sanoi naiselle: "Sinun syntisi ovat anteeksi annetut."
Biblia1776 48. Niin hän sanoi hänelle: sinun syntis ovat anteeksi annetut.
CPR1642 48. Nijn hän sanoi hänelle: sinun synnis owat andexi annetut.
UT1548 48. Nin hen sanoi henelle/ Sinulle Synnit ouat andexinanetudh. Nin rupesit ne/ iotca ynne
atrioitzit/ sanoman keskenens/ Cuca ombi teme/ ioca mös Synnit andexianda?
Niin hän sanoi hänelle/ Sinulle synnit owat anteeksiannetut. Niin rupesit ne/ jotka ynnä aterioitsit/
sanomaan keskenänsä/ Kuka ompi tämä/ joka myös synnit anteeksiantaa?
Ref2016NTSve 48. Sedan sa han till henne: Dina synder är förlåtna.
49
TR Scriverer 49. καὶ ἤρξαντο οἱ συνανακείμενοι λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, Τίς οὗτός ἐστιν ὃς καὶ
ἁμαρτίας ἀφίησιν;

Gr-East 49. καὶ ἤρξαντο οἱ συνανακείμενοι λέγειν ἐν ἑαυτοῖς· Τίς οὗτός ἐστιν ὃς καὶ
ἁμαρτίας ἀφίησιν;

καὶ

ἤρξαντο οἱ

συνανακείμενοι

λέγειν ἐν

ἑαυτοῖς

τίς

οὗτός

kai
synanakeimenoi
legein en
heautois tis
houtos
ērksanto oi
G2532 G756
G3588 G4873
G3004 G1722 G1438
G5101 G3778
ja
Hänen kanssaan aterioivat puhua
keskenään kuka tämä
alkoivat

ἐστιν ὃς

καὶ

ἁμαρτίας ἀφίησιν

estin hos
kai
hamartias aﬁēsin
G2076 G3739 G2532 G266
G863
on
joka
myös synnit
antaa anteeksi
TKIS 49 Niin ateriakumppanit rupesivat ajattelemaan itsekseen: "Kuka tämä on, joka synnitkin
anteeksi antaa?"
FiSTLK2017 49. Ateriakumppanit rupesivat ajattelemaan mielessään: "Kuka tämä on, joka
synnitkin antaa anteeksi?"
Biblia1776 49. Niin rupesivat ne, jotka myös aterioitsivat, sanomaan keskenänsä: kuka tämä on,
joka synnitkin anteeksi antaa?
CPR1642 (48) Nijn rupeisit ne jotca myös atrioidzit sanoman keskenäns: cuca tämä on joca
synnitkin andexi anda?
UT1548
Ref2016NTSve 49. Då började de som låg till bords med (honom) säga till sig själva: Vem är
denne som till och med förlåter synder?
50
TR Scriverer 50. εἶπε δὲ πρὸς τὴν γυναῖκα, Ἡ πίστις σου σέσωκέ σε• πορεύου εἰς εἰρήνην.
Gr-East 50. εἶπε δὲ πρὸς τὴν γυναῖκα· Ἡ πίστις σου σέσωκέ σε· πορεύου εἰς εἰρήνην.

εἶπε

δὲ

πρὸς

τὴν

γυναῖκα ἡ

πίστις σου

σέσωκέ

σε·

eipe
de
pros tēn
se
pistis sou
gynaika hē
sesōke
G2036
G1161 G4314 G3588 G1135 G3588 G4102 G4675 G4982
G4571
ja Hän sanoi
naiselle
uskosi sinun on pelastanut sinut

πορεύου εἰς

εἰρήνην

poreuou eis
eirēnēn
G1519 G1515
G4198
mene
rauhaan
TKIS 50 Mutta Hän sanoi naiselle: "Uskosi on sinut pelastanut. Mene rauhaan."
FiSTLK2017 50. Mutta hän sanoi naiselle: "Sinun uskosi on sinut pelastanut, mene rauhaan."

Biblia1776 50. Niin hän sanoi vaimolle: sinun uskos on sinun vapaaksi tehnyt: mene rauhaan.
CPR1642 49. Nijn hän sanoi waimolle: sinun uscos on sinun wapaxi tehnyt mene rauhaan.
UT1548 49. Nin sanoi hen Waimolle/ Sinun vskos ombi sinun wapaxi tehnyt/ Mene rauhan.
Niin sanoi hän waimolle/ Sinun uskosi ompi sinun wapaaksi tehnyt/ Mene rauhaan.
Ref2016NTSve 50. Men han sa till kvinnan: Din tro har frälst dig, gå i frid.
"

Luukas 8 (Luke 8)
1
TR Scriverer 1. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ καθεξῆς, καὶ αὐτὸς διώδευε κατὰ πόλιν καὶ κώμην,
κηρύσσων καὶ εὐαγγελιζόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ• καὶ οἱ δώδεκα σὺν αὐτῷ,
Gr-East 1. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ καθεξῆς καὶ αὐτὸς διώδευεν κατὰ πόλιν καὶ κώμην

κηρύσσων καὶ εὐαγγελιζόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ οἱ δώδεκα σὺν αὐτῷ,
καὶ

ἐγένετο ἐν

τῷ

καθεξῆς

καὶ

αὐτὸς διώδευε κατὰ

πόλιν

καὶ

kai
egeneto en
polin
kai
autos diōdeue kata
tō
katheksēs kai
G2532 G1096 G1722 G3588 G2517
G2532 G846 G1353
G2596 G4172
G2532
ja
tapahtui
Hän kulki läpi
kaupunkien ja
sen jälkeen ja

βασιλείαν
Θεοῦ·
εὐαγγελιζόμενος
τὴν
τοῦ
kōmēn kēryssōn kai
basileian
tou
euangelidzomenos
Theou
tēn
G932
G2532 G2097
G3588
G2968 G2784
G2316
G3588
julistaen evankeliumia
Jumalan
valtakunnasta
kylien saarnaten ja
κώμην κηρύσσων καὶ

καὶ

οἱ

δώδεκα

σὺν

αὐτῷ

kai
oi
dōdeka syn
autō
G2532 G3588 G1427
G4862 G846
ja
kaksitoista yhdessä Hänen
TKIS 1 Sen jälkeen tapahtui, että Hän vaelsi kaupungista kaupunkiin ja kylästä kylään saarnaten
ja julistaen ilosanomaa Jumalan valtakunnasta. Ja ne kaksitoista olivat Hänen kanssaan.
FiSTLK2017 1. Tapahtui sen jälkeen, että hän vaelsi kaupungista kaupunkiin ja kylästä kylään
saarnaten ja julistaen Jumalan valtakunnan evankeliumia; ja ne kaksitoista olivat hänen
kanssaan,
Biblia1776 1. Ja sitte tapahtui, että hän vaelsi lävitse kaupungeita ja kyliä saarnaten ja ilmoittain
evankeliumia Jumalan valtakunnasta, ja ne kaksitoistakymmentä hänen kanssansa,
CPR1642 1. JA sijtte tapahtui että hän waelsi läpidze Caupungeita ja kyliä saarnaten ja ilmoittain
Evangeliumita Jumalan waldacunnasta ja ne caxitoistakymmendä hänen cansans.
UT1548 1. JA se tapachtui sitelehin/ Ette hen waelsi lepitze Caupungeita ia Kylijä sarnaten ia
ilmottadhen Euangelium Jumalan Waldakunnast/ ia ne Caxitoistakymende henen cansans.
Ja se tapahtui siitä lähin/ Että hän waelsi läwitse kaupunkeita ja kyliä saarnaten ja ilmoittaen
ewankeliumia Jumalan waltakunnasta/ ja ne kaksitoista kymmentä hänen kanssansa.
Ref2016NTSve 1. Och det hände därefter, att han vandrade omkring i städer och byar och
predikade och förkunnade evangeliet om Guds rike. Och de tolv (var) med honom,
2
TR Scriverer 2. καὶ γυναῖκές τινες αἳ ἦσαν τεθεραπευμέναι ἀπὸ πνευμάτων πονηρῶν καὶ
ἀσθενειῶν, Μαρία ἡ καλουμένη Μαγδαληνή, ἀφ’ ἧς δαιμόνια ἑπτὰ ἐξεληλύθει,

Gr-East 2. καὶ γυναῖκές τινες αἳ ἦσαν τεθεραπευμέναι ἀπὸ νόσων καὶ μαστίγων καὶ
πνευμάτων πονηρῶν καὶ ἀσθενειῶν, Μαρία ἡ καλουμένη Μαγδαληνή, ἀφ’ ἧς δαιμόνια
ἑπτὰ ἐξεληλύθει,

καὶ

γυναῖκές τινες

καὶ

ἀσθενειῶν

αἳ

ἦσαν

τεθεραπευμέναι ἀπὸ πνευμάτων πονηρῶν

kai
hai
tetherapeumenai apo pneumatōn ponērōn
gynaikes tines
ēsan
G3739 G2258
G2323
G575 G4151
G2532 G1135
G5100
G4190
ja
naisia
muutamia
jotka olivat parannetut
hengistä
pahoista

Μαρία ἡ
astheneiōn Μaria hē

καλουμένη Μαγδαληνή ἀφ’
kaloumenē Μagdalēnē af

kai
G2532 G769
G3137 G3588 G2564
ja
sairauksista Maria
kutsuttu

ἑπτὰ

ἧς

δαιμόνια

daimonia
hēs
G575 G3739 G1140
G3094
josta riivaajaa
Magdalenaksi

ἐξεληλύθει

hepta
ekselēlythei
G2033
G1831
seitsemän oli lähtenyt
TKIS 2 samoin joitakin naisia, jotka olivat parannetut pahoista hengistä ja sairauksista: Maria,
Magdaleenaksi kutsuttu, josta seitsemän riivaajaa oli lähtenyt ulos,
FiSTLK2017 2. niin myös muutamia naisia, jotka olivat parannetut pahoista hengistä ja taudeista:
Maria, jota sanottiin Magdaleenaksi ja josta seitsemän riivaajaa oli lähtenyt ulos,
Biblia1776 2. Ja muutamat vaimot, jotka olivat parannetut pahoista hengistä ja taudeista,
nimittäin: Maria, joka kutsuttiin Magdalena, josta seitsemän perkelettä oli lähtenyt ulos,
CPR1642 2. Nijn myös muutamat waimot jotca hän oli parandanut pahoista hengistä ja taudeista
nimittäin: Maria joca cudzuttin Magdalena josta seidzemen Perkelettä oli uloslähtenyt:
UT1548 2. Nin mös mutamat Waimot/ iotca hen oli parandanut pahoist Hengist/ ia Taudheist/
nimitten/ Maria ioca cutzuttin Magdalena/ iosta seitzemen Perkelet olit vloslectenet/
Niin myös muutamat waimot/ jotka hän oli parantanut pahoista hengistä/ taudeista/ nimittäin/
Maria joka kutsuttiin Magdalena/ josta seitsemän perkeleet olit ulos lähteneet/
Ref2016NTSve 2. samt några kvinnor som han hade botat från onda andar och sjukdomar: Maria,
som kallades Magdalena, från vilken sju onda andar hade farit ut,
3
TR Scriverer 3. καὶ Ἰωάννα γυνὴ Χουζᾶ ἐπιτρόπου Ἡρώδου, καὶ Σουσάννα, καὶ ἕτεραι
πολλαί, αἵτινες διηκόνουν αὐτῷ ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων αὐταῖς.
Gr-East 3. καὶ Ἰωάννα γυνὴ Χουζᾶ ἐπιτρόπου Ἡρῴδου καὶ Σουσάννα καὶ ἕτεραι
πολλαί, αἵτινες διηκόνουν αὐτῷ ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων αὐταῖς.

καὶ

Ἰωάννα γυνὴ

χουζᾶ

ἐπιτρόπου

Ἡρώδου

καὶ

Σουσάννα καὶ

kai
Sousanna kai
Hērōdou kai
Iōanna gynē choudza epitropou
G2532 G4677
G2532
G2532 G2489 G1135 G5529 G2012
G2264
ja
Susanna ja
Johanna vaimo Kuusaan taloudenhoitajan Herodeksen ja

ἕτεραι πολλαί αἵτινες διηκόνουν αὐτῷ ἀπὸ τῶν

ὑπαρχόντων

αὐταῖς

heterai pollai haitines diēkonoun autō apo tōn
hyparchontōn autais
G2087 G4183 G3748 G1247
G846
G846 G575 G3588 G5224
muita monia jotka
heidän
palvelivat
Häntä
varoistaan

TKIS 3 ja Johanna, Herodeksen tilanhoitajan Kuusaan vaimo, ja Susanna ja useita muita, jotka
palvelivat Häntä* varoillaan.
FiSTLK2017 3. Johanna, Herodeksen taloudenhoitajan Kuusaan vaimo, ja Susanna sekä useita
muita naisia, jotka palvelivat heitä varoillaan.
Biblia1776 3. Ja Johanna, Kusaan, Herodeksen voudin emäntä, ja Susanna ja monta muuta, jotka
tavarastansa häntä palvelivat.
CPR1642 3. Ja Johanna Chusan Herodexen Foudin emändä ja Susanna ja monda muuta jotca
händä heidän tawarastans palwelit.
UT1548 3. Ja Johanna Chusan Herodesen Foudhin Emende/ ia Susanna/ ia monda mwta/ iotca
hende paluelit heiden Tauarastans.
Johanna Chusan Herodeksen woudin emäntä/ ja Susanna/ ja monta muuta/ jotka häntä palwelit
heidän tawarastansa.
Ref2016NTSve 3. vidare Johanna, hustru till Kusas, som var Herodes förvaltare, och Susanna och
många andra som tjänade honom med sina ägodelar.
4
TR Scriverer 4. Συνιόντος δὲ ὄχλου πολλοῦ, καὶ τῶν κατὰ πόλιν ἐπιπορευομένων πρὸς
αὐτόν, εἶπε διὰ παραβολῆς,
Gr-East 4. Συνιόντος δὲ ὄχλου πολλοῦ καὶ τῶν κατὰ πόλιν ἐπιπορευομένων πρὸς αὐτὸν
εἶπε διὰ παραβολῆς·

συνιόντος δὲ

ὄχλου πολλοῦ καὶ

τῶν

κατὰ

πόλιν

ἐπιπορευομένων

syniontos de
ochlou pollou kai
kata
polin
tōn
epiporeuomenōn
G1161 G3793 G4183 G2532 G3588 G2596 G4172
G4896
G1975
ja kokoontui
kansaa paljon myös niistä
kaupungeista kulki

πρὸς

αὐτόν εἶπε

διὰ

παραβολῆς

pros
auton eipe
dia
parabolēs
G4314 G846 G2036
G1223 G3850
luokseen Hänen Hän puhui
vertauksen

TKIS 4 Kun paljon kansaa kokoontui ja ihmisiä kaikista kaupungeista meni Hänen luokseen, Hän
puhui vertausta käyttäen:

FiSTLK2017 4. Kun paljon kansaa kokoontui ja ihmisiä kulki joka kaupungista hänen luokseen,
hän puhui käyttäen vertausta:
Biblia1776 4. Mutta kuin paljo kansaa kokoontui, ja he riensivät jokaisesta kaupungista hänen
tykönsä, sanoi hän vertauksella:
CPR1642 4. COsca paljo Canssa coconnui ja riensit jocaidzest Caupungist hänen tygöns sanoi
hän wertauxen:
UT1548 4. Coska nyt palio Canssa cokounsi/ ia iocahitzest Caupungeist riensit henen tygens/
sanoi hen Wertauxen cautta.
Koska nyt paljon kansaa kokoontui/ ja jokaisesta kaupungista riensit hänen tykönsä/ sanoi hän
wertauksen kautta.
Ref2016NTSve 4. Då nu mycket folk hade samlat sig och de hade gått ut till honom från varje
stad, talade han i en liknelse:
5
TR Scriverer 5. Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ• καὶ ἐν τῷ σπείρειν

αὐτόν, ὃ μὲν ἔπεσε παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ κατεπατήθη, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ
κατέφαγεν αὐτό.
Gr-East 5. Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν

ὃ μὲν ἔπεσε παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ κατεπατήθη, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν
αὐτό·
ἐξῆλθεν

ὁ

σπείρων τοῦ

σπεῖραι

τὸν

σπόρον

αὐτοῦ· καὶ

ἐν

speirai
ton
sporon
en
autou kai
eksēlthen ho
speirōn tou
G3588 G4687 G3588 G4687
G3588 G4703
G846 G2532 G1722
G1831
siementään
kylvämään
ja
kylväjä
lähti

τῷ

ὃ

σπείρειν αὐτόν

μὲν

ἔπεσε παρὰ τὴν

ὁδόν

καὶ

ho
speirein auton
men epese para tēn
hodon kai
tō
G4687
G846
G3303
G4098
G3844
G3739
G3588
G3588 G3598 G2532
osa
putosi viereen
tien
ja
kylväessä hänen/ hänen kylväessä

κατεπατήθη

καὶ

τὰ

πετεινὰ τοῦ

οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό

ta
peteina tou
ouranou katefagen auto
katepatēthē kai
G2532 G3588 G4071 G3588 G3772
G2719
G846
G2662
ja
linnut
taivaan söivät
ne
tallaantui
TKIS 5 ”Kylväjä lähti kylvämään siementänsä. Hänen kylväessään osa putosi tien viereen, ja se
tallautui ja taivaan linnut söivät sen.
FiSTLK2017 5. "Kylväjä lähti kylvämään siementään. Hänen kylväessään putosi osa tien viereen
ja tallautui, ja taivaan linnut söivät sen.
Biblia1776 5. Kylväjä meni ulos siementänsä kylvämään; ja kuin hän kylvi, lankesi muutama tien
oheen, ja se tallattiin, ja taivaan linnut söivät sen.

CPR1642 5. Kylwäjä meni ulos siemenitäns kylwämän ja cuin hän kylwi langeisit muutamat tien
oheen ja ne tallattin ja taiwan linnut söit sen.
UT1548 5. Ulosmeni kylueijä henen Siemeniens kyluemen/ Ja quin hen kylui/ langesit mutamat
Tien ohen/ ia ne tallattin/ ia Taiuas alda Linnut ylessöit sen.
Ulos meni kylwäjä hänen siemeniänsä kylwämään/ Ja kuin hän kylwi/ lankesi muutamat tien oheen/
ja ne tallattiin/ ja taiwasalta linnut ylössöit sen.
Ref2016NTSve 5. En såningsman gick ut för att så sin säd. Och då han sådde föll en del vid
vägen och blev nertrampat, och himlens fåglar åt upp det.
6
TR Scriverer 6. καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐπὶ τὴν πέτραν, καὶ φυὲν ἐξηράνθη, διὰ τὸ μὴ ἔχειν
ἰκμάδα.
Gr-East 6. καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐπὶ τὴν πέτραν, καὶ φυὲν ἐξηράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα·

καὶ

ἕτερον ἔπεσεν ἐπὶ

τὸ

μὴ

τὴν

πέτραν καὶ

φυὲν

ἐξηράνθη

διὰ

kai
heteron epesen epi
petran kai
fyen
tēn
eksēranthē dia
G2532 G2087 G4098 G1909 G3588 G4073 G2532 G5453
G1223
G3583
ja
toiset putosi
kalliolle ja
noustuaan oraalle ne kuivettui kun

ἔχειν

ἰκμάδα

to
echein ikmada
mē
G3588 G3361 G2192 G2429
niillä ei
ollut
kosteutta
TKIS 6 Osa putosi kalliolle ja noustuaan oraalle se kuivettui, kun sillä ei ollut kosteutta.
FiSTLK2017 6. Osa putosi kalliolle, ja noustuaan oraalle se kuivettui, koska sillä ei ollut kosteutta.
Biblia1776 6. Ja muutama lankesi kivistöön, ja kuin se tuli ylös, kuivettui se, ettei ollut märkyyttä.
CPR1642 6. Ja muutamat langeisit kiwistöhön ja cosca ne tulit ylös cuiwetuit ne ettei ollut
märkyttä.
UT1548 6. Ja mutamat langesit Kiuen päle/ ia coska ne yleskeuit quiuettui se/ Sille/ ettei henelle
ollut märckyttä.
Ja muutamat lankesit kiwen päälle/ ja koska ne ylös käwit kuiwettui se/ Sillä/ ettei hänellä ollut
märkyyttä.
Ref2016NTSve 6. Och en del föll på stengrunden och när det hade kommit upp torkade det bort,
eftersom det inte hade någon fuktighet.
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TR Scriverer 7. καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι
ἀπέπνιξαν αὐτό.

Gr-East 7. καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι
ἀπέπνιξαν αὐτό.

καὶ

ἕτερον ἔπεσεν ἐν

αἱ

ἄκανθαι

μέσῳ

τῶν

ἀκανθῶν

καὶ

συμφυεῖσαι

kai
heteron epesen en
kai
symfyeisai
mesō tōn
akanthōn
G2532 G2087 G4098 G1722 G3319 G3588 G173
G2532 G4855
ja
osa
putosi
yhdessä kasvaessaan
keskelle
orjantappuroita ja

ἀπέπνιξαν

αὐτό

hai
akanthai
apepniksan auto
G3588 G173
G638
G846
orjantappurat tukahduttivat ne
TKIS 7 Osa putosi orjantappurain sekaan, ja orjantappurat kasvoivat mukana ja tukahuttivat sen.
FiSTLK2017 7. Osa taas putosi orjantappuroiden sekaan, ja orjantappurat kasvoivat mukana ja
tukahduttivat sen.
Biblia1776 7. Ja muutama lankesi orjantappuroihin, ja orjantappurat ynnä kävivät ylös ja
tukahduttivat sen.
CPR1642 7. Ja muutamat langeisit orjantappuroihin ja orjantappurat ynnä ylöskäwit ja tucahutit
ne.
UT1548 7. Ja mwtamat langesit Orientappuroiten sekan/ ia Orientappurat ynne yleskeuit ia
tucahutit ne.
Ja muutamat lankesit orjantappuroitten sekaan/ ja orjantappurat ynnä ylöskäwit ja tukahdutit ne.
Ref2016NTSve 7. Och en del föll bland törnen och törnena växte upp samtidigt med det och
kvävde det.
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TR Scriverer 8. καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, καὶ φυὲν ἐποίησε καρπὸν
ἑκατονταπλασίονα. ταῦτα λέγων ἐφώνει, Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.
Gr-East 8. καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, καὶ φυὲν ἐποίησε καρπὸν
ἑκατονταπλασίονα. ταῦτα λέγων ἐφώνει· Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.
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TKIS 8 Mutta osa putosi hyvään maahan ja nousi oraalle ja teki satakertaisen hedelmän." Tämän
sanottuaan Hän huusi: "Jolla on korvat kuulla, hän kuulkoon!”
FiSTLK2017 8. Mutta osa putosi hyvään maahan, kasvoi ja teki satakertaisen hedelmän." Tämän
sanottuaan hän lausui suurella äänellä: "Jolla on korvat kuulla, se kuulkoon."
Biblia1776 8. Ja muutama lankesi hyvään maahan, ja kuin se kävi ylös, teki se satakertaisen
hedelmän. Kuin hän tämän sanoi, huusi hän: jolla on korvat kuulla, se kuulkaan.
CPR1642 8. Ja muutamat langeisit hywän maahan ja ne tulit ylös ja teit satakertaisen hedelmän.
Cosca hän tämän sanoi huusi hän: jolla on corwat cuulla se cuulcan.
UT1548 8. Ja mwtamat langesit hyuen Mahan/ ia ne yleskeuit ia teit Satakerdhaisen hedhelmen.
Coska hen temen sanoi/ hwsi hen/ Jolla on Coruat cwlla/ se cwlkaan.
Ja muutamat lankesit hywään maahan/ ja ne ylös käwit ja teit satakertaisen hedelmän. Koska hän
tämän sanoi/ huusi hän/ Jolla on korwat kuulla/ se kuulkaan.
Ref2016NTSve 8. Och en del föll i den goda jorden, och det växte upp och gav hundrafaldig skörd.
Då han sa detta, ropade han: Den som har öron till att höra, han må höra.
9
TR Scriverer 9. Ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, λέγοντες, Τίς εἴη ἡ παραβολὴ

αὕτη
Gr-East 9. Ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· Τίς εἴη ἡ παραβολή αὕτη;.
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TKIS 9 Hänen opetuslapsensa kysyivät Häneltä (sanoen): ”Mitä tämä vertaus merkitsee?”
FiSTLK2017 9. Hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä, mitä tämä vertaus merkitsee.
Biblia1776 9. Niin hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä, sanoen: mikä olis tämä vertaus?
CPR1642 9. NIjn hänen Opetuslapsens kysyit häneldä sanoden: mikä olis tämä wertaus?

UT1548 9. Nin kysyit henen Opetuslapsens henelde/ sanoden/ Mike olis teme Werthaus?
Niin kysyit hänen opetuslapsensa häneltä/ sanoen/ Mikä oli tämä wertaus?
Ref2016NTSve 9. Då frågade hans lärjungar honom och sa: Vad betyder denna liknelse?
10
TR Scriverer 10. ὁ δὲ εἶπεν, Ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ•

τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν παραβολαῖς, ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσι, καὶ ἀκούοντες μὴ συνιῶσιν.
Gr-East 10. ὁ δὲ εἶπεν· Ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τοῖς
δὲ λοιποῖς ἐν παραβολαῖς, ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσι καὶ ἀκούοντες μὴ συνιῶσιν.
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TKIS 10 Hän sanoi: ”Teidän on annettu tuntea Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille
puhun vertauksin, jotta he näkevinä eivät näkisi ja kuulevina eivät ymmärtäisi.
FiSTLK2017 10. Hän sanoi: "Teidän on annettu tuntea Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta
muille ne esitetään vertauksilla, että he, vaikka näkevät, eivät näkisi, ja vaikka kuulevat, eivät
ymmärtäisi.
Biblia1776 10. Niin hän sanoi: teille on annettu tuta Jumalan valtakunnan salaudet, mutta muille
vertausten kautta, ettei heidän sitä pitäis näkemän, vaikka näkisivät, eikä ymmärtämän, vaikka he
kuulisivat.
CPR1642 10. Hän sanoi: teille on annettu tuta Jumalan waldacunnan salautta mutta muille
wertausten cautta ettei heidän sitä pidäis näkemän waicka he näkisit eikä ymmärtämän waicka
he cuulisit.
UT1548 10. Nin hen sanoi/ Teille on annettu tuta JUMALAN Waldakunnan salaus/ Mutta muille
wertauxen cautta/ Ettei heiden site näkemen pideis waicka he näkisit/ Ja ei ymmerdhe/ waicka
he cwleuat.
Niin hän sanoi/ Teille on annettu tuta JUMALAN waltakunnan salaus/ Mutta muille wertauksen
kautta/ Ettei heidän sitä näkemän pitäisi waikka he näkisit/ Ja ei ymmärrä/ waikka he kuulewat.

Ref2016NTSve 10. Och han sa: Åt er är det givet att få veta Guds rikes hemligheter, men åt de
andra ges det genom liknelser, för att de med seende ögon inget ska se och med hörande öron
inget ska förstå.
11 TR Scriverer 11. ἔστι δὲ αὕτη ἡ παραβολή• ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ.
Gr-East 11. Ἔστι δὲ αὕτη ἡ παραβολή· ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ·
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TKIS 11 Vertaus on tämä: Siemen on Jumalan sana.
FiSTLK2017 11. Vertaus on tämä: siemen on Jumalan sana.
Biblia1776 11. Mutta tämä on vertaus: siemen on Jumalan sana.
CPR1642 11. Tämä on se wertaus: Siemen on Jumalan sana.
UT1548 11. Nin on sis teme se Wertaus. Se Siemen on JUMALAN Sana.
Niin on siis tämä wertaus. Se siemen on JUMALAN sana.
Ref2016NTSve 11. Och detta är (vad) liknelsen (betyder): Säden är Guds ord.
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TR Scriverer 12. οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδὸν εἰσὶν οἱ ἀκούοντες, εἶτα ἔρχεται ὁ διάβολος καὶ
αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν, ἵνα μὴ πιστεύσαντες σωθῶσιν.
Gr-East 12. οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδόν εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, εἶτα ἔρχεται ὁ διάβολος καὶ αἴρει
τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν, ἵνα μὴ πιστεύσαντες σωθῶσιν.
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TKIS 12 Jotka tien viereen putosivat * kuvaavat niitä,* jotka kuulevat; sitten paholainen tulee ja
ottaa pois sanan heidän sydämestään, jotteivät he uskoisi pelastuakseen.
FiSTLK2017 12. Se, mikä tien varteen putosi, on ne, jotka kuulevat, mutta sitten perkele tulee ja
ottaa sanan pois heidän sydämestään, etteivät uskoisi ja pelastuisi.
Biblia1776 12. Mutta jotka tien oheen, ovat ne, jotka kuulevat; sitte tulee perkele ja ottaa sanan
heidän sydämestänsä, ettei he uskoisi ja vapaaksi tulisi.
CPR1642 12. Mutta jotca tien oheen langeisit owat ne jotca cuulewat sijtte tule Perkele ja otta
sanan heidän sydämistäns ettei he uscois ja wapaxi tulis.
UT1548 12. Mutta iotca Tien ohen langesit ne ouat/ iotca cwleuat/ sijtte tulepi Perkele ia ottapi
Sanan heiden sydhemestens ettei he vskodhen wapaxi tulisi.
Mutta jotka tien oheen lankesit ne owat/ jotka kuulewat/ sitten tuleepi perkele ja ottaapi sanan
heidän sydämestänsä ettei he uskoen wapaaksi tulisi.
Ref2016NTSve 12. Och de vid vägkanten är de som hör, men sedan kommer djävulen och tar bort
ordet från deras hjärtan, för att de inte ska tro och bli frälsta.
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TR Scriverer 13. οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας οἳ, ὅταν ἀκούσωσι, μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν λόγον,

καὶ οὗτοι ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν, οἳ πρὸς καιρὸν πιστεύουσι, καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ
ἀφίστανται.
Gr-East 13. οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας οἳ ὅταν ἀκούσωσι, μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν λόγον, καὶ

οὗτοι ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν, οἳ πρὸς καιρὸν πιστεύουσι καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ
ἀφίστανται.
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TKIS 13 Jotka kalliolle putosivat *kuvaavat niitä,* jotka kuullessaan ottavat sanan ilolla vastaan,
mutta heillä ei ole juurta. He uskovat joksikin aikaa ja kiusauksen hetkellä luopuvat.
FiSTLK2017 13. Se osa, mikä kalliolle putosi, on ne, jotka kuullessaan sanan ottavat sen ilolla
vastaan, mutta koska heillä ei ole juurta, he uskovat vain ajaksi ja luopuvat kiusauksen hetkellä.
Biblia1776 13. Mutta jotka kivistöön, ovat ne, kuin he kuulevat, ottavat he sanan ilolla vastaan; ja
ei heillä ole juurta, hetkeksi he uskovat, ja kiusauksen ajalla lankeevat pois.
CPR1642 13. Mutta jotca kiwistöhön owat ne cosca he cuulewat ottawat he sanan ilolla wastan
ja ei heillä ole juurta hetkexi he uscowat ja kiusauxen ajalla poislangewat.
UT1548 13. Mutta iotca Kiuen päle/ ouat ne/ coska he cwleuat/ ottauat he ilon cansa Sanan
wastan/ ia ei ole heille iurta/ Hetkexi he vskouat/ ia kiusauxen aijalla he poislangeuat.
Mutta jotka kiwen päälle/ owat ne/ koska he kuulewat/ ottawat he ilon kanssa sanan wastaan/ ja ei
ole heillä juurta/ Hetkeksi he uskowat/ ja kiusauksen ajalla he pois lankeawat.
Ref2016NTSve 13. Och de på stengrunden (är de) som när de hör tar emot ordet med glädje. Men
de har ingen rot. De tror till en tid men i prövningens stund avfaller de.
14
TR Scriverer 14. τὸ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας πεσόν, οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ

μεριμνῶν καὶ πλούτου καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου πορευόμενοι συμπνίγονται, καὶ οὐ
τελεσφοροῦσι.
Gr-East 14. τὸ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας πεσόν, οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ μεριμνῶν
καὶ πλούτου καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου πορευόμενοι συμπνίγονται καὶ οὐ τελεσφοροῦσι.
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TKIS 14 Mikä taas orjantappuroihin putosi *kuvaa niitä,* jotka kuulevat, mutta vaeltaessaan
tukehtuvat elämän huoliin, rikkauteen ja nautintoihin, eivätkä tuota kypsää hedelmää.
FiSTLK2017 14. Orjantappuroihin pudonnut osa on ne, jotka kuulevat, mutta vaeltaessaan
tukehtuvat tämän elämän huoliin, rikkauteen ja nautintoihin, eivätkä tuota kypsää hedelmää.
Biblia1776 14. Mutta se mikä orjantappuroihin lankesi, ovat ne, jotka kuulevat, ja menevät pois, ja
tukahutetaan surusta, rikkaudesta ja elämän hekumasta, eikä kanna hedelmää.
CPR1642 14. Mutta jotca orjantappuroihin langeisit owat ne jotca cuulewat ja poismenewät ja
tucahutetan surusta rickaudesta ja elämän hecumasta eikä canna hedelmätä.
UT1548 14. Mutta iotca Orientappuroin langesit/ ouat ne quin cwlit/ ia poismeneuet Surusta/
Rickaudhesta/ ia Elemen hecumast tucahutetan/ eike hedhelmete canna.
Mutta jotka orjantappuroin lankesit/ owat ne kuin kuulit/ ja pois menewät surusta/ rikkaudesta/ ja
elämän hekumasta tukahdutetaan/ eikä hedelmätä kanna.
Ref2016NTSve 14. Och det som föll bland törnena, det är de som hör men under vandringen
kvävs av omsorger och rikedom och livets njutningar och bär inte mogen frukt.
15
TR Scriverer 15. τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ, οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ,
ἀκούσαντες τὸν λόγον κατέχουσι, καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ.
Gr-East 15. τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ, οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ ἀκούσαντες
τὸν λόγον κατέχουσι καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ.
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TKIS 15 Mutta mikä hyvään maahan putosi, *kuvaa niitä,* jotka kuultuaan säilyttävät sanan
jalossa ja hyvässä sydämessä ja kantavat hedelmän kärsivällisyydessä.
FiSTLK2017 15. Mutta hyvään maahan pudonnut osa on ne, jotka sanan kuultuaan säilyttävät sen
vilpittömässä ja hyvässä sydämessä ja tuottavat hedelmän kärsivällisyydessä.

Biblia1776 15. Mutta jotka hyvään maahan, ovat ne, jotka sanan kuulevat ja kätkevät hyvällä ja
toimellisella sydämellä, ja saattavat hedelmän kärsivällisyydessä.
CPR1642 15. Mutta jotca hywän maahan owat ne jotca sanan cuulewat ja kätkewät hywällä ja
toimellisella sydämellä ja saattawat hedelmän kärsimises.
UT1548 15. Mutta iotca hyuen Mahan/ ouat ne/ iotca Sanan cwleuat ia kätkeuet hyues ia
toimelises sydhemes/ ia saattauat hedhelmen Kersimises.
Mutta jotka hywään maahan/ owat ne/ jotka sanan kuulewat ja kätkewät hywässä ja toimellisessa
sydämessä/ ja saattawat hedelmän kärsimisessä.
Ref2016NTSve 15. Men det som föll i den goda jorden är de som hör ordet och behåller det i ett
uppriktigt och gott hjärta och bär frukt med uthållighet.
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TR Scriverer 16. Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας, καλύπτει αὐτὸν σκεύει, ἢ ὑποκάτω κλίνης
τίθησιν, ἀλλ’ ἐπὶ λυχνίας ἐπιτίθησιν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι βλέπωσι τὸ φῶς.
Gr-East 16. Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας καλύπτει αὐτὸν σκεύει ἢ ὑποκάτω κλίνης τίθησιν,
ἀλλ’ ἐπὶ λυχνίας ἐπιτίθησιν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι βλέπωσι τὸ φῶς.
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TKIS 16 Ei kukaan, joka on sytyttänyt lampun, peitä sitä astialla tai pane vuoteen alle, vaan
asettaa sen lampunjalkaan, jotta sisälle tulijat näkisivät valon.
FiSTLK2017 16. Ei kukaan, joka sytyttää lampun, peitä sitä astialla tai pane vuoteen alle, vaan
panee sen lampunjalkaan, että sisälle tulijat näkisivät valon.
Biblia1776 16. Niin ei kenkään, joka kynttilän sytyttää, peitä sitä astialla eli pane pöydän alle;
mutta panee sen kynttilänjalkaan, että sisälle tulevaiset näkisivät valkeuden.
CPR1642 16. EI sytytä kengän kyntilätä ja pane astian eli pengin ala mutta hän pane sen
kyntiläjalcan että sisälletulewaiset näkisit walkeuden.

UT1548 16. Eikengen coska hen Kyntelen sytytte peite site Astian ala/ eli pane site Penkin ala/
mutta hen pane sen Kyntelen ialghan päle/ Senpäle ette sisellemeneueiset näkisit walkiudhen.
Ei kenkään koska hän kynttilän sytyttää peitä sitä astian alle/ eli pane sitä penkin alle/ mutta hän
panee sen kynttilän jalan päälle/ Sen päälle että sisälle menewäiset näkisit walkeuden.
Ref2016NTSve 16. Och ingen tänder ett ljus och gömmer det under ett kärl eller sätter (det) under
en bänk, utan man sätter (det) på en ljusstake, för att de som kommer in ska se ljuset.
17
TR Scriverer 17. οὐ γάρ ἐστι κρυπτόν, ὃ οὐ φανερὸν γενήσεται• οὐδὲ ἀπόκρυφον, ὃ οὐ
γνωσθήσεται καὶ εἰς φανερὸν ἔλθῃ.
Gr-East 17. οὐ γάρ ἐστι κρυπτὸν ὃ οὐ φανερὸν γενήσεται, οὐδὲ ἀπόκρυφον ὃ οὐ
γνωσθήσεται καὶ εἰς φανερὸν ἔλθῃ.
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TKIS 17 Sillä ei ole salattua, mikä ei tule ilmi, eikä kätkettyä, mikä ei tule tunnetuksi ja joudu
valoon.
FiSTLK2017 17. Sillä ei ole mitään salattua, mikä ei tule ilmi, eikä kätkettyä, mikä ei tule
tunnetuksi ja joudu päivän valoon.
Biblia1776 17. Sillä ei ole mitään salattu, joka ei ilmi tule, eikä peitetty, joka ei tiettäväksi ja julki
tule.
CPR1642 17. Sillä ei ole mitän salattu joca ei ilmei tule eikä peitetty joca ei tiettäwäxi ja julki tule.
UT1548 17. Sille ei miten ole sala/ ioca ei ilmei tule/ eike peitetty/ ioca ei tietteuexi tule/ Ja
iulkisexi on tuleua.
Sillä ei mitään ole salaa/ joka ei ilmi tule/ eikä peitetty/ joka ei tiettäwäksi tule/ Ja julkiseksi on
tulewa.
Ref2016NTSve 17. För inget är dolt som inte ska bli uppenbarat. Och inget är gömt som inte ska
bli känt och komma i dagen.
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TR Scriverer 18. βλέπετε οὖν πῶς ἀκούετε• ὃς γὰρ ἂν ἔχῃ, δοθήσεται αὐτῷ• καὶ ὃς ἂν μὴ
ἔχῃ, καὶ ὃ δοκεῖ ἔχειν ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ.

Gr-East 18. βλέπετε οὖν πῶς ἀκούετε· ὃς γὰρ ἐὰν ἔχῃ, δοθήσεται αὐτῷ, καὶ ὃς ἐὰν μὴ ἔχῃ,
καὶ ὃ δοκεῖ ἔχειν ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ.
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TKIS 18 Ottakaa siis vaari, kuinka kuulette. Jolla näet on, sille annetaan, ja jolla ei ole, siltä
otetaan pois sekin, minkä hän luulee omistavansa."
FiSTLK2017 18. Katsokaa siis, kuinka kuulette. Sillä sille, jolla on, annetaan, mutta siltä, jolla ei
ole, otetaan pois sekin, minkä hän luulee olevan itsellään."
Biblia1776 18. Katsokaat siis, kuinka te kuulette; sillä jolla on, hänelle pitää annettaman: jolla taas
ei ole, sekin kuin hänellä näkyy olevan, otetaan häneltä pois.
CPR1642 18. Nijn cadzocat sijs cuinga te cuuletta: sillä jolla on hänelle pitä annettaman jolla taas
ei ole sekin jonga hän luule hänens olewan otetan häneldä pois.
UT1548 18. Nin catzocat sis quinga te cwletta. Sille ette iolla ombi henelle pite annettaman/ iolla
taas ei ole/ se mös ionga hen lwle henens oleuan poisotetan henelde.
Niin katsokaat siis kuinka te kuulette. Sillä että jolla ompi hänelle pitää annettaman/ jolla taas ei ole/
se myös jonka hän luulee hänens olewan pois otetaan häneltä.
Ref2016NTSve 18. Var därför noga med hur ni lyssnar. För den som har, åt honom ska bli givet,
och den som inte har, från honom ska tas också det han tror sig ha.
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TR Scriverer 19. Παρεγένοντο δὲ πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ οὐκ
ἠδύναντο συντυχεῖν αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον.
Gr-East 19. Παρεγένοντο δὲ πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἠδύναντο
συντυχεῖν αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον.
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TKIS 19 Hänen äitinsä ja veljensä tulivat Hänen luokseen, mutta eivät väentungokselta päässeet
Häntä tapaamaan.
FiSTLK2017 19. Hänen äitinsä ja veljensä tulivat häntä tapaamaan, mutta eivät päässeet
väentungokselta hänen luokseen.
Biblia1776 19. Niin tulivat hänen äitinsä ja veljensä hänen tykönsä, eikä saaneet häntä puhutella
kansalta.
CPR1642 19. NIjn tulit hänen äitins ja weljens eikä pääsnet hänen tygöns Canssalda.
UT1548 19. Nin tulit henen tygens henen Eitins ia weliens/ ia eiuet päszneet hene' tygens
Ca'ssalda.
Niin tulit hänen tykönsä hänen äitinsä ja weljensä/ ja eiwät päässeet hänen tykönsä kansalta.
Ref2016NTSve 19. Så kom hans mor och hans bröder till honom, men de kunde inte komma fram
till honom för folkmassans skull.
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TR Scriverer 20. καὶ ἀπηγγέλη αὐτῷ, λέγοντων, Ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου
ἑστήκασιν ἔξω, ἰδεῖν σε θέλοντες.
Gr-East 20. καὶ ἀπηγγέλη αὐτῷ λεγόντων· Ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἑστήκασιν
ἔξω ἰδεῖν σε θέλοντες.
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TKIS 20 Hänelle kerrottiin (sanoen): "Äitisi ja veljesi seisovat ulkona ja tahtovat nähdä sinut."
FiSTLK2017 20. Hänelle ilmoitettiin sanoen: "Äitisi ja veljesi seisovat ulkona ja tahtovat nähdä
sinua."

Biblia1776 20. Ja se ilmoitettiin hänelle, sanoen: sinun äitis ja veljes seisovat ulkona ja tahtovat
sinua nähdä.
CPR1642 20. Ja se sanottin hänelle: sinun äitis ja weljes seisowat ulcona ja tahtowat sinua
nähdä.
UT1548 20. Ja se sanottin henelle/ Sinun Eites ia sinun welies vlcona seisouat/ ia tactouat sinua
nähdä.
Ja se sanottiin hänelle/ Sinun äitisi ja sinun weljesi ulkona seisowat/ ja tahtowat sinua nähdä.
Ref2016NTSve 20. Då blev det berättat för honom (av några) som sa: Din mor och dina bröder
står här utanför och vill träffa dig.
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TR Scriverer 21. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε πρὸς αὐτούς, Μήτηρ μου καὶ ἀδελφοί μου οὗτοί
εἰσιν, οἱ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ ἀκούοντες καὶ ποιοῦντες αὐτόν.
Gr-East 21. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς· Μήτηρ μου καὶ ἀδελφοί μου οὗτοί εἰσιν
οἱ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ ἀκούοντες καὶ ποιοῦντες αὐτόν.
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TKIS 21 Mutta Hän vastasi ja sanoi heille: "Äitini ja veljeni ovat nämä, jotka kuulevat Jumalan
sanan ja tekevät sen mukaan."
FiSTLK2017 21. Mutta hän vastasi ja sanoi heille: "Äitini ja veljeni ovat nämä, jotka kuulevat
Jumalan sanan ja sitä noudattavat."

Biblia1776 21. Niin hän vastasi ja sanoi heille: minun äitini ja veljeni ovat ne, jotka Jumalan sanan
kuulevat ja tekevät sen.
CPR1642 21. Nijn hän wastais ja sanoi heille: minun äitin ja weljen owat ne jotca Jumalan sanan
cuulewat ja tekewät.
UT1548 21. Nin wastasi hen ia sanoi heiden tygens/ Minun Eiten ia welieni ouat ne/ iotca
JUMALAN Sanan cwleuat ia tekeuet sen.
Niin wastasi hän ja sanoi heidän tykönsä/ Minun äitini ja weljeni owat ne/ jotka JUMALAN sanan
kuulewat ja tekewät sen.
Ref2016NTSve 21. Men han svarade och sa till dem: Min mor och mina bröder är dessa som hör
Guds ord och gör det.

22
TR Scriverer 22. Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν, καὶ αὐτὸς ἐνέβη εἰς πλοῖον καὶ οἱ
μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, Διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν τῆς λίμνης• καὶ
ἀνήχθησαν.
Gr-East 22. Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν καὶ αὐτὸς ἐνέβη εἰς πλοῖον καὶ οἱ μαθηταὶ
αὐτοῦ, καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς· Διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν τῆς λίμνης· καὶ ἀνήχθησαν.
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TKIS 22 Tapahtui eräänä päivänä, että Hän astui opetuslapsineen veneeseen ja sanoi heille:
"Menkäämme järven tuolle puolen." Niin he lähtivät vesille.
FiSTLK2017 22. Tapahtui eräänä päivänä, että hän astui opetuslapsineen veneeseen ja sanoi
heille: "Menkäämme järven tuolle puolen!" He lähtivät vesille.
Biblia1776 22. Ja yhtenä päivänä tapahtui, että hän haahteen astui ja hänen opetuslapsensa, ja
sanoi heille: menkäämme ylitse toiselle rannalle, ja he menivät.
CPR1642 22. JA yhtenä päiwänä tapahtui että hän hahten astui Opetuslastens cansa ja sanoi
heille: mengämme ylidzen toiselle rannalle: ja he laskit maalda.
UT1548 22. Ja se tapactui ychten peiuen/ ette hen Hacten astui ynne Opetuslastens cansa ia
sanoi heiden tygens/ Mengeme ylitzen toiselle rannalle. Ja he laskit maalda.
Ja se tapahtui yhtenä päiwänä/ että hän haahteen astui ynnä opetuslastensa kanssa ja sanoi heidän
tykönsä/ Menkäämme ylitsen toiselle rannalle. ja he laskit maalta.
Ref2016NTSve 22. Så hände det en dag, att han steg i en båt tillsammans med sina lärjungar och
sa till dem: Låt oss fara över till andra sidan sjön. Och de lade ut.
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TR Scriverer 23. πλεόντων δὲ αὐτῶν ἀφύπνωσε• καὶ κατέβη λαῖλαψ ἀνέμου εἰς τὴν
λίμνην, καὶ συνεπληροῦντο, καὶ ἐκινδύνευον.

Gr-East 23. πλεόντων δὲ αὐτῶν ἀφύπνωσε. καὶ κατέβη λαῖλαψ ἀνέμου εἰς τὴν λίμνην, καὶ
συνεπληροῦντο καὶ ἐκινδύνευον.
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TKIS 23 Mutta heidän purjehtiessaan Hän nukahti. Ja alas järvelle syöksyi myrskytuuli ja *vene
täyttyi* vedellä, ja he olivat vaarassa.
FiSTLK2017 23. Heidän purjehtiessaan hän nukahti. Mutta alas järvelle syöksyi myrskytuuli, ja
vene tuli vettä täyteen, ja he olivat vaarassa.
Biblia1776 23. Mutta kuin he purjehtivat, niin hän nukkui, ja tuulispää nosti aallon meressä; ja he
laineilta täytettiin, ja olivat suuressa hädässä.
CPR1642 23. Cosca he purjetit nijn hän nuckui ja tuulispää nosti allon meres ja lainet löit heidän
ylidzens ja he olit suures hädäs.
UT1548 23. Nin coska he purietit/ nuckui hen. Ja Twlispä nosti Aallon meres/ ia lainet heiden
ylitzenlöit/ ia he olit swres hädhes.
Niin koska he purjehdit/ nukkui hän. Ja tuulispää nosti aallon meressä/ ja laineet heidän ylitse löit/
ja he olit suuressa hädässä.
Ref2016NTSve 23. Men medan de seglade, somnade han. Då kom en stormvind ner över sjön
och båten fylldes (med vatten), och de var i fara.
24
TR Scriverer 24. προσελθόντες δὲ διήγειραν αὐτόν, λέγοντες, Ἐπιστάτα, ἐπιστάτα,
ἀπολλύμεθα. ὁ δὲ ἐγερθεὶς ἐπετίμησε τῷ ἀνέμῳ καὶ τῷ κλύδωνι τοῦ ὕδατος• καὶ
ἐπαύσαντο, καὶ ἐγένετο γαλήνη.
Gr-East 24. προσελθόντες δὲ διήγειραν αὐτὸν λέγοντες· Ἐπιστάτα ἐπιστάτα, ἀπολλύμεθα!

ὁ δὲ ἐγερθεὶς ἐπετίμησε τῷ ἀνέμῳ καὶ τῷ κλύδωνι τοῦ ὕδατος, καὶ ἐπαύσαντο, καὶ
ἐγένετο γαλήνη.
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TKIS 24 Niin he menivät ja herättivät Hänet sanoen: "Mestari, mestari, me hukumme!" Herättyään
Hän nuhteli tuulta ja veden aallokkoa. Ne asettuivat ja tuli tyyni.
FiSTLK2017 24. He menivät ja herättivät hänet sanoen: "Mestari, mestari, hukumme!" Herättyään
hän nuhteli tuulta ja veden aaltoja; ja ne asettuivat, ja tuli tyyntä.
Biblia1776 24. Niin he menivät ja herättivät häntä sanoen: Mestari, Mestari! me hukumme. Niin
hän nousi ylös, nuhteli tuulta ja veden aaltoa; ja ne lakkasivat, ja tuli tyveneksi.
CPR1642 24. Nijn he menit hänen tygöns ja herätit händä sanoden: Mestari Mestari me
hucumma. Nijn hän nousi ylös nuhteli tuulda ja aldo ja ne lackaisit ja tuli tywenexi.
UT1548 24. Nin he astuit henen tygens/ ia heräytit henen sanoden/ Mestari/ Mestari/ me hukum.
Nin hen ylesnousi nuchteli twlda/ ia wedhen ilma. Ja ne lackasit/ ia tuli tywen.
Niin he astuit hänen tykönsä/ ja herätit hänen sanoen/ Mestari/ Mestari/ me hukumme. Niin hän
ylösnousi nuhteli tuulta/ ja weden ilmaa. Ja ne lakkasit/ ja tuli tywen.
Ref2016NTSve 24. Då gick de fram och väckte honom och sa: Mästare, Mästare, vi går under! Då
reste han sig upp och talade strängt till vinden och vattnets vågor och de lade sig och det blev
lugnt.
25
TR Scriverer 25. εἶπε δὲ αὐτοῖς, Ποῦ ἐστιν ἡ πίστις ὑμῶν; φοβηθέντες δὲ ἐθαύμασαν,

λέγοντες πρὸς ἀλλήλους, Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν, ὅτι καὶ τοῖς ἀνέμοις ἐπιτάσσει καὶ τῷ
ὕδατι, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ;
Gr-East 25. εἶπε δὲ αὐτοῖς· Ποῦ ἐστιν ἡ πίστις ὑμῶν; φοβηθέντες δὲ ἐθαύμασαν λέγοντες
πρὸς ἀλλήλους· Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν, ὅτι καὶ τοῖς ἀνέμοις ἐπιτάσσει καὶ τῷ ὕδατι, καὶ
ὑπακούουσιν αὐτῷ;
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TKIS 25 Ja Hän sanoi heille: "Missä on uskonne?" Mutta he pelkäsivät ja ihmettelivät sanoen
toisilleen: "Kuka tämä onkaan, kun Hän käskee sekä tuulia, että vettä, ja ne tottelevat Häntä?"
FiSTLK2017 25. Hän sanoi heille: "Missä on teidän uskonne?" Mutta pelko oli vallannut heidät, ja
he ihmettelivät ja sanoivat toisilleen: "Kuka tämä onkaan, kun hän käskee sekä tuulia että vettä, ja
ne tottelevat häntä?"
Biblia1776 25. Niin hän sanoi heille: kussa teidän uskonne on? Mutta he peljästyivät ja
ihmettelivät, sanoen keskenänsä: kuka siis tämä on? sillä hän käskee myös tuulta ja vettä, ja
nekin ovat hänelle kuuliaiset.
CPR1642 25. Nijn hän sanoi heille: cusa teidän uscon on? mutta he peljästyit ja ihmettelit
keskenäns sanoden: cuca tämä on? sillä hän käske myös tuulda ja wettä ja nekin owat hänelle
cuuliaiset?
UT1548 25. Nin sanoi hen heille/ Cussa teiden vskona on? Mutta he peliestyit ia ihmectelit
keskenens/ sanoden/ Cuca ombi teme? sille hen mös käskepi Twlda ia wettä/ ia he ouat henen
cwliaiset?
Niin sanoi hän heille/ Kussa teidän uskonne on? Mutta he peljästyit ja ihmettelit keskenänsä/
sanoen/ Kuka ompi tämä? sillä hän myös käskeepi tuulta ja wettä/ ja he owat hänen kuuliaiset?
Ref2016NTSve 25. Och han sa till dem: Var är er tro? Men de hade blivit förskräckta och
förundrade och sa till varandra: Vem är då denne? För han befaller till och med vindarna och
vattnet och de lyder honom.
26
TR Scriverer 26. Καὶ κατέπλευσαν εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν, ἥτις ἐστὶν ἀντιπέραν
τῆς Γαλιλαίας.
Gr-East 26. Καὶ κατέπλευσεν εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν, ἥτις ἐστὶν ἀντίπερα τῆς
Γαλιλαίας.
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TKIS 26 Niin he purjehtivat gadaralaisten* alueelle, joka on Galilean vastapäätä.
FiSTLK2017 26. He purjehtivat gadaralaisten alueelle, joka on vastapäätä Galileaa.
Biblia1776 26. Ja he purjehtivat Gadaralaisten maan puoleen, ja joka on Galilean kohdalla.
CPR1642 26. Ja he purjetit Gadarenin maan puoleen joca on Galilean cohdalla.
UT1548 26. Ja he purietit Gadarenin Maan polen ioca ombi Galilean cohdalla.
Ja he purjehdit Gadarenin maan puoleen joka ompi Galilean kohdalla.
Ref2016NTSve 26. Så seglade de ner till gadarenernas land, som ligger mitt emot Galileen.
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TR Scriverer 27. ἐξελθόντι δὲ αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν, ὑπήντησεν αὐτῷ ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως,

ὅς εἶχε δαιμόνια ἐκ χρόνων ἱκανων, καὶ ἱμάτιον οὐκ ἐνεδιδύσκετο, καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ
ἔμενεν, ἀλλ’ ἐν τοῖς μνήμασιν.
Gr-East 27. ἐξελθόντι δὲ αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν ὑπήντησεν αὐτῷ ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως, ὃς

εἶχε δαιμόνια ἐκ χρόνων ἱκανῶν, καὶ ἱμάτιον οὐκ ἐνεδιδύσκετο, καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν,
ἀλλ’ ἐν τοῖς μνήμασιν.
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TKIS 27 Kun Hän nousi maihin tuli Häntä vastaan kaupungista muuan mies, jossa oli *kauan
aikaa ollut riivaajia. Hän ei* pukenut ylleen vaatetta eikä asunut huoneessa, vaan hautaluolissa.
FiSTLK2017 27. Kun hän oli noussut maihin, häntä vastaan tuli kaupungista eräs mies, jossa oli
riivaajia. Hän ei ollut pitkään aikaan pukenut viittaa ylleen eikä asunut huoneessa, vaan
haudoissa.
Biblia1776 27. Ja kuin hän maalle meni, kohtasi hänen kaupungista mies, jolla olivat perkeleet jo
kauvan aikaa olleet, ja joka ei pukenut vaatteita yllensä, eikä ollut huoneessa, vaan haudoissa.
CPR1642 27. JA cuin hän maalle meni cohtais hänen Caupungist yxi mies jolla oli Perkelet jo
cauwan aica ollut ja ei pukenut waatteita päällens eikä ollut huones waan haudois.
UT1548 27. Ja quin hen Hahdest maalla meni/ coctasi Caupungist henen yxi Mies iolla oli
Perkele io cauuan aica/ ia ei pukenut waatet pälens/ eike ollut Honees/ waan Haudhois.
Ja kuin hän haahdesta maalle meni/ kohtasi kaupungista hänen yksi mies jolla oli perkele jo kauan
aikaa/ ja ei pukenut waatteet päällensä/ eikä ollut huoneessa/ waan haudoissa.
Ref2016NTSve 27. När han hade stigit i land, mötte honom en man från staden, vilken sedan en
ganska lång tid var besatt av onda andar och som inte hade några kläder på sig och inte heller
bodde i något hus, utan bland gravarna.
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TR Scriverer 28. ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἀνακράξας, προσέπεσεν αὐτῷ, καὶ φωνῇ μεγάλῃ
εἶπε, Τί ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ, υἱὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέομαί σου, μή με βασανίσῃς.
Gr-East 28. ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν καὶ ἀνακράξας προσέπεσεν αὐτῷ καὶ φωνῇ μεγάλῃ εἶπε·
Τί ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέομαί σου, μή με βασανίσῃς.
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TKIS 28 Nähtyään Jeesuksen hän huutaen heittäytyi Hänen eteensä ja sanoi kovalla äänellä:
"Miksi minuun puutut*, Jeesus, Jumalan, Korkeimman Poika? Rukoilen sinua: älä vaivaa minua."
FiSTLK2017 28. Kun hän näki Jeesuksen, hän huusi ja lankesi maahan hänen eteensä ja sanoi
kovalla äänellä: "Mitä sinulla on minun kanssani tekemistä, Jeesus, Jumalan, Korkeimman,
Poika? Rukoilen sinua: älä vaivaa minua."
Biblia1776 28. Mutta kuin hän näki Jesuksen, huusi hän ja lankesi hänen eteensä maahan, ja
sanoi suurella äänellä: mitä minun on sinun kanssas, Jesus, ylimmäisen Jumalan Poika? Minä
rukoilen sinua, älä minua vaivaa.
CPR1642 28. Cuin hän näki Jesuxen huusi hän ja langeis hänen eteens maahan ja sanoi suurella
änellä: mitä minun on tekemist sinun cansas Jesu ylimmäisen Jumalan Poica? Minä rucoilen
sinua älä minua waiwa.
UT1548 28. Quin hen sis näki Iesusen/ hwsi hen ia mahan langesi henen etens/ ia sanoi swrella
änelle/ Mite minun ombi tekemist sinun cansas Iesu Ylimeisen Jumalan Poica? Mine rucolen
sinua/ ele minua waiwa.
Kuin hän siis näki Jesuksen/ huusi hän ja maahan lankesi hänen eteensä/ ja sanoi suurella äänellä/
mitä minun ompi tekemistä sinun kanssasi Jesus Ylimmäisen Jumalan Poika? Minä rukoilen sinua/
älä minua waiwaa.
Ref2016NTSve 28. Då han fick se Jesus, ropade han och föll ner inför honom och sa med hög
röst: Vad har du med mig att göra, Jesus, (du) den Högste Gudens Son? Jag ber dig, plåga mig
inte,
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TR Scriverer 29. παρήγγειλε γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου•

πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν, καὶ ἐδεσμεῖτο ἁλύσεσι καὶ πέδαις
φυλασσόμενος, καὶ διαρρήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ δαίμονος εἰς τὰς ἐρήμους.
Gr-East 29. παρήγγειλε γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου.

πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν, καὶ ἐδεσμεῖτο ἁλύσεσι καὶ πέδαις
φυλασσόμενος, καὶ διαρρήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ δαίμονος εἰς τὰς ἐρήμους.
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TKIS 29 Hän oli näet käskemäisillään saastaista henkeä lähtemään ulos miehestä. Sillä pitkät
ajat se oli raastanut häntä mukanaan. Häntä oli vartioitu sidottuna kahleilla ja jalkanuorilla. Mutta
hän oli katkonut siteet, ja riivaaja oli kuljettanut hänet autioihin paikkoihin.
FiSTLK2017 29. Sillä hän oli käskemäisillään saastaista henkeä lähtemään ulos miehestä. Sillä
pitkät ajat se oli temponut häntä mukaansa. Hänet oli sidottu kahleisiin ja jalkanuoriin, ja häntä
oli vartioitu, mutta hän oli katkaissut siteet ja kulkeutunut riivaajan ajamana erämaihin.
Biblia1776 29. Sillä hän oli käskenyt riettaisen hengen ihmisestä mennä ulos, joka kauvan aikaa
oli häntä vaivannut: ja hän oli kahleilla sidottu, ja jalkaraudoissa pidetty, ja rikkoi siteet, ja vietiin
perkeleeltä korpeen.
CPR1642 29. Sillä hän oli käskenyt riettaisen hengen ihmisest ulosmennä joca usein oli händä
waiwannut. Ja hän oli cahleilla sidottu ja jalcapuisa pidetty ja rickoi sitet ja wietin Perkeleldä
corpeen.
UT1548 29. Sille hen oli käskenyt sen rietaisen Hengen Inhimisest vlosmenemen/ Sille hen oli
vsein hende waiuanut. Ja hen oli cahleilla sidhottu/ ia Jalcapuisa pidhetty/ Ja rickoi Siteit/ ia
wietin Perkelelda Corpeen.
Sillä hän oli käskenyt sen riettaisen hengen ihmisestä ulosmenemän/ Sillä hän oli usein häntä
waiwannut. Ja hän oli kahleilla sidottu/ ja jalkapuussa pidetty/ Ja rikkoi siteet/ ja wietiin perkeleelta
korpeen.
Ref2016NTSve 29. för han hade befallt den orene anden att fara ut ur mannen. Han hade länge
plågat honom, och mannen hade varit bunden med kedjor och fotbojor och hållits i förvar, men
han hade slitit sönder bojorna och hade av den onde anden drivits ut i öknen.

30
TR Scriverer 30. ἐπηρώτησε δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς, λέγων, Τί σοι ἐστιν ὄνομά; ὁ δὲ εἶπε,
Λεγεών• ὅτι δαιμόνια πολλὰ εἰσῆλθεν εἰς αὐτόν.
Gr-East 30. ἐπηρώτησε δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς λέγων· Τί σοί ἐστιν ὄνομα; ὁ δὲ εἶπε· Λεγεών·
ὅτι δαιμόνια πολλὰ εἰσῆλθεν εἰς αὐτόν·
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TKIS 30 Niin Jeesus kysyi siltä sanoen: "Mikä on nimesi?" Se vastasi: "Leegio", sillä monta
riivaajaa oli mennyt häneen.
FiSTLK2017 30. Jeesus kysyi siltä sanoen: "Mikä on nimesi?" Hän vastasi: "Legioona"; sillä monta
riivaajaa oli mennyt häneen.
Biblia1776 30. Mutta Jesus kysyi häneltä ja sanoi: mikä sinun nimes on? hän sanoi: legio; sillä
monta perkelettä oli häneen mennyt sisälle.
CPR1642 30. JA Jesus kysyi händä ja sanoi: mikä sinun nimes on? hän sanoi: Legio: sillä monda
Perkelettä oli häneen mennyt.
UT1548 30. Ja Iesus kysyi hende ia sanoi/ Mike sinun Nimes on? Nin hen sanoi Legio/ Sille ette
monda Perkelet olit henen sisellens mennyet.
Ja Jesus kysyi häntä ja sanoi/ Mikä sinun nimesi on? Niin hän sanoi legio/ Sillä että monta
perkeleet olit hänen sisällensä menneet.
Ref2016NTSve 30. Då frågade Jesus honom och sa: Vad är ditt namn? Då sa han: Legion. För
många onda andar hade kommit in i honom.
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TR Scriverer 31. καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον ἀπελθεῖν.
Gr-East 31. καὶ παρεκάλει αὐτὸν ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον ἀπελθεῖν.
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TKIS 31 Ja ne pyysivät Häntä, ettei Hän käskisi niitä menemään syvyyteen.

FiSTLK2017 31. Ne pyysivät häntä, ettei hän käskisi niiden mennä syvyyteen.
Biblia1776 31. Ja he rukoilivat häntä, ettei hän käskisi heitä syvyyteen mennä.
CPR1642 31. Ja he rucoilit händä ettei hänen pitänyt käskemän heitä sywyteen mennä.
UT1548 31. Ja he rucolit hende/ ettei henen pitenyt käskemen heite sywytehen menemen.
Ja he rukoilit häntä/ ettei hänen pitänyt käskemän heitä sywyyteen menemän.
Ref2016NTSve 31. Och dessa bad honom, att han inte skulle befalla dem att fara ner i avgrunden.
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TR Scriverer 32. ἦν δὲ ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν βοσκομένων ἐν τῷ ὄρει• καὶ παρεκάλουν
αὐτὸν ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς εἰς ἐκείνους εἰσελθεῖν. καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς.
Gr-East 32. Ἦν δὲ ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν βοσκομένη ἐν τῷ ὄρει· καὶ παρεκάλουν
αὐτὸν ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς εἰς ἐκείνους εἰσελθεῖν· καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς.
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TKIS 32 Siellä oli suuri sikalauma vuorella laitumella, ja riivaajat* pyysivät Häntä, että Hän antaisi
niille luvan mennä sikoihin, ja Hän antoi niille luvan.
FiSTLK2017 32. Siellä oli vuorella suuri sikalauma laitumella. Ne pyysivät häntä, että hän sallisi
heidän mennä sikoihin. Ja hän salli sen niille.
Biblia1776 32. Niin siellä oli suuri lauma sikoja syömässä vuorella. Ja he rukoilivat häntä, että hän
sallis heidän niihin mennä. Ja hän salli heidät.
CPR1642 32. Nijn siellä oli isoi lauma sicoja syömäs wuoren paldas. Ja he rucoilit händä että
hänen piti salliman heidän nijhin mennä. Ja hän salli heitä.
UT1548 32. Nin sielle oli isoij lauma Sicoija szömes Wooren paltas. Ja he rucolit hende/ ette
henen piti salliman heiden nijnen siselle menne. Ja hen salli heite.
Niin siellä oli iso lauma sikoja syömässä wuoren paltaassa. Ja he rukoilit häntä/ että hänen piti
salliman heidän niiden sisälle mennä. Ja hän salli heitä.

Ref2016NTSve 32. Men där gick en stor svinhjord i bet på berget. Då bad de honom, att han
skulle tillåta dem att fara in i dem. Och han tillät dem (det).
33
TR Scriverer 33. ἐξελθόντα δὲ τὰ δαιμόνια ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου εἰσῆλθεν εἰς τοὺς χοίρους•
καὶ ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν λίμνην, καὶ ἀπεπνίγη.
Gr-East 33. ἐξελθόντα δὲ τὰ δαιμόνια ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, καὶ
ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν λίμνην καὶ ἀπεπνίγη.

ἐξελθόντα δὲ

τὰ

δαιμόνια ἀπὸ τοῦ

ἀνθρώπου εἰσῆλθεν

εἰς

τοὺς

ekselthonta de
ta
tous
daimonia apo tou
anthrōpou eisēlthen eis
G575 G3588 G444
G1831
G1161 G3588 G1140
G1519 G3588
G1525
ja lähtivät
riivaajat pois
miehestä
menivät

χοίρους· καὶ

ὥρμησεν

ἡ

ἀγέλη κατὰ

τοῦ

κρημνοῦ

εἰς

τὴν

λίμνην

tou
choirous kai
agelē kata
krēmnou eis
tēn
limnēn
hōrmēsen hē
G5519 G2532 G3729
G2596
G3588
G1519
G3588 G34
G2911
G3588 G3041
sikoihin ja
syöksyi
lauma alas
jyrkännettä
järveen

καὶ

ἀπεπνίγη

kai
apepnigē
G2532 G638
ja
hukkui
TKIS 33 Niin riivaajat lähtivät ulos miehestä ja menivät sikoihin. Silloin lauma syöksyi jyrkännettä
alas järveen ja hukkui.
FiSTLK2017 33. Niin riivaajat lähtivät ulos miehestä ja menivät sikoihin. Silloin lauma syöksyi
jyrkännettä alas järveen ja hukkui.
Biblia1776 33. Niin perkeleet läksivät ulos ihmisestä ja menivät sikoihin, ja lauma syöksi itsensä
äkisti jyrkältä mereen ja läkähtyi.
CPR1642 33. Nijn Perkelet menit ulos sijtä ihmisest ja menit sicoihin. Ja lauma syöxi idzens
mereen ja läkähtyi.
UT1548 33. Nin Perkelet vlosmenit sijte Inhimisest/ ia menit Sicain siselle. Ja se Lauma söxijn
Meren/ ia läkettyi.
Niin perkeleet ulosmenit siitä ihmisestä/ ja meni sikain sisälle. Ja se lauma syöksin mereen/ ja
läkähtyi.
Ref2016NTSve 33. Då for de onda andarna ut ur mannen och for in i svinen. Och hjorden rusade
utför branten ner i sjön och drunknade.
34
TR Scriverer 34. ἰδόντες δὲ οἱ βόσκοντες τὸ γεγενημένον ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες
ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν, καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς.

Gr-East 34. ἰδόντες δὲ οἱ βόσκοντες τὸ γεγενημένον ἔφυγον, καὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν
καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς.
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TKIS 34 Nähtyään, mitä oli tapahtunut paimentajat pakenivat ja (menivät ja) kertoivat siitä
kaupungissa ja maataloissa.
FiSTLK2017 34. Mutta nähtyään, mitä oli tapahtunut, paimenet pakenivat ja kertoivat siitä
kaupungissa ja maataloissa.
Biblia1776 34. Mutta kuin paimenet näkivät, mitä tapahtui, pakenivat he, menivät pois ja
ilmoittivat sen kaupungissa ja kylissä.
CPR1642 34. Cosca paimenet näit mitä tapahtui pakenit he ja ilmoitit sen Caupungis ja kylis.
UT1548 34. Coska nyt paimenet näit mite sijnä tapachtui/ pakenit he/ ia ilmoitit sen sanoman
Caupungis ia Kylis.
Koska nyt paimenet näit mitä siinä tapahtui/ pakenit he/ ja ilmoitit sen sanoman kaupungissa ja
kylissä.
Ref2016NTSve 34. Men när herdarna såg vad som hade skett, flydde de och gav sig iväg och
berättade (det) i staden och ute på landet.
35
TR Scriverer 35. ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονός• καὶ ἦλθον πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ εὗρον
καθήμενον τὸν ἄνθρωπον ἀφ’ οὗ τὰ δαιμόνια ἐξεληλύθει, ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα
παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ• καὶ ἐφοβήθησαν.
Gr-East 35. ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονὸς, καὶ ἦλθον πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ εὗρον
καθήμενον τὸν ἄνθρωπον, ἀφ’ οὗ τὰ δαιμόνια ἐξεληλύθει, ἱματισμένον καὶ
σωφρονοῦντα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἐφοβήθησαν.
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TKIS 35 Niin ihmiset* tulivat katsomaan mitä oli tapahtunut ja he tulivat Jeesuksen luo ja
tapasivat miehen, josta riivaajat olivat lähteneet, istumassa Jeesuksen jalkain juuressa puettuna
ja täydessä ymmärryksessä, ja he pelkäsivät.
FiSTLK2017 35. Kansa lähti katsomaan, mitä oli tapahtunut, ja he tulivat Jeesuksen luo ja
tapasivat miehen, josta riivaajat olivat lähteneet, istumassa Jeesuksen jalkojen juuressa puettuna
ja täydessä ymmärryksessä, ja he pelästyivät.
Biblia1776 35. Niin he menivät ulos katsomaan sitä, mikä tapahtunut oli, ja tulivat Jesuksen tykö,
ja löysivät sen ihmisen, josta perkeleet lähteneet olivat, istuvan vaatetettuna ja taidossansa
Jesuksen jalkain juuressa; ja he pelkäsivät.
CPR1642 35. Nijn he menit cadzoman mitä tapahtunut oli ja tulit Jesuxen tygö ja löysit sen
ihmisen josta Perkelet lähtenet olit istuwan Jesuxen jalcain juures waatetettuna ja oli mielesäns
ja he pelkäisit.
UT1548 35. Nin he vlosmenit catzoman mite tapachtanut oli/ ia tulit Iesusen tyge/ ia leusit sen
Inhimisen iosta Perkelet vloslectenet olit/ istuuan Iesusen ialcan iures waattetun/ ia mielesens/
ia he pelkesit.
Niin he ulosmenit katsomaan mitä tapahtunut oli/ ja tulit Jesuksen tykö/ ja löysit sen ihmisen josta
perkeleet uloslähteneet olit/ istuwan Jesuksen jalkain juuressa waatettuna/ ja mielessänsä/ ja he
pelkäsit.
Ref2016NTSve 35. Då gick de ut för att se vad som hade hänt och kom till Jesus och fann
mannen, ur vilken de onda andarna hade farit ut, sitta vid Jesu fötter, klädd och vid sina sinnen,
och de blev förskräckta.
36 TR Scriverer 36. ἀπήγγειλαν δὲ αὐτοῖς καὶ οἱ ἰδόντες πῶς ἐσώθη ὁ δαιμονισθείς.
Gr-East 36. ἀπήγγειλαν δὲ αὐτοῖς οἱ ἰδόντες πῶς ἐσώθη ὁ δαιμονισθείς.
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TKIS 36 Ja* (myös) silminnäkijät kertoivat heille, kuinka riivattu oli tullut terveeksi.
FiSTLK2017 36. Mutta silminnäkijät kertoivat heille, kuinka riivattu oli tullut terveeksi.
Biblia1776 36. Mutta myös ne, jotka sen nähneet olivat, ilmoittivat heille, kuinka se perkeleeltä
riivattu oli terveeksi tullut.
CPR1642 36. Ja ne jotca sen nähnet olit ilmoitit heille cuinga rijwattu oli terwexi tullut.
UT1548 36. Ja ne iotca sen nähnet olit/ ilmoitit mös heille quinga se Riuattu oli teruexi tullut.
Ja ne jotka sen nähneet olit/ ilmoitit myös heille kuinka se riiwattu oli terweeksi tullut.
Ref2016NTSve 36. Också de som hade sett (det) talade om för dem, hur han som hade varit
besatt av onda andar hade blivit helad.
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TR Scriverer 37. καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς περιχώρου τῶν Γαδαρηνῶν
ἀπελθεῖν ἀπ’ αὐτῶν, ὅτι φόβῳ μεγάλῳ συνείχοντο• αὐτὸς δὲ ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον
ὑπέστρεψεν.
Gr-East 37. καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς περιχώρου τῶν Γαδαρηνῶν
ἀπελθεῖν ἀπ’ αὐτῶν, ὅτι φόβῳ μεγάλῳ συνείχοντο· αὐτὸς δὲ ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον
ὑπέστρεψεν.
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TKIS 37 Ja koko gadaralaisten* seutukunnan kansa pyysi Häntä poistumaan heidän luotaan, sillä
suuri pelko oli vallannut heidät. Astuttuaan veneeseen Hän meni takaisin.
FiSTLK2017 37. Koko gadaralaisten seudun kansa pyysi häntä poistumaan heidän luotaan, sillä
suuri pelko oli vallannut heidät. Hän astui veneeseen ja palasi takaisin.
Biblia1776 37. Ja kaikki Gadaralaiset lähimaakunnan joukko rukoili häntä menemään pois heidän
tyköänsä; sillä heidän päällensä oli tullut suuri pelko. Niin hän meni haahteen ja tuli jälleen
takaisin.
CPR1642 37. Ja caicki Gadarenin culmacunnan wäki rucoili händä menemän pois heidän tyköns:
sillä heidän päällens oli tullut suuri pelco. Nijn hän meni hahten ja palais jällens.
UT1548 37. Ja rucoli hende caiki Gadarenin culmakunnan Wäki/ ette henen piti heiste
poismenemen. Sille ette heiden pälens oli tullut swri pelco. Nin hen meni Hacten/ ia palasi
iellens.
Ja rukoili häntä kaikki Gadarenin kulmakunnan wäki/ että hänen piti heistä pois menemän. Sillä että
heidän päällensä oli tullut suuri pelko. Niin hän meni haahteen/ ja palasi jällens.
Ref2016NTSve 37. Och allt folket från trakten däromkring i gadarenernas land bad honom att han
skulle gå bort från dem, för stor fruktan hade kommit över dem. Då steg han i båten och vände
tillbaka.
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TR Scriverer 38. ἐδέετο δὲ αὐτοῦ ὁ ἀνὴρ ἀφ’ οὗ ἐξεληλύθει τὰ δαιμόνια εἶναι σὺν αὐτῷ.
ἀπέλυσε δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς, λέγων,
Gr-East 38. ἐδέετο δὲ αὐτοῦ ὁ ἀνὴρ, ἀφ’ οὗ ἐξεληλύθει τὰ δαιμόνια, εἶναι σὺν αὐτῷ·
ἀπέλυσε δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς λέγων·
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TKIS 38 Mutta mies, josta riivaajat olivat lähteneet ulos, pyysi Häneltä saada olla Hänen
kanssaan. Jeesus lähetti hänet kuitenkin luotaan sanoen:
FiSTLK2017 38. Mies, josta riivaajat olivat lähteneet, pyysi häneltä saada olla hänen kanssaan.
Mutta Jeesus lähetti hänet luotaan sanoen:
Biblia1776 38. Mutta mies, josta perkeleet olivat lähteneet ulos, rukoili häntä, että hän sais olla
hänen kanssansa. Mutta Jesus laski hänen pois, sanoen:

CPR1642 38. Ja se mies josta Perkelet olit lähtenet rucoili händä että hän sais olla hänen
cansans. Mutta Jesus lähetti hänen pois
UT1548 38. Nin rucoli hende se Mies/ iosta Perkelet olit vloslectenet/ ette hen sais olla henen
cansans. Mutta Iesus poislehetti henen/ Ja sanoi/
Niin rukoili häntä se mies/ josta perkeleet olit uloslähteneet/ että hän saisi olla hänen kanssansa.
Mutta Jesus pois lähetti hänen/ Ja sanoi/
Ref2016NTSve 38. Men mannen, ur vilken de onda andarna hade farit ut, bad honom att han
skulle få följa honom. Men Jesus skickade iväg honom och sa:
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TR Scriverer 39. Ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου, καὶ διηγοῦ ὅσα ἐποίησέ σοι ὁ Θεός. καὶ
ἀπῆλθε, καθ’ ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς.
Gr-East 39. Ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου καὶ διηγοῦ ὅσα ἐποίησέ σοι ὁ Θεός. καὶ
ἀπῆλθε καθ’ ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς.

ὑπόστρεφε εἰς

τὸν

οἶκόν σου

καὶ

διηγοῦ ὅσα

ἐποίησέ σοι

ὁ

ton
oikon sou
kai
ho
hypostrefe eis
diēgou hosa epoiēse soi
G4671 G3588
G1519 G3588 G3624 G4675 G2532 G1334 G3745 G4160
G5290
mitä on tehnyt sinulle
palaa
kotiisi sinun ja
kerro

Θεός

καὶ

ἀπῆλθε

καθ’

ὅλην

τὴν

πόλιν

κηρύσσων ὅσα

Theos kai
polin
kath
apēlthe
holēn tēn
kēryssōn hosa
G3745
G2316 G2532 G565
G2596 G3650 G3588 G4172
G2784
mitä
Jumala ja
kaupungissajulistaen
hän meni pois kaikkialla koko

ἐποίησεν αὐτῷ ὁ

Ἰησοῦς

epoiēsen autō ho
Iēsous
G4160
G846 G3588 G2424
oli tehnyt hänelle
Jeesus
TKIS 39 ”Palaa kotiisi ja kerro, kuinka suuria Jumala on tehnyt sinulle.” Niin hän meni julistaen
kaikkialla kaupungissa, kuinka suuria Jeesus oli hänelle tehnyt."
FiSTLK2017 39. "Palaa kotiisi ja kerro, kuinka suuria Jumala on sinulle tehnyt." Hän meni ja julisti
kaikkialla kaupungissa, kuinka suuria Jeesus oli hänelle tehnyt.
Biblia1776 39. Palaja kotias ja ilmoita, kuinka suuret työt Jumala sinulle teki. Ja hän meni pois ja
saarnasi ympäri kaiken kaupungin, kuinka suuret työt Jesus hänelle teki.
CPR1642 39. Ja sanoi: palaja cotias ja sano cuinga suuren awun on Jumala sinulle tehnyt. Ja hän
meni pois ja saarnais ymbäri caiken Caupungin mitä Jesus oli hänelle tehnyt.
UT1548 39. palaia Cotias/ ia sano quinga swret asijat Jumala ombi sinulle tehnyt. Ja hen
poismeni/ ia sarnasi ymberi caiken Caupungin/ mitecutakin Iesus oli henelle tehnyt.
palaja kotiasi/ ja sano kuinka suuret asiat Jumala ompi sinulle tehnyt. Ja hän pois meni/ ja saarnasi
ympäri kaiken kaupungin/ mitä kutakin Jesus oli hänelle tehnyt.

Ref2016NTSve 39. Vänd tillbaka hem och berätta vilka (stora) ting Gud har gjort med dig. Och
han gick iväg och förkunnade i hela staden vilka (stora) ting Jesus hade gjort med honom.
40
TR Scriverer 40. Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ὑποστρέψαι τὸν Ἰησοῦν, ἀπεδέξατο αὐτὸν ὁ ὄχλος•
ἦσαν γὰρ πάντες προσδοκῶντες αὐτόν.
Gr-East 40. Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ὑποστρέψαι τὸν Ἰησοῦν ἀπεδέξατο αὐτὸν ὁ ὄχλος· ἦσαν
γὰρ πάντες προσδοκῶντες αὐτόν.
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TKIS 40 Jeesuksen palatessa kansa otti Hänet vastaan, sillä kaikki odottivat Häntä.
FiSTLK2017 40. Kun Jeesus palasi, kansa oli häntä vastassa; sillä kaikki odottivat häntä.
Biblia1776 40. Ja tapahtui, kuin Jesus palasi, otti kansa hänen vastaan; sillä kaikki odottivat
häntä.
CPR1642 40. JA tapahtui cosca Jesus palais rupeis Canssa händä wastan: sillä caicki odotit
händä:
UT1548 40. Ja se tapachtui/ Coska Iesus palasi/ rupeis Canssa hende wastan/ Sille ette caiki
odhotit hende.
Ja se tapahtui/ Koska Jesus palasi/ rupesi kansa häntä wastaan/ Sillä että kaikki odotit häntä.
Ref2016NTSve 40. Och det hände då Jesus hade återvänt, att folket välkomnade honom,
eftersom alla väntade på honom.
41
TR Scriverer 41. καὶ ἰδού, ἦλθεν ἀνὴρ ᾧ ὄνομα Ἰάειρος, καὶ αὐτὸς ἄρχων τῆς συναγωγῆς

ὑπῆρχε, καὶ πεσὼν παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ παρεκάλει αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὸν
οἶκον αὐτοῦ•
Gr-East 41. καὶ ἰδοὺ ἦλθεν ἀνὴρ ᾧ ὄνομα Ἰάειρος, καὶ οὗτος ἄρχων τῆς συναγωγῆς
ὑπῆρχε· καὶ πεσὼν παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ παρεκάλει αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὸν
οἶκον αὐτοῦ,
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TKIS 41 Katso, tuli mies nimeltä Jairus, ja hän oli synagoogan esimies. Heittäytyen Jeesuksen
jalkain juureen hän pyysi Häntä tulemaan kotiinsa.
FiSTLK2017 41. Katso, silloin tuli mies, nimeltä Jairos, joka oli synagogan esimies. Hän lankesi
Jeesuksen jalkojen juureen ja pyysi häntä tulemaan kotiinsa,
Biblia1776 41. Ja katso, mies tuli, jonka nimi oli Jairus, ja se oli synagogan päämies, ja lankesi
Jesuksen jalkain juureen ja rukoili häntä tulemaan huoneesensa.
CPR1642 41. Ja cadzo yxi mies tuli jonga nimi oli Jairus Synagogan Päämies ja langeis Jesuxen
jalcain juuren ja rucoili händä tuleman hänen huonesens:
UT1548 41. Ja catzo/ tuli yxi Mies/ ionga Nimi oli Jairus/ Sinagogan Pämies/ ia langesi Iesusen
Jalcain iuren rucolen hende/ menemen henen Honesens/
Ja katso/ tuli yksi mies/ jonka nimi oli Jairus/ synagogan päämies/ ja lankesi Jesuksen jalkain
juureen rukoillen häntä/ menemään hänen huoneeseensa/
Ref2016NTSve 41. Och se, där kom en man som hette Jairus, och han var föreståndare för
synagogan. Och han föll ner för Jesu fötter och bad honom att han skulle komma till hans hus.
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TR Scriverer 42. ὅτι θυγάτηρ μονογενὴς ἦν αὐτῷ ὡς ἐτῶν δώδεκα, καὶ αὐτὴ ἀπέθνησκεν.
ἐν δὲ τῷ ὑπάγειν αὐτὸν οἱ ὄχλοι συνέπνιγον αὐτόν.
Gr-East 42. ὅτι θυγάτηρ μονογενὴς ἦν αὐτῷ ὡς ἐτῶν δώδεκα καὶ αὕτη ἀπέθνῃσκεν. Ἐν δὲ
τῷ ὑπάγειν αὐτὸν οἱ ὄχλοι συνέπνιγον αὐτόν.
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TKIS 42 Hänellä oli näet ainoa tytär, noin kaksitoistavuotias, ja tämä oli kuolemaisillaan. Mutta
Hänen mennessään kansanjoukko ahdisti Häntä.
FiSTLK2017 42. sillä hänellä oli tytär, ainoa lapsi, noin kaksitoistavuotias, ja tämä oli
kuolemaisillaan. Mutta hänen sinne mennessään väentungos ahdisti häntä.
Biblia1776 42. Sillä hänellä oli ainoa tytär, lähes kahdentoistakymmenen vuotinen, ja se kuoli.
Mutta hänen mennessänsä ahdisti kansa häntä.
CPR1642 42. Sillä hänellä oli ainoa tytär lähes cahdentoistakymmenen wuotinen joca oli
cuolemallans. Ja Canssa ahdisti händä mennes.
UT1548 42. Sille henelle oli ainoa Tyter lehes caxitoistakymen Wotinen/ ia se oli colemallans. Ja
mennesens Canssa adhistit hende.
Sillä hänellä oli ainoa tytär lähes kaksitoistakymmen wuotinen/ ja se oli kuolemaisillansa. Ja
mennessänsä kansa ahdistit häntä.
Ref2016NTSve 42. För han hade endast en dotter, omkring tolv år gammal, och hon låg för
döden. Men medan han var på väg dit, trängde sig folket inpå honom.
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TR Scriverer 43. Καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα, ἥτις εἰς ἰατροὺς
προσαναλώσασα ὅλον τὸν βίον οὐκ ἴσχυσεν ὑπ’ οὐδενὸς θεραπευθῆναι,
Gr-East 43. καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα, ἥτις ἰατροῖς
προσαναλώσασα ὅλον τὸν βίον οὐκ ἴσχυσεν ὑπ’ οὐδενὸς θεραπευθῆναι,
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TKIS 43 Ja oli nainen, jolla oli ollut verenjuoksu kaksitoista vuotta. Hän oli lääkäreille kuluttanut
kaiken omaisuutensa kenenkään voimatta häntä parantaa.
FiSTLK2017 43. Siellä oli nainen, joka oli sairastanut kaksitoista vuotta verenjuoksua ja kuluttanut
lääkäreissä kaiken omaisuutensa, eikä kukaan ollut voinut häntä parantaa.
Biblia1776 43. Ja yksi vaimo, joka oli punaista tautia kaksitoistakymmentä vuotta sairastanut, ja
oli kaiken saatunsa parantajille kuluttanut, ja ei voitu keltään parannettaa;
CPR1642 43. JA yxi waimo joca oli punatautia caxitoistakymmendä wuotta sairastanut ja oli
caiken tawarans Läkäreille culuttanut ja ei woitu keldän paratta.
UT1548 43. Ja yxi Waimo/ ioca oli Punatauti caxitoistakymende wootta pitenyt/ se oli caiki
Tauarans Läkeritten päle culuttanut. Ja eikelden woitu paratta/
Ja yksi waimo/ joka oli punatautia kaksitoista kymmentä wuotta pitänyt/ se oli kaikki tawaransa
lääkäritten päälle kuluttanut. Ja ei keltään woitu parattaa/
Ref2016NTSve 43. Och där fanns en kvinna som hade haft svåra blödningar i tolv år och som
hade gjort av med allt hon ägde på läkare, men inte kunnat bli botad av någon.
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TR Scriverer 44. προσελθοῦσα ὄπισθεν, ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ• καὶ
παραχρῆμα ἔστη ἡ ῥύσις τοῦ αἵματος αὐτῆς.
Gr-East 44. προσελθοῦσα ὄπισθεν ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, καὶ
παραχρῆμα ἔστη ἡ ῥύσις τοῦ αἵματος αὐτῆς.
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TKIS 44 Takaa lähestyen hän kosketti Hänen vaippansa tupsua; ja heti hänen verenjuoksunsa
asettui.
FiSTLK2017 44. Tämä lähestyi takaapäin ja kosketti hänen viittansa tupsua, ja heti hänen
verenjuoksunsa asettui.
Biblia1776 44. Mutta kuin hän kävi takana ja rupesi hänen vaatteensa palteesen, niin kohta hänen
verensä juoksu asettui.
CPR1642 44. Hän käwi tacana ja rupeis hänen waattens paldesen ja cohta hänen werens juoxu
asetui.
UT1548 44. hen keui takana/ ia rupeis henen waatteins paltein/ Ja cochta asettui henen werens
ioxu.
hän käwi takana/ ja rupes hänen waatteinsa palteen/ Ja kohta asettui hänen werensä juoksu.
Ref2016NTSve 44. Hon närmade sig bakifrån och rörde vid hörntofsen av hans mantel, och
genast stannade hennes blödning.
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TR Scriverer 45. καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς, Τίς ὁ ἁψάμενός μου; ἀρνουμένων δὲ πάντων, εἶπεν
ὁ Πέτρος καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ, Ἐπιστάτα, οἱ ὄχλοι συνέχουσί σε καὶ ἀποθλίβουσι, καὶ
λέγεις, Τίς ὁ ἁψάμενος μου;
Gr-East 45. καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς· Τίς ὁ ἁψάμενός μου; ἀρνουμένων δὲ πάντων εἶπεν ὁ
Πέτρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ· Ἐπιστάτα, οἱ ὄχλοι συνέχουσί σε καὶ ἀποθλίβουσι καὶ λέγεις
τίς ὁ ἁψάμενός μου;
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TKIS 45 Niin Jeesus sanoi: "Kuka minua kosketti?" Kaikkien kieltäessä sanoi Pietari ja ne jotka
olivat hänen kanssaan: "Mestari, kansanjoukko ahdistaa ja pusertaa sinua ( ja sinä sanot: 'Kuka
minua kosketti?')"
FiSTLK2017 45. Jeesus sanoi: "Kuka minuun koski?" Mutta kun kaikki kielsivät, sanoi Pietari ja ne,
jotka olivat hänen kanssaan: "Mestari, väentungos ahdistaa ja pusertaa sinua ja kysyt, kuka
minuun koski."
Biblia1776 45. Ja Jesus sanoi: kuka on se, joka minuun rupesi? Mutta kuin he kaikki kielsivät,
sanoi Pietari ja ne, jotka hänen kanssansa olivat: Mestari, kansa ahdistaa ja tunkee sinua, ja sinä
sanot: kuka minuun rupesi?
CPR1642 45. Ja Jesus sanoi: cuca on minuun ruwennut? Cosca he caicki kielsit sanoi Petari ja
jotca hänen cansans olit: Mestari Canssa ahdista ja tunge sinua ja sinä sanot: cuca minuun
rupeis?
UT1548 45. Ja Iesus sanoi/ Cuca ombi minuun ruuenut? Coska he sis caiki kielsit/ sanoi Petari/
ia iotca henen cansans olit/ Mestari/ Canssa sinua ahdista ia tunge/ ia sine sanot/ Cuca minuun
rupesi?
Ja Jesus sanoi / Kuka ompi minuun ruwennut? Koska he siisä kaikki kielsit/ sanoi Petari/ ja jotka
hänen kanssansa olit/ Mestari/ Kansa sinua ahdistaa ja tunkee/ ja sinä sanot/ Kuka minuun rupesi?
Ref2016NTSve 45. Då sa Jesus: Vem var det som rörde vid mig? Då alla nekade, sa Petrus och de
som var med honom: Mästare, folket trycker och tränger sig inpå dig, och du säger: Vem rörde vid
mig?
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TR Scriverer 46. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Ἥψατό μού τις• ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξελθοῦσαν
ἀπ’ ἐμοῦ.
Gr-East 46. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· Ἥψατό μού τις· ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξελθοῦσαν ἀπ’
ἐμοῦ.
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TKIS 46 Mutta Jeesus sanoi: "Joku minua kosketti, sillä tunsin voimaa lähtevän minusta."
FiSTLK2017 46. Mutta Jeesus sanoi: "Joku koski minuun; sillä minä tunsin, että voimaa lähti
minusta."
Biblia1776 46. Mutta Jesus sanoi: joku minuun rupesi, sillä minä tunsin voiman minusta
lähteneen ulos.
CPR1642 46. Jesus sanoi: cuitengin jocu minuun rupeis: sillä minä tunsin woiman minustani
lähtewän.
UT1548 46. Nin sanoi Iesus/ Jocu minuun rupes/ Sille mine tunsin auwun minustani vloskieuuen.
Niin sanoi Jesus/ Joku minuun rupesi/ Sillä minä tunsin awun minustani ulos käywän.
Ref2016NTSve 46. Men Jesus sa: Någon har rört vid mig, för jag kände att kraft gick ut från mig.
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TR Scriverer 47. ἰδοῦσα δὲ ἡ γυνὴ ὅτι οὐκ ἔλαθε, τρέμουσα ἦλθε, καὶ προσπεσοῦσα αὐτῷ,
δι’ ἣν αἰτίαν ἥψατο αὐτοῦ ἀπήγγειλεν αὐτῷ ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ, καὶ ὡς ἰάθη
παραχρῆμα.
Gr-East 47. ἰδοῦσα δὲ ἡ γυνὴ ὅτι οὐκ ἔλαθε, τρέμουσα ἦλθε καὶ προσπεσοῦσα αὐτῷ δι’ ἣν

αἰτίαν ἥψατο αὐτοῦ ἀπήγγειλεν αὐτῷ ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ, καὶ ὡς ἰάθη
παραχρῆμα.
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TKIS 47 Nähtyään, ettei ollut salassa, nainen tuli vavisten, heittäytyi Hänen eteensä ja kertoi
kaiken kansan edessä, miksi hän kosketti Häntä ja kuinka hän parani heti.
FiSTLK2017 47. Kun nainen näki, ettei hän pysynyt salassa, hän tuli vavisten, lankesi hänen
eteensä ja ilmoitti koko kansan kuullen syyn, miksi hän oli koskenut häneen ja kuinka hän oli heti
tullut terveeksi.
Biblia1776 47. Mutta kuin vaimo näki, ettei se salaa ollut, tuli hän vapisten, ja maahan lankesi
hänen eteensä, ja julisti kaikelle kansalle, minkä syyn tähden hän oli häneen ruvennut, ja kuinka
hän niin äkisti terveeksi tuli.
CPR1642 47. Cosca waimo näki ettei se sala ollut tuli hän wäristen ja langeis hänen jalcains
eteen ja julisti caikelle Canssalle mingä syyn tähden hän oli häneen ruwennut ja cuinga hän cohta
terwexi tuli.
UT1548 47. Coska sis Waimo näki ettei se sala ollut/ tuli hen wäristen/ ia langeis henen ialcains
eten/ ia iulghisti caiken Canssan edhes/ minge syyn tedhen/ hen oli heneen ruuenut/ Ja quinga
hen cocta teruexi tuli.
Koska siis waimo näki ettei se salaa ollut/ tuli hän wäristen/ ja lankesi hänen jalkainsa eteen/ ja
julkisti kaiken kansan edessä/ minkä syyn tähden/ hän oli häneen ruwennut/ Ja kuinka hän kohta
terweeksi tuli.
Ref2016NTSve 47. När kvinnan insåg att det inte gick att dölja, kom hon darrande fram och föll
ner för honom och berättade för honom inför allt folket, varför hon hade rört vid honom och hur
hon genast hade blivit botad.
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TR Scriverer 48. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ, Θάρσει, θύγατερ, ἡ πίστις σου σέσωκέ σε• πορεύου εἰς
εἰρήνην.
Gr-East 48. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ· Θάρσει, θύγατερ, ἡ πίστις σου σέσωκέ σε· πορεύου εἰς
εἰρήνην.
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TKIS 48 Niin Hän sanoi hänelle: "(Ole turvallisella mielellä,) tyttäreni, uskosi on sinut pelastanut.
Mene rauhaan."
FiSTLK2017 48. Hän sanoi hänelle: "Tyttäreni, ole rohkealla mielellä, uskosi on sinut pelastanut;
mene rauhaan."
Biblia1776 48. Mutta hän sanoi hänelle: ole hyvässä turvassa, tyttäreni, sinun uskos on sinua
auttanut: mene rauhaan!
CPR1642 48. Mutta hän sanoi hänelle: ole hywäs turwas tyttären sinun uscos on sinua auttanut
mene rauhan.
UT1548 48. Mutta hen sanoi henelle/ Ole turuas Tytteren/ sinun vskos ombi sinua autanut/ mene
rauhan cansa.
Mutta hän sanoi hänelle/ Ole turwassa tyttäreni/ sinun uskosi ompi sinua auttanut/ mene rauhan
kanssa.
Ref2016NTSve 48. Då sa han till henne: Dotter, var vid gott mod, din tro har helat dig. Gå i frid.
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TR Scriverer 49. Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἔρχεταί τις παρὰ τοῦ ἀρχισυναγώγου, λέγων
αὐτῷ ὅτι Τέθνηκεν ἡ θυγάτηρ σου• μὴ σκύλλε τὸν διδάσκαλον.
Gr-East 49. Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἔρχεταί τις παρὰ τοῦ ἀρχισυναγώγου λέγων αὐτῷ ὅτι
Τέθνηκεν ἡ θυγάτηρ σου· μὴ σκύλλε τὸν διδάσκαλον.
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TKIS 49 Hänen vielä puhuessaan tuli joku synagoogan esimiehen kotoa* ja sanoi (hänelle):
"Tyttäresi on kuollut. Älä [enää] vaivaa opettajaa."

FiSTLK2017 49. Hänen vielä puhuessaan tuli joku synagogan esimiehen kotoa ja sanoi tälle:
"Tyttäresi on kuollut; älä vaivaa opettajaa."
Biblia1776 49. Kuin hän vielä puhui, tuli yksi synagogan päämiehiltä, sanoen hänelle: sinun
tyttäres on kuollut: älä Mestaria vaivaa.
CPR1642 49. COsca hän wielä puhui tuli yxi Synagogan Päämiehen huonest sanoden: sinun
tyttäres on cuollut älä Mestarita waiwa.
UT1548 49. Coska hen wiele puhui/ tuli yxi Sinagogan Pämiehen honest/ sanoden henelle/ Sinun
Tytteres on coollu ele Mestarita waiwa.
Koska hän wielä puhui/ tuli yks synagogan päämiehen huoneesta/ sanoen hänelle/ Sinun tyttäresi
on kuollut älä Mestaria waiwaa.
Ref2016NTSve 49. Medan han ännu talade, kom någon från synagogföreståndarens (hus) och sa
till honom: Din dotter är död. Besvära inte Mästaren.
50
TR Scriverer 50. ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀκούσας ἀπεκρίθη αὐτῷ, λέγων, Μὴ φοβοῦ. μόνον πίστευε,
καὶ σωθήσεται.
Gr-East 50. ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀκούσας ἀπεκρίθη αὐτῷ λέγων· Μὴ φοβοῦ· μόνον πίστευε, καὶ
σωθήσεται.

ὁ

δὲ

Ἰησοῦς ἀκούσας

ἀπεκρίθη αὐτῷ λέγων μὴ

φοβοῦ μόνον

ho
de
fobou monon
apekrithē autō legōn mē
Iēsous akousas
G3588 G1161 G2424 G191
G611
G846 G3004 G3361 G5399 G3440
mutta Jeesus sen kuullessaan vastasi
pelkää ainoastaan
hänelle sanoen älä

πίστευε καὶ

σωθήσεται

sōthēsetai
pisteue kai
G4100 G2532 G4982
usko
ja
hän paranee
TKIS 50 Kuultuaan tämän Jeesus lausui hänelle (sanoen): "Älä pelkää. Usko ainoastaan, niin hän
paranee."
FiSTLK2017 50. Mutta sen kuultuaan Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Älä pelkää; usko
ainoastaan, ja hän paranee."
Biblia1776 50. Vaan kuin Jesus sen kuuli, vastasi hän häntä, sanoen: älä pelkää: usko ainoastaan,
niin hän paranee.
CPR1642 50. Cosca Jesus tämän cuuli sanoi hän lapsen Isälle: älä pelkä: usco ainoastans nijn
hän parane.
UT1548 50. Coska nyt Iesus cwli temen sanan/ sanoi hen Pican Iselle/ Ele pelke. Usko waiwoin/
nin hen parane.

Koska nyt Jesus kuuli tämän sanan/ sanoi hän piian isälle/ Älä pelkää. Usko waiwoin/ niin hän
paranee.
Ref2016NTSve 50. Då Jesus hörde (detta) svarade han och sa till honom: Frukta inte, bara tro, så
ska hon bli helad.
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TR Scriverer 51. εἰσελθὼν δὲ εἰς τὴν οἰκίαν, οὐκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν οὐδένα, εἰ μὴ Πέτρον
καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην, καὶ τὸν πατέρα τῆς παιδὸς καὶ τὴν μητέρα.
Gr-East 51. ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν οἰκίαν οὐκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν οὐδένα εἰ μὴ Πέτρον καὶ
Ἰωάννην καὶ Ἰάκωβον καὶ τὸν πατέρα τῆς παιδὸς καὶ τὴν μητέρα.
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TKIS 51 Mutta tultuaan taloon Hän ei sallinut kenenkään astua sisälle [kanssaan] paitsi Pietarin ja
Johanneksen ja Jaakobin sekä lapsen isän ja äidin.
FiSTLK2017 51. Kun hän tuli taloon, hän ei sallinut kenenkään muun tulla sisään kanssaan kuin
Pietarin, Johanneksen ja Jaakobin sekä lapsen isän ja äidin.
Biblia1776 51. Mutta kuin hän huoneesen tuli sisälle; niin ei hän sallinut ketään tulla sisälle, vaan
Pietarin ja Jakobin ja Johanneksen, ja sen lapsen isän ja äidin.
CPR1642 51. Mutta cuin hän huonesen tuli nijn ei hän sallinnut ketän sinne tuleman cansans
waan Petarin ja Jacobuxen ja Johannexen ja sen lapsen Isän ja äitin.
UT1548 51. Mutta quin hen Honesen tuli/ ei hen sallinut keten sisellekieudhe cansans/ waan
Petarin ia Jacobin ia Johannesen/ Ja sen Pican Isen ia Eitin.
Mutta kuin hän huoneeseen tuli/ ei hän sallinut ketään sisälle käydä kanssansa/ waan Petarin ja
Jakobin ja Johanneksen/ Ja sen piian isän ja äidin.
Ref2016NTSve 51. Då han kom fram till huset tillät han ingen att gå in, utom Petrus och Jakob
och Johannes samt flickans far och mor.
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TR Scriverer 52. ἔκλαιον δὲ πάντες, καὶ ἐκόπτοντο αὐτήν. ὁ δὲ εἶπε, Μὴ κλαίετε• οὐκ
ἀπέθανεν, ἀλλὰ καθεύδει.
Gr-East 52. ἔκλαιον δὲ πάντες καὶ ἐκόπτοντο αὐτήν. ὁ δὲ εἶπε· Μὴ κλαίετε· οὐκ ἀπέθανεν,
ἀλλὰ καθεύδει.
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TKIS 52 Ja kaikki itkivät ja vaikeroivat tyttöä*. Mutta Jeesus sanoi: "Älkää itkekö, [sillä] hän ei ole
kuollut, vaan nukkuu."
FiSTLK2017 52. Kaikki itkivät ja vaikeroivat tyttöä. Mutta Jeesus sanoi: "Älkää itkekö, hän ei ole
kuollut, vaan nukkuu."
Biblia1776 52. Ja he kaikki itkivät ja parkuivat häntä. Vaan hän sanoi: älkäät itkekö: ei hän ole
kuollut, vaan makaa.
CPR1642 52. Ja he caicki itkit ja parguit händä. Nijn hän sanoi: älkät itkekö ei hän ole cuollut
waan maca.
UT1548 52. Caiki he idkit ia parghuit hende. Nin hen sanoi/ Elkette idkekö/ ei ole Pica coollut wan
maka.
Kaikki he itkit ja parkuit häntä. Niin hän sanoi/ Älkäätte itkekö/ ei ole piika kuollut waan makaa.
Ref2016NTSve 52. Och alla grät och jämrade sig över henne. Men han sa: Gråt inte, hon är inte
död, utan sover.
53 TR Scriverer 53. καὶ κατεγέλων αὐτοῦ, εἰδότες ὅτι ἀπέθανεν.
Gr-East 53. καὶ κατεγέλων αὐτοῦ, εἰδότες ὅτι ἀπέθανεν.
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TKIS 53 Niin he nauroivat Hänelle, koska tiesivät tytön* kuolleen.
FiSTLK2017 53. He nauroivat hänelle tietäen tytön kuolleeksi.

Biblia1776 53. Ja he nauroivat häntä, tietäen, että se kuollut oli.
CPR1642 53. Ja he nauroit händä tieten että hän cuollut oli.
UT1548 53. Ja he nauroit hende/ tieten ette hen coollut oli.
Ja he nauroit häntä/ tietäen että hän kuollut oli.
Ref2016NTSve 53. Då hånskrattade de åt honom, för de visste att hon var död.
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TR Scriverer 54. αὐτὸς δὲ ἐκβαλὼν ἔξω πάντας, καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς, ἐφώνησε,
λέγων, Ἡ παῖς ἐγείρου.
Gr-East 54. αὐτὸς δὲ ἐκβαλὼν ἔξω πάντας καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς ἐφώνησε
λέγων· Ἡ παῖς, ἐγείρου.
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TKIS 54 Mutta Hän (lähetti kaikki ulos. Sitten Hän) tarttui hänen käteensä ja huusi sanoen: "Lapsi,
herää!"
FiSTLK2017 54. Mutta hän ajoi ulos kaikki, tarttui hänen käteensä ja sanoi kovalla äänellä: "Lapsi,
nouse!"
Biblia1776 54. Niin hän ajoi kaikki ulos, rupesi hänen käteensä ja huusi, sanoen: piikainen, nouse
ylös!
CPR1642 54. Nijn hän ajoi caicki ulos rupeis hänen kätens ja huusi sanoden: Pijca nouse ylös.
UT1548 54. Nin hen caiki vlosaijoi/ rupesi henen kätens/ hwsi sanoden/ Pica ylesnouse.
Niin hän kaikki ulosajoi/ rupesi hänen käteensä/ huusi sanoen/ Piika ylös nouse.
Ref2016NTSve 54. Men han drev ut alla och tog henne vid handen och ropade och sa: Flicka, stå
upp!
55
TR Scriverer 55. καὶ ἐπέστρεψε τὸ πνεῦμα αὐτῆς, καὶ ἀνέστη παραχρῆμα• καὶ διέταξεν
αὐτῇ δοθῆναι φαγεῖν.

Gr-East 55. καὶ ἐπέστρεψε τὸ πνεῦμα αὐτῆς, καὶ ἀνέστη παραχρῆμα, καὶ διέταξεν αὐτῇ
δοθῆναι φαγεῖν.
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TKIS 55 Niin hänen henkensä palasi, ja hän nousi heti. Ja Jeesus* käski antaa hänelle syötävää.
FiSTLK2017 55. Hänen henkensä palasi, ja hän nousi heti ylös, ja Jeesus käski antaa hänelle
syötävää.
Biblia1776 55. Ja hänen henkensä palasi, ja hän kohta nousi ylös. Ja käski hänelle antaa ruokaa.
CPR1642 55. Ja hänen hengens palais ja cohta ylösnousi. Ja hän käski hänelle anda ruoca.
UT1548 55. Ja henen Hengens palasi/ Ja se cocta ylesnousi. Ja hen käski annetta henelle Roca.
Ja henen Wanhemans hemmestuit. Mutta hen haastoi heite/ ettei he kellengen sanoisi mite sielle
tapachtunut oli.
Ja hänen henkensä palasi/ Ja se kohta ylös nousi. Ja hän käski annettaa hänelle ruokaa. Ja hänen
wanhempansa hämmästyit. Mutta hän haastoi heitä/ ettei he kellekään sanoisi mitä siellä
tapahtunut oli.
Ref2016NTSve 55. Och hennes ande återvände och hon reste sig genast upp, och han sa till dem
att ge henne något att äta.
56
TR Scriverer 56. καὶ ἐξέστησαν οἱ γονεῖς αὐτῆς• ὁ δὲ παρήγγειλεν αὐτοῖς μηδενὶ εἰπεῖν τὸ
γεγονός.
56. καὶ ἐξέστησαν οἱ γονεῖς αὐτῆς· ὁ δὲ παρήγγειλεν αὐτοῖς μηδενὶ εἰπεῖν τὸ γεγονός.
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TKIS 56 Niin hänen vanhempansa hämmästyivät. Mutta Hän kielsi heitä kenellekään kertomasta
tapahtunutta.
FiSTLK2017 56. Hänen vanhempansa hämmästyivät, mutta Jeesus kielsi heitä sanomasta
kenellekään, mitä oli tapahtunut.
Biblia1776 56. Ja hänen vanhempansa hämmästyivät: mutta hän haastoi heitä kellekään
sanomasta sitä mikä tapahtui.
CPR1642 (56) Ja hänen wanhemmans hämmästyit. Mutta hän haasti heitä kellengän sanomast
mitä siellä tapahtunut oli.
UT1548
Ref2016NTSve 56. Och hennes föräldrar förundrade sig mycket. Men han förbjöd dem att berätta
för någon vad som hade hänt.

Luukas 9 (Luke 9)
1
TR Scriverer 1. Συγκαλεσάμενος δὲ τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὑτοῦ, ἔδωκεν αὐτοῖς δύναμιν
καὶ ἐξουσίαν ἐπὶ πάντα τὰ δαιμόνια, καὶ νόσους θεραπεύειν.
Gr-East 1. Συγκαλεσάμενος δὲ τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς δύναμιν καὶ
ἐξουσίαν ἐπὶ πάντα τὰ δαιμόνια καὶ νόσους θεραπεύειν·
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TKIS 1 Kutsuttuaan kokoon ne kaksitoista (opetuslastaan) Hän antoi heille voiman ja vallan
kaikkia riivaajia vastaan ja tautien parantamista varten.
FiSTLK2017 1. Hän kutsui koolle ne kaksitoista ja antoi heille voiman ja vallan kaikkia riivaajia
vastaan ja voiman parantaa tauteja.
Biblia1776 1. Mutta hän kutsui kokoon kaksitoistakymmentä opetuslastansa, ja antoi heille
voiman ja vallan kaikkein perkeleiden ylitse, ja taudit parantaa,
CPR1642 1. SIjtte cudzui Jesus cocon ne caxitoistakymmendä Opetuslastans ja andoi heille
wäen ja wallan caickein Perkeleitten päälle ja että he myös taudit parannaisit:
UT1548 1. SItte ychten cutzui Iesus ne Caxitoistakymende/ ia annoi heille wäen ia wallan caikein
Perkelitten päle/ Ja ette he Taudhit mös para'naisit/
Sitten yhteen kutsui Jesus ne kaksitoista kymmentä/ ja antoi heille wäen ja wallan kaikkein
perkeleitten päälle/ Ja että he taudit myös parantaisit/
Ref2016NTSve 1. Sedan kallade Jesus samman sina tolv lärjungar och gav dem makt och
auktoritet över alla onda andar och till att bota sjukdomar.
2
TR Scriverer 2. καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς κηρύσσειν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἰᾶσθαι

τοὺς ἀσθενοῦντας
Gr-East 2. καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς κηρύσσειν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἰᾶσθαι τοὺς
ἀσθενοῦντας,
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TKIS 2 Sitten Hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita.
FiSTLK2017 2. Hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita.
Biblia1776 2. Ja lähetti heitä saarnaamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita.
CPR1642 2. Ja lähetti heitä saarnaman Jumalan waldacunda ja parandaman sairaita.
UT1548 2. Ja vloslehetti heijet sarnaman Jumalan Waldakunda/ ia parandaman Sairaita.
Ja ulos lähetti heidän saarnaaman Jumalan waltakuntaa/ ja parantamaan sairaita.
Ref2016NTSve 2. Och han sände ut dem till att predika Guds rike och till att bota sjuka.
3
TR Scriverer 3. καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, Μηδὲν αἴρετε εἰς τὴν ὁδόν• μήτε ῥάβδους, μήτε
πήραν, μήτε ἄρτον, μήτε ἀργύριον, μήτε ἀνὰ δύο χιτῶνας ἔχειν.
Gr-East 3. καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς· Μηδὲν αἴρετε εἰς τὴν ὁδόν, μήτε ῥάβδους μήτε πήραν
μήτε ἄρτον μήτε ἀργύριον μήτε ἀνὰ δύο χιτῶνας ἔχειν.
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TKIS 3 Hän sanoi heille: "Älkää ottako mitään matkalle, ei sauvaa, ei laukkua, ei leipää, ei rahaa,
älköönkä kellään olko kahta ihokasta."
FiSTLK2017 3. Hän sanoi heille: "Älkää ottako matkalle mitään, ei sauvaa, ei laukkua, ei leipää, ei
rahaa, älköön kenelläkään olko myöskään kahta paitaa.
Biblia1776 3. Ja sanoi heille: älkäät ottako mitään myötänne tielle, ei sauvoja, eikä myös säkkiä,
eikä leipää, eikä rahaa: älkää myös kahta hametta pitäkö.

CPR1642 3. Ja sanoi heille: älkät ottaco mitän myötän tielle ei sauwa ei lauckua ei leipä eikä raha
älkät myös cahta hametta pitäkö.
UT1548 3. Ja sanoi heiden tygens/ Elket ottaco miteken möten Tiehen/ eike Sauua/ eike
Prentzeli/ eike Leipä/ eike peningit/ Elket mös cachta Hamecht pitekö.
Ja sanoi heidän tykönsä/ Älkäät ottako mitäkään myöten tiehen/ eikä sauwaa/ eikä prentzeliä/ eikä
leipää/ eikä penningit/ Älkäät myös kahta hamet pitäkö
Ref2016NTSve 3. Och han sa till dem: Ta inget med er på vägen, varken stavar eller väska eller
bröd eller pengar, och ha inte heller två livklädnader.
4 TR Scriverer 4. καὶ εἰς ἣν ἂν οἰκίαν εἰσέλθητε, ἐκεῖ μένετε, καὶ ἐκεῖθεν ἐξέρχεσθε.
Gr-East 4. καὶ εἰς ἣν ἂν οἰκίαν εἰσέλθητε, ἐκεῖ μένετε καὶ ἐκεῖθεν ἐξέρχεσθε.
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TKIS 4 Mihin tahansa taloon tulette, siihen jääkää ja siitä lähtekää.
FiSTLK2017 4. Kun tulette johonkin taloon, jääkää siihen ja lähtekää siitä matkalle.
Biblia1776 4. Ja johon huoneesen te tulette sisälle, siinä te olkaat ja siitä lähtekäät ulos.
CPR1642 4. Ja johon huonesen te tuletta nijn olcat siellä sijhenasti cuin te sieldä poismenette.
UT1548 4. Ja cunga te Honesen tuletta/ olcat sielle sihenasti ette te sielde poismenet.
Ja kun te huoneeseen tulette/ olkaat siellä siihen asti että te sieltä pois menet.
Ref2016NTSve 4. Och vilket hus ni än besöker, så stanna där (tills ni) går vidare därifrån.
5
TR Scriverer 5. καὶ ὅσοι ἂν μὴ δέξωνται ὑμᾶς, ἐξερχόμενοι ἀπὸ τῆς πόλεως ἐκείνης, καὶ
τὸν κονιορτὸν ἀπὸ τῶν ποδῶν ὑμῶν ἀποτινάξατε εἰς μαρτύριον ἐπ’ αὐτούς.
Gr-East 5. καὶ ὅσοι ἐὰν μὴ δέξωνται ὑμᾶς, ἐξερχόμενοι ἀπὸ τῆς πόλεως ἐκείνης τὸν
κονιορτὸν ἀπὸ τῶν ποδῶν ὑμῶν ἀποτινάξατε εἰς μαρτύριον ἐπ’ αὐτούς.
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TKIS 5 Ketkä tahansa eivät ota teitä vastaan, lähtekää pois siitä kaupungista ja pudistakaa tomu
jaloistanne todistukseksi heitä vastaan."
FiSTLK2017 5. Mutta siitä kaupungista, missä eivät ota teitä vastaan, lähtekää pois, ja pudistakaa
tomu jaloistanne, todistukseksi heitä vastaan."
Biblia1776 5. Ja kuka ikänä ei teitä ota vastaan, niin menkäät pois siitä kaupungista ja
puhdistakaat tomu teidän jaloistanne, todistukseksi heitä vastaan.
CPR1642 5. Ja cuca ikänäns ei teitä wastanrupe nijn mengät pois sijtä Caupungist ja tomukin
pudistacat teidän jalgoistanne heidän wastans todistuxexi.
UT1548 5. Ja cukaikenens ei teite wastanrupe/ nin vlosmenget sijte Caupungist ia muldakin mos
pudhistacat teiden ialghoistan heiden wastans tunnostoxexi.
Ja kuka ikänänsä ei teitä wastaan rupea/ niin ulos menkäät siitä kaupungista ja multakin myös
puhdistakaat teidän jaloistan heidän wastaan tunnustukseksi.
Ref2016NTSve 5. Och där de inte tar emot er, så gå bort från den staden, skaka även dammet av
era fötter, till ett vittne mot dem.
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TR Scriverer 6. ἐξερχόμενοι δὲ διήρχοντο κατὰ τὰς κώμας, εὐαγγελιζόμενοι καὶ
θεραπεύοντες πανταχοῦ.
Gr-East 6. ἐξερχόμενοι δὲ διήρχοντο κατὰ τὰς κώμας εὐαγγελιζόμενοι καὶ θεραπεύοντες
πανταχοῦ.
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TKIS 6 Niin he lähtivät ja kulkivat kylästä kylään julistaen ilosanomaa ja parantaen sairaita
kaikkialla.
FiSTLK2017 6. He lähtivät ja kulkivat kylästä kylään julistaen evankeliumia ja parantaen sairaita
kaikkialla.
Biblia1776 6. Ja he menivät ulos ja vaelsivat kylissä, saarnaten evankeliumia, ja paransivat joka
paikassa.
CPR1642 6. Ja he menit ja waelsit kylis saarnaten Evangeliumi ja paransit jocapaicas.
UT1548 6. Ja he vlosmenit/ ia waelsit Kylein lepitze sarnaten Euangeliumi ia paransit iocapaicas.
Ja he ulos menit/ ja waelsit kylien läwitse saarnaten ewankeliumia ja paransit joka paikassa.
Ref2016NTSve 6. Och de gick ut och vandrade genom byarna, predikade evangeliet och botade
sjuka överallt.
7
TR Scriverer 7. Ἤκουσε δὲ Ἡρώδης ὁ τετράρχης τὰ γινόμενα ὑπ’ αὐτοῦ πάντα• καὶ
διηπόρει, διὰ τὸ λέγεσθαι ὑπό τινων ὅτι Ἰωάννης ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν•
Gr-East 7. Ἤκουσε δὲ Ἡρῴδης ὁ τετράρχης τὰ γενόμενα ὑπ’ αὐτοῦ πάντα, καὶ διηπόρει
διὰ τὸ λέγεσθαι ὑπό τινων ὅτι Ἰωάννης ἠγήγερται ἐκ τῶν νεκρῶν,
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TKIS 7 Neljännesruhtinas Herodes sai tietää kaiken, mitä *Hän teki* ja oli ymmällään, sillä jotkut
sanoivat: "Johannes on noussut kuolleista,”
FiSTLK2017 7. Mutta neljännesruhtinas Herodes sai kuulla kaikesta, mitä oli tapahtunut, eikä
tiennyt, mitä ajatella; sillä muutamat sanoivat: "Johannes on noussut kuolleista",
Biblia1776 7. Mutta Herodes tetrarka kuuli kaikki, mitä häneltä tehty oli, ja hän epäili, että
muutamat sanoivat Johanneksen nousseeksi kuolleista.
CPR1642 7. MUtta Herodes Tetrarcha cuuli caicki mitä hän teki. Ja hän pelkäis että muutamat
sanoit Johannxen ylösnosnexi cuolleista.
UT1548 7. Mutta Herodes se Neliesructinas cwli caiki mite heneste päätettin. Ja hen waroi
itzeens ette monicadhat sanoit Johannesen ylesnosnexi colehista.
Mutta Herodes se neljännesruhtinas kuuli kaikki mitä hänestä päätettiin. Ja hän waroi itseensä että
monikahdat sanoit Johanneksen ylösnousseeksi kuolleista.
Ref2016NTSve 7. När Herodes, tetrarken, fick höra om allt det som gjordes av honom, så visste
han inte vad han skulle tro, för några sa att Johannes hade uppstått från de döda,
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TR Scriverer 8. ὑπό τινων δὲ ὅτι Ἠλίας ἐφάνη• ἄλλων δὲ ὅτι προφήτης εἷς τῶν ἀρχαίων
ἀνέστη.
Gr-East 8. ὑπό τινων δὲ ὅτι Ἠλίας ἐφάνη, ἄλλων δὲ ὅτι προφήτης τις τῶν ἀρχαίων
ἀνέστη.
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TKIS 8 jotkut taas: "Elia on ilmestynyt", ja toiset: "Joku vanhoista profeetoista on noussut ylös.”
FiSTLK2017 8. mutta toiset: "Elia on ilmestynyt", toiset taas: "Joku vanhoista profeetoista on
noussut ylös."
Biblia1776 8. Muutamat taas Eliaan ilmaantuneen, ja muut, että joku prophetaista oli noussut
ylös.
CPR1642 8. Muutamat taas Elian ilmandunen ja muutamat että jocu wanhoista Prophetaista oli
ylösnosnut.

UT1548 8. Mutta mwtamilda/ Ette Elias oli ilmandunut. Nin tas muilda/ Ette iocu nijste wanhoist
Prophetist oli ylesnosnut.
Mutta muutamilta/ Että Elias on ilmaantunut. Niin taas muilta/ Että joku niistä wanhoista
prophetista on ylösnoussut.
Ref2016NTSve 8. och andra att Elia har visat sig, och andra att det är någon av de gamla
profeterna som har uppstått.
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TR Scriverer 9. καὶ εἶπεν ὁ Ἡρώδης, Ἰωάννην ἐγὼ ἀπεκεφάλισα• τίς δέ ἐστιν οὗτος, περὶ
οὗ ἐγὼ ἀκούω τοιαῦτα; καὶ ἐζήτει ἰδεῖν αὐτόν.
Gr-East 9. καὶ εἶπεν Ἡρῴδης· Ἰωάννην ἐγὼ ἀπεκεφάλισα· τίς δέ ἐστιν οὗτος περὶ οὗ ἐγὼ
ἀκούω τοιαῦτα; καὶ ἐζήτει ἰδεῖν αὐτόν.
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TKIS 9 Mutta Herodes sanoi: "Johanneksen olen mestauttanut*. Mutta kuka tämä on, josta
kuulen tällaista." Ja hän pyrki näkemään Hänet.

FiSTLK2017 9. Herodes sanoi: "Johanneksen minä olen mestauttanut, mutta kuka tämä on, josta
kuulen tuollaista?" Ja hän yritti saada nähdä hänet.
Biblia1776 9. Ja Herodes sanoi: Johanneksen kaulan minä leikkasin; vaan kuka tämä lienee, josta
minä senkaltaisia kuulen? Ja hän pyysi nähdä häntä.
CPR1642 9. Ja Herodes sanoi: Johannexen caulan minä leickaisin cuca tämä liene josta minä
sencaltaisita cuulen? Ja hän pyysi nähdä händä.
UT1548 9. Ja sanoi Herodes/ Johannesen mine caulanleickasin. Cuca sis teme on iosta mine
sencaltaisita cwlen? Ja hen pysi hende nähdä.
Ja sanoi Herodes/ Johanneksen minä kaulan leikkasin. Kuka siis tämä on josta minä senkaltaisia
kuulen? Ja hän pyysi häntä nähdä.
Ref2016NTSve 9. Men Herodes sa: Johannes har jag halshuggit. Vem är då denne, som jag hör
sådant om? Och han önskade att få se honom.
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TR Scriverer 10. Καὶ ὑποστρέψαντες οἱ ἀπόστολοι διηγήσαντο αὐτῷ ὅσα ἐποίησαν. καὶ
παραλαβὼν αὐτούς, ὑπεχώρησε κατ’ ἰδίαν εἰς τόπον ἔρημον πόλεως καλουμένης
Βηθσαϊδά.
Gr-East 10. Καὶ ὑποστρέψαντες οἱ ἀπόστολοι διηγήσαντο αὐτῷ ὅσα ἐποίησαν. καὶ
παραλαβὼν αὐτοὺς ὑπεχώρησε κατ’ ἰδίαν εἰς τόπον ἔρημον πόλεως καλουμένης
Βηθσαϊδά.
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TKIS 10 Ja kun apostolit palasivat he kertoivat Hänelle kaiken, mitä olivat tehneet. Niin Hän otti
heidät mukaansa ja vetäytyi yksinäisyyteen Beetsaida-*nimisen kaupungin lähelle autioon
paikkaan*.
FiSTLK2017 10. Apostolit palasivat ja kertoivat Jeesukselle kaiken, mitä olivat tehneet. Hän otti
heidät mukaansa ja vetäytyi yksinäisyyteen erämaahan lähelle Beetsaida nimistä kaupunkia.
Biblia1776 10. Ja apostolit palasivat, ja juttelivat hänelle kaikki, mitä he olivat tehneet. Ja hän otti
heidät tykönsä ja meni erinänsä Betsaidan kaupungin erämaahan.
CPR1642 10. JA Apostolit palaisit ja luettelit hänelle caicki mitä he olit tehnet. Ja hän otti heidän
tygöns ja meni harhan erämaahan Bethsaidan Caupungin tygö.
UT1548 10. Ja Apostolit palasit/ ia luettelit henelle caiki mite he olit tehnyet. Ja hen otti heidet
tygens/ poismeni harhaan ylenannettun sijaan sen Caupungin tyge ioca cutzutan Bethsaida.
Ja apostolit palasit/ ja luettelit hänelle kaikki mitä he olit tehneet. Ja hän otti heidät tykonsä/ pois
meni harhaan ylenannettuun sijaan sen kaupungin tykö joka kutsutaan Bethsaida.
Ref2016NTSve 10. Och apostlarna kom tillbaka och berättade för honom allt det de hade gjort.
Då tog han dem med sig och gick avsides till en enslig plats, som ligger vid en stad som heter
Betsaida.
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TR Scriverer 11. οἱ δὲ ὄχλοι γνόντες, ἠκολούθησαν αὐτῷ• καὶ δεξάμενος αὐτούς, ἐλάλει
αὐτοῖς περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, καὶ τοὺς χρείαν ἔχοντας θεραπείας ἰᾶτο.
Gr-East 11. οἱ δὲ ὄχλοι γνόντες ἠκολούθησαν αὐτῷ, καὶ δεξάμενος αὐτοὺς ἐλάλει αὐτοῖς
περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, καὶ τοὺς χρείαν ἔχοντας θεραπείας ἰάσατο.
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TKIS 11 Saatuaan sen tietää, kansa seurasi Häntä. Hän otti heidät vastaan ja puhui heille
Jumalan valtakunnasta ja teki terveiksi ne, jotka parantamista tarvitsivat.
FiSTLK2017 11. Mutta kun kansa sai sen tietää, he seurasivat häntä. Hän otti heidät vastaan ja
puhui heille Jumalan valtakunnasta ja teki terveiksi ne, jotka tarvitsivat parantamista.
Biblia1776 11. Kuin kansa sen ymmärsi, seurasivat he häntä, ja hän otti heitä vastaan, ja puhui
heille Jumalan valtakunnasta, ja jotka parannusta tarvitsivat, teki hän terveeksi.
CPR1642 11. Cosca Canssa sen ymmärsi /noudatit he händä ja hän otti heitä wastan ja puhui
heille Jumalan waldacunnasta ja jotca terweyttä tarwidzit teki hän terwexi. Nijn päiwä rupeis jo
laskeman.
UT1548 11. Coska Canssa sen tunsit/ noudhatit he hende. Ja he' rupesi heite wastan/ ia puhui
heille Jumalan Waldakunnast/ ia ne iotca terueytta taruitzit/ teki hen teruexi. Nin peiue rupesi io
laskeman.
Koska kansa sen tunsit/ noudatit he häntä. Ja hän rupesi heitä wastaan/ ja puhui heille Jumalan
waltakunnasta/ ja ne jotka terweyttä tarwitsit/ teki hän terweeksi. Niin päiwä rupesi jo laskemaan.
Ref2016NTSve 11. Då folket fick veta (detta) följde de efter honom. Och han tog emot dem och
talade till dem om Guds rike och botade dem som hade behov av helande.
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TR Scriverer 12. ἡ δὲ ἡμέρα ἤρξατο κλίνειν• προσελθόντες δὲ οἱ δώδεκα εἶπον αὐτῷ,

Ἀπόλυσον τὸν ὄχλον, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κύκλῳ κώμας καὶ τοῦς ἀγροὺς
καταλύσωσι, καὶ εὕρωσιν ἐπισιτισμόν• ὅτι ὧδε ἐν ἐρήμῳ τόπῳ ἐσμέν.

Gr-East 12. Ἡ δὲ ἡμέρα ἤρξατο κλίνειν· προσελθόντες δὲ οἱ δώδεκα εἶπον αὐτῷ·

Ἀπόλυσον τὸν ὄχλον, ἵνα πορευθέντες εἰς τὰς κύκλῳ κώμας καὶ τοὺς ἀγροὺς
καταλύσωσι καὶ εὕρωσι ἐπισιτισμόν, ὅτι ὧδε ἐν ἐρήμῳ τόπῳ ἐσμέν.
ἡμέρα

ἤρξατο κλίνειν· προσελθόντες

ἡ

δὲ

αὐτῷ

ἀπόλυσον τὸν

ὄχλον ἵνα

καὶ

τοῦς

καταλύσωσι

δὲ

οἱ

δώδεκα

εἶπον

de
de
oi
hē
hēmera ērksato klinein proselthontes
dōdeka eipon
G1161 G3588 G1427
G2036
G2827 G4334
G3588 G1161 G2250 G756
kun
laskea
niin
tuli
luo
Hänen
päivä
alkoi
kaksitoista sanoen

ἀπελθόντες εἰς

τὰς

κύκλῳ

κώμας

ochlon hina
apelthontes eis
tas
autō apolyson ton
kyklō
kōmas
G2443
G3588 G3793
G565
G1519 G3588 G2945
G846 G630
G2968
kansa että
he menisivät
Hänelle päästä
ympärillä oleviin kyliin

ἀγροὺς

καὶ

εὕρωσιν ἐπισιτισμόν· ὅτι

kai
tous agrous
kai
katalysōsi
heurōsin episitismon
G1979
G2532 G3588 G68
G2532 G2147
G2647
ja
maataloihin majoittautumaan ja
saisivat ruokaa

ἐν

ἐρήμῳ

τόπῳ

ὧδε

hoti
hōde
G3754 G5602
sillä
täällä

ἐσμέν

en
esmen
erēmō topō
G1722 G2048 G5117 G2070
autiossa paikassa me olemme
TKIS 12 Mutta päivä alkoi laskea. Ja ne kaksitoista tulivat ja sanoivat Hänelle: "Lähetä kansa
luotasi, jotta he mentyään ympärillä oleviin kyliin ja maataloihin voisivat majoittua ja saisivat
ravintoa, sillä olemme täällä autiossa paikassa."
FiSTLK2017 12. Päivä alkoi laskea. Ne kaksitoista tulivat ja sanoivat hänelle: "Laske kansa
luotasi, että menisivät ympärillä oleviin kyliin ja maataloihin majoittumaan ja saadakseen ruokaa,
sillä olemme täällä autiossa paikassa."
Biblia1776 12. Mutta päivä rupesi jo laskemaan ja ne kaksitoistakymmentä tulivat ja sanoivat
hänelle: päästä kansa menemään lähikyliin ja majoihin poikkeamaan, ruokaa saamaan; sillä me
olemme täällä eramaassa.
CPR1642 12. JA ne caxitoistakymmendä tulit ja sanoit hänelle: päästä Canssa menemän
Caupungijn ja lähikylijn majoihin ja ruoca saaman: sillä me olemma täällä erämaasa.
UT1548 12. Ja ne Caxitoistakymende edheskieuden sanoit henelle/ Pääste Canssa menemen
Caupungijn ia Lehikylijn/ ette he Maiat ia Roca saisit/ Sille ette me olema tääle erämas.
Ja ne kaksitoista kymmentä edeskäyden sanoit hänelle/ Päästä kansa menemaan kaupunkiin ja
lähikyliin/ että he majat ja ruokaa saisit/ Sillä että me olemme täällä erämaassa.
Ref2016NTSve 12. Men (när) dagen började lida mot sitt slut, då kom de tolv fram till honom och
sa: Skicka iväg folket så att de kan gå bort till byarna och gårdarna här omkring och skaffa sig
husrum och få något att äta, eftersom vi är här på en enslig plats.

13
TR Scriverer 13. εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς, Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. οἱ δὲ εἶπον, Οὐκ εἰσὶν

ἡμῖν πλεῖον ἢ πέντε ἄρτοι καὶ δύο ἰχθύες, εἰ μήτι πορευθέντες ἡμεῖς ἀγοράσωμεν εἰς
πάντα τὸν λαὸν τοῦτον βρώματα.
Gr-East 13. εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς· Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. οἱ δὲ εἶπον· Οὐκ εἰσὶν ἡμῖν

πλεῖον ἢ πέντε ἄρτοι καὶ ἰχθύες δύο, εἰ μήτι πορευθέντες ἡμεῖς ἀγοράσομεν εἰς πάντα
τὸν λαὸν τοῦτον βρώματα·
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TKIS 13 Mutta Hän sanoi heille: "Antakaa te heille syötävää." Niin he sanoivat "Meillä ei ole
enempää kuin viisi leipää ja kaksi kalaa, jollemme lähde ostamaan ruokaa kaikelle tälle kansalle."
FiSTLK2017 13. Mutta hän sanoi heille: "Antakaa te heille syötävää." He sanoivat: "Meillä ei ole
enempää kuin viisi leipää ja kaksi kalaa, mikäli emme lähde ostamaan ruokaa kaikelle tälle
kansalle."
Biblia1776 13. Niin hän sanoi heille: antakaat te heille syötävää; mutta he sanoivat: ei meillä
enempi ole kuin viisi leipää ja kaksi kalaa, ellemme mene ja osta ruokaa kaikelle tälle kansalle;
CPR1642 13. Nijn hän sanoi heille: andacat te heille syötäwätä: mutta he sanoit: ei meillä enämbi
ole cuin wijsi leipä ja caxi cala ellen me mene ja osta ruoca tälle suurelle wäelle:
UT1548 13. Nin hen sanoi heille/ Andacat te heille söteuet. Mutta ne sanoit/ Ei ole meille enembi
quin wijsi leipe/ ia caxi Cala/ ellei me mene/ ia osta Roca caikelle tälle swrella wäelle
Niin hän sanoi heille/ Antakaat te heille syötäwät. Mutta he sanoit/ Ei ole meillä enempi kuin wiisi
leipää/ ja kaksi kalaa/ ellei me men/ ja osta ruokaa kaikelle tälle suurelle wäelle.
Ref2016NTSve 13. Men han sa till dem: Ge ni dem att äta. Då sa de: Vi har inte mer än fem bröd
och två fiskar, om vi inte ska gå bort och köpa mat till alla dessa människor.
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TR Scriverer 14. ἦσαν γὰρ ὡσεὶ ἄνδρες πεντακισχίλιοι. εἶπε δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ,
Κατακλίνατε αὐτοὺς κλισίας ἀνὰ πεντήκοντα.
Gr-East 14. ἦσαν γὰρ ὡσεὶ ἄνδρες πεντακισχίλιοι. εἶπε δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ·
Κατακλίνατε αὐτοὺς κλισίας ἀνὰ πεντήκοντα.
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TKIS 14 Sillä heitä oli noin viisi tuhatta miestä. Niin hän sanoi opetuslapsilleen "Asettakaa heidät
aterioimaan ruokakunnittain, kuhunkin (noin) viisikymmentä."
FiSTLK2017 14. Sillä heitä oli noin viisituhatta miestä. Hän sanoi opetuslapsilleen: "Asettakaa
heidät ruokakunnittain, noin viisikymmentä kuhunkin."
Biblia1776 14. Sillä heitä oli lähes viisituhatta miestä. Niin hän sanoi opetuslapsillensa: pankaat
heitä istumaan kuhunkin joukkoon viisikymmentä.
CPR1642 14. Sillä heitä oli lähes wijsi tuhatta miestä. Nijn hän sanoi Opetuslapsillens: pangat
heitä istuman cuhungin jouckon wysikymmendä.
UT1548 14.
Sille heite oli lehes wijsi tuhatta miest
Nin sanoi hen Opetuslapsillens/ Pangat heite istuman cuhungi Jouckoon wisinkymmenin.
Sillä heitä oli lähes wiisi tuhatta miestä/ Niin sanoi hän opetuslapsillensa/ Pankaat heitä istumaan
kuhunkiin joukkoon wiisinkymmenin.

Ref2016NTSve 14. För de var omkring femtusen män. Då sa han till sina lärjungar: Låt dem slå sig
ner i grupper, femtio i varje.
15 TR Scriverer 15. καὶ ἐποίησαν οὕτω, καὶ ἀνέκλιναν ἅπαντας.
Gr-East 15. καὶ ἐποίησαν οὕτω καὶ ἀνέκλιναν ἅπαντας.
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TKIS 15 He tekivät niin ja asettivat kaikki aterioimaan.
FiSTLK2017 15. He tekivät niin ja asettivat kaikki aterioimaan.
Biblia1776 15. Ja he tekivät niin ja asettivat heidät kaikki aterioitsemaan.
CPR1642 15. Ja he teit nijn ja asetit heidän caicki atrioidzeman.
UT1548 15. Ja he teit nijn/ ia asetit heiet caiki atrioitzeman.
Ja he teit niin/ ja asetit heidät kaikki aterioitsemaan.
Ref2016NTSve 15. Och de gjorde så och lät alla slå sig ner.
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TR Scriverer 16. λαβὼν δὲ τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν

οὐρανόν, εὐλόγησεν αὐτούς, καὶ κατέκλασε, καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς παρατιθέναι τῷ
ὄχλῳ.
Gr-East 16. λαβὼν δὲ τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν

οὐρανὸν εὐλόγησεν αὐτοὺς καὶ κατέκλασε, καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς παραθεῖναι τῷ
ὄχλῳ.
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TKIS 16 Otettuaan ne viisi leipää ja kaksi kalaa. Hän katsoi ylös taivaaseen ja siunasi ne, mursi ja
antoi opetuslapsille kansan eteen pantaviksi.
FiSTLK2017 16. Hän otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi ylös taivaaseen, siunasi ne, mursi ja
antoi opetuslapsilleen pantaviksi kansan eteen.
Biblia1776 16. Niin hän otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, ja katsoi taivaasen ja siunasi niitä, ja mursi
ja antoi opetuslapsille panna kansan eteen.
CPR1642 16. Nijn hän otti ne wijsi leipä ja ne caxi cala ja cadzoi Taiwasen ja siunais nijtä mursi ja
andoi Opetuslapsille panna Canssan eteen.

UT1548 16. Nin otti hen ne wisi leipe ia caxi Cala/ ia yleskatzoi Taiuasen/ Ja kijtti sen ylitze/ Mursi
ne ia annoi Opetuslapsille ette he Canssan eten ne panisit.
Niin otti hän ne wiisi leipää ja kaksi kalaa/ ja ylös katsoi taiwaaseen/ Ja kiitti sen ylitse/ Mursi ne ja
antoi opetuslapsille että he kansan eteen ne panisit.
Ref2016NTSve 16. Därefter tog han de fem bröden och de två fiskarna och lyfte blicken mot himlen,
välsignade och bröt dem och gav åt sina lärjungar för att de skulle lägga fram för folket.
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TR Scriverer 17. καὶ ἔφαγον καὶ ἐχορτάσθησαν πάντες• καὶ ἤρθη τὸ περισσεῦσαν αὐτοῖς
κλασμάτων, κόφινοι δώδεκα.
Gr-East 17. καὶ ἔφαγον καὶ ἐχορτάσθησαν πάντες, καὶ ἤρθη τὸ περισσεῦσαν αὐτοῖς
κλασμάτων κόφινοι δώδεκα.
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TKIS 17 Kaikki söivät ja tulivat kylläisiksi. Ja koottiin heiltä tähteeksi jääneet palaset, kaksitoista
vakallista.
FiSTLK2017 17. Kaikki söivät ja tulivat ravituiksi. Heiltä jääneet tähteet kerättiin, kaksitoista korillista
palasia.
Biblia1776 17. Ja he söivät kaikki ja ravittiin; ja koottiin tähteitä, jotka jäi, kaksitoistakymmentä koria
muruja.
CPR1642 17. Ja he söit ja rawittin caicki. Ja coottin tähteitä cuin jäi caxitoistakymmendä coria.
UT1548 17. Ja he söit ia tulit caiki rauituxi. Ja yleskoottin Techteit quin ieit/ caxitoistakymende
Corgia.
Ja he söit ja tulit kaikki rawituksi. Ja ylöskoottiin tähteet kuin jäit/ kaksitoista kymmentä koria.
Ref2016NTSve 17. Och alla åt och blev mätta. Sedan tog man upp de stycken som hade blivit över
efter dem, tolv korgar.
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TR Scriverer 18. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν προσευχόμενον καταμόνας, συνῆσαν αὐτῷ
οἱ μαθηταί• καὶ ἐπηρώτησεν αὐτούς, λέγων, Τίνα με λέγουσιν οἱ ὄχλοι εἶναι;

Gr-East 18. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν προσευχόμενον κατὰ μόνας, συνῆσαν αὐτῷ οἱ
μαθηταί, καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς λέγων· Τίνα με λέγουσιν οἱ ὄχλοι εἶναι;
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TKIS 18 Tapahtui Hänen ollessaan yksinään rukoilemassa, että Hänen opetuslapsensa olivat Hänen
kanssaan. Niin Hän kysyi heiltä sanoen: "Kenen kansa sanoo minun olevan?"
FiSTLK2017 18. Tapahtui, kun hän oli yksinäisessä paikassa rukoilemassa ja hänen opetuslapsensa
olivat hänen kanssaan, että hän kysyi heiltä ja sanoi: "Kenen kansa sanoo minun olevan?"
Biblia1776 18. Ja tapahtui, kuin hän yksinänsä rukoilemassa oli, olivat myös opetuslapset hänen
kanssansa, ja hän kysyi heiltä, sanoen: kenenkä sanoo kansa minun olevan?
CPR1642 18. JA tapahtui cosca hän yxinäns rucoilemas oli olit myös Opetuslapset hänen cansans
nijn hän kysyi heille sanoden:
UT1548 18. Ja se tapachtui coska hen yxinens oli rucolemas/ nin olit mös Opetuslapset henen
cansans/ Kysyi hen heille sanoden/
Ja se tapahtuii koska hän yksinänsä oli rukoilemassa/ niin olit myös opetuslapset hänen
kanssansa/ Kysyi hän heille sanoen/
Ref2016NTSve 18. Och det hände, (då) han var ensam och bad, att hans lärjungar var hos honom.
Och han frågade dem och sa: Vem säger folket att jag är?
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TR Scriverer 19. οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπον, Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν• ἄλλοι δὲ Ἠλίαν•
ἄλλοι δέ, ὅτι προφήτης τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη.
Gr-East 19. οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπον· Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ Ἠλίαν, ἄλλοι δὲ
ὅτι προφήτης τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη.

δὲ
ἀποκριθέντες εἶπον Ἰωάννην τὸν
βαπτιστήν· ἄλλοι δὲ
oi
de
de
apokrithentes eipon Iōannēn ton
baptistēn alloi
G3588 G1161 G611
G2036 G2491
G3588 G910
G243 G1161
ja
he vastasivat sanoen Johannes
ja toiset
Kastajan
οἱ

ἄλλοι δέ

ὅτι

προφήτης τις

τῶν

Ἠλίαν

· Elian
G2243
Eliaan

ἀρχαίων ἀνέστη

alloi
de
hoti
tōn
archaiōn anestē
profētēs tis
G243 G1161 G3754 G4396
G5100 G3588 G744
G450
että
ja toiset
profeetta joku
vanhoista on noussut ylös
TKIS 19 He vastasivat sanoen: "Johannes Kastajan, mutta toiset Elian, toiset taas, että joku
vanhoista profeetoista on noussut ylös."
FiSTLK2017 19. He vastasivat sanoen: "Johannes Kastajan, mutta toiset Elian, toiset taas sanovat,
että joku vanhoista profeetoista on noussut ylös." .
Biblia1776 19. Mutta ha vastasivat ja sanoivat: Johannes Kastajan, ja muutamat Eliaan, muutamat
taas jonkun vanhoista prophetaista nousseen ylös.
CPR1642 19. Kenengä sanowat Canssa minun olewan? he wastaisit ja sanoit: he sanowat Johannes
Castajaxi ja muutamat Eliaxi muutamat taas jongun wanhoista Prophetaista ylösnosnexi.
UT1548 19. Kenenge sanouat Canssa minun oleuan? He wastasit ia sanoit/ He sanouat/ Ettes olet
se Johannes Castaia. Ja mwtomat Eliam. Mwtomat taas ioncun wanhoist Prophetaist ylesnosnuexi.
Kenenkä sanowat kansa minun olewan? He wastasit ja sanoit/ He sanowat/ ettäs olet se Johannes
Kastaja. Ja muutamat Elian. Muutamat taas wanhoista prophetaista ylösnousseeksi.
Ref2016NTSve 19. Då svarade de och sa: Johannes Döparen, men några (säger) Elia, och andra att
det är någon av de gamla profeterna som har uppstått.
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TR Scriverer 20. εἶπε δὲ αὐτοῖς, Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι; ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος
εἶπε, Τὸν Χριστὸν τοῦ Θεοῦ.
Gr-East 20. εἶπε δὲ αὐτοῖς· Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι; ἀποκριθεὶς δὲ Πέτρος εἶπε· Τὸν
Χριστὸν τοῦ Θεοῦ.
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TKIS 20 Hän sanoi heille: "Entä kenen te sanotte minun olevan?" Pietari vastasi sanoen: "Sinä olet
Jumalan Kristus."

FiSTLK2017 20. Hän sanoi heille: "Kenenkä te sanotte minun olevan?" Pietari vastasi ja sanoi: "Sinä
olet Jumalan Kristus."
Biblia1776 20. Niin hän sanoi heille: kenenkäs te sanotte minun olevan? Vastasi Pietari ja sanoi: sinä
olet Jumalan Kristus.
CPR1642 20. Nijn hän sanoi heille: Kenengästä te sanotta minun olewan? Wastais Simon Petari ja
sanoi: sinä olet Jumalan Christus.
UT1548 20. Nin sanoi hen heille/ Kenenge sis te sanotta minun oleuan? Wastasi Simon Petari ia
sanoi/ Sine olet se JUMALAN CHRISTus.
Niin sanoi hän heille/ Kenenkä siis te sanotte minun olewan? Wastasi Simon Petari ja sanoi/ Sinä
olet se JUMALAN KRISTUS.
Ref2016NTSve 20. Då sa han till dem: Men vem säger ni att jag är? Petrus svarade och sa: Guds
Smorde.
21 TR Scriverer 21. ὁ δὲ ἐπιτιμήσας αὐτοῖς παρήγγειλε μηδενὶ εἰπεῖν τοῦτο,
Gr-East 21. ὁ δὲ ἐπιτιμήσας αὐτοῖς παρήγγειλε μηδενὶ λέγειν τοῦτο,
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TKIS 21 Varoittaen heitä Hän kielsi kenellekään puhumasta
FiSTLK2017 21. Vakavasti varoittaen hän kielsi heitä tätä kenellekään sanomasta.
Biblia1776 21. Ja hän haastoi heitä, ja kielsi heidät kellekään sitä sanomasta.
CPR1642 21. Ja hän haasti heitä ja kielsi ettei heidän kellengän pitänyt sitä sanoman ja sanoi:
UT1548 21. Ja hen haastoi heite ia kielsi ettei he kellengen pitenyt site sanoman/ ia sanoi/
Ja hän haastoi heitä ja kielsi ettei he kellenkään pitänyt sitä sanoman/ ja sanoi/
Ref2016NTSve 21. Då talade han strängt till dem och befallde dem att inte säga detta till någon.
22
TR Scriverer 22. εἰπὼν ὅτι Δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν, καὶ

ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων, καὶ
ἀποκτανθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι.
Gr-East 22. εἰπὼν ὅτι Δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι

ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων, καὶ ἀποκτανθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ
ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι.
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TKIS 22 ja sanoi: "Ihmisen Pojan täytyy kärsiä paljon ja joutua vanhinten ja ylipappien ja
kirjanoppineitten hylkäämäksi ja tulla tapetuksi ja kolmantena päivänä Hänen pitää herätä eloon."
FiSTLK2017 22. Hän sanoi: "Ihmisen Pojan pitää kärsiä paljon ja joutua vanhinten, ylipappien ja
kirjanoppineiden hylkäämäksi ja tulla tapetuksi ja kolmantena päivänä hän on nouseva ylös."
Biblia1776 22. Ja sanoi: Ihmisen Pojan pitää paljo kärsimän, ja hyljättämän vanhimmita ja pappein
päämiehiltä ja kirjanoppineilta, ja tapettaman, ja kolmantena päivänä hän on nouseva ylös.
CPR1642 22. Ihmisen Pojan tule paljo kärsiä ja hän ylöncadzotan wanhimmilda ja Pappein
päämiehildä ja Kirjanoppenuilda ja tapetan ja colmandena päiwänä hän on ylösnousewa.
UT1548 22. Inhimisen Poian tule palio kerssie/ ia ylencatzotta Wanhimilda ia Pappeden Pämiehilde
ia Kirianoppenuilda ia tapettaman/ ia colmandena peiuene ylesnouseman.
Ihmisen Pojan tulee paljon kärsiä/ ja ylenkatsottaa wanhimmilta ja pappien päämiehiltä ja
kirjanoppineilta ja tapettaman/ ja kolmantena päiwänä ylösnouseman.
Ref2016NTSve 22. Och (han) sa: Människosonen måste lida mycket, och förkastas av de äldste och
översteprästerna och de skriftlärda och bli dödad, men uppstå på tredje dagen.
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TR Scriverer 23. ἔλεγε δὲ πρὸς πάντας, Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω
ἑαυτὸν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καθ’ ἡμέραν, καὶ ἀκολουθείτω μοι.
Gr-East 23. Ἔλεγε δὲ πρὸς πάντας· Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἔρχεσθαι, ἀπαρνησάσθω
ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καθ’ ἡμέραν, καὶ ἀκολουθείτω μοι.
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TKIS 23 Niin Hän sanoi kaikille: "Jos joku tahtoo jäljessäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon
ristinsä joka päivä ja seuratkoon minua.
FiSTLK2017 23. Hän sanoi kaikille: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä
ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua.
Biblia1776 23. Niin hän sanoi kaikille: jos joku tahtoo minun perässäni tulla, hän kieltäkään itsensä,
ja ottakaan ristinsä joka päivä, ja seuratkaan minua.
CPR1642 23. NIjn hän sanoi caikille: joca minua tahto seurata hän kieldäkän idzens ja ottacan ristins
jocapäiwä ja seuratcan minua.
UT1548 23. Nin sanoi hen caikille/ Joca minua tachto seurata hen kielken itzens ia ottacan Ristins
iocapeiue ia seuratcahan minua.
Niin sanoi hän kaikille/ Joka minua tahtoo seurata hän kieltäkään itsensä ja ottakaan ristin joka
päiwä ja seuratkaan minua.
Ref2016NTSve 23. Sedan sa han till alla: Om någon vill följa mig, måste han förneka sig själv och ta
sitt kors på sig var dag och följa mig.
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TR Scriverer 24. ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν• ὃς δ’ ἂν
ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, οὗτος σώσει αὐτήν.
Gr-East 24. ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ’ ἂν ἀπολέσῃ τὴν
ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, οὗτος σώσει αὐτήν.
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TKIS 24 Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän menettää sen, mutta joka menettää elämänsä
minun vuokseni, hän pelastaa sen.
FiSTLK2017 24. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta se, joka kadottaa
elämänsä minun tähteni, pelastaa sen.
Biblia1776 24. Sillä joka henkensä tähdellä pitää tahtoo, hänen pitää sen kadottaman; mutta joka
henkensä kadottaa minun tähteni, hän pitää sen tallella.
CPR1642 24. Sillä joca hengens tähdellä pitä tahto hänen pitä sen cadottaman: mutta joca hengens
cadotta minun tähteni se hänen pitä tallella.
UT1548 24. Sille ioca Hengens tedhelle pite tachto/ henen pite sen cadottaman. Mutta ioca
cadhotta Hengens minun techten/ se henen tedhelle pite.
Sillä joka henkensä tähdellä pitää tahtoo/ hänen pitää se kadottaman. Mutta joka kadottaa
henkensä minun tähten/ se hänen tähdellä pitää.
Ref2016NTSve 24. För den som vill rädda sitt liv, han ska mista det, men den som mister sitt liv för
min skull, han ska rädda det.
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TR Scriverer 25. τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος, κερδήσας τὸν κόσμον ὅλον, ἑαυτὸν δὲ
ἀπολέσας ἢ ζημιωθείς;
Gr-East 25. τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος κερδήσας τὸν κόσμον ὅλον, ἑαυτὸν δὲ ἀπολέσας ἢ
ζημιωθείς;
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TKIS 25 Sillä mitä ihminen hyötyy, jos hän saa haltuunsa koko maailman, mutta tuhoaa itsensä tai
joutuu turmioon?

FiSTLK2017 25. Sillä mitä ihmistä hyödyttää, vaikka hän voittaisi omakseen koko maailman, mutta
saattaisi itsensä kadotukseen tai turmioon?
Biblia1776 25. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, jos hän kaiken maailman voittais, ja itsensä kadottais,
eli vahinkoon saattais?
CPR1642 25. Mitä se hyödyttä ihmistä jos hän caiken mailman woitais ja idzens cadotais eli
wahingon saattais?
UT1548 25. Ja mite se hödhytte Inhimist ios hen caiken mailman woitais ia itzens cadhotta/ eli
itzens wahingon saatta?
Ja mitä se hyödyttää ihmista jos hän kaiken maailman woittaisi ja itsensä kadottaa/ eli itsensä
wahingon saattaa?
Ref2016NTSve 25. För vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men mister sig själv
eller går förlorad?
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TR Scriverer 26. ὃς γὰρ ἂν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους, τοῦτον ὁ υἱὸς τοῦ

ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται, ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ τοῦ πατρὸς καὶ τῶν ἁγίων
ἀγγέλων.
Gr-East 26. ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους, τοῦτον ὁ υἱὸς τοῦ

ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ τοῦ πατρὸς καὶ τῶν ἁγίων
ἀγγέλων.
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TKIS 26 Joka siis häpeää minua ja sanojani, sitä Ihmisen Poika häpeää tullessaan omassa ja Isänsä
ja pyhäin enkelten kirkkaudessa.
FiSTLK2017 26. Sillä joka häpeää minua ja minun sanojani, sitä Ihmisen Poika on häpeävä, kun hän
tulee omassa ja Isänsä sekä pyhien enkelien kirkkaudessa.
Biblia1776 26. Sillä kuka ikänä minua häpee ja minun sanojani, sitä Ihmisen Pojan pitää häpeemän,
kuin hän ole tuleva hänen ja Isän ja pyhäin enkelien kunniassa.

CPR1642 26. Mutta cuca ikänäns minua häpe ja minun sanojani sitä myös ihmisen Pojan pitä
häpemän cosca hän on tulewa hänen ja hänen Isäns ja pyhäin Engelitten cunniasa.
UT1548 26. Mutta cukaikenens minua häpie ia minun sanoiani/ Site mös Inhimisen Poian pite
häpiemen/ coska hen on tuleua Henen/ ia hene' Isens ia pyhein Engelitte' Cu'niasa.
Mutta kuka ikänänsä minua häpeää ja minun sanojani/ Sitä myös Ihmisen Pojan pitää häpeämän/
koska hän tulewa hänen/ ja hänen Isänsä ja pyhäin enkeleitten kunniassa.
Ref2016NTSve 26. För den som skäms för mig och mina ord, honom ska Människosonen skämmas
för, när han kommer i sin och Faderns och de heliga änglarnas härlighet.
27
TR Scriverer 27. λέγω δὲ ὑμῖν ἀληθῶς, εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἳ οὐ μὴ γεύσονται
θανάτου, ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.
Gr-East 27. λέγω δὲ ὑμῖν ἀληθῶς, εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἳ οὐ μὴ γεύσωνται
θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.
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TKIS 27 Mutta totisesti sanon teille: tässä seisovain joukossa on muutamia, jotka eivät maista
kuolemaa ennen kuin näkevät Jumalan valtakunnan.”
FiSTLK2017 27. Totisesti sanon teille: tässä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät maista
kuolemaa, ennen kuin näkevät Jumalan valtakunnan [8] ."
Biblia1776 27. Mutta minä totisesti sanon teille: muutamat ovat, jotka tässä seisovat, jotka ei maista
kuolemaa, siihen asti kuin he näkevät Jumalan valtakunnan.
CPR1642 27. Mutta minä totisesta sanon teille: muutamat täsä seisowat jotca ei maista cuolemata
sijhenasti cuin he näkewät Jumalan waldacunnan.
UT1548 27. Mutta mine sanon teille totisesta/ Ouat mwtomat tesse seisouaiset/ iotca ei colemata
maista/ sihenasti ette he näkeuet JUMALAN waldakunnan.
Mutta minä sanon teille totisesti/ owat muutamat tässä seisowaiset/ jotka ei kuolemata maista/
siihen asti että he näkewät JUMALAN waltakunnan.
Ref2016NTSve 27. Men sannerligen säger jag er: Det är några av dem som står här som inte ska
smaka döden, förrän de får se Guds rike.
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TR Scriverer 28. Ἐγένετο δὲ μετὰ τοὺς λόγους τούτους ὡσεὶ ἡμέραι ὀκτώ, καὶ παραλαβὼν
τὸν Πέτρον καὶ Ἰωάννην καὶ Ἰάκωβον, ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι.
Gr-East 28. Ἐγένετο δὲ μετὰ τοὺς λόγους τούτους ὡσεὶ ἡμέραι ὀκτὼ καὶ παραλαβὼν τὸν
Πέτρον καὶ Ἰωάννην καὶ Ἰάκωβον ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι.
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TKIS 28 Noin kahdeksan päivää tämän puheen jälkeen tapahtui, että Hän otti mukaansa Pietarin ja
Johanneksen ja Jaakobin ja nousi vuorelle rukoilemaan.
FiSTLK2017 28. Noin kahdeksan päivää sen jälkeen, kun hän oli tämän puhunut, tapahtui, että hän
otti mukaansa Pietarin, Johanneksen ja Jaakobin ja nousi vuorelle rukoilemaan.
Biblia1776 28. Ja tapahtui kahdeksan päivän perästä näiden sanain jälkeen, että hän otti tykönsä
Pietarin ja Johanneksen ja Jakobin, ja meni ylös vuorelle rukoilemaan.
CPR1642 28. JA tapahdui cahdexan päiwän perästä näiden sanain jälken että hän otti tygöns
Petarin ja Johannexen ja Jacobuxen ja meni wuorelle rucoileman.
UT1548 28. Ja se tapactui Cahdexan peiuen peräst/ neinen Sanain ielkin/ ette hen otti tygens
Petarin ia Jacobusen ia Johannesen/ Ja ylesnousi woren päle rucoleman.
Ja se tapahtui kahdeksan päiwän perästä/ näiden sanain jälkeen/ että hän otti tykönsä Petarin ja
Jakobuksen ja Johanneksen/ Ja ylösnousi wuoren päälle rukoilemaan.
Ref2016NTSve 28. Och det hände ungefär åtta dagar efter det att han hade sagt dessa ord, att han
tog Petrus och Johannes och Jakob med sig och gick upp på berget för att be.
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TR Scriverer 29. καὶ ἐγένετο, ἐν τῷ προσεύχεσθαι αὐτόν, τὸ εἶδος τοῦ προσώπου αὐτοῦ
ἕτερον, καὶ ὁ ἱματισμὸς αὐτοῦ λευκὸς ἐξαστράπτων.
Gr-East 29. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ προσεύχεσθαι αὐτὸν τὸ εἶδος τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἕτερον
καὶ ὁ ἱματισμὸς αὐτοῦ λευκὸς ἐξαστράπτων.
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TKIS 29 Hänen rukoillessaan Hänen kasvojensa näkö muuttui ja Hänen vaatteensa olivat säteilevän
valkeat.
FiSTLK2017 29. Tapahtui hänen rukoillessaan, että hänen kasvojensa näkö muuttui, ja hänen
vaatteensa tulivat valkoisiksi ja sädehtivän kirkkaiksi.
Biblia1776 29. Ja kuin hän rukoile, muuttui hänen kasvonsa ja hänen vaatteensa tulivat valkiaksi ja
kiiltäväksi.
CPR1642 29. Ja cuin hän rucoili muutui hänen caswons ja hänen waattens tulit walkiaxi ja
kijldäwäxi.
UT1548 29. Ja quin hen rucoli/ mwthui henen caswons/ ia henen waattens tuli walkiaxi ia kijldeuexi.
Ja kuin hän rukoili/ muuttui hänen kaswonsa/ ja hänen waatteen tuli walkeaksi ja kiiltäwäksi.
Ref2016NTSve 29. Och medan han bad, blev hans ansikte förvandlat och hans kläder blev skinande
vita.
30
TR Scriverer 30. καὶ ἰδού, ἄνδρες δύο συνελάλουν αὐτῷ, οἵτινες ἦσαν Μωσῆς καὶ Ἠλίας,
Gr-East 30. καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο συνελάλουν αὐτῷ, οἵτινες ἦσαν Μωϋσῆς καὶ Ἠλίας,
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TKIS 30 Katso, Hänen kanssaan puhui kaksi miestä jotka olivat Mooses ja Elia.
FiSTLK2017 30. Katso, hänen kanssaan puhui kaksi miestä, ja he olivat Mooses ja Elia.
Biblia1776 30. Ja katso, kaksi miestä puhui hänen kanssansa, jotka olivat Moses ja Elias,

CPR1642 30. Ja cadzo caxi miestä puhui hänen cansans nimittäin Moses ja Elias
UT1548 30. Ja catzo/ caxi Mieste puhuit henen cansans/ quin olit Moses ia Elias/
Ja katso/ kaksi miestä puhuit hänen kanssansa/ kuin olit Moses ja Elias/
Ref2016NTSve 30. Och se, två män talade med honom. Det var Mose och Elia.
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TR Scriverer 31. οἳ ὀφθέντες ἐν δόξῃ ἔλεγον τὴν ἔξοδον αὐτοῦ ἣν ἔμελλε πληροῦν ἐν
Ἰερουσαλήμ.
Gr-East 31. οἳ ὀφθέντες ἐν δόξῃ ἔλεγον τὴν ἔξοδον αὐτοῦ ἣν ἔμελλε πληροῦν ἐν
Ἱερουσαλήμ.
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TKIS 31 He näyttäytyivät kirkkaudessa ja puhuivat Hänen pois menostaan, jonka Hän oli toteuttava
Jerusalemissa.
FiSTLK2017 31. He näkyivät kirkkaudessa ja puhuivat hänen poismenostaan, jonka hän oli saattava
täytäntöön Jerusalemissa.
Biblia1776 31. Jotka näkyivät kunniassa ja ja puhuivat hänen menostansa, jonka hän täyttävä oli
Jerusalemissa.
CPR1642 31. Jotca ilmestyit kirckaudes ja puhuit hänen menostans jonga hän täyttäwä oli
Jerusalemis. Mutta Petari ja jotca hänen cansans olit olit unesta rascautetut.
UT1548 31. iotca ilmestuit Kircaudes/ ia puhuit henen Wloslectemisestens/ ionga hen teutteueinen
oli Jerusalemis. Mutta Petari/ ia iotca henen cansans olit/ olit wnesta raskautetut.
jotka ilmestyit kirkkaudessa/ ja puhuit hänen uloslähtemisestänsä/ jonka hän täyttäwäinen oli
Jerusalemissa. Mutta Petari/ ja jotka hänen kanssansa olit/ olit unesta raskautetut.
Ref2016NTSve 31. De visade sig i härlighet och talade om hans bortgång, som han skulle fullborda i
Jerusalem.
32
TR Scriverer 32. ὁ δὲ Πέτρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἦσαν βεβαρημένοι ὕπνῳ• διαγρηγορήσαντες
δὲ εἶδον τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ τοὺς δύο ἄνδρας τοὺς συνεστῶτας αὐτῷ.

Gr-East 32. ὁ δὲ Πέτρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἦσαν βεβαρημένοι ὕπνῳ· διαγρηγορήσαντες δὲ
εἶδον τὴν δόξαν αὐτοῦ καὶ τοὺς δύο ἄνδρας τοὺς συνεστῶτας αὐτῷ.
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TKIS 32 Mutta Pietari ja ne, jotka olivat hänen kanssaan, olivat unen raskauttamia. Herättyään he
näkivät Hänen kirkkautensa ja ne kaksi miestä, jotka seisoivat Hänen luonaan.
FiSTLK2017 32. Mutta Pietari ja ne, jotka olivat hänen kanssaan, olivat unen raskauttamia, mutta
herättyään he näkivät hänen kirkkautensa ja ne kaksi miestä, jotka seisoivat hänen luonaan.
Biblia1776 32. Mutta Pietari ja jotka hänen kanssansa olivat, olivat unesta raskautetut; mutta koska
he heräsivät, näkivät he hänen kunniansa ja ne kaksi miestä, jotka seisoivat hänen tykönänsä.
CPR1642 32. Mutta cosca he heräisit näit he hänen kirckaudens ja ne caxi miestä hänen tykönäns
seisowan.
UT1548 32. Mutta coska he ylesheräisit/ neit he henen Kircaudhens/ ia ne caxi mieste henen
tykenens seisouan.
Mutta koska he ylösheräisit/ näit he hänen kirkkautensa/ ja ne kaksi miestä hänen tykönänsä
seisowan.
Ref2016NTSve 32. Men Petrus och de som var med honom sov djupt, och när de vaknade upp, såg
de hans härlighet och de två männen som stod tillsammans med honom.
33
TR Scriverer 33. καὶ ἐγένετο, ἐν τῷ διαχωρίζεσθαι αὐτοὺς ἀπ’ αὐτοῦ, εἶπεν ὁ Πέτρος πρὸς
τὸν Ἰησοῦν, Ἐπιστάτα, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι• καὶ ποιήσωμεν σκηνὰς τρεῖς, μίαν
σοὶ, καὶ Μωσεῖ μίαν, καὶ μίαν Ἠλίᾳ• μὴ εἰδὼς ὃ λέγει.
Gr-East 33. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαχωρίζεσθαι αὐτοὺς ἀπ’ αὐτοῦ εἶπεν ὁ Πέτρος πρὸς τὸν
Ἰησοῦν· Ἐπιστάτα, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι· καὶ ποιήσωμεν σκηνὰς τρεῖς, μίαν σοὶ
καὶ μίαν Μωϋσεῖ καὶ μίαν Ἠλίᾳ, μὴ εἰδὼς ὃ λέγει.
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TKIS 33 Kun nämä olivat eroamassa Hänestä, sanoi Pietari Jeesukselle: "Mestari, meidän on hyvä
olla tässä. Tehkäämme kolme majaa, sinulle yksi ja Moosekselle yksi ja Elialle yksi." Eikä hän
käsittänyt, mitä sanoi.
FiSTLK2017 33. Tapahtui, kun nämä olivat eroamassa hänestä, että Pietari sanoi Jeesukselle:
"Mestari, meidän on tässä hyvä olla; tehkäämme kolme majaa, sinulle yksi ja Moosekselle yksi ja
Elialle yksi." Mutta hän ei tiennyt, mitä sanoi.
Biblia1776 33. Ja tapahtui, kuin he läksivät hänen tyköänsä, sanoi Pietari Jesukselle: Mestari, hyvä
on meidän tässä olla, tehkäämme tähän kolme majaa, sinulle yhden, Mosekselle yhden ja Eliaalle
yhden; eikä tietänyt, mitä sanoi.
CPR1642 33. Ja tapahtui cosca he läxit hänen tyköns sanoi Petari Jesuxelle: Mestari hywä on
meidän täsä olla tehkämme tähän colme maja sinulle yxi Mosexelle yxi ja Elialle yxi: mutta ei hän
tiennyt mitä hän sanoi.
UT1548 33. Ja se tapactui/ coska he poislexit henen tykeens/ sanoi Petari IesuSEN tyge/ Mestari/
hyue on meiden tesse olla/ Tehckem tähen colmet Maia/ Sinulle yxi Mosesel yxi ia Elial yxi. Ja ei
hen tienyt mite hen sanoi.
Ja se tapahtui/ koska he poisläksit hänen tyköänsä/ sanoi Petari Jesuksen tykö/ Mestari/ hywä on
meidän tässä olla/ Tehkäämme tähän kolmet majaa/ Sinulle yksi Mosekselle yksi ja Elialle yksi. Ja
ei hän tiennyt mitä hän sanoi.
Ref2016NTSve 33. Och det hände när dessa skulle skiljas från honom, att Petrus sa till Jesus:
Mästare, det är gott för oss att vara här. Låt oss göra tre hyddor, en åt dig och en åt Mose och en åt
Elia. Han visste inte vad han sa.

34
TR Scriverer 34. ταῦτα δὲ αὐτοῦ λέγοντος, ἐγένετο νεφέλη καὶ ἐπεσκίασεν αὐτούς•
ἐφοβήθησαν δὲ ἐν τῷ ἐκείνους εἰσελθεῖν εἰς τὴν νεφέλην.
Gr-East 34. ταῦτα δὲ αὐτοῦ λέγοντος ἐγένετο νεφέλη καὶ ἐπεσκίασεν αὐτούς· ἐφοβήθησαν
δὲ ἐν τῷ εἰσελθεῖν ἐκείνους εἰς τὴν νεφέλην·
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TKIS 34 Hänen näin puhuessaan tuli pilvi ja varjosi heidät, mutta he pelästyivät *näitten joutuessa*
pilveen.
FiSTLK2017 34. Hänen tätä sanoessaan tuli pilvi ja peitti heidät varjoonsa, ja he pelästyivät
joutuessaan pilveen.
Biblia1776 34. Ja hänen näitä puhuissansa, tuli pilvi ja varjosi ympäri heidät; mutta he peljästyivät,
koska tulivat pilven sisälle.
CPR1642 34. Ja hänen puhuisans tuli pilwi ja ymbäriwarjois heidän ja he peljästyit cosca pilwi peitti
heitä.
UT1548 34. Ja henen neite puhuesans/ tuli pilui ia ymberiwariosi heiden. Ja he peliestyit coska pilui
heijet peitti.
Ja hänen näitä puhuessansa/ tuli pilwi ja ympäri warjosi heidän. Ja he peljästyit koska pilwi heidän
peitti.
Ref2016NTSve 34. Medan han sa detta, kom en molnsky och överskuggade dem, och de blev
förskräckta när de kom in i molnskyn.
35
TR Scriverer 35. καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῆς νεφέλης, λέγουσα, Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ
ἀγαπητός• αὐτοῦ ἀκούετε.
Gr-East 35. καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα· Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ
ἀγαπητός· αὐτοῦ ἀκούετε.
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TKIS 35 Ja pilvestä kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun *rakas Poikani*, Häntä kuunnelkaa."
FiSTLK2017 35. Pilvestä kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, kuulkaa häntä."
Biblia1776 35. Ja ääni tuli pilvestä, sanoen: tämä on minun rakas Poikani, kuulkaat häntä.
CPR1642 35. Ja äni tuli pilwest sanoden: Tämä on minun racas Poican cuulcat händä.
UT1548 35. Ja äni tuli Piluest sanoden/ TEME On Minun Racas Poican/ hende te cwlca.
Ja ääni tuli pilwestä sanoen/ Tämä on minun rakas Poikani/ häntä te kuulkaan.
Ref2016NTSve 35. Och ur molnskyn kom en röst, som sa: Denne är min älskade Son, hör honom!
36
TR Scriverer 36. καὶ ἐν τῷ γενέσθαι τὴν φωνήν, εὑρέθη ὁ Ἰησοῦς μόνος. καὶ αὐτοὶ
ἐσίγησαν, καὶ οὐδενὶ ἀπήγγειλαν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις οὐδὲν ὧν ἑωράκασιν.
Gr-East 36. καὶ ἐν τῷ γενέσθαι τὴν φωνὴν εὑρέθη Ἰησοῦς μόνος. καὶ αὐτοὶ ἐσίγησαν καὶ
οὐδενὶ ἀπήγγειλαν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις οὐδὲν ὧν ἑωράκασιν.
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TKIS 36 Ja äänen kuuluessa Jeesuksen havaittiin olevan yksin. Ja he vaikenivat siitä eivätkä niinä
päivinä kertoneet kenellekään mitään siitä, mitä olivat nähneet.

FiSTLK2017 36. Äänen kuuluessa he huomasivat Jeesuksen olevan yksin. He olivat siitä vaiti eivätkä
niinä päivinä ilmoittaneet kenellekään mitään siitä, mitä olivat nähneet.
Biblia1776 36. Ja kuin ääni parhaallansa kuului, löysivät he Jesuksen yksin. Ja he vaikenivat, eikä
mitään kellenkään niinä päivinä jutelleet niistä, mitkä he nähneet olivat.
CPR1642 36. Ja cuin äni parhallans cuului äckäisit he Jesuxen yxinäns. Ja he waickenit eikä mitän
kellengän nijnä päiwinä sanonet nijstä cuin he nähnet olit.
UT1548 36. Ja quin äni paralans cwlui/ leusit he IesuSEN yxinens. Ja he waickenit ia eikelleken he
miten sanoneet nijnä peiuin nijstä quin he nähnet olit.
Ja kuin ääni parhaallansa kuului/ löysit he Jesuksen yksinänsä. Ja he waikenit ja ei kellekään he
mitään sanoneet niinä päiwinä niistä kuin he nähneet olit..
Ref2016NTSve 36. Och i detsamma som rösten hördes, fann de Jesus vara ensam. Och de teg och
berättade inget för någon vid den tiden av vad de hade sett.
37
TR Scriverer 37. Ἐγένετο δὲ ἕν τῇ ἑξῆς ἡμέρᾳ, κατελθόντων αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ὄρους,
συνήντησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς.
Gr-East 37. Ἐγένετο δὲ ἐν τῇ ἑξῆς ἡμέρᾳ κατελθόντων αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ὄρους συνήντησεν
αὐτῷ ὄχλος πολύς.
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TKIS 37 Kun he seuraavana päivänä menivät alas vuorelta, tuli paljon kansaa Häntä vastaan.
FiSTLK2017 37. Tapahtui, kun he seuraavana päivänä menivät alas vuorelta, että paljon kansaa tuli
häntä vastaan.
Biblia1776 37. Mutta tapahtui toisena päivänä, kuin he menivät alas vuorelta, kohtasi heitä paljo
väkeä.
CPR1642 37. MUtta se tapahtui toisna päiwänä cosca he menit alas wuorelda cohtais heitä paljo
wäke.
UT1548 37. Mutta se tapactui toisna peiuen coska he Worelda alasastuit/ cohdasi heiden palio
wäki.
Mutta se tapahtui toisena päiwänä koska he wuorelta alasastuit/ kohtasi heidän paljon wäkeä..

Ref2016NTSve 37. Och det hände dagen därefter, när de kom ner från berget, att mycket folk mötte
honom.
38
TR Scriverer 38. καὶ ἰδού, ἀνὴρ ἀπὸ τοῦ ὄχλου ἀνεβόησε, λέγων, Διδάσκαλε, δέομαί σου,
ἐπίβλεψον ἐπὶ τὸν υἱόν μου, ὅτι μονογενής ἐστί μοι•
Gr-East 38. καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἀπὸ τοῦ ὄχλου ἀνεβόησε λέγων· Διδάσκαλε, δέομαί σου,
ἐπιβλέψον ἐπὶ τὸν υἱόν μου, ὅτι μονογενής μοί ἐστι·

καὶ

ἰδού

ἀνὴρ ἀπὸ τοῦ

ὄχλου

ἀνεβόησε λέγων διδάσκαλε δέομαί

kai
idou
ochlou
anēr apo tou
aneboēse legōn didaskale
G2532 G2400 G435 G575 G3588 G3793
G310
G3004 G1320
katso mies
ja
kansanjoukosta huusi
sanoen Opettaja

σου

ἐπίβλεψον ἐπὶ

τὸν

υἱόν

μου

ὅτι

μονογενής

ἐστί

deomai
G1189
rukoilen

μοι·

sou
ton
hyion mou hoti
moi
epiblepson epi
monogenēs esti
G4675 G1914
G2076 G3427
G1909 G3588 G5207 G3450 G3754 G3439
sinua katso
hän on minun
puoleen
poikani minun sillä
ainokainen
TKIS 38 Katso, muuan mies huusi kansanjoukosta sanoen: "Opettaja, rukoilen sinua, katsahda
poikani puoleen, sillä hän on ainokaiseni.
FiSTLK2017 38. Katso, eräs mies kansanjoukosta huusi sanoen: "Opettaja, minä rukoilen sinua,
katso poikani puoleen, sillä hän on ainoani.
Biblia1776 38. Ja katso, yksi mies huusi kansasta, sanoen: Mestari! minä rukoilen sinua, katso
minun poikani puoleen; sillä hän on minulle ainokainen.
CPR1642 38. Ja cadzo yxi mies huusi Canssast sanoden: Mestari minä rucoilen sinua cadzo minun
poicani puolen:
UT1548 38. Ja catzo/ yxi Mies Canssast hwsi sanoden/ Mestari/ Mine rucolen sinua/ catzo minu'
Poicani polen/
Ja katso/ yksi mies kansasta huusi sanoen/ Mestari/ Minä rukoilen sinua/ katso minun poikani
puoleen/
Ref2016NTSve 38. Se, en man ur folkhopen ropade då och sa: Mästare, jag ber dig, se till min son,
för han är mitt enda barn.
39
TR Scriverer 39. καὶ ἰδού, πνεῦμα λαμβάνει αὐτόν, καὶ ἐξαίφνης κράζει, καὶ σπαράσσει
αὐτὸν μετὰ ἀφροῦ, καὶ μόγις ἀποχωρεῖ ἀπ’ αὐτοῦ, συντρῖβον αὐτόν.
Gr-East 39. καὶ ἰδοὺ πνεῦμα λαμβάνει αὐτόν, καὶ ἐξαίφνης κράζει, καὶ σπαράσσει αὐτὸν
μετὰ ἀφροῦ καὶ μόγις ἀποχωρεῖ ἀπ’ αὐτοῦ συντρῖβον αὐτόν·
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TKIS 39 Ja katso, henki tarttuu häneen, ja yhtäkkiä hän huutaa, ja se kouristaa häntä niin, että
vaahto lähtee ja vaivoin se poistuu hänestä runnellen häntä.
FiSTLK2017 39. Katso, hänen kimppuunsa käy henki, ja heti hän parkaisee, ja se riepottelee häntä,
niin että vaahto valuu suusta, ja vain vaivoin se poistuu hänestä runnellen häntä.
Biblia1776 39. Ja katso, henki ottaa hänen, ja hän huutaa kohta, ja se repii häntä, niin että hän
vaahtuu, ja se luopuu tuskalla hänestä, kuin hän häntä runtelee.
CPR1642 39. Sillä hän on minulle ainocainen cadzo hengi otta hänen ja hän huuta cohta ja hän repi
händä nijn että hän wahtu ja hän luopu tuscalla hänest cosca hän händä on repinyt.
UT1548 39. sille hen on minun ainocainen/ Catzo/ se Hengi kijniotta henen/ ia cocta hen hwta/ ia
hen repi henen/ nin ette hen wachtupi/ ia tuskal hen lopu henest quin hen henen repinyt on.
sillä hän on minun ainokainen/ Katso/ se henki kiinni ottaa hänen/ ja kohta hän huutaa/ ja hän repii
hänen/ niin että hän waahtoaapi/ ja tuskalla hän luopuu hänestä kuin hän hänen repinyt on.
Ref2016NTSve 39. Och se, en ande griper honom, och så skriker han plötsligt till, och den sliter i
honom så att han tuggar fradga. Och det är knappt att den lämnar honom, sedan den misshandlat
honom.
40
TR Scriverer 40. καὶ ἐδεήθην τῶν μαθητῶν σου ἵνα ἐκβάλλωσιν αὐτό, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν.
Gr-East 40. καὶ ἐδεήθην τῶν μαθητῶν σου ἵνα ἐκβάλωσιν αὐτό, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν.
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TKIS 40 Pyysin opetuslapsiasi, että he ajaisivat sen ulos, mutta he eivät voineet."
FiSTLK2017 40. Pyysin opetuslapsiasi ajamaan sen ulos, mutta he eivät voineet."

Biblia1776 40. Ja minä rukoilin sinun opetuslapsias häntä ajamaan ulos, mutta ei he voineet.
CPR1642 40. Ja minä rucoilin sinun Opetuslapsias händä ulosajaman mutta ei he woinet.
UT1548 40. Ja mine rucolin sinun Opetuslapsias hende vlosaiaman/ ia eiuet woinet.
Ja minä rukoilin sinun opetuslapsiasi häntä ulos ajamaan/ ja eiwät woineet.
Ref2016NTSve 40. Jag bad då dina lärjungar att de skulle driva ut den, men de kunde inte.
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TR Scriverer 41. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη, ἕως
πότε ἔσομαι πρὸς ὑμᾶς, καὶ ἀνέξομαι ὑμῶν; προσάγαγε ὧδε τὸν υἱόν σου.
Gr-East 41. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη, ἕως πότε
ἔσομαι πρὸς ὑμᾶς καὶ ἀνέξομαι ὑμῶν; προσάγαγε τὸν υἱόν σου ὧδε.
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TKIS 41 Jeesus vastasi ja sanoi: "Voi epäuskoista ja nurjaa sukupolvea! Kuinka kauan minun täytyy
olla luonanne ja kärsiä teitä? Tuo poikasi tänne."
FiSTLK2017 41. Jeesus vastasi ja sanoi: "Voi, sinä epäuskoinen ja nurja sukupolvi; kuinka kauan
minun täytyy olla teidän luonanne ja kärsiä teitä? Tuo poikasi tänne."
Biblia1776 41. Niin Jesus vastasi ja sanoi: oi uskomatoin ja nurja sukukunta! kuinka kauvan minun
pitää teidän tykönänne oleman ja teitä kärsimän? Tuo poikas tänne.
CPR1642 41. Nijn Jesus wastais ja sanoi: O uscomatoin ja häjy sucucunda cuinga cauwan minun
pitä teidän tykönän oleman ja teitä kärsimän? tuo poicas tänne.
UT1548 41. Nin wastasi IesuS ia sanoi/ O vskomatoin ia heiju Sucukunda quincauuan minun pite
teiden tykenen oleman ia kersimen teite? Johdata sinun Poicas tenne.
Niin wastasi Jesus ja sanoi/ Oi uskomatoin ja häijy sukukunta niin kauan minun pitää teidän tykönän
oleman ja kärsimän teitä? Johdata sinun poikasi tänne.
Ref2016NTSve 41. Då svarade Jesus och sa: O du fördärvade släkte utan tro. Hur länge ska jag vara
hos er och stå ut med er? Hämta hit din son.

42
TR Scriverer 42. ἔτι δὲ προσερχομένου αὐτοῦ, ἔρρηξεν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον καὶ
συνεσπάραξεν• ἐπετίμησε δὲ ὁ Ἰησοῦς τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ, καὶ ἰάσατο τὸν
παῖδα, καὶ ἀπέδωκεν αὐτὸν τῷ πατρὶ αὐτοῦ.
Gr-East 42. ἔτι δὲ προσερχομένου αὐτοῦ ἔρρηξεν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον καὶ συνεσπάραξεν·

ἐπετίμησε δὲ ὁ Ἰησοῦς τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ, καὶ ἰάσατο τὸν παῖδα καὶ ἀπέδωκεν
αὐτὸν τῷ πατρὶ αὐτοῦ.
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TKIS 42 Vielä hänen tullessaankin riivaaja paiskasi hänet maahan ja kouristi häntä. Mutta Jeesus
nuhteli saastaista henkeä ja paransi pojan ja antoi hänet takaisin hänen isälleen.
FiSTLK2017 42. Vielä pojan tullessakin riivaaja retuutti häntä ja kiskoi häntä kovasti. Mutta Jeesus
nuhteli saastaista henkeä, paransi pojan ja antoi hänet takaisin hänen isälleen.
Biblia1776 42. Ja kuin hän vielä tulossa oli, repeli häntä perkele ja muserteli; mutta Jesus nuhteli
rietasta henkeä, ja paransi pojan, ja antoi hänen jälleen isällensä.
CPR1642 42. Ja cosca hän wielä menos oli repeli händä Perkele ja muserteli: mutta Jesus nuhteli
sitä riettaista henge ja paransi pojan ja andoi hänen jällens Isällens.
UT1548 42. Ja coska hen wiele menolla oli/ repeli hende Perkele ia muserteli. Mutta IesuS nuchteli
site rietaist Henge/ ia paransi Piltin/ ia andoi henen iellens Isellens.
Ja koska hän wielä menolla oli/ repeili häntä perkele ja muserteli. Mutta Jesus nuhteli sitä rietteista
henkeä/ ja paransi piltin/ ja antoi hänen jällens isällensä.
Ref2016NTSve 42. Och medan han ännu var på väg fram, kastade den onde anden omkull honom
och slet och ryckte i honom. Men Jesus befallde strängt den orene anden och helade pojken och
gav honom tillbaka till hans far.
43
TR Scriverer 43. ἐξεπλήσσοντο δὲ πάντες ἐπὶ τῇ μεγαλειότητι τοῦ Θεοῦ. Πάντων δὲ
θαυμαζόντων ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς, εἶπε πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ,

Gr-East 43. ἐξεπλήσσοντο δὲ πάντες ἐπὶ τῇ μεγαλειότητι τοῦ Θεοῦ. Πάντων δὲ
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TKIS 43 ja kaikki hämmästyivät Jumalan valtasuuruutta. Mutta kaikkien ihmetellessä kaikkea, mitä
Jeesus teki, Hän sanoi opetuslapsilleen:
FiSTLK2017 43. Kaikki hämmästyivät Jumalan valtasuuruutta. Kun kaikki ihmettelivät kaikkea sitä,
mitä Jeesus teki, hän sanoi opetuslapsilleen:
Biblia1776 43. Niin he kaikki hämmästyivät Jumalan kunniallista voimaa. Mutta koska kaikki
ihmettelivät kaikkia niitä, mitä Jesus teki, sanoi hän opetuslapsillensa:
CPR1642 43. Ja he caicki hämmästyit Jumalan cunnia.
UT1548 43. Ja he hämmestuit caiki JUMALAN Cunnian ylitze.
Ja he hämmästyit kaikki JUMALAN kunnian ylitse.
Ref2016NTSve 43. Och alla blev överväldigade av Guds stora makt. Medan alla förundrade sig över
allt det Jesus gjorde, sa han till sina lärjungar:
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TR Scriverer 44. Θέσθε ὑμεῖς εἰς τὰ ὦτα ὑμῶν τοὺς λόγους τούτους• ὁ γὰρ υἱὸς τοῦ
ἀνθρώπου μέλλει παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων.
Gr-East 44. Θέσθε ὑμεῖς εἰς τὰ ὦτα ὑμῶν τοὺς λόγους τούτους· ὁ γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
μέλλει παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων.
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TKIS 44 ”Ottakaa korviinne nämä sanat, sillä Ihmisen Poika annetaan ihmisten käsiin."
FiSTLK2017 44. "Ottakaa te korviinne nämä sanat, sillä Ihmisen Poika annetaan ihmisten käsiin."
Biblia1776 44. Pankaat te nämät puheet korviinne; sillä tuleva on, että Ihmisen Poika annetaan ylön
ihmisten käsiin.
CPR1642 44. COsca he caicki ihmettelit caickia nijtä cuin hän teki sanoi hän Opetuslapsillens:
pangat nämät puhet corwijn: sillä tulewa on että ihmisen Poita ylönannetan ihmisten käsijn.
UT1548 44. Coska he nyt caiki imehtelit/ caikia nijte mite hen teki/ sanoi hen henen
Opetuslapsillens/ Pangat nemet Puhet teiden Coruijn/ Sille ette tuleua on Inhimisen Poica
ylenanneta' Inhimisten käsijn.
Koska he nyt kaikki ihmettelit/ kaikkia niitä mitä hän teki/ sanoi hän hänen opetuslapsillensa/
Pankaat nämät puheet teidän korwiin/ Sillä että tulewa on Ihmisen Poika ylenannettaa ihmisten
käsiin.
Ref2016NTSve 44. Öppna era öron för det jag (nu) säger er: För Människosonen ska bli överlämnad i
människors händer.
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TR Scriverer 45. οἱ δὲ ἠγνόουν τὸ ῥῆμα τοῦτο, καὶ ἦν παρακεκαλυμμένον ἀπ’ αὐτῶν, ἵνα
μὴ αἴσθωνται αὐτό• καὶ ἐφοβοῦντο ἐρωτῆσαι αὐτὸν περὶ τοῦ ῥήματος τούτου.
Gr-East 45. οἱ δὲ ἠγνόουν τὸ ῥῆμα τοῦτο, καὶ ἦν παρακεκαλυμμένον ἀπ’ αὐτῶν ἵνα μὴ
αἴσθωνται αὐτό, καὶ ἐφοβοῦντο ἐρωτῆσαι αὐτὸν περὶ τοῦ ῥήματος τούτου.
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TKIS 45 He eivät kuitenkaan käsittäneet tätä puhetta, ja se oli heiltä salassa, niin etteivät he sitä
ymmärtäneet, ja he arkailivat kysyä Häneltä sen puheen johdosta.
FiSTLK2017 45. Mutta he eivät käsittäneet tätä puhetta, ja se oli heiltä peitetty, niin etteivät he sitä
ymmärtäneet, ja he pelkäsivät kysyä häneltä tämän puheen johdosta.
Biblia1776 45. Mutta ei he ymmärtäneet sitä sanaa, ja se oli heiltä peitetty, niin ettei he sitä
ymmärtäneet; ja he pelkäsivät kysyä sitä sanaa häneltä.
CPR1642 45. Mutta ei he ymmärtänet sitä sana ja se oli heildä peitetty ettei he sitä ymmärtänet: ja
he pelkäisit kysyä sitä sana häneldä.
UT1548 45. Mutta eiuet he ymmertenet site Sana/ ia se oli heilde peitetty/ ettei he site ymmertenet.
Ja he pelkesit kysyue henelde site Sana.
Mutta eiwät he ymmärtäneet sitä sanaa/ ja se oli heiltä peitetty/ ettei he sitä ymmärtäneet. Ja he
pelkäsit kysyä häneltä sitä sanaa.
Ref2016NTSve 45. Men de förstod inte det han sa, för det var fördolt för dem så att de inte kunde
förstå det. Och de vågade inte fråga honom om det han hade sagt.
46 TR Scriverer 46. Εἰσῆλθε δὲ διαλογισμὸς ἐν αὐτοῖς, τὸ τίς ἂν εἴη μείζων αὐτῶν.
Gr-East 46. Εἰσῆλθε δὲ διαλογισμὸς ἐν αὐτοῖς, τὸ τίς ἂν εἴη μείζων αὐτῶν.
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TKIS 46 Heissä heräsi ajatus, kuka heistä mahtoi olla suurin.
FiSTLK2017 46. Heidän mieleensä tuli ajatus, kuka heistä olisi suurin.
Biblia1776 46. Niin tuli myös kamppaus heidän keskenänsä, kuka heistä suurin olis.
CPR1642 46. NIjn tuli myös kysymys heidän keskenäns cuca heistä suurin olis.
UT1548 46. Nin tuli mös aijatus heiden keskenens/ Cuca heiste swrin olis.
Niin tuli myös ajatus heidän keskenänsä/ Kuka heistä suurin olisi.

Ref2016NTSve 46. Och bland dem kom frågan upp (om) vem som var störst bland dem.
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TR Scriverer 47. ὁ δὲ Ἰησοῦς ἰδὼν τὸν διαλογισμὸν τῆς καρδίας αὐτῶν, ἐπιλαβόμενος
παιδίου, ἔστησεν αὐτὸ παρ’ ἑαυτῷ,
Gr-East 47. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἰδὼς τὸν διαλογισμὸν τῆς καρδίας αὐτῶν, ἐπιλαβόμενος
παιδίον ἔστησεν αὐτὸ παρ’ ἑαυτῷ.
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TKIS 47 Mutta kun Jeesus tiesi heidän sydämensä ajatuksen, Hän otti pienokaisen ja asetti hänet
viereensä
FiSTLK2017 47. Mutta kun Jeesus tiesi heidän sydämensä ajatuksen, hän otti lapsen ja asetti hänet
viereensä
Biblia1776 47. Kuin Jesus näki heidän sydämensä ajatuksen, otti hän lapsen ja asetti tykönsä,
CPR1642 47. Cosca sijs Jesus näki heidän sydämens ajatuxen otti hän lapsen ja asetti tygöns ja
sanoi heille:
UT1548 47. Coska sis IesuS näki heiden sydhemens aijatuxen/ otti hen Lapsen/ ia asetti sen
tygens/ ia sanoi heille/
Koska siis Jesus näki heidän sydämensä ajatuksen/ otti hän lapsen/ ja asetti sen tykönsä/ ja sanoi
heille/
Ref2016NTSve 47. Då Jesus såg deras hjärtans tankar, tog han ett barn och ställde det bredvid sig
48
TR Scriverer 48. καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ὃς ἐὰν δέξηται τοῦτο τὸ παιδίον ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου
ἐμὲ δέχεται• καὶ ὃς ἐὰν ἐμὲ δέξηται δέχεται τὸν ἀποστείλαντά με• ὁ γὰρ μικρότερος ἐν
πᾶσιν ὑμῖν ὑπάρχων οὗτός ἐσται μέγας.
Gr-East 48. καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Ὃς ἐὰν δέξηται τοῦτο τὸ παιδίον ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ

δέχεται, καὶ ὃς ἐὰν ἐμὲ δέξηται, δέχεται τὸν ἀποστείλαντά με. ὁ γὰρ μικρότερος ἐν
πᾶσιν ὑμῖν ὑπάρχων, οὗτός ἐστι μέγας.
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TKIS 48 ja sanoi heille: "Joka ottaa luokseen tämän pienokaisen minun nimeeni, ottaa luokseen
minut, ja joka ottaa luokseen minut, ottaa luokseen Hänet, joka on minut lähettänyt. Sillä joka teistä
kaikista on pienin, hän on (oleva) suuri."
FiSTLK2017 48. ja sanoi heille: "Joka ottaa luokseen tämän lapsen minun nimeeni, se ottaa
luokseen minut; ja joka ottaa minut luokseen, ottaa luokseen hänet, joka on minut lähettänyt. Sillä
joka teistä kaikista on pienin, se on suuri."
Biblia1776 48. Ja sanoi heille: kuka ikänä tämän poikaisen ottaa vastaan minun nimeeni, hän ottaa
vastaan minun; ja kuka ikänä minun ottaa vastaan, hän ottaa vastaan sen, joka minun lähetti. Sillä
joka vähin on teidän keskenänne, se pitää oleman suurin.
CPR1642 48. Cuca ikänäns tämän poicaisen otta wastan minun nimeeni hän wastan otta minun. Ja
cuca ikänäns minun otta hän otta sen joca minun lähetti. Sillä joca wähin on teidän keskenän hän
tule suurimmaxi.
UT1548 48. Cucaikenens täte Pilti wastanrupe minu' Nimeni tedhen/ hen minua wastanrupe. Ja
cucaikenens minua wastanrupe/ hen wastan rupe site ioca minun lehetti. Sille ioca wähin on teiden
keskenen/ hen tulepi swrimaxi.
Kuka ikänänsä tätä pilttiä wastaan rupeaa minun nimeni tähden/ hän minun wastaan rupeaa. Ja
kuka ikänäns minua wastaan rupeaa/ hän wastaan rupeaa sitä joka minun lähetti. Sillä joka wähin
on teidän keskenän/ hän tuleepi suurimmaksi.
Ref2016NTSve 48. och sa till dem: Den som tar emot detta barn i mitt namn tar emot mig. Och den
som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. För den som är minst bland er alla, han ska bli
stor.

49
TR Scriverer 49. Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰωάννης εἶπεν, Ἐπιστάτα, εἴδομέν τινα ἐπὶ τῷ ὀνόματί
σου ἐκβάλλοντα τὰ δαιμόνια• καὶ ἐκωλύσαμεν αὐτόν, ὅτι οὐκ ἀκολουθεῖ μεθ’ ἡμῶν.
Gr-East 49. Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰωάννης εἶπεν· Ἐπιστάτα, εἴδομέν τινα ἐπὶ τῷ ὀνόματί σου
ἐκβάλλοντα δαιμόνια, καὶ ἐκωλύσαμεν αὐτὸν, ὅτι οὐκ ἀκολουθεῖ μεθ’ ἡμῶν.

ἀποκριθεὶς δὲ

ὁ

Ἰωάννης εἶπεν ἐπιστάταεἴδομέν τινα

ho
apokritheis de
Iōannēs eipen epistata
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onomati sou
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ta
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epi
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ekōlysamen auton hoti
G2532 G2967
G846 G3754 G3756
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ἡμῶν
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hēmōn
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hän seuraa kanssamme meidän
TKIS 49 Johannes rupesi puhumaan ja sanoi: "Mestari, näimme erään miehen sinun nimessäsi
ajavan ulos riivaajia, ja kielsimme häntä, koska hän ei seuraa meitä."
FiSTLK2017 49. Johannes vastasi ja sanoi: "Mestari, näimme erään miehen sinun nimessäsi ajavan
ulos riivaajia ja kielsimme häntä, koska hän ei seuraa meidän mukanamme."
Biblia1776 49. Niin Johannes vastasi ja sanoi: Mestari! me näimme yhden sinun nimes kautta
perkeleitä ajavan ulos, ja me kielsimme häntä; sillä ei hän seuraa meitä.
CPR1642 49. NIjn Johannes wastais ja sanoi: Mestari me näimme yhden sinun nimes cautta
Perkeleitä ulosajawan ja me kielsimme händä sillä ei hän seura meitä.
UT1548 49. Nin wastasi Johannes/ ia sanoi/ Mestari/ Me neim yhden sinun Nimes cautta Perkelet
vlosaiauan/ ia me kielsime he'de/ sille ettei hen seura meiden cansam.
Niin wastasi Johannes/ ja sanoi/ Mestari/ Me näimme yhden sinun nimesi kautta perkeleet ulos
ajawan/ ja me kielsimme häntä/ sillä ettei hän seuraa meidän kanssamme
Ref2016NTSve 49. Då svarade Johannes och sa: Mästare, vi såg en som drev ut onda andar i ditt
namn, och vi förbjöd honom det, eftersom han inte följer med oss.
50
TR Scriverer 50. καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς, Μὴ κωλύετε• ὃς γὰρ οὐκ ἔστι καθ’ ἡμῶν
ὑπὲρ ἡμῶν ἐστιν.
Gr-East 50. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς· Μὴ κωλύετε· οὐ γάρ ἔστι καθ’ ὑμῶν· ὃς γὰρ
οὐκ ἔστι καθ’ ὑμῶν, ὑπὲρ ὑμῶν ἐστιν.

γὰρ
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Ἰησοῦς μὴ
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gar
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Iēsous mē
G2532 G2036 G4314 G846 G3588 G2424 G3361 G2967
G3739 G1063
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mutta sanoi
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hēmōn hyper
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G2257 G2076
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vastaan meitä
TKIS 50 Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Älkää kieltäkö, sillä joka ei ole *meitä vastaan, on
puolellamme*."
FiSTLK2017 50. Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Älkää kieltäkö; sillä se, joka ei ole meitä vastaan, on
meidän puolellamme."
Biblia1776 50. Ja Jesus sanoi hänelle: älkäät kieltäkö; sillä joka ei ole meitä vastaan, hän on meidän
puolestamme.
CPR1642 50. Jesus sanoi hänelle: älkät kieldäkö: sillä joca ei ole meitä wastan hän on meidän
cansam.
UT1548 50. Ia sanoi IesuS henen tygens/ Elkette kielkö/ Sille ioca ei ole meiden wastan/ hen on
meiden cansam.
Ja sanoi Jesus hänen tykönsä/ Älkäätte kieltäkö/ Sillä joka ei ole meidän wastaan/ hän on meidän
kanssam.
Ref2016NTSve 50. Men Jesus sa till honom: Förbjud (honom) inte, för den som inte är emot oss,
han är för oss.
51
TR Scriverer 51. Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὰς ἡμέρας τῆς ἀναλήψεως αὐτοῦ, καὶ
αὐτὸς τὸ πρόσωπον αὑτοῦ ἐστήριξε τοῦ πορεύεσθαι εἰς Ἰερουσαλήμ,
Gr-East 51. Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὰς ἡμέρας τῆς ἀναλήψεως αὐτοῦ καὶ
αὐτὸς ἐστήριξε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ τοῦ πορεύεσθαι εἰς Ἱερουσαλήμ,
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G846 G4741
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TKIS 51 Kun Hänen ylösottamisensa aika oli täyttymässä, tapahtui, että Hän *päätti mennä*
Jerusalemiin.
FiSTLK2017 51. Tapahtui, kun hänen ylösottamisensa aika oli täyttymässä, että hän käänsi
kasvonsa Jerusalemia kohti vaeltaakseen sinne.
Biblia1776 51. Mutta tapahtui, kuin aika täytetty oli, että hän piti täältä otettaman ylös, käänsi hän
kasvonsa menemään Jerusalemin puoleen,
CPR1642 51. JA tapahtui cosca aica täytetty oli että hänen piti tääldä otettaman käänsi hän
caswons menemän Jerusalemin puolen.
UT1548 51. IA se tapactui/ Coska aica teutetty oli/ ette henen piti tälde otettaman/ kiensi hen
cochta Caswons menemen Jerusalemin polen.
Ja se tapahtui/ Koska aika täytetty oli/ että hänen piti tältä otettaman/ kielsi hän kohta kaswonsa
menemän Jerusalemin puoleen.
Ref2016NTSve 51. Och det hände när tiden var inne att han skulle bli upptagen, att han vände sitt
ansikte mot Jerusalem för att gå dit.
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TR Scriverer 52. καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸ προσώπου αὐτοῦ• καὶ πορευθέντες εἰσῆλθον
εἰς κώμην Σαμαρειτῶν, ὡστε ἑτοιμάσαι αὐτῷ.
Gr-East 52. καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸ προσώπου αὐτοῦ. καὶ πορευθέντες εἰσῆλθον εἰς
κώμην Σαμαρειτῶν, ὡστε ἑτοιμάσαι αὐτῷ·

καὶ
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πρὸ

εἰς
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TKIS 52 Ja Hän lähetti edellään sanansaattajia. Mentyään he tulivat erääseen samarialaisten kylään
valmistaakseen Hänelle sijaa.
FiSTLK2017 52. Hän lähetti edellään sanansaattajia. He lähtivät matkaan ja menivät erääseen
samarialaisten kylään tekemään valmisteluja häntä varten.

Biblia1776 52. Ja lähetti sanansaattajat edellänsä, ja he menivät yhteen Samarialaisten kylään,
majaa hänelle valmistamaan.
CPR1642 52. Ja lähetti sanansaattajat edelläns ja he menit yhten Samaritanein Caupungijn maja
hänelle walmistaman.
UT1548 52. Ja lehetti Sanancandaijat edhellens/ Ja he menit ychten Samaritanein Caupungin/
henelle Maia walmistaman.
Ja lähetti sanankantajat edellänsä/ Ja he menit yhteen samaritanein kaupunkiin/ hänelle majaa
walmistaman.
Ref2016NTSve 52. Och (han) sände budbärare framför sig, och de gick iväg och kom in i en
samaritisk by för att förbereda åt honom.
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TR Scriverer 53. καὶ οὐκ ἐδέξαντο αὐτόν, ὅτι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἦν πορευόμενον εἰς
Ἰερουσαλήμ.
Gr-East 53. καὶ οὐκ ἐδέξαντο αὐτόν, ὅτι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἦν πορευόμενον εἰς
Ἱερουσαλήμ.
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TKIS 53 Mutta Häntä ei otettu vastaan, koska Hän oli menossa Jerusalemiin.
FiSTLK2017 53. Mutta siellä ei otettu häntä vastaan, koska hän oli vaeltamassa kohti Jerusalemia.
Biblia1776 53. Ja ei ne häntä ottaneet vastaan, että hänen kasvonsa oli käännetty menemään
Jerusalemia päin.
CPR1642 53. Ja ei ne händä ottanet wastan että hänen caswons oli käätty menemän Jerusalemita
päin.
UT1548 53. Ja eiuet he hende wastanruueneet/ senteden ette henen caswons oli kietty menemen
Jerusalemin pein.
Ja eiwät he häntä wastaan ruwenneet/ sen tähden että hänen kaswonsa oli käännetty menemän
Jerusalemiin päin.
Ref2016NTSve 53. Men de tog inte emot honom, eftersom han hade vänt sitt ansikte för att gå mot
Jerusalem.
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TR Scriverer 54. ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης εἶπον, Κύριε, θέλεις

εἴπωμεν πῦρ καταβῆναι ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἀναλῶσαι αὐτούς, ὡς καὶ Ἠλίας
ἐποίησε;
Gr-East 54. ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης εἶπον· Κύριε, θέλεις

εἴπωμεν πῦρ καταβῆναι ἀπὸ οὐρανοῦ καὶ ἀναλῶσαι αὐτούς, ὡς καὶ Ἠλίας ἐποίησε;
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TKIS 54 Nähdessään tämän Hänen opetuslapsensa Jaakob ja Johannes sanoivat: "Herra, tahdotko,
että käskemme tulen langeta alas taivaasta ja hävittää heidät (niin kuin Eliakin teki)?"
FiSTLK2017 54. Kun hänen opetuslapsensa Jaakob ja Johannes sen näkivät, he sanoivat: "Herra,
tahdotko, niin sanomme, että tuli taivaasta tulkoon alas ja hävittäköön heidät, kuten Eliakin teki?"
Biblia1776 54. Mutta kuin hänen opetuslapsensa Jakob ja Johannes sen näkivät, sanoivat he: Herra,
tahdotkos, niin me sanomme, että tuli tulee taivaasta ja kadottaa heidät, niinkuin Eliaskin teki?
CPR1642 54. Cosca hänen Opetuslapsens Jacobus ja Johannes sen näit sanoit he: HERra
tahdotcos nijn me sanomma että tuli tule Taiwast ja cadotta heidän nijncuin Eliaskin teki?
UT1548 54. Quin nyt henen Opetuslapsens Jacobus ia Johannes sen neit/ sanoit he/ HERRA
tahdocos/ nin me sanoma ette Tulen pite Taiuahast alastulema' ia cadhottama' heidet ninquin
Eliaski teki?
Kuin nyt hänen opetuslapsensa Jakobus ja Johannes sen näit/ sanoit he/ HERRA tahdotkos/ niin
me sanomme että tulen pitää taiwaasta alastuleman ja kadottamaan heidät niinkuin Eliaskin teki?
Ref2016NTSve 54. Då hans lärjungar Jakob och Johannes såg (det), sa de: Herre, vill du (att) vi ska
befalla eld att komma ner från himlen och förtära dem, som också Elia gjorde?
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TR Scriverer 55. στραφεὶς δὲ ἐπετίμησεν αὐτοῖς, καὶ εἶπεν, Οὐκ οἰδατε οἵου πνεύματός
ἐστε ὑμεῖς•

Gr-East 55. στραφεὶς δὲ ἐπετίμησεν αὐτοῖς καὶ εἶπεν· Οὐκ οἴδατε ποίου πνεύματός ἐστε
ὑμεῖς·
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TKIS 56 Mutta Hän kääntyi ja nuhteli heitä (sanoen: "Ette tiedä minkä hengen omat olette."
FiSTLK2017 55. Mutta hän kääntyi, nuhteli heitä ja sanoi: "Ettekö tiedä, millaisen Hengen omia te
olette?
Biblia1776 55. Mutta Jesus kääsi itsensä ja nuhteli heitä, sanoen: ette tiedä, minkäkaltaisen hengen
te olette.
CPR1642 55. Mutta Jesus käänsi hänens ja nuhteli heitä sanoden: ettäkö te tiedä kenengä hengen
pojat te oletta?
UT1548 55. Mutta IesuS kiensi henens Ja nuchteli heite sanoden/ Ettekö te tiedä kene'ge Henge'
Poiat te oletta?
Mutta Jesus käänsi hänensä. Ja nuhtelit heitä sanoen/ Ettekö te tiedä kenenkä hengen pojat te
olette?
Ref2016NTSve 55. Men han vände sig om och tillrättavisade dem och sa: Ni vet inte av vilken ande
ni är.
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TR Scriverer 56. ὁ γὰρ ὑιὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε ψυχὰς ἀνθρώπων ἀπολέσαι, ἀλλὰ
σῶσαι. καὶ ἐπορεύθησαν εἰς ἑτέραν κώμην.
Gr-East 56. ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε ψυχὰς ἀνθρώπων ἀπολέσαι, ἀλλὰ σῶσαι. καὶ
ἐπορεύθησαν εἰς ἑτέραν κώμην.
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TKIS 56 Sillä Ihmisen Poika ei ole tullut ihmisten sieluja tuhoamaan, vaan pelastamaan.") Ja he
vaelsivat toiseen kylään."
FiSTLK2017 56. Sillä Ihmisen Poika ei ole tullut kadottamaan ihmissieluja, vaan pelastamaan." Ja he
vaelsivat toiseen kylään.
Biblia1776 56. Sillä Ihmisen Poika ei ole tullut kadottamaan ihmisten sieluja, mutta vapahtamaan.
Ja he menivät toiseen kylään.
CPR1642 56. Sillä Ihmisen Poica ei ole tullut cadottaman ihmisten sieluja mutta wapahtaman.
UT1548 56. Sille ette Inhimise' Poica ei ole tullut cadhottaman Inhimiste' Sieluia/ mutta
wapattaman.
Sillä että Ihmisen Poika ei ole tullut kadottamaan ihmisten sieluja/ mutta wapahtamaan.
Ref2016NTSve 56. För Människosonen har inte kommit för att förgöra människoliv, utan för att
frälsa (dem). Och de gick till en annan by.
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TR Scriverer 57. Ἐγένετο δὲ πορευομένων αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ, εἶπέ τις πρὸς αὐτόν,
Ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἂν ἀπέρχῃ, Κύριε.
Gr-East 57. Ἐγένετο δὲ πορευομένων αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ εἶπέ τις πρὸς αὐτόν· Ἀκολουθήσω
σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ, Κύριε.
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TKIS 57 Heidän tietä kulkiessaan muuan mies sanoi Hänelle: ”(Herra,) seuraan sinua mihin tahansa
menet.
FiSTLK2017 57. Heidän tietä vaeltaessaan eräs mies sanoi hänelle: "Seuraan sinua, mihin ikinä
menet."
Biblia1776 57. Ja tapahtui heidän vaeltaissansa, että yksi tiellä sanoi: minä seuraan sinua, kuhunkas
ikänä menet, Herra.
CPR1642 57. JA he menit toiseen kylään. Ja tapahtui heidän tiellä waeldaisans että yxi sanoi: minä
seuran sinua cunga ikänäns sinä menet.
UT1548 57. Ja he menit toisehe' Kylehe'. Ja se tapactui/ quin he tielle waelsit ette yxi henelle sanoi/
Mine seuran sinua cungas ikenens menet.

Ja he menit toiseen kylään. Ja se tapahtui/ kuin hän tiellä waelsit että yks hänelle sanoi/ Minä
seuraan sinua kuhunkas ikänänsä menet.
Ref2016NTSve 57. Och det hände medan de vandrade vägen fram, att någon sa till honom: Herre,
jag vill följa dig vart du än går.
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TR Scriverer 58. καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσι, καὶ τὰ πετεινὰ
τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις• ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ.
Gr-East 58. καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσι καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ
οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ.
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TKIS 58 Jeesus sanoi hänelle: "Ketuilla on luolat ja taivaan linnuilla pesät, mutta Ihmisen Pojalla ei
ole mihin päänsä kallistaisi."
FiSTLK2017 58. Jeesus sanoi hänelle: "Ketuilla on luolat ja taivaan linnuilla pesät, mutta Ihmisen
Pojalla ei ole, mihin hän päänsä kallistaisi."
Biblia1776 58. Ja Jesus sanoi hänelle: ketuilla ovat luolat ja taivaan linnuilla pesät; mutta ei ihmisen
Pojalla ole, kuhunka hän päänsä kallistaa.
CPR1642 58. Ja Jesus sanoi hänelle: ketuilla owat luolat ja Taiwan linnuilla pesät mutta ei ihmisen
Pojalla ole cuhunga hän pääns cumarta.
UT1548 58. Ja sanoi henelle IesuS/ Ketuilla lolat ouat ia Taiuahisilla Linnuilla peset/ mutta
Inhimisen Poialla ei ole cuhunga hen päens cumarta.
Ja sanoi hänelle Jesus/ Ketuilla on luolat ja taiwahisilla linnuilla pesät/ mutta Ihmisen Pojalla ei ole
kuhunka hän päänsä kumartaa.
Ref2016NTSve 58. Då sa Jesus till honom: Rävarna har lyor och himlens fåglar (har) bon, men
Människosonen har inte någon plats där han kan vila sitt huvud.
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TR Scriverer 59. εἶπε δὲ πρὸς ἕτερον, Ἀκολούθει μοι. ὁ δὲ εἶπε, Κύριε, ἐπίτρεψόν μοι
ἀπελθόντι πρῶτον θάψαι τὸν πατέρα μου.
Gr-East 59. εἶπε δὲ πρὸς ἕτερον· Ἀκολούθει μοι. ὁ δὲ εἶπε· Κύριε, ἐπίτρεψόν μοι
ἀπελθόντι πρῶτον θάψαι τὸν πατέρα μου.
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TKIS 59 Toiselle Hän sanoi "Seuraa minua." Niin tämä sanoi: "Herra, salli minun ensin mennä
hautaamaan isäni."
FiSTLK2017 59. Toiselle hän sanoi: "Seuraa minua." Mutta tämä sanoi: "Herra, salli minun ensin
haudata isäni."
Biblia1776 59. Mutta hän sanoi toiselle: seuraa minua! niin se sanoi: Herra, salli minun ensin mennä
hautaamaan isääni.
CPR1642 59. JA hän sanoi toiselle: seura minua: se sanoi: HERra salli minun ennen mennä
hautaman Isäni.
UT1548 59. Ja hen sanoi yhdele toisele/ Seura minua. Nin hen sanoi/ HERRA/ salli minua enne'
menemen ia hautamaha' minun Iseni.
Ja hän sanoi yhdelle toiselle/ Seuraa minua. Niin hän sanoi/ HERRA/ salli minua ennen menemään
ja hautaamaan minun isäni.
Ref2016NTSve 59. Och han sa till en annan: Följ mig. Men han sa: Herre, låt mig först gå och
begrava min far.
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TR Scriverer 60. εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς•
σὺ δὲ ἀπελθὼν διάγγελλε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.
Gr-East 60. εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς· σὺ δὲ
ἀπελθὼν διάγγελλε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.
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TKIS 60 Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Anna kuolleitten haudata kuolleensa, mutta mene sinä ja
julista Jumalan valtakuntaa."
FiSTLK2017 60. Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Anna kuolleitten haudata kuolleensa, mutta mene sinä
ja julista Jumalan valtakuntaa."
Biblia1776 60. Niin Jesus sanoi hänelle: anna kuolleet haudata kuolleitansa; mutta mene sinä ja
julista Jumalan valtakuntaa.
CPR1642 60. Nijn Jesus sanoi hänelle: salli cuollet haudata cuolleitans mutta mene sinä ja julista
Jumalan waldacunda.
UT1548 60. Nin sanoi henelle IesuS/ Salli ette coolluet hautauat heiden coolluitans/ mutta sine
mene ia iulghista JUMALAN waldakunda.
Niin sanoi hänelle Jesus/ Salli että kuoleet hautaawat heidän kuolleitansa/ mutta sinä mene ja
julkista JUMALAN waltakuntaa.
Ref2016NTSve 60. Då sa Jesus till honom: Låt de döda begrava sina döda, men gå du och predika
Guds rike.
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TR Scriverer 61. εἶπε δὲ καὶ ἕτερος, Ἀκολουθήσω σοι, Κύριε• πρῶτον δὲ ἐπίτρεψόν μοι
ἀποτάξασθαι τοῖς εἰς τὸν οἶκόν μου.
Gr-East 61. Εἶπε δὲ καὶ ἕτερος· Ἀκολουθήσω σοι, Κύριε· πρῶτον δὲ ἐπίτρεψόν μοι
ἀποτάξασθαι τοῖς εἰς τὸν οἶκόν μου.
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TKIS 61 Vielä toinen sanoi: "Herra, seuraan sinua, mutta salli minun ensin sanoa jäähyväiset
kotonani oleville."
FiSTLK2017 61. Vielä eräs toinen sanoi: "Minä tahdon seurata sinua, Herra, salli kuitenkin minun
ensin käydä jättämässä jäähyväiset kotiväelleni."
Biblia1776 61. Ja toinen myös sanoi: Herra, minä seuraan sinua, mutta salli minun ensin mennä
hyvästi jättämään niitä, jotka kotonani ovat.
CPR1642 61. JA toinen sanoi: HERra minä seuran sinua mutta salli minun ennen mennä terweyxiä
luoman nijlle jotca cotonani owat.
UT1548 61. Ja toinen sanoi/ HERRA/ mine seuran sinua/ Mutta salli minua ennen terueysi looman
nijlle iotca minun Cotonani ouat.
Ja toinen sanoi/ HERRA/ minä seuraan sinua/ Mutta salli minua ennen terweisiä luoman niille jotka
minun kotonani owat.
Ref2016NTSve 61. Och ytterligare en annan sa: Herre, jag vill följa dig, men låt mig först gå och ta
farväl av dem som är (hemma) i mitt hus.
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TR Scriverer 62. εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς, Οὐδεὶς ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπ’
ἄροτρον, καὶ βλέπων εἰς τὰ ὀπίσω, εὔθετός ἐστιν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.
Gr-East 62. εἶπε δὲ ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν· Οὐδεὶς ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπ’ ἄροτρον
καὶ βλέπων εἰς τὰ ὀπίσω εὔθετός ἐστιν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.
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TKIS 62 Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Ei kukaan, joka on laskenut kätensä auraan ja katsoo takana
oleviin, ole sovelias Jumalan valtakuntaan."
FiSTLK2017 62. Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Ei kukaan, joka laskee kätensä auraan ja katsoo
taakseen, ole sovelias Jumalan valtakuntaan."
Biblia1776 62. Mutta Jesus sanoi hänelle: kuka ikänä kätensä auraan laskee ja taaksensa katsoo, ei
se ole sovelias Jumalan valtakuntaan.
CPR1642 62. Jesus sanoi hänelle: cuca ikänäns kätens Auraan laske ja tacans cadzo ei se ole
soweljas Jumalan waldacundan.
UT1548 62. Sanoi henelle IesuS/ Cucaikenens kätens Auran laske ia taghans catzo/ ei ole se
souelias JUMALAN weldakundan.
Sanoi hänelle Jesus/ Kuka ikänäns kätens auraan laskee ja taaksensa katsoo/ ei ole se sowelias
JUMALAN waltakuntaan.
Ref2016NTSve 62. Men Jesus sa till honom: Ingen som sätter sin hand till plogen och ser sig
tillbaka är lämplig för Guds rike.

Luukas 10 (Luke 10)
1
TR Scriverer 1. Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ Κύριος καὶ ἑτέρους ἑβδομήκοντα, καὶ

ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο πρὸ προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὗ
ἔμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι.
Gr-East 1. Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ Κύριος καὶ ἑτέρους ἑβδομήκοντα, καὶ ἀπέστειλεν

αὐτοὺς ἀνὰ δύο πρὸ προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὗ ἤμελλεν αὐτὸς
ἔρχεσθαι.
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TKIS 1 Sen jälkeen Herra valitsi myös seitsemänkymmentä muuta ja lähetti heidät kaksittain
edellänsä jokaiseen kaupunkiin ja paikkaan, jonne itse aikoi mennä.
FiSTLK2017 1. Sen jälkeen Herra valitsi seitsemänkymmentä muuta ja lähetti heidät kaksittain
edellään jokaiseen kaupunkiin ja paikkaan, jonne hän aikoi mennä.
Biblia1776 1. Niin asetti Herra toiset seitsemänkymmentä, ja lähetti heitä kaksin ja kaksin
edellänsä joka kaupunkiin ja paikkaan, kuhunka hän itse oli tuleva.
CPR1642 1. NIjn eroitti HERra toiset seidzemenkymmendä ja lähetti heistä caxin ja caxin edellens
caickijn Caupungeihin ja paickoihin cuihin hän idzekin oli tulewa ja sanoi heille:
UT1548 1. SItelehin sis eroitti HERRA toiset seitzemen Kymmende/ ia lehetti heite caxin ia caxin
henen edhellens caikin Caupungijn ia Paickoin cuhunga hen itze oli tuleua/ ia sanoi heille/
Siitä lähin siis eroitti HERRA toiset seitsemän kymmentä/ ja lähetti heitä kaksin ja kaksin hänen
edellänsä kaikkiin kaupunkiin ja paikkoin kuhunka hän itse oli tulewa/ ja sanoi heille/
Ref2016NTSve 1. Därefter utsåg Herren också sjuttio andra och sände dem framför sig, två och
två, till varje stad och plats dit han själv tänkte komma.
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TR Scriverer 2. ἔλεγεν οὖν πρὸς αὐτούς, Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι.

δεήθητε οὖν τοῦ Κυρίου τοῦ θερισμοῦ, ὅπως ἐκβάλλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ.
Gr-East 2. ἔλεγεν οὖν πρὸς αὐτούς· Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι· δεήθητε
οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐργάτας ἐκβάλῃ εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ.
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TKIS 2 Niin* Hän sanoi heille: "Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa,
että Hän lähettäisi työmiehiä eloonsa.
FiSTLK2017 2. Hän sanoi heille: "Korjattavaa satoa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa
siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa.
Biblia1776 2. Niin hän sanoi heille: eloa tosin on paljo, vaan työväkeä on vähä: rukoilkaat siis elon
Herraa, työväkeä lähettämään eloonsa.
CPR1642 2. Elo tosin on suuri waan työwäke on wähä rucoilcat sijs elon HERra työwäke
lähettämän eloons.
UT1548 2. Elo tosin ombi swri/ waan Töwäki on wähe/ Rucoelca sis Elon HERRA/ ette hen
vlosleheteis Töwäki henen Elohons/
Elo tosin ompi suuri/ waan työwäkeä on wähän/ Rukoilkaa siis Elon HERRAA/ että hän uloslähettäisi
työwäkeä hänen elohonsa/
Ref2016NTSve 2. Så sa han till dem: Skörden (är) verkligen stor, men arbetarna (är) få. Be därför
skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.
3 TR Scriverer 3. ὑπάγετε• ἰδού, ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς ἄρνας ἐν μέσῳ λύκων.
Gr-East 3. ὑπάγετε· ἰδοὺ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς ἄρνας ἐν μέσῳ λύκων.
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TKIS 3 Menkää. Katso, lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle.
FiSTLK2017 3. Menkää; katso, minä lähetän teidät niin kuin lampaat susien keskelle.
Biblia1776 3. Menkäät: katso, minä lähetän teidät niinkuin karitsat sutten keskelle.
CPR1642 3. Mengät cadzo minä lähetän teidän nijncuin caridzat sutten keskelle.
UT1548 3. Menget/ Catzo/ Mine leheten teijen ninquin Caritzat Suttein keskelle.
Menkäät/ Katso/ Minä lähetän teidän niinkuin karitsat sutten keskelle.
Ref2016NTSve 3. Gå ut. Se, jag sänder er såsom lamm mitt bland vargar.
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TR Scriverer 4. μὴ βαστάζετε βαλάντιον, μὴ πήραν, μηδὲ ὑποδήματα• καὶ μηδένα κατὰ τὴν
ὁδὸν ἀσπάσησθε.
Gr-East 4. μὴ βαστάζετε βαλάντιον, μὴ πήραν, μηδὲ ὑποδήματα, καὶ μηδένα κατὰ τὴν
ὁδὸν ἀσπάσησθε.
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TKIS 4 Älkää pitäkö mukananne kukkaroa, älkää laukkua, älkää kenkiä, älkääkä tervehtikö ketään
tiellä.
FiSTLK2017 4. Älkää ottako mukaanne kukkaroa, älkää laukkua, älkää sandaaleja, älkääkä
tervehtikö ketään tiellä.
Biblia1776 4. Älkäät ottako säkkiä, eikä kukkaroa, eikä kenkiä, ja älkäät ketään tervehtikö tiellä.
CPR1642 4. Älkät ottaco lauckua eikä cuckarota eikä kengiä ja älkät ketän terwehtäkö matcalla.
UT1548 4. Elket candaco Prentzelite/ eike Tasku/ eike Kengie/ ia elket keteken terwettäkö
matcas.
Älkäät kantako prentzeliä/ eikä taskua/ eikä kenkiä/ ja älkäät ketäkään terwehtäkö matkassa.

Ref2016NTSve 4. Bär ingen penningpung, ingen lädersäck, inte heller sandaler, och hälsa inte på
någon under vägen.
5 TR Scriverer 5. εἰς ἣν δ’ ἂν οἰκίαν εἰσέρχησθε, πρῶτον λέγετε, Εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ.
Gr-East 5. εἰς ἣν δ’ ἂν οἰκίαν εἰσέρχησθε, πρῶτον λέγετε· εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ.
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TKIS 5 Mihin tahansa taloon astutte sisälle, sanokaa ensin: 'Rauha tälle talolle!'
FiSTLK2017 5. Kun tulette johonkin taloon, sanokaa ensiksi: 'Rauha tälle talolle!'
Biblia1776 5. Mutta kuhunka huoneesen te menette sisälle, niin sanokaat ensisti: rauha olkoon
tälle huoneelle!
CPR1642 5. Cuhunga huonesen te menettä nijn sanocat ensist: rauha olcon tälle huonelle. Ja jos
siellä on rauhan lapsi nijn teidän rauhan jää hänen päällens.
UT1548 5. Cuhu'ga honese' te sisellemenet nin ensin sanocat/ Rauha olcohon tesse Hones. Ja
ios sielle ombi Rauhan Lapsi/ Nin teiden rauhan henen pälens iäpi.
Kuhunka huoneessa te sisälle menet niin ensin sanokaat/ Rauha olkoon tässä huoneessa. Ja jos
siellä ompi rauhan lapsi/ Niin teidän rauhan hänen päällensä jääpi.
Ref2016NTSve 5. Men i vilket hus ni än kommer in i, så säg först: Frid (vare) över detta hus.
6
TR Scriverer 6. καὶ ἐὰν μὲν ᾖ ἐκεῖ ὁ υἱὸς εἰρήνης, ἐπαναπαύσεται ἐπ’ αὐτὸν ἡ εἰρήνη
ὑμῶν• εἰ δὲ μήγε, ἐφ’ ὑμᾶς ἀνακάμψει.
Gr-East 6. καὶ ἐὰν ᾖ ἐκεῖ υἱὸς εἰρήνης, ἐπαναπαύσεται ἐπ’ αὐτὸν ἡ εἰρήνη ὑμῶν· εἰ δὲ
μήγε, ἐφ’ ὑμᾶς ἐπανακάμψει.
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TKIS 6 Jos siellä on rauhan lapsi, teidän rauhanne on lepäävä hänen päällään, mutta ellei ole, se
palaa teille.
FiSTLK2017 6. Jos siellä on rauhan lapsi, rauhanne on lepäävä hänen päällään, mutta jos ei ole,
se palaa teille.
Biblia1776 6. Ja jos siellä on rauhan lapsi, niin teidän rauhanne jää hänen päällensä; mutta jos ei,
niin se palajaa teille.
CPR1642 6. Mutta jos ei oleckan nijn teidän rauhan palaja teillen.
UT1548 6. Mutta ios toisin/ nin teiden rauhan iellens teille palaia.
Mutta jos toisin/ niin teidän rauhan jällens teille palajaa.
Ref2016NTSve 6. Och om fridens barn finns där, så ska er frid vila över det, men om inte, så ska
den vända tillbaka till er.
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TR Scriverer 7. ἐν αὐτῇ δὲ τῇ οἰκίᾳ μένετε, ἐσθίοντες καὶ πίνοντες τὰ παρ’ αὐτῶν• ἄξιος
γὰρ ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ ἐστι. μὴ μεταβαίνετε ἐξ οἰκίας εἰς οἰκίαν.
Gr-East 7. ἐν αὐτῇ δὲ τῇ οἰκίᾳ μένετε ἐσθίοντες καὶ πίνοντες τὰ παρ’ αὐτῶν· ἄξιος γὰρ ὁ
ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ ἐστι· μὴ μεταβαίνετε ἐξ οἰκίας εἰς οἰκίαν.
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TKIS 7 Jääkää siihen taloon ja syökää ja juokaa heidän antimiaan, sillä työmies on palkkansa
ansainnut. Älkää siirtykö talosta taloon.
FiSTLK2017 7. Pysykää talossa, syökää ja juokaa, mitä heillä on, sillä työmies on palkkansa
ansainnut. Älkää siirtykö talosta taloon.
Biblia1776 7. Mutta siinä huoneessa viipykäät, syökäät ja juokaat sitä, mitä heillä on; sillä työmies
on palkkansa ansiollinen. Älkäät huoneesta huoneeseen käykö.
CPR1642 7. Sijnä huones wijpykät syökät ja juocat mitä teille annetan: sillä työmies on palckans
ansiolinen.
UT1548 7. Sijne sis samas Hones wijpykä/ södhen ia iodhen mite heilde annetan/ Sille ette
Tömies on Palckans ansiolinen.
Älkäät huoneesta huoneeseen käykö. Ja kuhunka kaupunkiin te tulette ja he teitä wastaan
rupeawat/ niin syökäät mitä teidän eteen pannaan/
Ref2016NTSve 7. Och stanna i det huset, ät och drick vad de har att ge, för arbetaren är värd sin
lön. Flytta inte från hus till hus.
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TR Scriverer 8. καὶ εἰς ἣν δ’ ἂν πόλιν εἰσέρχησθε, καὶ δέχωνται ὑμᾶς, ἐσθίετε τὰ
παρατιθέμενα ὑμῖν,
Gr-East 8. καὶ εἰς ἣν ἂν πόλιν εἰσέρχησθε καὶ δέχωνται ὑμᾶς, ἐσθίετε τὰ παρατιθέμενα
ὑμῖν,
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TKIS 8 Mihin tahansa kaupunkiin tulettekin ja teidät otetaan vastaan, syökää mitä eteenne
pannaan.
FiSTLK2017 8. Mihin kaupunkiin tulettekin, jossa teidät otetaan vastaan, syökää, mitä eteenne
pannaan,
Biblia1776 8. Mutta kuhunka kaupunkiin te tulette sisälle, ja he teitä ottavat vastaan, niin syökäät
mitä teidän eteenne pannaan,
CPR1642 8. ÄLkät huonest huonesen käykö: ja cuhunga Caupungijn te tuletta ja he teitä ottawat
wastan nijn syökät mitä teidän eteen pannan:

UT1548 8. Elket Honest Honesen kieukö. Ja cuhunga Caupungin te tuletta ia he teite
wastarupeuat/ nin söket mite teiden eten pannan/
ja paratkaa sairaita jotka hänessä owat ja sanokaat heille/ Jumalan waltakunta on lähes teitä tullut.
Ref2016NTSve 8. Och i varje stad ni kommer in i, där de tar emot er, så ät vad som sätts fram åt
er,
9
TR Scriverer 9. καὶ θεραπεύετε τοὺς ἐν αὐτῇ ἀσθενεῖς, καὶ λέγετε αὐτοῖς, Ἤγγικεν ἐφ’
ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Gr-East 9. καὶ θεραπεύετε τοὺς ἐν αὐτῇ ἀσθενεῖς, καὶ λέγετε αὐτοῖς· ἤγγικεν ἐφ’ ὑμᾶς ἡ
βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
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TKIS 9 Ja parantakaa siellä olevat sairaat, ja sanokaa heille: 'Jumalan valtakunta on tullut teitä
lähelle.'
FiSTLK2017 9. parantakaa sairaat siellä ja sanokaa heille: 'Jumalan valtakunta on tullut teitä
lähelle.'
Biblia1776 9. Ja parantakaat sairaita, joita siinä on, ja sanokaat heille: Jumalan valtakunta on
teitä lähestynyt.
CPR1642 9. Ja paratcat sairaita cuin sijnä on ja sanocat heille: Jumalan waldacunda on teitä
lähestynyt.
UT1548 9. ia paratka Sairahita iotca henesse ouat ia sanocat heille/ Jumalan Waldakunda on
lehes teite tullut.
ja paratkaa sairaita jotka hänessa owat ja sanokaat heille/ Jumalan waltakunta on lähes teitä tullut.
Ref2016NTSve 9. och bota de sjuka som finns där och säg till dem: Guds rike har kommit er nära.
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TR Scriverer 10. εἰς ἣν δ’ ἂν πόλιν εἰσέρχησθε, καὶ μὴ δέχωνται ὑμᾶς, ἐξελθόντες εἰς τὰς
πλατείας αὐτῆς, εἴπατε,
Gr-East 10. εἰς ἣν δ’ ἂν πόλιν εἰσέρχησθε καὶ μὴ δέχωνται ὑμᾶς, ἐξελθόντες εἰς τὰς
πλατείας αὐτῆς εἴπατε·
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TKIS 10 Mutta mihin tahansa kaupunkiin tulette, eikä teitä oteta vastaan, menkää sen kaduille ja
sanokaa:
FiSTLK2017 10. Mutta kun tulette kaupunkiin, jossa teitä ei oteta vastaan, menkää sen kaduille ja
sanokaa:
Biblia1776 10. Mutta kuhunka kaupunkiin te tulette sisälle, ja ei he teitä ota vastaan, niin menkäät
ulos sen kaduille, ja sanokaat:
CPR1642 10. Mutta cunga Caupungijn te menettä ja ei teitä oteta wastan nijn mengät sen
caduille ja sanocat:
UT1548 10. Mutta cunga caupungin te sisellemenette/ ia ei he rupe teite wastan/ nin vlosmenget
henen Cadhuillens ia sanocat.
Mutta kuhunka kaupunkiin te sisälle menette/ ja ei he rupea teitä wastaan/ niin ulos menkäät hänen
kadullensa ja sanokaat.
Ref2016NTSve 10. Men i varje stad ni kommer in i, där de inte tar emot er, så gå ut på dess gator
och säg:
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TR Scriverer 11. Καὶ τὸν κονιορτὸν τὸν κολληθέντα ἡμῖν ἐκ τῆς πόλεως ὑμῶν
ἀπομασσόμεθα ὑμῖν• πλὴν τοῦτο γινώσκετε, ὅτι ἤγγικεν ἐφ’ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Gr-East 11. καὶ τὸν κονιορτὸν τὸν κολληθέντα ἡμῖν ἀπὸ τῆς πόλεως ὑμῶν εἰς τοὺς πόδας
ἡμῶν ἀπομασσόμεθα ὑμῖν· πλὴν τοῦτο γινώσκετε, ὅτι ἤγγικεν ἐφ’ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ
Θεοῦ.
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TKIS 11 ”Tomunkin, joka kaupungistanne on tarttunut meihin*, pudistamme teille takaisin, mutta
se tietäkää, että Jumalan valtakunta on tullut lähellenne.'
FiSTLK2017 11. 'Tomunkin, joka teidän kaupungistanne on tarttunut, pudistamme teille takaisin.
Mutta se tietäkää, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle.'
Biblia1776 11. Tomunkin, joka teidän kaupungistanne tarttui meihin, me pudistamme teille:
kuitenkin se tietäkäät, että Jumalan valtakunta oli teitä lähestynyt.
CPR1642 11. Tomungin joca teidän Caupungistan tartui meihin me pudistamme teidän päällen:
cuitengin se tietkät että Jumalan waldacunda oli teitä lähestynyt.
UT1548 11. Tomunghin mös/ ioca teiden Caupungist meihin tarttui/ me poispudhistam teiden
pälen. Quitengi te se tietkä/ Ette Jumalan waldakunda oli teite lehestenyt.
Tomunkin myös/ joka teidän kaupungista meihin tarttui/ me pois pudistamme teidän päällen.
Kuitenkin te se tietäkää/ Että Jumalan waltakunta oli teitä lähestynyt.
Ref2016NTSve 11. Till och med dammet som fastnat vid oss från er stad, skakar vi av oss mot er.
Men det ska ni veta, att Guds rike har kommit er nära.
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TR Scriverer 12. λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι Σοδόμοις ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνεκτότερον ἔσται, ἢ τῇ
πόλει ἐκείνῃ.
Gr-East 12. λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι Σοδόμοις ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνεκτότερον ἔσται ἢ τῇ πόλει
ἐκείνῃ.
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TKIS 12 Minä sanon teille, että Sodoman on sinä päivänä helpompi kuin sen kaupungin.
FiSTLK2017 12. Sanon teille: Sodoman on oleva sinä päivänä helpompi kuin sen kaupungin.
Biblia1776 12. Minä sanon teille: Sodomalle pitää sinä päivänä huokiampi oleman kuin sille
kaupungille.

CPR1642 12. Minä sanon teille: Sodomalle pitä sinä päiwänä huokiambi oleman cuin sille
Caupungille.
UT1548 12. Mine sanon teille/ Ette Sodomalle sinä peiuene pite hokiambi oleman/ quin sille
Caupungille.
Minä sanon teille/ Että Sodomalla sinä päiwänä pitää huokeampi oleman/ kuin sillä kaupungilla.
Ref2016NTSve 12. Men jag säger er, att på den dagen ska det bli lindrigare för Sodom än för den
staden.
13
TR Scriverer 13. οὐαί σοι, Χωραζίν, οὐαί σοι, Βηθσαϊδά• ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι

ἐγένοντο αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ καθήμεναι
μετενόησαν.
Gr-East 13. οὐαί σοι, Χοραζίν· οὐαί σοι, Βηθσαϊδά· ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγένοντο

αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ καθήμενοι μετενόησαν.
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TKIS 13 Voi sinua Korasin! Voi sinua Beetsaida! Sillä jos ne voimateot, jotka teissä ovat
tapahtuneet, olisivat tapahtuneet Tyyrossa ja Siidonissa, ne olisivat jo aikaa sitten säkissä ja
tuhassa istuen muuttaneet mielensä.
FiSTLK2017 13. Voi sinua, Korasin! Voi sinua, Beetsaida! Sillä jos ne voimalliset teot, jotka teissä
ovat tapahtuneet, olisivat tapahtuneet Tyyrossa ja Siidonissa, nämä jo aikaa sitten olisivat
säkissä ja tuhkassa istuen muuttaneet mielensä.
Biblia1776 13. Voi sinua Koratsin! voi sinua Betsaida! sillä jos Tyrossa ja Sidonissa olisivat
senkaltaiset voimalliset työt tehdyt kuin teidän tykönänne ovat tehdyt, niin he olisivat jo aikaa
säkissä ja tuhassa istuneet ja parannuksen tehneet.

CPR1642 13. WOi sinuas Chorazin woi sinuas Bethsaida: sillä jos Tyros ja Sidonis olis
sencaltaiset woimalliset työt tehdyt cuin täsä owat tehdyt nijn he olisit jo aica säkis ja tuhwas
istunet ja parannuxen tehnet.
UT1548 13. We sinulle Chorazin/ We sinulle Bethsaida/ Sille ios Tyros ia Sidonis olis sencaltaiset
auwut tehdyt iotca teisse tehdyt ouat/ he olisit muinen Jouhiwattees ia tuhgas istuden tehnyet
parannoxen.
Woi sinulle Chorazin/ Woi sinulle Bethsaida/ Sillä jos Tyrossa ja Sidonissa olisi senkaltaiset awut
tehdyt jotka teissä tehdyt owat/ he olisi muinen jouhiwaatteessa ja tuhkassa istuen tehneet
parannuksen.
Ref2016NTSve 13. Ve dig, Korasin! Ve dig, Betsaida! För hade sådana underverk blivit gjorda i
Tyrus och Sidon, som blivit gjorda i er, så hade de för länge sedan omvänt sig och suttit i säck
och aska.
14 TR Scriverer 14. πλὴν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν τῇ κρίσει, ἢ ὑμῖν.
Gr-East 14. πλὴν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν τῇ κρίσει ἢ ὑμῖν.
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TKIS 14 Mutta Tyyron ja Siidonin on tuomiolla helpompi kuin teidän.
FiSTLK2017 14. Mutta Tyyron ja Siidonin on oleva tuomiolla helpompi kuin teidän.
Biblia1776 14. Kuitenkin Tyrolle ja Sidonille pitää huokiampi tuomiolle oleman kuin teille.
CPR1642 14. Cuitengin Tyrolle ja Sidonille pitä huokiambi Duomiolla oleman cuin teille.
UT1548 14. Quitengi Tyron ia Sidonin pite hokiambi oleman Domiolla/ quin teille.
Kuitenkin Tyron ja Sidonin pitää huokeampi oleman tuomiolla/ kuin teillä.
Ref2016NTSve 14. Men för Tyrus och Sidon ska det bli lindrigare vid domen än för er.
15
TR Scriverer 15. καὶ σύ, Καπερναούμ, ἡ ἕως τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθεῖσα, ἕως ᾅδου
καταβιβασθήσῃ.
Gr-East 15. καὶ σύ, Καπερναούμ, ἡ ἕως τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθεῖσα, ἕως ᾅδου
καταβιβασθήσῃ.
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TKIS 15 Ja sinä Kapernaum, *joka olet korotettu* taivaaseen saakka! Tuonelaan asti sinut
syöstään alas.
FiSTLK2017 15. Sinä, Kapernaum, korotetaankohan sinut hamaan taivaaseen? Hamaan helvettiin
sinun on astuttava alas.
Biblia1776 15. Ja sinä Kapernaum, joka olet taivaasen asti korotettu, sinä pitää hamaan helvettiin
alas sysättämän.
CPR1642 15. Ja sinä Capernaum joca olet Taiwasen asti corgotettu sinun pitä helwettin
sysättämän.
UT1548 15. Ja sine Capernaum ioca olet Taiuasen asti corghotettu/ sinun pite Heluettin
alassysetteme'.
Ja sinä Kapernaum joka olet taiwaaseen asti korotettu/ sinun pitää helwettiin alas sysättämän.
Ref2016NTSve 15. Och du Kapernaum, som har varit upphöjd ända till himlen, ska bli nedstörtad
ända till dödsriket.
16
TR Scriverer 16. ὁ ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει• καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ• ὁ δὲ ἐμὲ
ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν ἀποστείλαντά με.
Gr-East 16. Ὁ ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ· ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν
ἀθετεῖ τὸν ἀποστείλαντά με.
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Hänet joka on lähettänyt minut
TKIS 16 Joka kuulee teitä, kuulee minua, ja joka hylkää teidät, hylkää minut. Mutta joka hylkää
minut, hylkää Hänet, joka on minut lähettänyt.”

FiSTLK2017 16. Se, joka kuulee teitä, kuulee minua, ja se, joka hylkää teidät, hylkää minut. Mutta
se, joka minut hylkää, hylkää hänet, joka on minut lähettänyt."
Biblia1776 16. Joka teitä kuulee, se minua kuulee, ja joka teidät katsoo ylön, se katsoo ylön
minun; mutta joka minun katsoo ylön, hän katsoo ylön sen, joka minun lähetti.
CPR1642 16. Joca teitä cuule se minua cuule ja joca teitä ylöncadzo se ylöncadzo minun joca
taas minun ylöncadzo hän ylöncadzo sen joca minun lähetti.
UT1548 16. Joca teite cwle/ se cwle minun. Ja ioca teite ylencatzo/ se ylencatzo minun/ Joca
taas minun ylencatzo/ hen ylencatzo sen ioca minun lehetti.
Joka teitä kuulee/ se kuulee minun. Ja joka teitä ylenkatsoo/ se ylenkatsoo minun/ Joka taas minun
ylenkatsoo/ hän ylenkatsoo sen joka minun lähetti.
Ref2016NTSve 16. Den som lyssnar till er lyssnar till mig, och den som förkastar er förkastar mig.
Och den som förkastar mig, (han) förkastar honom som har sänt mig.
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TR Scriverer 17. Ὑπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδομήκοντα μετὰ χαρᾶς, λέγοντες, Κύριε, καὶ τὰ
δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν τῷ ὀνόματί σου.
Gr-East 17. Ὑπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδομήκοντα μετὰ χαρᾶς λέγοντες· Κύριε, καὶ τὰ
δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν τῷ ὀνόματί σου.
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TKIS 17 Niin ne seitsemänkymmentä palasivat iloiten ja sanoivat: "Herra, riivaajatkin ovat meille
alamaiset sinun nimesi vuoksi."
FiSTLK2017 17. Niin ne seitsemänkymmentä palasivat iloiten ja sanoivat: "Herra, riivaajatkin ovat
meille alamaiset sinun nimessäsi."
Biblia1776 17. Niin ne seitsemänkymmentä palasivat ilolla, sanoen: Herra, perkeleetkin ovat sinun
nimes kautta meidän allemme annetut.
CPR1642 17. NIjn ne seidzemenkymmendä palaisit ilolla sanoden: HERra Perkeletkin owat sinun
Nimes cautta meidän alamme annetut.
UT1548 17. Nin ne Seitzemenkymende ilon cansa iellenspalasit sanoden/ HERRA/ Perkelet mös
meiden alanannetan sinun Nimes cautta.

Niin ne seitsemänkymmentä ilon kanssa jällens palasit sanoen/ HERRA/ perkeleet myös meidän alle
annetaan sinun nimesi kautta.
Ref2016NTSve 17. Och de sjuttio kom tillbaka med glädje och sa: Herre, till och med de onda
andarna lyder oss i ditt namn.
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TR Scriverer 18. εἶπε δὲ αὐτοῖς, Ἐθεώρουν τὸν Σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
πεσόντα.
Gr-East 18. Εἶπε δὲ αὐτοῖς· Ἐθεώρουν τὸν σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
πεσόντα.
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TKIS 18 Mutta Hän sanoi heille: "Näin saatanan lankeavan taivaasta kuin salaman.
FiSTLK2017 18. Hän sanoi heille: "Minä näin saatanan lankeavan taivaasta kuin salaman.
Biblia1776 18. Niin hän sanoi heille: minä näin saatanan taivaasta lankeevan niinkuin pitkäisen
tulen.
CPR1642 18. Nijn hän sanoi heille: minä näin Sathanin Taiwast langewan nijncuin pitkäisen
leimauxen.
UT1548 18. Nin sanoi hen heille/ Mine nein Sathanam Taiuahast langeuan ninquin Pitkesen
leimauxen.
Niin sanoi hän heille/ MInä näin sathanan taiwahasta lankeawan niinkuin pitkäisen leimauksen.
Ref2016NTSve 18. Då sa han till dem: Jag såg Satan falla ner från himlen såsom en blixt.
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TR Scriverer 19. ἰδού, δίδωμι ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων,
καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ• καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδικήσει
Gr-East 19. ἰδοὺ δίδωμι ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων καὶ
ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ, καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδικήσῃ.
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TKIS 19 Katso, annan* teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa,
eikä mikään ole teitä vahingoittava.
FiSTLK2017 19. Katso, olen antanut teille vallan tallata käärmeitä, skorpioneja ja kaikkea
vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava.
Biblia1776 19. Katso, minä annan teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea
vaihollisen voimaa, ja ei teitä mikään ole vahingoitseva,
CPR1642 19. Cadzo minä annan teille woiman tallata kärmet ja Scorpionit ja caicke wihollisen
wäke ja ei teille mikän ole wahingoidzewa.
UT1548 19. Catzo/ Mine annan teille woiman tallata kärmetten ia Scorpionin päle/ ia caiken
Wiholisen wäen päle/ ia ei miten teille wahingoita.
Katso/ Minä annan teille woiman tallata käärmeitten ja scorpionin päälle/ ja kaiken wihollisen wäen
päälle/ ja ei mitään teitä wahingoita.
Ref2016NTSve 19. Se, jag ger er makt att trampa på ormar och skorpioner och på fiendens hela
styrka, och inget ska på något sätt kunna skada er.
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TR Scriverer 20. πλὴν ἐν τούτῳ μὴ χαίρετε ὅτι τὰ πνεύματα ὑμῖν ὑποτάσσεται• χαίρετε δὲ
μᾶλλον ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐγράφη ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
Gr-East 20. πλὴν ἐν τούτῳ μὴ χαίρετε, ὅτι τὰ πνεύματα ὑμῖν ὑποτάσσεται· χαίρετε δὲ ὅτι
τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐγράφη ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
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TKIS 20 Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa (pikemmin)
siitä, että nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa."
FiSTLK2017 20. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä,
että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa."
Biblia1776 20. Kuitenkin älkäät siitä iloitko, että henget teidän allenne annetaan; vaan iloitkaat
paremmin, että teidän nimenne ovat kirjoitetut taivaissa.
CPR1642 20. Cuitengin älkät iloitco että henget teidän alanne annetan: waan iloitcat parammin
että teidän nimen owat kirjoitetut Taiwahis.
UT1548 20. Quitengi elkette sijte iloitko ette Henget teiden alana'neta'/ waan iloitkat paramin ette
teide' Nime' ouat kirioitetut Taiuahis.
Kuitenkin älkäätte siitä iloitko että henget teidän allenne annetaan/ waan iloitkaat paremmin että
teidän nimen owat kirjoitetut taiwahissa.
Ref2016NTSve 20. Men, gläd er inte över att andarna är er underdåniga, utan gläd er hellre över
att era namn är skrivna i himlen.
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TR Scriverer 21. Ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο τῷ πνεύματι ὁ Ἰησοῦς, καὶ εἶπεν,

Ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, Κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ
σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις• ναί, ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως ἐγένετο
εὐδοκία ἔμπροσθέν σου.
Gr-East 21. Ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο τῷ πνεύματι ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν·

Ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ
σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις· ναί, ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως ἐγένετο
εὐδοκία ἔμπροσθέν σου.
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TKIS 21 Sillä hetkellä Jeesus* riemuitsi [Pyhässä] Hengessä ja sanoi: "Ylistän sinua, Isä, taivaan
ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja olet ilmaissut ne
lapsenmielisille. Niin Isä, sillä näin oli sinun tahtosi.
FiSTLK2017 21. Sillä hetkellä hän riemuitsi Pyhässä Hengessä ja sanoi: "Minä ylistän sinua, Isä,
taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja älykkäiltä ja ilmoittanut ne
lapsenmielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt.
Biblia1776 21. Sillä hetkellä riemuitsi Jesus hengessä ja sanoi: minä kiitän sinua, Isä, taivaan ja
maan Herra, ettäs nämät salasit viisailta ja toimellisilta, ja olet ne ilmoittanut pienille : tosin, Isä,
niin oli sinun hyvä tahtos.
CPR1642 21. SIllä hetkellä riemuidzi Jesus Henges ja sanoi: Minä kijtän sinua Isä Taiwan ja Maan
HERra ettäs nämät salaisit wijsailda ja toimellisilda ja olet ne ilmoittanut tyhmille ja tosin näin
olet sinä Isä mieldynyt:
UT1548 21. Samalla hetkelle riemuitzi Iesus Henges ia sanoi/ Mine kite' sinu Ise/ Taiuan ia Maan
Herra/ ettes neme salasit wijsailda ia toimelisilda/ ia olet ne ilmoittanut Tyhmille/ Ja tosin/ sille
ette näin sine olet mieltynyt Ise/
Samalla hetkellä riemuitsi Jesus Hengessä ja sanoi/ Minä kiitän sinua Isä/ Taiwaan ja maan Herra/
että nämä salasit wiisailta ja toimellisilta/ ja olet ne ilmoittanut tyhmille/ ja tosi/ sillä että näin sinä
olen mieltynyt Isä/
Ref2016NTSve 21. I samma stund fröjdade sig Jesus i anden och sa: Jag prisar dig, Fader,
himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka men uppenbarat det för

dem som är som barn. Ja, Fader, så har varit välbehagligt för dig.
22
TR Scriverer 22. πάντα παρεδόθη μοι ὑπὸ τοῦ πατρός μου• καὶ οὐδεὶς γινώσκει τίς ἐστιν

ὁ υἱός, εἰ μὴ ὁ πατήρ, καὶ τίς ἐστιν ὁ πατήρ, εἰ μὴ ὁ υἱὸς, καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς
ἀποκαλύψαι.
Gr-East 22. καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς μαθητὰς εἶπε· Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός
μου· καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τίς ἐστιν ὁ υἱὸς, εἰ μὴ ὁ πατήρ, καὶ τίς ἐστιν ὁ πατὴρ, εἰ μὴ
ὁ υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι.
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TKIS 22 Kaikki on Isäni antanut minulle, eikä kukaan muu tunne, kuka Poika on kuin Isä, ja kuka
Isä on, kuin Poika ja kenelle Poika tahtoo Hänet ilmaista."
FiSTLK2017 22. Kaikki minun Isäni on uskonut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne, kuka
Poika on, kuin Isä; eikä kukaan muu tunne, kuka Isä on, kuin Poika ja se, kenelle Poika tahtoo
hänet ilmoittaa."
Biblia1776 22. Kaikki ovat minulle annetut Isältäni: ja ei tiedä kenkään, kuka on Poika, vaan Isä: ja
kuka on Isä, vaan Poika ja kelle Poika tahtoo ilmoittaa.
CPR1642 22. Caicki owat minulle annetut Isäldäni ja ei tiedä kengän cuca on Poica waan Isä ja
cuca on Isä waan Poica ja kellen Poica tahto ilmoitta.
UT1548 22. Caiki ouat minulle a'netud minu' Iseldeni. Ja eikengen tiede cuca ombi Poica/ waan
Ise/ Ja cuca ombi Ise/ waan Poiea/ ia kelle' Poica tachto ilmoitta.
Kaikki owat minulle annetut minun Isältäni. Ja eikenkään tiedä kuka ompi Poika/ waan Isä/ Ja kuka
ompi Isä/ waan Poika/ ja kellen Poika tahtoo ilmoittaa.
Ref2016NTSve 22. Allt har överlämnats åt mig av min Fader. Och ingen vet vem Sonen är, utom
Fadern, inte heller vem Fadern är, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara det för.
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TR Scriverer 23. καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς μαθητὰς κατ’ ἰδίαν εἶπε, Μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ
οἱ βλέποντες ἃ βλέπετε.
Gr-East 23. καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς μαθητὰς κατ’ ἰδίαν εἶπε· Μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ οἱ
βλέποντες ἃ βλέπετε.
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TKIS 23 Kääntyen opetuslasten puoleen erikseen Hän sanoi: "Autuaat ne silmät, jotka näkevät,
mitä te näette!
FiSTLK2017 23. Hän kääntyi erikseen opetuslapsiinsa ja sanoi: "Autuaat ovat ne silmät, jotka
näkevät, mitä te näette.
Biblia1776 23. Ja hän kääntyi opetuslastensa puoleen erinänsä, ja sanoi: autuaat ovat ne silmät,
jotka näkevät, joita te näette:
CPR1642 23. JA hän käänsi hänens Opetuslastens puoleen ja sanoi: Autuat owat ne silmät jotca
näkewät jota te näettä:
UT1548 23. Ja he' kiensi hene's Opetuslaste's tyge ia sanoi erinens/ Autuat ouat ne Silmet iotca
näkeuet iota te näette/
Ja hän käänsi hänens opetuslastensa tykö ja sanoi erinensä/ Autuaat owat ne silmät jotka näkewät
jota te näette/
Ref2016NTSve 23. Och han vände sig till sina lärjungar när de var ensamma och sa: Saliga (är) de
ögon som ser det ni ser.
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TR Scriverer 24. λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ βασιλεῖς ἠθέλησαν ἰδεῖν ἃ ὑμεῖς
βλέπετε, καὶ οὐκ εἶδον• καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε, καὶ οὐκ ἤκουσαν.
Gr-East 24. λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ βασιλεῖς ἠθέλησαν ἰδεῖν ἃ ὑμεῖς
βλέπετε, καὶ οὐκ εἶδον, καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε, καὶ οὐκ ἤκουσαν.
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TKIS 24 Sillä sanon teille, että monet profeetat ja kuninkaat ovat tahtoneet nähdä, mitä te näette,
eivätkä ole nähneet, ja kuulla, mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet."
FiSTLK2017 24. Sillä sanon teille: monet profeetat ja kuninkaat ovat tahtoneet nähdä, mitä te
näette, eivätkä ole nähneet, ja kuulla, mitä kuulette, eivätkä ole kuulleet."
Biblia1776 24. Sillä minä sanon teille: monta prophetaa ja kuningasta tahtoivat nähdä, joita te
näette, ja ei nähneet, ja kuulla, joita te kuulette, ja ei kuulleet.
CPR1642 24. Sillä minä sanon teille: monda Prophetat ja Cuningast tahdoit nähdä jota te näettä
ja ei nähnet ja cuulla jota te cuuletta ja ei cuullet.
UT1548 24. Sille mine sano' teille ette mo'da prophetat ia Kuningast tahdoit nähdä iota te näette/
ia eiuet nähnet/ ia cwlla iota te cwletta/ ia eiuet cwluet.
Sillä minä sanon teille että monta prophetat ja kuningasta tahdoit nähdä jota te näette/ ja eiwät
nähneet/ ja kuulla jota te kuulette/ ja eiwät kuulleet.
Ref2016NTSve 24. För jag säger er: Många profeter och kungar önskade att få se det ni ser, men
fick inte se det, och höra det ni hör, men fick inte höra (det).
25
TR Scriverer 25. Καὶ ἰδού, νομικός τις ἀνέστη, ἐκπειράζων αὐτόν, καὶ λέγων, Διδάσκαλε,
τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;
Gr-East 25. Καὶ ἰδοὺ νομικός τις ἀνέστη ἐκπειράζων αὐτὸν καὶ λέγων· Διδάσκαλε, τί
ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;
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TKIS 25 Katso, muuan lainoppinut nousi ja kysyi kiusaten Häntä "Opettaja, mitä minun on tehtävä
periäkseni iäisen elämän?”
FiSTLK2017 25. Katso, eräs lainoppinut nousi ja kysyi koetellen häntä: "Opettaja, mitä minun pitää
tehdä, että minä iankaikkisen elämän perisin?"
Biblia1776 25. Ja katso, yksi lainoppinut nousi ja kiusasi häntä, sanoen: Mestari, mitä minun pitää
tekemän, että minä ijankaikkisen elämän perisin?
CPR1642 25. Ja cadzo Lainoppenut nousi ja kiusais händä sanoden: Mestari mitä minun pitä
tekemän että minä ijancaickisen elämän perisin?
UT1548 25. Ja catzo/ nin yxi Lainoppenut ylesnousi/ kiusasi hende sanoden/ Mestari/ mite
minun pite tekemen ette mine ijancaikisen Elemen perisin?
Ja katosi/ niin yksi lainoppinut ylösnousi/ kiusasi hänta sanoen/ Mestari/ mitä minun pitää tekeman
että minä iankaikkisen elämän perisin?
Ref2016NTSve 25. Och se, en laglärd stod upp och ville sätta honom på prov och sa: Mästare,
vad ska jag göra för att ärva evigt liv?
26 TR Scriverer 26. ὁ δὲ εἶπε πρὸς αὐτόν, Ἐν τῷ νόμῳ τί γέγραπται; πῶς ἀναγινώσκεις;
Gr-East 26. ὁ δὲ εἶπε πρὸς αὐτόν· Ἐν τῷ νόμῳ τί γέγραπται; πῶς ἀναγινώσκεις;
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TKIS 26 Hän sanoi hänelle: "Mitä laissa on kirjoitettuna? Kuinka luet?"
FiSTLK2017 26. Hän sanoi hänelle: "Mitä laissa on kirjoitettuna? Miten luet?"
Biblia1776 26. Mutta hän sanoi hänelle: mitä laissa on kirjoitettu? kuinkas luet?

CPR1642 26. Hän sanoi hänelle: mitä Lais kirjoitettu on? cuingas luet?
UT1548 26. Nin hen sanoi henelle/ Mite Lais kirioitettu on? Quingas luet?
Niin hän sanoi hänelle/ Mitä laissa kirjoitettu on? Kuinkas luet?
Ref2016NTSve 26. Då sa han till honom: Vad står det skrivet i lagen? Hur läser du?
27
TR Scriverer 27. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου, ἐξ ὅλης τῆς

καρδίας σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς
διανοίας σου• καὶ τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.
Gr-East 27. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας

σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας
σου, καὶ τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν·
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TKIS 27 Tämä vastasi ja sanoi: "Rakasta Herraa, Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta
sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.”
FiSTLK2017 27. Hän vastasi ja sanoi: "Rakasta Herraa, Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta
sielustasi, kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi."
Biblia1776 27. Ja hän vastasi ja sanoi: sinun pitää rakastaman Herraa sinun Jumalaas kaikesta
sinun sydämestäs, ja kaikesta sinun sielustas, ja kaikesta sinun voimastas, ja kaikesta sinun
mieleltäs: ja sinun lähimmäistäs niinkuin itsiäs.
CPR1642 27. Hän wastais ja sanoi: Racasta sinun HERras Jumalatas caikesta sinun sydämestäs
ja caikesta sinun sielustas ja caikesta sinun woimastas ja caikesta sinun mielestäs ja sinun
lähimmäistäs nijncuin idziäs.

UT1548 27. Hen wastasi ia sanoi/ Racasta sinun HErras Jumalas caikest sinun sydhemestes ia
caikest sinun Sielustas/ ia caikest sinun woimastas/ ia caikest sinun mielestes. Ja sinun
Lehimeistes/ ninquin itzies.
Hän wastasi ja sanoi/ Rakasta sinun Herraasi Jumalaasi kaikesta sinun sydämestäsi ja kaikesta
sinun sielustasi/ ja kaikesta sinun woimastasi/ ja kaikesta sinun mielestäsi. Ja sinun lähimmäistäsi
niinkuin itseäsi.
Ref2016NTSve 27. Och han svarade och sa: Du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och
av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.
28 TR Scriverer 28. εἶπε δὲ αὐτῷ, Ὀρθῶς ἀπεκρίθης• τοῦτο ποίει, καὶ ζήσῃ.
Gr-East 28. εἶπε δὲ αὐτῷ· Ὀρθῶς ἀπεκρίθης· τοῦτο ποίει καὶ ζήσῃ.
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TKIS 28 Niin Hän sanoi hänelle: ”Oikein vastasit. Tee se, niin saat elää.”
FiSTLK2017 28. Hän sanoi hänelle: "Oikein vastasit. Tee se, niin olet elävä."
Biblia1776 28. Niin hän sanoi hänelle: oikein sinä vastasit; tee se, niin sinä saat elää.
CPR1642 28. Nijn hän sanoi hänelle: oikein sinä wastaisit tee se nijns saat elä.
UT1548 28. Nin sanoi he' henelle/ Oikein sine wastasit/ Teghe se/ nin sine saat ele.
Niin sanoi hän hänelle/ Oikein sinä wastasit/ Tee se/ niin sinä saat elää.
Ref2016NTSve 28. Då sa han till honom: Du svarade rätt. Gör det, så får du leva.
29
TR Scriverer 29. ὁ δὲ θέλων δικαιοῦν ἑαυτὸν εἶπε πρὸς τὸν Ἰησοῦν, Καὶ τίς ἐστί μου
πλησίον;
Gr-East 29. ὁ δὲ θέλων δικαιοῦν ἑαυτὸν εἶπε πρὸς τὸν Ἰησοῦν· Καὶ τίς ἐστί μου πλησίον;
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TKIS 29 Mutta tahtoessaan näyttää vanhurskaalta hän sanoi Jeesukselle: "Kuka sitten on
lähimmäiseni?"
FiSTLK2017 29. Mutta hän tahtoi näyttää olevansa vanhurskas ja sanoi Jeesukselle: "Kuka sitten
on lähimmäiseni?"
Biblia1776 29. Mutta hän tahtoi itsensa vanhurskaaksi tehdä ja sanoi Jesukselle: kukas minun
lähimmäiseni on?
CPR1642 29. Mutta hän tahdoi idzens wanhurscaxi tehdä ja sanoi Jesuxelle: cucasta minun
lähimmäisen on?
UT1548 29. Mutta hen tactoi itzens wanhurskaxi tehdä/ ia sanoi Iesuselle/ Ja cuca sis ombi
minun Lehimeisen?
Mutta hän tahtoi itsensä wanhurskaaksi tehdä/ ja sanoi Jesukselle/ Ja kuka siis ompi minun
lähimmäiseni?
Ref2016NTSve 29. Då ville han rättfärdiga sig själv och sa till Jesus: Och vem är min nästa?
30
TR Scriverer 30. ὑπολαβὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ

εἰς Ἰεριχώ, καὶ λῃσταῖς περιέπεσεν, οἳ καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν καὶ πληγὰς ἐπιθέντες
ἀπῆλθον, ἀφέντες ἡμιθανῆ τυγχάνοντα.
Gr-East 30. ὑπολαβὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· Ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ εἰς
Ἰεριχὼ, καὶ λῃσταῖς περιέπεσεν· οἳ καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν καὶ πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον
ἀφέντες ἡμιθανῆ τυγχάνοντα.
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TKIS 30 Jeesus vastasi ja sanoi: "Muuan mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui
ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille ja menivät pois jättäen hänet
puolikuolleeksi.
FiSTLK2017 30. Jeesus vastasi ja sanoi: "Eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui
ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti, löivät haavoille ja menivät pois jättäen hänet
puolikuolleeksi.
Biblia1776 30. Jesus vastasi ja sanoi: yksi ihminen meni alas Jerusalemista Jerikoon, ja tuli
ryövärien käsiin, jotka hänen alasti riisuivat ja haavoittivat, menivät pois ja jättivät hänen
puolikuolleeksi.
CPR1642 30. Jesus wastais ja sanoi: yxi ihminen waelsi Jerusalemist Jerichoon ja tuli
ryöwäritten käsijn jotca hänen alasti rijsuit ja haawoitit poismenit ja jätit hänen puolicuolluxi.
UT1548 30. Nin wastasi Iesus ia sanoi/ Yxi Inhiminen alasmeni Jerusalemist nin Jerichoon/ ia
tuli Röueriten käsijn/ iotca mös hene' alastirijsuit/ ia Haauoitit henen/ ia poismenit ia ietit hene'
policolun.
Niin wastasi Jesus ja sanoi/ Yksi ihminen alas meni Jerusalemista niin Jerichoon/ ja tuli ryöwärien
käsiin/ jotka myös hänen alasti riisuit/ ja haawoitit hänen/ ja pois menit ja jätit hänen
puolikuolleeksi.
Ref2016NTSve 30. Då svarade Jesus och sa: En man var på väg ner från Jerusalem till Jeriko och
råkade ut för rövare, som tog av honom kläderna och misshandlade (honom) och lämnade
(honom) där halvdöd.
31
TR Scriverer 31. κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ• καὶ ἰδὼν
αὐτὸν, ἀντιπαρῆλθεν.
Gr-East 31. κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ, καὶ ἰδὼν αὐτὸν
ἀντιπαρῆλθεν.
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TKIS 31 Niin kulki sattumalta muuan pappi alas sitä tietä ja nähdessään hänet meni ohi.
FiSTLK2017 31. Eräs pappi sattui kulkemaan sitä tietä, näki hänet ja meni ohi.
Biblia1776 31. Niin tapahtui, että yksi pappi sitä tietä vaelsi, ja kuin hän hänen näki, meni hän
ohitse.

CPR1642 31. Nijn tapahtui että yxi Pappi sitä tietä waelsi ja cuin hän hänen näki meni hän ohidze.
UT1548 31. Nin se tapactui ette yxi Pappi sama tiete alastuli/ ia quin he' hene' näki/ meni he'
ohitze.
Niin se tapahtui että yksi pappi samaa tietä alas tuli/ ja kuin hän hänen näki/ meni hän ohitse.
Ref2016NTSve 31. Och en präst råkade komma ner samma väg och när han fick se honom, gick
(han) förbi på andra sidan.
32
TR Scriverer 32. ὁμοίως δὲ καὶ Λευΐτης γενόμενος κατὰ τὸν τόπον ἐλθὼν καὶ ἰδὼν
ἀντιπαρῆλθε.
Gr-East 32. ὁμοίως δὲ καὶ Λευῒτης γενόμενος κατὰ τὸν τόπον, ἐλθὼν καὶ ἰδὼν
ἀντιπαρῆλθε.
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TKIS 32 Samoin *paikalle osunut leeviläinenkin tuli ja näki ja meni* ohi.
FiSTLK2017 32. Samoin myös leeviläinen. Kun hän tuli paikalle ja näki hänet, hän meni ohi.
Biblia1776 32. Niin myös Leviläinen, kuin hän tuli sille paikalle, ja näki hänen, ja meni ohitse.
CPR1642 32. Nijn myös Levita cuin hän tuli sille paicalle käwi hän ja näki hänen ja meni ohidze.
UT1548 32. Samalmoto mös yxi Leuita quin hen tuli sille paical/ edeskewi he' ia näki hene'/ ia
meni ohitze.
Samalla muotoa myös yksi lewita kuin hän tuli sille paikalle/ edeskäwi hän ja näki hänen/ ja meni
ohitse.
Ref2016NTSve 32. Och på samma sätt en levit. När han kom till platsen, gick (han fram) och såg
(på honom) och gick förbi på andra sidan.
33
TR Scriverer 33. Σαμαρείτης δέ τις ὁδεύων ἦλθε κατ’ αὐτόν, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἐσπλαγχνίσθη,
Gr-East 33. Σαμαρείτης δέ τις ὁδεύων ἦλθε κατ’ αὐτὸν, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἐσπλαγχνίσθη,
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TKIS 33 Mutta kun muuan matkustava samarialainen tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, hänen
kävi miestä sääli.
FiSTLK2017 33. Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen ja
näki hänet, hän armahti häntä.
Biblia1776 33. Mutta yksi Samarialainen vaelsi, ja tuli hänen tykönsä, ja kuin hän näki hänen,
armahti hän häntä,
CPR1642 33. Mutta yxi Samaritanus waelsi ja tuli hänen tygöns ja cuin hän näki hänen armahti
hän händä.
UT1548 33. Mutta yxi Samaritan9 waelsi sama tiete/ tuli hene' tygens/ ia quin hen näki hene'/
armachti hen henen pälens/
Mutta yksi samaritan waelsi samaa tietä/ tuli hänen tykönsä/ ja kuin hän näki hänen/ armahti hän
hänen päällensä/
Ref2016NTSve 33. Men en samarit som var på resa kom dit där han var. Och när han såg honom,
fylldes han av medlidande
34
TR Scriverer 34. καὶ προσελθὼν κατέδησε τὰ τραύματα αὐτοῦ, ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶνον•

ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος, ἤγαγεν αὐτὸν εἰς πανδοχεῖον, καὶ ἐπεμελήθη
αὐτοῦ.
Gr-East 34. καὶ προσελθὼν κατέδησε τὰ τραύματα αὐτοῦ ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶνον,

ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος ἤγαγεν αὐτὸν εἰς πανδοχεῖον καὶ ἐπεμελήθη
αὐτοῦ·
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TKIS 34 Astuttuaan luo hän sitoi hänen haavansa ja vuodatti niihin öljyä ja viiniä, ja nostettuaan
hänet oman juhtansa selkään vei hänet majataloon ja hoiti häntä.
FiSTLK2017 34. Hän meni hänen luokseen, sitoi hänen haavansa, vuodatti niihin öljyä ja viiniä,
pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoivasi häntä.
Biblia1776 34. Ja tuli ja sitoi hänen haavansa ja vuodatti siihen öljyä ja viinaa, ja pani juhtansa
päälle, ja vei hänen majaan, ja korjasi häntä.
CPR1642 34. Ja tuli ja sidoi hänen haawans ja wuodatti sijehen Öljyä ja wijna ja pani juhtans
päälle ja wei hänen majaan ja corjais händä.
UT1548 34. ia edeskeuden sidoi henen Hawans/ ia sisellewodhatti Ölio ia wina/ ia pani henen
iuchtans päle/ ia wei henen Maiahan/ ia coriasi hende.
ja edeskäyden sitoi hänen haawansa/ ja sisälle wuodatti öljyä ja wiina/ ja pani hänen juhtansa
päälle/ ja wei hänen majahan/ ja korjasi häntä.
Ref2016NTSve 34. och gick fram (till honom), förband hans sår och hällde olja och vin i dem.
Sedan lyfte han upp honom på sitt eget lastdjur och förde honom till ett värdshus och skötte om
honom.
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TR Scriverer 35. καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἐξελθών, ἐκβαλὼν δύο δηνάρια ἔδωκε τῷ πανδοχεῖ,
καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἐπιμελήθητι αὐτοῦ• καὶ ὅ τι ἂν προσδαπανήσῃς, ἐγὼ ἐν τῷ
ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω σοι.
Gr-East 35. καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἐξελθὼν, ἐκβαλὼν δύο δηνάρια ἔδωκε τῷ πανδοχεῖ καὶ
εἶπεν αὐτῷ· ἐπιμελήθητι αὐτοῦ, καὶ ὅ,τι ἂν προσδαπανήσῃς, ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με
ἀποδώσω σοι.
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TKIS 35 Seuraavana aamuna hän (lähtiessään) otti esiin kaksi denaria ja antoi majatalon
isännälle sanoen: 'Hoida häntä, ja mitä tahansa lisää kulutat maksan sinulle palatessani.'
FiSTLK2017 35. Seuraavana aamuna hän otti esiin kaksi denaaria, antoi majatalon isännälle ja
sanoi: 'Hoida häntä, ja mitä sinulta muuta kuluu, sen palatessani sinulle maksan.'
Biblia1776 35. Ja toisena päivänä matkusti hän, ja otti kaksi pennikiä ja antoi isännälle, ja sanoi
hänelle: korjaa häntä, ja jos sinä enemmän kulutat, niin minä palatessani maksan sinulle.
CPR1642 35. Ja toisna päiwänä matcusti hän ja otti caxi penningitä ja andoi Isännälle ja sanoi
hänelle: corja händä ja jos sinä enämmän culutat nijn minä palaitesan maxan sinulle.
UT1548 35. Ja toisna peiuen waelsi hen/ ia edhesweti caxi peningite/ ia annoi Isenelle/ ia sanoi
henelle/ Coria hende/ ia ios sine iotain sen ylitzen cwlutat/ mine palaitesan maxan sinun.
Ja toisena päiwän waelsi hän/ ja edesweti kaksi penninkiä/ ja antoi isännälle/ ja sanoi hänelle/
Korjaa häntä/ ja jos sinä jotain sen ylitsen kulutat/ minä palatessan maksan sinun.
Ref2016NTSve 35. Dagen därpå när han skulle fortsätta tog han fram två denarer och gav (dem)
till värden och sa till honom: Sköt om honom, och kostar det dig mer ska jag betala dig när jag
kommer tillbaka.
36
TR Scriverer 36. τίς οὖν τούτων τῶν τριῶν δοκεῖ σοι πλησίον γεγονέναι τοῦ ἐμπεσόντος
εἰς τοὺς λῃστάς;
Gr-East 36. τίς οὖν τούτων τῶν τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι τοῦ ἐμπεσόντος εἰς
τοὺς λῃστάς;
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TKIS 36 Kuka (siis) näistä kolmesta näyttää mielestäsi olleen ryövärien käsiin joutuneen
lähimmäinen?"
FiSTLK2017 36. Kuka näistä kolmesta mielestäsi osoitti olevansa sen lähimmäinen, joka oli
joutunut ryövärien käsiin?"
Biblia1776 36. Kuka siis näistä kolmesta oli sinun nähdäkses hänen lähimmäisensä, joka
ryövärien käsiin oli tullut?
CPR1642 36. Cuca näistä colmesta oli sinun nähdäxes hänen lähimmäisens joca ryöwäritten
käsijn oli tullut?
UT1548 36. Cuca neist colmest sinun nähdexes oli henen Lehimeisens ioca Röuerin käsijn oli
tullut?
Kuka näistä kolmesta sinun nähdäksesi oli hänen lähimmäisensä joka ryöwärin käsiin oli tullut?
Ref2016NTSve 36. Så, vilken av dessa tre anser du har varit den mannens nästa som hade råkat
ut för rövare?
37
TR Scriverer 37. ὁ δὲ εἶπεν, Ὁ ποιήσας τὸ ἔλεος μετ’ αὐτοῦ. εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς,
Πορεύου, καὶ σὺ ποίει ὁμοίως.
Gr-East 37. ὁ δὲ εἶπεν· Ὁ ποιήσας τὸ ἔλεος μετ’ αὐτοῦ. εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς·
Πορεύου καὶ σὺ ποίει ὁμοίως.
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TKIS 37 Hän sanoi: "Se joka osoitti hänelle laupeutta." Niin Jeesus sanoi hänelle: "Mene ja tee
samoin."
FiSTLK2017 37. Hän sanoi: "Se, joka osoitti hänelle laupeutta." Jeesus sanoi hänelle: "Mene ja tee
sinä samoin."
Biblia1776 37. Niin hän sanoi: joka laupiuden teki hänen kohtaansa. Niin sanoi Jesus hänelle:
mene ja tee sinä myös niin.
CPR1642 37. Hän sanoi: joca laupiuden teki hänen cohtans. Nijn sanoi Jesus hänelle: mene ja tee
myös nijn.

UT1548 37. Nin hen sanoi/ Joca Laupiudhen teki henen coctans. Nin sanoi sis Iesus henelle/
Mene ia teghe samalmoto.
Niin hän sanoi/ Joka laupeuden teki hänen kohtaansa. Niin sanoi siis Jesus hänelle/ Mene ja tee
samalla muotoa.
Ref2016NTSve 37. Då svarade han: Den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus till
honom: Gå du och gör på samma sätt.
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TR Scriverer 38. Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτούς, καὶ αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην
τινά• γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτόν εἰς τὸν οἶκον αὑτῆς.
Gr-East 38. Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς καὶ αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά.
γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς τὸν οἴκον αὐτῆς.

ἐγένετο

δὲ

ἐν

τῷ

εἰσῆλθεν

εἰς

κώμην τινά·

πορεύεσθαι αὐτούς

καὶ

αὐτὸς

egeneto de
en
kai
autos
poreuesthai autous
tō
G1161 G1722 G3588 G4198
G2532 G846
G1096
G846
Hän
ja tapahtui
kulkiessaan heidän/ heidän kulkiessaan kun

γυνὴ

δέ

τις

ὀνόματι Μάρθα

eisēlthen eis
de
tis
onomati Martha
kōmēn tina
gynē
G1519 G2968 G5100 G1135
G1161 G5100 G3686
G3136
G1525
eräs
nimeltään Martta
meni
kylään erääseen niin nainen

ὑπεδέξατο

αὐτόν εἰς

τὸν

οἶκον αὑτῆς

hypedeksato auton eis
ton
oikon autēs
G846 G1519 G3588 G3624 G846
G5264
otti luokse
Hänet
kotiinsa
TKIS 38 Heidän vaeltaessaan Hän meni erääseen kylään. Niin muuan nainen nimeltä Martta otti
Hänet kotiinsa.
FiSTLK2017 38. Heidän vaeltaessaan hän meni erääseen kylään. Eräs nainen, nimeltä Martta, otti
hänet kotiinsa.
Biblia1776 38. Niin tapahtui, kuin he vaelsivat, meni hän yhteen kylään, ja yksi vaimo, Martta
nimeltä, otti hänen huoneesensa,
CPR1642 38. NIjn tapahtui cosca he waelsit meni hän yhten wähän kylän ja yxi waimo Martha
nimeldä otti hänen huonesens.
UT1548 38. Nin se tapactui coska he waelsit/ meni hen ychten wähen Kylen/ ia yxi waimo Martha
nimelde/ hen otti henen Honesens.
Niin se tapahtui koska he waelsit/ meni hän yhteen wähään kylään/ ja yksi waimo Martha nimeltä/
hän otti hänen huoneeseensa.
Ref2016NTSve 38. Och det hände när de gick vidare, att han kom in i en by, och en kvinna vid
namn Marta tog emot honom i sitt hem.

39
TR Scriverer 39. καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαριά, ἣ καὶ παρακαθίσασα παρὰ τοὺς
πόδας τοῦ Ἰησοῦ, ἤκουε τὸν λόγον αὐτοῦ.
Gr-East 39. καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαρία, ἣ καὶ παρακαθίσασα παρὰ τοὺς πόδας
τοῦ Ἰησοῦ ἤκουε τὸν λόγον αὐτοῦ.
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TKIS 39 Hänellä oli sisar, Maria-niminen, joka myös istuutui Jeesuksen* jalkojen juureen ja
kuunteli Hänen puhettaan.
FiSTLK2017 39. Hänellä oli sisar, nimeltään Maria, joka asettui istumaan Jeesuksen jalkojen
juureen ja kuunteli hänen sanaansa.
Biblia1776 39. Ja hänellä oli sisar, joka kutsuttiin Maria, joka myös istui Jesuksen jalkain juureen
ja kuulteli hänen puhettansa.
CPR1642 39. Ja hänellä oli sisar joca cudzuttin Maria hän istui Jesuxen jalcain juuren ja cuuldeli
hänen puhettans.
UT1548 39. Ja henelle oli yxi Sisar/ ioca cutzuttin Maria/ hen istui Iesusen ialcain iureen/ ia cwli
hene' Puhens.
Ja hänellä oli yksi sisar/ joka kutsuttiin Maria/ hän istui Jesuksen jalkain juureen/ ja kuuli hänen
puheensa.
Ref2016NTSve 39. Och hon hade en syster som hette Maria, som satt vid Jesu fötter och hörde
på hans ord.
40
TR Scriverer 40. ἡ δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν• ἐπιστᾶσα δὲ εἶπε,

Κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή μου μόνην με κατέλιπε διακονεῖν; εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα
μοι συναντιλάβηται.

Gr-East 40. ἡ δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν· ἐπιστᾶσα δὲ εἶπε· Κύριε, οὐ
μέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή μου μόνην με κατέλιπε διακονεῖν; εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα μοι
συναντιλάβηται.

ἡ

δὲ

Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ

εἶπε

Κύριε οὐ

με

κατέλιπε διακονεῖν

de
Martha periespato
hē
G3588 G1161 G3136 G4049
mutta Martta puuhasi

διακονίαν·

πολλὴν

ἐπιστᾶσα

δὲ

epistasa
de
diakonian
peri
pollēn
G2186
G1161
G1248
G4012 G4183
monenlaisessa palveluksessa ja tullessaan

μέλει σοι

ὅτι

ἡ

ἀδελφή μου

μόνην

Kyrie ou
eipe
melei soi
hoti
hē
adelfē mou monēn
G2962
G3754 G3588 G79
G2036
G3756 G3199 G4671
G3450 G3441
välitä sinä/ etkö sinä välitä että
sanoi Herra etkö
sisareni minun yksin

εἰπὲ

οὖν

αὐτῇ

ἵνα

μοι

συναντιλάβηται

me
katelipe diakonein
eipe
oun
moi
autē hina
synantilabētai
G3165 G2641
G1247
G2036 G3767 G846 G2443 G3427 G4878
minut on jättänyt palvelemaan sano siis
minua tulisi auttamaan
hänelle että

TKIS 40 Mutta Martta puuhasi monenlaisessa palveluksessa; ja hän astui esiin ja sanoi: "Herra,
etkö välitä siitä, että sisareni on jättänyt minut yksin palvelemaan? Sano siis hänelle, että hän
auttaisi minua."
FiSTLK2017 40. Mutta Martta puuhasi monissa palvelustoimissa, tuli ja sanoi: "Herra, etkö sinä
välitä siitä, että sisareni on jättänyt minut yksin palvelemaan? Sano siis hänelle, että hän auttaisi
minua."
Biblia1776 40. Mutta Martta teki paljon askareita palvellen heitä; hän tuli ja sanoi: Herra, etkös
tottele, että minun sisareni jätti minun yksin askaroitsemaan? Sano siis hänelle, että hän minua
auttais.
CPR1642 40. Mutta Martha teki paljo ascareita palwellen heitä. Hän tuli ja sanoi: HERra etkös
tottele että minun sisareni jätti minun yxinäni ascaroidzeman? sano sijs että hän minua auttais.
UT1548 40. Mutta Martha ylenpalio askareita teki heite paluellen. Hen edheskeui ia sanoi/ HErra
eckös site tottele ette minun Sisaren ietti minun yxine' askaroitzeman? Sano sis henelle ette hen
minua auttais.
Mutta Martha ylen paljon askareita teki heitä palwellen. Hän edeskäwi ja sanoi/ Herra etkös sitä
tottele että minun sisaren jätti minun yksinään askaroitsemaan? Sano siis hänelle että hän minua
auttaisi.
Ref2016NTSve 40. Men Marta var mycket upptagen av allt tjänande. Och hon kom till (honom)
och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig ensam att ordna med allt? Säg
därför till henne att hon hjälper mig.
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TR Scriverer 41. ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Μάρθα, Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ
τυρβάζῃ περὶ πολλά•

Gr-East 41. ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ
περὶ πολλά·
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TKIS 41 Jeesus' vastasi ja sanoi hänelle: "Martta, Martta, moninaisia sinä murehdit ja puuhaat,
FiSTLK2017 41. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Martta, Martta, monista asioista huolehdit ja
hätäilet,
Biblia1776 41. Niin Jesus vastasi ja sanoi hänelle: Martta, Martta, paljon sinä suret ja pyrit.
CPR1642 41. Nijn Jesus wastais ja sanoi hänelle: Martha Martha paljo sinä suret ja pyrgit waan
yxi on tarpellinen.
UT1548 41. Nin Iesus wastasi ia sanoi henelle/ Martha Martha/ palio sine suret/ ia pyrghet
monessa/ Waan yxi ombi tarpelinen.
Niin Jesus wastasi ja sanoi hänelle/ Martha Martha/ paljon sinä suret/ ja pyrit monessa/ Waan yksi
ompi tarpeellinen.
Ref2016NTSve 41. Men Jesus svarade och sa till henne: Marta, Marta, du är bekymrad och oroar
dig för många saker.
42
TR Scriverer 42. ἑνὸς δέ ἐστι χρεία• Μαριά δὲ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο, ἥτις οὐκ
ἀφαιρεθήσεται ἀπ’ αὐτῆς.
Gr-East 42. ἑνὸς δέ ἐστι χρεία· Μαρία δὲ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο, ἥτις οὐκ
ἀφαιρεθήσεται ἀπ’ αὐτῆς.
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TKIS 42 mutta *yksi on tarpeen*. Maria on valinnut hyvän osan, jota häneltä ei oteta pois."
FiSTLK2017 42. mutta vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, jota ei oteta häneltä
pois."
Biblia1776 42. Vaan yksi on tarpeellinen: Maria on hyvän osan valinnut, joka ei häneltä pidä
otettaman pois.
CPR1642 42. Maria on hywän osan walinnut joca ei häneldä oteta pois.
UT1548 42. Maria on hyuen Osan wloswalinut/ ioca ei poisotetan henelde.
Maria on hywän osan uloswalinnut/ joka ei pois oteta häneltä.
Ref2016NTSve 42. Men bara ett är nödvändigt, och Maria har valt den goda delen, som inte ska
tas ifrån henne.

Luukas 11 (Luke 11)
1
TR Scriverer 1. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τόπῳ τινὶ προσευχόμενον, ὡς ἐπαύσατο,

εἶπέ τις τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς αὐτόν, Κύριε, δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι, καθὼς
καὶ Ἰωάννης ἐδίδαξε τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ.
Gr-East 1. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τόπῳ τινὶ προσευχόμενον, ὡς ἐπαύσατο,
εἶπέ τις τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς αὐτόν· Κύριε, δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι, καθὼς
καὶ Ἰωάννης ἐδίδαξε τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ.
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TKIS 1 Kun Hän oli eräässä paikassa rukoilemassa ja oli lakannut, sanoi muuan Hänen
opetuslapsistaan Hänelle: "Herra, opeta meitä rukoilemaan niin kuin Johanneskin opetti
opetuslapsiaan."
FiSTLK2017 1. Tapahtui, kun hän oli eräässä paikassa rukoilemassa ja oli lakannut, että eräs
hänen opetuslapsistaan sanoi hänelle: "Herra, opeta meitä rukoilemaan, kuten Johanneskin opetti
opetuslapsiaan."
Biblia1776 1. Ja tapahtui, että hän rukoili yhdessä paikassa, ja kuin hän lakkasi, sanoi hänelle yksi
hänen opetuslapsistansa: Herra, opeta meitä rukoilemaan, niinkuin Johanneskin opetti
opetuslapsensa.
CPR1642 1. JA tapahtui että hän rucoili yhdes paicas. Ja cuin hän lackais sanoi hänelle yxi hänen
Opetuslapsistans: HERra opeta meitä rucoileman nijncuin Johanneskin opetti hänen
Opetuslapsens.

UT1548 1. IA se tapactui/ Coska hen rucoli yhdes Paicas. Ja quin hen lackasi sanoi henelle yxi
henen Opetuslapsista's/ HErra opeta meite rucolema' ninquin mös Johannes opetti henen
Opetuslapsens.
Ja se tapahtui/ Koska hän rukoili yhdessä paikassa. Ja kuin hän lakkasi sanoi hänelle yksi hänen
opetuslapsistansa/ Herra opeta meitä rukoilemaan niinkuin myös Johannes opetti hänen
opetuslapsensa.
Ref2016NTSve 1. Därefter hände det medan han var på ett ställe och bad och hade avslutat sin
bön, att en av hans lärjungar sa till honom: Herre, lär oss att be såsom också Johannes lärde sina
lärjungar.
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TR Scriverer 2. εἷπε δὲ αὐτοῖς, Ὅταν προσεύχησθε, λέγετε, Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς

οὐρανοις, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου. ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου γενηθήτω τὸ θέλημά σου,
ὡς ἐν οὐρανῳ, καὶ ἐπὶ τὴς γὴς.
Gr-East 2. εἶπε δὲ αὐτοῖς· Ὅταν προσεύχησθε, λέγετε, Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς·
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν
οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·
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TKIS 2 Niin Hän sanoi heille: "Kun rukoilette, sanokaa: 'Isä (meidän joka olet taivaissa), pyhitetty
olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä
niin kuin taivaassa.
FiSTLK2017 2. Hän sanoi heille: "Kun rukoilette, sanokaa: Isä, pyhitetty olkoon sinun nimesi;
tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa;
Biblia1776 2. Niin hän sanoi heille: kuin te rukoilette, niin sanokaat: Isä meidän, joka olet
taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimes. Lähestyköön sinun valtakuntas. Tapahtukoon sinun
tahtos niin maassa, kuin taivaassa.
CPR1642 2. Sanoi hän heille: cosca te rucoiletta nijn sanocat: Isä meidän joca olet Taiwahis.
Pyhitetty olcon sinun Nimes. Lähestykön sinun waldacundas. Tapahtucon sinun tahtos nijn
maasa cuin Taiwasa.

UT1548 2. Nin sanoi hen heille/ Coska te rucoletta/ nin sanocat. Ise meiden/ ioca olet Taiuahis.
Pyhetty olcon sinun Nimes. Lehestulkon sinun Waldakundas. Olcon sinun tactos nin maassa quin
on Taiuasa.
Niin sanoi hän heille/ Koska te rukoilette/ niin sanokaat Isä meidän/ joka olet taiwahissa. Pyhätty
olkoon sinun nimesi. Lähestulkoon sinun waltakuntasi. Olkoon sinun tahtosi niin maassa kuin on
taiwaassa.
Ref2016NTSve 2. Då sa han till dem: När ni ber, så säg: Fader vår, som är i himlarna, helgat vare
ditt namn. Låt ditt rike komma. Ske din vilja, såsom i himlen, så också på jorden.
3 TR Scriverer 3. τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δίδου ἡμῖν τὸ καθ’ ἡμέραν.
Gr-East 3. τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δίδου ἡμῖν τὸ καθ’ ἡμέραν·
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TKIS 3 Anna meille päivittäin jokapäiväinen* leipämme.
FiSTLK2017 3. anna meille joka päivä jokapäiväinen leipämme;
Biblia1776 3. Anna meille tänäpäivänä meidän jokapäiväinen leipämme.
CPR1642 3. Anna meille tänäpän meidän jocapäiwäinen leipäm.
UT1548 3. Anna meille tenepene meiden iocapeiuene' leipe.
Anna meille tänäpänä meidän jokapäiwäinen leipä.
Ref2016NTSve 3. Ge oss var dag vårt dagliga bröd,
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TR Scriverer 4. καὶ ἄφες ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίεμεν παντὶ ὀφείλοντι
ἡμῖν. καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
Gr-East 4. καὶ ἄφες ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν· καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίεμεν παντὶ τῷ ὀφείλοντι
ἡμῖν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
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TKIS 4 Ja anna meille syntimme anteeksi, sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle
velallisellemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta*.”
FiSTLK2017 4. ja anna meille syntimme anteeksi, sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle
velallisellemme; äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta."
Biblia1776 4. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, sillä mekin kaikille meidän
velvollisillemme anteeksi annamme. Ja älä johdata meitä kiusaukseen. Mutta päästä meitä
pahasta.
CPR1642 4. Ja anna meidän syndimme andexi sillä mekin caikille meidän welgollisillem andexi
annamme. Ja älä saata meitä kiusauxeen. Mutta päästä pahasta.
UT1548 4. Ja a'na meide' syndine andexi/ Sille ette meki caikein meide' welgolisten andexi
anname. Ja ele iohdata meit kiusauxe'. Mutta päste meite pahasta.
Ja anna meidän syntimme anteeksi/ Sillä että mekin kaikkein meidän welkollisten anteeksi
annamme. Ja älä johdata meitä kiusaukseen. Mutta päästä meitä pahasta.
Ref2016NTSve 4. och förlåt oss våra synder, för också vi förlåter alla som är oss skyldiga. Och för
oss inte in i frestelse, utan fräls oss från det onda.
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TR Scriverer 5. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, Τίς ἐξ ὑμῶν ἕξει φίλον, καὶ πορεύσεται πρὸς
αὐτὸν μεσονυκτίου, καὶ εἴπῃ αὐτῷ, Φίλε, χρῆσόν μοι τρεῖς ἄρτους,
Gr-East 5. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς· Τίς ἐξ ὑμῶν ἕξει φίλον καὶ πορεύσεται πρὸς αὐτὸν
μεσονυκτίου καὶ ἐρεῖ αὐτῷ· φίλε, χρῆσόν μοι τρεῖς ἄρτους,
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TKIS 5 Vielä Hän sanoi heille: "Kenellä teistä on ystävä, jonka luo hän yösydännä menee ja sanoo
tälle: 'Ystävä, lainaa minulle kolme leipää,
FiSTLK2017 5. Hän sanoi heille: "[Olettakaamme:] jollakulla teistä on ystävä ja hän menee hänen
luokseen keskellä yötä ja sanoo hänelle: 'Ystäväni, lainaa minulle kolme leipää,

Biblia1776 5. Ja hän sanoi heille: kellä teistä on ystävä, ja menee puoliyöstä hänen tykönsä, ja
sanoo hänelle: ystäväni, lainaas minulle kolme leipää;
CPR1642 5. JA hän sanoi heille: culla teistä on ystäwä ja mene puoli yöstä hänen tygöns ja sano
hänelle: ystäwän lainas minulle colme leipä:
UT1548 5. Ja hen sanoi heille/ Culla teiste ombi Ysteue/ ia menepi henen tygens poliööst ia
sanopi henelle/ Racas ysteue/ laina minulle colmet Leipe/
Ja hän sanoi heille/ Kulla teistä ompi ystäwä/ ja meneepi hänen tykönsä puoliyöstä ja sanoopi
hänelle/ Rakas ystäwä/ lainaa minulle kolme leipää/
Ref2016NTSve 5. Och han sa till dem: Om någon av er har en vän, och han går till honom mitt i
natten och säger till honom: Käre vän, låna mig tre bröd,
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TR Scriverer 6. ἐπειδὴ φίλος μου παρεγένετο ἐξ ὁδοῦ πρός με, καὶ οὐκ ἔχω ὃ παραθήσω
αὐτῷ•
Gr-East 6. ἐπειδὴ φίλος μου παρεγένετο ἐξ ὁδοῦ πρός με καὶ οὐκ ἔχω ὃ παραθήσω αὐτῷ·
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TKIS 6 sillä eräs ystäväni on tullut matkallaan luokseni, eikä minulla ole mitä panen hänen
eteensä',
FiSTLK2017 6. sillä eräs ystäväni on matkallaan tullut luokseni, eikä minulla ole, mitä panna
hänen eteensä';
Biblia1776 6. Sillä minun ystäväni tuli matkasta minun tyköni, ja ei minulla ole, mitä minä panen
hänen eteensä.
CPR1642 6. Sillä minun ystäwän tuli matcast minun tygöni ja ei minulla ole mitä minä panen
hänen eteens.
UT1548 6. Sille minun ysteuen tuli matcast minun tygen/ ia ei ole minulla mite mine henen
etenspanen.
Sillä minun ystäwäni tuli matkasta minun tyköni/ ja ei ole minulla mitä minä hänen eteensä panen.
Ref2016NTSve 6. för min vän har kommit resande till mig, och jag har ingenting att sätta fram åt
honom.
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TR Scriverer 7. κἀκεῖνος ἔσωθεν ἀποκριθεὶς εἴπῃ, Μή μοι κόπους πάρεχε• ἤδη ἡ θύρα
κέκλεισται, καὶ τὰ παιδία μου μετ’ ἐμοῦ εἰς τὴν κοίτην εἰσίν• οὐ δύναμαι ἀναστὰς
δοῦναί σοι.
Gr-East 7. κἀκεῖνος ἔσωθεν ἀποκριθεὶς εἴπῃ· μή μοι κόπους πάρεχε· ἤδη ἡ θύρα
κέκλεισται, καὶ τὰ παιδία μου μετ’ ἐμοῦ εἰς τὴν κοίτην εἰσίν· οὐ δύναμαι ἀναστὰς
δοῦναί σοι;
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TKIS 7 'ja tämä sisältä vastaa ja sanoo: 'Älä vaivaa minua. Ovi on jo suljettu ja pienokaiseni ovat
kanssani vuoteessa. En voi nousta antamaan sinulle'?
FiSTLK2017 7. ja toinen vastaa sisältä ja sanoo: 'Älä vaivaa minua. Ovi on jo suljettu, ja lapseni
ovat kanssani vuoteessa. En voi nousta antamaan sinulle.'
Biblia1776 7. Ja hän vastaa huoneestansa ja sanoo: älä minua vaivaa! ovi on jo suljettu, ja minun
lapseni minun kanssani ovat vuoteessa: en minä voi nousta sinulle antamaan.
CPR1642 7. Ja hän wasta huonestans: älä minua waiwa owi on jo suljettu ja minun lapseni minun
cansani macawat ja en minä woi nosta sinulle andaman.
UT1548 7. Ja hen siselde wastaten sano/ Ele minua waiua/ io on owi suliettu/ ia minun Lapseni
ouat minun cansan Cammios/ ia em mine woi nosta/ ia anda sinun.
Ja hän sisältä wastaten sanoo/ Älä minua waiwaa/ jo on owi suljettu/ ja minun lapseni owat minun
kanssani kammiossa/ ja en minä woi nousta/ ja antaa sinun.
Ref2016NTSve 7. Och den andre som är innanför svarar och säger: Stör mig inte. Dörren är redan
stängd, och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte stå upp och ge dig något.
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TR Scriverer 8. λέγω ὑμῖν, εἰ καὶ οὐ δώσει αὐτῷ ἀναστάς, διὰ τὸ εἶναι αὐτοῦ φίλον, διά
γε τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ ὅσων χρῄζει.

Gr-East 8. λέγω ὑμῖν, εἰ καὶ οὐ δώσει αὐτῷ ἀναστὰς διὰ τὸ εἶναι αὐτοῦ φίλον, διά γε τὴν
ἀναίδειαν αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ ὅσων χρῄζει.
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TKIS 8 Sanon teille: ellei hän nousekaan antamaan hänelle sen vuoksi, että hän on hänen
ystävänsä, nousee hän kuitenkin hänen hellittämättömyytensä vuoksi ja antaa hänelle niin paljon
kuin hän tarvitsee.
FiSTLK2017 8. Sanon teille: vaikka hän ei nousekaan antamaan hänelle sen tähden, että on hänen
ystävänsä, hän nousee kuitenkin sen tähden, että toinen ei hellitä, ja antaa hänelle niin paljon,
kuin hän tarvitsee.
Biblia1776 8. Minä sanon teille: ellei hän nouse ja anna hänelle, että hän on hänen ystävänsä, niin
hän kuitenkin hänen ahkeruutensa tähden nousee ja antaa hänelle niin monta kuin hän tarvitsee.
CPR1642 8. Minä sanon teille: ellei hän nouse ja anna hänelle että hän on hänen ystäwäns nijn
hän cuitengin hänen ahkerudens tähden nouse ja anda hänelle nijn monda cuin hän tarwidze.
UT1548 8. Mine sanon teille/ Ellei hen ylesnouse ia anna henelle ette hen on henen Ysteuens/ nin
hen quitengi henen achkerudhens tehden ylesnousepi/ ia andapi henelle nin monda quin hen
taruitze.
Minä sanon teille/ Ellei hän ylös nouse ja anna hänelle että hän on hänen ystäwänsä/ niin hän
kuitenkin hänen ahkeruutensa tähden ylösnouseepi/ ja antaapi hänelle niin monta kuin hän
tarwitsee.
Ref2016NTSve 8. Jag säger er: Även om han inte står upp och ger honom det därför att han är
hans vän, så kommer han trots det att stå upp och ge honom så mycket han behöver, därför att
den andre är så enträgen.
9
TR Scriverer 9. κἀγὼ ὑμῖν λέγω, Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν• ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε•
κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν.
Gr-East 9. κἀγὼ ὑμῖν λέγω, αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν· ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε,
καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν·
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TKIS 9 Niin minäkin sanon teille: anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin löydätte; kolkuttakaa,
niin teille avataan.
FiSTLK2017 9. Niinpä minäkin sanon teille: anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte;
kolkuttakaa, niin teille avataan.
Biblia1776 9. Ja minä myös sanon teille: anokaat, niin teille annetaan: etsikäät, niin te löydätte:
kolkuttakaat niin teille avataan.
CPR1642 9. Nijn minä myös sanon teille: anocat nijn teille annetan: edzikät nijn te löydätte:
colcuttacat nijn teille awatan:
UT1548 9. Nin mine mös sanon teille/ Annocat/ nin teille annetan. Etziket/ nin te leudhet.
Colkutacat/ nin teille auatan.
Niin minä myös sanon teille/ Anokaat/ niin teille annetaan. Etsikäät/ niin te löydät. Kolkuttakaat/ niin
teille awataan.
Ref2016NTSve 9. Likaså säger jag er: Be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och det ska
öppnas för er.
10
TR Scriverer 10. πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει• καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει• καὶ τῷ κρούοντι
ἀνοιγήσεται.
Gr-East 10. πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι
ἀνοιχθήσεται.
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TKIS 10 Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan.

FiSTLK2017 10. Sillä jokainen anova saa, etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan.
Biblia1776 10. Sillä jokainen joka anoo, se saa, ja joka etsii, se löytää, ja joka kolkuttaa, sille
avataan.
CPR1642 10. Sillä jocainen cuin ano se saa ja joca edzi se löytä ja joca colcutta sille awatan.
UT1548 10. Sille iocainen quin anopi/ se saapi/ ia ioca etzipi/ se leute/ Ja ioca colkutta/ sille
auatan.
Sillä jokainen kuin anoopi/ se saapi/ ja joka etsiipi/ se löytää/ Ja joka kolkuttaa/ sille awataan.
Ref2016NTSve 10. För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den
som bultar ska det öppnas.
11
TR Scriverer 11. τίνα δὲ ὑμῶν τὸν πατέρα αἰτήσει ὁ υἱὸς ἄρτον, μὴ λὶθον ἐπιδώσει αὐτῷ;
εἰ καὶ ἰχθύν, μὴ ἀντὶ ἰχθύος ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ;
Gr-East 11. τίνα δὲ ἐξ ὑμῶν τὸν πατέρα αἰτήσει ὁ υἱὸς ἄρτον, μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ; ἢ
καὶ ἰχθύν, μὴ ἀντὶ ἰχθύος ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ;
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TKIS 11 Kuka teistä on isä, joka pojan pyytäessä häneltä (leipää, antaa hänelle kiven ja jos hän
pyytää) kalaa, antaa hänelle kalan sijasta käärmeen,
FiSTLK2017 11. Kuka teistä on sellainen isä, joka poikansa häneltä pyytäessä kalaa antaa hänelle
kalan sijasta käärmeen,
Biblia1776 11. Kuka teista on isä, jolta poika anoo leipää, antaako hän hänelle kiven? eli jos hän
anoo kalaa, antaako hän kalan edestä hänelle kärmeen?
CPR1642 11. Cuca teistä on se Isä jolda poica ano leipä andaco hän hänelle kiwen? eli jos hän
ano cala andaco hän hänelle kärmen?
UT1548 11. Cuca teiste se Ise ombi/ iolda Poica Leipe anopi/ andako hen sen edhest Kiuen? Eli
ios hen Cala anopi/ andako hen henelle sen edhest Kärmen?
Kuka teistä se Isä ompi/ jolta poika leipää anoopi/ antaako hän sen edestä kiwen? Eli jos hän kalaa
anoopi/ antaako hän hänelle sen edestä käärmeen?

Ref2016NTSve 11. Och vem bland er är den far, som när (hans) son ber honom om ett bröd, ger
honom en sten, eller om (han ber) (om) en fisk, ger honom en orm i stället för en fisk,
12 TR Scriverer 12. ἢ καὶ ἐὰν αἰτήσῃ ὠόν, μὴ ἐπιδώσει αὐτῷ σκορπίον;
Gr-East 12. ἢ καὶ ἐὰν αἰτήσει ᾠόν, μὴ ἐπιδώσει αὐτῷ σκορπίον;
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TKIS 12 tai *jos hän pyytää* munaa antaa hänelle skorpionin?
FiSTLK2017 12. tai joka hänen pyytäessään munaa antaa hänelle skorpionin?
Biblia1776 12. Eli jos hän anoo munaa, antaako hän hänelle skorpionin?
CPR1642 12. Eli jos hän ano muna andaco hän hänelle Scorpionin?
UT1548 12. Eli ios hen Muna anopi/ andako hen henelle sen edhest Scorpion?
Eli jos hän munaa anoopi/ antaako hän hänelle sen edestä scorpion?
Ref2016NTSve 12. eller om han ber om ett ägg, räcker honom en skorpion?
13
TR Scriverer 13. εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὑπάρχοντες οἴδατε ἀγαθὰ δόματα διδόναι τοῖς

τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ ὁ ἐξ οὐρανοῦ δώσει Πνεῦμα Ἅγιον τοῖς αἰτοῦσιν
αὐτόν
Gr-East 13. εἰ οὖν ὑμεῖς, ὑπάρχοντες πονηροὶ, οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς
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TKIS 13 Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa
ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka Häneltä anovat?"
FiSTLK2017 13. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka
paljoa ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka tätä häneltä anovat!"
Biblia1776 13. Jos siis te, jotka pahat olette, taidatte hyviä lahjoja antaa teidän lapsillenne, paljoa
enemmin teidän taivaallinen Isänne antaa Pyhän Hengen sitä anovaisille.
CPR1642 13. Jos te jotca pahat oletta taidatte hywiä lahjoja anda teidän lapsillen paljo enämmin
teidän taiwallinen Isän anda Pyhän Hengen sitä anowaisille.
UT1548 13. Jos nyt te/ iotca pahat oletta/ taidhatta hyui Lahioia anda teiden Lapsillen/ Palio
enemin teiden Taiualinen Isen/ andapi pyhen Hengen anouaisille.
Jos nyt te/ jotka pahat olette/ taidatte hywiä lahjoja antaa teidän lapsillen/ Paljon enemmin teidän
taiwaallinen Isän/ antaapi Pyhän Hengen anowaisille.
Ref2016NTSve 13. Om nu ni, som är onda, vet hur ni ska ge era barn goda gåvor, hur mycket mer
ska inte (er) himmelske Fader ge (den) Helige Ande åt dem som ber honom?
14
TR Scriverer 14. Καὶ ἦν ἐκβάλλων δαιμόνιον, καὶ αὐτὸ ἦν κωφόν. ἐγένετο δέ, τοῦ
δαιμονίου ἐξελθόντος, ἐλάλησεν ὁ κωφός• καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι.
Gr-East 14. Καὶ ἦν ἐκβάλλων δαιμόνιον, καὶ αὐτὸ ἦν κωφόν· ἐγένετο δὲ τοῦ δαιμονίου
ἐξελθόντος ἐλάλησεν ὁ κωφός, καὶ ἐθαύμαζον οἱ ὄχλοι·
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TKIS 14 Hän ajoi ulos riivaajan, ja se oli mykkä. Kun riivaaja oli lähtenyt, tapahtui, että mykkä mies
puhui ja kansa ihmetteli.
FiSTLK2017 14. Hän ajoi ulos riivaajan, ja se oli mykkä. Kun riivaaja oli lähtenyt, tapahtui, että
mykkä mies puhui, ja kansa ihmetteli.
Biblia1776 14. Ja hän ajoi ulos perkeleen, joka oli mykkä. Ja tapahtui, kuin perkele oli ajettu ulos,
niin mykkä puhui ja kansa ihmetteli.
CPR1642 14. JA hän ajoi ulos yhden Perkelen joca oli myckä. Ja cosca Perkele oli ajettu ulos nijn
myckä puhui: ja Canssa ihmetteli.

UT1548 14. Ja hen vlosaioi yhden Perkelen/ ia se oli mycke. Ja coska Perkele oli vlosaiettu/ nin
se mycke puhui. Ja cansa imechtelit.
Ja hän ulos ajoi yhden perkeleen/ ja se oli mykkä. Ja koska perkele oli ulos ajettu/ niin se mykkä
puhui. Ja kansa ihmettelit.
Ref2016NTSve 14. Och han drev ut en ond ande, och den var stum. Och det hände, när den onde
anden hade farit ut, att den stumme talade, och folket var förundrade.
15
TR Scriverer 15. τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπον, Ἐν Βεελζεβοὺλ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων
ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια.
Gr-East 15. τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπον· Ἐν Βεελζεβοὺλ τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει
τὰ δαιμόνια·
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TKIS 15 Mutta jotkut heistä sanoivat: "beelsebulin, riivaajain päämiehen, avulla Hän ajaa ulos
riivaajia."
FiSTLK2017 15. Mutta muutamat heistä sanoivat: "Beelsebulin, riivaajien päämiehen, kautta hän
ajaa ulos riivaajia."
Biblia1776 15. Mutta muutamat heistä sanoivat: hän ajaa ulos perkeleitä beelsebubun, perkeliden
päämiehen kautta.
CPR1642 15. Mutta muutamat heistä sanoit: hän ulos aja Perkeleitä Beelzebubin Perkeleitten
päämiehen woimalla.
UT1548 15. Mutta monicadhat heiste sanoit/ Hen vlosaia Perkelet sen Beelzebubin Perkeletten
pämiehen cautta.
Mutta monikahdat heistä sanoit/ Hän ulos ajaa perkeleet sen beelzebubin perkeleitten päämiehen
kautta.
Ref2016NTSve 15. Men några av dem sa: Han driver ut onda andar med Beelsebul, de onda
andarnas furste.
16 TR Scriverer 16. ἕτεροι δὲ πειράζοντες σημεῖον παρ’ αὐτοῦ ἐζήτουν ἐξ οὐρανοῦ.
Gr-East 16. ἕτεροι δὲ πειράζοντες σημεῖον παρ’ αὐτοῦ ἐζήτουν ἐξ οὐρανοῦ.

πειράζοντες σημεῖον παρ’
heteroi de
peiradzontes sēmeion par
G3844
G2087 G1161 G3985
G4592
ja toiset
Häntä kiusaten merkkiä
ἕτεροι δὲ

αὐτοῦ ἐζήτουν

ἐξ

οὐρανοῦ

autou edzētoun eks
ouranou
G846 G2212
G1537 G3772
taivaasta
Häneltä pyysivät

TKIS 16 Toiset taas kiusaten vaativat Häneltä merkkiä taivaasta.
FiSTLK2017 16. Toiset taas kiusasivat häntä ja pyysivät häneltä merkkiä taivaasta.
Biblia1776 16. Mutta muut kiusasivat häntä ja anoivat häneltä tunnustähteä taivaasta.
CPR1642 16. Mutta muutamat kiusaisit händä ja anoit häneldä tunnustähte Taiwast:
UT1548 16. Mutta mutomat kiusaten anoit tunnustecti Taiuahast henelde.
Mutta muutamat kiusaten anoit tunnustähteä taiwahasta häneltä.
Ref2016NTSve 16. Och andra ville sätta (honom) på prov och begärde ett tecken från himlen av
honom.
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TR Scriverer 17. αὐτὸς δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὰ διανοήματα εἶπεν αὐτοῖς, Πᾶσα βασιλεία ἐφ’
ἑαυτὴν διαμερισθεῖσα ἐρημοῦται• καὶ οἶκος ἐπὶ οἶκον, πίπτει.
Gr-East 17. αὐτὸς δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὰ διανοήματα εἶπεν αὐτοῖς· Πᾶσα βασιλεία ἐφ’ ἑαυτὴν
διαμερισθεῖσα, ἐρημοῦται, καὶ οἶκος ἐπὶ οἶκον, πίπτει.
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TKIS 17 Mutta Hän tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi heille: "Jokainen valtakunta, joka riitautuu
itsensä kanssa, tuhoutuu, ja talo kaatuu talon päälle.
FiSTLK2017 17. Mutta hän tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi heille: "Jokainen valtakunta, joka
riitautuu itsensä kanssa, joutuu autioksi, ja talo kaatuu talon päälle.
Biblia1776 17. Mutta että hän tiesi heidän ajatuksensa, sanoi hän heille: jokainen valtakunta, joka
erkanee itsiänsä vastaan, se tulee kylmille, ja huone lankee huoneen päälle.
CPR1642 17. Mutta että hän tiesi heidän ajatuxens sanoi hän heille: jocainen waldacunda joca
ercane idzens wastan se tule kylmille ja huone lange huonen päälle.

UT1548 17. Mutta ette hen tiesi heiden aiatoxens sanoi hen heille/ Jocainen Waldakunda ioca
itzens wastan erkane se tule kylmille/ Ja Hone langepi Honen päle.
Mutta että hän tiesi heidän ajatuksensa sanoi hän heille/ Jokainen waltakunta joka itseens wastaan
erkanee se tulee kylmille/ Ja huone lankeepi huoneen päälle.
Ref2016NTSve 17. Men han visste deras tankar och sa till dem: Varje rike som kommer i strid
med sig självt blir ödelagt, och en familj som är splittrad med sig själv faller.
18
TR Scriverer 18. εἰ δὲ καὶ ὁ Σατανᾶς ἐφ’ ἑαυτὸν διεμερίσθη, πῶς σταθήσεται ἡ βασιλεία
αὐτοῦ; ὅτι λέγετε, ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλειν με τὰ δαιμόνια.
Gr-East 18. εἰ δὲ καὶ ὁ σατανᾶς ἐφ’ ἑαυτὸν διεμερίσθη, πῶς σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ,
ὅτι λέγετε ἐν Βεελζεβοὺλ με ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια;
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TKIS 18 Ja jos saatanakin on riitautunut itsensä kanssa, kuinka hänen valtakuntansa pysyy
pystyssä? Tehän sanotte minun beelsebulin avulla ajavan ulos riivaajia.
FiSTLK2017 18. Jos nyt saatanakin on riitautunut itsensä kanssa, kuinka hänen valtakuntansa
pysyy pystyssä? Tehän sanotte minun Beelsebulin kautta ajavan ulos riivaajia.
Biblia1776 18. Jos myös saatana on erinnyt itsiänsä vastaan, kuinka hänen valtakuntansa on
seisovainen? että te sanotte minun perkeleitä belsebubin kautta ajavan ulos.
CPR1642 18. Jos Sathan on erinnyt idzens wastan cuinga sijs hänen waldacundans on
seisowainen? että te sanotta minun Perkeleitä Beelzebubin woimalla ulosajawan.
UT1548 18. Jos nyt Satanas o'bi itzens wasta' erinyt quinga sijs henen waldakundans seisopi?
Ette te sanotta Minun Perkelet vlosaiauan Beelzebubin cautta.
Jos nyt satanas ompi itseensä wastaan erinnyt kuinka siis hänen waltakuntansa seisoopi? Että te
sanotte minun perkeleet ulos ajawan beelzebubin kautta.
Ref2016NTSve 18. Om nu också Satan har kommit i strid med sig själv, hur kan då hans rike
bestå? För ni säger att jag driver ut onda andar med Beelsebul.
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TR Scriverer 19. εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι
ἐκβάλλουσι; διὰ τοῦτο κριταὶ ὑμῶν αὐτοὶ ἔσονται.
Gr-East 19. εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι
ἐκβάλλουσι; διὰ τοῦτο αὐτοὶ κριταὶ ὑμῶν ἔσονται.
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TKIS 19 Mutta jos minä beelsebulin avulla ajan ulos riivaajia, kenen avulla poikanne ajavat niitä
ulos? Sen vuoksi he tulevat olemaan tuomarejanne.
FiSTLK2017 19. Mutta jos minä Beelsebulin kautta ajan ulos riivaajia, kenen kautta sitten teidän
lapsenne ajavat niitä ulos? Sen tähden he tulevat olemaan teidän tuomarinne.
Biblia1776 19. Mutta jos minä perkeleitä belsebubin kautta ajan ulos, kenenkä kautta teidän
poikanne niitä ajavat ulos? Sentähden heidän pitää oleman teidän tuomarinne.
CPR1642 19. Mutta jos minä Perkeleitä Beelzebubin woimalla ulosajan kenengästä woimalla
teidän poicanne nijtä ulosajawat? Sentähden heidän pitä oleman teidän Duomarin:
UT1548 19. Mutta ios mine Perkelet Beelzebubin woimalla vlosaian/ Kenenge cautta sis teiden
Poijat nijte vlosaiauat? Senteden heiden pite oleman teiden Domarin/
Mutta jos minä perkeleet beelzebubin woimalla ulos ajan/ Kenenkä kautta siis teidän pojat niitä ulos
ajawat? Sentähden heidän pitää oleman teidän tuomarin/
Ref2016NTSve 19. Men om jag driver ut onda andar med Beelsebul, med vem driver då era söner
ut (dem)? De kommer därför att vara era domare.
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TR Scriverer 20. εἰ δὲ ἐν δακτύλῳ Θεοῦ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ’ ὑμᾶς ἡ
βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Gr-East 20. εἰ δὲ ἐν δακτύλῳ Θεοῦ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ’ ὑμᾶς ἡ
βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
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TKIS 20 Mutta jos minä Jumalan sormella ajan ulos riivaajia, niin onhan Jumalan valtakunta tullut
luoksenne.
FiSTLK2017 20. Mutta jos Jumalan sormella ajan ulos riivaajia, onhan Jumalan valtakunta tullut
teidän luoksenne.
Biblia1776 20. Mutta jos minä Jumalan sormella perkeleitä ajan ulos, niin tosin on Jumalan
valtakunta teidän tykönne tullut.
CPR1642 20. Mutta jos minä Jumalan sormella Perkeleitä ulosajan nijn tosin on Jumalan
waldacunda teidän tygönne tullut.
UT1548 20. Waan ios mine Jumalan sormella Perkelet vlosaian/ nin tosin on Jumalan
Waldakunda teiden tygen tullut.
Waan jos minä Jumalan sormella perkeleet ulos ajan/ niin tosin on Jumalan waltakunta teidän tykön
tullut.
Ref2016NTSve 20. Men om det är med Guds finger jag driver ut onda andar, då har Guds rike
kommit till er.
21
TR Scriverer 21. ὅταν ὁ ἰσχυρὸς καθωπλισμένος φυλάσσῃ τὴν ἑαυτοῦ αὐλήν, ἐν εἰρήνῃ
ἐστὶ τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ•
Gr-East 21. ὅταν ὁ ἰσχυρὸς καθωπλισμένος φυλάσσῃ τὴν ἑαυτοῦ αὐλήν, ἐν εἰρήνῃ ἐστὶ τὰ
ὑπάρχοντα αὐτοῦ·
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TKIS 21 Kun vahva aseistautuneena vartioitsee kartanoaan, hänen omaisuutensa on turvassa.

FiSTLK2017 21. Kun väkevä aseellisena vartioi kartanoaan, hänen omaisuutensa on turvassa.
Biblia1776 21. Kuin väkevä haarniskoitu kotonsa varjelee, niin hänen omansa ovat rauhassa.
CPR1642 21. Cosca wäkewä haarniscoittu hänen cotons warjele nijn hänen omans owat rauhas.
UT1548 21. Coska Wäkeue harniskoittu henen Cotons wariele/ nin henen omans ouat rauhas.
Koska wäkewä haarniskoituu hänen kotonsa warjelee/ niin hänen omansa owat rauhassa.
Ref2016NTSve 21. När en stark (man), fullt beväpnad, bevakar sin gård får hans ägodelar vara i
fred.
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TR Scriverer 22. ἐπὰν δὲ ὁ ἰσχυρότερος αὐτοῦ ἐπελθὼν νικήσῃ αὐτόν, τὴν πανοπλίαν
αὐτοῦ αἴρει ἐφ’ ᾗ ἐπεποίθει, καὶ τὰ σκῦλα αὐτοῦ διαδίδωσιν.
Gr-East 22. ἐπὰν δὲ ὁ ἰσχυρότερος αὐτοῦ ἐπελθὼν νικήσῃ αὐτόν, τὴν πανοπλίαν αὐτοῦ
αἴρει, ἐφ’ ᾗ ἐπεποίθει, καὶ τὰ σκῦλα αὐτοῦ διαδίδωσιν.
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TKIS 22 Mutta kun häntä vahvempi karkaa hänen päälleen ja voittaa hänet, niin hän ottaa kaikki
hänen aseensa, joihin hän turvasi ja jakaa häneltä saamansa saaliin*.
FiSTLK2017 22. Mutta kun häntä väkevämpi karkaa hänen päälleen ja voittaa hänet, hän ottaa
häneltä kaikki aseet, joihin hän luotti, ja jakaa häneltä riistämänsä saaliin.
Biblia1776 22. Mutta kuin häntä väkevämpi tulee ja voittaa hänen, niin hän ottaa pois kaikki
hänen sota-aseensa, joihin hän turvasi, ja jakaa hänen saaliinsa,
CPR1642 22. Mutta cosca händä wäkewämbi tule ja woitta hänen nijn hän otta pois caicki hänen
asens joihin hän turwais ja jaca hänen saalins.
UT1548 22. Mutta coska wäkeuembi hende tule ia ylitzewoitta henen/ Nin hen poisotta caiki
henen aseens/ ioihinga hen turuasi/ ia henen Saalijns iacapi.
Mutta koska wäkewämpi häntä tulee ja ylitse woittaa hänen/ Niin hän poisottaa kaikki hänen
aseensa/ joihinka hän turwasi/ ja hänen saaliinsa jakaapi.
Ref2016NTSve 22. Men om en starkare kommer över honom och besegrar honom, då tar han
ifrån honom alla vapen som han litade på och fördelar hans byte.
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TR Scriverer 23. ὁ μὴ ὢν μετ’ ἐμοῦ, κατ’ ἐμοῦ ἐστι• καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ’ ἐμοῦ σκορπίζει.
Gr-East 23. ὁ μὴ ὢν μετ’ ἐμοῦ κατ’ ἐμοῦ ἐστι, καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ’ ἐμοῦ σκορπίζει.
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TKIS 23 Joka ei ole kanssani, on minua vastaan, ja joka ei kanssani kokoa, hän hajoittaa.
FiSTLK2017 23. Se, joka ei ole minun kanssani, on minua vastaan, ja se, joka ei minun kanssani
kokoa, hajottaa.
Biblia1776 23. Joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan, ja joka ei minun kanssani kokoo,
hän hajoittaa.
CPR1642 23. Joca ei ole minun cansani se on minua wastan ja joca ei minun cansani coco hän
hajotta.
UT1548 23. Joca ei ole minu' cansani se ombi minua wastan/ Ja ioca ei minun cansan cokoa/
hen haijotta.
Joka ei ole minun kanssani se ompi minua wastaan/ Ja joka ei minun kanssani kokoaa/ hän
hajoittaa.
Ref2016NTSve 23. Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han
skingrar.
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TR Scriverer 24. ὅταν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δι’
ἀνύδρων τόπων, ζητοῦν ἀνάπαυσιν• καὶ μὴ εὑρίσκον λέγει, Ὑποστρέψω εἰς τὸν οἶκόν

μου ὅθεν ἐξῆλθον
Gr-East 24. Ὅταν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δι’
ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν, καὶ μὴ εὑρίσκον λέγει· ὑποστρέψω εἰς τὸν οἶκόν μου
ὅθεν ἐξῆλθον·

ὅταν

τὸ

ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ

ἀπὸ τοῦ

ἀνθρώπου διέρχεται

δι

hotan to
’ di
akatharton pneuma ekselthē apo tou
anthrōpou dierchetai
G1330
G1223
G4151 G1831
G3752 G3588 G169
G575 G3588 G444
kun
pois
saastainen henki
lähtee
ihmisestä se kuljeskelee kautta

ἀνύδρων

τόπων

ζητοῦν

ἀνάπαυσιν· καὶ

anydrōn
topōn
dzētoun anapausin
G372
G504
G5117
G2212
lepoa
vedettömien paikkojen etsien

ὑποστρέψω

εἰς

τὸν

οἶκόν

μὴ

εὑρίσκον λέγει

heuriskon legei
kai
mē
G3004
G2532 G3361 G2147
löydä
se sanoo
ja
ei

μου

ὅθεν

ἐξῆλθον

ton
oikon
mou hothen eksēlthon
hypostrepsō eis
G1519 G3588 G3624
G3450 G3606 G1831
G5290
huoneeseen minun josta lähdin
palaan
TKIS 24 Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, se kuljeksii vedettömiä paikkoja etsien leposijaa,
mutta kun ei löydä, se sanoo: 'Palaan huoneeseeni, josta läksin.'
FiSTLK2017 24. Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, se kuljeskelee autioita paikkoja ja etsii
lepoa; ja kun ei löydä, se sanoo: 'Minä palaan huoneeseeni, josta lähdin.'
Biblia1776 24. Kuin rietas henki lähtee ihmisestä, niin hän vaeltaa karkeita paikkoja, ja etsii lepoa;
ja kuin ei hän löydä, niin hän sanoo: minä palajan minun huoneeseni, josta minä läksin.
CPR1642 24. Cosca rietas hengi lähte ihmisest nijn hän waelda carkeita paickoja edzi lepo ja ei
löydä: nijn hän sano: minä palajan minun huoneseni josta minä läxin.
UT1548 24. Coska se Rietainen hengi Inhimisest wloslechte/ Nin hen lepitzewaelda carckeit
paickoia/ etzipi lepo/ ia ei leudhe. Nin hen sanopi/ Mine palaia' iellens minun Honeseni iostan
vloslexin.
Koska se riettainen henki ihmisesta ulos lähtee/ Niin hän läwitse waeltaa karkeita paikkoja/ etsiipi
lepoa/ ja ei löydä. Niin hän sanoopi/ Minä palajan jällens minun huoneeseeni josta ulos läksin.
Ref2016NTSve 24. När den orene anden har farit ut ur en människa, vandrar han omkring i torra
trakter, söker efter vila och när han inte finner någon, säger han: Jag vill vända tillbaka till mitt hus
som jag lämnade.
25 TR Scriverer 25. καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημένον.
Gr-East 25. καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημένον.
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TKIS 25 Tultuaan se tapaa sen lakaistuna ja kaunistettuna.
FiSTLK2017 25. Kun se tulee, se tapaa sen lakaistuna ja kaunistettuna.

Biblia1776 25. Ja kuin hän tulee, löytää hän sen luudilla lakaistuksi ja kaunistetuksi.
CPR1642 25. Ja cuin hän sinne tule löytä hän sen luudilla lacaistuxi ja caunistetuxi.
UT1548 25. Ja quin he' tulepi/ nin he' leutepi sen lwdhilla lacastu' ia caunistetu'.
Ja kuin hän tuleepi/ niin hän löytääpi sen luudilla lakastun ja kaunistetun.
Ref2016NTSve 25. Och när han kommer dit, finner han (det) städat och pyntat.
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TR Scriverer 26. τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρότερα
ἑαυτοῦ, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ• καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου
χείρονα τῶν πρώτων.
Gr-East 26. τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει ἑπτά ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ,

καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ, καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν
πρώτων.
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TKIS 26 Silloin se menee ja ottaa mukaansa seitsemän muuta henkeä, itseänsä pahempaa, ja
sisälle tultuaan ne asuvat siellä. Ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset."
FiSTLK2017 26. Se menee ja ottaa mukaansa seitsemän muuta henkeä, pahempaa kuin se itse,
ja ne tulevat sisään ja asuvat siellä. Sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset."
Biblia1776 26. Silloin hän menee ja ottaa kanssansa seitsemän muuta häntä pahempaa henkeä,
ja kuin he sinne tulevat, asuvat he siellä: ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin
ensimmäiset.
CPR1642 26. Silloin hän mene ja otta cansans seidzemen muuta pahembata henge ja cuin he
sinne tulewat asuwat he siellä ja sen ihmisen wijmeiset tulewat pahemmaxi cuin ensimäiset.
UT1548 26. Silloin hen menepi ia ca'sansottapi seitzeme' mwta hende pahe'bata henge/ ia quin
he siseltuleuat/ asuuat he sielle/ Ja sen Inhimisen wijmeiset tuleuat pahemaxi quin ensimeiset.

Silloin hän meneepi ja kanssansa ottapi seitsemän muuta häntä pahempaa henkeä/ ja kuin he
sisälle tulewat/ asuwat he siellä/ Ja sen ihmisen wiimeiset tulewat pahemmiksi kuin ensimmäiset.
Ref2016NTSve 26. Då går han iväg och tar med sig sju andra andar, som är värre än han själv, och
de går in och bor där, och för den människan blir det sista värre än det första.
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TR Scriverer 27. Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα, ἐπάρασά τις γυνὴ φωνὴν ἐκ τοῦ
ὄχλου εἶπεν αὐτῷ, Μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε, καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας.
Gr-East 27. Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα ἐπάρασά τις γυνὴ φωνὴν ἐκ τοῦ ὄχλου
εἶπεν αὐτῷ· Μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας.
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TKIS 27 Niin Hänen tätä puhuessaan muuan nainen korotti äänensä kansanjoukosta ja sanoi
Hänelle: "Autuas se kohtu, joka on kantanut sinut, ja ne rinnat, joita olet imenyt!"
FiSTLK2017 27. Hänen tätä puhuessaan eräs nainen kansanjoukosta korotti äänensä ja sanoi
hänelle: "Autuas on se kohtu, joka on kantanut sinut, ja ne rinnat, joita olet imenyt."
Biblia1776 27. Ja tapahtui, kuin hän näitä sanoi, korotti yksi vaimo kansan seasta äänensä ja
sanoi: autuas on se kohtu, joka sinun kantanut on, ja ne nisät, joitas imit.
CPR1642 27. JA tapahdui cosca hän näitä sanoi: corgotti yxi waimo Canssan seast änens ja
sanoi: autuas on se cohtu joca sinun candanut on ja ne nisät joitas imit.

UT1548 27. Ja se tapactui/ coska hen neite sanoi/ ylescorgotti yxi Waimo Canssan seast änens
ia sanoi henelle/ Autuas on se Cochtu ioca sinun candanut on/ ia ne Niset ioitas imit.
Ja se tapahtui/ koska hän näitä sanoi/ ylös koroitti yksi waimo kansan seasta äänensä ja sanoi
hänelle/ Autuas on se kohtu joka sinun kantanut on/ ja ne nisät joitas imit.
Ref2016NTSve 27. Och det hände medan han sa detta, att en kvinna i folkskaran höjde sin röst
och sa till honom: Välsignat (är) det moderliv som har burit dig och de bröst som ammat dig.
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TR Scriverer 28. αὐτὸς δὲ εἶπε, Μενοῦνγε μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ
φυλάσσοντες αὐτόν.
Gr-East 28. αὐτὸς δὲ εἶπε· Μενοῦνγε μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ
φυλάσσοντες αὐτόν.
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TKIS 28 Mutta Hän sanoi: "*Pikemminkin ovat autuaita* ne, jotka kuulevat Jumalan sanan ja
toimivat sen mukaisesti."
FiSTLK2017 28. Mutta hän sanoi: "Niin, autuaat ovat ne, jotka kuulevat Jumalan sanan ja sen
säilyttävät."
Biblia1776 28. Niin hän sanoi: ja tosin, autuaat ovat ne, jotka kuulevat Jumalan sanan ja kätkevät
sen.
CPR1642 28. Nijn hän sanoi: autuat owat ne jotca cuulewat Jumalan sanan ja kätkewät sen.
UT1548 28. Nin hen sanoi/ Ja/ Autuat ouat ne iotca cwleuat Jumalan Sanan/ ia ketkeuet sen.
Niin hän sanoi/ Ja / Autuaat owat ne jotka kuulewat Jumalan sanan/ ja kätkewät sen.
Ref2016NTSve 28. Men han sa: Säg hellre: Välsignade (är de) som hör Guds ord och bevarar det.
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TR Scriverer 29. Τῶν δὲ ὄχλων ἐπαθροιζομένων ἤρξατο λέγειν, Ἡ γενεὰ αὕτη πονηρά
ἐστι• σημεῖον ἐπιζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ, εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ τοῦ

προφήτου
Gr-East 29. Τῶν δὲ ὄχλων ἐπαθροιζομένων ἤρξατο λέγειν· Ἡ γενεὰ αὕτη γενεὰ πονηρά
ἐστι· σημεῖον ζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ τοῦ
προφήτου.
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TKIS 29 Kansanjoukon kokoontuessa Hän alkoi puhua: "Tämä sukupolvi on paha sukupolvi, se
vaatii merkkiä. Mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin (profeetta) Joonan merkki.
FiSTLK2017 29. Kun kansaa yhä kokoontui, hän rupesi puhumaan: "Tämä sukupolvi on paha
sukupolvi: se tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin Joonan merkki.
Biblia1776 29. Mutta kuin kansa kokoon tuli, rupesi hän sanomaan: tämä sukukunta on paha,
etsii merkkiä, ja ei hänelle anneta merkkiä, vaan Jonan prophetan merkki.
CPR1642 29. MUtta cosca Canssa tungi rupeis hän sanoman: tämä sucucunda on paha he
anowat merckiä ja ei heille anneta merckiä: waan Jonan Prophetan mercki.
UT1548 29. Mutta coska Canssa tungijt/ rupeisi hen sanoman/ Teme Sucukunda ombi paha/ hen
kysy mercki/ ia ei anneta henelle Mercki waan Jonan Prophetan mercki.
Mutta koska kansa tungit/ rupesi hän sanomaan/ Tämä sukukunta ompi paha/ hän kysyy merkkiä/
ja ei anneta hänelle merkki waan Jonan prophetan merkki.
Ref2016NTSve 29. Och då folket strömmade till, började han tala: Detta är en ond generation.
Den begär tecken, men den ska inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken.
30
TR Scriverer 30. καθὼς γὰρ ἐγένετο Ἰωνᾶς σημεῖον τοῖς Νινευΐταις, οὕτως ἔσται καὶ ὁ
υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τῇ γενεᾷ ταύτῃ.
Gr-East 30. καθὼς γὰρ ἐγένετο Ἰωνᾶς σημεῖον τοῖς Νινευῒταις, οὕτως ἔσται καὶ ὁ υἱὸς
τοῦ ἀνθρώπου τῇ γενεᾷ ταύτῃ σημεῖον.
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TKIS 30 Sillä niin kuin Joona tuli niiniveläisille merkiksi, niin on myös Ihmisen Poika oleva
merkkinä tälle sukupolvelle.
FiSTLK2017 30. Sillä niin kuin Joona tuli niiniveläisille merkiksi, Ihmisen Poikakin on oleva
merkkinä tälle sukupolvelle.
Biblia1776 30. Sillä niinkuin Jona oli Niniveläisille merkiksi, niin pitää myös Ihmisen Poika oleman
tälle sukukunnalle.
CPR1642 30. Sillä nijncuin Jonas oli Niniviteille merkixi: nijn pitä myös ihmisen Poica oleman tälle
sucucunnalle.
UT1548 30. Sille ninquin Jonas oli Niniuiteille mercki/ Nin Inhimisen Poica pite mös olema' telle
Sucuku'nalle.
Sillä niinkuin Jonas oli niiniweläisille merkki/ Niin Ihmisen Poika pitää myös oleman tälle
sukukunnalla.
Ref2016NTSve 30. För såsom Jona var ett tecken för folket i Nineve, så ska också
Människosonen vara det för denna generation.
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TR Scriverer 31. Βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῶν ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς
ταύτης, καὶ κατακρινεῖ αὐτούς• ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν
Σολομῶντος, καὶ ἰδού, πλεῖον Σολομῶντος ὧδε.
Gr-East 31. βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῶν ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς

ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτούς, ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν
Σολομῶντος, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶντος ὧδε.
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TKIS 31 Etelän kuningatar nousee tuomiolle tämän sukupolven miesten kanssa ja tulee heille
tuomioksi. Sillä hän tuli maan ääristä kuulemaan Salomon viisautta, ja katso, tässä on Salomoa
suurempi.
FiSTLK2017 31. Etelän kuningatar on heräävä tuomiolle yhdessä tämän sukupolven miesten
kanssa ja tuleva heille tuomioksi. Hän näet tuli maan ääristä kuulemaan Salomon viisautta, ja
katso, tässä on enemmän kuin Salomo.
Biblia1776 31. Etelän kuningatar pitää nouseman tuomiolle tämän sukukunnan miesten kanssa,
ja heitä tuomitseman: sillä hän oli maan ääristä kuuleman Salomonin viisautta, ja katso, tässä on
enempi kuin Salomon.
CPR1642 31. Etelän Drötningi pitä tuleman duomiolle tämän sucucunnan miesten cansa ja pitä
heitä duomidzeman: sillä hän tuli mailman äristä cuuleman Salomonin wijsautta: ja cadzo täsä
on enämbi cuin Salomon.
UT1548 31. Se Etele' Trötingi pite ylesastuma' Domio' ethe' teme' Sucuku'na' Miesten ca'sa/ ia pite
heite domitzeman. Sille ette hen tuli mailman äriste cwleman Salomonin wijsautta. Ja catzo/
tesse ombi enämbi quin Salomon.
Se etelän trötinki pitää ylösastuman tuomion eteen tämän sukukunnan miesten kanssa/ ja pitää
heitä tuomitseman. Sillä että hän tuli maailman ääristä kuulemaan Salomonin wiisautta. Ja katso/
tässä ompi enemmän kuin Salomon.
Ref2016NTSve 31. Drottningen från Södern ska stå upp vid domen tillsammans med männen av
denna generation och fördöma dem, för hon kom från världens ände för att höra Salomos
visdom, och se, här (är) en som är större än Salomo.
32
TR Scriverer 32. ἄνδρες Νινευῒ ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης, καὶ
κατακρινοῦσιν αὐτήν• ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ, καὶ ἰδού, πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε.
Gr-East 32. ἄνδρες Νινευῒ ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ

κατακρινοῦσιν αὐτήν, ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε.
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TKIS 32 Niiniven miehet nousevat tuomiolle tämän sukupolven kanssa ja tulevat sille tuomioksi.
Sillä he muuttivat mielensä Joonan saarnan vaikutuksesta, ja katso, tässä on Joonaa suurempi."
FiSTLK2017 32. Niiniven miehet nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja tulevat
sille tuomioksi; sillä he muuttivat mielensä Joonan saarnasta, ja katso, tässä on enemmän kuin
Joona.
Biblia1776 32. Niniven miehet pitää tuleman tuomiolle tämän sukukunnan kanssa, ja sen
kadottaman; sillä he tekivät parannuksen Jonan saarnasta, ja katso tässä on enempi kuin Jona.
CPR1642 32. Ninivitit pitä tuleman duomiolle tämän sucucunnan cansa ja sen cadottaman: sillä
he teit parannuxen Jonan saarnast ja cadzo täsä on enämbi cuin Jonas.
UT1548 32. Ne Niniuitit pite ylesastuman domion ethen/ temen Sucuku'nan cansa/ ia sen
cadhottaman. Sille ette he teit parannoxen Jonasen sarnast/ Ja catzo/ tesse ombi enembi quin
Jonas.
Niin niiniwetit pitää ylösastuman tuomion eteen/ tämän sukukunnan kanssa/ ja sen kadottaman.
Sillä että he teit parannuksen Jonaksen saarnasta/ Ja katso/ tässä ompi enempi kuin Jonas.
Ref2016NTSve 32. Män från Nineve ska stå upp vid domen med denna generation och fördöma
den, för de omvände sig vid Jonas predikan, och se, här (är) en som är större än Jona.
33
TR Scriverer 33. Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας εἰς κρυπτὸν τίθησιν, οὐδὲ ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ’
ἐπὶ τὴν λυχνίαν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι τὸ φέγγος βλέπωσιν.
Gr-East 33. Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας εἰς κρύπτην τίθησιν οὐδὲ ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ’ ἐπὶ
τὴν λυχνίαν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι τὸ φῶς βλέπωσιν.

οὐδεὶς

δὲ

λύχνον ἅψας

εἰς

κρυπτὸν τίθησιν οὐδὲ

ὑπὸ

τὸν

μόδιον

oudeis
de
lychnon hapsas eis
modion
krypton tithēsin oude hypo ton
G1161 G3088 G681 G1519 G2926 G5087 G3761 G5259 G3588 G3426
G3762
ja ei kukaan
alle
vakan
kätköön laittaen eikä
lamppua sytytä

ἀλλ’ ἐπὶ

τὴν

λυχνίαν

ἵνα

οἱ

εἰσπορευόμενοι τὸ

φέγγος

epi
lychnian
hina
oi
fengos
all
eisporeuomenoi to
tēn
G2443 G3588 G1531
G235 G1909 G3588 G3087
G3588 G5338
vaan
loisteen
sisääntulevat
lampunjalkaan että

βλέπωσιν
blepōsin
G991
sen näkisivät
TKIS 33 Kukaan ei lampun sytytettyään pane sitä kätköön eikä vakan alle, vaan lampunjalkaan,
jotta sisälle tulijat näkisivät valon.
FiSTLK2017 33. Ei kukaan, joka sytyttää lampun, pane sitä piiloon eikä vakan alle, vaan panee sen
lampunjalkaan, että sisälle tulijat näkisivät valon.
Biblia1776 33. Ei sytytä kenkään kynttilää ja pane kätköön eikä vakan alle, mutta kynttiläjalkaan,
että sisälle tulevaiset valkeuden näkisivät.
CPR1642 33. EI sytytä kengän kyntilätä ja pane kätköön eikä wacan ala mutta kyntiläjalcaan että
sisälletulewaiset walkeuden näkisit.
UT1548 33. Eikengen sytyte Kynttelete/ ia pane ketköön/ eike mös wacan ala/ mutta
Kyntteleialgan päle/ ette ne iotca sisellekieuuet walkeudhen näkisit.
Ei kenkään sytytä kynttilätä/ ja pane kätköön/ eikä myös wakan alle/ mutta kynttiläjalan päälle/ että
ne jotka sisälle käywät walkeuden näkisit.
Ref2016NTSve 33. Ingen tänder ett ljus och sätter det på en undangömd plats eller under
skäppan, utan på ljusstaken, för att de som kommer in ska se ljuset.
34
TR Scriverer 34. ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός• ὅταν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου
ἁπλοῦς ᾖ, καὶ ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν ἐστιν• ἐπὰν δὲ πονηρὸς ᾖ, καὶ τὸ σῶμά σου
σκοτεινόν.
Gr-East 34. ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός· ὅταν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς

ᾖ, καὶ ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν ἐστιν. ἐπὰν δὲ πονηρὸς ᾖ, καὶ τὸ σῶμά σου
σκοτεινόν.
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TKIS 34 Silmä* on ruumiin lamppu. Kun (siis) silmäsi on terve, on (myös) koko ruumiisi valaistu,
mutta kun se on viallinen, myös ruumiisi on pimeä.
FiSTLK2017 34. Silmä on ruumiin lamppu. Kun silmäsi on terve, koko ruumiisi on valaistu. Mutta
jos se on viallinen, ruumiisikin on pimeä.
Biblia1776 34. Silmä on ruumiin valkeus: kuin siis sinun silmäs on yksinkertainen, niin myös koko
sinun ruumiis on valaistu; mutta kuin se paha on, niin myös sinun ruumiis on pimiä.
CPR1642 34. Silmä on ruumin walkeus cosca sijs sinun silmäs on yxikertainen nijn sinun coco
ruumis tule walkiaxi: mutta jos se on paha nijn myös sinun ruumis on pimiä.
UT1548 34. Silme ombi Rumin Kyntele/ Coska sis sinun silmes olis yxikertaine'/ nin sinun coko
Rumis tulepi walkiaxi. Mutta ios se paha olis/ nin mös sinun Rumis ombi pimije.
Silmä ompi ruumiin kynttilä/ Koska siis sinun silmäsi olisi yksinkertainen/ niin sinun koko ruumisi
tuleepi walkeaksi. Mutta jos se paha olisi/ niin sinun ruumiisi ompi pimeä.
Ref2016NTSve 34. Ögat är kroppens ljus. Så när ditt öga är friskt får också hela din kropp ljus,
men när det är dåligt (är) också din kropp i mörker.
35 TR Scriverer 35. σκόπει οὖν μὴ τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν.
Gr-East 35. σκόπει οὖν μὴ τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν.
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TKIS 35 Katso siis, ettei valo, joka sinussa on, ole pimeää.
FiSTLK2017 35. Katso siis, ettei valo, joka sinussa on, ole pimeyttä.
Biblia1776 35. Katso siis, ettei se valkeus, joka sinussa on, olisi pimeys.

CPR1642 35. Cadzo sijs ettei se walkeus cuin sinus on tulis pimeydexi.
UT1548 35. Catzo sis ettei se Walkeus quin sinus on/ tulisi pimeydhexi.
Katso siis ettei se walkeus kuin sinussa on/ tulisi pimeydeksi.
Ref2016NTSve 35. Se därför till, att ljuset som är i dig inte är mörker.
36
TR Scriverer 36. εἰ οὖν τὸ σῶμά σου ὅλον φωτεινόν, μὴ ἔχον τι μέρος σκοτεινόν, ἔσται
φωτεινὸν ὅλον, ὡς ὅταν ὁ λύχνος τῇ ἀστραπῇ φωτίζῃ σε.
Gr-East 36. εἰ οὖν τὸ σῶμά σου ὅλον φωτεινόν, μὴ ἔχον τι μέρος σκοτεινόν, ἔσται
φωτεινὸν ὅλον ὡς ὅταν ὁ λύχνος τῇ ἀστραπῇ φωτίζῃ σε.
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TKIS 36 Jos siis koko ruumiisi on valoisa eikä siinä ole yhtään pimeää osaa, se on oleva
kokonaan valoisa, niin kuin lamppu valaisisi sinua kirkkaalla loisteellaan."
FiSTLK2017 36. Jos siis koko ruumiisi on valoisa eikä osaksikaan pimeä, se on oleva kokonaan
valoisa, niin kuin lampun valaistessa sinua loisteellaan."
Biblia1776 36. Sentähden jos koko sinun ruumiis on valaistu, ja ei ole siinä yhtään pimiää
paikkaa, niin se tulee kokonansa valaistuksi, koska valkeus niinkuin kirkkaalla leimauksella sinun
valaisee.
CPR1642 36. Jos sinun ruumis on päänäns walkeus ja ei ole hänesä yhtän osa pimeydest nijn se
tule coconans walkeudexi ja walista sinun nijncuin kircas leimaus.
UT1548 36. Jos sis sinun Rwmis on caickinens Walkeus/ ia ei ole henelle ychten osaa
pimeydhest/ nin se tule cokonans walkeudhexi/ ia walista sinun ninquin kircas leimaus.
Jos siis sinun ruumiisi on kaikkinensa walkeus/ ja ole hänellä yhtään osaa pimeydestä/ niin se tulee
kokonansa walkeudeksi/ ja walistaa sinun niinkuin kirkas leimaus.
Ref2016NTSve 36. Om nu hela din kropp (är) helt upplyst och inte har någon mörk del så är den
helt och hållet ljus, såsom när en lampa lyser på dig med sitt klara sken.

37
TR Scriverer 37. Ἐν δὲ τῷ λαλῆσαι, ἠρώτα αὐτὸν Φαρισαῖος τις ὅπως ἀριστήσῃ παρ’
αὐτῷ• εἰσελθὼν δὲ ἀνέπεσεν.
Gr-East 37. Ἐν δὲ τῷ λαλῆσαι αὐτὸν ταῦτα ἠρώτα αὐτὸν Φαρισαῖός τις ὅπως ἀριστήσῃ
παρ’ αὐτῷ· εἰσελθὼν δὲ ἀνέπεσεν.
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TKIS 37 Mutta Hänen puhuessaan muuan fariseus pyysi Häntä aterioimaan luonaan. Niin Hän
meni ja asettui aterialle.
FiSTLK2017 37. Hänen sitä puhuessaan pyysi eräs fariseus häntä luokseen aamuaterialle. Hän
meni sinne ja asettui aterioimaan.
Biblia1776 37. Ja hänen puhuissansa rukoili häntä yksi Pharisealainen ruoalle kanssansa; niin
hän meni ja atrioitsi.
CPR1642 37. JA hänen puhuisans rucoili händä yxi Phariseus rualle cansans: nijn Jesus meni ja
atrioidzi.
UT1548 37. JA henen puhuesans/ rucoli hende yxi Phariseus/ peiueliselle ca'sans. Nin Iesus
sisellemeni ia atrioitzi.
Ja hänen puhuessansa/ rukoili häntä yksi phariseus/ päiwälliselle kanssansa. Niin Jesus sisälle
meni ja aterioitsi.
Ref2016NTSve 37. När (han) talade, frågade en viss farisé honom om han ville äta med honom.
Då gick han in och lade sig till bords.
38
TR Scriverer 38. ὁ δὲ Φαρισαῖος ἰδὼν ἐθαύμασεν ὅτι οὐ πρῶτον ἐβαπτίσθη πρὸ τοῦ
ἀρίστου.
Gr-East 38. ὁ δὲ Φαρισαῖος ἰδὼν ἐθαύμασεν ὅτι οὐ πρῶτον ἐβαπτίσθη πρὸ τοῦ ἀρίστου.
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TKIS 38 Mutta fariseus ihmetteli nähdessään, ettei Hän ensin peseytynyt ennen ateriaa.
FiSTLK2017 38. Mutta kun fariseus näki, ettei hän peseytynyt ennen ateriaa, hän ihmetteli.
Biblia1776 38. Mutta kuin Pharisealainen näki, ihmetteli hän, ettei hän ensin itsiänsä pessyt
ennen ruan aikaa.
CPR1642 38. Mutta cosca Phariseus näki ihmetteli hän ettei hän ennen ruan aica pesnyt
UT1548 38. Mutta coska Phariseus näki/ imecteli hen/ ettei hen ennen sömens pesnyt.
Mutta koska phariseus näki/ ihmetteli hän/ ettei hän ennen syömistänsä pessyt.
Ref2016NTSve 38. Men farisén blev förvånad när han såg att han inte tvättade sig före måltiden.
39
TR Scriverer 39. εἶπε δὲ ὁ Κύριος πρὸς αὐτόν, Νῦν ὑμεῖς οἱ Φαρισαῖοι τὸ ἔξωθεν τοῦ

ποτηρίου καὶ τοῦ πίνακος καθαρίζετε, τὸ δὲ ἔσωθεν ὑμῶν γέμει ἁρπαγῆς καὶ πονηρίας.
Gr-East 39. εἶπε δὲ ὁ Κύριος πρὸς αὐτόν· Νῦν ὑμεῖς οἱ Φαρισαῖοι τὸ ἔξωθεν τοῦ

ποτηρίου καὶ τοῦ πίνακος καθαρίζετε, τὸ δὲ ἔσωθεν ὑμῶν γέμει ἁρπαγῆς καὶ πονηρίας.
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TKIS 39 Silloin Herra sanoi hänelle: "Kyllä te fariseukset puhdistatte maljan ja lautasen
ulkopuolen, mutta sisäpuoli teissä on täynnä ryöstöä ja pahuutta.

FiSTLK2017 39. Herra sanoi hänelle: "Kyllä te, fariseukset, puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolen,
mutta sisältä te olette täynnä ryöstöä ja pahuutta.
Biblia1776 39. Niin sanoi Herra hänelle: nyt te Pharisealaiset, ulkoa te maljan ja vadin puhdistatte,
mutta sisälliset teissä ovat täynnä raatelusta ja pahuutta.
CPR1642 39. Nijn sanoi HERra hänelle: te Phariseuxet puhdistatte ulcoisen puolen maljoista ja
astioista mutta sisälliset teisä owat täynäns raatelust ja pahutta.
UT1548 39. Nin sanoi HERRA henelle/ Te Phariseuset puhdistatte wlcoisen polen Malioist ia
Astioist/ Mutta teiden siseliset ouat teunens ratelust ia pahutta.
Niin sanoi HERRA hänelle/ Te phariseukset puhdistatte ulkoisen puolen maljoista ja astioista/ Mutta
teidän sisälliset owat täynnänsä raatelusta ja pahuutta.
Ref2016NTSve 39. Då sa Herren till honom: Ni fariseer, ni gör nu utsidan av bägaren och fatet
rent, men ert inre är fullt av rovgirighet och ondska.
40 TR Scriverer 40. ἄφρονες, οὐχ ὁ ποιήσας τὸ ἔξωθεν καὶ τὸ ἔσωθεν ἐποίησε;
Gr-East 40. ἄφρονες! οὐχ ὁ ποιήσας τὸ ἔξωθεν καὶ τὸ ἔσωθεν ἐποίησε;
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TKIS 40 Mielettömät, eikö Hän, joka on tehnyt ulkopuolen, ole tehnyt sisäpuoltakin?
FiSTLK2017 40. Te typerykset, eikö se, joka on tehnyt ulkopuolen, ole tehnyt sisäpuoltakin?
Biblia1776 40. Te hullut, eikö se, joka ulkoisen puolen teki, tehnyt myös sisälmäistä puolta?
CPR1642 40. Te hullut luulettaco ettei se joca ulcoisen puolen teki tehnyt myös sisälmäistä
puolda?
UT1548 40. Te Hullut/ lulettaco ettei se ioca wlcoisen polen teki/ tehnyt mös siselmeist polda?
Te hullut/ luuletteko ettei se joka ulkoisen puolen teki/ tehnyt myös sisälmäistä puolta?
Ref2016NTSve 40. (Ni) dårar, (den) som gjorde det yttre har han inte också gjort det inre?
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TR Scriverer 41. πλὴν τὰ ἐνόντα δότε ἐλεημοσύνην• καὶ ἰδού, πάντα καθαρὰ ὑμῖν ἐστιν.
Gr-East 41. πλὴν τὰ ἐνόντα δότε ἐλεημοσύνην, καὶ ἰδοὺ ἅπαντα καθαρὰ ὑμῖν ἔσται.
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TKIS 41 Mutta antakaa almuksi, mitä on sisällä, ja katso, kaikki on teille puhdasta.
FiSTLK2017 41. Mutta antakaa almuksi se, mikä on sisällä. Katso, silloin kaikki on teille
puhdasta.
Biblia1776 41. Kuitenkin antakaa almua niistä, mitä teillä on, ja katso, niin teille ovat kaikki
puhtaat.
CPR1642 41. Cuitengin andacat almu nijstä cuin teillä on ja cadzo nijn teille owat caicki puhtat.
UT1548 41. Quitengi andacat Almusat nijste quin teille on/ ia catzo/ nin teille ouat caiki puchtat.
Kuitenkin antakaat almuset niistä kuin teillä on/ ja katso/ niin teille owat kaikki puhtaat.
Ref2016NTSve 41. Men ge hellre som gåva (av) det som ni har, och se, då är allt rent för er.
42
TR Scriverer 42. Ἀλλ’ οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ
πήγανον καὶ πᾶν λάχανον, καὶ παρέρχεσθε τὴν κρίσιν καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ• ταῦτα

ἔδει ποιῆσαι, κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι
Gr-East 42. ἀλλ’ οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ
πήγανον καὶ πᾶν λάχανον, καὶ παρέρχεσθε τὴν κρίσιν καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ· ταῦτα
δὲ ἔδει ποιῆσαι, κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι.
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TKIS 42 Voi kuitenkin teitä, fariseukset, sillä te annatte kymmenykset mintusta ja ruudusta ja
kaikista vihanneskasveista, mutta sivuutatte oikeuden ja *Jumalan rakkauden! Näitä olisi pitänyt
harjoittaa eikä noitakaan hylätä.
FiSTLK2017 42. Voi kuitenkin teitä, te fariseukset, kun annatte kymmenykset mintusta ja
ruudasta [9] ja kaikista vihanneksista, mutta sivuutatte oikeuden ja Jumalan rakkauden! Näitä
tulee noudattaa eikä noitakaan hylätä.
Biblia1776 42. Mutta voi teitä, te Pharisealaiset! että te kymmenykset teette mintuista ja ruutasta,
ja kaikkinaisista kaaleista, ja jätätte pois tuomion ja Jumalan rakkauden: näitä piti tehtämän, ja
toisia ei jätettämän.
CPR1642 42. WOi teitänne te Phariseuxet että te kymmenexet teette Minduist ja Rutast ja
caickinaisest Caalist ja te jätätte pois duomion ja Jumalan rackauden: näitä tosin tulis tehdä ja
sitä toista ei jättä.
UT1548 42. Mutta we teille Phariseuset/ ette te Tiunin teete Minduist ia Rudast/ ia caikinaisest
Caalist/ ia te poisietet Domion ia Jumalan Rackauden. Neite tosin tulis tehde/ ia site toista ei
ylenanda.
Mutta woi teille phariseukset/ että te tiunnin teette mintuista ja rudasta/ ja kaikkinaisesta kaalista/
ja te pois jätät tuomion ja Jumalan rakkauden/ Näitä tosin tulisi tehdän/ ja sitä toista ei ylenantaa.
Ref2016NTSve 42. Men ve er, ni fariseer, för ni ger tionde av mynta och ruta och alla slags
kryddväxter, men domen och Guds kärlek bryr ni er inte om. Detta borde (ni) göra, utan att
försumma det andra.
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TR Scriverer 43. οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις, ὅτι ἀγαπᾶτε τὴν πρωτοκαθεδρίαν ἐν ταῖς
συναγωγαῖς, καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς.
Gr-East 43. οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις, ὅτι ἀγαπᾶτε τὴν πρωτοκαθεδρίαν ἐν ταῖς
συναγωγαῖς καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς.
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TKIS 43 Voi teitä, fariseukset, sillä rakastatte ensimmäistä istuinta synagoogissa ja tervehtimisiä
toreilla!
FiSTLK2017 43. Voi teitä, te fariseukset, kun rakastatte etummaista istuinta synagogissa ja
tervehdyksiä toreilla!
Biblia1776 43. Voi teitä, te Pharisealaiset! jotka rakastatte ylimmäisiä istuimia synagogissa ja
tervehdyksiä turulla.
CPR1642 43. WOi teitänne te Phariseuxet jotca pyydätte ylimmäisiä istuimita Synagogisa ja
tahdotta terwetettä Turulla.
UT1548 43. We teille Phariseuset/ iotca pydhet ylimeiset istumet Sinagogisa/ ia tadhotta
teruetettä Turwlla.
Woi teille phariseukset/ jotka pyydät ylimmäiset istuimet synagogissa/ ja tahdotte terwehtettää
turuilla.
Ref2016NTSve 43. Ve er, ni fariseer, för ni älskar de främsta platserna i synagogorna och vill bli
hälsade på torget.
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TR Scriverer 44. οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι, ὑποκριταί, ὅτι ἐστὲ ὡς τὰ μνημεῖα
τὰ ἄδηλα, καὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ περιπατοῦντες ἐπάνω οὐκ οἴδασιν.
Gr-East 44. οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι ἐστὲ ὡς τὰ μνημεῖα τὰ
ἄδηλα, καὶ οἱ ἄνθρωποι περιπατοῦντες ἐπάνω οὐκ οἴδασιν.
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TKIS 44 Voi teitä, (kirjanoppineet ja fariseukset, tekopyhät,) sillä olette kuin näkymättömät haudat
eivätkä niitten päällä kävelevät ihmiset tiedä siitä. "
FiSTLK2017 44. Voi teitä, kun olette kuin merkittömät haudat, joiden päällä ihmiset kävelevät
niistä tietämättä!"
Biblia1776 44. Voi teitä, te kirjanoppineet ja Pharisealaiset, te ulkokullatut! sillä te olette niinkuin
peitetyt haudat, joiden päällä ihmiset tietämättä käyvät.
CPR1642 44. WOi teitänne te Kirjanoppenet ja Phariseuxet te ulcocullatut: sillä te oletta nijncuin
peitetyt haudat joiden päällä ihmiset tietämätä käywät.
UT1548 44. We teille Kirianoppenuet ia Phariseuset/ te Ulcokullatut/ sille te oletta ninquin peitetyt
haudhat/ ioinenga päle Inhimiset tietemet kieuuet.
Woi teille kirjanoppineet ja phariseukset/ te ulkokullatut/ sillä te olette niinkuin peitetyt haudat/
joinenka päällä ihmiset tietämättä käywät.
Ref2016NTSve 44. Ve er, ni skriftlärda och fariseer, (ni) hycklare, för ni är som gravar som inte
syns, som människorna trampar på utan att veta om det.
45
TR Scriverer 45. Ἀποκριθεὶς δέ τις τῶν νομικῶν λέγει αὐτῷ, Διδάσκαλε, ταῦτα λέγων καὶ
ἡμᾶς ὑβρίζεις.
Gr-East 45. Ἀποκριθεὶς δέ τις τῶν νομικῶν λέγει αὐτῷ· Διδάσκαλε, ταῦτα λέγων καὶ ἡμᾶς
ὑβρίζεις.
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TKIS 45 Silloin muuan lainoppineista alkoi puhua ja sanoi Hänelle: ”Opettaja, noin puhuen
häpäiset meidätkin."
FiSTLK2017 45. Eräs lainoppineista rupesi puhumaan ja sanoi hänelle: "Opettaja, kun noin puhut,
loukkaat myös meitä."

Biblia1776 45. Niin vastasi yksi lainoppineista ja sanoi hänelle: Mestari, näillä sanoilla sinä myös
meitä pilkkaat.
CPR1642 45. NIjn wastais yxi Lainoppenuista ja sanoi hänelle: Mestari näillä sanoilla sinä myös
meitä pilckat.
UT1548 45. Nin wastasi yxi nijste Lainoppenuista ia sanoi henelle/ Mestari/ neille sanoilla sine
meite mös pilcat.
Niin wastasit yksi niistä lainoppineista ja sanoi hänelle/ Mestari/ näillä sanoilla sinä meitä myös
pilkkaat.
Ref2016NTSve 45. Då tog en av de laglärda till orda och sa till honom: Mästare, när du säger så,
förolämpar du även oss(.)
46
TR Scriverer 46. ὁ δὲ εἶπε, Καὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς οὐαί, ὅτι φορτίζετε τοὺς ἀνθρώπους

φορτία δυσβάστακτα, καὶ αὐτοὶ ἑνὶ τῶν δακτύλων ὑμῶν οὐ προσψαύετε τοῖς φορτίοις.
Gr-East 46. ὁ δὲ εἶπε· Καὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς οὐαί, ὅτι φορτίζετε τοὺς ἀνθρώπους

φορτία δυσβάστακτα, καὶ αὐτοὶ ἑνὶ τῶν δακτύλων ὑμῶν οὐ προσψαύετε τοῖς φορτίοις.
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TKIS 46 Mutta Hän sanoi: "Voi teitäkin, lainoppineet, sillä sälytätte ihmisten päälle vaikeasti
kannettavia taakkoja, ettekä itse yhdellä sormellanne koske niihin taakkoihin!
FiSTLK2017 46. Mutta hän sanoi: "Voi teitäkin, te lainoppineet, kun sälytätte ihmisten päälle
vaikeasti kannettavia taakkoja ettekä itse sormellannekaan koske niihin taakkoihin!
Biblia1776 46. Niin hän sanoi: voi teitäkin, te lainoppineet! sillä te raskautatte ihmiset kuormilla,
jotka ovat työläät kantaa, ja ette itse yhdellä sormellannekaan tahdo niihin kuormiin ruveta.
CPR1642 46. Nijn hän sanoi: ja woi teitän te Lainoppenet: sillä te rascautatte ihmiset nijllä
cuormilla joita ei he woi canda ja et te idze sormellacan tahdo nijhin ruweta.

UT1548 46. Nin sanoi hen/ Ja we mös teille Lainoppenuille/ Sille että te raskautatte Inhimiset
nijlle Coormilla quin he ei woi canda/ Ja ette te itze yhdelle sormelaka tadho nijhin ruueta.
Niin sanoi hän/ Ja woi myös teille lainoppineille/ Sillä te raskautatte ihmiset niillä kuormilla kuin he
ei woi kantaa/ Ja ette itse yhdellä sormellakaan tahdo niihin ruweta.
Ref2016NTSve 46. Då sa han: Ve också er, (ni) laglärda, för ni lägger på människorna bördor som
är svåra att bära, men själva rör ni inte bördorna med ett enda av era fingrar.
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TR Scriverer 47. οὐαὶ ὑμῖν, ὅτι οἰκοδομεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν προφητῶν, οἱ δὲ πατέρες
ὑμῶν ἀπέκτειναν αὐτούς.
Gr-East 47. οὐαὶ ὑμῖν, ὅτι οἰκοδομεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν προφητῶν, οἱ δὲ πατέρες ὑμῶν
ἀπέκτειναν αὐτούς.
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TKIS 47 Voi teitä, sillä rakennatte profeettain hautakammioita, ja isänne tappoivat heidät!
FiSTLK2017 47. Voi teitä, kun te rakennatte profeettojen hautakammioita, ja teidän isänne ovat
heidät tappaneet!
Biblia1776 47. Voi teitä, että te rakennatte prophetain hautoja, mutta tiedän isänne tappoivat ne.
CPR1642 47. WOi teitä että te rakennatte Prophetain hautoja mutta teidän Isänne tapoit ne.
UT1548 47. We teille ette te rakennat Prophetadhen haudat/ Mutta teiden Iset tapoit ne.
Woi teille että te rakennat prophetain haudat/ Mutta teidän isät tapoit ne.
Ref2016NTSve 47. Ve er, ni som bygger upp profeternas gravar, som era fäder dödade.
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TR Scriverer 48. ἄρα μάρτυρεῖτε καὶ συνευδοκεῖτε τοῖς ἔργοις τῶν πατέρων ὑμῶν• ὅτι
αὐτοὶ μὲν ἀπέκτειναν αὐτούς, ὑμεῖς δὲ οἰκοδομεῖτε αὐτῶν τὰ μνημεῖα.
Gr-East 48. ἄρα μαρτυρεῖτε συνευδοκεῖτε τοῖς ἔργοις τῶν πατέρων ὑμῶν, ὅτι αὐτοὶ μὲν
ἀπέκτειναν αὐτοὺς, ὑμεῖς δὲ οἰκοδομεῖτε αὐτῶν τὰ μνημεῖα.
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TKIS 48 Niin ollen te *todistatte ja hyväksytte isäinne teot*, sillä he tappoivat profeetat' ja te
rakennatte heidän hautakammioitaan.
FiSTLK2017 48. Olette siis isienne tekojen todistajia ja hyväksytte ne: sillä he tappoivat profeetat,
ja rakennatte heille hautakammioita.
Biblia1776 48. Niin te tosin todistatte ja suostutte teidän isäinne töihin; sillä he tappoivat ne,
mutta te rakennatte niiden haudat.
CPR1642 48. Nijn te tosin todistatte ja suostutte teidän Isänne töihin: sillä he tapoit ne mutta te
rakennatte nijden haudat.
UT1548 48. Nin te tosin todhistat ia ynnesostutta teiden Isein töihin/ Sille ette he tapoit ne/ mutta
te rakennat nijnen Haudhat.
Niin te tosin todistat ja ynnä suostutte teidän isäin töihin/ Sillä että he tapoit ne/ mutta te rakennatte
niiden haudat.
Ref2016NTSve 48. Så vittnar ni om att ni gillar era fäders gärningar, för de dödade verkligen dem
och ni bygger deras gravar.
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TR Scriverer 49. διὰ τοῦτο καὶ ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ εἶπεν, Ἀποστελῶ εἰς αὐτοὺς προφήτας
καὶ ἀποστόλους, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενοῦσι καὶ ἐκδιώξουσιν•
Gr-East 49. διὰ τοῦτο καὶ ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ εἶπεν· ἀποστελῶ εἰς αὐτοὺς προφήτας καὶ
ἀποστόλους, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενοῦσι καὶ ἐκδιώξουσιν,
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TKIS 49 Sen vuoksi Jumalan viisaus sanoikin: 'Minä lähetän heille profeettoja ja apostoleja, ja
heitä he tappavat ja vainoavat,
FiSTLK2017 49. Sen tähden Jumalan Viisaus sanookin: 'Minä lähetän heille profeettoja ja
apostoleja, ja joitakuita heistä he tappavat ja toisia vainoavat,
Biblia1776 49. Sentähden myös Jumalan viisaus sanoi: minä lähetän heidän tykönsä prophetat ja
apostolit, ja muutamat niistä he tappavat ja vainoovat:
CPR1642 49. SEntähden myös Jumalan wijsaus sanoi: minä lähetän heidän tygöns Prophetat ja
Apostolit ja muutamat nijstä he tappawat ja wainowat:
UT1548 49. Senteden mös Jumalan Wisaus sanoi/ Mine leheten Prophetat ia Apostolit heiden
tygens/ ia mutamat nijste he tappauat ia wainouat/
Sentähden myös Jumalan wiisaus sanoo/ Minä lähetän prophetat ja apostolit heidän tykönsä/ ja
muutamat niistä he tappawat ja wainoawat/
Ref2016NTSve 49. Därför har också Guds vishet sagt: Jag ska sända profeter och apostlar till
dem, och (en del) av dem ska de döda och förfölja,
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TR Scriverer 50. ἵνα ἐκζητηθῇ τὸ αἷμα πάντων τῶν προφητῶν τὸ ἐκχυνόμενον ἀπὸ
καταβολῆς κόσμου ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης,
Gr-East 50. ἵνα ἐκζητηθῇ τὸ αἷμα πάντων τῶν προφητῶν τὸ ἐκκεχυνόμενον ἀπὸ
καταβολῆς κόσμου ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης,
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TKIS 50 jotta tältä sukukunnalta vaadittaisiin kaikkien profeettain veri, mikä on vuodatettu
maailman perustamisesta asti,

FiSTLK2017 50. että tältä sukukunnalta vaadittaisiin kaikkien profeettojen veri, mikä on
vuodatettu maailman perustamisesta asti,
Biblia1776 50. Että tältä sukukunnalta pitää etsittämän kaikkein prophetain veri, joka on
vuodatettu maailman alusta,
CPR1642 50. Että tästä sucucunnasta pitä kysyttämän caickein Prophetain weri joca on
wuodatettu mailman algusta:
UT1548 50. Senpäle ette teste Sucukunnast kysyttemen pite caickein Prophetain weri/ ioca
wloswodhatettu on mailman alghust/
Senpäälle että tästä sukukunnasta kysyttämän pitää kaikkein prophetain weri/ joka uloswuodatettu
on maailman alusta/
Ref2016NTSve 50. för att alla profeters blod, som blev utgjutet från världens skapelse, ska
utkrävas av detta släkte,
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TR Scriverer 51. ἀπὸ τοῦ αἵματος Ἅβελ ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου τοῦ ἀπολομένου
μεταξὺ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τοῦ οἴκου• ναί, λέγω ὑμῖν, ἐκζητηθήσεται ἀπὸ τῆς γενεᾶς
ταύτης.
Gr-East 51. ἀπὸ τοῦ αἵματος Ἅβελ ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου τοῦ ἀπολομένου μεταξὺ
τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τοῦ οἴκου· ναί, λέγω ὑμῖν, ἐκζητηθήσεται ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης.

ἀπὸ τοῦ

αἵματος Ἅβελ

ἕως

τοῦ

αἵματος Ζαχαρίου τοῦ

θυσιαστηρίου καὶ

τοῦ

οἴκου· ναί

ἀπολομένου

apo tou
haimatos Abel
tou
haimatos Zachariou tou
apolomenou
eōs
G2197
G3588 G622
G575 G3588 G129
G6
G2193 G3588 G129
verestä Aabelin saakka
vereen
Sakariaan
joka surmattiin

μεταξὺ τοῦ

λέγω

ὑμῖν

metaksy tou
tou
oikou nai
legō hymin
thysiastēriou kai
G2532 G3588 G3624 G3483 G3004 G5213
G3342 G3588 G2379
välillä
ja
talon kyllä
alttarin
sanon teille

ἐκζητηθήσεται

ἀπὸ τῆς

γενεᾶς

ταύτης

geneas
ekdzētēthēsetai apo tēs
tautēs
G575 G3588 G1074
G1567
G5026
sukupolvelta tältä
se vaaditaan

TKIS 51 Aabelin verestä Sakariaan vereen saakka, hänen, joka sai surmansa alttarin ja temppelin
välillä. Niin, sanon teille, se vaaditaan tältä sukukunnalta.
FiSTLK2017 51. aina Aabelin verestä Sakariaan vereen saakka, hänen, joka surmattiin alttarin ja
temppelin välillä.' Niin, minä sanon teille, se tullaan vaatimaan tältä sukukunnalta.
Biblia1776 51. Abelin verestä hamaan Sakariaan vereen asti, joka hukattiin alttarin ja templin
vaiheella; tosin minä sanon teille, se pitää etsittämän tältä sukukunnalta.

CPR1642 51. Abelin werestä haman Zacharian weren asti joca hucattin Templin ja Altarin
waihella: tosin sanon minä teille: se kysytän täldä sucucunnalda.
UT1548 51. Abelin werest saacka/ haman Zacharian weren asti/ ioca hucattijn Templin ia Altarin
waihel. Tosin sano' mine teille. Se kysyten telde Sucukunnalda.
Abelin werestä saakka/ hamaan Zacharian wereen asti/ joka hukattiin templin ja alttarin waiheilla.
Tosin sanon minä teille. Se kysytään tältä sukukunnalta.
Ref2016NTSve 51. från Abels blod till Sakarias blod, som dödades mellan altaret och templet. Ja,
jag säger er: Det ska utkrävas av detta släkte.
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TR Scriverer 52. οὐαὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς, ὅτι ᾔρατε τὴν κλεῖδα τῆς γνώσεως• αὐτοὶ οὐκ
εἰσήλθετε, καὶ τοὺς εἰσερχομένους ἐκωλύσατε.
Gr-East 52. οὐαὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς ὅτι ἤρατε τὴν κλεῖδα τῆς γνώσεως· αὐτοὶ οὐκ
εἰσήλθετε, καὶ τοὺς εἰσερχομένους ἐκωλύσατε.
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TKIS 52 Voi teitä, lainoppineet, sillä olette vieneet tiedon avaimen! Itse ette ole menneet sisälle ja
sisälle meneviä olette estäneet.”
FiSTLK2017 52. Voi teitä, te lainoppineet, kun olette vieneet tiedon avaimen! Itse ette ole menneet
sisälle, ja sisälle meneviä olette estäneet."
Biblia1776 52. Voi teitä lainoppineet! sillä te olette ottaneet taidon avaimen: itse ette menneet
sisälle, ja sisälle meneväisiä te kielsitte.
CPR1642 52. WOi teitän Lainoppenet: sillä te oletta ottanet taidon awaimen idze sisälle
mennäxenne ja sisälle menewäisiä oletta te torjunet.
UT1548 52. We teille Lainoppenuille/ Sille te oletta ottanet Taidho' auaimen ette te itze
sisellemenyuet ia ne sisellemeneueiset oletta poistorijuneet.
Woi teille lainoppineille/ Silä te olette ottaneet taidon awaimen ette te itse sisälle menneet ja ne
sisälle menewäiset olette pois torjuneet.
Ref2016NTSve 52. Ve er, ni laglärda, för ni har tagit bort nyckeln till kunskapen. Själva har ni inte
gått in, och de som ville gå in har ni hindrat.
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TR Scriverer 53. Λέγοντος δὲ αὐτοῦ ταῦτα πρὸς αὐτούς, ἤρξαντο οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ
Φαρισαῖοι δεινῶς ἐνέχειν, καὶ ἀποστοματίζειν αὐτὸν περὶ πλειόνων,
Gr-East 53. λέγοντος δὲ αὐτοῦ πρὸς αὐτοὺς πάντα ταύτα ἤρξαντο οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ
Φαρισαῖοι δεινῶς ἐνέχειν καὶ ἀποστοματίζειν αὐτὸν περὶ πλειόνων,
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TKIS 53 Hänen *puhuessaan näitä heille* kirjanoppineet ja fariseukset alkoivat kiivaasti nousta
Häntä vastaan ja urkkia Häneltä moninaisia,
FiSTLK2017 53. Mutta kun hän puhui heille sellaista, kirjanoppineet ja fariseukset alkoivat
ahdistaa häntä kovasti ja urkkia häneltä monia asioita,
Biblia1776 53. Mutta kuin hän oli nämät heille sanonut, rupesivat lainoppineet ja Pharisealaiset
kovin häntä ahdistamaan ja viettelemään häntä puhumaan monesta,
CPR1642 53. MUtta cosca hän oli nämät sanonut: rupeisit Lainoppenet ja Phariseuxet cowin
händä ahdistaman ja cawalast häneldä monialle kysymän:
UT1548 53. Mutta coska he' oli nemet heille sanonut/ rupesit ne Lainoppenet ia Phariseuset
hartasti hende adistama' ia caualasta kysyme' henelde monesta/
Mutta koska hän olin nämät heille sanonut/ rupesit ne lainoppineet ja phariseukset hartaasti häntä
ahdistaman ja kawalasti kysymään häneltä monesta/
Ref2016NTSve 53. När han sa detta till dem, började de skriftlärda och fariseerna att angripa
(honom) och fråga ut honom om många saker.
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TR Scriverer 54. ἐνεδρεύοντες αὐτόν, καὶ ζητοῦντες θηρεῦσαί τι ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ,
ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ.
Gr-East 54. ἐνεδρεύοντες αὐτὸν, ζητοῦντες θηρεῦσαί τι ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, ἵνα
κατηγορήσωσιν αὐτοῦ.
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TKIS 54 väijyen *Häntä ja koettaen siepata* jotain Hänen puheestaan, (jotta voisivat Häntä
syyttää).
FiSTLK2017 54. vaanien, miten saisivat hänet päästämään suustaan jotakin, mistä voisivat
syyttää häntä.
Biblia1776 54. Ja väijyivät häntä ja pyysivät jotakin onkia hänen suustansa, kantaaksensa hänen
päällensä.
CPR1642 54. Ja wäjyit händä ja edzeit jotakin hänen suustans josta he olisit saanet canda hänen
päällens.
UT1548 54. Ja wäigyit he'de ia etzit iotakin henen suustans onghia/ iosta he saisit canda henen
pälens.
Ja wäijyit häntä ja etsit jotakin hänen suustansa onkia/ josta he saisit kantaa hänen päällensä.
Ref2016NTSve 54. De vaktade på honom och sökte efter att kunna sätta fast honom för något
han sagt som de kunde anklaga honom för.

Luukas 12 (Luke 12)
1
TR Scriverer 1. Ἐν οἷς ἐπισυναχθεισῶν τῶν μυριάδων τοῦ ὄχλου, ὥστε καταπατεῖν

ἀλλήλους, ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ πρῶτον, Προσέχετε ἑαυτοῖς ἀπὸ τῆς
ζύμης τῶν Φαρισαίων, ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις.
Gr-East 1. Ἐν οἷς ἐπισυναχθεισῶν τῶν μυριάδων τοῦ ὄχλου, ὥστε καταπατεῖν ἀλλήλους,
ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ πρῶτον· Προσέχετε ἑαυτοῖς ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν
Φαρισαίων, ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις.
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TKIS 1 Kun tällöin kansaa oli kokoontunut tuhatmäärin, niin että he tallasivat toisiaan, Hän alkoi
puhua *ennen kaikkea* opetuslapsilleen: "Varokaa fariseusten hapatusta, joka on tekopyhyyttä.
FiSTLK2017 1. Kun sillä välin kansaa oli kokoontunut tuhatmäärin, niin että he tallasivat toisiaan,
hän ryhtyi puhumaan opetuslapsilleen: "Ennen kaikkea kavahtakaa fariseusten hapatusta, se on,
tekopyhyyttä.
Biblia1776 1. Kuin monta tuhatta ihmistä kokoontuivat, niin että he toinen toistansa tallasivat,
rupesi hän sanomaan opetuslapsillensa: kavahtakaat ensisti Pharisealaisten hapatusta, joka on
ulkokullaisuus;
CPR1642 1. COsca sangen paljo Canssa olit cocondunet nijn että he toinen toistans ahdistit
rupeis hän sanoman ensin Opetuslapsillens: cawahtacat teitän Pahariseusten hapatuxest cuin on
wieckaus:
UT1548 1. COska nyt peeluku Canssa olit cokondunuet/ nin ette he toinen toisens päle tallasit
rupesi hen sanoma' Opetuslastens tyge ensin/ Cauattacat itzeteiten Phariseusten Hapanoxest/
quin on Ulcokullatus/
Koska nyt pääluku kansaa olit kokoontuneet/ niin että he toinen toisensa päälle tallasit rupesi hän
sanomaan opetuslastensa tykön ensin/ Kawahtakaat itseteitän phariseustan hapatuksesta/ kuin on
ulkokullatus/

Ref2016NTSve 1. Under tiden hade människor samlats i tiotusental, så att (de) höll på att trampa
ner varandra. Han började tala, först (och främst) till sina lärjungar: Akta er för fariseernas surdeg,
vilket är hyckleri.
2
TR Scriverer 2. οὐδὲν δὲ συγκεκαλυμμένον ἐστίν, ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, καὶ κρυπτόν, ὃ
οὐ γνωσθήσεται.
Gr-East 2. οὐδὲν δὲ συγκεκαλυμμένον ἐστὶν ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, καὶ κρυπτὸν ὃ οὐ
γνωσθήσεται·
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TKIS 2 Mutta ei ole mitään kätkettyä, mikä ei tule paljastetuksi, eikä salattua mikä ei tule
tunnetuksi.
FiSTLK2017 2. Ei ole mitään peitettyä, mikä ei tule paljastetuksi, eikä mitään salattua, mikä ei tule
tunnetuksi.
Biblia1776 2. Sillä ei ole mitään peitetty, joka ei ilmi tule, eikä ole salattu, mikä ei tiettäväksi tule.
CPR1642 2. Sillä ei ole mitän peitetty joca ei ilmei tule eikä ole salattu cuin ei tiettäwäxi tule.
UT1548 2. Sille ettei miten ole peitetty quin ei ilmei tule/ eike salattu/ quin ei tieteuexi tule.
Sillä ettei mitään ole peitetty kuin ei ilmi tule/ eikä salattu/ kuin ei tiettäwäksi tule.
Ref2016NTSve 2. För ingenting är dolt som inte ska bli uppenbarat, eller gömt som inte ska bli
känt.
3
TR Scriverer 3. ἀνθ’ ὧν ὅσα ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε, ἐν τῷ φωτὶ ἀκουσθήσεται• καὶ ὃ πρὸς τὸ
οὖς ἐλαλήσατε ἐν τοῖς ταμείοις, κηρυχθήσεται ἐπὶ τῶν δωμάτων.
Gr-East 3. ἀνθ’ ὧν ὅσα ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε, ἐν τῷ φωτὶ ἀκουσθήσεται, καὶ, ὃ πρὸς τὸ
οὖς ἐλαλήσατε ἐν τοῖς ταμείοις, κηρυχθήσεται ἐπὶ τῶν δωμάτων.
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TKIS 3 Sen vuoksi, kaikki mitä pimeässä olette sanoneet, kuullaan valossa, ja mitä korvaan olette
kammioissa puhuneet, julistetaan katoilta.
FiSTLK2017 3. Sen tähden, kaikki, mitä sanotte pimeässä, kuullaan valossa, ja mitä puhutte
korvaan kammioissa, se julistetaan katoilta.
Biblia1776 3. Sentähden ne, mitä te pimeydessä sanotte, pitää valkeudessa kuultaman, ja mitä te
korvaan puhuneet olette kammioissa, se pitää saarnattaman kattoin päällä.
CPR1642 3. Sentähden mitä te pimeis sanotta ne walkeudes cuullan: ja mitä te corwaan puhutta
cammios se pitä saarnattaman cattoin päällä.
UT1548 3. Se'tede' mite te pimeis sanoitta ne walkeudes cwllaan/ Ja mite te coruaa' puhuita
Ca'mios/ se pite sarnattama' Cattoin päle.
Sentähden mitä te pimeässä sanoitte ne walkeudessa kuullan/ Ja mitä te korwaan puhuitte
kammioissa/ se pitää saarnattaman kattoin päällä.
Ref2016NTSve 3. Därför ska allt vad ni har sagt i mörkret bli hört i ljuset, och det ni har viskat i
örat i enrum ska ropas ut på taken.
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TR Scriverer 4. λέγω δὲ ὑμῖν τοῖς φίλοις μου, Μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεινόντων τὸ
σῶμα, καὶ μετὰ ταῦτα μὴ ἐχόντων περισσότερόν τι ποιῆσαι.
Gr-East 4. Λέγω δὲ ὑμῖν τοῖς φίλοις μου· μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα,
καὶ μετὰ ταῦτα μὴ ἐχόντων περισσότερόν τι ποιῆσαι.
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TKIS 4 Mutta sanon teille, ystävilleni: älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin eivätkä sen
jälkeen voi mitään enempää tehdä.
FiSTLK2017 4. Mutta sanon teille, ystävilleni: älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, eivätkä
sen lisäksi voi muuta tehdä,
Biblia1776 4. Mutta minä sanon teille, minun ystävilleni: älkäät niitä peljätkö, jotka ruumiin
tappavat, ja ei ole heidän sitte enempää tekemistä.
CPR1642 4. MUtta minä sanon teille minun ystäwilleni: älkät nijtä peljätkö jotca ruumin tappawat
ja ei ole heidän sijtte enämbätä tekemist.
UT1548 4. Mutta mine sanon teille minu' Ysteuillen/ Elket nijte pelietkö iotca Rumin tappauat/ ia
senperäst ei ole heille enämbete tekemist.
Mutta minä sanon teille minun ystäwäilleni/ Älkäät niitä peljätkö jotka ruumiin tappawat/ ja sen
perästä ei ole heille enempätä tekemistä.
Ref2016NTSve 4. Och jag säger till er, mina vänner: Frukta inte för (dem) som dödar kroppen och
sedan inte har makt att göra något mer.
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TR Scriverer 5. ὑποδείξω δὲ ὑμῖν τίνα φοβηθῆτε• φοβήθητε τὸν μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι
ἐξουσίαν ἔχοντα ἐμβαλεῖν εἰς τὴν γέενναν• ναί, λέγω ὑμῖν, τοῦτον φοβήθητε.
Gr-East 5. ὑποδείξω δὲ ὑμῖν τίνα φοβηθῆτε· φοβήθητε τὸν μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι ἔχοντα
ἐξουσίαν ἐμβαλεῖν εἰς τὴν γέενναν· ναί, λέγω ὑμῖν, τοῦτον φοβήθητε.
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TKIS 5 Vaan minä osoitan teille, ketä teidän tulee pelätä: pelätkää Häntä, jolla on valta tapettuaan
syöstä helvettiin. Niin, sanon teille*, Häntä pelätkää.
FiSTLK2017 5. vaan osoitan teille, ketä teidän on pelättävä: pelätkää häntä, jolla on valta
tapettuaan syöstä helvettiin. Niin, sanon teille, häntä pelätkää.
Biblia1776 5. Mutta minä tahdon osoittaa teille, ketä teidän tulee peljätä: peljätkää sitä, jolla on
valta, sittekuin hän tappanut on, myös helvettiin sysätä; totta minä sanon teille: sitä te peljätkäät.
CPR1642 5. Mutta minä tahdon osotta teille ketä teidän tule peljätä: peljätkät sitä jolla on wäki
sijtte cuin hän tappanut on myös helwettijn sysätä: totta minä sanon teille: sitä te peljätkät.
UT1548 5. Mutta mine tadhon osotta teille ketä teiden tule peliete. Pelietke hende iolla wäki
ombi/ sijttequin hen tappanut on/ mös Heluettin syseite. Totta sanon mine teille/ site te pelietke.
Mutta minä tahdon osoittaa teille ketä teidän tulee peljätä. Peljätkää häntä jolla wäki ompi/
sittenkuin hän tappanut on/ myös helwettiin sysätä. Totta sanon minä teille/ sitä te peljätkää.
Ref2016NTSve 5. Men jag vill visa er vem ni ska frukta: Frukta honom, som sedan han har dödat,
har makt att kasta i helvetet. Ja, jag säger er: Honom ska ni frukta.
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TR Scriverer 6. οὐχὶ πέντε στρουθία πωλεῖται ἀσσαρίων δύο; καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐκ ἔστιν
ἐπιλελησμένον ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.
Gr-East 6. οὐχὶ πέντε στρουθία πωλεῖται ἀσσαρίων δύο; καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐκ ἔστιν
ἐπιλελησμένον ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ·
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TKIS 6 Eikö viittä varpusta myydä kahteen assiin*? Eikä yksikään niistä ole Jumalan edessä
unohdettu.
FiSTLK2017 6. Eikö viittä varpusta myydä kahteen ropoon? Eikä Jumala ole unohtanut yhtäkään
niistä.
Biblia1776 6. Eikö viisi varpusta myydä kahteen ropoon? ja ei yksikään heistä ole Jumalan edessä
unohdettu.
CPR1642 6. Eikö wijsi warpulaista osteta cahdella ropoilla? Ja ei yxikän heistä ole Jumalan edes
unohdettu.
UT1548 6. Eikö wijsi Warpulaist osteta cahdhel ropoilla? Ja ei yxike heiste ole Jumalan edhes
wnohdettu.
Eikö wiisi warpulaista osteta kahdella rowolla? Ja ei yksikään heistä ole Jumalan edessä unohdettu.
Ref2016NTSve 6. Säljs inte fem sparvar för två kopparmynt? Och inte en enda av dem är glömd
inför Gud.
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TR Scriverer 7. ἀλλὰ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς ὑμῶν πᾶσαι ἠρίθμηνται. μὴ οὖν φοβεῖσθε•
πολλῶν στρουθίων διαφέρετε.
Gr-East 7. ἀλλὰ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς ὑμῶν πᾶσαι ἠρίθμηνται. μὴ φοβεῖσθε· πολλῶν
στρουθίων διαφέρετε.
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TKIS 7 Ovatpa päänne hiuksetkin kaikki luetut. Älkää (siis) pelätkö, olette suurempiarvoiset kuin
monta varpusta.

FiSTLK2017 7. Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut. Älkää pelätkö; olette
suurempiarvoiset kuin monta varpusta.
Biblia1776 7. Ovat myös kaikki teidän päänne hiukset luetut. Älkäät siis peljätkö: te olette
paremmat kuin monta varpusta.
CPR1642 7. Owat myös caicki teidän päänne hiuxet luetut: älkät sijs peljätkö sillä te oletta
parammat cuin monda warpulaista.
UT1548 7. Ouat mös caiki teiden päen hiuxet luetudh. Elkette sis pelietkö/ Sille te oletta paramat/
quin monda Warpulaista.
Owat myös kaikki teidän pään hiukset luetut. Älkäätte siisä peljätkö/ Sillä te olette paremmat/ kuin
monta warpulaista.
Ref2016NTSve 7. Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Frukta därför inte. Ni är
mer värda än många sparvar.
8
TR Scriverer 8. λέγω δὲ ὑμῖν, Πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων,
καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ•
Gr-East 8. Λέγω δὲ ὑμῖν· πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὁ
υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ·
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TKIS 8 Mutta sanon teille: jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, myös Ihmisen Poika
tunnustaa Jumalan enkelten edessä.
FiSTLK2017 8. Mutta sanon teille: jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, myös Ihmisen
Poika tunnustaa Jumalan enkelien edessä.
Biblia1776 8. Mutta minä sanon teille: jokainen joka minun tunnustaa ihmisten edessä, sen myös
Ihmisen Poika on tunnustava Jumalan enkelien edessä:

CPR1642 8. Mutta minä sanon teille: jocainen cuin minun tunnusta ihmisten edes sen myös
ihmisen Poica on tunnustawa Jumalan Engelitten edes.
UT1548 8. Mutta mine sanon teille/ Jocainen quin minun tunnusta Inhimisten edes/ Sen mös
Inhimisen Poian pite tunnustaman Jumalan Engeliten edes/
Mutta minä sanon teille/ Jokainen kuin minun tunnustaa ihmisten edessä/ Sen myös Ihmisen Pojan
pitää tunnustaman Jumalan enkelitten edes/
Ref2016NTSve 8. Men jag säger er: Den som bekänner mig inför människorna, honom ska också
Människosonen bekänna inför Guds änglar.
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TR Scriverer 9. ὁ δὲ ἀρνησάμενός με ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων ἀπαρνηθήσεται ἐνώπιον
τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ.
Gr-East 9. ὁ δὲ ἀρνησάμενός με ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων ἀπαρνηθήσεται ἐνώπιον τῶν
ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ.
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TKIS 9 Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, se kielletään Jumalan enkelten edessä.
FiSTLK2017 9. Mutta se, joka kieltää minut ihmisten edessä, kielletään Jumalan enkelien edessä.
Biblia1776 9. Mutta joka minun kieltää ihmisten edessä, se pitää kiellettämän Jumalan enkelien
edessä.
CPR1642 9. Joca taas minun kieldä ihmisten edes se kieldän Jumalan Engelitten edes.
UT1548 9. Joca taas minun kieldä Inhimisten edes/ Se kielteen Jumalan Engeliten edes.
Joka taas minun kieltää ihmisten edes/ Se kielletään Jumalan enkelitten edessä.
Ref2016NTSve 9. Men den som förnekar mig inför människorna ska bli förnekad inför Guds
änglar.
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TR Scriverer 10. καὶ πᾶς ὃς ἐρεῖ λόγον εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ• τῷ
δὲ εἰς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα βλασφημήσαντι οὐκ ἀφεθήσεται.

Gr-East 10. καὶ πᾶς ὃς ἐρεῖ λόγον εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ· τῷ δὲ
εἰς τὸ ἅγιον Πνεῦμα βλασφημήσαντι οὐκ ἀφεθήσεται.
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TKIS 10 Ja jokaiselle, joka sanoo sanan Ihmisen Poikaa vastaan, annetaan anteeksi. Mutta sille,
joka rienaa Pyhää Henkeä, ei anneta anteeksi.
FiSTLK2017 10. Jokaiselle, joka sanoo sanan Ihmisen Poikaa vastaan, annetaan anteeksi. Mutta
sille, joka pilkkaa Pyhää Henkeä, ei anneta anteeksi.
Biblia1776 10. Ja joka puhuu sanan Ihmisen Poikaa vastaan, se hänelle anteeksi annetaan; mutta
joka Pyhää Henkeä pilkkaa, ei sitä anteeksi anneta.
CPR1642 10. Ja joca puhu sanan ihmisen Poica wastan se hänelle andexi annetan: mutta joca
Pyhä Henge pilcka ei se hänelle andexi anneta.
UT1548 10. Ja ioca puhupi sana' Inhimise' Poica wastan/ se henelle a'dexia'netan. Mutta ioca
pyhe Henge pilcapi/ ei se henelle andexianneta.
Ja joka puhuupi sanan Ihmisen Poikaa wastaan/ se hänelle anteeksi annetaan. Mutta joka Pyhää
Henkeä pilkkaapi/ ei se hänelle anteeksi anneta.
Ref2016NTSve 10. Och den som säger något mot Människosonen, han ska få det förlåtet, men
den som hädar den Helige Ande ska inte få det förlåtet.
11
TR Scriverer 11. ὅταν δὲ προσφέρωσιν ὑμᾶς ἐπὶ τὰς συναγωγὰς καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς
ἐξουσίας, μὴ μεριμνᾶτε πῶς ἢ τί ἀπολογήσησθε, ἢ τί εἴπητε•
Gr-East 11. ὅταν δὲ προσφέρωσιν ὑμᾶς ἐπὶ τὰς συναγωγὰς καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς
ἐξουσίας, μὴ μεριμνᾶτε πῶς ἢ τί ἀπολογήσησθε ἢ τί εἴπητε·
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TKIS 11 Mutta kun he vievät teitä synagoogain ja hallitusten ja viranomaisten eteen, älkää
murehtiko miten tai mitä vastaisitte puolestanne tai mitä sanoisitte,
FiSTLK2017 11. Mutta kun he vievät teitä synagogien, hallitusten ja esivaltojen eteen, älkää
huolehtiko siitä, miten tai mitä vastaisitte puolestanne tai mitä sanoisitte;
Biblia1776 11. Kuin he teitä vetävät synagogiin, esivallan ja valtamiesten eteen, niin älkäät
murehtiko, kuinka taikka mitä teidän edestänne vastaaman pitää, eli mitä teidän pitää sanoman.
CPR1642 11. COsca he teitä wiettelewät heidän Synagogijns Esiwallan ja waldamiesten eteen
nijn älkät murehtico cuinga taicka mitä te wastatta eli mitä teidän pitä sanoman:
UT1548 11. Coska he nyt teite edesweteuet heiden Sinagogins/ Esiuallan ia Waldamiesten eten/
nin elket murectiko/ quinga taicka mite te wastatta/ eli mite teiden sanoman pite/
Koska he nyt teitä edeswetäwät heidän synagogiinsa/ Esiwallan ja waltamiesten eteen/ niin älkäät
murehtiko/ kuinka taikka mitä te wastaatte/ eli mitä teidän sanoman pitää/
Ref2016NTSve 11. När de nu drar er fram inför synagogor och makthavare och myndigheter, så
ska ni inte bekymra er för hur ni ska försvara er eller vad ni ska säga.
12 TR Scriverer 12. τὸ γὰρ Ἅγιον Πνεῦμα διδάξει ὑμᾶς ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ, ἃ δεῖ εἰπεῖν.
Gr-East 12. τὸ γὰρ ἅγιον Πνεῦμα διδάξει ὑμᾶς ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἃ δεῖ εἰπεῖν.
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TKIS 12 sillä Pyhä Henki opettaa teille sillä hetkellä, mitä teidän on sanottava."
FiSTLK2017 12. sillä Pyhä Henki opettaa teille sillä hetkellä, mitä teidän tulee sanoa."
Biblia1776 12. Sillä Pyhä Henki opettaa teitä sillä hetkellä, mitä teidän tulee sanoa.
CPR1642 12. Sillä Pyhä Hengi opetta teitä sillä hetkellä mitä teidän tule sanoa.
UT1548 12. Sille ette pyhe Hengi opetapi teien sille hetkelle/ mite teiden tule sanoa.
Sillä että Pyhä Henki opettapi teidän sillä hetkellä/ mitä teidän tulee sanoa.
Ref2016NTSve 12. För den Helige Ande ska i samma stund låta er veta vad ni ska säga.
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TR Scriverer 13. Εἶπε δέ τις αὐτῷ ἐκ τοῦ ὄχλου, Διδάσκαλε, εἰπὲ τῷ ἀδελφῷ μου
μερίσασθαι μετ’ ἐμοῦ τὴν κληρονομίαν.
Gr-East 13. Εἶπε δέ τις αὐτῷ ἐκ τοῦ ὄχλου· Διδάσκαλε, εἰπὲ τῷ ἀδελφῷ μου μερίσασθαι
τὴν κληρονομίαν μετ’ ἐμοῦ.
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TKIS 13 Niin muuan mies kansanjoukosta sanoi Hänelle: "Opettaja, käske veljeäni jakamaan
kanssani perintö."
FiSTLK2017 13. Eräs mies kansanjoukosta sanoi hänelle: "Opettaja, sano veljelleni, että hän
jakaisi perinnön kanssani."
Biblia1776 13. Niin sanoi hänelle yksi kansasta: Mestari, sanos minun veljelleni, että hän jakais
minun kanssani perinnön.
CPR1642 13. NIjn sanoi hänelle yxi Canssast: Mestari sanos minun weljelleni että hän jacais
minun cansan perinnön.
UT1548 13. Nin sanoi henelle yxi Canssast/ Mestari/ sanos minun welielleni/ ette hen iacais
minun cansan Perimisen.
Niin sanoi hänelle yksi kansasta/ Mestari/ sanos minun weljelleni/ että hän jakaisi minun kanssani
perimisen.
Ref2016NTSve 13. Då sa en i folkskaran till honom: Mästare, säg åt min bror att dela arvet med
mig.

14
TR Scriverer 14. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ, Ἄνθρωπε, τίς με κατέστησε δικαστὴν ἢ μεριστὴν ἐφ’
ὑμᾶς;
Gr-East 14. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ· Ἄνθρωπε, τίς με κατέστησε δικαστὴν ἢ μεριστὴν ἐφ’ ὑμᾶς;
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TKIS 14 Mutta Jeesus* vastasi hänelle: "Ihminen, kuka on asettanut minut teille tuomariksi tai
jakomieheksi?"
FiSTLK2017 14. Mutta hän vastasi hänelle: "Ihminen, kuka on asettanut minut teille tuomariksi tai
jakomieheksi?"
Biblia1776 14. Mutta hän sanoi hänelle: ihminen, kuka pani minun tuomariksi eli jakomieheksi
teidän välillänne?
CPR1642 14. Mutta hän sanoi hänelle: ihminen cuca pani minun Duomarixi eli jacomiehexi teidän
wälillen?
UT1548 14. Mutta hen sanoi henelle/ Inhiminen/ cuka minun pani Domarixi eli Perijakaiaxi teiden
pälen?
Mutta hän sanoi hänelle/ Ihminen/ kuka minun pani tuomariksi eli perijakajaksi teidän päällen?
Ref2016NTSve 14. Men han sa till honom: Människa, vem har satt mig till domare eller till att
skifta mellan er?
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TR Scriverer 15. εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς, Ὁρᾶτε καὶ φυλάσσεσθε ἀπὸ τῆς πλεονεξίας• ὅτι
οὐκ ἐν τῷ περισσεύειν τινὶ ἡ ζωὴ αὐτοῦ ἐστὶν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῦ.
Gr-East 15. εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς· Ὁρᾶτε καὶ φυλάσσεσθε ἀπὸ πάσης πλεονεξίας· ὅτι οὐκ
ἐν τῷ περισσεύειν τινὶ ἡ ζωὴ αὐτοῦ ἐστιν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῦ.
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TKIS 15 Ja heille Hän sanoi: "Varokaa ja karttakaa [kaikkea] ahneutta, sillä kenenkään elämä ei
edes yltäkylläisyydessä riipu hänen omaisuudestaan."
FiSTLK2017 15. Hän sanoi heille: "Katsokaa eteenne ja kavahtakaa ahneutta, sillä ihminen ei elä
siitä, että hänellä on paljon omaisuutta."
Biblia1776 15. Ja hän sanoi heille: katsokaat ja kavahtakaat ahneutta; sillä ei jonkun elämä siinä
seiso, että hänellä paljo kalua on.
CPR1642 15. Ja hän sanoi heille: cadzocat ja cawahtacat ahneutta: sillä ei sijtä eletä että paljo
tawarata on.
UT1548 15. Ja sanoi hen heille/ Catzocat ia cauattacat Ahneudhest/ Sille ettei Inhiminen sijte
ele/ ette henelle palio Tauara on.
Ja sanoi hän heille/ Katsokaat ja kawahtakaat ahneudesta/ Sillä ettei ihminen siitä elä/ että hänellä
paljon tawaraa on.
Ref2016NTSve 15. Och han sa till dem: Ta er till vara och akta er för girigheten, för en människas
liv beror inte på att hon har överflöd på ägodelar.
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TR Scriverer 16. εἶπε δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτούς, λέγων, Ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου
εὐφόρησεν ἡ χώρα•
Gr-East 16. Εἶπε δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς λέγων· Ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου
εὐφόρησεν ἡ χώρα·
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TKIS 16 Hän puhui heille myös vertauksen sanoen: "Erään rikkaan miehen maa kasvoi hyvin.
FiSTLK2017 16. Hän puhui heille vertauksen sanoen: "Rikkaan miehen maa kasvoi hyvin.
Biblia1776 16. Niin hän sanoi heille vertauksen, sanoen: yhden rikkaan miehen maa kasvoi hyvin.
CPR1642 16. NIjn hän sanoi heille wertauxen sanoden:
UT1548 16. Nin hen sanoi heille yhden Wertauxen sanoden.
Niin hän sanoi heille yhden wertauksen sanoen.
Ref2016NTSve 16. Och han berättade en liknelse för dem och sa: En rik man hade mark som gav
goda skördar.
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TR Scriverer 17. καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ, λέγων, Τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω
τοὺς καρπούς μου;
Gr-East 17. καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων· τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς
καρπούς μου;
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TKIS 17 Ja hän mietti itsekseen sanoen: ’Mitä teen, sillä minulla ei ole mihin satoni kokoan?'
FiSTLK2017 17. Hän mietti mielessään ja sanoi: 'Mitä teen, kun minulla ei ole, mihin kokoaisin
satoni?'
Biblia1776 17. Ja hän ajatteli itsellänsä ja sanoi: mitä minä teen, ettei minulla ole, kuhunka minä
kokoon eloni?

CPR1642 17. Oli Ricas mies jonga peldo paljo laiho cannoi ja hän ajatteli idzelläns ja sanoi: mitä
minä teen ettei minulla ole cuhunga minä cocon eloni?
UT1548 17. Oli yxi Ricas mies/ ionga Pelto palio Laiho cannoi/ Ja se aijatteli itzellens ia sanoi/
Mite mine teen? Ettei minulla ole cuhunga cokoon minun Eloni/
Oli yksi rikas mies/ jonka pelto paljon laihoa kantoi/ Ja se ajatteli itsellensä ja sanoi/ Mitä minä
teen? Ettei minulla ole kuhunka kokoan minun eloni/
Ref2016NTSve 17. Då tänkte han för sig själv och sa: Vad ska jag göra? För jag har inte någon
plats där jag kan samla allt jag skördar.
18
TR Scriverer 18. καὶ εἶπε, Τοῦτο ποιήσω• καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας, καὶ μείζονας

οἰκοδομήσω, καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὰ γενήματά μου καὶ τὰ ἀγαθά μου
Gr-East 18. καὶ εἶπε· τοῦτο ποιήσω· καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας καὶ μείζονας οἰκοδομήσω,
καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὰ γεννήματά μου καὶ τὰ ἀγαθά μου,
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TKIS 18 Niin hän sanoi: 'Tämän teen: revin maahan aittani ja rakennan isommat ja kokoan niihin
kaiken eloni ja hyväni,
FiSTLK2017 18. Hän sanoi: 'Tämän teen: revin maahan aittani ja rakennan suuremmat, kokoan
niihin koko satoni ja omaisuuteni
Biblia1776 18. Ja sanoi: sen minä teen: minä maahan jaotan aittani, ja rakennan suuremmat, ja
kokoon sinne kaiken tuloni ja hyvyyteni,
CPR1642 18. Ja sanoi: sen minä teen: minä purgan minun aittani ja rakennan suuremman ja
cocon sinne caiken minun tuloni ja hywydeni.
UT1548 18. ia sanoi/ Sen mine teen/ Mine purghan minun Aittani ia swreman ylesrakena'/ Ja
sinne cokoon caiki minun tuloni/ ia minun Hywuydheni.
ja sanoi/ Sen minä teen/ Minä puran minun aittani ja suuremman ylös rakennan/ Ja sinne kokoon
kaikki minun tuloni/ ja minun hywyyteni.

Ref2016NTSve 18. Och han sa: Detta ska jag göra: Jag ska riva ner mina lador och bygga upp
större, och där ska jag samla in all min säd och mina ägodelar.
19
TR Scriverer 19. καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου, Ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά•
ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου.
Gr-East 19. καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου· ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά·
ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου.
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TKIS 19 ja sanon sielulleni: sielu, sinulla on paljon hyvää tallessa moneksi vuodeksi. Nauti lepoa,
syö, juo ja iloitse.'
FiSTLK2017 19. ja sanon sielulleni: sielu, sinulla on paljon hyvää tallessa moneksi vuodeksi: nauti
lepoa, syö, juo ja iloitse.'
Biblia1776 19. Ja sanon sielulleni: sielu, sinulla on pantu paljo hyvyyttä moneksi vuodeksi: lepää,
syö, juo, riemuitse.
CPR1642 19. Ja sanon sielulleni: sielu sinulla on suuri wara monexi wuodexi pandu lewä syö juo
riemuidze.
UT1548 19. Ja sanon Sieluleni/ Racas Sielu/ Sinulle ombi swri wara monexi wodexi pandu/
Lewä/ söö/ ioo/ remuitze.
Ja sanon sielulleni/ Rakas sielu/ Sinulla ompi suuri wara moneksi wuodeksi pantu/ Lepää/ syö/ juo/
riemuitse.
Ref2016NTSve 19. Sedan ska jag säga till min själ: Själ, du har förvarat mycket gott för många år.
Slå dig nu till ro. Ät, drick (och) var glad.
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TR Scriverer 20. εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Θεός, Ἄφρον, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν
ἀπὸ σοῦ• ἃ δὲ ἡτοίμασας, τίνι ἔσται;
Gr-East 20. εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Θεός· ἄφρον, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ
σοῦ· ἃ δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται;
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TKIS 20 Mutta Jumala sanoi hänelle: 'Mieletön, tänä yönä sielusi vaaditaan sinulta. Kenelle sitten
joutuu se, minkä olet hankkinut?'
FiSTLK2017 20. Mutta Jumala sanoi hänelle: 'Sinä mieletön, tänä yönä sielusi vaaditaan sinulta
pois; kenelle sitten tulee se, minkä olet hankkinut?'
Biblia1776 20. Mutta Jumala sanoi hänelle: sinä tyhmä! tänä yönä sinun sielus sinulta pois
otetaan: kuka ne sitte saa, joita sinä valmistanut olet?
CPR1642 20. Mutta Jumala sanoi hänelle: sinä tompeli tänä yönä sinun sielus sinulda pois
cudzutan cuca ne sijtte saa cuins walmistanut olet?
UT1548 20. Mutta Jumala sanoi henelle/ Sine tompeli/ Tene ööne sinun Sielus sinulda
poiskutzutan/ Cuca ne saapi iotcas walmistanut olet?
Mutta Jumala sanoi hänelle/ Sinä tomppeli/ Tänä yönä sinun sielusi sinulta pois kutsutaan/ Kuka ne
saapi jotkas walmistanut olet?
Ref2016NTSve 20. Men Gud sa till honom: (Du) oförståndige, i denna natt ska din själ utkrävas av
dig. Vem ska då få det du har skaffat dig?
21 TR Scriverer 21. οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ, καὶ μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν.
Gr-East 21. οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ καὶ μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν.
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TKIS 21 Näin on sen, joka kokoaa itselleen, eikä ole rikas Jumalassa."

FiSTLK2017 21. Näin käy sen, joka kokoaa aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan
luona."
Biblia1776 21. Niin on myös se, joka itsellensä tavaraa kokoo, ja ei ole rikas Jumalassa.
CPR1642 21. Näin myös hänelle käy joca idzellens tawarata coco ja ei ole ricas Jumalas.
UT1548 21. Nein mös henelle kieupi/ ioca itzellens tauaroitze/ ia ei ole Ricas Jumalan edes.

Näin myös hänelle käypi/ joka itsellensä tawaroitsee/ ja ei ole rikas Jumalan edessä.
Ref2016NTSve 21. Så går det med den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud.
22
TR Scriverer 22. Εἶπε δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, Διὰ τοῦτο ὑμῖν λέγω, μὴ μεριμνᾶτε τῇ
ψυχῇ ὑμῶν, τί φάγητε• μηδὲ τῷ σώματι, τί ἐνδύσησθε.
Gr-East 22. Εἶπε δὲ πρὸς τοὺς μαθητάς αὐτοῦ· Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ
ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε.
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TKIS 22 Hän sanoi opetuslapsilleen: "Sen vuoksi sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä
söisitte, tai ruumiistanne, mitä pukisitte yllenne.
FiSTLK2017 22. Hän sanoi opetuslapsilleen: "Sen tähden sanon teille: älkää murehtiko
hengestänne, mitä söisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte.
Biblia1776 22. Niin hän sanoi opetuslapsillensa: sentähden sanon minä teille: älkäät murehtiko
elämästänne, mitä teidän pitä syömän, eikä ruumiistanne, millä te itseänne verhoitatte.
CPR1642 22. NIjn hän sanoi Opetuslapsillens: sentähden sanon minä teille: älkät murehtico
teidän elämästän mitä teidän pitä syömän eikä ruumistan millä te sen waatetatte.
UT1548 22. Nin hen sanoi Opetuslapsillens/ Senteden sanon mine teille/ Elket mwrectico teiden
elemen eteen/ mite teiden pite sömen/ Eike mös Rumistan/ mille te sen puetatt.
Niin hän sanoi opetuslapsillensa/ Sentähden sanon minä teille/ Älkäät murehtiko teidän elämän
eteen/ mitä teidän pitää syömän/ Eikä myös ruumiistan/ millä te sen puetat.
Ref2016NTSve 22. Och han sa till sina lärjungar: Därför säger jag er: Bekymra er inte för ert liv,
vad ni ska äta, inte heller för er kropp, vad ni ska klä er med.
23 TR Scriverer 23. ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς, καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος.
Gr-East 23. οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος;
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TKIS 23 Sillä Henki on enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet.
FiSTLK2017 23. Sillä henki on enemmän kuin ruoka, ja ruumis enemmän kuin vaatteet.
Biblia1776 23. Henki on enempi kuin ruoka, ja ruumis parempi kuin vaate.
CPR1642 23. Elämä on enämbi cuin ruoca ja ruumis parembi cuin waate.
UT1548 23. Eleme ombi enämbi quin Roca/ ia Rumis enämbi quin Wate.
Elämä ompi enempi kuin ruoka/ ja ruumis enempi kuin waate.
Ref2016NTSve 23. Livet är mer än maten, och kroppen (mer) än kläderna.
24
TR Scriverer 24. κατανοήσατε τοὺς κόρακας, ὅτι οὐ σπείρουσιν, οὐδὲ θερίζουσιν, οἷς οὐκ
ἔστι ταμεῖον οὐδὲ ἀποθήκη, καὶ ὁ Θεὸς τρέφει αὐτούς• πόσῳ μᾶλλον ὑμεῖς διαφέρετε
τῶν πετεινῶν;
Gr-East 24. κατανοήσατε τοὺς κόρακας, ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν, οἷς οὐκ ἔστι
ταμεῖον οὐδὲ ἀποθήκη, καὶ ὁ Θεὸς τρέφει αὐτούς· πόσῳ μᾶλλον ὑμεῖς διαφέρετε τῶν
πετεινῶν;
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TKIS 24 Katselkaa kaarneita. Eivät ne kylvä eivätkä niitä, eikä niillä ole säilytyshuonetta eikä
aittaa, vaan Jumala ruokkii ne. Kuinka paljoa suurempiarvoiset te olette kuin linnut!
FiSTLK2017 24. Katselkaa korppeja: ne eivät kylvä eivätkä leikkaa, eikä niillä ole varastoa eikä
aittaa, ja Jumala ruokkii ne. Kuinka paljoa suurempiarvoisia te olette kuin linnut!

Biblia1776 24. Katselkaat kaarneita: ei he kylvä eikä niitä, ei heillä ole myös kellaria eikä aittaa, ja
Jumala elättää heidät: kuinka paljoa paremmat te olette kuin linnut?
CPR1642 24. Cadzelcat carneita ei he kylwä eikä nijtä ei heillä ole myös kellarita eikä aitta ja
Jumala heidän cuitengin elättä cuinga paljo parammat te oletta cuin linnut?
UT1548 24. Catzelcat Corppi/ eiuet ne Kylue/ eike mös eloleicka/ ei ole heille mös Kellarite/ eike
Aitta/ ia Jumala heite quitengi elette/ Quinga palio paramat te oletta quin Linnut?
Katselkaa korppia/ eiwät ne kylwä/ eikä myös elonleikkaa/ ei ole heille myös kellaria/ eikä aittaa/ ja
Jumala heitä kuitenkin elättää/ Kuinka paljon paremmat te olette kuin linnut?
Ref2016NTSve 24. Se på korparna, för de varken sår eller skördar. De har inte heller förrådshus
eller lada, och ändå föder Gud dem. Hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna?
25
TR Scriverer 25. τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ
πῆχυν ἕνα;
Gr-East 25. τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν
ἕνα;
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TKIS 25 Kuka teistä voi murehtimisella lisätä mitään* ikäänsä'?
FiSTLK2017 25. Kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa?
Biblia1776 25. Mutta kuka teistä murheellansa voi lisätä varrellensa yhden kyynärän?
CPR1642 25. CUca teistä hänen murehellans woi lisätä hänen warrellens yhdengän kyynärän?
UT1548 25. Cuca nyt teiste henen murehellans woipi lisete henen wardhellens yhden kynären?
Kuka nyt teistä hänen murheellansa woipi lisätä hänen warrellensa yhden kyynärän?
Ref2016NTSve 25. Och vem av er kan med sin omsorg lägga en enda aln till sin livslängd?
26 TR Scriverer 26. εἰ οὖν οὔτε ἐλάχιστον δύνασθε, τί περὶ τῶν λοιπῶν μεριμνᾶτε;
Gr-East 26. εἰ οὖν οὔτε ἐλάχιστον δύνασθε, τί περὶ τῶν λοιπῶν μεριμνᾶτε;
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TKIS 26 Ellette siis voi vähintäkään, miksi murehditte muusta?
FiSTLK2017 26. Jos siis ette voi sitäkään, mikä on vähintä, mitä murehditte muusta?
Biblia1776 26. Sentähden ellette siis voi sitä, mikä vähin on, miksi te muista murehditte?
CPR1642 26. Ellet te sijs woi sitä cuin wähin on mixi te muista murehditta?
UT1548 26. Ellei te sis woi site quin wähin ombi/ mixi te muista muredhitta?
Ellei te siis woi sitä kuin wähin ompi/ miksi te muista murehditte?
Ref2016NTSve 26. Om ni inte ens förmår att göra det allra minsta, varför bekymrar ni er för allt
det andra?
27
TR Scriverer 27. κατανοήσατε τὰ κρίνα πῶς αὐξάνει• οὐ κοπιᾷ, οὐδὲ νήθει• λέγω δὲ ὑμῖν,
οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων.
Gr-East 27. κατανοήσατε τὰ κρίνα πῶς αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει· λέγω δὲ ὑμῖν, οὐδὲ
Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων.
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TKIS 27 Katselkaa kukkia, kuinka ne kasvavat. Eivät ne työtä tee eivätkä kehrää. Kuitenkin sanon
teille: ei Salomo kaikessa loistossaan ollut vaatetettu niin kuin yksi niistä.
FiSTLK2017 27. Katselkaa liljoja, kuinka ne kasvavat: eivät ne tee työtä eivätkä kehrää. Kuitenkin
sanon teille: Salomo ei kaikessa loistossaan ollut vaatetettu kuin yksi niistä.
Biblia1776 27. Katselkaat kukkasia, kuinka ne kasvavat: ei he työtä tee, eikä kehrää; ja minä
sanon teille: ei Salomo kaikessa kunniassansa niin ollut vaatetettu kuin yksi heistä.

CPR1642 27. Cadzelcat cuckaisita cuinga he caswawat ei he työtä tee eikä kehrä: ja minä sanon
teille: ettei Salomon caikes hänen cunniasans nijn ollut waatetettu cuin yxi heistä.
UT1548 27. Catzelcat Cuckaisita quinga he caswauat/ Ei ne tötetee/ eike mös kehrä/ Nin sanon
mine teille/ ettei Salomon caikes henen cunniasans nin ollut watittu quin yxi nijste.
Katselkaat kukkaisia kuinka ne kaswawat/ Ei ne työtä tee/ eikä myös kehrää/ Niin sanon minä teille/
ettei Salomon kaikessa hänen kunniassansa niin ollut waatettu kuin yksi niistä.
Ref2016NTSve 27. Se på liljorna, hur de växer. De arbetar inte och inte heller spinner de. Men jag
säger er: Inte ens Salomo i all sin härlighet var klädd som en av dem.
28
TR Scriverer 28. εἰ δὲ τὸν χόρτον ἐν τῷ ἀγρῷ σήμερον ὄντα, καὶ αὔριον εἰς κλίβανον
βαλλόμενον, ὁ Θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσι, πόσῳ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι;
Gr-East 28. εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ, σήμερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίβανον
βαλλόμενον, ὁ Θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσι, πόσῳ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι;
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TKIS 28 Jos siis Jumala näin vaatettaa vainion ruohon, joka tänään on ja huomenna uuniin
heitetään, kuinka paljoa ennemmin teidät, vähäuskoiset!
FiSTLK2017 28. Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna
heitetään uuniin, kuinka paljoa ennemmin teidät, te vähäuskoiset!
Biblia1776 28. Jos siis ruohon, joka tänäpänä kedolla seisoo jo huomenna pätsiin heitetään,
Jumala niin vaatettaa, eikö hän paljoa enemmin teidän sitä te, te vähäuskoiset?
CPR1642 28. JOs sijs ruohon joca tänäpän kedolla seiso ja huomena totton heitetän Jumala nijn
waatetta cuinga paljo enämmin hän teidän waatetta te heickouscoiset?
UT1548 28. Jos sis Rohon ioca tenepene Kedholla seiso/ ia Homen vgnin heiteten Jumala nin
watitzepi/ Quinga palio enämin hen teite watitzepi/ O te heickovskoiset?
Joka siis ruohon joka tänäpänä kedolla seisoo/ ja huomen uuniin heitetään Jumala niin waatitseepi/
Kuinka paljon enemmin hän teitä waatitseepi/ Oi te heikkouskoiset?

Ref2016NTSve 28. Och om nu Gud kläder gräset på marken, vilket i dag står och i morgon kastas
i ugnen, hur mycket mer (ska han) då inte (klä) er, ni klentrogna?
29 TR Scriverer 29. καὶ ὑμεῖς μὴ ζητεῖτε τί φάγητε, ἢ τί πίητε• καὶ μὴ μετεωρίζεσθε.
Gr-East 29. καὶ ὑμεῖς μὴ ζητεῖτε τί φάγητε καὶ τί πίητε, καὶ μὴ μετεωρίζεσθε·
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TKIS 29 Älkää etsikö, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä olko levottomia.
FiSTLK2017 29. Älkää siis tekään etsikö, mitä söisitte ja mitä joisitte, älkääkä murehtiko.
Biblia1776 29. Sentähden, älkäät etsikö, mitä teidän syömän eli juoman pitää, ja älkäät surulliset
olko.
CPR1642 29. Sentähden myös älkät edzikö mitä teidän syömän eli juoman pitä ja älkät epäilkö:
UT1548 29. Senteden mös te elkette etzikö/ mite teiden sömen eli ioman pite/ ia elket corkiuteen
mengö/
Sentähden myös te älkäätte etsiko/ mitä teidän syömän eli juoman pitää/ ja älkäät korkeuteen
menkö/
Ref2016NTSve 29. Sök därför inte efter vad ni ska äta eller dricka, och var inte oroliga,
30
TR Scriverer 30. ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου ἐπιζητεῖ• ὑμῶν δὲ ὁ πατὴρ οἶδεν
ὅτι χρῄζετε τούτων.
Gr-East 30. ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου ἐπιζητεῖ· ὑμῶν δὲ ὁ πατὴρ οἶδεν ὅτι
χρῄζετε τούτων·
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TKIS 30 Sillä näitä kaikkia maailman pakanat tavoittelevat. Mutta Isänne tietää, että näitä
tarvitsette.
FiSTLK2017 30. Sillä näitä kaikkia maailman pakanat tavoittelevat, mutta teidän Isänne kyllä
tietää teidän näitä tarvitsevan,
Biblia1776 30. Sillä näitä kaikkia pakanat maailmassa pyytävät; mutta teidän Isänne tietää, että te
näitä tarvitsette.
CPR1642 30. Sillä näitä caickia pacanat mailmas pyytäwät.
UT1548 30. Sille neinen caikein ielken pacanat mailmas seisouat.
Sillä näiden kaikkein jälkeen pakanat maailmassa seisowat.
Ref2016NTSve 30. för efter allt detta söker hedningarna i världen, men er Fader vet att ni behöver
detta.
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TR Scriverer 31. πλὴν ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται
ὑμῖν.
Gr-East 31. πλὴν ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.
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TKIS 31 Vaan etsikää Jumalan valtakuntaa, niin kaikki nämä annetaan teille lisäksi.
FiSTLK2017 31. vaan etsikää Jumalan valtakuntaa, niin nämäkin teille annetaan.
Biblia1776 31. Vaan paremmin etsikäät Jumalan valtakuntaa, niin nämät kaikki teille annetaan.

CPR1642 31. Mutta teidän Isän tietä että te näitä tarwidzetta. Waan parammin edzikät Jumalan
waldacunda nijn nämät caicki teille tapahtuwat.
UT1548 31. Mutta teiden Isen tiete ette te neite taruitzett. Wan paramin etziket Jumalan
Waldakunnan ielken/ nin nemet caiki teille tygelangeuat.
Mutta teidän Isän tietää että te näitä tarwitsette. Waan paremmin etsikäät Jumalan waltakunnan
jälkeen/ niin nämät kaikki teille tykö lankeawat.
Ref2016NTSve 31. Utan sök efter Guds rike, så ska ni få allt detta också.
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TR Scriverer 32. μὴ φοβοῦ, τὸ μικρὸν ποίμνιον• ὅτι εὐδόκησεν ὁ πατὴρ ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν
τὴν βασιλείαν.
Gr-East 32. Μὴ φοβοῦ τὸ μικρὸν ποίμνιον· ὅτι εὐδόκησεν ὁ πατὴρ ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν τὴν
βασιλείαν.
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TKIS 32 Älä pelkää, pieni lauma, sillä Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan.
FiSTLK2017 32. Älä pelkää, sinä pieni lauma; sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille
valtakunnan.
Biblia1776 32. Älä pelkää, piskuinen lauma; sillä teidän Isällänne on hyvä tahto antaa teille
valtakunnan.
CPR1642 32. Älä pelkä piscuinen lauma sillä teidän Isällän on hywä tahto anda teille waldacunda.
UT1548 32. ELE Pelke piskurainen Lauma/ Sille ette teiden Isen hyue tachto ombi andaman teille
waldakunda *
Älä pelkaa piskuruinen lauma/ Sillä että teidän Isän hywä tahto ompi antaman teille waltakunta.
Ref2016NTSve 32. Frukta inte du lilla hjord, för det är er Faders goda vilja att ge er riket.
33
TR Scriverer 33. πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν καὶ δότε ἐλεημοσύνην. ποιήσατε ἑαυτοῖς

βαλάντια μὴ παλαιούμενα, θησαυρὸν ἀνέκλειπτον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ὅπου κλέπτης οὐκ
ἐγγίζει, οὐδὲ σὴς διαφθείρει•

Gr-East 33. πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν καὶ δότε ἐλεημοσύνην. ποιήσατε ἑαυτοῖς

βαλάντια μὴ παλαιούμενα, θησαυρὸν ἀνέκλειπτον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ὅπου κλέπτης οὐκ
ἐγγίζει οὐδὲ σὴς διαφθείρει·
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TKIS 33 Myykää, mitä teillä on ja antakaa almuja, tehkää itsellenne kulumattomat kukkarot,
loppumaton aarre taivaisiin, missä varas ei tule lähelle eikä koi turmele.
FiSTLK2017 33. Myykää sitä, mitä teillä on, ja antakaa almuja; hankkikaa itsellenne kulumattomat
kukkarot, loppumaton aarre taivaisiin, mihin varas ei pääse ja missä koi ei turmele.
Biblia1776 33. Myykäät, mitä teillä on, ja antakaat almua. Tehkäät teillenne säkit, jotka ei
vanhene, puuttumatoin tavara taivaissa, kuhunka ei varas ulotu, ja kusssa ei koi raiskaa.
CPR1642 33. Myykät mitä teillä on ja andacat almua. Tehkät teillen Säkit jotca ei wanhane tehkät
puuttumatoin tawara Taiwahis cuhunga ei waras ulotu eikä coi raisca.
UT1548 33. Myyke mite teille ombi/ ia andacat Almuisat. Tehcket teillen Säckit iotca ei wanhane
ychten puuttumattoman Tauaran Taiuahis/ Cuhunga ei warghas wlotu/ eike Coi raiska.
Myykää mitä teillä ompi/ ja antakaat almuset. Tehkäät teillen säkit jotka ei wanhene yhtään
puuttumattoman tawaran taiwahissa/ Kuhunka ei waras ulotu/ eikä koi raiskaa.
Ref2016NTSve 33. Sälj vad ni har och ge en gåva. Skaffa er penningpungar som inte slits ut, en
skatt i himlen som aldrig sinar, dit ingen tjuv når och inte heller mal förstör.
34 TR Scriverer 34. ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ καὶ ἡ καρδία ὑμῶν ἔσται.
Gr-East 34. ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ καὶ ἡ καρδία ὑμῶν ἔσται.
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TKIS 34 Sillä missä aarteenne on, siellä on myös sydämenne."
FiSTLK2017 34. Sillä missä aarteenne on, siellä on myös sydämenne.
Biblia1776 34. Sillä kussa teidän tavaranne on, siellä on myös teidän sydämenne.
CPR1642 34. Sillä cusa teidän tawaran on siellä myös on teidän sydämen.
UT1548 34. Sille cussa teiden Tauaran ombi sielle mös onopi teiden sydhemen.
Sillä kussa teidän tawaran ompi siellä myös ompi teidän sydämen.
Ref2016NTSve 34. För där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara.
35 TR Scriverer 35. Ἔστωσαν ὑμῶν αἱ ὀσφύες περιεζωσμέναι, καὶ οἱ λύχνοι καιόμενοι•
Gr-East 35. Ἔστωσαν ὑμῶν αἱ ὀσφύες περιεζωσμέναι καὶ οἱ λύχνοι καιόμενοι·
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TKIS 35 Olkoot kupeenne vyötetyt ja lamppunne palamassa.
FiSTLK2017 35. Olkoot kupeenne vyötetyt ja lamppunne palamassa,
Biblia1776 35. Olkoon teidän kupeenne vyötetyt ja teidän kynttilänne sytytetyt.
CPR1642 35. OLcon teidän cupen wyötetyt ja teidän kyntilänne sytytetyt:
UT1548 35. Olcoon teiden Solinna wötetyt/ ia teiden Kyntelet sytytetyt/
Olkoon teidän kupeenne wyötetyt/ ja teidän kynttilät sytytetyt/
Ref2016NTSve 35. Spänn bältet om midjan och håll lamporna brinnande.
36
TR Scriverer 36. καὶ ὑμεῖς ὅμοιοι ἀνθρώποις προσδεχομένοις τὸν κύριον ἑαυτῶν, πότε
ἀναλύσει ἐκ τῶν γάμων, ἵνα, ἐλθόντος καὶ κρούσαντος, εὐθέως ἀνοίξωσιν αὐτῷ.

Gr-East 36. καὶ ὑμεῖς ὅμοιοι ἀνθρώποις προσδεχομένοις τὸν κύριον ἑαυτῶν πότε
ἀναλύσῃ ἐκ τῶν γάμων, ἵνα ἐλθόντος καὶ κρούσαντος εὐθέως ἀνοίξωσιν αὐτῷ.
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TKIS 36 Olkaa niitten ihmisten kaltaiset, jotka herraansa odottavat, milloin hän palaa häistä, jotta
he hänen tullessaan ja kolkuttaessaan heti hänelle avaisivat.
FiSTLK2017 36. ja olkaa te niiden ihmisten kaltaisia, jotka herraansa odottavat, milloin hän palaa
häistä, että he hänen tullessaan ja kolkuttaessaan avaisivat heti hänelle.
Biblia1776 36. Ja olkaat te niiden ihmisten kaltaiset, jotka odottavat Herraansa häistä palajavan:
että kuin hän tulee ja kolkuttaa, niin he hänelle avaavat.
CPR1642 36. Ja olcat nijden ihmisten caltaiset jotca heidän Herrans odottawat häistä palajawan
että cosca hän tule ja colcutta nijn he cohta hänelle awawat.
UT1548 36. Ja olcatta ninen Inhimisten caltaiset iotca heiden Herrans odhottauat coska hen
Häistä palaiapi/ Ette coska hen tulepi ia pälecolkutta/ nin he cocta henen etens awauat.
Ja olkaatte niiden ihmisten kaltaiset jotka heidän Herrans odottawat koska hän häistä palajaapi/
Että koska hän tuleepi ja päälle kolkuttaa/ niin he kohta hänen eteens awaawat.
Ref2016NTSve 36. Och var ni lika människor som väntar på sin herre, när han återvänder från
bröllopet, för att genast kunna öppna för honom, när han kommer och knackar på.
37
TR Scriverer 37. μακάριοι οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι, οὓς ἐλθὼν ὁ κύριος εὑρήσει γρηγοροῦντας•

ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι περιζώσεται καὶ ἀνακλινεῖ αὐτούς, καὶ παρελθὼν διακονήσει
αὐτοῖς.
Gr-East 37. μακάριοι οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι, οὓς ἐλθὼν ὁ κύριος εὑρήσει γρηγοροῦντας. ἀμὴν
λέγω ὑμῖν ὅτι περιζώσεται καὶ ἀνακλινεῖ αὐτοὺς, καὶ παρελθὼν διακονήσει αὐτοῖς.
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TKIS 37 Onnellisia ne palvelijat, jotka *heidän herransa* tullessaan tapaa valvomasta! Totisesti
sanon teille: hän vyöttäytyy ja asettaa heidät aterioimaan ja menee ja palvelee heitä.
FiSTLK2017 37. Autuaat ne palvelijat [10] , jotka heidän herransa tullessaan tapaa valvomasta!
Totisesti sanon teille: hän vyöttäytyy ja asettaa heidät aterioimaan ja menee ja palvelee heitä.
Biblia1776 37. Autuaat ovat ne palveliat, jotka Herra tultuansa löytää valvomasta. Totisesti sanon
minä teille: hän sonnustaa itsensä ja asettaa heidät aterioitsemaan, ja tulee ja palvelee heitä.
CPR1642 37. Autuat owat ne palweljat jotca HERra tulduans löytä walwomast. Totisest sanon
minä teille: hän sonnusta hänens ja asetta heidän atrioidzeman ja käyden palwele heitä.
UT1548 37. Autuat ouat ne palueliat iotca HERRA tultuans leutepi waluomast. Totisesta sanon
mine teille/ ette hen sonnusta henens ia asetta heidet atrioitzemaan/ ia kieudhen hen paluelepi
heite.
Ja olkaatte niiden ihmisten kaltaiset jotka heidän Herraansa odottawat koska hän häistä palajaapi/
Että koska hän tuleepi ja päälle kolkuttaa/ niin he kohta hänen eteensä awaawat.
Ref2016NTSve 37. Saliga (är) de tjänare som deras herre finner vakande då (han) kommer.
Sannerligen säger jag er: Han ska fästa upp sina kläder och låta dem ligga till bords, och (han)
ska gå fram och tjäna dem.
38
TR Scriverer 38. καὶ ἐὰν ἔλθῃ ἐν τῇ δευτέρᾳ φυλακῇ, καὶ ἐν τῇ τρίτῃ φυλακῇ ἔλθῃ, καὶ
εὕρῃ οὕτω, μακάριοί εἰσιν οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι.
Gr-East 38. καὶ ἐὰν ἔλθῃ ἐν τῇ δευτέρᾳ φυλακῇ καὶ ἐν τῇ τρίτῃ φυλακῇ ἔλθῃ καὶ εὕρῃ
οὕτω, μακάριοί εἰσιν οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι.
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TKIS 38 Ja jos hän tulee toisella yövartiolla tai kolmannella yövartiolla ja havaitsee heidän näin
valvovan, niin onnellisia ovat ne palvelijat.
FiSTLK2017 38. Jos hän tulee toisella yövartiolla tai kolmannella ja havaitsee heidän näin
tekevän, niin autuaita ovat ne palvelijat.
Biblia1776 38. Ja jos hän tulee toisessa vartiossa, eli kolmannessa vartiossa tulee, ja näin löytää,
autuaat ovat ne palvelia.
CPR1642 38. Ja jos hän tule toises wartios eli colmannes wartios ja näin löytä autuat owat ne
palweliat.
UT1548 38. Ja ios hen tulepi toises Waluos/ eli colmannes Waluos/ ia nein leutepi/ Autuat ouat
ne palueliat.
Ja jos hän tuleepi toisessa walwossa/ eli kolmannessa walwos/ ja näin löytääpi/ Autuaat owat ne
palwelijat.
Ref2016NTSve 38. Och om han kommer i den andra nattväkten eller i den tredje nattväkten och
finner (dem) göra så, saliga är de tjänarna.
39
TR Scriverer 39. τοῦτο δὲ γινώσκετε, ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ ὥρᾳ ὁ κλέπτης
ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἄν, καὶ οὐκ ἂν ἀφῆκε διορυγῆναι τὸν οἶκον αὐτοῦ.
Gr-East 39. τοῦτο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ ὥρᾳ ὁ κλέπτης ἔρχεται,
ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ ἂν ἀφῆκε διορυγῆναι τὸν οἶκον αὐτοῦ.
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TKIS 39 Mutta se ymmärtäkää, että jos isäntä tietäisi, millä hetkellä varas tulee, hän *valvoisi
eikä* sallisi murtautua taloonsa.
FiSTLK2017 39. Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, millä hetkellä varas tulee, hän ei
sallisi taloonsa murtauduttavan.
Biblia1776 39. Mutta se tietäkäät, että jos perheen-isäntä tietäis, millä hetkellä varas on tuleva,
tosin hän valvois eikä sallisi huonettansa kaivettaa.
CPR1642 39. Mutta tietkät että jos perhenisändä tiedäis millä hetkellä waras tulis tosin hän
walwois eikä sallis huonettans awata.
UT1548 39. Mutta se te tietkä/ ette ios Perenisende tiedheis mille hetkelle warghas tulis/ tosin
hen waluois/ ia ei sallis henen Honetans yleslödhä.
Mutta se te tietkää/ että jos perheenisäntä tietäisi millä hetkellä waras tulisi/ tosin hän walwoisi/ ja
ei sallist hänen huonettansa ylös lyödä.
Ref2016NTSve 39. Men detta ska ni veta, att om husägaren visste vilken stund tjuven skulle
komma, så skulle han ju vaka och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus.
40
TR Scriverer 40. καὶ ὑμεῖς οὖν γίνεσθε ἕτοιμοι• ὅτι ᾗ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
ἔρχεται.
Gr-East 40. καὶ ὑμεῖς οὖν γίνεσθε ἕτοιμοι· ὅτι ᾗ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
ἔρχεται.

ἕτοιμοι· ὅτι

καὶ

ὑμεῖς

οὖν

γίνεσθε

ὁ

υἱὸς

τοῦ

ἀνθρώπου ἔρχεται

ᾗ

ὥρᾳ

οὐ

δοκεῖτε

kai
hymeis oun
ginesthe
ou
dokeite
hetoimoi hoti
hē
hōra
G2532 G5210 G3767 G1096
G3754 G3739 G5610 G3756 G1380
G2092
ja
te
siis
olkaa valmiina sillä sinä
hetkenä jona ette luule
hyios tou
ho
anthrōpou erchetai
G3588 G5207 G3588 G444
G2064
Poika
tulee
Ihmisen
TKIS 40 Olkaa siis tekin valmiit, sillä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee."
FiSTLK2017 40. Olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee."

Biblia1776 40. Sentähden olkaat te myös valmiit: sillä, millä hetkellä ette luulekaan, tulee Ihmisen
Poika.

CPR1642 40. Sentähden olcat walmit: sillä ihmisen Poica tule sillä hetkellä jolla et te luuleckan.
UT1548 40. Senteden olcata te mös walmit. Sille ette Inhimisen Poica tulepi sille hetkelle/ iolla
ette te lulecka.
Sentähden olkaatte te myös walmiit. Sillä että Ihmisen Poika tuleepi sillä hetkellä/ jolla ette te
luulekaan.
Ref2016NTSve 40. Var därför också ni redo, för i den stund som ni inte tänker er, kommer
Människosonen.
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TR Scriverer 41. Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Πέτρος, Κύριε, πρὸς ἡμᾶς τὴν παραβολὴν ταύτην λέγεις,
ἢ καὶ πρὸς πάντας;
Gr-East 41. εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Πέτρος· Κύριε, πρὸς ἡμᾶς τὴν παραβολὴν ταύτην λέγεις ἢ καὶ
πρὸς πάντας;
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TKIS 41 Niin Pietari sanoi (Hänelle): "Herra, meillekö sanot tämän vertauksen vai myös kaikille?"
FiSTLK2017 41. Pietari sanoi: "Herra, meistäkö sinä sanot tämän vertauksen vai myös kaikista
muista?"
Biblia1776 41. Niin sanoi Pietari hänelle: Herra, sanotkos tämän vertauksen meille, eli myös
kaikille?
CPR1642 41. NIjn sanoi Petari hänelle: HERra sanockos tämän wertauxen meille eli myös
caikille?
UT1548 41. Nin sanoi Petari henelle/ HERRA/ sanocos temen Wertauxen meille eli mös caickille?
Niin sanoi Petari hänelle/ HERRA/ sanotkos tämän wertauksen meille eli myös kaikille?
Ref2016NTSve 41. Då sa Petrus till honom: Herre, talar du denna liknelse till oss eller till alla
andra också?
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TR Scriverer 42. εἶπε δὲ ὁ Κύριος, Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς οἰκονόμος καὶ φρόνιμος, ὃν
καταστήσει ὁ κύριος ἐπὶ τῆς θεραπείας αὐτοῦ, τοῦ διδόναι ἐν καιρῷ τὸ σιτομέτριον;

Gr-East 42. εἶπε δὲ ὁ Κύριος· Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς οἰκονόμος καὶ φρόνιμος, ὃν

καταστήσει ὁ κύριος ἐπὶ τῆς θεραπείας αὐτοῦ τοῦ διδόναι ἐν καιρῷ τὸ σιτομέτριον;
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TKIS 42 Herra sanoi: "Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen huoneenhaltija, jonka hänen
herransa asettaa palveluväkensä ylimmäksi antamaan heille ajallaan ruokaosan?
FiSTLK2017 42. Herra sanoi: "Kuka siis on se uskollinen ja viisas huoneenhaltija, jonka hänen
herransa asettaa pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ajallaan heidän
ruokaosansa?
Biblia1776 42. Mutta Herra sanoi: kuka on uskollinen ja toimellinen perheenhaltia, jonka Herra
asettaa perheensä päälle, oikialla ajalla määrättyä osaa antamaan.
CPR1642 42. HERra sanoi cuca on uscollinen ja toimellinen Perhenhaldia jonga hänen Herrans
asetta perhens päälle oikialla ajalla tarpeita andaman?
UT1548 42. Nin sanoi HERRA/ Cuka ombi wskolinen ia toimelinen Perenhaltia ionga henen
Herrans asetta henen Perehens päle/ ette hen heille oikealla aijalla Taruet andapi/
Niin sanoi HERRA/ Kuka ompi uskollinen ja toimellinen perheenhaltija jonka hänen Herransa asettaa
hänen perheensä päälle/ että hän heille oikealla ajalla. Tarpeet antaapi/
Ref2016NTSve 42. Och Herren svarade: Var finner man en trogen och klok förvaltare, som hans
herre kan sätta över sitt tjänstefolk för att ge dem deras mat i rätt tid?
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TR Scriverer 43. μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος, ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντα
οὕτως.
Gr-East 43. μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος, ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει οὕτω
ποιοῦντα.
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TKIS 43 Onnellinen se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän!
FiSTLK2017 43. Autuas se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän!
Biblia1776 43. Autuas on se palvelia, jonka Herra tultuansa niin löytää tehneen.
CPR1642 43. Autuas on se palwelia jonga Herra tulduans näin löytä tehnen:
UT1548 43. Autuas ombi se paluelia ionga Herra tultuans nein leute tekemest/
Autuas ompi se palwelija jonka Herra tultuansa näin löytää tekemästä/
Ref2016NTSve 43. Salig (är) den tjänaren som hans herre finner göra så då han kommer.
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TR Scriverer 44. ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι ἐπὶ πᾶσι τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει
αὐτόν.
Gr-East 44. ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι ἐπὶ πᾶσι τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν.
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TKIS 44 Totisesti sanon teille: hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi.
FiSTLK2017 44. Totisesti sanon teille: hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi.
Biblia1776 44. Totisesti sanon minä teille: hän asettaa hänen kaiken tavaransa päälle.
CPR1642 44. Totisest sanon minä teille: hän asetta hänen caiken tawarans päälle mitä hänellä
on.
UT1548 44. Totisesta mine sanon teille/ ette hen asetta sen caikein ylitze mite henelle onopi.

Totisesti minä sanon teille/ että hän asettaa sen kaikkein ylitse mitä hänellä ompi.
Ref2016NTSve 44. Sannerligen säger jag er: Han ska sätta honom över allt han äger.
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TR Scriverer 45. ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, Χρονίζει ὁ κύριός μου

ἔρχεσθαι, καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς παῖδας καὶ τὰς παιδίσκας, ἐσθίειν τε καὶ πίνειν καὶ
μεθύσκεσθαι•
Gr-East 45. ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, χρονίζει ὁ κύριός μου

ἔρχεσθαι, καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς παῖδας καὶ τὰς παιδίσκας, ἐσθίειν τε καὶ πίνειν καὶ
μεθύσκεσθαι,
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TKIS 45 Mutta jos se palvelija sanoo sydämessään: ’Herrani paluu viipyy, ja rupeaa lyömään
palvelijoita ja palvelijattaria sekä syömään ja juomaan ja juovuttamaan itseään,
FiSTLK2017 45. Mutta jos palvelija sanoo sydämessään: 'Herrani tulo viivästyy', ja rupeaa
lyömään palvelijoita ja palvelijattaria sekä syömään, juomaan ja päihdyttämään itseään,
Biblia1776 45. Mutta jos palvelia sanoo sydämessänsä: minun Herrani viipyy tulemasta, ja rupee
palkollisia hosumaan, ja syömään ja juomaan ja juopumaan,
CPR1642 45. Mutta jos se palwelia sano sydämesäns: minun Herran wijpy tulemast ja rupe
palcollisia hosuman ja syömän ja juoman ja juopuman
UT1548 45. Mutta ios se Paluelia sanopi sydhemesens/ Minun Herran wijpy tulemast/ ia rupepi
Hosuman trengi ia picoi/ ia sömen ia iooman ia iopuman/
Mutta jos se palwelija sanoopi sydämessänsä/ Minun Herrani wiipyy tulemasta/ ja rupeaapi
hosumaan renkiä ja piikoja/ ja syömän ja juoman ja juopuman/
Ref2016NTSve 45. Men om den tjänaren säger i sitt hjärta: Det dröjer innan min herre kommer
igen, och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka så att han blir berusad,
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TR Scriverer 46. ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ, καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ
οὐ γινώσκει• καὶ διχοτομήσει αὐτόν, καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀπίστων θήσει.
Gr-East 46. ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ
γινώσκει, καὶ διχοτομήσει αὐτὸν, καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀπίστων θήσει.
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TKIS 46 niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota ja hetkellä, jota hän ei tiedä, ja
hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle osan uskottomain joukkoon.
FiSTLK2017 46. sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa,
hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin uskottomille.
Biblia1776 46. Niin tulee palvelian herra sinä päivänä, jona ei hän luulekaan, ja sillä hetkellä, jota
ei hän tiedä, ja eroittaa hänen, ja antaa hänelle osan uskottomain kanssa.
CPR1642 46. Nijn tule sen palwelian Herra sinä päiwänä jona ei hän luuleckan ja sillä hetkellä
cuin ei hän tiedäckän ja leicka hänen cappaleixi ja pane hänen osans uscomattomain cansa.
UT1548 46. Nin tulepi sen paluelian HERRA sine peiuen/ iona ei hen waroinut/ ia sine hetken/
quin ei hen tiedhe/ ia poickileickapi henen/ ia panepi henen osansa wskomattoin cansa.
Niin tuleepi sen palwelijan HERRA sinä päiwänä/ jona ei hän waronut/ ja sinä hetkenä/ kuin ei hän
tiedä/ ja poikkileikkaapi hänen/ ja paneepi hänen osansa uskomattoimain kanssa.
Ref2016NTSve 46. så ska den tjänarens herre komma en dag då han inte väntar det, och en stund
då han inte anar det, och han ska hugga honom i stycken och ska ge (honom) hans lott bland de
trolösa.
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TR Scriverer 47. ἐκεῖνος δὲ ὁ δοῦλος ὁ γνοὺς τὸ θέλημα τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ, καὶ μὴ
ἑτοιμάσας μηδὲ ποιήσας πρὸς τὸ θέλημα αὐτοῦ, δαρήσεται πολλάς•

Gr-East 47. ἐκεῖνος δὲ ὁ δοῦλος, ὁ γνοὺς τὸ θέλημα τοῦ κυρίου αὐτοῦ καὶ μὴ ἑτοιμάσας
μηδὲ ποιήσας πρὸς τὸ θέλημα αὐτοῦ, δαρήσεται πολλάς·
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TKIS 47 Ja sitä palvelijaa, joka tiesi herransa tahdon, mutta ei tehnyt valmistuksia eikä toiminut
hänen tahtonsa mukaan, piestään monin lyönnein.
FiSTLK2017 47. Sitä palvelijaa, joka tiesi herransa tahdon, mutta ei tehnyt valmisteluja eikä
toiminut hänen tahtonsa mukaan, rangaistaan monilla lyönneillä.
Biblia1776 47. Mutta sen palvelian, joka tiesi Herransa tahdon, ja ei itsiänsä valmistanut eikä
tehnyt hänen tahtonsa jälkeen, täytyy paljon haavoja kärsiä.
CPR1642 47. Mutta se palwelia joca tiesi Herrans tahdon ja ei idzens walmistanut eikä tehnyt
hänen tahdons jälken hänen täyty paljo haawoja kärsiä.
UT1548 47. Mutta se Paluelia ioca tiesi henen Herrans tadhon/ ia ei itzens walmistanut eike mös
tehnyt henen tadho's ielken/ henen teuty palio hawoi kerssi.
Mutta se palwelija joka tiesi hänen Herransa tahdon/ ja ei itsensä walmistanut eikä myös tehnyt
hänen tahtonsa jälkeen/ hänen täytyy paljon haawoja kärsiä.
Ref2016NTSve 47. Och den tjänaren som visste sin herres vilja och inte beredde sig och inte
heller gjorde efter hans vilja, han ska straffas med många (slag).
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TR Scriverer 48. ὁ δὲ μὴ γνούς, ποιήσας δὲ ἄξια πληγῶν, δαρήσεται ὀλίγας. παντὶ δὲ ᾧ
ἐδόθη πολύ, πολὺ ζητηθήσεται παρ’ αὐτοῦ• καὶ ᾧ παρέθεντο πολύ, περισσότερον
αἰτήσουσιν αὐτόν.
Gr-East 48. ὁ δὲ μὴ γνούς, ποιήσας δὲ ἄξια πληγῶν, δαρήσεται ὀλίγας. παντὶ δὲ ᾧ ἐδόθη
πολύ, πολὺ ζητηθήσεται παρ’ αὐτοῦ, καὶ ᾧ παρέθεντο πολύ, περισσότερον αἰτήσουσιν
αὐτόν.
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TKIS 48 Sitä taas, joka ei tiennyt, mutta teki lyöntejä ansaitsevaa, piestään muutamin lyönnein.
Sillä jokaiselta, jolle on paljon annettu, siltä paljon odotetaan, ja jolle on paljon uskottu, siltä sitä
enemmän vaaditaan.
FiSTLK2017 48. Sitä taas, joka ei tiennyt, mutta teki sellaista, mikä ansaitsee lyöntejä,
rangaistaan vain muutamilla lyönneillä. Sillä jokaiselta, jolle on paljon annettu, myös paljon
vaaditaan; ja jolle on paljon uskottu, siltä sitä enemmän kysytään.
Biblia1776 48. Joka taas ei tietänyt, ja kuitenkin teki haavain ansion, sen pitää vähemmän
haavoja kärsimän; sillä kenelle paljo annettu on, siltä paljon etsitään, ja jonka haltuun paljo on
annettu, sitä enempi anotaan.
CPR1642 48. Joca taas ei tiennyt ja cuitengin teki haawain ansion sen pitä wähemmän haawoja
kärsimän: sillä kelle paljo annettu on hänen tacans paljo myös edzitän ja kelle paljo on haldun
annetttu sildä myös paljo kysytän.
UT1548 48. Joca taas ei tienyt/ ia quitengi teki hauain ansiota/ sen pite wähemen hawoi
kerssimen. Sille ette kelle palio annettu ombi/ palio mös henen takaans etziten/ ia kelle palio on
haltun annettu/ silde mös palio kysyten.
Jka taas ei tiennyt/ ja kuitenkin teki haawan ansiota/ sen pitää wähemmin haawoja kärsimän. Sillä
että kelle paljon annettu ompi/ paljon myös hänen takaansa etsitään/ ja kelle paljon on haltuun
annettu/ siltä myös paljon kysytään.
Ref2016NTSve 48. Men den som inte visste den och ändå gjorde det som förtjänar slag, han ska
straffas med få (slag). Var och en som har fått mycket, av honom ska det krävas mycket. Och den
som har blivit betrodd med mycket, av honom ska det utkrävas så mycket mer.
49 TR Scriverer 49. Πῦρ ἦλθον βαλεῖν εἰς τὴν γῆν, καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη;
Gr-East 49. Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη!
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TKIS 49 Tulta olen tullut heittämään maan päälle ja kuinka tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt!
FiSTLK2017 49. Tulta olen tullut heittämään maan päälle. Kuinka tahtoisinkaan, että se olisi jo
syttynyt!
Biblia1776 49. Minä tuli sytyttämään tulta maan päälle, ja mitä minä tahdon, vaan että se jo
palais?
CPR1642 49. MInä tulin sytyttämän tulda maan päälle ja minä parammin tahtoisin että se jo
palais
UT1548 49. Mine tulin sytytemen * Tulda maan päle/ ia mite mine paramin tachtoisin quin ette se
io palais/
Minä tulin sytyttämään tulta maan päälle/ ja mitä minä paremmin tahtoisin kuin että se jo palaisi/
Ref2016NTSve 49. Jag har kommit för att tända en eld på jorden, och hur gärna vill jag inte att
den redan brann?
50 TR Scriverer 50. βάπτισμα δὲ ἔχω βαπτισθῆναι, καὶ πῶς συνέχομαι ἕως οὖ τελεσθῇ
Gr-East 50. βάπτισμα δὲ ἔχω βαπτισθῆναι, καὶ πῶς συνέχομαι ἕως οὗ τελεσθῇ!
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TKIS 50 Mutta olen kasteella kastettava ja kuinka olenkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty!
FiSTLK2017 50. Mutta minut on kasteella kastettava, ja kuinka olenkaan ahdistettu, kunnes se on
täytetty!
Biblia1776 50. Mutta minun pitää kasteella kastettaman, ja kuinka minä ahdistetaan siihenasti
että se täytetään?

CPR1642 50. Mutta minun pitä ennen Castella castettaman ja cuinga minä ikäwöidzen sijhenasti
että se täytetän?
UT1548 50. Mutta minun pite ennen Castella castettaman/ ia quinga mine ikewoitzen sihenasti
ette se teuteten?
Mutta minun pitää ennen kasteella kastettaman/ ja kuinka minä ikäwöitsen siihen asti että se
täytetään?
Ref2016NTSve 50. Men jag måste döpas med ett dop, och hur våndas jag inte tills det är
fullbordat.
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TR Scriverer 51. δοκεῖτε ὅτι εἰρήνην παρεγενόμην δοῦναι ἐν τῇ γῇ; οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ’ ἢ
διαμερισμόν.
Gr-East 51. δοκεῖτε ὅτι εἰρήνην παρεγενόμην δοῦναι ἐν τῇ γῇ; οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ’ ἢ
διαμερισμόν.
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TKIS 51 Luuletteko, että olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle. En, sanon teille, vaan pikemmin
eripuraisuutta.
FiSTLK2017 51. Luuletteko, että olen tullut tuomaan rauhan maan päälle? Ei, sanon teille, vaan
eripuran.
Biblia1776 51. Luuletteko, että minä tulin rauhaa lähettämään maan päälle? En, sanon minä teille,
vaan eripuraisuutta.
CPR1642 51. Luulettaco että minä tulin rauha lähettämän maan päälle? En sanon minä: mutta
eripuraisutta
UT1548 51. Lwlettaco ette mine tulin Rauha lehettemen Maan päle? En/ ma mine/ Mutta eroitust.
Luuletteko että minä tulin rauhaa lähettämään maan päälle? En/ sanon minä/ Mutta eroitusta.
Ref2016NTSve 51. Tror ni att jag har kommit för att sända fred på jorden? Nej, säger jag er, utan
snarare splittring.

52
TR Scriverer 52. ἔσονται γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν πέντε ἐν οἴκῳ ἑνὶ διαμεμερισμένοι, τρεῖς ἐπὶ

δυσί, καὶ δύο ἐπὶ τρισί
Gr-East 52. ἔσονται γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν πέντε ἐν οἴκῳ ἑνὶ διαμεμερισμένοι, τρεῖς ἐπὶ δυσὶ
καὶ δύο ἐπὶ τρισί·
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TKIS 52 Sillä tästä lähin riitautuu viisi samassa talossa, kolme [joutuu riitaan] kahden kanssa ja
kaksi kolmen kanssa.
FiSTLK2017 52. Sillä tästedes riitautuu viisi samassa talossa keskenään, kolme joutuu riitaan
kahta vastaan ja kaksi kolmea vastaan,
Biblia1776 52. Sillä tästedes pitää viisi oleman eroitetut yhdessä huoneessa, kolme kahta
vastaan ja kaksi kolmea vastaan.
CPR1642 52. Sillä tästedes pitä wijsi oleman eroitetut yhdesä huonesa colme cahta wastan ja
caxi colme wastan.
UT1548 52. Sille ette testedes pite wijsi oleman yhdes Hones eroitetudh/ colmet cachta wastan/
ia caxi colme wastan.
Sillä että tästedes pitää wiisi oleman yhdes huoneessa eroitetut/ kolme kahta wastaan/ ja kaksi
kolmea wastaan.
Ref2016NTSve 52. För härefter ska fem i ett hus vara splittrade, tre mot två och två mot tre,
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TR Scriverer 53. διαμερισθήσεται πατὴρ ἐφ’ υἱῷ, καὶ υἱὸς ἐπὶ πατρί• μήτηρ ἐπὶ θυγατρί,
καὶ θυγάτηρ ἐπὶ μητρί• πενθερὰ ἐπὶ τὴν νύμφην αὐτῆς, καὶ νύμφη ἐπὶ τὴν πενθερὰν
αὑτῆς.
Gr-East 53. διαμερισθήσονται πατὴρ ἐπὶ υἱῷ καὶ υἱὸς ἐπὶ πατρί, μήτηρ ἐπὶ θυγατρὶ καὶ
θυγάτηρ ἐπὶ μητρί, πενθερὰ ἐπὶ τὴν νύμφην αὐτῆς καὶ νύμφη ἐπὶ τὴν πενθεράν αὐτῆς.
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TKIS 53 Isä riitautuu poikansa kanssa ja poika isänsä kanssa, äiti tyttärensä kanssa ja tytär
äitinsä kanssa, anoppi miniänsä kanssa ja miniä anoppinsa kanssa.”
FiSTLK2017 53. isä poikaansa vastaan ja poika isäänsä vastaan, äiti tytärtään vastaan ja tytär
äitiään vastaan, anoppi miniäänsä vastaan ja miniä anoppiaan vastaan."
Biblia1776 53. Isä eroitetaan poikaansa vastaan ja poika isää vastaan, äiti tytärtä vastaan ja tytär
äitiä vastaan, anoppi miniäänsä vastaan, miniä anoppiansa vastaan.
CPR1642 53. Isä eroitetan poicans wastan ja poica Isäns wastan äiti tytärtäns wastan ja tytär
äitiäns wastan anoppi miniätäns wastan ja miniä anoppians wastan.
UT1548 53. Ise eroitetan poicans wastan/ ia Poica Isen wastan/ Eiti tytertens wasta'/ ia Tyter
eitins wastan/ Anoppi Miniens wastan Ja Minie anoppins wastan.
Isä eroitetun poikaansa wastaan/ ja poika isäänsä wastaan/ Äiti tytärtänsä wastaan/ ja tytär
äitiänsä wastaan/ Anoppi miniäänsä wastaan. Ja miniä anoppiansa wastaan.
Ref2016NTSve 53. far mot son och son mot far, mor mot dotter och dotter mot mor, svärmor mot
sonhustru och sonhustru mot svärmor.
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TR Scriverer 54. Ἔλεγε δὲ καὶ τοῖς ὄχλοις, Ὅταν ἴδητε τὴν νεφέλην ἀνατέλλουσαν ἀπὸ
δυσμῶν, εὐθέως λέγετε, Ὄμβρος ἔρχεται• καὶ γίνεται οὕτω.
Gr-East 54. Ἔλεγε δὲ καὶ τοῖς ὄχλοις· Ὅταν ἴδητε τὴν νεφέλην ἀνατέλλουσαν ἀπὸ
δυσμῶν, εὐθέως λέγετε, ὄμβρος ἔρχεται, καὶ γίνεται οὕτω·
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TKIS 54 Hän sanoi myös kansalle: "Kun näette pilven nousevan lännestä, sanotte heti: 'Tulee
sade', ja niin tulee.
FiSTLK2017 54. Hän sanoi myös kansalle: "Kun näette pilven nousevan lännestä, sanotte heti:
'Tulee sade'; ja niin tuleekin.
Biblia1776 54. Niin hän sanoi myös kansalle: kuin te näette pilven lännestä nousevan, niin te
kohta sanotte: sade tulee; niin myös tuleekin.
CPR1642 54. NIjn hän sanoi myös Canssalle: cosca te näettä pilwen lännest nousewan nijn te
cohta sanotta: sade tule ja nijn myös tulekin.
UT1548 54. Nin sanoi hen mös Canssalle/ Coska te näet Piluen nouseuan Lennest/ nin te cochta
sanotta/ Sadhe tule/ Ja nin mös tulepi.
Niin sanoi hän myös kansalle/ Koska te näet pilwen nousewan lännestä/ niin te kohta sanotte/ Sade
tulee/ Ja niin hän myös tuleepi.
Ref2016NTSve 54. Och han sa också till folket: När ni ser ett moln stiga upp i väster, säger ni
genast: Det kommer regn, och det blir så.
55 TR Scriverer 55. καὶ ὅταν νότον πνέοντα, λέγετε, ὅτι Καύσων ἔσται• καὶ γίνεται.
Gr-East 55. καὶ ὅταν νότον πνέοντα, λέγετε ὅτι καύσων ἔσται, καὶ γίνεται.
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TKIS 55 Etelätuulen puhaltaessa sanotte: 'Tulee helle, ja se tulee.
FiSTLK2017 55. Kun näette etelätuulen puhaltavan, sanotte: 'Tulee helle'; ja niin tuleekin.
Biblia1776 55. Ja kuin te näette etelän tuulevan, niin te sanotte: helle tulee; niin myös tuleekin.
CPR1642 55. Ja cosca te näettä etelän tuulewan nijn te sanotta: helle tule ja nijn myös tulekin.
UT1548 55. Ja coska te näet Etelen twleuan/ nin te sanotta/ Helle tule/ ia nin mös tulepi.
Ja koska te näet etelän tulewan/ niin te sanotte/ Helle tulee/ ja niin myös tuleepi.

Ref2016NTSve 55. Och när det blåser sydlig vind, säger ni: Det blir varmt, och det blir så.
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TR Scriverer 56. ὑποκριταί, τὸ πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς οἴδατε δοκιμάζειν• τὸν
δὲ καιρὸν τοῦτον πῶς οὐ δοκιμάζετε;
Gr-East 56. ὑποκριταί, τὸ πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς οἴδατε δοκιμάζειν, τὸν δὲ
καιρὸν τοῦτον πῶς οὐ δοκιμάζετε;
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TKIS 56 Tekopyhät, maan ja taivaan muodon osaatte arvioida. Mutta kuinka ette arvioi tätä aikaa?
FiSTLK2017 56. Te ulkokullatut, maan ja taivaan muodon osaatte arvioida, mutta kuinka ette
arvioi tätä aikaa?
Biblia1776 56. Te ulkokullatut, maan ja taivaan muodon te taidatte koetella, miksi ette siis tätä
aikaa koettele?
CPR1642 56. Te ulcocullatut Taiwan ja maan muodon te taidatte coetella mixette sijs tätä aica
coettele?
UT1548 56. Te wlcokullatut/ Taiuan ia Maan modhon te taidhat coetella/ Mixei te sis täte aica
coettele?
Te ulkokullatut/ Taiwaan ja maan muodon te taidat koetella/ Miksei te siis tätä aikaa koettele?
Ref2016NTSve 56. (Ni) hycklare, himlens och jordens utseende förstår ni att tyda, men hur
kommer det sig att ni inte tyder den här tiden?
57 TR Scriverer 57. τί δὲ καὶ ἀφ’ ἑαυτῶν οὐ κρίνετε τὸ δίκαιον;
Gr-East 57. τί δὲ καὶ ἀφ’ ἑαυτῶν οὐ κρίνετε τὸ δίκαιον;
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TKIS 57 Miksi ette jo itsestänne päätä, mikä on oikeaa?

FiSTLK2017 57. Miksi ette jo itsestänne päätä, mikä on oikein?
Biblia1776 57. Minkätähden siis ette myös itsestänne tuomitse, mikä oikia on?
CPR1642 57. Mingä tähden sijs et te idzestän duomidze mikä oikein on.
UT1548 57. Mingeteden sis ette te itzesten domitze mike oikeus ombi?
Minkä tähden siis että te itsestänne tuomitse mikä oikeus ompi?
Ref2016NTSve 57. Varför avgör ni då inte själva vad som är rätt?
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TR Scriverer 58. ὡς γὰρ ὑπάγεις μετὰ τοῦ ἀντιδίκου σου ἐπ’ ἄρχοντα, ἐν τῇ ὁδῷ δὸς
ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι ἀπ’ αὐτοῦ• μήποτε κατασύρῃ σε πρὸς τὸν κριτήν, καὶ ὁ κριτής σε
παραδῷ τῷ πράκτορι, καὶ ὁ πράκτωρ σε βάλλῃ εἰς φυλακήν.
Gr-East 58. ὡς γὰρ ὑπάγεις μετὰ τοῦ ἀντιδίκου σου ἐπ’ ἄρχοντα, ἐν τῇ ὁδῷ δὸς ἐργασίαν
ἀπηλλάχθαι ἀπ’ αὐτοῦ, μήποτε κατασύρῃ σε πρὸς τὸν κριτήν, καὶ ὁ κριτής σε παραδῷ
τῷ πράκτορι, καὶ ὁ πράκτωρ σε βαλεῖ εἰς φυλακήν.
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TKIS 58 Kun siis kuljet riitapuolesi kanssa hallitusmiehen eteen, tee tiellä voitavasi päästäksesi
hänestä eroon, jottei hän raastaisi sinua tuomarin eteen ja tuomari antaisi sinua
oikeudenpalvelijalle ja oikeudenpalvelija heittäisi sinua vankilaan.
FiSTLK2017 58. Kun kuljet riitapuolesi kanssa hallitusmiehen eteen, tee matkalla voitavasi
päästäksesi hänestä sovussa eroon, ettei hän raahaisi sinua tuomarin eteen ja tuomari antaisi
sinua oikeudenpalvelijalle, ja ettei oikeudenpalvelija heittäisi sinua vankeuteen.

Biblia1776 58. Sillä kuin sinä menet riitaveljes kanssa esivallan eteen, niin pyydä tiellä hänestä
päästä; ettei hän sinua tuomarin eteen vetäisi, ja tuomari antais sinua ylön pyövelille, ja pyöveli
heittäis sinun torniin.
CPR1642 58. SIllä cosca sinä menet rijtaweljes cansa Esiwallan eteen nijn pyydä tiellä hänestä
päästä ettei hän sinua Duomarin eteen wedäis ja Duomar ylönannais sinua Böwelille ja Böweli
heittä sinun tornijn.
UT1548 58. Sille coskas nyt menet sinun Rijtawellies ca'sa Esiwallan eten/ nin pydhe tielle ettes
heneste päsisit/ Senpäle ettei hen sinua lehes Domarin eten weteisi/ ia se Domari yle'annais
sinun Böuelille/ ia se Böueli heittepi sinun Tornihin.
Sillä koskas nyt menet sinun riitaweljesi kanssa esiwallan eteen/ niin pyydä tiellä ettäs hänestä
pääsisit/ Senpäälle ettei hän sinua lähes tuomarin eteen wetäisi/ ja se tuomari ylenantaisi sinun
pyöwelille/ ja se pyöweli heittääpi sinun torniin.
Ref2016NTSve 58. För när du är på väg till en domstol med din motpart, så gör vad du kan under
vägen för att förlikas med honom, så att han inte drar dig inför domaren, och domaren
överlämnar dig åt rättstjänaren och rättstjänaren kastar dig i fängelse.
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TR Scriverer 59. λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν, ἕως οὖ καὶ τὸ ἔσχατον λεπτὸν ἀποδῷς.
Gr-East 59. λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως οὗ καὶ τὸ ἔσχατον λεπτὸν ἀποδῷς.
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TKIS 59 Sanon sinulle: et pääse sieltä ennen kuin olet maksanut viimeisenkin rovon*."
FiSTLK2017 59. Sanon sinulle: sieltä et pääse, ennen kuin olet maksanut viimeisenkin rovon."
Biblia1776 59. Minä sanon sinulle: et sinä sieltä ennen pääse ulos, kuin sinä viimeisen rovon
maksat.
CPR1642 59. Minä sanon sinulle: et sinä sieldä ennen ulospääse cuins wijmeisen Ropoin maxat.
UT1548 59. Mine sanon sinule/ Ei sine sielde ennen wlostule/ quin sine wimeisen Ropoin maxat.
Minä sanon sinulle/ Ei sinä sieltä ennen ulos tule/ kuin sinä wiimeisen ropoin maksat.
Ref2016NTSve 59. Jag säger dig: Du ska inte komma ut därifrån, förrän du har betalat till sista
öret.

Luukas 13 (Luke 13)
1
TR Scriverer 1. Παρῆσαν δέ τινες ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ ἀπαγγέλλοντες αὐτῷ περὶ τῶν
Γαλιλαίων, ὧν τὸ αἷμα Πιλᾶτος ἔμιξε μετὰ τῶν θυσιῶν αὐτῶν.
Gr-East 1. Παρῆσαν δέ τινες ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ ἀπαγγέλλοντες αὐτῷ περὶ τῶν Γαλιλαίων,
ὧν τὸ αἷμα Πιλᾶτος ἔμιξε μετὰ τῶν θυσιῶν αὐτῶν.

παρῆσαν δέ

τινες

ἐν

αὐτῷ

τῷ

καιρῷ ἀπαγγέλλοντες αὐτῷ

τὸ

αἷμα Πιλᾶτος ἔμιξε

parēsan de
tines
en
autō
tō
kairō apangellontes
G3918
G1161 G5100
G1722 G846
G3588 G2540 G518
ja läsnä oli
muutamia
samaan
aikaan kertoen

τῶν

γαλιλαίων

ὧν

tōn
galilaiōn
hōn
to
haima Pilatos
G3588 G1057
G3739 G3588 G129 G4091
veren Pilatus
galilealaisista joiden

μετὰ

περὶ

peri
autō
G846 G4012
Hänelle

τῶν

θυσιῶν

thysiōn
emikse
meta tōn
G3396
G3326 G3588 G2378
uhriensa
oli sekoittanut kanssa

αὐτῶν

autōn
G846
heidän/ heidän uhriensa
TKIS 1 Siihen aikaan oli saapuvilla muutamia, jotka kertoivat Hänelle niistä galilealaisista, joitten
veren Pilatus oli sekoittanut heidän uhreihinsa.
FiSTLK2017 1. Samaan aikaan oli paikalle tullut muutamia, jotka kertoivat hänelle niistä
galilealaisista, joiden veren Pilatus oli sekoittanut heidän uhriensa vereen.
Biblia1776 1. Ja olivat muutamat sillä ajalla siinä, jotka ilmoittivat hänelle Galilealaisista, joiden
veren Pilatus oli heidän uhriensa kanssa sekoittanut.
CPR1642 1. JA olit muutamat sillä ajalla sijnä jotca ilmoitit hänelle Galilealaisist joiden weren
Pilatus oli heidän uhreins cansa secoittanut.
UT1548 1. NIn olit mutamat samal aijal sijne tykene/ iotca iulghistit henelle nijste Galileist/
ioinenga weren Pilatus oli heiden wffrins cansa secoittanut.
Niin olit muutamat samalla ajalla siinä tykönä/ jotka julistit hänelle niistä Galileista/ joinenka weren
Pilatus oli heidän uhrinsa kanssa sekoittanut.
Ref2016NTSve 1. Men vid samma tillfälle kom några som berättade för honom om de galileer,
vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer.
2
TR Scriverer 2. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Δοκεῖτε ὅτι οἱ Γαλιλαῖοι οὗτοι
ἁμαρτωλοὶ παρὰ πάντας τοὺς Γαλιλαίους ἐγένοντο, ὅτι τοιαῦτα πεπόνθασιν;

Gr-East 2. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Δοκεῖτε ὅτι οἱ Γαλιλαῖοι οὗτοι
ἁμαρτωλοὶ παρὰ πάντας τοὺς Γαλιλαίους ἐγένοντο, ὅτι τοιαῦτα πεπόνθασιν;
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TKIS 2 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Luuletteko, että nämä galilealaiset olivat kaikkia muita
galilealaisia syntisemmät, koska ovat kärsineet tällaista?
FiSTLK2017 2. Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Luuletteko, että nämä galilealaiset olivat
syntisempiä kuin kaikki muut galilealaiset, koska he kärsivät tämän?
Biblia1776 2. Ja Jesus vastasi ja sanoi heille: luuletteko, että nämät Galilealaiset olivat syntiset
kaikkein Galilealaisten suhteen, että heidän senkaltaista täytyi kärsiä?
CPR1642 2. Ja Jesus wastais ja sanoi heille: luulettaco että nämät Galilealaiset olit syndiset
caickein Galilealaisten suhten että heidän sencaltaista täydyi kärsiä?
UT1548 2. Ja Iesus wastasi ia sanoi heille/ Lwlettaco ette nämet Galileit olit synniset caikein
Galileusten ylitze ette he semmotoisi kersit?
Ja Jesus wastasi ja sanoi heille/ Luuletteko että nämät Galileit olit syntiset kaikkein Galileusten
ylitse että semmoisia kärsit?
Ref2016NTSve 2. Då svarade Jesus och sa till dem: Tror ni, att dessa galileer var större syndare
än alla andra galileer, eftersom de fick lida detta?
3 TR Scriverer 3. οὐχί, λέγω ὑμῖν• ἀλλ’ ἐὰν μὴ μετανοῆτε, πάντες ὡσαύτως ἀπολεῖσθε.
Gr-East 3. οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ’ ἐὰν μὴ μετανοῆτε, πάντες ὡσαύτως ἀπολεῖσθε.
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ei vaan sanon teille mutta ellette muuta mieltänne kaikki samoin tuhoudutte
TKIS 3 Eivät suinkaan, sanon teille, mutta ellette muuta mieltänne, niin te kaikki samoin hukutte.

FiSTLK2017 3. Eivät, sanon teille, mutta ellette muuta mieltänne, samoin te kaikki hukutte.
Biblia1776 3. Ei suinkaan, sanon minä teille, vaan ellette paranna teitänne, niin te kaikki niin
hukkaan tulette.
CPR1642 3. Ei sanon minä: waan ellet te paranna teitän nijn te caicki näin huckan tuletta
UT1548 3. Ei/ ma mine/ Wan ellei te paranna teiten/ nin te caiki samalmoto huckan tuletta/
Ei / sanon minä/ Waan ellei te paranna teitän/ niin te kaikki samalla muotoa hukkaat tulette/
Ref2016NTSve 3. Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er, ska ni alla på samma sätt gå
förlorade.
4
TR Scriverer 4. ἢ ἐκεῖνοι οἱ δέκα καὶ οκτώ, ἐφ’ οὓς ἔπεσεν ὁ πύργος ἐν τῷ Σιλωὰμ καὶ

ἀπέκτεινεν αὐτούς, δοκεῖτε ὅτι οὗτοι ὀφειλέται ἐγένοντο παρὰ πάντας ἀνθρώπους τοὺς
κατοικοῦντας ἐν Ἰερουσαλήμ;
Gr-East 4. ἢ ἐκεῖνοι οἱ δέκα καὶ ὀκτὼ, ἐφ’ οὓς ἔπεσεν ὁ πύργος ἐν τῷ Σιλωὰμ καὶ

ἀπέκτεινεν αὐτούς, δοκεῖτε ὅτι οὗτοι ὀφειλέται ἐγένοντο παρὰ πάντας τοὺς ἀνθρώπους
τοὺς κατοικοῦντας ἐν Ἱερουσαλήμ;
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TKIS 4 Tai ne kahdeksantoista, joitten päälle torni Siiloassa kaatui tappaen heidät. Luuletteko,
että nämä olivat kaikkia muita Jerusalemissa asuvia ihmisiä syyllisemmät?
FiSTLK2017 4. Tai ne kahdeksantoista, jotka saivat surmansa, kun torni Siloassa kaatui heidän
päälleen, luuletteko, että he olivat syyllisempiä kuin kaikki muut ihmiset, jotka asuvat
Jerusalemissa?
Biblia1776 4. Taikka luuletteko, että ne kahdeksantoistakymmentä, joiden päälle Siloan torni
lankesi ja tappoi heidät, olivat vialliset kaikkein ihmisten suhteen, jotka Jerusalemissa asuvat?
CPR1642 4. Taicka luulettaco että ne cahdexantoistakymmendä joiden päälle Silohan Torni
langeis ja tappoi olit wialliset caickein ihmisten suhten cuin Jerusalemis asuwat?

UT1548 4. Taicka lwlettako/ ette ne cadexantoistakymende ioinenga päle Torni Silohas langesi/
ia tappoi heijet/ olit wighaliset caikein Inhimisten ylitzen/ iotca Jerusalemis asuit?
Taikka luuletteko/ että ne kahdeksantoista kymmentä joinenka päälle torni Siloassa lankesi/ ja
tappoi heidät/ olit wialliset kaikkein ihmisten ylitsen/ jotka Jerusalemissa asuit?
Ref2016NTSve 4. Eller de arton som tornet i Siloam föll på och dödade, tror ni att de var större
syndare än alla andra människor som bor i Jerusalem?
5 TR Scriverer 5. οὐχί, λέγω ὑμῖν• ἀλλ’ ἐὰν μὴ μετανοῆτε, πάντες ὁμοίως ἀπολεῖσθε.
Gr-East 5. οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ’ ἐὰν μὴ μετανοήσητε, πάντες ὁμοίως ἀπολεῖσθε.
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ei vaan sanon teille mutta jos ette muuta mieltänne kaikki samalla lailla tuhoudutte

TKIS 5 Eivät suinkaan, sanon teille, mutta ellette muuta mieltänne, niin te kaikki samoin hukutte."
FiSTLK2017 5. Eivät, sanon teille, mutta ellette muuta mieltänne, samoin te kaikki hukutte."
Biblia1776 5. Ei suinkaan, sanon minä teille, vaan ellette paranna teitänne, niin te kaikki niin
hukkaan tulette.
CPR1642 5. Ei sanon minä waan ellet te paranna teitän nijn te caicki näin huckan tuletta.
UT1548 5. Ei/ ma mine/ Wan ellei te paranna teiten/ nin te caiki samalmoto huckan tuletta.
Ei/ sanon minä/ Waan ellei te paranna teitän/ niin te kaikki samalla muotoa hukkaan tulette.
Ref2016NTSve 5. Nej, säger jag er. Men om ni inte omvänder er, ska ni alla på samma sätt gå
förlorade.
6
TR Scriverer 6. ἔλεγε δὲ ταύτην τὴν παραβολήν• Συκῆν εἶχέ τις ἐν τῷ ἀμπελῶνι αὐτοῦ
πεφυτευμένην• καὶ ἦλθε καρπὸν ζητῶν ἐν αὐτῇ, καὶ οὐχ εὗρεν.
Gr-East 6. Ἔλεγεν δὲ ταύτην τὴν παραβολήν· Συκῆν εἶχέν τις ἐν τῷ ἀμπελῶνι αὐτοῦ
πεφυτευμένην, καὶ ἦλθε ζητῶν καρπὸν ἐν αὐτῇ, καὶ οὐχ εὗρεν.
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TKIS 6 Ja Hän puhui tämän vertauksen: "Eräällä miehellä oli viikunapuu istutettuna
viinitarhassaan. Hän tuli etsimään siitä hedelmää eikä löytänyt.
FiSTLK2017 6. Hän puhui tämän vertauksen: "Eräällä miehellä oli viikunapuu istutettuna
viinitarhassaan; ja hän tuli etsimään siitä hedelmää, mutta ei löytänyt.
Biblia1776 6. Mutta hän sanoi tämän vertauksen: yhdellä oli fikunapuu, hänen viinamäessänsä
istutettu, ja hän tuli etsein hedelmää hänestä ja ei löytänyt.
CPR1642 6. SAnoi hän myös tämän wertauxen: yhdellä oli Ficunapuu hänen wijnamäesäns
istutettu ja hän tuli ja edzei hedelmätä hänestä ja ei löytänyt.
UT1548 6. Sanoi hen mös temen Wertauxen. Yhdelle oli Ficuna pw/ hene' Winatarhasans
istutettu/ ia tuli ia etzi hedelmete henes/ ia ei leutenyt.
Sanoi hän myös tämän wertauksen. Yhdellä oli wiikunapuu/ hänen wiinatarhassansa istutettu/ ja
tuli ja etsi hedelmätä hänessä/ ja ei löytänyt.
Ref2016NTSve 6. Han berättade också denna liknelse: En man hade ett fikonträd planterat i sin
vingård och han kom och sökte frukt på det, men fann (ingen).
7
TR Scriverer 7. εἶπε δὲ πρὸς τὸν ἀμπελουργόν, Ἰδού, τρία ἔτη ἔρχομαι ζητῶν καρπὸν ἐν
τῇ συκῇ ταύτῃ, καὶ οὐχ εὑρίσκω• ἔκκοψον αὐτήν• ἱνατί καὶ τὴν γῆν καταργεῖ;
Gr-East 7. εἶπε δὲ πρὸς τὸν ἀμπελουργόν· ἰδοὺ τρία ἔτη ἔρχομαι ζητῶν καρπὸν ἐν τῇ
συκῇ ταύτῃ, καὶ οὐχ εὑρίσκω· ἔκκοψον αὐτήν· ἱνατί καὶ τὴν γῆν καταργεῖ;
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TKIS 7 Niin hän sanoi viinitarhurille: 'Katso, kolmena vuonna olen käynyt etsimässä hedelmää
tästä viikunapuusta enkä ole löytänyt. Hakkaa se pois. Miksi se vielä maata laihduttaa?'

FiSTLK2017 7. Hän sanoi viinitarhurille: 'Katso, kolmena vuotena olen käynyt etsimässä
hedelmää tästä viikunapuusta, mutta en ole löytänyt. Hakkaa se pois! Miksi se vielä laihduttaa
maata?'
Biblia1776 7. Niin hän sanoi viinamäen rakentajalle: katso, minä olen kolme vuotta tullut ja etsinyt
hedelmää tästä fikunapuusta, ja en löydä, hakkaa se pois: miksi se myös maata turmelee?
CPR1642 7. Nijn hän sanoi wijnamäen haldialle: cadzo jo minä olen colmetkin wuotta tullut ja
edzinyt hedelmätä tästä ficunapuusta ja en ole löytänyt hacka händä pois mixi hän maata estä?
UT1548 7. Nin sanoi hen Winatarha' Haltialle/ Catzos/ io colmet wootta mine olen tullut/ ia
etzinyt hedelmet teste Ficuna puust/ ia en leudhe/ Hacka hende pois/ mixi hen maata estepi?
Niin sanoi hän wiinatarhan haltijalle/ Katsos/ jo kolme wuotta minä olen tullut/ ja etsineet hedelmät
tästä wiikunapuusta/ ja en löydä/ Hakkaa häntä pois/ mikis hän maata estääpi?
Ref2016NTSve 7. Då sa han till vinodlaren: Se, i tre år har jag kommit och sökt frukt på detta
fikonträd utan att finna någon. Hugg ner det. Varför ska det också få suga ut jorden?
8
TR Scriverer 8. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς λέγει αὐτῷ, Κύριε, ἄφες αὐτὴν καὶ τοῦτο τὸ ἔτος, ἕως
ὅτου σκάψω περὶ αὐτήν, καὶ βάλω κοπρίαν•
Gr-East 8. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ· κύριε, ἄφες αὐτὴν καὶ τοῦτο τὸ ἔτος, ἕως ὅτου
σκάψω περὶ αὐτὴν καὶ βάλω κόπρια.
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TKIS 8 Mutta tämä vastasi ja sanoi hänelle: 'Herra, anna sen olla vielä tämä vuosi, niin kauan kuin
kaivan ja lannoitan maan sen ympäriltä.
FiSTLK2017 8. Mutta tämä vastasi ja sanoi hänelle: 'Herra, anna sen olla vielä tämä vuosi. Sillä
aikaa muokkaan ja lannoitan maan sen ympäriltä.
Biblia1776 8. Mutta hän vastasi ja sanoi hänelle: herra, anna hänen vielä tämä vuosi olla, niin
kauvan kuin minä kaivan hänen ympärinsä ja sonnitan:
CPR1642 8. Mutta hän wastais ja sanoi hänelle: HERra salli hänen wielä tämä wuosi olla
nijncauwan cuin minä caiwan ymbärins ja sonnitan hänen:
UT1548 8. Mutta hen wastasi ia sanoi henelle/ HERRA/ salli henen wielle tene woonna/
nincauuan quin mine caiuan henen ymberins ia sonnitan henen/

Mutta hän wastasi ja sanoi hänelle/ HERRA/ salli hänen wielä tätä wuonna/ niin kauan kuin minä
kauan hänen ympäriinsä ja sonnitan
lannoitan
hänen/
Ref2016NTSve 8. Men han svarade och sa till honom: Herre, låt det stå kvar även i år, tills jag har
grävt omkring det och gödslat (det).
9 TR Scriverer 9. κἂν μὲν ποιήσῃ καρπὸν• εἰ δὲ μήγε, εἰς τὸ μέλλον ἐκκόψεις αὐτήν.
Gr-East 9. κἂν μὲν ποιήσῃ καρπὸν· εἰ δὲ μήγε, εἰς τὸ μέλλον ἐκκόψεις αὐτήν.
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TKIS 9 Jospa* se tekee hedelmää, mutta ellei, hakkaa se ensi vuonna pois.'"
FiSTLK2017 9. Ehkä se ensi vuonna tekee hedelmää, mutta jos ei, niin hakkaa se pois.'"
Biblia1776 9. Jos hän sittekin hedelmän tekis; jollei, niin hakkaa se sitte pois.
CPR1642 9. Jos hän sijttekin hedelmöidzis: jollei nijn hacka händä sijtte pois.
UT1548 9. ios hen sijttekin hedelmeitzis/ iolleika/ nin hacka hende sijtte pois.
jos hän sittenkin hedelmäitsisi/ jolleika/ niin hakkaa häntä sitten pois.
Ref2016NTSve 9. Kanske det då ska bära frukt. Men om inte, kan du därefter hugga ner det.
10 TR Scriverer 10. Ἦν δὲ διδάσκων ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασι•
Gr-East 10. Ἦν δὲ διδάσκων ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασι.
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TKIS 10 Hän oli opettamassa eräässä synagoogassa sapattina.
FiSTLK2017 10. Hän oli opettamassa eräässä synagogassa sapattina.

Biblia1776 10. Mutta hän opetti sabbatina yhdessä synagogassa,
CPR1642 10. JA hän opetti Sabbathina yhdes Synagogas:
UT1548 10. Ja hen opetti Sabbathina yhdes Sinagogas/
Ja hän opetti Sabbathina yhdessä synagogassa/
Ref2016NTSve 10. Och han undervisade i en av synagogorna på sabbaten.
11
TR Scriverer 11. καὶ ἰδού, γυνὴ ἦν πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δέκα καὶ ὀκτώ, καὶ ἦν
συγκύπτουσα, καὶ μὴ δυναμένη ἀνακύψαι εἰς τὸ παντελές.
Gr-East 11. καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἦν πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δέκα καὶ ὀκτώ, καὶ ἦν
συγκύπτουσα καὶ μὴ δυναμένη ἀνακύψαι εἰς τὸ παντελές.
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TKIS 11 Katso, siellä oli nainen, jossa oli ollut sairauden* henki kahdeksantoista vuotta, ja hän oli
koukistunut ja täysin kykenemätön oikaisemaan itseään.
FiSTLK2017 11. Katso, siellä oli nainen, jossa oli ollut heikkouden henki kahdeksantoista vuotta.
Hän oli kumarassa eikä voinut suoristaa itseään.
Biblia1776 11. Ja katso, siellä oli vaimo, jolla oli sairauden henki kahdeksantoistakymmentä
vuotta ollu, ja kävi kumarruksissa, eikä voinut ikänä itsiänsä ojentaa.
CPR1642 11. Ja cadzo siellä oli yxi waimo jolla oli sairauden hengi cahdexan toistakymmendä
wuotta ollut ja oli rammittu eikä woinut päätäns ylösnosta.
UT1548 11. Ja catzos/ Yxi Waimo iolla oli Sairaudhen Hengi cadexantoistakymende wootta/ ia
se oli rammittu/ ia ei woinut pätens ylesoijenda.
Ja katsos/ Yksi waimo jolla oli sairauden henki kahdeksantoista kymmentä wuotta/ ja se oli
rammattu/ ja ei woinut päätänsä ylös ojentaa.
Ref2016NTSve 11. Och se, där var en kvinna som hade haft en sjukdomsande i arton år, och var
krokryggig och kunde inte räta på sig helt.

12
TR Scriverer 12. ἰδὼν δὲ αὐτὴν ὁ Ἰησοῦς προσεφώνησε, καὶ εἶπεν αὐτῇ, Γύναι,
ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου.
Gr-East 12. ἰδὼν δὲ αὐτὴν ὁ Ἰησοῦς προσεφώνησε καὶ εἶπεν αὐτῇ· Γύναι, ἀπολέλυσαι τῆς
ἀσθενείας σου·
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TKIS 12 Hänet nähdessään Jeesus kutsui hänet luokseen ja sanoi hänelle: "Nainen, olet päässyt
sairaudestasi*."
FiSTLK2017 12. Hänet nähdessään Jeesus kutsui hänet luokseen ja sanoi hänelle: "Nainen, olet
päässyt heikkoudestasi",
Biblia1776 12. Mutta kuin Jesus sen näki, kutsui hän hänen tykönsä ja sanoi hänelle: vaimo, sinä
olet päässyt taudistas.
CPR1642 12. Mutta cosca Jesus sen näki cudzui hän hänen tygöns ja sanoi hänelle: waimo ole
wapa sinun taudistas.
UT1548 12. Mutta coska Iesus sen näki/ cutzui hen henen tygens/ ia sanoi henelle/ Waimo/ ole
wapah sinun taudhistas.
Mutta koska Jesus sen näki/ kutsui hän hänen tykönsä/ ja sanoi hänelle/ Waimo/ ole wapaa sinun
taudistasi.
Ref2016NTSve 12. Men när Jesus såg henne, kallade han (henne) till (sig) och sa till henne:
Kvinna, du är fri från din sjukdom,
13
TR Scriverer 13. καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖρας• καὶ παραχρῆμα ἀνωρθώθη, καὶ ἐδόξαζε
τὸν Θεόν.
Gr-East 13. καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖρας· καὶ παραχρῆμα ἀνωρθώθη καὶ ἐδόξαζε τὸν
Θεόν.
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TKIS 13 Ja Hän pani kätensä* hänen päälleen, ja heti hän oikaisi itsensä suoraksi ja ylisti
Jumalaa.
FiSTLK2017 13. ja pani kätensä hänen päälleen. Heti nainen oikaisi itsensä suoraksi ja ylisti
Jumalaa.
Biblia1776 13. Ja hän pani kätensä hänen päällensä, ja kohta se ojensi ylös itsensä ja kiitti
Jumalaa.
CPR1642 13. Ja hän pani kätens hänen päällens ja cohta se ojensi idzens ja kijtti Jumalata.
UT1548 13. Ja pani kätens henen pälens. Ja cochta se itzens ylesoijensi ia kijtti Jumala.
Ja pani kätensä hänen päällensä. Ja kohta se itsensä ylös ojentaa ja kiittää Jumalaa.
Ref2016NTSve 13. och han lade händerna på henne, och genast rätade hon på sig och prisade
Gud.
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TR Scriverer 14. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος, ἀγανακτῶν ὅτι τῷ σαββάτῳ

ἐθεράπευσεν ὁ Ἰησοῦς, ἔλεγε τῷ ὄχλῳ, Ἓξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι• ἐν
ταύταις οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε, καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου.
Gr-East 14. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος, ἀγανακτῶν ὅτι τῷ σαββάτῳ ἐθεράπευσεν ὁ
Ἰησοῦς, ἔλεγε τῷ ὄχλῳ· Ἓξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι· ἐν ταύταις οὖν
ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε, καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου.
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TKIS 14 Mutta synagoogan esimies, joka närkästyi siitä, että Jeesus paransi sapattina, alkoi
puhua ja sanoi kansalle: "Kuusi päivää on, joina sopii työtä tehdä. Tulkaa siis niinä päivinä
parannettaviksi älkääkä sapatinpäivänä."
FiSTLK2017 14. Mutta synagogan esimies, joka närkästyi siitä, että Jeesus paransi sapattina,
rupesi puhumaan ja sanoi kansalle: "Kuusi päivää on, joina tulee tehdä työtä. Tulkaa siis niinä
päivinä parannuttamaan itseänne, älkääkä sapatinpäivänä."
Biblia1776 14. Niin vastasi synagogan päämies ja närkästyi, että Jesus paransi sabbatina, ja
sanoi kansalle: kuusi päivää ovat, joina sopii työtä tehdä; niinä te tulkaat ja antakaat teitä
parantaa, ja ei sabbatin päivänä.
CPR1642 14. Nijn Synagogan Päämies närkästyi että Jesus paransi Sabbathina ja sanoi
Canssalle: cuusi päiwä owat joina sopi työtä tehdä nijnä te tulcat ja andacat teitän parata ja ei
Sabbathina.
UT1548 14. Nin wastasi Sinagogan Pämies/ ia närckestyi ette Iesus paransi Sabbathina/ ia sanoi
Canssalle/ Cwsi peiue ouat ioina sopi tötetedhe/ nijne tulcat sis ia andacat teiten paratta/ ia ei
Sabbathina.
Niin wastasi synagogan päämies/ ja närkästyi että Jesus paransi Sabbathina/ ja sanoi kansalle/
Kuusi päiwää owat joina sopii työtä tehdä/ niinä tulkaat siis ja antakaat teitän parattaa/ ja ei
Sabbattina.
Ref2016NTSve 14. Men synagogföreståndaren, som var vred över att Jesus botade på sabbaten,
tog till orda och sa till folket: Det är sex dagar på vilka man ska arbeta. Kom därför för att bli
botade på dem och inte på sabbatsdagen.
15
TR Scriverer 15. ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ ὁ Κύριος, καὶ εἶπεν, Ὑποκριτά, ἕκαστος ὑμῶν τῷ
σαββάτῳ οὐ λύει τὸν βοῦν αὑτοῦ ἢ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς φάτνης, καὶ ἀπαγαγὼν ποτίζει;
Gr-East 15. ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ ὁ Κύριος καὶ εἶπεν· Ὑποκριτά· ἕκαστος ὑμῶν τῷ
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TKIS 15 Niin* Herra vastasi hänelle ja sanoi: "Tekopyhät, eikö jokainen teistä sapattina päästä
härkäänsä tai aasiansa seimestä ja vie juomaan?
FiSTLK2017 15. Mutta Herra vastasi hänelle ja sanoi: "Sinä tekopyhä, eikö jokainen teistä
sapattina päästä härkäänsä tai aasiaan seimestä ja vie sitä juomaan?
Biblia1776 15. Niin vastasi häntä Herra ja sanoi: sinä ulkokullattu! eikö kukin teistä päästä
nautaansa eli aasiansa sabbatina seimestä ja johdata juomaan?
CPR1642 15. Nijn wastais händä HERra ja sanoi: sinä ulcocullattu eikö cukin teistä päästä
nautans eli Asians Sabbathina seimestä ja johdata juomalle?
UT1548 15. Nin wastasi hende HERRA ia sanoi/ Sine vlcokullattu/ Eikö itzecukin teiste päste
henen Nautans eli Asins Sabbathina seimeste ia iohdata iomalle?
Niin wastasi häntä HERRA ja sanoi/ Sinä ulkokullattu/ Eikö itsekukin teistä päästää hänen nautansa
eli aasinsa Sabbathina seimestä ja johdata lomalle?
Ref2016NTSve 15. Då svarade Herren honom och sa: Hycklare, löser inte var och en av er på
sabbaten sin oxe eller åsna från krubban och leder bort för att vattna (den)?
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TR Scriverer 16. ταύτην δέ, θυγατέρα Ἀβραὰμ οὖσαν, ἣν ἔδησεν ὁ Σατανᾶς, ἰδού, δέκα
καὶ ὀκτὼ ἔτη, οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου;
Gr-East 16. ταύτην δὲ, θυγατέρα Ἀβραὰμ οὖσαν, ἣν ἔδησεν ὁ σατανᾶς ἰδοὺ δέκα καὶ
ὀκτὼ ἔτη, οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου;
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TKIS 16 Eikö siis tätä, joka on Aabrahamin tytär ja jota saatana on pitänyt sidottuna, katso,
kahdeksantoista vuotta, olisi pitänyt päästää siitä siteestä sapatinpäivänä?"
FiSTLK2017 16. Tätä naista, joka on Aabrahamin tytär ja jota saatana on pitänyt sidottuna, katso,
jo kahdeksantoista vuotta, tätäkö ei olisi pitänyt päästää siitä siteestä sapatinpäivänä?"
Biblia1776 16. Eikö myös tämä Abrahamin tytär pitäisi sabbatina päästettämän tästä siteestä,
jonka, katso, saatana on kahdeksantoistakymmentä vuotta sitonut?
CPR1642 16. Eikö myös pidäis tämä Abrahamin tytär Sabbathina päästettämän tästä sitestä jolla
Sathan on jo cahdexantoistakymmendä wuotta sitonut?
UT1548 16. Eikö mös pideis teme Abrahamin Tyter Sabbathina pästettemen teste siteeste/ iolla
Sathanas on io cadhexantoistakymende wootta henen sitonut?
Eikö myös pitäisi tämä Abrahamin tytär Sabbathina päästettämän tästä siteestä/ jolla satanas on jo
kahdeksantoista kymmentä wuotta hänen sitonut?
Ref2016NTSve 16. Och denna (kvinna), som är en Abrahams dotter, och som Satan har hållit
bunden – tänk på det – (nu) i arton år, borde hon inte få bli löst från denna boja på
sabbatsdagen?
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TR Scriverer 17. καὶ ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ, κατῃσχύνοντο πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ•
καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις ὑπ’ αὐτοῦ.
Gr-East 17. καὶ ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ κατῃσχύνοντο πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ, καὶ
πᾶς ὁ ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις ὑπ’ αὐτοῦ.
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TKIS 17 Hänen näin sanoessaan kaikki Hänen vastustajansa häpesivät, ja kaikki kansa iloitsi
kaikista niistä erinomaisista teoista, joita Hän teki.
FiSTLK2017 17. Hänen näin sanoessaan kaikki hänen vastustajansa häpesivät, ja kaikki kansa
iloitsi kaikista niistä valtavista teoista, joita hän teki.
Biblia1776 17. Ja kuin hän näitä sanoi, niin häpesivät kaikki, jotka häntä vastaan olivat. Ja kaikki
kansa iloitsi kaikista kunniallisista töistä, joita häneltä tehtiin.
CPR1642 17. Ja cuin hän näitä sanoi nijn häpeisit caicki jotca händä wastan olit. Ja caicki
Canssa iloidzi caikista cunnialisista töistä cuin häneldä tehtin.
UT1548 17. Ja quin hen neite sanoi/ nin caiki häpeisit iotca hende wastanseisoit. Ja caiki Canssa
iloitzi caikein cunnialisten Töiden ylitze iotca henelde techtin.
Ja kuin hän näitä sanoi/ niin kaikki häpeäisit jotka häntä wastaan seisoit. Ja kaikki kansa iloitsi
kaikkein kunniallisten töiden ylitse jotka häneltä tehtiin.
Ref2016NTSve 17. När han hade sagt detta skämdes alla hans motståndare, och allt folket
gladde sig över allt det underbara som gjordes genom honom.
18
TR Scriverer 18. Ἔλεγε δέ, Τίνι ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ; καὶ τίνι ὁμοιώσω
αὐτήν;
Gr-East 18. Ἔλεγε δὲ· Τίνι ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, καὶ τίνι ὁμοιώσω αὐτήν;
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TKIS 18 Niin Hän sanoi: "Minkä kaltainen on Jumalan valtakunta ja mihin sen vertaisin?
FiSTLK2017 18. Hän sanoi: "Minkä kaltainen on Jumalan valtakunta, ja mihin sen vertaan?
Biblia1776 18. Niin hän sanoi: kenenkä vertainen on Jumalan valtakunta, ja kenenkä kaltaiseksi
minä sen teen?
CPR1642 18. NIjn hän sanoi: kenengä wertainen on Jumalan waldacunda ja kenengä caltaisexi
minä sen teen?
UT1548 18. Nin hen sis sanoi/ Kenenge Wertainen on Jumalan waldakunda/ Ja kenenge
caltaisexi mine sen teen?
Niin hän siis sanoi/ Kenenkä wertainen on Jumalan waltakunta/ Ja kenenkä kaltaiseksi minä sen
teen?
Ref2016NTSve 18. Sedan sa han: Vad är Guds rike likt? Och med vad ska jag likna det?
19
TR Scriverer 19. ὁμοία ἐστὶ κόκκῳ σινάπεως, ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔβαλεν εἰς κῆπον
ἑαυτοῦ• καὶ ηὔξησε, καὶ ἐγένετο εἰς δένδρον μέγα, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ
κατεσκήνωσεν ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ.
Gr-East 19. ὁμοία ἐστὶ κόκκῳ σινάπεως, ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔβαλεν εἰς κῆπον ἑαυτοῦ·

καὶ ηὔξησε καὶ ἐγένετο εἰς δένδρον μέγα, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατεσκήνωσεν ἐν
τοῖς κλάδοις αὐτοῦ.
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TKIS 19 Se on sinapinsiemenen kaltainen, jonka mies otti ja kylvi puutarhaansa. Se kasvoi ja siitä
tuli (iso) puu, ja taivaan linnut tekivät pesänsä sen oksille."
FiSTLK2017 19. Se on sinapinsiemenen kaltainen, jonka mies otti ja kylvi puutarhaansa. Se
kasvoi, ja siitä tuli puu, ja taivaan linnut tekivät pesänsä sen oksille."
Biblia1776 19. Se on sinapin siemenen vertainen, jonka ihminen otti ja kylvi yrttitarhaansa; ja se
kasvoi ja tuli suureksi puuksi ja taivaan linnut tekivät pesänsä sen oksille.
CPR1642 19. Se on Sinapin siemenen wertainen jonga ihminen otti ja kylwi krydimaahans ja se
caswoi ja tuli suurexi puuxi ja Taiwan linnut pesiwät sen oxisa.
UT1548 19. Se on Sinapin siemenen wertainen/ ionga Inhiminen otti/ ia kylui henen Yrttitarhans/
ia se caswoi ia tuli swrexi puuxi/ ia Linnut Taiuas alda pesiuet sen oxain ala.
Se on sinapin siemenen wertainen/ jonka ihminen otti/ ja kylwi hänen yrttitarhaansa/ ja se kaswoi ja
tuli suureksi puuksi/ ja linnut taiwasalta pesiwät sen oksain alla. Ja taas hän sanoi/ Kenenkä
wertaiseksi minä Jumalan waltakunnan teen?
Ref2016NTSve 19. Det är likt ett senapskorn, som en man tog och planterade i sin trädgård. Och
det växte och blev ett stort träd, och himlens fåglar byggde bon bland grenarna.
20 TR Scriverer 20. καὶ πάλιν εἶπε, Τίνι ὁμοιώσω τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ;
Gr-East 20. Πάλιν εἶπε· Τίνι ὁμοιώσω τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ;
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TKIS 20 Taas Hän sanoi: "Mihin vertaisin Jumalan valtakunnan?
FiSTLK2017 20. Taas hän sanoi: "Mihin vertaan Jumalan valtakunnan?
Biblia1776 20. Ja hän taas sanoi: kenenkä vertaiseksi minä Jumalan valtakunnan teen?
CPR1642 20. JA hän taas sanoi: kenengä wertaisexi minä Jumalan waldacunnan teen?
UT1548 20. Ja taas hen sanoi/ Kenenge Wertaisexi mine Jumalan Waldakunnan teen? hen wasta
ia sanopi teille/ Em mine teite tunne custa te oletta.
Ja taas hän sanoi/ Kenenkä wertaiseksi minä Jumalan waltakunnan teen? hän wastaa ja sanoopi
teille/ En minä teitä tunne kusta te olette.
Ref2016NTSve 20. Och han sa på nytt: Vad ska jag likna Guds rike med?
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TR Scriverer 21. ὁμοία ἐστὶ ζύμῃ, ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία,
ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον.
Gr-East 21. ὁμοία ἐστὶ ζύμῃ, ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἔκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία, ἕως οὗ
ἐζυμώθη ὅλον.
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TKIS 21 Se on hapatuksen kaltainen, jonka nainen otti ja sekoitti kolmeen vakalliseen jauhoja,
kunnes kaikki happani."
FiSTLK2017 21. Se on hapatteen kaltainen, jonka nainen otti ja sekoitti kolmeen vakalliseen
vehnäjauhoja, kunnes kaikki happani."
Biblia1776 21. Se on hapatuksen kaltainen, jonka vaimo otti, ja pani sen kolmeen jauhovakkaan,
siihenasti kuin se kaikki happani.
CPR1642 21. Se on hapatuxen caldainen jonga yxi waimo otti ja pani sen colmen jauhowacan
secan sijhenasti cuin se caicki happani.
UT1548 21. Se on Hapatoxen caltainen/ ionga yxi Waimo otti/ ia pani sen colmen wacan iauhoin
secaan/ siehenasti quin se caiki hapansi.
Se on hapatuksen kaltainen/ jonka yksi waimo otti/ ja pani sen kolmen wakan jauhoin sekaan/
siihen asti kuin se kaikki hapansi.
Ref2016NTSve 21. Det är likt en surdeg, som en kvinna tog och gömde i tre mått mjöl tills
alltsammans blev syrat.
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TR Scriverer 22. Καὶ διεπορεύετο κατὰ πόλεις καὶ κώμας διδάσκων, καὶ πορείαν

ποιούμενος εἰς Ἱερουσαλήμ
Gr-East 22. Καὶ διεπορεύετο κατὰ πόλεις καὶ κώμας διδάσκων καὶ πορείαν ποιούμενος
εἰς Ἱεροσαλήμ.
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TKIS 22 Hän vaelsi kaupungista kaupunkiin ja kylästä kylään opettaen ja kulkien Jerusalemia
kohti.
FiSTLK2017 22. Hän vaelsi kaupungista kaupunkiin ja kylästä kylään ja opetti kulkien
Jerusalemia kohti.
Biblia1776 22. Ja hän vaelsi kaupunkien ja kyläin kautta opettain, ja matkusti Jerusalemia päin.
CPR1642 22. Ja hän waelsi Caupungeita ja kyliä ja opetti ja matcusti Jerusalemi päin.
UT1548 22. Ja hen waelsi Caupungeite ia Kylie mödhen ia opetti/ Ja matkusti Jerusalemin pein.
Ja hän waelsi kaupungeita ja kyliä myöten ja opetti/ Ja matkusti Jerusalemiin päin.
Ref2016NTSve 22. Och han vandrade genom städer och byar och undervisade på sin färd mot
Jerusalem.
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TR Scriverer 23. εἶπε δέ τις αὐτῷ, Κύριε, εἰ ὀλίγοι οἱ σωζόμενοι; ὁ δὲ εἶπε πρὸς αὐτούς,
Gr-East 23. εἶπε δέ τις αὐτῷ· Κύριε, εἰ ὀλίγοι οἱ σῳζόμενοι; ὁ δὲ εἶπε πρὸς αὐτούς·
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TKIS 23 Joku kysyi Häneltä: "Herra, onko niitä vähän, jotka pelastuvat?" Niin Hän sanoi heille:
FiSTLK2017 23. Joku kysyi häneltä: "Herra, onko niitä vähän, jotka pelastuvat?" Hän sanoi heille:
Biblia1776 23. Niin sanoi yksi hänelle: Herra, vähäkö niitä on, jotka autuaaksi tulevat? Ja hän
sanoi heille:
CPR1642 23. NIjn sanoi yxi hänelle: HERra wähäköstä nijtä on cuin autuaxi tulewat?

UT1548 23. Nin sanoi yxi henelle/ HERRA/ Wähekö nijte on iotca wapadhetan? Nin sanoi hen
heille/
Niin sanoi yksi hänelle/ HERRA/ Wähäkö niitä on jotka wapahdetaan? Niin sanoi hän heille/
Ref2016NTSve 23. Och någon sa till honom: Herre, är de få som blir frälsta? Då sa han till dem:
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TR Scriverer 24. Ἀγωνίζεσθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς πύλης• ὅτι πολλοί, λέγω ὑμῖν,
ζητήσουσιν εἰσελθεῖν, καὶ οὐκ ἰσχύσουσιν.
Gr-East 24. Ἀγωνίζεσθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς πύλης· ὅτι πολλοί, λέγω ὑμῖν,
ζητήσουσιν εἰσελθεῖν καὶ οὐκ ἰσχύσουσιν.
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TKIS 24 ”Kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta, sillä monet, sanon teille, yrittävät
päästä sisälle, mutta eivät kykene.
FiSTLK2017 24. "Kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta portista, sillä monet, sanon teille,
koettavat päästä sisälle, mutta eivät voi.
Biblia1776 24. Pyytäkäät ahtaasta portista mennä sisälle, sillä monta on, sanon minä teille, jotka
pyytävät mennä sisälle, ja ei taida.
CPR1642 24. Hän sanoi heille: pyytäkät ahtasta portista mennä sisälle? sillä monda on ( sanon
minä teille ) jotca pyytäwät mennä sisälle ja ei woi.
UT1548 24. Kiluoittacat sen achtan portin cautta siselkeudhe/ Sille ette mo'da ouat
sanon mine teille
iotca pyteuet siselkieudhe/ ia eiuet woi.
Kilwoittakaa sen ahtaan portin kautta sisälle käydä/ Sillä että monta owat/
sanon minä teille jotka pyytäwät sisälle käydä/ ja eiwät woi
Ref2016NTSve 24. Kämpa för att komma in genom den trånga porten. För jag säger er, många
ska söka att komma in men ska inte kunna det.
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TR Scriverer 25. ἀφ’ οὗ ἂν ἐγερθῇ ὁ οἰκοδεσπότης καὶ ἀποκλείσῃ τὴν θύραν, καὶ ἄρξησθε
ἔξω ἑστάναι καὶ κρούειν τὴν θύραν, λέγοντες, Κύριε, Κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν• καὶ
ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑμῖν, Οὐκ οἶδα ὑμᾶς, πόθεν ἐστέ•
Gr-East 25. ἀφ’ οὗ ἂν ἐγερθῇ ὁ οἰκοδεσπότης καὶ ἀποκλείσῃ τὴν θύραν, καὶ ἄρξησθε ἔξω
ἑστάναι καὶ κρούειν τὴν θύραν λέγοντες· Κύριε Κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν· καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ
ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ.
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TKIS 25 Sen jälkeen kun isäntä on noussut ja sulkenut oven ja te alatte seistä ulkona ja kolkuttaa
oveen sanoen: 'Herra, (Herra,) avaa meille', hän vastaa ja sanoo teille: 'En tunne teitä, mistä olette.'
FiSTLK2017 25. Sen jälkeen kun perheenisäntä on noussut ja sulkenut oven ja rupeatte
seisomaan ulkona ja kolkuttamaan ovea sanoen: 'Herra, avaa meille', hän vastaa ja sanoo teille:
'En tunne teitä enkä tiedä, mistä olette.'
Biblia1776 25. Kuin perheenisäntä on noussut ja oven sulkenut, ja te rupeette ulkona seisomaan
ja oven päälle kolkuttamaan ja sanomaan: Herra, Herra, avaa meille! ja hän vastaa ja sanoo teille:
en minä teitä tunne, kusta te olette;
CPR1642 25. Cosca Perhenisändä on nosnut ja owen sulkenut nijn teidän pitä ulcona seisoman
ja owen päälle colcuttaman ja sanoman: Herra Herra awa meille: ja hän wasta ja sano teille: en
minä teitä tunne custa te oletta.
UT1548 25. Coska nyt Perenisende on ylesnosnut/ ia ouen sulkenut/ Nin te rupiat
vlconseisoman/ ia ouen päle colkuttaman ia sanoman/ HERRA/ HERRA/ aua meille. Ja
Koska nyt perheenisäntä on ylös noussut/ ja owen sulkenut/ Niin te rupeat ulkona seisomaan/ ja
owen päälle kolkuttamaan ja sanomaan/ HERRA/ HERRA/ awaa meille.

Ref2016NTSve 25. När väl husets herre har stigit upp och stängt dörren, och ni står utanför och
börjar bulta på dörren och säger: Herre, Herre, öppna för oss, så ska han svara och säga till er:
Jag känner er inte, varifrån är ni?
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TR Scriverer 26. τότε ἄρξεσθε λέγειν, Ἐφάγομεν ἐνώπιόν σου καὶ ἐπίομεν, καὶ ἐν ταῖς
πλατείαις ἡμῶν ἐδίδαξας.
Gr-East 26. τότε ἄρξεσθε λέγειν· ἐφάγομεν ἐνώπιόν σου καὶ ἐπίομεν, καὶ ἐν ταῖς
πλατείαις ἡμῶν ἐδίδαξας·
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TKIS 26 Silloin te alatte sanoa: ’Me söimme ja joimme sinun edessäsi, ja meidän kaduillamme
sinä opetit.’
FiSTLK2017 26. Silloin alatte sanoa: 'Mehän söimme ja joimme sinun seurassasi, ja meidän
kaduillamme sinä opetit.'
Biblia1776 26. Niin te rupeette sanomaan: me olemme syöneet ja juoneet sinun edessäs, ja
meidän kaduillamme sinä opetit.
CPR1642 26. Nijn te rupiatte sanoman: me olemma syönet ja juonet sinun edesäs ja catuilla sinä
meitä opetit.
UT1548 26. Nin te rupiat sanoman/ Me olema sönyet ia ionuet sinun edeses/ ia catuilla sine
meite opetit.
Niin te rupeat sanomaan/ Me olemme syöneet ja juoneet sinun edessäsi/ ja kaduilla sinä meitä
opetit.
Ref2016NTSve 26. Då ska ni börja säga: Vi åt och drack med dig, och du undervisade på våra
gator.
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TR Scriverer 27. καὶ ἐρεῖ, Λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ• ἀπόστητε ἀπ’ ἐμοῦ
πάντες οἱ ἐργάται τῆς ἀδικίας.
Gr-East 27. καὶ ἐρεῖ· λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ· ἀπόστητε ἀπ’ ἐμοῦ πάντες οἱ
ἐργάται τῆς ἀδικίας.
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TKIS 27 Mutta hän on lausuva: ’Sanon teille, etten tunne teitä — mistä olette. Menkää pois luotani,
kaikki te väärintekijät.'
FiSTLK2017 27. Mutta hän lausuu: 'Sanon teille: en tiedä, mistä olette. Menkää pois luotani, kaikki
vääryyden tekijät.'
Biblia1776 27. Ja hän on sanova: minä sanon teille: en minä teitä tunne, kusta te olette; menkäät
pois minun tyköäni, kaikki te väärintekiät.
CPR1642 27. Ja hän on wastawa: minä sanon teille: en minä teitä tunne custa te oletta mengät
pois minun tyköni caicki te pahantekiät.
UT1548 27. Ja henen pite sanoman/ Mine sanon teille/ Em mine teite tunne custa te oletta/
Poismenget minun tykeni caiki te Pahointekiet/
Ja hänen pitää sanoman/ Minä sanon teille/ En minä teitä tunne kusta te olette/ Pois menkäät
minun tyköäni kaikki te pahointekijät/
Ref2016NTSve 27. Men han ska säga: Jag säger er, jag känner er inte, varifrån är ni? Gå bort ifrån
mig, alla (ni) arbetare i orättfärdighetens (tjänst).
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TR Scriverer 28. ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, ὅταν ὄψησθε Ἀβραὰμ

καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ καὶ πάντας τοὺς προφήτας ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ, ὑμᾶς δὲ
ἐκβαλλομένους ἔξω.
Gr-East 28. ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, ὅταν ὄψεσθε Ἀβραὰμ καὶ

Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ καὶ πάντας τοὺς προφήτας ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ, ὑμᾶς δὲ
ἐκβαλλομένους ἔξω,
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TKIS 28 Siellä on itku ja hammasten kiristys, kun näette Aabrahamin ja lisakin ja Jaakobin ja
kaikki profeetat Jumalan valtakunnassa, mutta itsenne ulos heitettyinä.
FiSTLK2017 28. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys, kun näette Aabrahamin, Iisakin ja
Jaakobin ja kaikkien profeettojen olevan Jumalan valtakunnassa, mutta huomaatte itsenne
heitetyiksi ulos.
Biblia1776 28. Siellä pitää oleman itku ja hammasten kiristys, kuin te näette Abrahamin ja Isaakin
ja Jakobin ja kaikki prophetat Jumalan valtakunnassa, mutta itsenne ajettavan ulos.
CPR1642 28. Siellä pitä oleman itcu ja hammasten kiristys cosca te näettä Abrahamin ja Isaachin
ja Jacobin ja caicki Prophetat Jumalan waldacunnas mutta teitänne ulosajettawan.
UT1548 28. Sielle pite olema' idku ia Hamban kiristus/ coska te näette Abrahamin ia Isaachin ia
Jacobin/ ia caiki Prophetat Jumalan waldakunnas/ mutta teidene vlosaiettauan.
Siellä pitää oleman itku ja hammasten kiristys/ koska te näette Abrahamin ja Isachin ja Jakobin/ ja
kaikki prophetat Jumalan waltakunnassa/ mutta teitänne ulos ajettawan.
Ref2016NTSve 28. Där ska vara gråt och tandagnisslan, när ni ser Abraham, Isak och Jakob och
alla profeterna i Guds rike, men ni själva har blivit utkastade.
29
TR Scriverer 29. καὶ ἥξουσιν ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν, καὶ ἀπὸ βορρᾶ καὶ νότου, καὶ
ἀνακλιθήσονται ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ.
Gr-East 29. καὶ ἥξουσιν ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν καὶ ἀπὸ βορρᾶ καὶ νότου, καὶ
ἀνακλιθήσονται ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ.
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TKIS 29 Ja pelastetut* saapuvat idästä ja lännestä ja pohjoisesta ja etelästä ja aterioivat
Jumalan valtakunnassa.
FiSTLK2017 29. Tulijoita saapuu idästä ja lännestä sekä pohjoisesta ja etelästä, ja he aterioivat
Jumalan valtakunnassa.

Biblia1776 29. Ja heidän pitää tuleman idästä ja lännestä, pohjoisesta ja etelästä, ja Jumalan
valtakunnassa istuman.
CPR1642 29. Ja heidän pitä tuleman idäst ja lännest pohjaisest ja eteläst ja Jumalan
waldacunnas istuman.
UT1548 29. Ja heiden pite tuleman Idest ia Lennest/ pohiasest ia Etelest/ ia Jumalan
Waldakunnas Istuman.
Ja heidän pitää tuleman idästä ja lännestä/ pohjoisesta ja etelästä/ ja Jumalan waltakunnassa
istuman.
Ref2016NTSve 29. Och de ska komma från öster och väster och från norr och söder och sitta till
bords i Guds rike.
30
TR Scriverer 30. καὶ ἰδού, εἰσὶν ἔσχατοι οἳ ἔσονται πρῶτοι, καὶ εἰσὶ πρῶτοι οἳ ἔσονται
ἔσχατοι.
Gr-East 30. καὶ ἰδοὺ εἰσιν ἔσχατοι οἳ ἔσονται πρῶτοι, καὶ εἰσὶ πρῶτοι οἳ ἔσονται
ἔσχατοι.
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TKIS 30 Katso, on viimeisiä, jotka tulevat ensimmäisiksi, ja on ensimmäisiä, jotka tulevat
viimeisiksi."
FiSTLK2017 30. Katso, on viimeisiä, jotka tulevat ensimmäisiksi, ja on ensimmäisiä, jotka tulevat
viimeisiksi."
Biblia1776 30. Ja katso, ne ovat viimeiset, jotka tulevat ensimäsiksi, ja ne ovat ensimäiset, jotka
tulevat viimeisiksi.
CPR1642 (29) Ja cadzo ne owat wijmeiset jotca tulewat ensimäisixi ja ne owat ensimäiset jotca
tulewat wijmeisixi.
UT1548 30. Ja catzo/ Ne ouat wijmeiset/ iotca tuleuat ensimeisixi/ ia ne ouat ensimeiset/ iotca
tuleuat wimeisixi.
Ja katso/ Ne owat wiimeiset/ jotka tulewat ensimmäisiksi/ ja ne owat ensimmäiset/ jotka tulewat
wiimeisiksi.

Ref2016NTSve 30. Och se, några av de sista ska bli de första och några av de första ska bli de
sista.
31
TR Scriverer 31. Ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρα προσῆλθόν τινες Φαρισαῖοι, λέγοντες αὐτῷ, Ἔξελθε
καὶ πορεύου ἐντεῦθεν, ὅτι Ἡρώδης θέλει σε ἀποκτεῖναι.
Gr-East 31. Ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ προσῆλθόν τινες Φαρισαῖοι λέγοντες αὐτῷ· Ἔξελθε καὶ
πορεύου ἐντεῦθεν, ὅτι Ἡρῴδης θέλει σε ἀποκτεῖναι.
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TKIS 31 *Samana päivänä* tuli Hänen luokseen muutamia fariseuksia, ja he sanoivat Hänelle:
"Lähde ja mene pois täältä, sillä Herodes tahtoo tappaa sinut."
FiSTLK2017 31. Samalla hetkellä tuli hänen luokseen muutamia fariseuksia, ja he sanoivat
hänelle: "Lähde ja mene täältä pois, sillä Herodes tahtoo tappaa sinut."
Biblia1776 31. Sinä päivänä tulivat muutamat Pharisealaiset ja sanoivat hänelle: lähde ulos ja
mene täältä pois; sillä Herodes tahtoo sinua tappaa.
CPR1642 30. SInä päiwänä tulit muutamat Phariseuxist ja sanoit hänelle: riennä ja mene tääldä
pois: sillä Herodes tahto sinua tappa.
UT1548 31. Samana peiuene edeskeuit mutomat Phariseusist/ ia sanoit henelle/ Rienne/ ia mene
telde pois/ Sille ette Herodes tachto sinun tappa.
Samana päiwänä edeskäwit muutamat phariseuksista/ ja sanoit hänelle/ Riennä/ ja mene täältä
pois/ Sillä että Herodes tahtoo sinun tappaa.
Ref2016NTSve 31. Samma dag kom några fariseer fram och sa till honom: Gå härifrån och lämna
denna plats, för Herodes vill döda dig.
32
TR Scriverer 32. καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες εἴπατε τῇ ἀλώπεκι ταύτῃ, Ἰδού, ἐκβάλλω
δαιμόνια καὶ ἰάσεις ἐπιτελῶ σήμερον καὶ αὔριον, καὶ τῇ τρίτῃ τελειοῦμαι.
Gr-East 32. καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Πορευθέντες εἴπατε τῇ ἀλώπεκι ταύτῃ· ἰδοὺ ἐκβάλλω
δαιμόνια καὶ ἰάσεις ἐπιτελῶ σήμερον καὶ αὔριον, καὶ τῇ τρίτῃ τελειοῦμαι·
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TKIS 32 Hän sanoi heille: "Menkää ja sanokaa sille ketulle: 'Katso, minä ajan ulos riivaajia ja
parannan sairaita tänään ja huomenna, ja kolmantena päivänä pääsen määräni päähän.'
FiSTLK2017 32. Hän sanoi heille: "Menkää ja sanokaa sille ketulle: 'Katso, ajan ulos riivaajia ja
parannan sairaita tänään ja huomenna, ja kolmantena päivänä tulen määränpäähän.'
Biblia1776 32. Ja hän sanoi heille: menkäät ja sanokaat sille ketulle: katso, minä ajan ulos
perkeleitä, ja parannan tänäpänä ja huomenna, ja kolmantena päivänä minä lopetetaan.
CPR1642 31. Hän sanoi heille: mengät ja sanocat sille ketulle cadzo minä ulosajan Perkeleitä ja
parannan tänäpän ja huomena ja colmandena päiwänä minä lopetan.
UT1548 32. Ja hen sanoi heille/ Menget ia sanocat sille Ketulle/ Catzos/ mine vlosaian Perkeleit/
ia parannan tenepene ia home'na/ ia colman peiuen mine loputetaa'.
Ja hän sanoi hänelle/ Menkäät ja sanokaat sille ketulle/ Katsos/ minä ulos ajan perkeleet/ ja
parannan tänäpänä ja huomenna/ ja kolmen päiwänä minä lopetetaan.
Ref2016NTSve 32. Då sa han till dem: Gå och hälsa den räven: Se, jag driver ut onda andar och
botar i dag och i morgon, och på tredje (dagen) är jag färdig.
33
TR Scriverer 33. πλὴν δεῖ με σήμερον καὶ αὔριον καὶ τῇ ἐχομένῃ πορεύεσθαι• ὅτι οὐκ
ἐνδέχεται προφήτην ἀπολέσθαι ἔξω Ἰερουσαλήμ.
Gr-East 33. πλὴν δεῖ με σήμερον καὶ αὔριον καὶ τῇ ἐχομένῃ πορεύεσθαι, ὅτι οὐκ
ἐνδέχεται προφήτην ἀπολέσθαι ἔξω Ἱερουσαλήμ.
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TKIS 33 Kuitenkin minun pitää vaeltaa tänään ja huomenna ja seuraavana päivänä, sillä ei sovi
että profeetta saa surmansa muualla kuin Jerusalemissa.
FiSTLK2017 33. Kuitenkin minun pitää vaeltaa tänään, huomenna ja ylihuomenna, sillä ei sovi,
että profeetta saa surmansa muualla kuin Jerusalemissa.
Biblia1776 33. Kuitenkin pitää minun tänäpänä ja huomenna ja toisena huomenna vaeltaman;
sillä ei tapahdu, että propheta muualla hukataan kuin Jerusalemissa.
CPR1642 32. Cuitengin pitä minun tänäpän ja huomen ja sen huomenisen päiwän peräst
waeldaman: sillä ei taida tapahtu että Propheta mualla hucatan cuin Jerusalemis.
UT1548 33. Quite'gi pite minu' tenepene ia homena ia homene' taca waeltama'/ Sille ettei taida
olla/ ette Propheta mwalla hucatan/ quin Jerusalemis.
Kuitenkin pitää minun tänäpänä ja huomenna ja huomenen takaa waeltaman/ Sillä ettei taida olla/
että propheta muualla hukataan/ kuin Jerusalemissa.
Ref2016NTSve 33. Likväl måste jag vandra vidare i dag och i morgon och övermorgon, för det kan
inte ske att en profet dödas någon annanstans än i Jerusalem.
34
TR Scriverer 34. Ἰερουσαλήμ, Ἰερουσαλήμ, ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας, καὶ

λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν, ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυνάξαι τὰ τέκνα
σου, ὃν τρόπον ὄρνις τὴν ἑαυτῆς νοσσιὰν ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε.
Gr-East 34. Ἱερουσαλὴμ Ἱερουσαλήμ, ἡ ἀποκτένουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα
τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν! ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυνάξαι τὰ τέκνα σου ὃν τρόπον
ὄρνις τὴν ἑαυτῆς νοσσιὰν ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε!
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TKIS 34 Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat luoksesi
lähetetyt! Kuinka usein olen tahtonut koota lapsesi niin kuin kana poikasensa siipiensä alle! Mutta
te ette ole tahtoneet.
FiSTLK2017 34. Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat lähetetyt
luoksesi, kuinka usein olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kana kokoaa poikasensa
siipiensä alle! Mutta [te] ette ole tahtoneet.
Biblia1776 34. Jerusalem, Jerusalem, joka tapat prophetat ja kivität niitä, jotka sinun tykös
lähetetään, kuinka usein minä tahdoin koota sinun lapses, niinkuin kana kokoo poikansa siipiensä
alle, ja ette tahtoneet?
CPR1642 33. Jerusalem Jerusalem joca tapat Prophetat ja kiwität heitä jotca sinun tygös
lähetetän cuinga usein minä tahdoin coota sinun lapses nijncuin cana coco poicans sijpeins ala
ja et te tahtonet?
UT1548 34. Jerusalem/ Jerusalem/ ioca tapat Prophetat/ ia kiuitet heite iotca sinun tyges
leheteten/ Quinwsein mine tahdoin coota sinun Poijas ninquin Lindu Pesens henen sipeins ala/ ia
ette te tactonuat?
Jerusalem/ Jerusalem/ joka tapat prophetat/ ja kiwität heitä jotka sinun tykösi lähetetään/ Kuin
usein minä tahdoin koota sinun poikasi niinkuin lintu pesänsä hänen siipeinsä alle/ ja ette te
tahtoneet?
Ref2016NTSve 34. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som är
sända till dig! Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan (samlar) sina kycklingar
under (sina) vingar! Men ni ville inte!
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TR Scriverer 35. ἰδού, ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος• ἀμὴν δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι Οὐ μή με
ἴδητε ἕως ἄν ἥξῃ, ὅτε εἴπητε, Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Gr-East 35. ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος. λέγω δὲ ὑμῖν ὃτι οὐ μὴ με ἴδητε ἕως
ἂν ἥξῃ ὅτε εἴπητε· εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
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TKIS 35 Katso, huoneenne jää teille autiona. Mutta (totisesti) sanon teille: ette näe minua ennen
kuin aika tulee, jolloin sanotte: 'Siunattu olkoon Hän, joka tulee Herran nimessä.’”
FiSTLK2017 35. Katso, 'teidän huoneenne jää autioksi.' Mutta sanon teille: ette näe minua, ennen
kuin tulee se aika, jolloin sanotte: 'Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen.'"
Biblia1776 35. Katso, teidän huoneenne jätetään teille kylmille. Totisesti sanon minä teille: ei
teidän pidä minua näkemän, siihenasti kuin se aika tulee, jona te sanotte: siunattu olkoon se, joka
tulee Herran nimeen!
CPR1642 34. Cadzocat teidän huonen jätetän teille kylmille: sillä minä sanon teille: et te minua
ennen näe cuin se aica tule cosca te sanotta: siunattu olcon se joca tule HERran nimeen.
UT1548 35. Catzocat teiden Honen ietete' teille kylmille/ Sille mine sano' teille ette te minua
ennen näe/ quin se aica tule coska te sanotta/ Hyuestisiugnattu olco' se ioca tulepi Herra'
Nimeen
Katsokaat teidän huoneen jätetään teille kylmille/ Sillä minä sanon teille että te minua ennen näe/
kuin se aika tulee koska te sanotte/ Hywästi siunattu olkoon se joka tuleepi Herran nimeen.
Ref2016NTSve 35. Se, ert hus ska lämnas öde åt er. Och sannerligen säger jag er: Ni ska inte se
mig förrän (den tid) kommer, då ni säger: Välsignad (är) han som kommer i Herrens namn.

Luukas 14 (Luke 14)
1
TR Scriverer 1. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς οἶκόν τινος τῶν ἀρχόντων τῶν
Φαρισαίων σαββάτῳ φαγεῖν ἄρτον, καὶ αὐτοὶ ἦσαν παρατηρούμενοι αὐτόν.
Gr-East 1. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς οἶκόν τινος τῶν ἀρχόντων τῶν Φαρισαίων
σαββάτῳ φαγεῖν ἄρτον, καὶ αὐτοὶ ἦσαν παρατηρούμενοι αὐτόν.
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TKIS 1 Kun Hän sapattina tuli erään fariseusten johtomiesten taloon aterioimaan, he pitivät Häntä
silmällä.
FiSTLK2017 1. Tapahtui, että kun hän tuli sapattina erään fariseusten johtomiehen taloon
aterialle, he pitivät häntä silmällä.
Biblia1776 1. Ja tapahtui, että hän tuli yhden Pharisealaisten päämiehen huoneesen sabbatina
rualle, ja he vartioitsivat häntä.
CPR1642 1. JA tapahdui että hän tuli yhden Phariseusten Päämiehen huonesen Sabbathina
rualle: ja he wartioidzit händä.
UT1548 1. IA se tapactui/ ette hen tuli yhden Phariseusten Pämiehen Honen sisel Sabbathina
roca ottaman. Ja he wartioitzit hende/
Ja se tapahtui/ että hän tuli yhden phariseusten päämiehen huoneen sisälle Sabbathina ruokaa
ottamaan. Ja he wartioitsit häntä/
Ref2016NTSve 1. Därefter hände det, då han gick in i huset till en av fariseernas ledare för att äta
en måltid på en sabbat, att de iakttog honom noga.
2 TR Scriverer 2. καὶ ἰδού, ἄνθρωπός τις ἦν ὑδρωπικὸς ἔμπροσθεν αὐτοῦ.
Gr-East 2. καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπός τις ἦν ὑδρωπικὸς ἔμπροσθεν αὐτοῦ.

καὶ

ἰδού

ἄνθρωπός τις

ἦν

ὑδρωπικὸς ἔμπροσθεν αὐτοῦ

hydrōpikos emprosthen autou
kai
idou
ēn
anthrōpos tis
G2258 G5203
G5100
G2532 G2400 G444
G846
G1715
ja
katso mies
Hänen
eräs/ eräs mies oli
vesitautinen edessään
TKIS 2 Katso, oli muuan vesitautinen mies Hänen edessään.
FiSTLK2017 2. Katso, siellä oli vesitautinen mies hänen edessään.
Biblia1776 2. Ja katso, siinä oli vesitautinen ihminen hänen edessänsä.
CPR1642 2. Ja cadzo sijnä oli wesitautinen ihminen hänen edesäns.
UT1548 2. Ja catzo/ sijne oli yxi Wesitautinen Inhiminen henen edesens.
Ja katso/ siinä oli yksi wesitautinen ihminen hänen edessänsä.
Ref2016NTSve 2. Och se, en man som led av vatten i kroppen stod framför honom.
3
TR Scriverer 3. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπε πρὸς τοὺς νομικοὺς καὶ Φαρισαίους,
λέγων, Εἰ ἔξεστι τῷ σαββάτῳ θεραπεύειν;
Gr-East 3. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπε πρὸς τοὺς νομικοὺς καὶ Φαρισαίους λέγων· Εἰ
ἔξεστι τῷ σαββάτῳ θεραπεύειν; οἱ δὲ ἡσύχασαν.

καὶ

ἀποκριθεὶς ὁ

Ἰησοῦς εἶπε

πρὸς

τοὺς

νομικοὺς

καὶ

φαρισαίους

kai
apokritheis ho
pros tous nomikous
kai
farisaious
Iēsous eipe
G2532 G611
G3588 G2424 G2036 G4314 G3588 G3544
G2532 G5330
niin
otti puheeksi
Jeesus sanoen
fariseuksille
lainoppineille ja

λέγων εἰ

ἔξεστι

τῷ

σαββάτῳ θεραπεύειν

legōn ei
eksesti tō
sabbatō therapeuein
G3004 G1487 G1832
G3588 G4521
G2323
sanoen
onko lupa
sapattina parantaa
TKIS 3 Niin Jeesus alkoi puhua lainoppineille ja fariseuksille sanoen: "Onko lupa sapattina
parantaa [vai ei]?"
FiSTLK2017 3. Jeesus alkoi puhua lainoppineille ja fariseuksille ja sanoi: "Onko luvallista
parantaa sapattina?" Mutta he olivat vaiti.
Biblia1776 3. Niin Jesus vastaten sanoi lainoppineille ja Pharisealaisille: sopiiko sabbatina
parantaa? Niin he vaikenivat.
CPR1642 3. Ja Jesus sanoi Lainoppenuille ja Phariseuxille: sopico Sabbathina paranda? Nijn he
waickenit.
UT1548 3. Ja Iesus wastasi Lainoppenuille ia phariseusille ia sanoi/ Sopico Sabbathina paranda?
Ja Jesus wastasi lainoppineille ja phariseuksille ja sanoi/ Sopiika Sabbathina parantaa?

Ref2016NTSve 3. Då började Jesus tala och sa till de laglärda och fariseerna: Är det tillåtet att
bota någon på sabbaten?
4 TR Scriverer 4. οἱ δὲ ἡσύχασαν. καὶ ἐπιλαβόμενος ἰάσατο αὐτόν καὶ ἀπέλυσε.
Gr-East 4. καὶ ἐπιλαβόμενος ἰάσατο αὐτὸν καὶ ἀπέλυσε.

οἱ

δὲ

ἡσύχασαν

καὶ

ἐπιλαβόμενος

ἰάσατο

αὐτόν καὶ

oi
de
hēsychasan kai
epilabomenos
iasato
auton kai
G846 G2532
G3588 G1161 G2270
G2532 G1949
G2390
mutta he olivat vaiti niin
Hän tarttui häneen parantaen hänet ja

ἀπέλυσε

apelyse
G630
laski menemään
TKIS 4 Mutta he olivat vaiti. Niin Hän tarttui häneen, paransi hänet ja laski menemään.
FiSTLK2017 4. Hän tarttui häneen, paransi hänet ja laski menemään.
Biblia1776 4. Mutta hän rupesi häneen, ja paransi hänen, ja pääsi menemään.
CPR1642 4. Mutta hän rupeis häneen ja paransi hänen ja päästi menemän.
UT1548 4. Nin he waikenit. Mutta hen rupesi heneen/ ia paransi henen ia laski menemen.
Niin he waikenit. Mutta hän rupesi häneen/ ja paransi hänen ja laski menemään.
Ref2016NTSve 4. Men de teg. Då tog han (honom) till sig och botade honom och lät honom gå.
5
TR Scriverer 5. καὶ ἀποκριθεὶς πρὸς αὐτοὺς εἶπε, Τίνος ὑμῶν ὄνος ἢ βοῦς εἰς φρέαρ
ἐμπεσεῖται, καὶ οὐκ εὐθέως ἀνασπάσει αὐτὸν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου;
Gr-East 5. καὶ ἀποκριθεὶς πρὸς αὐτοὺς εἶπε· Τίνος ὑμῶν υἱὸς ἢ βοῦς εἰς φρέαρ
ἐμπεσεῖται, καὶ οὐκ εὐθέως ἀνασπάσει αὐτὸν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου;

καὶ

ἀποκριθεὶς

πρὸς

αὐτοὺς εἶπε

τίνος ὑμῶν ὄνος

εἰς

ἢ

βοῦς

τῇ

ἡμέρᾳ τοῦ

kai
apokritheis
pros autous eipe
tinos hymōn onos ē
bous eis
G2532 G611
G4314 G846 G2036 G5101 G5216 G3688 G2228 G1016 G1519
ja
jatkoi puhettaan
heille sanoen kenen teidän aasi
tai
härkä

φρέαρ ἐμπεσεῖται καὶ

οὐκ

εὐθέως ἀνασπάσει αὐτὸν ἐν

frear
ouk
eutheōs anaspasei auton en
tē
empeseitai kai
hēmera tou
G5421 G1706
G846 G1722 G3588 G2250 G3588
G2532 G3756 G2112 G385
ja
ettei heti
nosta
sitä
päivänä
kaivoon putoaa

σαββάτου
sabbatou
G4521
sapatin

TKIS 5 Vielä Hän (puhui ja) sanoi heille: "Keneltä teistä putoaa aasi' tai härkä kaivoon, niin ettei
hän heti vedä sitä ylös vaikka sapatinpäivänä?"
FiSTLK2017 5. Hän sanoi heille: "Jos joltakulta teistä putoaa aasi tai härkä kaivoon, eikö hän heti
vedä sitä ylös sapatinpäivänäkin?"
Biblia1776 5. Ja hän vastaten sanoi heille: kenenkä teistä nauta eli aasi putoo kaivoon, eikö hän
kohta sabbatin päivänä häntä ota ylös?
CPR1642 5. Ja hän sanoi heille: jonga nauta eli Asi puto caiwoon eikö hän cohta Sabbathingan
päiwänä händä ylösota?
UT1548 5. Ja hen wastaten sanoi heille/ Kenengen teiden Nauta eli Asi Caiuon putopi/ ia ei
cochta hende yleswedhä Sabbathin peiuene?
Ja hän wastaten sanoi heille/ Kenenkä teidän nauta eli aasi kaiwoon putoopi/ ja ei kohta häntä ylös
wedä Sabbathin päiwänä?
Ref2016NTSve 5. Och han tog till orda och sa till dem: Om någon av er har en åsna eller en oxe
som faller i en brunn, går han inte då genast och drar upp den även på sabbatsdagen?
6 TR Scriverer 6. καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἀνταποκριθῆναι αὐτῷ πρὸς ταῦτα.
Gr-East 6. καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἀνταποκριθῆναι αὐτῷ πρὸς ταῦτα.

καὶ

οὐκ

ἴσχυσαν

ἀνταποκριθῆναι αὐτῷ

kai
ouk
ischysan
antapokrithēnai
G470
G2532 G3756 G2480
ja
eivät he kyenneet vastaamaan

πρὸς

ταῦτα

pros tauta
autō
G846 G4314 G5023
Hänelle
tähän

TKIS 6 Eivätkä he kyenneet vastaamaan (Hänelle) tähän.
FiSTLK2017 6. Mutta he eivät kyenneet vastaamaan tähän.
Biblia1776 6. Ja ei he taitaneet häntä tähän vastata.
CPR1642 6. Ja ei he tainnet händä tähän wastata.
UT1548 6. Ja eiuet he taineet hende tehen wastata.
Ja eiwät he tainneet häntä tähän wastata.
Ref2016NTSve 6. Och de kunde inte svara honom på detta.

7
TR Scriverer 7. Ἔλεγε δὲ πρὸς τοὺς κεκλημένους παραβολήν, ἐπέχων πῶς τὰς
πρωτοκλισίας ἐξελέγοντο, λέγων πρὸς αὐτούς,
Gr-East 7. Ἔλεγε δὲ πρὸς τοὺς κεκλημένους παραβολήν, ἐπέχων πῶς τὰς πρωτοκλισίας
ἐξελέγοντο, λέγων πρὸς αὐτούς·

ἔλεγε

δὲ

πρὸς

τοὺς

κεκλημένους παραβολήν ἐπέχων

πῶς

τὰς

elege
de
pros tous keklēmenous parabolēn epechōn
pōs
tas
G1161 G4314 G3588 G2564
G4459 G3588
G1907
G3850
G3004
ja Hän sanoi
kutsutuille
vertauksen huomatessaan kuinka

πρωτοκλισίας

ἐξελέγοντο λέγων πρὸς

αὐτούς

prōtoklisias
ekselegonto legōn pros autous
G4411
G1586
G3004 G4314 G846
etummaisia sijoja he valitsivat sanoen
heille

TKIS 7 Hän puhui kutsutuille vertauksen, koska Hän huomasi kuinka he valitsivat itselleen
ensimmäisiä sijoja, ja sanoi heille:
FiSTLK2017 7. Huomatessaan, kuinka kutsutut valitsivat itselleen ensimmäisiä sijoja, hän puhui
heille vertauksen ja sanoi heille:
Biblia1776 7. Mutta hän sanoi vieraille vertauksen, koska hän ymmärsi, kuinka he valitsivat
ylimmäisiä istuimia, sanoen heille:
CPR1642 7. MUtta hän sanoi wierahille wertauxen cosca hän ymmärsi cuinga he walidzit
ylimmäisiä istuimita:
UT1548 7. Mutta hen sanoi Wierahille wertauxe'/ coska hen merckitzi quinga he walitzit ylimeisi
istuimita/ ia sanoi heille/
Mutta hän sanoi wieraille wertauksen/ koska hän merkitsi kuinka he walitsit ylimmäisiä istuimia/ ja
sanoi heille/
Ref2016NTSve 7. När han märkte hur de som var bjudna valde de främsta platserna, berättade
han för dem en liknelse, och sa till dem:
8
TR Scriverer 8. Ὅταν κληθῇς ὑπό τινος εἰς γάμους, μὴ κατακλιθῇς εἰς τὴν πρωτοκλισίαν•
μήποτε ἐντιμότερός σου ᾖ κεκλημένος ὑπ’ αὐτοῦ,
Gr-East 8. Ὅταν κληθῇς ὑπό τινος εἰς γάμους, μὴ κατακλιθῇς εἰς τὴν πρωτοκλισίαν,
μήποτε ἐντιμότερός σου ᾖ κεκλημένος ὑπ’ αὐτοῦ,

ὅταν

κληθῇς

ὑπό

τινος εἰς

γάμους μὴ

κατακλιθῇς εἰς

τὴν

kataklithēs eis
hotan klēthēs
hypo tinos eis
gamous mē
tēn
G5259 G5100 G1519 G1062 G3361 G2625
G3752 G2564
G1519 G3588
kun
on kutsunut sinut
joku
häihinsä älä
asetu

πρωτοκλισίαν·

μήποτε ἐντιμότερός σου

ᾖ

κεκλημένος ὑπ’

ē
mēpote entimoteros sou
keklēmenos hyp
prōtoklisian
G5259
G3379 G1784
G4411
G4675 G5600 G2564
arvokkaampi sinua jonka on kutsunut
etummaiselle sijalle ettei

αὐτοῦ

autou
G846
hän/ jonka hän on kutsunut
TKIS 8 ”Kun joku on kutsunut sinut häihin, älä asetu aterioimaan ensimmäiselle sijalle — ettei hän
ehkä ole kutsunut sinua arvollisempaa.
FiSTLK2017 8. "Kun joku on kutsunut sinut häihin, älä asetu aterioimaan ensimmäiselle sijalle;
sillä, jos hän on kutsunut sinua arvollisemman,
Biblia1776 8. Kuinka joltakulta häihin kutsuttu olet, niin älä istu ylimmäiseen siaan, ettei joku
kunniallisempi sinua ole häneltä kutsuttu,
CPR1642 8. Coscas joldaculda häihin cudzutan nijn älä ylimmäisexi istu ettei jocu cunnialisembi
sinua ole häneldä cudzuttu:
UT1548 8. Coskas cutzutaan ioldaculda Häihin/ nin ele ylimeisexi istu ettei lehes iocu
cunnialisembi sinua/ ombi henelde cutzuttu/
Koskas kutsutaan joltakulta häihin/ niin älä ylimmäiseksi istu ettei lähes joku kunniallisempi sinua/
ompi häneltä kutsuttu/
Ref2016NTSve 8. När du blir bjuden av någon till bröllop så sätt dig inte på den främsta platsen,
för kanske finns det någon bland de bjudna som är mera ansedd än du.
9
TR Scriverer 9. καὶ ἐλθὼν ὁ σὲ καὶ αὐτὸν καλέσας ἐρεῖ σοι, Δὸς τούτῳ τόπον• καὶ τότε
ἄρξῃ μετ’ αἰσχύνης τὸν ἔσχατον τόπον κατέχειν.
Gr-East 9. καὶ ἐλθὼν ὁ σὲ καὶ αὐτὸν καλέσας ἐρεῖ σοι· δὸς τούτῳ τόπον· καὶ τότε ἄρξῃ
μετ’ αἰσχύνης τὸν ἔσχατον τόπον κατέχειν.

καὶ

ἐλθὼν ὁ

σὲ

καὶ

αὐτὸν καλέσας

ἐρεῖ

σοι

δὸς

τούτῳ

kai
elthōn ho
se
kai
erei
soi
dos
toutō
auton kalesas
G2046
G4671 G1325 G5129
G2532 G2064 G3588 G4571 G2532 G846 G2564
ja
tule
joka
sinut ja
hänet on kutsunut sanomaan sinulle anna tälle

τόπον· καὶ

τότε

ἄρξῃ μετ’

αἰσχύνης

τὸν

ἔσχατον

τόπον

tote
arksē met
topon kai
aischynēs
ton
eschaton topon
G5117 G2532 G5119 G756 G3326 G152
G3588 G2078
G5117
silloin joudut kanssa häpeän/ häpeän kanssa
viimeiselle paikalle
paikkasi ja

κατέχειν

katechein
G2722
siirtymään
TKIS 9 Niin hän, joka on sinut ja hänet kutsunut, tulee ja sanoo sinulle: 'Anna tälle sija', ja silloin
sinä alat häveten siirtyä viimeiselle sijalle.
FiSTLK2017 9. niin se, joka on sinut ja hänet kutsunut, tulee ja sanoo sinulle: 'Anna tälle sija', ja
sinun on häveten siirryttävä viimeiselle paikalle.
Biblia1776 9. Ja tulee se, joka sinun ja hänen on kutsunut, ja sanoo sinulle: anna tälle siaa! ja niin
sinä häpiällä menet alemma istumaan.
CPR1642 9. Ja nijn tule se joca sekä sinun että hänen on cudzunut ja sano sinulle: anna tälle sia:
ja nijn sinä häpiällä menet alemma istuman.
UT1548 9. ia nin tule se ioca seke sinun ette henen on cutzunut/ ia sanopi sinulle/ Anna telle sija.
Ja nin sine häpien cansa rupiat alambana istuman.
ja niin tulee se joka sekä sinun että hänen on kutsunut/ ja sanoopi sinulle/ Anna tälle sija. Ja niin
sinä häpeän kanssa rupeat alempana istumaan.
Ref2016NTSve 9. Och när han kommer som har bjudit både dig och honom och säger till dig:
Lämna plats åt honom, då måste du med skam inta den nedersta platsen.
10
TR Scriverer 10. ἀλλ’ ὅταν κληθῇς, πορευθεὶς ἀνάπεσον εἰς τὸν ἔσχατον τόπον• ἵνα, ὅταν
ἔλθῃ ὁ κεκληκώς σε, εἴπῃ σοι, Φίλε, προσανάβηθι ἀνώτερον• τότε ἔσται σοι δόξα
ἐνώπιον τῶν συνανακειμένων σοι.
Gr-East 10. ἀλλ’ ὅταν κληθῇς, πορευθεὶς ἀνάπεσε εἰς τὸν ἔσχατον τόπον, ἵνα ὅταν ἔλθῃ ὁ
κεκληκώς σε εἴπῃ σοι· φίλε, προσανάβηθι ἀνώτερον· τότε ἔσται σοι δόξα ἐνώπιον
πάντων τῶν συνανακειμένων σοι.

ἀλλ’ ὅταν

κληθῇς
πορευθεὶς ἀνάπεσον εἰς
τὸν
ἔσχατον τόπον· ἵνα
hotan klēthēs
ton
eschaton topon hina
all
poreutheis anapeson eis
G5117 G2443
G1519 G3588 G2078
G4198
G377
G235 G3752 G2564
vaan kun
asettuen
olet kutsuttu mene
viimeiselle paikalle että
ὅταν

ἔλθῃ

τότε

ἔσται σοι

ὁ

κεκληκώς

σε

εἴπῃ

σοι

φίλε

προσανάβηθι ἀνώτερον·

hotan elthē
ho
keklēkōs
se
eipē
soi
file
prosanabēthi anōteron
G4571 G2036 G4671 G5384 G4320
G511
G3752 G2064 G3588 G2564
kun
hän tulee joka
on kutsunut sinut sanoen sinulle ystäväni nouse luokseni ylemmäksi

δόξα

ἐνώπιον τῶν

συνανακειμένων σοι

tote
estai soi
doksa enōpion tōn
synanakeimenōn soi
G5119 G2071 G4671 G1391 G1799 G3588 G4873
G4671
silloin tulee sinulle kunnia edessä
pöytäkumppaniesisinun
TKIS 10 Vaan kun sinut on kutsuttu, mene ja asetu viimeiselle sijalle, jotta hän, joka on sinut
kutsunut, tullessaan sanoisi sinulle: 'Ystävä, astu ylemmä!' Silloin sinulle tulee kunnia [kaikkien]
pöytäkumppaniesi edessä.
FiSTLK2017 10. Vaan kun olet kutsuttu, mene ja asetu viimeiselle sijalle, ja se, joka on sinut
kutsunut, sanoo sinulle sisään tullessaan: 'Ystäväni, astu ylemmäksi.' Silloin tulee sinulle kunnia
kaikkien pöytäkumppaniesi edessä.
Biblia1776 10. Mutta kuin kutsuttu olet, niin mene ja istu alemmaiseen siaan, että se, joka sinun
kutsunut on, tulis ja sanois sinulle: ystäväni, nouse ylemmä; silloin on sinulle kunnia niiden
edessä, jotka ynnä kanssas atrioitsevat.
CPR1642 10. Mutta parammin coscas cudzuttu olet nijn mene ja istu alemmaiseen siaan että se
joca sinun cudzunut on tulis ja sanois sinulle: ystäwän nouse ylemmä silloin on sinulle cunnia
nijldä jotca myös atrioidzewat.
UT1548 10. Mutta paramin coskas cutzuttu olet/ nin mene ia istu alamaisen sijaan Senpäle/ ette
coska se tule ioca sinun cutzunut on/ sanois sinulle/ Ysteuen/ nouse ylemmä/ Silloin sinulle on
cunnia ninen edhes/ iotca ynne atrioitzeuat.
Mutta paremmin koskas kutsuttu olet/ niin mene ja istu alimmaiseen sijaan. Sen päälle/ että koska
se tulee joka sinun kutsunut on/ sanoisi sinulle/ Ystäwäni/ nouse ylemmäs/ Silloin sinulla on kunnia
niiden edessä/ jotka ynnä aterioitsewat.
Ref2016NTSve 10. Nej, när du är bjuden så gå och sätt dig på den nedersta platsen, så att han
som har bjudit dig kan säga till dig när han kommer: (Min) vän, flytta dig högre upp. Då blir du
hedrad inför dem som sitter där till bords med dig.
11
TR Scriverer 11. ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, καὶ ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν
ὑψωθήσεται.
Gr-East 11. ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται καὶ ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.

ὅτι

πᾶς

ὁ

ὑψῶν

ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται καὶ

ὁ

ταπεινῶν ἑαυτὸν

hoti
pas
ho
hypsōn heauton tapeinōthēsetai kai
ho
tapeinōn heauton
G2532 G3588 G5013
G1438
G3754 G3956 G3588 G5312 G1438 G5013
sillä
ylentää itsensä alennetaan
joka
ja
alentaa itsensä
jokainen joka

ὑψωθήσεται

hypsōthēsetai
G5312
ylennetään
TKIS 11 Sillä jokainen, joka itsensä korottaa, se alennetaan, ja joka itsensä alentaa, se
korotetaan."
FiSTLK2017 11. Sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, ja se, joka itsensä alentaa,
ylennetään."
Biblia1776 11. Sillä jokainen, joka itsensä ylentää, se alennetaan, ja joka itsensä alentaa, se
ylennetään.
CPR1642 11. Sillä joca idzens ylöndä hän aletan: ja joca idzens alenda se ylötän.
UT1548 11. Sille ette ioca itzens ylende/ hen aletaan/ Ja ioca itzens alendapi/ se yleteen.
Sillä että joka itsensä ylentää/ hän alennetaan/ Ja joka itsensä alentapi/ se yletään.
Ref2016NTSve 11. För var och en som upphöjer sig ska bli ödmjukad, men den som ödmjukar sig
ska bli upphöjd.
12
TR Scriverer 12. Ἔλεγε δὲ καὶ τῷ κεκληκότι αὐτόν, Ὅταν ποιῇς ἄριστον ἢ δεῖπνον, μὴ

φώνει τοὺς φίλους σου, μηδὲ τοὺς ἀδελφούς σου, μηδὲ τοὺς συγγενεῖς σου, μηδὲ
γείτονας πλουσίους• μήποτε καὶ αὐτοί σε ἀντικαλέσωσι, καὶ γένηταί σοι ἀνταπόδομα.
Gr-East 12. Ἔλεγε δὲ καὶ τῷ κεκληκότι αὐτόν· Ὅταν ποιῇς ἄριστον ἢ δεῖπνον, μὴ φώνει

τοὺς φίλους σου μηδὲ τοὺς ἀδελφούς σου μηδὲ τοὺς συγγενεῖς σου μηδὲ γείτονας
πλουσίους, μήποτε καὶ αὐτοὶ σε ἀντικαλέσωσι, σε καὶ γενήσεταί σοι ἀνταπόδομα.
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TKIS 12 Hän sanoi myös sille, joka oli Hänet kutsunut: "Kun valmistat päivälliset tai illalliset, älä
kutsu ystäviäsi, älä veljiäsi, älä sukulaisiasi äläkä rikkaita naapureja, jotteivät he vuorostaan taas
kutsuisi sinua ja ettet saisi korvausta.
FiSTLK2017 12. Mutta hän sanoi myös sille, joka oli hänet kutsunut: "Kun laitat lounaan tai
illallisen, älä kutsu ystäviäsi, veljiäsi, sukulaisiasi äläkä rikkaita naapureita, etteivät hekin
vuorostaan kutsuisi sinua, ja saisit korvauksen.
Biblia1776 12. Mutta hän sanoi myös sille, joka hänen kutsunut oli: kuin päivällistä tai ehtoollista
teet, niin älä kutsu ystäviäs, eli veljiäs, ei lankojas, taikka rikkaita kylänmiehiäs: ettei he joskus
sinua myös jälleen kutsu, ja sinulle maksa.
CPR1642 12. Sanoi hän myös sille joca hänen cudzunut oli: coscas päiwälist taicka ehtolist teet
nijn älä cudzu ystäwitäs eli weljejäs ei langojas taicka rickaita kylänmiehiäs ettei he sinua taas
wuoroin cudzu ja sinulle maxa.
UT1548 12. Sanoi hen mös sille/ ioca henen cutzunut oli/ Coskas teet Peiuelist taica Echtolist/
nin ele cutzu Ysteuites/ eike welijes/ eike Langoijas/ eike Rickaita Naburitas/ ettei he sinua
woroin cutzuisi/ ia sinulle hyuenteghos maxaisit.
Sanoi hän myös sille/ joka hänen kutsunut oli/ Koskas teet päiwällistä taikka ehtoollista/ niin älä
kutsu ystäwiäsi/ eikä weljiäsi/ eikä lankojasi/ eikä rikkaita naapuriasi/ ettei he sinua wuoroin
kutsuisi/ ja sinulle hywän tekosi maksaisit.
Ref2016NTSve 12. Och han sa också till honom som hade bjudit honom: När du bjuder på
middag eller kvällsmåltid, så bjud inte dina vänner, inte heller dina bröder eller dina släktingar eller
rika grannar, för att de ska bjuda dig tillbaka, och du får din belöning.
13
TR Scriverer 13. ἀλλ’ ὅταν ποιῇς δοχήν, κάλει πτωχούς, ἀναπήρους, χωλούς, τυφλούς•
Gr-East 13. ἀλλ’ ὅταν ποιῇς δοχὴν, κάλει πτωχούς, ἀναπήρους, χωλούς, τυφλούς,

ἀλλ’ ὅταν
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TKIS 13 Vaan kun valmistat pidot, kutsu köyhiä, raajarikkoja, rampoja, sokeita.

FiSTLK2017 13. Vaan kun laitat pidot, kutsu köyhiä, raajarikkoja, rampoja ja sokeita;
Biblia1776 13. Mutta kuin pidot teet, niin kutsut köyhiä, raajarikkoja, ontuvia, sokeita:
CPR1642 13. Mutta parammin coscas pidon teet nijn cudzu köyhiä sairaita onduwita ja sokeita:
UT1548 13. Mutta paramin coskas Wieraspidhon teet/ nin cutzu Kieuhet/ Sairat/ Onduuat/
Sockiat/
Mutta paremmin koskas wieraspidon teet/ niin kutsu köyhät/ sairaat/ ontuwat/ sokeat/
Ref2016NTSve 13. Utan när du ska ha en bjudning, så bjud fattiga, krymplingar, lama, blinda.
14
TR Scriverer 14. καὶ μακάριος ἔσῃ, ὅτι οὐκ ἔχουσιν ἀνταποδοῦναί σοι• ἀνταποδοθήσεται
γάρ σοι ἐν τῇ ἀναστάσει τῶν δικαίων.
Gr-East 14. καὶ μακάριος ἔσῃ, ὅτι οὐκ ἔχουσιν ἀνταποδοῦναί σοι· ἀνταποδοθήσεται γάρ
σοι ἐν τῇ ἀναστάσει τῶν δικαίων.
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TKIS 14 Niin olet onnellinen, koska heillä ei ole millä korvata sinulle; sillä sinulle korvataan
vanhurskasten ylösnousemuksessa.”
FiSTLK2017 14. niin olet oleva autuas, koska he eivät voi maksaa sinulle, sillä sinulle maksetaan
vanhurskasten ylösnousemuksessa."
Biblia1776 14. Niin sinä olet autua; sillä ei heillä ole varaa sinulle maksaa, sillä sinulle pitää
maksettaman vanhurskasten ylösnousemisessa.
CPR1642 14. Nijn sinä olet autuas: sillä ei heillä ole wara sinulle maxa mutta sinulle pitä
maxettaman wanhurscasten ylösnousemises.
UT1548 14. nin sine olet autuas/ Sille ettei heille ole wara sinulle maxa/ Mutta sinule pite
maxettaman ninen Wanhurskasten ylesnousemises.
niin sinä olet autuas/ SIllä ettei heillä ole wara sinulle maksaa/ Mutta sinulle pitää maksettaman
niiden wanhurskasten ylösnousemisessa.
Ref2016NTSve 14. Salig är du då, eftersom de inte kan ge dig något tillbaka, för du ska bli
belönad vid de rättfärdigas uppståndelse.

15
TR Scriverer 15. Ἀκούσας δέ τις τῶν συνανακειμένων ταῦτα εἶπεν αὐτῷ, Μακάριος, ὃς
φάγεται ἄρτον ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ.
Gr-East 15. Ἀκούσας δέ τις τῶν συνανακειμένων ταῦτα εἶπεν αὐτῷ· Μακάριος ὅς φάγεται
ἄριστον ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ.
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TKIS 15 Kuullessaan tämän muuan pöytäkumppaneista sanoi Hänelle: "Autuas se, joka on
aterioiva Jumalan valtakunnassa!”
FiSTLK2017 15. Tämän kuullessaan eräs pöytävieraista sanoi hänelle: "Autuas se, joka aterioi
Jumalan valtakunnassa!"
Biblia1776 15. Mutta kuin yksi ynnä atrioitsevista nämät kuuli, sanoi hän hänelle: autuas on se,
joka syö leipää Jumalan valtakunnassa.
CPR1642 15. MUtta cosca yxi nijstä ynnä atrioidzewist nämät cuuli sanoi hän hänelle: autuas on
se joca syö leipä Jumalan waldacunnas.
UT1548 15. Mutta coska yxi nijste ynne atrioitzeuist nämet cwli/ sanoi hen henelle/ Autuas ombi
se ioca söpi Leipe Jumalan Waldakunnas.
Mutta koska yksi niistä ynnä aterioitsit nämät kuuli/ sanoi hän hänelle/ Autuas ompi se joka syöpi
leipää Jumalan waltakunnassa.
Ref2016NTSve 15. Men då en av dem som låg till bords med (honom) hörde detta, sa han till
honom: Välsignad (är den) som får äta bröd i Guds rike.
16
TR Scriverer 16. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ, Ἄνθρωπός τις ἐποίησε δεῖπνον μέγα, καὶ ἐκάλεσε
πολλούς•
Gr-East 16. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ· Ἄνθρωπός τις ἐποίησε δεῖπνον μέγα, καὶ ἐκάλεσε πολλούς·
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TKIS 16 Mutta Hän vastasi hänelle: "Muuan mies valmisti suuret illalliset ja kutsui monta.
FiSTLK2017 16. Hän sanoi hänelle: "Eräs mies laittoi suuret illalliset ja kutsui monta.
Biblia1776 16. Niin hän sanoi hänelle: yksi ihminen teki suuren ehtoollisen ja kutsui monta,
CPR1642 16. Nijn hän sanoi hänelle: ihminen oli walmistanut suuren Ehtolisen ja cudzui monda.
UT1548 16. Nin sanoi hen henelle/ Yxi Inhiminen oli walmistanut swren Echtolisen/ ia cutzui
monda/
Niin sanoi hän hänelle/ Yksi ihminen oli walmistanut suuren ehtoollisen/ ja kutsui monta/
Ref2016NTSve 16. Då sa han till honom: En man förberedde en stor bjudning och bjöd många.
17
TR Scriverer 17. καὶ ἀπέστειλε τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς
κεκλημένοις, Ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστι πάντα.
Gr-East 17. καὶ ἀπέστειλε τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις·
ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστι πάντα.
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TKIS 17 Illallisajan tullessa hän lähetti palvelijansa sanomaan kutsutuille: 'Tulkaa, sillä kaikki on jo
valmiina.'
FiSTLK2017 17. Illallisajan tullessa hän lähetti palvelijansa sanomaan kutsutuille: 'Tulkaa, sillä
kaikki on jo valmista.'
Biblia1776 17. Ja lähetti palveliansa ehtoollisen hetkellä sanomaan kutsutuille: tulkaat, sillä kaikki
ovat valmistetut.

CPR1642 17. Ja lähetti palwelians Ehtolisen hetkellä sanoman cudzutuille: tulcat sillä caicki owat
walmistetut.
UT1548 17. Ja wloslehetti henen paluelinas Ectolisen hetkelle sanoma' nijlle cutzutuille. Tulcat/
sille ette caiki ouat walmistetut.
Ja uloslähetti hänen palwelijansa ehtoollisen hetkellä sanoman niille kutsutuille. Tulkaat/ sillä että
kaikki owat walmistetut.
Ref2016NTSve 17. Och när stunden var inne för bjudningen, skickade han ut sin tjänare för att
säga till dem som var bjudna: Kom, för nu är allt färdigt.
18
TR Scriverer 18. καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖσθαι πάντες. ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ,
Ἀγρὸν ἠγόρασα, καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθεῖν καὶ ἰδεῖν αὐτόν• ἐρωτῶ σε, ἔχε με
παρῃτημένον.
Gr-East 18. καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖσθαι πάντες, ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ· ἀγρὸν
ἠγόρασα, καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθεῖν καὶ ἰδεῖν αὐτόν· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον.
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TKIS 18 Mutta he alkoivat kaikki yksimielisesti estellä. Ensimmäinen sanoi hänelle: 'Ostin pellon
ja minun on mentävä sitä katsomaan. Pyydän sinua, pidä minut estyneenä.'
FiSTLK2017 18. Mutta he alkoivat kaikki yksimielisesti estellä. Ensimmäinen sanoi hänelle: 'Ostin
pellon, ja minun täytyy lähteä sitä katsomaan; pyydän sinua, pidä minut estettynä.'
Biblia1776 18. Ja he rupesivat järjestänsä kaikki itseänsä estelemään: ensimäinen sanoi hänelle:
minä ostin pellon, ja minun pitää menemän sitä katsomaan: minä rukoilen sinua, sano minun
esteeni.
CPR1642 18. Ja he rupeisit järjestäns caicki heitäns estelemän: ensimäinen sanoi: minä ostin
pellon ja minun pitä menemän sitä cadzoman minä rucoilen sinua sano minun esteni.
UT1548 18. Ja he rupesit ierestens caiki heidens estelemen. Se ensimeinen sanoi henelle/ Mine
ostin Maancartanon/ ia pite menemen site catzoman/ Mine rucolen sinua/ sano minun esten.

Ja he rupesit järestänsä kaikki heitänsä estelemään. Se ensimmäinen sanoi hänelle/ Minä ostin
maankartanon/ ja pitää menemän sitä katsomaan/ Minä rukoilen sinua/ sano minun estetyksi.
Ref2016NTSve 18. Och de började allesammans ursäkta sig. Den förste sa till honom: Jag har
köpt en åker, och jag måste gå ut och se den. Jag ber dig, ta emot min ursäkt.
19
TR Scriverer 19. καὶ ἕτερος εἶπε, Ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε, καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι
αὐτά• ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον.
Gr-East 19. καὶ ἕτερος εἶπε· ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε, καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά·
ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον.
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TKIS 19 Toinen sanoi: 'Ostin viisi paria härkiä ja menen niitä koettelemaan. Pyydän sinua, pidä
minut estyneenä.
FiSTLK2017 19. Toinen sanoi: 'Ostin viisi paria härkiä ja menen niitä kokeilemaan; pyydän sinua,
pidä minut estettynä.'
Biblia1776 19. Ja toinen sanoi: minä ostin viisi paria härkiä, ja menen niitä koettelemaan: minä
rukoilen sinua, sano minun esteeni.
CPR1642 19. Toinen sanoi: minä ostin wijsi paria härkiä ja menen nijtä coetteleman minä rucoilen
sinua sano minun esteni
UT1548 19. Ja se toinen sanoi/ Mine ostin wijsi pari hercki/ ia menen heite coetteleman/ Mine
rucolen sinua/ sano minun esten.
Ja se toinen sanoi/ Minä ostin wiisi paria härkiä/ ja menen heitä koettelemaan/ Minä rukoilen sinua/
sano minun estetyksi.
Ref2016NTSve 19. Och en annan sa: Jag har köpt fem par oxar, och jag är på väg att se vad de
duger till. Jag ber dig, ta emot min ursäkt.
20 TR Scriverer 20. καὶ ἕτερος εἶπε, Γυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν.
Gr-East 20. καὶ ἕτερος εἶπε· γυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν.
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TKIS 20 Toinen taas sanoi: 'Otin vaimon ja sen vuoksi en voi tulla.'
FiSTLK2017 20. Vielä toinen sanoi: 'Otin vaimon enkä sen tähden voi tulla.'
Biblia1776 20. Ja kolmas sanoi: minä olen emännän nainut, ja en taida sentähden tulla.
CPR1642 20. Colmas sanoi: minä olen emännän nainut ja en taida sentähden tulla. Ja palwelia
palais ja sanoi caicki nämät Herrallens.
UT1548 20. Ja se colmas sanoi/ Mine olen Emennen nainut/ ia senteden en taidha mine tulla. Ja
paluelia palasi/ ia sanoi caiki nämet iellens Herrallens.
Ja se kolmas sanoi/ Minä olen emännän nainut/ ja sen tähden en taida minä tulla. Ja palwelija
palasi/ ja sanoi nämät jällens Herrallensa.
Ref2016NTSve 20. Och en annan sa: Jag har gift mig, och därför kan jag inte komma.
21
TR Scriverer 21. καὶ παραγενόμενος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἀπήγγειλε τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα.

τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπε τῷ δούλῳ αὐτοῦ, Ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας
καὶ ῥύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ χωλοὺς καὶ τυφλοὺς
εἰσάγαγε ὧδε.
Gr-East 21. καὶ παραγενόμενος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἀπήγγειλε τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. τότε
ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπε τῷ δούλῳ αὐτοῦ· ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ

ῥύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ χωλοὺς καὶ τυφλοὺς εἰσάγαγε
ὧδε.
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TKIS 21 Palattuaan (tämä) palvelija ilmoitti tämän herralleen. Silloin isäntä vihastuneena sanoi
palvelijalleen: ”Mene kiireesti kaupungin kaduille ja kujille ja tuo tänne sisälle köyhät ja raajarikot
ja rammat ja sokeat.
FiSTLK2017 21. Palvelija tuli takaisin ja ilmoitti herralleen tämän. Silloin isäntä vihastui ja sanoi
palvelijalleen: 'Mene kiireesti kaupungin kaduille ja kujille ja tuo köyhät, raajarikot, sokeat ja
rammat tänne sisälle.'
Biblia1776 21. Ja kuin se palvelia tuli, sanoi hän nämät herrallensa. Silloin perheenisäntä vihastui
ja sanoi palveliallensa: mene nopiasti kaupungin kaduille ja kujille ja saata tänne vaivaiset ja
raajarikot, ontuvat ja sokiat.
CPR1642 21. NIjn perhen isändä wihastui ja sanoi palweliallens: mene nopiast Caupungin catuille
ja cujille ja saata tänne waiwaiset ja sairat onduwat ja sokiat.
UT1548 21. Nin wihastui Perenisende/ ia sanoi palueliallens/ Mene nopiast vlos Caupungin
Catuille ia Cuijlle ia saata tenne waiuaset ia Sairat/ Onduuat ia Sokiat.
Niin wihastui perheenisäntä/ ja sanoi palwelijallens/ Mene nopeasti ulos kaupungin kaduille ja kujille
ja saata tänne waiwaiset ja sairaat/ ontuwat ja sokeat.
Ref2016NTSve 21. Så kom den tjänaren tillbaka och berättade detta för sin herre. Då blev husets
herre vred och sa till sin tjänare: Gå genast ut på gator och gränder i staden, och för in här fattiga
och krymplingar och lama och blinda.
22 TR Scriverer 22. καὶ εἶπεν ὁ δοῦλος, Κύριε, γέγονεν ὡς ἐπέταξας, καὶ ἔτι τόπος ἐστί.
Gr-East 22. καὶ εἶπεν ὁ δοῦλος· κύριε, γέγονεν ὡς ἐπέταξας, καὶ ἔτι τόπος ἐστί.
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TKIS 22 Ja palvelija sanoi: 'Herra, on tehty niin kuin käskit, ja vielä on tilaa.

FiSTLK2017 22. Palvelija sanoi: 'Herra, on tehty, minkä käskit, ja vielä on tilaa.'
Biblia1776 22. Ja palvelia sanoi: herra, minä olen tehnyt niinkuin sinä käskit, ja vielä nyt siaa on.
CPR1642 22. Ja palwelia sanoi: Herra minä olen tehnyt nijncuins käskit ja wielä nyt sia on.
UT1548 22. Ja sanoi paluelia/ Herra/ mine olen technyt quin sine keskit/ Ja wiele nyt sija on.
Ja sanoi palwelija/ Herra/ minä olen tehnyt kuin sinä käskit/ Ja wielä nyt sijaa non.
Ref2016NTSve 22. Därefter sa tjänaren: Herre, jag har gjort så som du befallde, och här finns
ännu plats.
23
TR Scriverer 23. καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον, Ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμούς
καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ ὁ οἶκος μου.
Gr-East 23. καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον· Ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ
ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ ὁ οἶκός μου.
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TKIS 23 Niin herra sanoi palvelijalleen: 'Mene teille ja aitovierille ja pakota heitä tulemaan sisälle,
jotta taloni täyttyisi.
FiSTLK2017 23. Herra sanoi palvelijalle: 'Mene kiireen vilkkaa teille ja kujille ja pakota heitä
tulemaan sisälle, että taloni täyttyisi;
Biblia1776 23. Ja herra sanoi palvelialle: men maanteille ja aidoille, ja vaadi heitä sisälle
tulemaan, että minun huoneeni täytettäisiin.
CPR1642 23. Herra sanoi palwelialle: mene maan teille ja aidoille ja waadi heitä tuleman että
minun huoneni täytetäisin.
UT1548 23. Ja sanoi Herra paluelialle/ Mene vlos maanteille ia aidhoille/ ia wadhi heite
siseltuleman/ ette minun Honen teuteteisin.
Ja sanoi Herra palwelijalle/ Mene ulos maan teille ja aidoille/ ja waadi heitä sisälle tulemaan/ että
minun huoneeni täytettäisiin.

Ref2016NTSve 23. Då sa herren till tjänaren: Gå ut på vägarna och stigarna och uppmana (dem)
enträget att komma in, så att mitt hus kan bli fullt.
24
TR Scriverer 24. λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεταί
μου τοῦ δείπνου.
Gr-East 24. λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεταί μου
τοῦ δείπνου.
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TKIS 24 Sillä sanon teille, ettei yksikään niistä miehistä, jotka olivat kutsutut, ole maistava
illallisiani.' "
FiSTLK2017 24. sillä sanon teille, ettei yksikään niistä miehistä, jotka olivat kutsutut, maista
illallistani.'"
Biblia1776 24. Sillä minä sanon teille, ettei yksikään niistä miehistä, jotka kutsuttiin, pidä
maistaman minun ehtoollistani.
CPR1642 24. Mutta minä sanon teille: ettei yxikän nijstä miehistä cuin cudzuttin pidä maistaman
minun Ehtolistani.
UT1548 24. Mutta mine sanon teille/ Ettei yxiken nijste Miehiste quin cutzuttin/ pide maistaman
minun Ectolistan.
Mutta minä sanon teille/ Ettei yksikään niistä miehistä kuin kutsuttiin/ pidä maistaman minun
ehtoollistani.
Ref2016NTSve 24. För jag säger er, att ingen av de män som var bjudna ska smaka min måltid.
25
TR Scriverer 25. Συνεπορεύοντο δὲ αὐτῷ ὄχλοι πολλοί• καὶ στραφεὶς εἶπε πρὸς αὐτούς,
Gr-East 25. Συνεπορεύοντο δὲ αὐτῷ ὄχλοι πολλοί. καὶ στραφεὶς εἶπε πρὸς αὐτούς·
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TKIS 25 Hänen kanssaan vaelsi paljon kansaa, ja Hän kääntyi ja sanoi heille:
FiSTLK2017 25. Hänen mukanaan kulki paljon kansaa, ja hän kääntyi ja sanoi heille:
Biblia1776 25. Niin vaelsi paljo väkeä hänen kanssansa, ja hän kääntyi ja sanoi heille:
CPR1642 25. NIjn waelsi paljo wäke hänen cansans ja hän käänsi hänens ja sanoi heille:
UT1548 25. Nin palio Wäki henen cansans waelsi. Ja hen kiensi henens/ ia sanoi heille/
Niin paljon wäkeä hänen kanssansa waelsi. Ja hän käänsi hänens/ ja sano heille/
Ref2016NTSve 25. Och mycket folk följde med honom, och han vände sig om och sa till dem:
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TR Scriverer 26. Εἴ τις ἔρχεται πρός με, καὶ οὐ μισεῖ τὸν πατέρα ἑαυτοῦ, καὶ τὴν μητέρα,

καὶ τὴν γυναῖκα, καὶ τὰ τέκνα, καὶ τοὺς ἀδελφούς, καὶ τὰς ἀδελφάς, ἔτι δὲ καὶ τὴν
ἑαυτοῦ ψυχήν, οὐ δυναταί μου μαθητὴς εἶναι.
Gr-East 26. Εἴ τις ἔρχεται πρός με καὶ οὐ μισεῖ τὸν πατέρα ἑαυτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ

τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τὰς ἀδελφάς, ἔτι δὲ καὶ τὴν ἑαυτοῦ
ψυχὴν, οὐ δύναταί μου μαθητής εἶναι.
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TKIS 26 Jos joku tulee luokseni eikä vihaa isäänsä ja äitiään ja vaimoaan ja lapsiaan ja veljiään ja
sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla opetuslapseni.
FiSTLK2017 26. "Jos joku tulee luokseni eikä vihaa isäänsä ja äitiään, vaimoaan, lapsiaan,
veljiään ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni.
Biblia1776 26. Jos joku tulee minun tyköni, ja ei vihaa isäänsä ja äitiänsä, ja emäntäänsä ja
lapsiansa, ja veljiänsä ja sisariansa, ja päälliseksi omaa henkeänsä, ei se taida olla minun

opetuslapseni.
CPR1642 26. Jos jocu tule minun tygöni ja ei wiha Isäns äitiäns emändätäns lapsians weljejäns
sisaritans ja päälisexi oma hengens ei se taida olla minun Opetuslapseni.
UT1548 26. Jos iocu tulepi minun tykeni ia ei wiha henen Isens/ Eitins/ Emendens/ Lapsians/
weliens ia Sisaritans/ ia wiele senpälen henen oma Hengiens/ ei se taidha olla minun
opetuslapsen.
Jos joku tuleepi minun tyköni ja ei wihaa hänen isäänsä/ äitiänsä/ emäntäänsä/ lapsiansa/
weljiänsä ja sisariansa/ ja wielä senpäällen hänen omaa henkeänsä/ ei se taida olla minun
opetuslapseni.
Ref2016NTSve 26. Om någon kommer till mig och inte älskar mindre sin far och mor och hustru
och barn och bröder och systrar och dessutom sitt eget liv (än mig), kan han inte vara min
lärjunge.
27
TR Scriverer 27. καὶ ὅστις οὐ βαστάζει τὸν σταυρὸν αὑτοῦ καὶ ἔρχεται ὀπίσω μου, οὐ
δύναταί μου εἶναί μαθητής.
Gr-East 27. καὶ ὅστις οὐ βαστάζει τὸν σταυρὸν ἑαυτοῦ καὶ ἔρχεται ὀπίσω μου, οὐ
δύναται εἶναί μου μαθητής.
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TKIS 27 Ja joka ei kanna ristiään ja seuraa minua, hän ei voi olla opetuslapseni.
FiSTLK2017 27. Se, joka ei kanna ristiään ja seuraa minua, ei voi olla minun opetuslapseni.
Biblia1776 27. Ja joka ei kanna ristiänsä ja seuraa minua, ei se taida olla minun opetuslapseni.
CPR1642 27. Ja joca ei canna ristiäns ja seura minua ei se taida myös olla minun Opetuslapseni.
UT1548 27. Ja cuca Ristiens ei canna ia minua seura/ ei se taida olla minun opetuslapsen.
Ja kuka ristiänsä ei kanna ja minua seuraa/ ei se taida olla minun opetuslapseni.
Ref2016NTSve 27. Och den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge.
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TR Scriverer 28. τίς γὰρ ἐξ ὑμῶν, θέλων πύργον οἰκοδομῆσαι, οὐχὶ πρῶτον καθίσας
ψηφίζει τὴν δαπάνην, εἰ ἔχει τὰ πρὸς ἀπαρτισμόν;

Gr-East 28. τίς γὰρ ἐξ ὑμῶν, θέλων πύργον οἰκοδομῆσαι, οὐχὶ πρῶτον καθίσας ψηφίζει
τὴν δαπάνην, εἰ ἔχει τὰ πρὸς ἀπαρτισμόν,
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TKIS 28 Sillä kuka teistä, joka haluaa rakentaa tornin, ei ensin istu laskemaan kustannuksia, onko
hänellä kylliksi työn valmiiksi saattamiseen,
FiSTLK2017 28. Sillä jos joku teistä tahtoo rakentaa tornin, eikö hän ensin istu laskemaan
kustannuksia nähdäkseen, onko hänellä varaa rakentaa se valmiiksi,
Biblia1776 28. Sillä kuka teistä on, joka tahtoo tornia rakentaa; eikö hän ennen istu ja laske
kulutusta, jos hänellä on varaa sitä täyttää?
CPR1642 28. Sillä cuca teistä on joca tahto Tornia raketa ja ei ennen laske culutusta jos hänellä
on wara sitä täyttä?
UT1548 28. Sille cuca teiste se ombi ioca tahdon Tornin raketa/ ia ei ennen istudhen laske sen
Culunnosta ios henelle ombi wara site teuttä?
Sillä kuka teistä se ompi joka tahtoo tornin rakentaa/ ja ei ennen istuen laske sen kulunnasta jos
hänellä ompi wara sitä täyttää?
Ref2016NTSve 28. För vem av er som vill bygga ett torn, sätter sig inte först ner och beräknar
kostnaden, om han har tillräckligt för att fullborda det?
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TR Scriverer 29. ἵνα μήποτε, θέντος αὐτοῦ θεμέλιον καὶ μὴ ἰσχύοντος ἐκτελέσαι, πάντες
οἱ θεωροῦντες ἄρξωνται ἐμπαίζειν αὐτῷ,
Gr-East 29. ἵνα μήποτε, θέντος αὐτοῦ θεμέλιον καὶ μὴ ἰσχύσαντος ἐκτελέσαι, πάντες οἱ
θεωροῦντες ἄρξωνται αὐτῷ ἐμπαίζειν,
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TKIS 29 jotteivät, kun hän on laskenut perustuksen, mutta ei kykene saamaan valmiiksi, kaikki,
jotka sen näkevät alkaisi pilkata häntä
FiSTLK2017 29. etteivät, kun hän on laskenut perustuksen, mutta ei kykene saamaan rakennusta
valmiiksi, kaikki, jotka sen näkevät, alkaisi pilkata häntä
Biblia1776 29. Ettei, kuin hän perustuksen laskenut on, ja ei voi sitä täyttää, kaikki, jotka sen
näkevät, rupee pilkkaamaan häntä,
CPR1642 29. Ettei hän cosca hän perustuxen laskenut on ja ei woi täyttä tule caickein nijden
pilcaxi jotca sen näkewät ja sanowat:
UT1548 29. Senpäle ettei hen/ coska hen peruxen laskenut on/ ia ei woi teuttä/ tule caikein
nijnen pilcaxi iotca sen näkeuet/ ia sanouat/
Sen päälle ettei hän/ koska hän perustuksen laskenut on/ ja ei woi täyttää/ tule kaikkein niiden
pilkaksi jotka sen näkewät/ ja sanowat/
Ref2016NTSve 29. Annars ska alla som får se (det), börja håna honom för att han har lagt
grunden men sedan inte kan fullborda (det),
30
TR Scriverer 30. λέγοντες, ὅτι Οὗτος ὁ ἄνθρωπος ἤρξατο οἰκοδομεῖν, καὶ οὐκ ἴσχυσεν
ἐκτελέσαι.
Gr-East 30. λέγοντες ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος ἤρξατο οἰκοδομεῖν καὶ οὐκ ἴσχυσεν
ἐκτελέσαι;
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TKIS 30 sanoen: 'Tuo mies alkoi rakentaa, mutta ei kyennyt saamaan valmiiksi'?

FiSTLK2017 30. sanoen: 'Tuo mies ryhtyi rakentamaan, mutta ei kyennyt saamaan valmiiksi'?
Biblia1776 30. Sanoen: tämä ihminen rupesi rakentamaan, ja ei voinut täyttää.
CPR1642 30. Tämä ihminen rupeis rakendaman ja ei woinut täyttä.
UT1548 30. Teme inhiminen rupesi rakendaman ia ei woinut teuttä.
Tämä ihminen rupesi rakentamaan ja ei woinut täyttää.
Ref2016NTSve 30. och säga: Den mannen har börjat bygga, men kunde inte fullborda (det).
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TR Scriverer 31. ἢ τίς βασιλεὺς πορευόμενος συμβαλεῖν ἑτέρῳ βασιλεῖ εἰς πόλεμον οὐχὶ

καθίσας πρῶτον βουλεύεται εἰ δυνατός ἐστιν ἐν δέκα χιλιάσιν ἀπαντῆσαι τῷ μετὰ
εἴκοσι χιλιάδων ἐρχομένῳ ἐπ’ αὐτόν;
Gr-East 31. ἢ τίς βασιλεὺς, πορευόμενος συμβαλεῖν ἑτέρῳ βασιλεῖ εἰς πόλεμον, οὐχὶ

πρῶτον καθίσας βουλεύσεται εἰ δυνατός ἐστιν ἐν δέκα χιλιάσιν ἀπαντῆσαι τῷ μετὰ
εἴκοσι χιλιάδων ἐρχομένῳ ἐπ’ αὐτόν;
ἢ
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TKIS 31 Tai kuka kuningas, joka on lähtemässä sotimaan toista kuningasta vastaan, ei ensin istu
ja neuvottele, kykeneekö hän kymmenellä tuhannella kohtaamaan sitä, joka tulee häntä vastaan
kahdella kymmenellä tuhannella?
FiSTLK2017 31. Tai jos joku kuningas tahtoo lähteä sotimaan toista kuningasta vastaan, eikö hän
ensin istu ja neuvottele, voiko hän kymmenellä tuhannella kohdata sen, joka tulee häntä vastaan
kahdellakymmenellä tuhannella?
Biblia1776 31. Taikka kuka kuningas tahtoo mennä sotimaan toista kuningasta vastaan; eikö hän
ennen istu ja ajattele, jos hän voi kymmenellä tuhannella kohdata sen, joka häntä vastaan tulee
kahdellakymmenellä tuhannella?
CPR1642 31. Taicka cuca Cuningas tahto mennä sotiman toista Cuningasta wastan eikö hän
ennen ajattele jos hän woi kymmenellä tuhannella cohdata sen joca händä wastan tule cahdella

kymmenellä tuhannella?
UT1548 31. Taicka cuca Kuningas tachtopi waelta sotimaan toisen Kuningan wastan/ eikö hen
ennen istudhen aiattele/ Jos hen woisi Kymenelle tuhanella cohdhata sen ioca henen wastahans
tule cahden kymenen tuhanen cansa?
Taikka kuka kuningas tahtoopi waeltaa sotimaan toisen kuninkaan wastaan/ eikö hänen ennen
istuen ajattele/ Jos hän woisi kymmenellä tuhannella kohdata sen joka hänen wastahansa tulee
kahdenkymmenen tuhannen kanssa?
Ref2016NTSve 31. Eller vilken kung som vill dra ut i krig och strida emot en annan kung, sätter sig
inte först ner och tänker efter om han med tio tusen kan möta honom som kommer emot honom
med tjugo tusen?
32
TR Scriverer 32. εἰ δὲ μήγε, ἔτι αὐτοῦ πόρρω ὄντος, πρεσβείαν ἀποστείλας ἐρωτᾷ τὰ
πρὸς εἰρήνην.
Gr-East 32. εἰ δὲ μήγε, ἔτι πόρρω αὐτοῦ ὄντος πρεσβείαν ἀποστείλας ἐρωτᾷ τὰ πρὸς
εἰρήνην.

εἰ δὲ μήγε ἔτι

αὐτοῦ πόρρω ὄντος πρεσβείαν ἀποστείλας ἐρωτᾷ
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TKIS 32 Mutta jollei kykene, hän tämän vielä kaukana ollessa lähettää lähetystön kysymään
rauhan ehtoja.
FiSTLK2017 32. Ellei voi, hän toisen vielä ollessa kaukana lähettää hänen luokseen lähettilään
pyytämään rauhaa.
Biblia1776 32. Muutoin, kuin hän vielä kaukana on, niin hän lähettää hänelle sanan ja rukoilee
rauhaa.
CPR1642 32. Muutoin cosca hän wielä caucana on nijn hän lähettä hänelle sanan ja rucoile
rauha.
UT1548 32. Mwtoin/ coska hen wiele caucan on/ nin hen lehettä henelle Sanoman/ ia Rauha
rucolepi.
Muutoin/ koska hän wielä kaukana on/ niin hän lähettää hänelle sanoman/ ja rauha rukoileepi.
Ref2016NTSve 32. Annars skickar han sändebud och ber om fred, medan den andre ännu är långt
borta.

33
TR Scriverer 33. οὕτως οὖν πᾶς ἐξ ὑμῶν ὃς οὐκ ἀποτάσσεται πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ
ὑπάρχουσιν, οὐ δύναταί μου εἶναι μαθητής.
Gr-East 33. οὕτως οὖν πᾶς ἐξ ὑμῶν, ὃς οὐκ ἀποτάσσεται πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ ὑπάρχουσιν,
οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής.
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TKIS 33 Niin ei siis teistä yksikään, joka ei luovu kaikesta, mitä hänellä on, voi olla opetuslapseni.
FiSTLK2017 33. Niin ei myöskään teistä yksikään, joka ei luovu kaikesta, mitä hänellä on, voi olla
minun opetuslapseni.
Biblia1776 33. Niin siis jokainen teistä, joka ei luovu kaikista mitä hänellä on, ei se taida olla
minun opetuslapseni.
CPR1642 33. Nijn myös jocainen teistä joca ei luowu caikista cuin hänellä on ei se taida olla
minun Opetuslapseni.
UT1548 33. Nin mös iocainen teiste quin ei louu caikista iotca henelle on/ ei se taidha olla minun
Opetuslapsen.
Niin myös jokainen teistä kuin ei luowu kaikista jotka hänellä on/ ei se taida olla minun
opetuslapseni.
Ref2016NTSve 33. På samma sätt är det med var och en av er: Den som inte avstår från allt det
han äger kan inte vara min lärjunge.
34 TR Scriverer 34. καλὸν τὸ ἅλας• ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἀρτυθήσεται;
Gr-East 34. Καλὸν οὖν τὸ ἅλας· ἐὰν δὲ καὶ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἀρτυθήσεται;
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TKIS 34 Suola on hyvä, mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se maustetaan?
FiSTLK2017 34. Suola on hyvä, mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi?
Biblia1776 34. Suola on hyvä; mutta jos suola tulee mauttomaksi, milläs sitte suolataan?
CPR1642 34. SUola on idzestäns hywä mutta jos suola tule mauttomaxi milläst sijtte suolatan?
UT1548 34. Sola ombi hyue/ Mutta ios Sola tule maghuttomaxi/ mille se höistetän?
Suola ompi hywä/ Mutta jos suola tulee mauttomaksi/ millä se höystetään?
Ref2016NTSve 34. Saltet (är) bra, men om saltet mister sin sälta, hur kan det då bli salt igen?
35
TR Scriverer 35. οὔτε εἰς γῆν οὔτε εἰς κοπρίαν εὔθετόν ἐστιν• ἔξω βάλλουσιν αὐτό. ὁ ἔχων
ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω.
Gr-East 35. οὔτε εἰς γῆν οὔτε εἰς κοπρίαν εὔθετόν ἐστιν· ἔξω βάλλουσιν αὐτό. ὁ ἔχων ὦτα
ἀκούειν ἀκουέτω.
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TKIS 35 Se ei kelpaa maahan eikä lantaan. Se heitetään pois. Jolla on korvat kuulla, hän
kuulkoon!"
FiSTLK2017 35. Se ei kelpaa maahan eikä lannaksi; se heitetään pois. Jolla on korvat kuulla, se
kuulkoon!"
Biblia1776 35. Ei se maahan eikä sontaan ole sovelias: he heittävät sen pois. Jolla on korvat
kuulla, se kuulkaan.

CPR1642 35. Ei se maasa eikä sonnasa ole tarpellinen mutta poisheitetän. Jolla on corwat cuulla
se cuulcan.
UT1548 35. Eike se Maasa/ Eike Sonnasa ole tarpelinen/ Mutta se poisheitetän. Jolla Coruat on
cwlla/ se cwlkan.
Eikä se maassa/ eikä sonnassa ole tarpeellinen/ Mutta se pois heitetään. Jolla korwat on kuulla/ se
kuulkaan.
Ref2016NTSve 35. Varken för jorden eller för gödselhögen duger det. (Man) kastar bort det. (Den)
som har öron till att höra, han må höra.

Luukas 15 (Luke 15)
1
TR Scriverer 1. Ἦσαν δὲ ἐγγίζοντες αὐτῷ πάντες οἱ τελῶναι καὶ οἱ ἁμαρτωλοί, ἀκούειν
αὐτοῦ.
Gr-East 1. Ἦσαν δὲ ἐγγίζοντες αὐτῷ πάντες οἱ τελῶναι καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀκούειν αὐτοῦ.
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TKIS 1 Kaikki veronkantajat ja syntiset tulivat Hänen luokseen kuuntelemaan Häntä.
FiSTLK2017 1. Kaikki publikaanit ja syntiset tulivat hänen luokseen kuulemaan häntä.
Biblia1776 1. Mutta hänen tykönsä tulivat kaikki Publikanit ja syntiset, kuulemaan häntä.
CPR1642 1. JA hänen tygöns tulit caicki Publicanit ja syndiset cuuleman händä.
UT1548 1. 1JA henen tygens keuit caiki Weronottaiat ia Synniset/ hende cwleman.
Ja hänen tykönsä käwit kaikki weronottajat ja syntiset/ häntä kuulemaan.
Ref2016NTSve 1. Och till honom kom alla tullindrivare och syndare för att höra honom.
2
TR Scriverer 2. καὶ διεγόγγυζον οἵ Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς λέγοντες ὅτι Οὗτος
ἁμαρτωλοὺς προσδέχεται, καὶ συνεσθίει αὐτοῖς.
Gr-East 2. καὶ διεγόγγυζον οἵ Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς λέγοντες ὅτι Οὗτος
ἁμαρτωλοὺς προσδέχεται καὶ συνεσθίει αὐτοῖς.
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TKIS 2 Mutta fariseukset ja kirjanoppineet nurisivat ja sanoivat: "Tämä ottaa vastaan syntisiä ja
syö heidän kanssaan."
FiSTLK2017 2. Mutta fariseukset ja kirjanoppineet nurisivat ja sanoivat: "Tämä ottaa vastaan
syntisiä ja syö heidän kanssaan."
Biblia1776 2. Ja Pharisealaiset ja kirjanoppineet napisivat ja sanoivat: tämä syntisiä vastaan
ottaa ja syö heidän kanssansa.
CPR1642 2. Nijn Phariseuxet ja Kirjanoppenet napisit ja sanoit: tämä syndisiä wastanotta ja syö
heidän cansans.
UT1548 2. 1Nin napitzit Phariseuset ia Kirianoppeneet ia sanoit/ Teme Syndisite wastanrupe/ ia
söpi heiden cansans.
Niin napitsit phariseukset ja kirjanoppineet ja sanoit/ Tämä syntisiä wastaan rupeaa/ ja syöpi heidän
kanssansa.
Ref2016NTSve 2. Och fariseerna och de skriftlärda kritiserade och sa: Denne tar emot syndare
och äter med dem.
3 TR Scriverer 3. Εἶπε δὲ πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν ταύτην, λέγων,
Gr-East 3. εἶπε δὲ πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν ταύτην λέγων·
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TKIS 3 Niin Hän puhui heille tämän vertauksen sanoen:
FiSTLK2017 3. Hän puhui heille tämän vertauksen sanoen:
Biblia1776 3. Niin hän sanoi heille tämän vertauksen, sanoen:
CPR1642 3. Nijn hän sanoi heille tämän wertauxen sanoden:
UT1548 3. 1Nin hen sanoi heille temen Wertauxen sanoden/
Niin hän sanoi heille tämän wertauksen sanoen/
Ref2016NTSve 3. Då berättade han denna liknelse för dem och sa:
4
TR Scriverer 4. Τίς ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν ἔχων ἑκατὸν πρόβατα, καὶ ἀπολέσας ἓν ἐξ αὐτῶν,

οὐ καταλείπει τὰ ἐννενηκονταεννέα ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ πορεύεται ἐπὶ τὸ ἀπολωλός, ἕως
εὕρῃ αὐτό
Gr-East 4. Τίς ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν ἔχων ἑκατὸν πρόβατα καὶ ἀπολέσας ἓν ἐξ αὐτῶν, οὐ
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TKIS 4 ”Kuka ihminen teistä, jolla on sata lammasta, mutta kadottaa niistä yhden, ei jätä niitä
yhdeksääkymmentä yhdeksää autiomaahan ja mene etsimään kadonnutta, kunnes sen löytää?
FiSTLK2017 4. "Kuka teistä, jolla on sata lammasta, ja joka kadottaa niistä yhden, ei jätä niitä
yhdeksääkymmentä yhdeksää erämaahan ja mene etsimään kadonnutta, kunnes löytää sen?
Biblia1776 4. Kuka on teistä se ihminen, jolla on sata lammasta, ja jos hän yhden niistä kadottaa,
eikö hän jätä yhdeksänkymmentä ja yhdeksän korpeen, ja mene sen jälkeen, joka kadonnut on,
siihenasti että hän sen löytää?
CPR1642 4. Cuca on teistä se ihminen jolla on sata lammasta ja jos hän yhdengin nijstä cadotta
eikö hän jätä yhdexänkymmendä ja yhdexän corpeen ja mene sen jälken joca cadonnut on
sijhenasti että hän sen löytä?
UT1548 4. 1Cuca ombi teiste se Inhiminen/ iolla on sata Lammast/ ia ios hen yhden nijste
cadhotta/ Eikö hen iäte yhdexe'kymende ia yhdexe' Corpehen/ ia mene sen ielken ioca o'bi
cadonut/ sihenasti ette he' sen leutepi?
Kuka ompi teistä se ihminen/ jolla on sata lammasta/ ja jos hän yhden niistä kadottaa/ Eikö hän jätä
yhdeksänkymmentä ja yhdeksää korpeen/ ja mene sen jälkeen joka ompi kadonnut/ siihen asti että
hän sen löytääpi?
Ref2016NTSve 4. Vilken man bland er, som har hundra får och förlorar ett av dem, lämnar inte de
nittionio i öknen och går och letar efter det som är borta tills han finner det?
5 TR Scriverer 5. καὶ εὑρὼν ἐπιτίθησιν ἐπὶ τοὺς ὤμους ἑαυτοῦ χαίρων
Gr-East 5. καὶ εὑρὼν ἐπιτίθησιν ἐπὶ τοὺς ὤμους αὐτοῦ χαίρων,

καὶ

εὑρὼν

ἐπιτίθησιν ἐπὶ

τοὺς

ὤμους

ἑαυτοῦ χαίρων

epitithēsin epi
kai
heurōn
tous ōmous
heautou chairōn
G1438 G5463
G2532 G2147
G1909 G3588 G5606
G2007
ja
hartioilleen
iloiten
sen löydettyään hän nostaa

TKIS 5 Ja löydettyään hän panee sen iloiten hartioilleen.
FiSTLK2017 5. Löydettyään hän panee sen hartioilleen iloiten.
Biblia1776 5. Ja kuin hän sen löytää, niin hän panee sen olallensa, iloiten.
CPR1642 5. Ja cuin hän sen löytä nijn hän pane sen olallens iloiten.
UT1548 5. 1Ja quin hen leutepi sen/ nin hen panepi sen olallens iloiten.
Ja kuin hän löytääpi sen/ niin paneepi sen olallensa iloiten.
Ref2016NTSve 5. Och när han har funnit (det), lägger han (det) på sina axlar med glädje.
6
TR Scriverer 6. καὶ ἐλθὼν εἰς τὸν οἶκον, συγκαλεῖ τοὺς φίλους καὶ τοὺς γείτονας, λέγων
αὐτοῖς, Συγχάρητέ μοι, ὅτι εὗρον τὸ πρόβατόν μου τὸ ἀπολωλός.
Gr-East 6. καὶ ἐλθὼν εἰς τὸν οἶκον συγκαλεῖ τοὺς φίλους καὶ τοὺς γείτονας λέγων αὐτοῖς·
συγχάρητέ μοι, ὅτι εὗρον τὸ πρόβατόν μου τὸ ἀπολωλός.
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TKIS 6 Kotiin tultuaan hän kutsuu kokoon ystävät ja naapurit ja sanoo heille: 'Iloitkaa kanssani,
sillä löysin lampaani joka oli kadonnut.'
FiSTLK2017 6. Kun hän tulee kotiin, hän kutsuu kokoon ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille:
'Iloitkaa kanssani, sillä löysin kadonneen lampaani.'
Biblia1776 6. Ja kuin hän tulee kotiansa, niin hän kutsuu kokoon ystävänsä ja kylänsä miehet, ja
sanoo heille: iloitkaat minun kanssani: sillä minä löysin lampaani, joka kadonnut oli.
CPR1642 6. Ja cosca hän tule cotians nijn hän cocon cudzu ystäwäns ja kylänsmiehet ja sano
heille: iloitcat minun cansani: sillä minä löysin minun lambani joca cadonnut oli.
UT1548 6. 1Ja coska hen tulepi Cotians/ nin hen cokoncutzu hene' Ysteue's ia Naburins/ ia
sanopi heille/ Iloitka minun cansani/ Sille ette mine leusin minun Lampani ioca cadhonut oli.

Ja koska hän tuleepi kotians/ niin hän kokoon kutsuu hänen ystäwänsä ja naapurinsa/ ja sanoopi
heille/ Iloitkaa minun kanssani/ SIllä että minä löysin minun lampaani joka kadonnut oli.
Ref2016NTSve 6. Och när han kommer hem, kallar han samman (sina) vänner och grannar och
säger till dem: Gläd er med mig, för jag har funnit mitt får som var förlorat.
7
TR Scriverer 7. λέγω ὑμῖν ὅτι οὕτω χαρὰ ἔσται ἐν τῷ οὐρανῷ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ

μετανοοῦντι, ἢ ἐπὶ ἐννενήκονταεννέα δικαίοις, οἵτινες οὐ χρείαν ἔχουσι μετανοίας.
Gr-East 7. λέγω ὑμῖν ὅτι οὕτω χαρὰ ἔσται ἐν τῷ οὐρανῷ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι
ἢ ἐπὶ ἐνενήκοντα ἐννέα δικαίοις, οἵτινες οὐ χρείαν ἔχουσιν μετανοίας.
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TKIS 7 Sanon teille: samoin on ilo taivaassa suurempi yhdestä syntisestä, joka muuttaa mielensä
kuin yhdeksästäkymmenestä yhdeksästä vanhurskaasta, jotka eivät tarvitse mielenmuutosta.
FiSTLK2017 7. Sanon teille: niin on ilo taivaassa suurempi yhdestä syntisestä, joka muuttaa
mielensä, kuin yhdeksästäkymmenestä yhdeksästä vanhurskaasta, jotka eivät tarvitse
mielenmuutosta.
Biblia1776 7. Minä sanon teille: niin pitää ilo oleman taivaassa yhdestä syntisestä, joka itsensä
parantaa, enemmin kuin yhdeksästäkymmenestä ja yhdeksästä hurskaasta, jotka ei parannusta
tarvitse.
CPR1642 7. Minä sanon teille: nijn myös ilo pitä oleman Taiwas yhdest syndisest joca hänens
paranda enämmin cuin yhdexästkymmenest ja yhdexäst hurscast jotca ei parannusta tarwidze.
UT1548 7. 1Mine sanon teille/ Ette nin mös pite ilo olema' Taiuaas yhden Synneisen päle/ ioca
henens paranda/ enemin quin yhdexenkymenen ia yhdexen Hurskasten päle/ iotca ei taruitze
paranosta.
Minä sanon teille/ Että niin myös pitää ilo oleman taiwaassa yhden syntisen päälle/ joka hänensä
parantaa/ enemmin kuin yhdeksänkymmenen ja yhdeksän hurskasten päälle/ jotka ei tarwitse
parannusta.

Ref2016NTSve 7. Jag säger er, att på samma sätt ska det bli större glädje i himlen över en
syndare som omvänder sig, än över nittionio rättfärdiga som ingen omvändelse behöver.
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TR Scriverer 8. Ἢ τίς γυνὴ δραχμὰς ἔχουσα δέκα, ἐὰν ἀπολέσῃ δραχμὴν μίαν, οὐχὶ ἅπτει
λύχνον, καὶ σαροῖ τὴν οἰκίαν, καὶ ζητεῖ ἐπιμελῶς ἕως ὅτου εὕρῃ;
Gr-East 8. Ἢ τίς γυνὴ δραχμὰς ἔχουσα δέκα, ἐὰν ἀπολέσῃ δραχμὴν μίαν, οὐχὶ ἅπτει
λύχνον καὶ σαροῖ τὴν οἰκίαν καὶ ζητεῖ ἐπιμελῶς ἕως ὅτου εὕρῃ;
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TKIS 8 Tai jos kenellä naisella on kymmenen hopearahaa* ja hän kadottaa yhden rahan, eikö hän
sytytä lamppua ja lakaise huonetta ja etsi tarkasti, kunnes löytää sen?
FiSTLK2017 8. Tai jos jollakulla naisella on kymmenen hopearahaa ja hän kadottaa niistä yhden,
eikö hän sytytä lamppua ja lakaise huonetta ja etsi tarkasti, kunnes sen löytää?
Biblia1776 8. Taikka kuka vaimo on, jolla on kymmenen penninkiä, jos hän yhden niistä kadottaa,
eikö hän sytytä kynttilää, ja lakaise huonetta, ja etsi visusti niinkauvan kuin hän sen löytää?
CPR1642 8. Taicka cuca waimo on jolla on kymmenen penningitä jos hän yhdengin nijstä cadotta
eikö hän sytytä kyntilätä ja lacaise huonehta ja edzi wisust nijncauwan cuin hän sen löytä?
UT1548 8. 1Taica cuca Waimo ombi iolla on kymenen peningite/ ios hen yhden heiste cadhotta/
Eikö hen ylessytyte Kyntelete/ ia lakaise Honecta/ ia wisusta etzi nincauua' quin he' sen leute?
Taikka kuka waimo ompi jolla on kymmenen penninkiä/ jos hän yhden heistä kadottaa/ Eikö hän
ylös sytytä kynttilätä/ ja lakaise huonetta/ ja wisusti etsi niinkauan kuin hän sen löytää?
Ref2016NTSve 8. Eller vem är den kvinna, som har tio silvermynt och tappar bort ett av dem, som
inte tänder ett ljus och sopar huset och söker noga tills hon hittar det?
9
TR Scriverer 9. καὶ εὑροῦσα συγκαλεῖται τὰς φίλας καὶ τὰς γείτονας, λέγουσα, Συγχάρητέ
μοι, ὅτι εὗρον τὴν δραχμὴν ἣν ἀπώλεσα.

Gr-East 9. καὶ εὑροῦσα συγκαλεῖ τὰς φίλας καὶ τὰς γείτονας λέγουσα· συγχάρητέ μοι, ὅτι
εὗρον τὴν δραχμὴν ἣν ἀπώλεσα.
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TKIS 9 Ja löydettyään hän kutsuu ystävättäret ja naapurin naiset ja sanoo: 'Iloitkaa kanssani, sillä
löysin rahan*, joka oli minulta kadonnut.'
FiSTLK2017 9. Löydettyään hän kutsuu kokoon ystävättärensä ja naapurinaiset ja sanoo: 'Iloitkaa
kanssani, sillä löysin rahan, jonka olin kadottanut.'
Biblia1776 9. Ja kuin hän sen löytänyt on, kutsuu hän kokoon ystävänsä ja kylänsä vaimot, ja
sanoo: iloitkaat minun kanssani; sillä minä löysin penninkini, jonka minä kadotin.
CPR1642 9. Ja cosca hän sen löytänyt on cocon cudzu hän ystäwäns ja kylänswaimot ja sano:
iloitcat minun cansani: sillä minä löysin penningini jonga minä cadotin.
UT1548 9. 1Ja quin hen sen leutenyt on/ cokoncutzu hen Ysteuens ia Kylenswaimot ia sanopi/
Iloitka minun cansani/ Sille ette mine leusin minun peningin/ ionga mine cadhotin.
Ja kuin hän se löytänyt on/ kokoon kutsuu hän ystäwänsä ja kylänsä waimot ja sanoopi/ Iloitkaa
minun kanssani/ Sillä että minä löysin minun penningin/ jonka minä kadotin.
Ref2016NTSve 9. Och när hon har funnit (det), kallar hon samman sina vänner och grannkvinnor
och säger: Gläd er med mig, för jag har funnit silvermyntet som jag hade förlorat.
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TR Scriverer 10. οὕτω, λέγω ὑμῖν, χαρὰ γίνεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ
ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι.
Gr-East 10. οὕτω, λέγω ὑμῖν, γίνεται χαρὰ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ
ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι.
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TKIS 10 Samoin, sanon teille, on ilo Jumalan enkeleillä yhdestä syntisestä, joka muuttaa
mielensä."
FiSTLK2017 10. Niin myös, sanon teille, Jumalan enkeleillä on ilo yhdestä syntisestä, joka
muuttaa mielensä."
Biblia1776 10. Niin myös, sanon minä teille, pitää ilo oleman Jumalan enkeleillä yhdestä
syntisestä, joka itsensä parantaa.
CPR1642 10. Nijn myös sanon minä teille pitä ilo oleman Jumalan Engeleillä yhdest syndisest
joca hänens paranda.
UT1548 10. 1Nin mös sano' mine teille/ pite ilo oleman Jumalan Engeliten edes yhden Syndisen
ylitze ioca henens paranda.
Niin myös sanon minä teille/ pitää ilo oleman Jumalan enkelitten edes yhden syntisen ylitse joka
hänensä parantaa.
Ref2016NTSve 10. Jag säger er: På samma sätt blir det glädje bland Guds änglar över en enda
syndare som omvänder sig.
11 TR Scriverer 11. Εἶπε δέ, Ἄνθρωπός τις εἶχε δύο υἱούς•
Gr-East 11. Εἶπε δέ· Ἄνθρωπός τις εἶχε δύο υἱούς.
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TKIS 11 Hän sanoi myös: "Eräällä miehellä oli kaksi poikaa.
FiSTLK2017 11. Vielä hän sanoi: "Eräällä miehellä oli kaksi poikaa.
Biblia1776 11. Ja hän sanoi: yhdellä miehellä oli kaksi poikaa,
CPR1642 11. JA hän sanoi: yhdellä miehellä oli caxi poica:
UT1548 11. 1JA hen sanoi/ Yhdel Miehelle oli caxi Poica/
Ja hän sanoi/ Yhdellä miehellä oli kaksi poikaa/
Ref2016NTSve 11. Och han sa: En man hade två söner.
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TR Scriverer 12. καὶ εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί, Πάτερ, δός μοι τὸ ἐπιβάλλον
μέρος τῆς οὐσίας. καὶ διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον.
Gr-East 12. καὶ εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί· πάτερ, δός μοι τὸ ἐπιβάλλον μέρος τῆς
οὐσίας. καὶ διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον.
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TKIS 12 Nuorempi heistä sanoi isälle: 'Isä, anna minulle se osa varoista, joka minulle kuuluu.' Niin
hän jakoi heille omaisuuden.
FiSTLK2017 12. Nuorempi heistä sanoi isälleen: 'Isä, anna minulle se osa omaisuudesta, mikä
minulle on tuleva.' Hän jakoi heille omaisuutensa.
Biblia1776 12. Ja nuorempi heistä sanoi isällensä: isä, anna minulle osa tavarasta, joka minulle
tulee. Ja hän jakoi heille tavaran.
CPR1642 12. Ja nuorembi sanoi Isällens: Isä anna minulle osa tawarast cuin minun tule.
UT1548 12. 1Ja se Norembi heiste sanoi Isellens/ Ise/ Anna minulle se osa Tauarast quin minun
tule. Ja hen iacoi heille Tauaran.
Ja se nuorempi heistä sanoi isällensä/ Isä/ Anna minulle se osa tawarasta kuin minun tulee. Ja hän
jakoi heille tawaran.
Ref2016NTSve 12. Och den yngre av dem sa till (sin) far: Far, ge mig den del av förmögenheten
som ska bli (min). Och han delade ägodelarna mellan dem.
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TR Scriverer 13. καὶ μετ’ οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν ἅπαντα ὁ νεώτερος υἱὸς

ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν, καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισε τὴν οὐσίαν αὐτοῦ, ζῶν ἀσώτως.
Gr-East 13. καὶ μετ’ οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν ἅπαντα ὁ νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν
εἰς χώραν μακράν, καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισεν τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως.
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TKIS 13 Jonkin päivän kuluttua nuorempi poika kokosi kaiken omansa ja matkusti pois
kaukaiseen maahan. Siellä hän hävitti varansa eläen irstaasti.
FiSTLK2017 13. Eikä kulunut montakaan päivää, kun nuorempi poika kokosi kaiken omansa,
matkusti pois kaukaiseen maahan ja hävitti siellä omaisuutensa eläen irstaasti.
Biblia1776 13. Ja ei kauvan sen jälkeen, kuin nuorempi poika oli kaikki koonnut, meni hän
kaukaiselle maakunnalle, ja hukkasi siellä tavaransa irstaisuudessa.
CPR1642 13. Ja hän jacoi heille tawaran. Ja ei cauwan sen jälken cosca nuorembi poica oli caicki
coonnut meni hän caucaiselle maacunnalle ja huckais siellä caiken tawarans ylön syömises.
UT1548 13. 1Ja ei cauuan sen ielken/ coska se Norembi poica oli caiki coonut/ lexi hen erehen
caukaisel makunnalle/ ia sielle hen huckasi caike' henen Tauarans haureudes Elemes.
Ja ei kauan sen jälkeen/ koska ne nuorempi poika oli kaikki koonnut/ läksi hän eräälle kaukaisella
maakunnalle/ ja siellä hän hukkasi kaiken hhänen tawaransa haureellisessa elämässä.
Ref2016NTSve 13. Och inte många dagar därefter samlade den yngre sonen ihop allt (sitt) och
reste långt bort till ett främmande land. Och där slösade han bort det han ägde i ett utsvävande
liv.
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TR Scriverer 14. δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ πάντα, ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὸς κατὰ τὴν χώραν
ἐκείνην, καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι.
Gr-East 14. δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ πάντα ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὰ κατὰ τὴν χώραν
ἐκείνην, καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι.
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TKIS 14 Mutta kun hän oli kaiken tuhlannut, tuli koko siihen maahan kova nälkä, ja hän alkoi
kärsiä puutetta.
FiSTLK2017 14. Mutta kun hän oli kaiken tuhlannut, koko siihen maahan tuli kova nälkä, ja hän
alkoi kärsiä puutetta.

Biblia1776 14. Mutta kuin hän kaikki oli tuhlannut, niin tuli suuri nälkä kaikkeen siihen
maakuntaan; ja hän rupesi hätääntymään,
CPR1642 14. Cosca hän caicki oli tuhlannut nijn tuli suuri nälkä caicken sijhen maacundan ja hän
rupeis hätäyndymän.
UT1548 14. 1Coska hen nyt caiki oli haaskanut/ nin tuli swri Nelke caickeen sihen Makundan/ Ja
hen rupeis hätendemen.
Koska hän nyt kaikki oli haaskannut/ niin tuli suuri nälkä kaikkeen siihen maakuntaan/ Ja hän rupesi
hätääntymän.
Ref2016NTSve 14. När han hade gjort slut på allt, kom det en svår hungersnöd över det landet,
och han började lida nöd.
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TR Scriverer 15. καὶ πορευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης• καὶ ἔπεμψεν
αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν χοίρους.
Gr-East 15. καὶ πορευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης, καὶ ἔπεμψεν
αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν χοίρους·
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TKIS 15 Niin hän meni ja liittyi erääseen sen maan kansalaiseen, ja tämä lähetti hänet tiluksilleen
kaitsemaan sikoja.
FiSTLK2017 15. Hän meni palvelukseen eräälle sen maan kansalaiselle, ja tämä lähetti hänet
tiluksilleen kaitsemaan sikoja.
Biblia1776 15. Ja meni pois ja suostui yhteen sen maakunnan kauppamieheen, joka hänen lähetti
maakyliinsä kaitsemaan sikojansa.
CPR1642 15. Ja poismeni ja suostui yhten sen maacunnan cauppamiehen joca hänen lähetti
pellollens caidzeman sicojans.
UT1548 15. 1Ja poismeni/ ia hen kinirippui yhdes sen makunnan Caupamiehes/ ioca henen
lehetti pellollens caitzeman henen Sicoians.
Ja pois meni/ ja hän kiinni riippui yhdessä maakunnan kauppamiehessä/ joka hänen lähetti
pellollensa kaitsemaan hänen sikojansa.

Ref2016NTSve 15. Då gick han bort och tog tjänst hos en som bodde i det landet, och han
skickade ut honom på sina marker för att vakta svin.
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TR Scriverer 16. καὶ ἐπεθύμει γεμίσαι τὴν κοιλίαν αὑτοῦ ἀπὸ τῶν κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ
χοῖροι• καὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ.
Gr-East 16. καὶ ἐπεθύμει γεμίσαι τὴν κοιλίαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ
χοῖροι, καὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ.
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TKIS 16 Ja hän halusi täyttää vatsansa niillä palkohedelmillä, joita siat söivät, mutta kukaan ei
antanut hänelle.
FiSTLK2017 16. Hän halusi täyttää vatsansa niillä paloilla, joita siat söivät, mutta kukaan ei
antanut hänelle niitä.
Biblia1776 16. Ja hän pyysi vatsaansa ravalla täyttää, jota siat söivät, ja ei kenkään hänelle
sitäkään antanut.
CPR1642 16. Ja hän pyysi wadzans rawalla täyttä jota siat söit ja ei kengän hänelle sitäkän
andanut.
UT1548 16. 1Ja hen pyti watzans Raual teutte/ iota Sigat söit/ ia eikengen henelle site andanut.
Ja hän pyyti watsansa rawalla täyttää/ jota siat söit/ ja ei kenkään hänelle sitä antanut.
Ref2016NTSve 16. Och han längtade efter att få fylla sin buk med de fröskidor som svinen åt,
men ingen gav honom något.
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TR Scriverer 17. εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν εἶπε, Πόσοι μίσθιοι τοῦ πατρός μου περισσεύουσιν
ἄρτων, ἐγὼ δὲ λιμῷ ἀπόλλυμαι•
Gr-East 17. εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν εἶπε· πόσοι μίσθιοι τοῦ πατρός μου περισσεύουσιν
ἄρτων, ἐγὼ δὲ λιμῷ ὧδε ἀπόλλυμαι!
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TKIS 17 Silloin hän meni itseensä sanoen: 'Kuinka monella isäni palkkalaisella on yltäkyllin leipää,
mutta minä kuolen täällä nälkään!
FiSTLK2017 17. Hän meni itseensä ja sanoi: 'Kuinka monella isäni palkkalaisella on leipää yllin
kyllin, mutta minä kärsin täällä nälkää!
Biblia1776 17. Mutta kuin hän mielensä malttoi, sanoi hän: kuinka monella minun isäni
palkollisella on kyllä leipää, ja minä kuolen nälkään!
CPR1642 17. Nijn hän ajatteli idzelläns ja sanoi: cuinga monella minun Isäni palcollisella on kyllä
leipä ja minä cuolen nälkän?
UT1548 17. 1Nin hen aijatteli itzellens/ ia sanoi/ Quinga monella minun Iseni palcolisille ombi
kylle Leipe/ ia mine nelken coolen?
Niin hän ajatteli itsellensä/ ja sanoi/ Kuinka monella minun isäni palkollisella ompi kyllä leipää/ ja
minä nälkään kuolen?
Ref2016NTSve 17. Då kom han till besinning och sa: Hur många daglönare hos min fader har inte
mat i överflöd, och jag håller på att dö av svält.
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TR Scriverer 18. ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα μου, καὶ ἐρῶ αὐτῷ, Πάτερ,
ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν, καὶ ἐνώπιόν σου•
Gr-East 18. ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ ἐρῶ αὐτῷ· πάτερ, ἥμαρτον εἰς
τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου·
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TKIS 18 Minä nousen ja käyn isäni luo ja sanon hänelle: Isä, olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja
sinun edessäsi.

FiSTLK2017 18. Nousen ja menen isäni luo ja sanon hänelle: Isä, olen tehnyt syntiä taivasta
vastaan ja sinun edessäsi
Biblia1776 18. Minä nousen ja käyn minun isäni tykö ja sanon hänelle: isä, minä olen syntiä tehnyt
taivasta vastaan ja sinun edessäs,
CPR1642 18. Minä nousen ja käyn minun Isäni tygö ja sanon hänelle: Isä minä olen syndiä tehnyt
Taiwan ja sinun edesäs:
UT1548 18. 1Mine ylesnousen/ ia kieun minun Iseni tyge/ ia sanon henelle/ ISE/ mine olen
synditehnyt Taiuan ia sinun edeses/
Minä ylös nousen/ ja käyn minun isäni tykö/ ja sanon hänelle/ ISÄ/ minä olen syntiä tehnyt taiwaan
ja sinun edessäsi/
Ref2016NTSve 18. Jag ska stå upp och gå till min far och säga till honom: Far, jag har syndat mot
himlen och inför dig,
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TR Scriverer 19. καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου• ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων
σου.
Gr-East 19. οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου· ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου.
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TKIS 19 En enää ansaitse, että minua pojaksesi kutsutaan. Tee minut palkkalaistesi kaltaiseksi.'
FiSTLK2017 19. enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Tee minut yhdeksi
palkkalaisistasi.'
Biblia1776 19. Ja en ole silleen mahdollinen sinun pojakses kutsuttaa: tee minua niinkuin yhden
palkollisistas.
CPR1642 19. Ja en ole sillen mahdollinen sinun pojaxes cudzutta tee minulle nijncuin yhdelle
sinun palcollisistas. Ja hän nousi ja tuli Isäns tygö.
UT1548 19. 1ia en ole sillen mahdolinen sinun Poijaxes cutzutta/ Tee minun ninquin yhden sinun
Palcolisistas. Ja hen ylesnousi/ ia tuli Isens tyge.
ja en ole silleen mahdollinen sinun pojaksesi kutsuttaa/ Tee minun niinkuin yhden sinun
palkollisistasi/ ja hän ylös nousi/ ja tuli isänsä tykö.

Ref2016NTSve 19. och jag är inte mer värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina
daglönare.
20
TR Scriverer 20. καὶ ἀναστὰς ἦλθε πρὸς τὸν πατέρα ἑαυτοῦ. ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν

ἀπέχοντος, εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ, καὶ ἐσπλαγχνίσθη, καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ
τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ κατεφίλησεν αὐτόν.
Gr-East 20. καὶ ἀναστὰς ἦλθε πρὸς τὸν πατέρα ἑαυτοῦ. ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος

εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνίσθη, καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον
αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν.
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TKIS 20 Ja hän nousi ja meni isänsä luo. Mutta kun hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä
hänet ja armahti häntä, juoksi ja heittäytyi hänen kaulaansa ja suuteli häntä hellästi.
FiSTLK2017 20. Hän nousi ja meni isänsä luo. Mutta kun hän vielä oli kaukana, hänen isänsä näki
hänet, sääli häntä, juoksi häntä vastaan, lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä rakkaasti.
Biblia1776 20. Ja hän nousi ja tuli isänsä tykö. Mutta kuin hän vielä taampana oli, näki hänen
isänsä hänen, ja armahti hänen päällensä, ja juosten lankesi hänen kaulaansa, ja suuta antoi
hänen.
CPR1642 20. Cosca hän wielä taambana oli näki hänen Isäns hänen ja armahti hänen päällens
juoxi ja langeis hänen caulaans ja suuta andoi hänelle.
UT1548 20. 1Coska hen wiele nyt taambana oli/ näki henen Isens henen/ ia armachti henen
pälens iooxi/ ia langesi henen Caulans/ ia sutaannoi henen.
Koska hän wielä nyt taempana oli/ näki hänen isänsä hänen/ ja armahti hänen päällensä juoksi/ ja
lankesi hänen kaulaansa/ ja suuta antoi hänen.
Ref2016NTSve 20. Och han stod upp och gick till sin far. Och medan han ännu var långt borta,
såg hans far honom och greps av medlidande och sprang (emot honom), omfamnade honom
och kysste honom.
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TR Scriverer 21. εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ υἱὸς, Πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου,
καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου.
Gr-East 21. εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ υἱὸς· πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, καὶ
οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου.
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TKIS 21 Mutta poika sanoi hänelle: 'Isä, olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi
enkä enää ansaitse, että minua pojaksesi kutsutaan.’
FiSTLK2017 21. Mutta poika sanoi hänelle: 'Isä, olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun
edessäsi enkä enää ansaitse, että minua pojaksesi kutsutaan.'
Biblia1776 21. Mutta poika sanoi hänelle: isä, minä olen syntiä tehnyt taivasta vastaan ja sinun
edessäs, ja en ole mahdollinen tästedes sinun pojakses kutsuttaa.
CPR1642 21. Nijn sanoi poica: Isä minä olen syndiä tehnyt Taiwan ja sinun edesäs ja en ole
mahdollinen tästedes sinun pojaxes cudzutta.
UT1548 21. 1Nin sanoi Poica henelle/ ISE/ mine olen synditehnyt Taiuan ia sinun edeses/ ia en
ole mahdolinen testedes sinun Poiaxes cutzutta.
Niin sanoi poika hänelle/ ISÄ/ minä olen syntiä tehnyt taiwaan ja sinun edessäsi/ ja en ole
mahdollinen tästedes sinun pojaksesi kutsuttaa.
Ref2016NTSve 21. Men sonen sa till honom: Far, jag har syndat mot himlen och inför dig och är
inte längre värd att kallas din son.
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TR Scriverer 22. εἶπε δὲ ὁ πατὴρ πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ, Ἐξενέγκατε τὴν στολὴν τὴν

πρώτην καὶ ἐνδύσατε αὐτόν, καὶ δότε δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ, καὶ ὑποδήματα εἰς
τοὺς πόδας•

Gr-East 22. εἶπε δὲ ὁ πατὴρ πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ· ἐξενέγκατε τὴν στολὴν τὴν πρώτην

καὶ ἐνδύσατε αὐτόν, καὶ δότε δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ὑποδήματα εἰς τοὺς
πόδας,
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TKIS 22 Silloin isä sanoi palvelijoilleen: ’Tuokaa [pian] parhaat vaatteet ja pukekaa hänet ja
pankaa sormus hänen sormeensa* ja kengät jalkaan.
FiSTLK2017 22. Mutta isä sanoi palvelijoilleen: 'Tuokaa pian parhaat vaatteet ja pukekaa hänet
niihin, ja pankaa sormus hänen sormeensa ja sandaalit hänen jalkaansa;
Biblia1776 22. Niin sanoi isä palvelioillensa: tuokaat tänne ne parhaat vaatteet, ja pukekaat hänen
yllensä, ja antakaat sormus hänen käteensä, ja kengät hänen jalkoihinsa,
CPR1642 22. Nijn sanoi Isä palwelioillens tuocat tänne parhat waattet ja puettacat hänen
päällens ja andacat sormus hänen käteens ja kengät hänen jalcoihins
UT1548 22. 1Nin sanoi Ise Paluelijllens/ Edestoocat ne parahat waatteet/ ia puettaca henen
pälens/ ia andacat Sormus henen käteens/ ia kenget henen ialkoins/
Niin sanoit Isä palwelijallensa/ Edestuokaat parhaat waatteet/ ja puettakaa hänen päällensä/ ja
antakaat sormus hänen käteensä/ ja kengät hänen jalkoinsa/
Ref2016NTSve 22. Men fadern sa till sina tjänare: Ta fram den bästa dräkten och klä honom i
(den), och sätt en ring på hans hand och skor på (hans) fötter.
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TR Scriverer 23. καὶ ἐνέγκαντες τὸν μόσχον τὸν σιτευτὸν θύσατε, καὶ φαγόντες
εὐφρανθῶμεν•
Gr-East 23. καὶ ἐνέγκαντες τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν θύσατε, καὶ φαγόντες εὐφρανθῶμεν,
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TKIS 23 Noutakaa myös syötetty vasikka ja teurastakaa. Niin syökäämme ja pitäkäämme iloa.
FiSTLK2017 23. ja noutakaa syöttövasikka ja teurastakaa, ja syökäämme ja iloitkaamme,
Biblia1776 23. Ja tuokaat syötetty vasikka, ja tappakaat se, ja syökäämme ja riemuitkaamme;
CPR1642 23. Ja tuocat se syötetty wasicka ja tappacat syökäm riemuitcam:
UT1548 23. 1Ja edestoocat se sötettu Wasicka/ ia tappacat/ Sökem/ riemuitkam/
Ja edestuokaat se syötetty wasikka/ ja tappakaat/ Syökäämme/ riemuitkaamme/
Ref2016NTSve 23. Och hämta hit den gödda kalven och slakta (den) och låt oss äta och vara
glada,
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TR Scriverer 24. ὅτι οὗτος ὁ υἱός μου νεκρὸς ἦν, καὶ ἀνέζησε• καὶ ἀπολωλὼς ἦν, καὶ
εὑρέθη. καὶ ἤρξαντο εὐφραίνεσθαι.
Gr-East 24. ὅτι οὗτος ὁ υἱός μου νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησεν, καὶ ἀπολωλὼς ἦν καὶ εὑρέθη.
καὶ ἤρξαντο εὐφραίνεσθαι.
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TKIS 24 Sillä tämä poikani oli kuollut ja virkosi eloon. Hän oli kadonnut ja on löytynyt.' Ja he
alkoivat pitää iloa.
FiSTLK2017 24. sillä tämä minun poikani oli kuollut ja virkosi eloon, hän oli kadonnut ja on jälleen
löytynyt.' Ja he iloitsivat.
Biblia1776 24. Sillä tämä minun poikani oli kuollut, ja virkosi jälleen: hän oli kadonnut, ja on taas
löydetty; ja rupesivat riemuitsemaan.

CPR1642 24. Sillä tämä minun poican oli cuollut ja wircois jällens hän oli cadonnut ja on taas
löytty: Ja he rupeisit riemuidzeman.
UT1548 24. 1Sille teme minun Poican coollut oli/ ia iellenswircosi. Hen oli cadhonnut/ ia on
iellensleutty. Ja he rupeisit riemuitzeman.
Sillä tämä minun poikani kuollut oli/ ja jällens wirkosi. Hän oli kadonnut/ ja on jällens löydetty. Ja he
rupesit riemuitseman.
Ref2016NTSve 24. för denne min son var död men har fått liv igen, han var förlorad men är
återfunnen. Och de började glädja sig.
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TR Scriverer 25. ἦν δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ πρεσβύτερος ἐν ἀγρῷ• καὶ ὡς ἐρχόμενος ἤγγισε τῇ
οἰκίᾳ, ἤκουσε συμφωνίας καὶ χορῶν.
Gr-East 25. Ἦν δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ πρεσβύτερος ἐν ἀγρῷ· καὶ ὡς ἐρχόμενος ἤγγισε τῇ
οἰκίᾳ, ἤκουσε συμφωνίας καὶ χορῶν,
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TKIS 25 Mutta hänen vanhempi poikansa oli pellolla. Kun hän tuli ja lähestyi kotia, hän kuuli
soiton ja karkelon.
FiSTLK2017 25. Mutta hänen vanhempi poikansa oli pellolla. Kun hän tuli ja lähestyi kotia, hän
kuuli laulun ja karkelon.
Biblia1776 25. Mutta hänen vanhempi poikansa oli pellolla, ja kuin hän tuli ja huonettä lähestyi,
kuuli hän laulun ja hypyt.
CPR1642 25. MUtta hänen wanhembi poicans oli pellolla. Ja cuin hän tuli ja huonetta lähestyi
cuuli hän laulun ja dantzit.
UT1548 25. 1Mutta henen wanhembi Poicans oli pellolla. Ja quin hen tuli/ ia lehestui Honetta/
cwli hen Laulun ia Tantzit.
Mutta hänen wanhempi poikansa oli pellolla. Ja kuin hän tuli/ ja lähestyi huonetta/ kuuli hän laulun
ja tantzit.
Ref2016NTSve 25. Men hans äldre son var ute på marken. När han nu kom och närmade sig
gården, hörde han musik och dans.
26 TR Scriverer 26. καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα τῶν παίδων, ἐπυνθάνετο τί εἴη ταῦτα.

Gr-East 26. καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα τῶν παίδων ἐπυνθάνετο τί εἴη ταῦτα.
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TKIS 26 Kutsuttuaan luokseen yhden palvelijoista hän tiedusteli, mitä se oli.
FiSTLK2017 26. Hän kutsui luokseen yhden palvelijoista ja tiedusteli, mitä se oli.
Biblia1776 26. Niin hän kutsui yhden palvelioistansa ja kysyi: mikä se on?
CPR1642 26. Nijn hän cudzui yhden palwelioistans ja kysyi mikä se on?
UT1548 26. 1Ja cutzui yhden Paluelioistans ia kysyi/ mike se oli.
Ja kutsui yhden palwelijoitansa ja kysyi/ mikä se oli.
Ref2016NTSve 26. Då kallade han till sig en av tjänarna och frågade honom vad det var.
27
TR Scriverer 27. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ ὅτι Ὁ ἀδελφός σου ἥκει• καὶ ἔθυσεν ὁ πατήρ σου τὸν
μόσχον τὸν σιτευτόν, ὅτι ὑγιαίνοντα αὐτὸν ἀπέλαβεν.
Gr-East 27. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἥκει, καὶ ἔθυσεν ὁ πατήρ σου τὸν μόσχον
τὸν σιτευτόν, ὅτι ὑγιαίνοντα αὐτὸν ἀπέλαβεν.

ὁ

δὲ

εἶπεν

ὁ

Πατήρ σου

αὐτῷ ὅτι

ὀ

τὸν

μόσχον

τὸν

ἥκει·
hēkei
sou
G4675 G2240
sinun on tullut

ἀδελφός σου

ho
de
eipen
autō hoti
ho
adelfos
G3588 G1161 G2036
G846 G3754 G3588 G80
ja
veljesi
tämä sanoi hänelle että

σιτευτόν ὅτι

καὶ

ἔθυσεν

kai
ethysen
G2532 G2380
teurasti
ja

ὑγιαίνοντα αὐτὸν

ho
ton
moschon ton
siteuton hoti
hygiainonta auton
Patēr sou
G3588 G3962 G4675 G3588 G3448
G3588 G4618 G3754 G5198
G846
vasikan
isäsi sinun
syötetyn että
terveenä
hänet

ἀπέλαβεν

apelaben
G618
sai takaisin
TKIS 27 Tämä sanoi hänelle: 'Veljesi on tullut ja isäsi on teurastanut syötetyn vasikan, kun sai
hänet terveenä takaisin.'
FiSTLK2017 27. Tämä sanoi hänelle: 'Sinun veljesi on tullut, ja isäsi teurastutti syöttövasikan, kun
sai hänet terveenä takaisin.'

Biblia1776 27. Niin se sanoi hänelle: sinun veljes tuli, ja isäs antoi tappaa syötetyn vasikan, että
hän sai hänen terveenä jälleen.
CPR1642 27. Hän sanoi hänelle: sinun weljes tuli ja Isäs andoi tappa sen syötetyn wasican että
hän sai hänen terwenä jällens.
UT1548 27. 1Nin hen sanoi henelle/ Sinun Welies tuli/ ia Ises andoi tappa sen sötetun Wasickan/
ette hen sai henen teruene iellens.
Niin hän sanoi hänelle/ Sinun weljesi tuli/ ja Isäsi antoi tappaa sen syötetyn wasikan/ että hän sai
hänen terweenä jällens.
Ref2016NTSve 27. Då sa han till honom: Din bror har kommit och din far har låtit slakta den
gödda kalven, därför att han har fått tillbaka honom välbehållen.
28
TR Scriverer 28. ὠργίσθη δέ, καὶ οὐκ ἤθελεν εἰσελθεῖν• ὁ οὖν πατὴρ αὐτοῦ ἐξελθὼν
παρεκάλει αὐτόν.
Gr-East 28. ὠργίσθη δὲ καὶ οὐκ ἤθελεν εἰσελθεῖν. ὁ οὖν πατὴρ αὐτοῦ ἐξελθὼν παρεκάλει
αὐτόν.
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TKIS 28 Mutta hän vihastui eikä tahtonut mennä sisälle. Niin* hänen isänsä meni ulos ja puhutteli
häntä leppeästi.
FiSTLK2017 28. Hän vihastui eikä tahtonut mennä sisälle, mutta hänen isänsä tuli ulos ja kutsui
häntä sisään.
Biblia1776 28. Niin hän vihastui eikä tahtonut mennä sisälle; hänen isänsä meni siis ulos, ja
neuvoi häntä.
CPR1642 28. Nijn hän wihastui eikä tahtonut sisälle mennä. Ja hänen Isäns meni ulos ja rucoili
händä.
UT1548 28. 1Nin wihastui hen/ ia ei tachtonut sisellemenne. Nin meni sis henen Isens wlos/ ia
rucoli hende.
Niin wihastui hän/ ja ei tahtonut sisälle mennä. Niin meni siis hänen Isänsä ulos/ ja rukoili häntä.
Ref2016NTSve 28. Då blev han arg och ville inte gå in. Därför kom hans far ut och försökte
övertala honom.

29
TR Scriverer 29. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε τῷ πατρί, Ἰδού, τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι, καὶ

οὐδέποτε ἐντολήν σου παρῆλθον, καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον, ἵνα μετὰ τῶν φίλων
μου εὐφρανθῶ.
Gr-East 29. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε τῷ πατρὶ· ἰδοὺ τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι καὶ οὐδέποτε

ἐντολήν σου παρῆλθον, καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον ἵνα μετὰ τῶν φίλων μου
εὐφρανθῶ·
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TKIS 29 Mutta hän vastasi ja sanoi isälle: 'Katso, niin monta vuotta olen palvellut sinua enkä
milloinkaan ole käskyäsi laiminlyönyt, mutta minulle et koskaan ole antanut vohlaa pitääkseni iloa
ystävieni kanssa.
FiSTLK2017 29. Mutta hän vastasi ja sanoi isälleen: 'Katso, niin monta vuotta olen palvellut sinua
enkä ole milloinkaan lyönyt laimin käskyäsi, ja kuitenkaan et ole minulle koskaan antanut
kiliäkään pitääkseni iloa ystävieni kanssa.
Biblia1776 29. Mutta hän vastasi ja sanoi isällensä: katso, niin monta vuotta minä palvelen sinua,
ja en ole koskaan sinun käskyäs käynyt ylitse, ja et sinä ole minulle vohlaakaan antanut,
riemuitakseni ystäväini kanssa.
CPR1642 29. Mutta hän wastais ja sanoi Isällens: cadzo nijn monda wuotta minä palwelen sinua
ja en ole coscan sinun käskyäs ylidzekäynyt ja et sinä ole minulle wohlacan andanut riemuitaxeni
ystäwäni cansa.
UT1548 29. 1Mutta hen wastasi ia sanoi Isellens/ Catzos/ nin monda wootta mine paluelen
sinua/ ia en ole coskan sinun keskys ylitzekeunyt/ ia ett sine ole coskan andanut minulle
Wohlaca/ ette mine madhaisin riemuita Ysteueini cansa.
Mutta hän wastasi ja sanoi Isällensä/ Katsos/ niin momta wuotta minä palwelen sinua/ ja en ole
koskaan sinun käskysi ylitse käynyt/ ja et sinä ole koskaan antanut minulle wohlaakaan/ että minä
mahtaisin riemuita ystäwäini kanssa.
Ref2016NTSve 29. Men han svarade och sa till (sin) far: Se, i alla dessa år har jag tjänat dig och
har aldrig överträtt något av dina bud, och ändå har du aldrig gett mig en killing, så att jag kunde

glädja mig med mina vänner.
30
TR Scriverer 30. ὅτε δὲ ὁ υἱός σου οὗτος ὁ καταφαγών σου τὸν βίον μετὰ πορνῶν ἦλθεν,
ἔθυσας αὐτῷ τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν.
Gr-East 30. ὅτε δὲ ὁ υἱός σου οὗτος, ὁ καταφαγών σου τὸν βίον μετὰ πορνῶν, ἦλθεν,
ἔθυσας αὐτῷ τὸν μόσχον τὸν σιτευτὸν.
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TKIS 30 Mutta kun tämä sinun poikasi tuli, joka on tuhlannut omaisuutesi porttojen kanssa, sinä
teurastit hänelle syötetyn vasikan.'
FiSTLK2017 30. Mutta kun tämä sinun poikasi tuli, joka on tuhlannut omaisuutesi porttojen
kanssa, hänelle sinä teurastit syöttövasikan.'
Biblia1776 30. Mutta että tämä sinun poikas tuli, joka tavaransa on tuhlannut porttoin kanssa,
tapoit sinä hänelle syötetyn vasikan.
CPR1642 30. Mutta nyt että tämä sinun poicas tuli joca hänen tawarans on tuhlannut porttoin
cansa tapoit sinä hänelle sen syötetyn wasican.
UT1548 30. 1Mutta nyt/ ette sinun Poicas tuli/ ioca caiken henen Tauarans on haaskanut Portoin
cansa/ tapoit sine henelle sen sötetun Wasickan.
Mutta nyt/ että sinun poikasi tuli/ joka kaiken hänen tawaransa on haaskannut porttoin kanssa/
tapoit sinä hänelle sen syötetyn wasikan.
Ref2016NTSve 30. Men så snart denne din son kom, som har slösat bort dina ägodelar med
horor, då har du slaktat den gödda kalven för honom.
31
TR Scriverer 31. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ, Τέκνον, σὺ πάντοτε μετ’ ἐμοῦ εἶ, καὶ πάντα τὰ ἐμὰ σά
ἐστιν•
Gr-East 31. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ· τέκνον, σὺ πάντοτε μετ’ ἐμοῦ εἶ, καὶ πάντα τὰ ἐμὰ σά ἐστιν·
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TKIS 31 Niin hän sanoi hänelle: 'Poikani, olet aina luonani, ja kaikki minun omani on sinun.
FiSTLK2017 31. Hän sanoi hänelle: 'Poikani, sinä olet aina luonani ja kaikki, mikä on minun
omaani, on sinun.
Biblia1776 31. Mutta hän sanoi hänelle: poikani! sinä olet aina minun tykönäni, ja kaikki mitä
minun on, se on sinun.
CPR1642 31. Nijn sanoi hän hänelle: poican sinä olet aina minun tykönäni ja caicki mitä minun on
se on sinun.
UT1548 31. 1Nin sanoi hen henelle/ Minun Poican/ aina sine olet minun tykeneni/ ia caiki mite
minun onopi/ se ombi sinun.
Niin sanoi hän hänelle/ Minun poikani/ aina sinä olet minun tykönäni/ ja kaikki mitä minun ompi/ se
ompi sinun.
Ref2016NTSve 31. Då sa han till honom: Son, du är alltid hos mig, och allt mitt är ditt.
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TR Scriverer 32. εὐφρανθῆναι δὲ καὶ χαρῆναι ἔδει• ὅτι ὁ ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς ἦν,
καὶ ἀνέζησε• καὶ ἀπολωλὼς ἦν, καὶ εὑρέθη.
Gr-East 32. εὐφρανθῆναι δὲ καὶ χαρῆναι ἔδει, ὅτι ὁ ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς ἦν καὶ
ἀνέζησε, καὶ ἀπολωλὼς ἦν καὶ εὑρέθη.
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TKIS 32 Mutta pitihän nyt iloita ja riemuita, sillä tämä sinun veljesi oli kuollut ja virkosi eloon, hän
oli kadonnut ja on löytynyt.'"

FiSTLK2017 32. Mutta pitihän nyt riemuita ja iloita, sillä tämä sinun veljesi oli kuollut ja virkosi
eloon, hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt.'"
Biblia1776 32. Niin piti sinunkin riemuitseman ja iloitseman; sillä tämä sinun veljes oli kuollut ja
virkosi jälleen, hän oli kadonnut ja on taas löydetty.
CPR1642 32. Nijn pidäis sinungin riemuidzeman ja iloidzeman: sillä tämä sinun weljes oli cuollut
ja wircois jällens hän oli cadonnut ja on taas löytty.
UT1548 32. 1Nin pideis sinun riemuitzeman ia iloitzeman/ Sille ette teme sinun Welies oli coollut/
ia iellenswircosi/ Hen oli cadhonut/ ia ombi iellensleutty.
Niin pitäisi sinun riemuitseman ja iloitseman/ Sillä että tämä sinun weljesi oli kuollut/ ja jällens
wirkosi/ Hän oli kadonnut/ ja ompi jällens löydetty.
Ref2016NTSve 32. Men nu måste (vi) glädjas och fröjdas, för denne din bror var död men har fått
liv igen, och (han) var förlorad men är återfunnen.

Luukas 16 (Luke 16)
1
TR Scriverer 1. Ἔλεγε δὲ καὶ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, Ἄνθρωπός τις ἦν πλούσιος, ὃς
εἶχεν οἰκονόμον• καὶ οὗτος διεβλήθη αὐτῷ ὡς διασκορπίζων τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ.
Gr-East 1. Ἔλεγε δὲ καὶ πρὸς τοὺς μαθητάς αὐτοῦ· Ἄνθρωπός τις ἦν πλούσιος, ὃς εἶχεν
οἰκονόμον, καὶ οὗτος διεβλήθη αὐτῷ ὡς διασκορπίζων τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ.
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TKIS 1 Hän puhui myös opetuslapsilleen: "Oli muuan rikas mies, jolla oli taloudenhoitaja. Hänelle
kanneltiin, että tämä hävitti hänen omaisuuttaan.
FiSTLK2017 1. Mutta hän puhui myös opetuslapsilleen: "Oli rikas mies, jolla oli huoneenhaltija, ja
hänelle kanneltiin, että tämä hävitti hänen omaisuuttaan.
Biblia1776 1. Mutta hän sanoi myöskin opetuslapsillensa: oli rikas mies, jolla oli huoneenhaltia, ja
hänen edessänsä kannettiin hänen päällensä, että hän oli hukuttanut hänen hyvyytensä.
CPR1642 1. SAnoi hän myös Opetuslapsillens: oli yxi ricas mies jolla oli huonenhaldia ja hänen
edesäns cannettin että hän oli hucuttanut hänen hywydens.
UT1548 1. SAnoi hen mös Opetuslapsille's/ Oli yxi Ricas mies/ iolla oli yxi Honenhaltia/ ia se
cannettin henen edesens/ ette hen oli hucuttanut hene' Hywuydens.
Sanoi hän myös opetuslapsillensa/ Oli yksi rikas mies/ jolla oli yksi huoneenhaltija/ ja se kannettiin
hänen edessänsä/ että hän oli hukuttanut hänen hywyyttänsä.
Ref2016NTSve 1. Sedan sa han också till sina lärjungar: Det var en rik man som hade en
förvaltare, som blev beskylld för att förskingra hans egendom.
2
TR Scriverer 2. καὶ φωνήσας αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ, Τί τοῦτο ἀκούω περὶ σοῦ; ἀπόδος τὸν
λόγον τῆς οἰκονομίας σου• οὐ γὰρ δύνήσῃ ἔτι οἰκονομεῖν.

Gr-East 2. καὶ φωνήσας αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ· τί τοῦτο ἀκούω περὶ σοῦ; ἀπόδος τὸν λόγον
τῆς οἰκονομίας σου· οὐ γὰρ δύνῃ ἔτι οἰκονομεῖν.
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TKIS 2 Kutsuttuaan hänet hän sanoi hänelle: 'Mitä kuulenkaan sinusta? Tee tili
taloudenhoidostasi, sillä et sinä enää voi hoitaa talouttani.'
FiSTLK2017 2. Hän kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle: 'Mitä kuulenkaan sinusta? Tee tili
taloudenhoidosta, sillä et voi enää hallita taloani.
Biblia1776 2. Ja hän kutsui hänen ja sanoi hänelle: miksi minä sinusta sen kuulen? tee luku
hallituksestas; sillä et sinä saa tästedes hallita.
CPR1642 2. Ja hän cudzui hänen ja sanoi hänelle: mixi minä sinusta sen cuulen? tee lucu
hallituswirastas: sillä et sinä saa tästedes hallita.
UT1548 2. Ja hen cutzui hene' ia sanoi henelle/ Mixi mine sen sinusta cwlen? Tee lucu sinu'
Hallituswirghastas/ Sille ett sine szaa testedes hallita.
Ja hän kutsui hänen ja sanoi hänelle/ Miksi minä sen sinusta kuulen? Tee luku sinun
hallituswirastasi/ Sillä et sinä saa tästedes hallita.
Ref2016NTSve 2. Då kallade han honom till sig och sa till honom: Vad (är) det jag hör om dig?
Lämna redovisning för din förvaltning, för du kan inte längre vara min förvaltare.
3
TR Scriverer 3. εἶπε δὲ ἐν ἑαυτῷ ὁ οἰκονόμος, Τί ποιήσω, ὅτι ὁ κύριός μου ἀφαιρεῖται
τὴν οἰκονομίαν ἀπ’ ἐμοῦ; σκάπτειν οὐκ ἰσχύω, ἐπαιτεῖν αἰσχύνομαι.
Gr-East 3. εἶπε δὲ ἐν ἑαυτῷ ὁ οἰκονόμος· τί ποιήσω, ὅτι ὁ κύριός μου ἀφαιρεῖται τὴν
οἰκονομίαν ἀπ’ ἐμοῦ; σκάπτειν οὐκ ἰσχύω, ἐπαιτεῖν αἰσχύνομαι·
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TKIS 3 Niin taloudenhoitaja sanoi itsekseen: 'Mitä teen, koska herrani ottaa minulta
taloudenhoidon? Kaivaa en jaksa, kerjuuta häpeän.
FiSTLK2017 3. Huoneenhaltija sanoi mielessään: 'Mitä teen, kun isäntäni ottaa minulta pois
taloudenhoidon? Kaivaa en jaksa, kerjäämistä häpeän.
Biblia1776 3. Niin huoneenhaltia sanoi itsellensä: mitä minä teen, sillä minun herrani ottaa
minulta pois hallituksen? en minä voi kaivaa, häpeen minä kerjätä.
CPR1642 3. Nijn huonenhaldia sanoi idzelläns: mitä minä teen? Sillä minun Herran otta minulda
pois wiran en minä woi caiwa häpen minä kerjätä.
UT1548 3. Nin sanoi se Honenhalltia itzellens. Mite mine teen? Sille minun Herran poisotta
minulda wirghan/ Em mine woi caiwa/ Häpien mine kieriete.
Niin sanoi se huoneenhaltija itsellensä. Mitä minä teen? Sillä minun Herran pois ottaa minulta wiran/
En minä woi kaiwaa/ Häpeän minä kerjätä.
Ref2016NTSve 3. Då sa förvaltaren för sig själv: Vad ska jag göra när min herre tar ifrån mig
förvaltningen? Gräva orkar jag inte och tigga skäms jag för.
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TR Scriverer 4. ἔγνων τί ποιήσω, ἵνα ὅταν μετασταθῶ τῆς οἰκονομίας, δέξωνταί με εἰς
τοὺς οἴκους αὐτῶν.
Gr-East 4. ἔγνων τί ποιήσω, ἵνα, ὅταν μετασταθῶ ἐκ τῆς οἰκονομίας, δέξωνταί με εἰς
τοὺς οἴκους ἑαυτῶν.
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TKIS 4 Tiedän, mitä teen, jotta ottaisivat minut taloihinsa, kun minut pannaan pois
taloudenhoidosta.'
FiSTLK2017 4. Tiedän, mitä teen, että ottaisivat minut taloihinsa, kun minut pannaan pois
taloudenhoidosta.'
Biblia1776 4. Minä tiedän, mitä minä teen, että kuin minä viralta pannaan pois, niin he korjaavat
minun huoneesensa.
CPR1642 4. Minä tiedän mitä minä teen: cosca minä wiralda poispannan nijn he corjawat minun
heidän huonesens.
UT1548 4. Mine tiedhe' mite mine teen/ coska mine nyt wirghasta poispannan/ nin he coriauat
minun heiden Honesens.
Minä tiedän mitä minä teen/ koska minä nyt wirasta pois pannaan/ niin he korjaawat minun heidän
huoneessansa.
Ref2016NTSve 4. Nu vet jag vad jag ska göra för att de ska ta emot mig i sina hus, när jag blir
avsatt från min förvaltning.
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TR Scriverer 5. καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα ἕκαστον τῶν χρεωφειλετῶν τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ,
ἔλεγε τῷ πρώτῳ, Πόσον ὀφείλεις τῷ κυρίῳ μου;
Gr-East 5. καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα ἕκαστον τῶν χρεοφειλετῶν τοῦ κυρίου ἔλεγε τῷ
πρώτῳ· πόσον ὀφείλεις σὺ τῷ κυρίῳ μου;
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TKIS 5 Kutsuttuaan luokseen jokaisen herransa velallisista hän sanoi ensimmäiselle: 'Paljonko
olet velkaa herralleni?'
FiSTLK2017 5. Hän kutsui luokseen jokaisen herransa velallisista ja sanoi ensimmäiselle:
'Paljonko olet velkaa herralleni?'
Biblia1776 5. Ja hän kutsui tykönsä kaikki herransa velvolliset ja sanoi ensimäiselle: kuinka paljo
sinä olet minun herralleni velkaa?
CPR1642 5. Ja hän cudzui tygöns caicki Herrans welgolliset ja sanoi ensimäiselle: cuinga paljo
sinä olet minun Herralleni welca?
UT1548 5. Ja hen cutzui tyge's caiki hene' Herrans welgoliset/ ia sanoi ensimeiselle/ Quinga palio
sine olet minun Herrani welca?
Ja hän kutsui tykönsä kaikki hänen Herransa welkolliset/ ja sanoi ensimmäiselle/ Kuinka paljon sinä
olet minun Herrani welkaa?
Ref2016NTSve 5. Då kallade han (till sig) dem som var skuldsatta hos hans herre, en i sänder, och
frågade den förste: Hur mycket är du skyldig min herre?
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TR Scriverer 6. ὁ δὲ εἶπεν, Ἑκατὸν βάτους ἐλαίου. καὶ εἶπεν αὐτῷ, Δέξαι σου τὸ γράμμα,
καὶ καθίσας ταχέως γράψον πεντήκοντα.
Gr-East 6. ὁ δὲ εἶπεν· ἑκατὸν βάτους ἐλαίου. καὶ εἶπεν αὐτῷ· δέξαι σου τὸ γράμμα καὶ
καθίσας ταχέως γράψον πεντήκοντα.
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TKIS 6 Tämä vastasi: 'Sata astiaa öljyä.' Niin hän sanoi hänelle: 'Ota velkakirjasi ja istu ja kirjoita
pian viisikymmentä:
FiSTLK2017 6. Tämä sanoi: 'Sata astiaa öljyä.' Hän sanoi hänelle: 'Ota velkakirjasi, istu ja kirjoita
pian viisikymmentä.'

Biblia1776 6. Mutta se sanoi: sata tynnyriä öljyä. Ja hän sanoi hänelle: ota kirjas ja istu pian, ja
kirjoita viisikymmentä.
CPR1642 6. Se sanoi sata tynnyritä Öljyä. Hän sanoi hänelle: Ota kirjas ja istu pian ja kirjoita
wijsikymmendä.
UT1548 6. Nin hen sanoi/ Sata tynnyrite Ölio. Ja hen sanoi henelle/ Ota sinun kirias ia istu pian/
ia kiriota wisikymende.
Niin hän sanoi/ Sata tynnyriä öljyä. Ja hän sanoi hänelle/ Ota sinun kirjasi ja istu pian/ ja kirjoita
wiisikymmentä.
Ref2016NTSve 6. Och han sa: Hundra fat olja. Då sa han till honom: Ta ditt skuldebrev och sätt
dig genast ner och skriv femtio.
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TR Scriverer 7. ἔπειτα ἑτέρῳ εἶπε, Σὺ δὲ πόσον ὀφείλεις; ὁ δὲ εἶπεν, Ἑκατὸν κόρους
σίτου. καὶ λέγει αὐτῷ, Δέξαι σου τὸ γράμμα, καὶ γράψον ὀγδοήκοντα.
Gr-East 7. ἔπειτα ἑτέρῳ εἶπε· σὺ δὲ πόσον ὀφείλεις; ὁ δὲ εἶπεν ἑκατὸν κόρους σίτου. καὶ
λέγει αὐτῷ· δέξαι σου τὸ γράμμα καὶ γράψον ὀγδοήκοντα.
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TKIS 7 Sitten hän sanoi toiselle: 'Entä sinä, paljonko olet velkaa?' Tämä vastasi: 'Sata tynnyriä
vehnää.' Hän sanoi hänelle: 'Ota velkakirjasi ja kirjoita kahdeksankymmentä.'
FiSTLK2017 7. Hän sanoi toiselle: 'Entä sinä, paljonko olet velkaa?' Tämä sanoi: 'Sata tynnyriä
vehnää.' Hän sanoi hänelle: 'Ota velkakirjasi, kirjoita kahdeksankymmentä.'
Biblia1776 7. Sitte hän sanoi toiselle: kuinka paljon sinä olet velkaa? ja se sanoi: sata puntaa
nisuja. Hän sanoi hänelle: ota kirjas ja kirjoita kahdeksankymmentä.
CPR1642 7. Sijtte hän sanoi toiselle paljoco sinä olet welca? Hän sanoi: sata punda nisuja. Hän
sanoi hänelle: ota kirjas ja kirjoita cahdexankymmendä.
UT1548 7. Sijtte hen toiselle sanoi/ Palioco sine olet welca? Hen sanoi/ Sata punda Nisuija. Ja
hen sanoi henelle/ Ota sinun kirias/ ia kirioita cadhexankymende.

Sitten hän toiselle sanoi/ Paljonko sinä olet welkaa? Hän sanoi/ Sata puntaa nisuja. Ja hän sanoi
hänelle/ Ota sinun kirjasi/ ja kirjoita kahdeksankymmentä.
Ref2016NTSve 7. Sedan sa han till en annan: Och du, hur mycket är du skyldig? Och han svarade:
Hundra tunnor vete. Då sa han till honom: Ta ditt skuldebrev och skriv åttio.
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TR Scriverer 8. καὶ ἐπῄνεσεν ὁ κύριος τὸν οἰκονόμον τῆς ἀδικίας ὅτι φρονίμως ἐποίησεν•

ὅτι οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτὸς εἰς τὴν γενεὰν
ἑαυτῶν εἰσί.
Gr-East 8. καὶ ἐπῄνεσεν ὁ κύριος τὸν οἰκονόμον τῆς ἀδικίας, ὅτι φρονίμως ἐποίησεν· ὅτι

οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτὸς εἰς τὴν γενεὰν τὴν
ἑαυτῶν εἰσι.
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TKIS 8 Mutta herra kehui väärää taloudenhoitajaa, että tämä oli menetellyt viisaasti. Sillä tämän
maailmanajan lapset ovat omaa sukukuntaansa kohtaan viisaampia kuin valon lapset.
FiSTLK2017 8. Herra kehui väärää huoneenhaltijaa siitä, että hän oli menetellyt ovelasti. Sillä
tämän maailman lapset ovat omaa sukukuntaansa kohtaan ovelampia kuin valkeuden lapset.
Biblia1776 8. Ja herra kiitti väärää huoneenhaltiata, että hän toimellisesti teki; sillä tämän
maailman lapset ovat toimellisemmat kuin valkeuden lapset heidän sukukunnassansa.
CPR1642 8. Ja Herra kijtti sitä wäärä huonenhaldiata että hän toimellisest teki: sillä tämän
mailman lapset owat toimellisemmat cuin walkeuden lapset heidän sugusans.
UT1548 8. Ja se HERRA kijtti site wäre Honenhaltia ette hen toimelisest teki/ Sille ette temen
Mailman Lapset ouat toimelisemat quin walkeudhen Lapset heiden Sughusans.

Ja se HERRA kiitti sitä wäärää huoneenhaltijaa että hän toimellisesti teki/ Sillä että tämän maailman
lapset owat toimellisemmat kuin walkeuden lapset heidän suwussansa.
Ref2016NTSve 8. Och den ohederlige förvaltarens herre berömde honom för att han hade handlat
klokt. För denna världens barn är klokare mot sitt eget släkte än ljusets barn.
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TR Scriverer 9. κἀγὼ ὑμῖν λέγω, Ποιήσατε ἑαυτοῖς φίλους ἐκ τοῦ μαμωνᾶ τῆς ἀδικίας,
ἵνα, ὅταν ἐκλίπητε, δέξωνται ὑμᾶς εἰς τὰς αἰωνίους σκηνάς.
Gr-East 9. κἀγὼ ὑμῖν λέγω· ποιήσατε ἑαυτοῖς φίλους ἐκ τοῦ μαμωνᾶ τῆς ἀδικίας, ἵνα,
ὅταν ἐκλίπητε, δέξωνται ὑμᾶς εἰς τὰς αἰωνίους σκηνάς.
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TKIS 9 Minäkin sanon teille: tehkää itsellenne ystäviä *petollisella rikkaudella*, että kun te
kuolette, he ottaisivat teidät iäisiin majoihin.
FiSTLK2017 9. Sanon teille: tehkää itsellenne ystäviä väärällä mammonalla, että he, kun se
loppuu, ottaisivat teidät iäisiin majoihin.
Biblia1776 9. Ja minä myös sanon teille: tehkäät teillenne ystäviä väärästä mammonasta, että
kuin te tarvitsette, niin he korjaavat teitä ijankaikkisiin majoihin.
CPR1642 9. Ja minä myös sanon teille: tehkät teillen ystäwitä wäärästä Mammonasta että cosca
te tarwidzetta nijn he corjawat teitä ijancaickisijn majoihin.
UT1548 9. Ja mine mös sanon teille/ Tehcket teille Ysteuite sijte * wärest Mammonast/ Senpäle
ette costa te taruitzet/ nin he coriauat teite ijancaikisin Maiohin.
Ja minä myös sanon teille/ Tehkäät teille ystäwiä siitä wäärästä mammonasta/ Sen päälle että
koska te tarwitset/ niin he korjaawat teitä iankaikkisiin majoihin.
Ref2016NTSve 9. Och jag säger er: Skaffa er vänner genom den orättfärdige mammon, för att de
ska ta emot er i de eviga boningarna när ni slutar.
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TR Scriverer 10. ὁ πιστὸς ἐν ἐλαχίστῳ, καὶ ἐν πολλῷ πιστός ἐστι, καὶ ὁ ἐν ἐλαχίστῳ
ἄδικος καὶ ἐν πολλῷ ἄδικός ἐστιν.

Gr-East 10. ὁ πιστὸς ἐν ἐλαχίστῳ καὶ ἐν πολλῷ πιστός ἐστι, καὶ ὁ ἐν ἐλαχίστῳ ἄδικος
καὶ ἐν πολλῷ ἄδικός ἐστιν.
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TKIS 10 Joka on vähimmässä uskollinen, on paljossakin uskollinen, ja joka on vähimmässä väärä
on paljossakin väärä.
FiSTLK2017 10. Se, joka vähimmässä on uskollinen, on paljossakin uskollinen, ja se, joka
vähimmässä on väärä, on paljossakin väärä.
Biblia1776 10. Joka vähemmässä on uskollinen, se on myös paljossa uskollinen, ja joka
vähemmässä on väärä, se on myös paljossa petollinen.
CPR1642 10. Joca wähemmäs on uscollinen hän on myös paljos uscollinen ja joca wähemmäs
on wäärä se myös paljos on petollinen.
UT1548 10. Joca wehimes on wskolinen/ hen mös palios on wskolinen/ Ja ioca wehimes wärä
ombi/ se mös palios on wärä.
Joka wähimmässä on uskollinen/ hän myös paljossa on uskollinen/ Ja joka wähimmässä wäärä
ompi/ se myös paljossa on wäärä.
Ref2016NTSve 10. Den som är trogen i det minsta, är också trogen i stort, och den som är
ohederlig i det minsta, är också ohederlig i stort.
11
TR Scriverer 11. εἰ οὖν ἐν τῷ ἀδίκῳ μαμωνᾷ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, τὸ ἀληθινὸν τίς ὑμῖν
πιστεύσει;
Gr-East 11. εἰ οὖν ἐν τῷ ἀδίκῳ μαμωνᾷ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, τὸ ἀληθινὸν τίς ὑμῖν
πιστεύσει;
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TKIS 11 Jos ette siis ole olleet uskolliset *petollisen rikkauden hoidossa*, kuka teille uskoo
oikeaa?
FiSTLK2017 11. Jos siis ette ole olleet uskollisia väärässä mammonassa, kuka teille uskoo sitä,
mikä on oikeaa?
Biblia1776 11. Jollette siis ole olleet uskolliset väärässä mammonassa, kuka teille sitä uskoo,
mikä oikia on?
CPR1642 11. Jollet te sijs ollet uscolliset sijnä wääräs Mammonas cuca teille sitä usco cuin
totinen on?
UT1548 11. Jollei te sis olluet wskoliset sijne wäres Mammonas/ cuca teille site wskopi quin
totinen on?
Jollei te siis olleet uskolliset siinä wäärässä mammonassa/ kuka teille sitä uskoopi kuin totinen on?
Ref2016NTSve 11. Har ni nu inte varit trogna med den orättfärdige mammon, vem vill då anförtro
er med det sanna?
12
TR Scriverer 12. καὶ εἰ ἐν τῷ ἀλλοτρίῳ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, τὸ ὑμέτερον τίς ὑμῖν δώσει;
Gr-East 12. καὶ εἰ ἐν τῷ ἀλλοτρίῳ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, τὸ ὑμέτερον τίς ὑμῖν δώσει;
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TKIS 12 Ja ellette toisen oman suhteen ole olleet uskolliset, kuka teille antaa teidän omaanne?
FiSTLK2017 12. Jos ette ole olleet uskollisia siinä, mikä on toisen omaa, kuka teille antaa sitä,
mikä on teidän omaanne?
Biblia1776 12. Ja ellette ole olleet toisen omassa uskolliset, kuka teille antaa sen, mikä teidän
omanne on?
CPR1642 12. Ja ellet te ole toisen omas uscolliset cuca teille anda sen cuin teidän oman on?
UT1548 12. Ja ellei te ole wieralises wskoliset/ cuca teille sen andapi quin teiden oman on?
Ja ellei te ole wieraallisessa uskolliset/ kuka teille sen antaapi kuin teidän oman on?
Ref2016NTSve 12. Och om ni inte har varit trogna i det som tillhör en annan, vem vill då ge er det
som är ert?

13
TR Scriverer 13. οὐδεὶς οἰκέτης δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν• ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει,
καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει• ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται, καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε
Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ.
Gr-East 13. Οὐδεὶς οἰκέτης δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ

τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε Θεῷ
δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ.
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TKIS 13 Kukaan palvelija ei voi palvella kahta herraa. Sillä hän joko vihaa toista ja rakastaa toista
tai liittyy toiseen ja halveksii toista. Ette voi palvella Jumalaa ja rikkautta*."
FiSTLK2017 13. Kukaan palvelija ei voi palvella kahta herraa, sillä hän on joko tätä vihaava ja
toista rakastava, tai tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa."
Biblia1776 13. Ei yksikään palvelia taida kahta herraa palvella; sillä taikka hän yhtä vihaa ja toista
rakastaa, eli yhdessä hän kiinni riippuu ja toisen katsoo ylön. Ette taida palvella Jumalaa ja
mammonaa.
CPR1642 13. Ei yxikän palwelia taida cahta Herra palwella sillä taicka hän yhtä wiha ja toista
racasta eli yhdes hän kijnnirippu ja toisen ylöncadzo. Et te taida palwella Jumalata ja Mammonat.
UT1548 13. Eikengen Paluelia taidha cachta Herra paluella/ Sille taicka hen ychte wihapi/ ia
toista racastapi/ Eli hen yhdes kijnirippu/ ia toista ylencatzo. Ette te taidha Jumalata paluella ia
mammon.
Ei kenkään palwelija taida kahta herraa palwella/ Sillä taikka hän yhtä wihaapi/ ja toista rakastaapi/
Eli hän yhdessä kiinni riippuu/ ja toista ylen katsoo. Ette te taida Jumalata palwella ja mammonaa.
Ref2016NTSve 13. Ingen tjänare kan tjäna två herrar. För antingen kommer han att hata den ene
och älska den andre, eller så kommer han att hålla sig till den ene och förakta den andre. Ni kan
inte tjäna både Gud och Mammon.

14
TR Scriverer 14. Ἤκουον δὲ ταῦτα πάντα καὶ οἱ Φαρισαῖοι φιλάργυροι ὑπάρχοντες, καὶ
ἐξεμυκτήριζον αὐτόν.
Gr-East 14. Ἤκουον δὲ ταῦτα πάντα οἱ Φαρισαῖοι φιλάργυροι ὑπάρχοντες, καὶ
ἐξεμυκτήριζον αὐτόν.
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TKIS 14 Tämän kaiken kuulivat (myös) fariseukset, jotka olivat rahanahneita, ja he ivasivat Häntä.
FiSTLK2017 14. Tämän kaiken kuulivat fariseukset, jotka olivat rahanahneita, ja he ivasivat häntä.
Biblia1776 14. Mutta kaikki nämät kuulivat nekin Pharisealaiset, jotka ahneet olivat, ja pilkkasivat
häntä.
CPR1642 14. CAicki nämät cuulit nekin Phariseuxet jotca ahnet olit ja nauroit händä.
UT1548 14. Caiki nämet cwlit mös Phariseuset iotca ahnet olit/ ia nauroit hende.
Kaikki nämät kuulit myös phariseukset jotka ahneet olit/ ja nauroit häntä.
Ref2016NTSve 14. Och allt detta hörde också fariseerna, som älskade pengar, och de skrattade
åt honom.
15
TR Scriverer 15. καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ὑμεῖς ἐστε οἱ δικαιοῦντες ἑαυτοὺς ἐνώπιον τῶν
ἀνθρώπων, ὁ δὲ Θεὸς γινώσκει τὰς καρδίας ὑμῶν• ὅτι τὸ ἐν ἀνθρώποις ὑψηλὸν
βδέλυγμα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐστὶν.
Gr-East 15. καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Ὑμεῖς ἐστε οἱ δικαιοῦντες ἑαυτοὺς ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων,
ὁ δὲ Θεὸς γινώσκει τὰς καρδίας ὑμῶν· ὅτι τὸ ἐν ἀνθρώποις ὑψηλὸν βδέλυγμα ἐνώπιον
τοῦ Θεοῦ.
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TKIS 15 Niin Hän sanoi heille: "Te olette niitä, jotka tekevät itsensä vanhurskaiksi ihmisten
edessä, mutta Jumala tuntee sydämenne. Sillä mikä ihmisten kesken on korkeaa, se on Jumalan
edessä kauhistus.
FiSTLK2017 15. Hän sanoi heille: "Te juuri olette ne, jotka teette itsenne vanhurskaiksi ihmisten
edessä. Mutta Jumala tuntee teidän sydämenne, sillä se, mikä ihmisten kesken on korkeaa, on
Jumalan edessä kauhistus.
Biblia1776 15. Ja hän sanoi heille: te olette ne, jotka itsenne hurskaiksi teette ihmisten edessä;
mutta Jumala tuntee teidän sydämenne; sillä se mikä ihmisille on korkia, se on Jumalan edessä
kauhistus.
CPR1642 15. Ja hän sanoi heille: te oletta ne jotca idzen hurscaxi teette ihmisten edes mutta
Jumala tunde teidän sydämen: sillä se cuin ihmisille on corkia se on Jumalalle cauhistus.
UT1548 15. Ja hen sanoi heille/ Te oletta ne iotca itzen hurskaxi teette Inhimisten edes/ mutta
Jumala tundepi teiden sydhemenne/ Sille ette mite corckia on Inhimisten edes/ se ombi
cauhistos Jumalan edes.
Ja hän sanoi heille/ Te olette ne jotka itsenne hurskaaksi teette ihmisten edessä/ mutta Jumala
tunteepi teidän sydämenne/ Sillä että mitä korkea on ihmisten edessä/ se ompi kauhistus Jumalan
edessä.
Ref2016NTSve 15. Och han sa till dem: Ni är de som gör er själva rättfärdiga inför människor.
Men Gud känner era hjärtan, för det som prisas högt bland människor är avskyvärt inför Gud.
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TR Scriverer 16. ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται ἕως Ἰωάννου• ἀπὸ τότε ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ
εὐαγγελίζεται, καὶ πᾶς εἰς αὐτὴν βιάζεται.
Gr-East 16. Ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται ἕως Ἰωάννου· ἀπὸ τότε ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ
εὐαγγελίζεται καὶ πᾶς εἰς αὐτὴν βιάζεται.
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TKIS 16 Laki ja profeetat olivat Johannekseen asti. Siitä lähtien julistetaan ilosanomaa Jumalan
valtakunnasta, ja jokainen tunkeutuu sinne väkisin.
FiSTLK2017 16. Laki ja profeetat olivat Johannekseen asti. Siitä lähtien julistetaan Jumalan
valtakuntaa, ja jokainen tunkeutuu sinne väkisin.
Biblia1776 16. Laki ja prophetat ovat Johannekseen asti, ja siitä ajasta ilmoitetaan Jumalan
valtakunta, ja jokainen siihen itseänsä väellä tunkee.
CPR1642 16. Laki ja Prophetat ennustit Johannexen asti ja sijtä ajasta on ilmoitettu Jumalan
waldacunda Evangeliumin cautta ja jocainen sijhen idziäns wäellä tunge.
UT1548 16. Laki ia Prophetat noidhuit Johannesen asti/ ia sijte aijasta ilmoitetan Jumalan
Waldakunda Euangeliumin cautta/ ia iocainen sihen siselle wäelle tunge.
Laki ja prophetat noiduit Johannekseen asti/ ja siitä ajasta ilmoitetaan Jumalan waltakunta
ewankeliumin kautta/ ja jokainen siihen sisälle wäellä tunkee.
Ref2016NTSve 16. Lagen och profeterna (varade) fram till Johannes. Från den tiden blir
evangelium om Guds rike predikat, och var och en tränger sig in i det.
17
TR Scriverer 17. εὐκοπώτερον δέ ἐστι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν παρελθεῖν, ἢ τοῦ νόμου
μίαν κεραίαν πεσεῖν.
Gr-East 17. εὐκοπώτερον δέ ἐστι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν παρελθεῖν ἢ τοῦ νόμου μίαν
κεραίαν πεσεῖν.
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TKIS 17 Mutta helpompi on taivaan ja maan hukkua kuin yhdenkään piirron laista hävitä.
FiSTLK2017 17. Mutta ennemmin taivas ja maa katoavat, kuin yksikään lain piirto häviää.
Biblia1776 17. Pikemmin taivas ja maa hukkuu, kuin rahtukaan laista putoo.
CPR1642 17. Pikemmin Taiwas ja maa hucku cuin rahtucan Laista.
UT1548 17. Pikemin Taiuas ia maa huckupi/ quin yxi rachtu Laista langesis.
Pikemmin taiwas ja maa hukkuupi/ kuin yksi rahtu laista lankeisisi.
Ref2016NTSve 17. Men snarare ska himmel och jord förgås, än att en enda prick av lagen faller
bort.
18
TR Scriverer 18. πᾶς ὁ ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαμῶν ἑτέραν μοιχεύει• καὶ πᾶς ὁ
ἀπολελυμένην ἀπὸ ἀνδρὸς γαμῶν μοιχεύει.
Gr-East 18. Πᾶς ὁ ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαμῶν ἑτέραν μοιχεύει, καὶ πᾶς ὁ
ἀπολελυμένην ἀπὸ ἀνδρὸς γαμῶν μοιχεύει.
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TKIS 18 Jokainen, joka hylkää vaimonsa ja nai toisen, tekee aviorikoksen, ja (jokainen) joka nai
miehensä hylkäämän, tekee aviorikoksen.

FiSTLK2017 18. Jokainen, joka hylkää vaimonsa ja nai toisen, tekee huorin, ja joka nai miehensä
hylkäämän, tekee huorin.
Biblia1776 18. Joka emäntänsä hylkää ja nai toisen, hän tekee huorin, ja joka sen mieheltä
hyljätyn nai, hän tekee huorin.
CPR1642 18. Joca emändäns hyljä ja nai toisen hän teke huorin: ja joca sen mieheldä hyljätyn nai
hän teke myös huorin.
UT1548 18. Joca henen Emenens ylenanda/ ia toisen naipi/ hen tekepi Hoorin. Ja ioca sen
Miehelde hylietyn naipi/ hen tekepi mös Hoorin.
Joka hänen emäntänsä ylen antaa/ ja toisen naipi/ hän tekeepi huorin. Ja joka sen mieheltä hyljätyn
naipi/ hän tekeepi myös huorin.
Ref2016NTSve 18. Alla de som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan begår
äktenskapsbrott. Och alla de som gifter sig med henne som är skild från (sin) man begår
äktenskapsbrott.
19
TR Scriverer 19. Ἄνθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον,
εὐφραινόμενος καθ’ ἡμέραν λαμπρῶς.
Gr-East 19. Ἄνθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον
εὐφραινόμενος καθ’ ἡμέραν λαμπρῶς.
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TKIS 19 Oli muuan rikas mies. Hän pukeutui purppuraan ja hienoihin pellavavaatteisiin iloitellen
joka päivä loisteliaasti.
FiSTLK2017 19. Oli rikas mies, joka pukeutui purppuraan ja hienoihin pellavavaatteisiin ja eli joka
päivä ilossa loisteliaasti.
Biblia1776 19. Oli yksi rikas mies, joka vaatetti itsensä purpuralla ja kalliilla liinavaatteilla, ja eli
joka päivä ilossa herkullisesti.
CPR1642 19. NIjn oli ricas mies joca puetettin Purpuralla ja calleilla lijnawaatteilla ja eli jocapäiwä
ilos hercullisest.
UT1548 19. Nin oli yxi Ricas mies/ ioca pughetettin purpuralla ia Callilla Lina waatteil/ ia eli
iocapeiue herculisest.

Niin oli yksi rikas mies/ joka puetettiin purppuralla ja kalliilla liinawaatteilla/ ja eli jokapäiwä
herkullisesti.
Ref2016NTSve 19. Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde var dag i
glädje och lyx.
20
TR Scriverer 20. πτωχὸς δέ τις ἦν ὀνόματι Λάζαρος, ὃς ἐβέβλητο πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ
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TKIS 20 Ja eräs köyhä mies nimeltä Lasarus, joka täynnä paiseita makasi hänen ovensa edessä.'
FiSTLK2017 20. Mutta eräs köyhä, nimeltä Lasarus, makasi hänen porttinsa luona täynnä paiseita
Biblia1776 20. Oli myös kerjääjä, nimeltä Latsarus, joka makasi hänen ovensa edessä täynnänsä
paisumia,
CPR1642 20. Oli myös kerjäjä nimeldä Lazarus joca macais hänen porttins edes täynäns
paisumita:
UT1548 20. Nin oli mös yxi Kierijeie nimelde Lazarus/ ioca makasi henen portins edes teunens
Paiseita/
Niin oli myös yksi kerjääjä nimeltä Lazarus/ joka makasi hänen porttinsa edes täynnänsä paiseita/
Ref2016NTSve 20. Och det var också en fattig man vid namn Lasarus, som full av sår låg vid
hans port,
21
TR Scriverer 21. καὶ ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς
τραπέζης τοῦ πλουσίου• ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι ἀπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ
Gr-East 21. καὶ ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης
τοῦ πλουσίου· ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι ἐπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ.
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TKIS 21 Hän halusi ravita itseään niillä muruilla, jotka rikkaan pöydältä putosivat. Koiratkin tulivat
nuolemaan hänen paiseitaan.
FiSTLK2017 21. ja halusi ravita itseään niillä muruilla, joita putosi rikkaan pöydältä, ja koiratkin
tulivat ja nuolivat hänen paiseitaan.
Biblia1776 21. Ja pyysi ravittaa niistä muruista, jotka rikkaan pöydältä putosivat; mutta koirat
myös tulivat ja nuolivat hänen paisumansa.
CPR1642 21. Ja pyysi rawita nijstä muruista jotca rickan pöydäldä putoisit. Mutta coirat tulit ja
nuolit hänen paisumans.
UT1548 21. ia pysi rauitta nijste muruista iotca langesit sen Rickan peudelde. Mutta quitengin
tulit coirat/ ia nolit henen paiseinsa.
ja pyysi rawittaa niistä muruista jotka lankesit sen rikkaan pöydältä. Mutta kuitenkin tulit koirat/ ja
nuolit hänen paiseensa.
Ref2016NTSve 21. och önskade att få stilla sin hunger med de smulor som föll från den rike
mannens bord. Dessutom kom hundarna och slickade hans sår.
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TR Scriverer 22. ἐγένετο δὲ ἀποθανεῖν τὸν πτωχόν, καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν
ἀγγέλων εἰς τὸν κόλπον τοῦ Ἀβραάμ• ἀπέθανε δὲ καὶ ὁ πλούσιος, καὶ ἐτάφη
Gr-East 22. ἐγένετο δὲ ἀποθανεῖν τὸν πτωχὸν καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγγέλων
εἰς τὸν κόλπον Ἀβραάμ· ἀπέθανε δὲ καὶ ὁ πλούσιος καὶ ἐτάφη.
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TKIS 22 Niin tapahtui, että köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänen Aabrahamin helmaan. Ja rikaskin
kuoli, ja hänet haudattiin.
FiSTLK2017 22. Tapahtui, että köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Aabrahamin helmaan. Rikaskin
kuoli, ja hänet haudattiin.
Biblia1776 22. Niin tapahtui, että kerjääjä kuoli ja vietiin enkeleiltä Abrahamin helmaan: niin kuoli
myös rikas ja haudattiin.
CPR1642 22. Nijn tapahtui että kerjäjä cuoli ja wietin Engeleildä Abrahamin helmaan: cuoli myös
ricas ja haudattin.
UT1548 22. Nin tapachtui ette se Kierijeie cooli/ ia wietin Engelilde Abrahamin helmahan. Cooli
mös se Rickas/ ia haudhattijn.
Niin tapahtui että se kerjääjä kuoli/ ja wietiin enkeliltä Abrahamin helmaan. Kuoli myös se rikas/ ja
haudattiin.
Ref2016NTSve 22. Så hände det att den fattige dog och blev förd av änglarna till Abrahams famn.
Och den rike dog också och begravdes.
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TR Scriverer 23. καὶ ἐν τῷ ᾅδῃ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, ὑπάρχων ἐν βασάνοις,
ὁρᾷ τὸν Ἀβραὰμ ἀπὸ μακρόθεν, καὶ Λάζαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ.
Gr-East 23. καὶ ἐν τῷ ᾅδῃ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, ὑπάρχων ἐν βασάνοις, ὁρᾷ
Ἀβραὰμ ἀπὸ μακρόθεν καὶ Λάζαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ.

καὶ
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TKIS 23 Nostaessaan silmänsä tuonelassa, vaivoissa ollessaan, hän näki kaukana Aabrahamin ja
Lasaruksen hänen helmassaan.
FiSTLK2017 23. Kun hän nosti silmänsä helvetissä tuskissa ollessaan, hän näki kaukana
Aabrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan.
Biblia1776 23. Ja kuin hän helvetissä vaivassa oli, nosti hän silmänsä ja näki Abrahamin
taampana ja Latsaruksen hänen helmassansa.
CPR1642 23. Cosca hän Helwetis waiwas oli nosti hän silmäns ja näki Abrahamin taambana ja
Lazaruxen hänen helmasans huusi hän ja sanoi:
UT1548 24. Quin hen nyt Heluettis pijnas oli/ ylesnosti hen silmens/ ia näki Abrahamin
taambana/ ia Lazarusen henen helmasans/ husi hen ia sanoi/
Kuin hän nyt helwetissä piinas oli/ ylös nosti hän silmänsä/ ja näki Abrahamin taampana/ ja
Lazaruksen hänen helmassansa/ huusi hän ja sanoi/
Ref2016NTSve 23. Och i dödsriket, där han låg och plågades, lyfte han blicken och fick se
Abraham långt borta och Lasarus vid hans sida.
24
TR Scriverer 24. καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπε, Πάτερ Ἀβραάμ, ἐλέησόν με, καὶ πέμψον

Λάζαρον, ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος, καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν
μου• ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ.
Gr-East 24. καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπε· πάτερ Ἀβραάμ, ἐλέησόν με καὶ πέμψον Λάζαρον ἵνα

βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν μου, ὅτι
ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ.
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TKIS 24 Niin hän huusi sanoen: 'Isä Aabraham, armahda minua ja lähetä Lasarus kastamaan
sormensa pää veteen ja jäähdyttämään kieltäni, sillä kärsin tuskaa tässä liekissä.'
FiSTLK2017 24. Hän huusi sanoen: 'Isä Aabraham, armahda minua ja lähetä Lasarus kastamaan
sormensa pää veteen ja jäähdyttämään kieltäni, sillä minulla on kova tuska tässä liekissä!'
Biblia1776 24. Ja hän huusi, sanoen: isä Abraham, armahda minun päälleni ja lähetä Latsarus
kastamaan sormensa pää veteen, että hän jäähdyttäis minun kieleni; sillä minä kovin vaivataan
tässä liekissä.
CPR1642 24. Isä Abraham armahda minun päälleni ja lähetä Lazarus castaman sormens pää
weteen että hän jähdytäis minun kieleni sillä minä waiwatan täsä liekisä.
UT1548 25. Ise Abraham/ armadha minun pälen/ ia lehette Lazarus castaman henen Sormens pä
weten/ ia iehdyteis minun Kieleni/ Sille ette mine pinatan tesse liekisse.
Isä Abraham/ armahda minun päälleni/ ja lähetä Lazarus kastamaan hänen sormensa pää weteen/
ja jäähdyttäisi minun kieleni/ Sillä että minä piinataan tässä liekissä.
Ref2016NTSve 24. Då ropade han och sa: Fader Abraham, förbarma dig över mig, och sänd
Lasarus så att han kan doppa det yttersta av sitt finger i vatten och svalka min tunga, för jag
plågas svårt i dessa lågor.
25
TR Scriverer 25. εἶπε δὲ Ἀβραάμ, Τέκνον, μνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες σὺ τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ
ζωῇ σου, καὶ Λάζαρος ὁμοίως τὰ κακά• νῦν δὲ ὅδε παρακαλεῖται, σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι.
Gr-East 25. εἶπε δὲ Ἀβραάμ· τέκνον, μνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες σὺ τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ
σου, καὶ Λάζαρος ὁμοίως τὰ κακά· νῦν δὲ ὧδε παρακαλεῖται, σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι·
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TKIS 25 Mutta Aabraham sanoi: 'Poikani, muista, että sinä sait elämäsi aikana hyväsi ja Lasarus
samoin pahaa. Mutta nyt hän [täällä] saa lohdutusta, sinä taas kärsit tuskaa.
FiSTLK2017 25. Mutta Aabraham sanoi: 'Poikani, muista, että sinä eläessäsi sait hyväsi, ja
Lasarus puolestaan sai pahaa, mutta nyt hän saa täällä lohdutusta, sinä taas kärsit tuskaa.
Biblia1776 25. Niin sanoi Abraham: poikani, muista, että sinä sait sinun hyvääs elämässä, niin
myös Latsarus pahaa. Mutta nyt hän lohdutetaan, ja sinä vaivataan.
CPR1642 25. Nijn sanoi Abraham: poican muista ettäs sait hywä eläisäs ja Lazarus sitä wastan
paha.
UT1548 26. Nin sanoi Abraham/ Poican/ muista ettes saidh hywydhes eleises/ ia Lazarus
samalmoto site wastan paha.
Niin sanoi Abraham/ poikan/ muista ettäs sait hywyyden eläissäsi/ ja Lazarus samalla muotoa sitä
wastaan pahaa.
Ref2016NTSve 25. Då sa Abraham: Son, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde, och på
samma sätt fick Lasarus det onda. Men nu har han tröst och du pinas.
26
TR Scriverer 26. καὶ ἐπὶ πᾶσι τούτοις μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται,

ὅπως οἱ θέλοντες διαβῆναι ἐντεῦθεν πρὸς ὑμᾶς μὴ δύνωνται, μηδὲ οἱ ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς
διαπερῶσιν.
Gr-East 26. καὶ ἐπὶ πᾶσι τούτοις μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται, ὅπως οἱ

θέλοντες διαβῆναι ἔνθεν πρὸς ὑμᾶς μὴ δύνωνται, μηδὲ οἱ ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς
διαπερῶσιν.
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TKIS 26 Kaiken tämän lisäksi on meidän välillemme ja teidän vahvistettu suuri juopa, jotta ne,
jotka tahtovat mennä täältä luoksenne eivät voisi, eivätkä he sieltä kulkisi yli meidän luoksemme.'
FiSTLK2017 26. Kaiken tämän lisäksi on meidän välillemme ja teidän vahvistettu suuri kuilu, että
ne, jotka tahtovat mennä täältä teidän luoksenne, eivät voisi, eivätkä ne, jotka siellä ovat, pääsisi
yli meidän luoksemme.'
Biblia1776 26. Ja paitsi kaikkia näitä on meidän ja teidän välillä suuri juopa kiinnitetty, että ne,
jotka tahtovat, ei he voi, eikä sieltä tännekään tulla.
CPR1642 26. Mutta nyt hän lohdutetan ja sinä waiwatan. Ja paidzi caickia näitä on meidän ja
teidän wälilläm suuri juopa kijnnitetty että ne jotca tahtowat tääldä sinne teidän tygönne mennä
ei he woi eikä sieldä tännekän tulla.
UT1548 27. Mutta nyt hen lodhutosta nautitze/ ia sine pinatan. Ja ylitze caiki neite/ ombi meiden
ia teiden welille swri iopa kinitetty/ nin ette ne/ ioca tachtouat telde menne sinne teiden tygen/
eiuet he woi/ eike mös sielde tenne ylessastua.
Mutta nyt hän lohdutusta nautitsee/ ja sinä piinataan. Ja ylitse kaikkia näitä/ ompi meidän ja teidän
wälilla suuri juopa kiinnitetty/ niin että ne/ jotka tahtowat täältä mennä sinne teidän tykön/ eiwät he
woi/ eikä myös sieltä tänne ylös astua.
Ref2016NTSve 26. Och förutom allt detta finns det en stor djup klyfta mellan oss och er, för att de
som vill komma härifrån till er inte ska kunna det, och för att inte heller någon därifrån ska kunna
komma över till oss.
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TR Scriverer 27. εἶπε δέ, Ἐρωτῶ οὖν σε, πάτερ, ἵνα πέμψῃς αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ
πατρός μου,
Gr-East 27. εἶπε δέ· ἐρωτῶ οὖν σε, πάτερ, ἵνα πέμψῃς αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός
μου·
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TKIS 27 Mutta hän sanoi: 'Niin rukoilen siis sinua, isä, että lähetät hänet isäni taloon —
FiSTLK2017 27. Hän sanoi: 'Niin rukoilen siis sinua, isä, että lähetät hänet isäni taloon
Biblia1776 27. Niin hän sanoi: minä rukoilen siis sinua, isä, ettäs lähetät hänen minun isäni
kotoon;
CPR1642 27. Nijn hän sanoi: minä rucoilen sijs sinua Isä ettäs lähetät hänen minun Isäni cotoon:
UT1548 28. Nin hen sanoi/ Mine rucolen sis sinua Ise/ ettes lehetet henen minun Iseni Coton/
Niin hän sanoi/ Minä rukoilen siis sinua isä/ ettäs lähetät hänen minun isäni kotiin/
Ref2016NTSve 27. Då sa han: Då ber jag dig fader, att du skickar honom till min fars hus,
28
TR Scriverer 28. ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς, ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ
ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου.
Gr-East 28. ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς· ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ
ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου.
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TKIS 28 sillä minulla on viisi veljeä — todistamaan heille, jotteivät hekin joutuisi tähän vaivan
paikkaan.'
FiSTLK2017 28. – sillä minulla on viisi veljeä – todistamaan heille, etteivät hekin joutuisi tähän
vaivan paikkaan.'
Biblia1776 28. Sillä minulla on viisi veljeä, todistamaan heille, ettei hekin tulisi tähän vaivan siaan.

CPR1642 28. Sillä minulla on wijsi welje todistaman heille ettei hekän tulis tähän waiwan siaan.
UT1548 29. Sille minulla ombi wisi Welie/ ette hen todhistais heille/ senpäle/ ettei hekin mös
tulisi tehen pinan sijaan.
Sillä minulla ompi wiisi weljeä/ että hän todistaisi heille/ sen päälle/ ettei hekin myös tulisi tähän
piinan sijaan.
Ref2016NTSve 28. för jag har fem bröder, så att han kan varna dem, att inte de också kommer till
detta plågornas ställe.
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TR Scriverer 29. λέγει αὐτῷ Ἀβραάμ, Ἔχουσι Μωσέα καὶ τοὺς προφήτας• ἀκουσάτωσαν
αὐτῶν.
Gr-East 29. λέγει αὐτῷ Ἀβραάμ· ἔχουσι Μωϋσέα καὶ τοὺς προφήτας· ἀκουσάτωσαν
αὐτῶν.
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TKIS 29 [Mutta] Aabraham sanoi (hänelle): 'Heillä on Mooses ja profeetat. Kuunnelkoot heitä.'
FiSTLK2017 29. Mutta Aabraham sanoi: 'Heillä on Mooses ja profeetat; kuulkoot niitä.'
Biblia1776 29. Sanoi hänelle Abraham: heillä on Moses ja prophetat; kuulkoot niitä.
CPR1642 29. Sanoi hänelle Abraham: heillä on Moses ja Prophetat cuulcan nijtä.
UT1548 30. Sanoi henelle Abraham/ Ombi heille Moses ia Prophetat/ cwlcaat heite.
Sanoi hänelle Abraham/ Ompi heillä Moses ja prophetat/ kuulkaat heitä.
Ref2016NTSve 29. Abraham sa till honom: De har Mose och profeterna. Dem ska de lyssna till.
30
TR Scriverer 30. ὁ δὲ εἶπεν, Οὐχί, πάτερ Ἀβραάμ• ἀλλ’ ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς
αὐτούς, μετανοήσουσιν.
Gr-East 30. ὁ δὲ εἶπεν· οὐχί, πάτερ Ἀβραάμ, ἀλλ’ ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς
αὐτοὺς, μετανοήσουσιν.
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TKIS 30 Niin hän sanoi: 'Ei, isä Aabraham, vaan jos joku kuolleista menisi heidän luokseen, he
muuttaisivat mielensä.'
FiSTLK2017 30. Hän sanoi: 'Ei, isä Aabraham, vaan jos joku kuolleista menisi heidän luokseen, he
muuttaisivat mielensä.'
Biblia1776 30. Mutta hän sanoi: ei, isä Abraham: vaan jos joku kuolleista menis heidän tykönsä,
niin he parannuksen tekisivät.
CPR1642 30. Mutta hän sanoi: ei Isä Abraham jos jocu cuolleista menis heidän tygöns nijn he
parannuxen tekisit.
UT1548 31. Mutta hen sanoi/ Ei Ise Abraham/ mutta ios iocu coolleista menis heiden tygens/ nin
he parannoxen tekisit.
Mutta hän sanoi/ Ei isä Abraham/ mutta jos joku kuolleista menisi heidän tykönsä/ niin he
parannuksen tekisit.
Ref2016NTSve 30. Och han sa: Nej, fader Abraham, men om någon kommer till dem från de
döda, ska de omvända sig.
31
TR Scriverer 31. εἶπε δὲ αὐτῷ, Εἰ Μωσέως καὶ τῶν προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν, οὐδέ ἐάν
τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ, πεισθήσονται.
Gr-East 31. εἶπε δὲ αὐτῷ· εἰ Μωϋσέως καὶ τῶν προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν, οὐδὲ ἐάν τις ἐκ
νεκρῶν ἀναστῇ πεισθήσονται.
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TKIS 31 Mutta hän sanoi hänelle: 'Elleivät he kuuntele Moosesta ja profeettoja, eivät he usko,
vaikka joku kuolleistakin nousisi.'"

FiSTLK2017 31. Mutta Aabraham sanoi hänelle: 'Jos he eivät kuule Moosesta ja profeettoja, he
eivät usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös.'"
Biblia1776 31. Hän sanoi hänelle: ellei he Mosesta ja prophetaita kuule, niin ei he myös usko, jos
joku kuolleista nousis ylös.
CPR1642 31. Hän sanoi hänelle: ellei he Mosest ja Prophetaita cuule nijn ei he myös usco jos
jocu cuolleista ylösnousis.
UT1548 32. Mutta hen sanoi henelle/ Ellei he Mosest ia Prophetait cwle/ nin eiuet mös he wsko/
ios iocu coolluista ylesnousis.
Mutta hän sanoi hänelle/ Ellei he Mosesta ja prophetait kuule/ niin eiwät myös he usko/ jos joku
kuolleista ylösnousisi.
Ref2016NTSve 31. Då sa han till honom: Om de inte lyssnar på Mose och profeterna, så kommer
de inte heller att bli övertygade även om någon uppstår från de döda.

Luukas 17 (Luke 17)
1
TR Scriverer 1. Εἶπε δὲ πρὸς τοὺς μαθητάς, Ἀνένδεκτόν ἐστι τοῦ μὴ ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα•
οὐαὶ δὲ δι’ οὗ ἔρχεται.
Gr-East 1. Ἔλεγε δὲ καὶ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ· Ἀνένδεκτόν ἐστι τοῦ μὴ ἐλθεῖν τὰ
σκάνδαλα· οὐαὶ δὲ δι’ οὗ ἔρχεται.
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TKIS 1 Ja Hän sanoi opetuslapsilleen: "On mahdotonta viettelysten olla tulematta, mutta voi sitä,
jonka vaikutuksesta ne tulevat.
FiSTLK2017 1. Mutta opetuslapsilleen hän sanoi: "Mahdotonta on viettelysten jäädä tulematta,
mutta voi sitä, jonka kautta ne tulevat!
Biblia1776 1. Niin hän sanoi opetuslapsillensa: se on mahdotoin, ettei pahennukset tule. Mutta
voi häntä, jonka kautta ne tulevat!
CPR1642 1. NIjn hän sanoi Opetuslapsillens: se on mahdotoin ettei pahennuxet tule.
UT1548 1. NIn sanoi hen Opetuslapsillens/ Se on mahdothoin ettei Pahenoxet tule.
Niin sanoi hän opetuslapsillensa/ Se on mahdotoin että pahennukset tulee.
Ref2016NTSve 1. Sedan sa han till sina lärjungar: Det är oundvikligt att förförelser kommer, men
ve (den) genom vilken de kommer.
2
TR Scriverer 2. λυσιτελεῖ αὐτῷ εἰ μύλος ὀνικὸς περίκειται περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ
ἔρριπται εἰς τὴν θάλασσαν, ἢ ἵνα σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων.
Gr-East 2. λυσιτελεῖ αὐτῷ εἰ λίθος μυλικὸς περίκειται περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ
ἔρριπται εἰς τὴν θάλασσαν, ἢ ἵνα σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων.
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TKIS 2 Hänen olisi parempi jos (iso*) myllynkivi pantaisiin hänen kaulaansa ja hänet heitettäisiin
mereen, kuin että hän viettelisi yhden näistä pienistä.
FiSTLK2017 2. Hänen olisi parempi, että myllynkivi pantaisiin hänen kaulaansa ja hänet
heitettäisiin mereen, kuin että hän viettelee yhden näistä pienistä.
Biblia1776 2. Se olis hänelle parempi, että myllyn kivi ripustettaisiin hänen kaulaansa, ja
heitettäisiin mereen, kuin että hän jonkun näistä pienistä pahentais.
CPR1642 2. Woi händä jonga cautta ne tulewat se olis hänelle parambi että myllyn kiwi
ripustettaisin hänen caulaans ja heitetäisin mereen cuin hän jongun näistä pienistä pahennais.
UT1548 2. We quitengin henelle/ ionga cautta ne tuleuat/ Se olis henelle parambi/ ette Myllykiui
henen Caulans ripustetaisin/ ia heiteteisin Merehen/ quin hen iongun neiste Pieniste pahennais.
Woi kuitenkin hänelle/ jonka kautta ne tulewat/ Se olis hänelle parempi/ että myllykiwi hänen
kaulaansa ripustettaisiin/ heitettäisiin mereen/ kuin hän jonkun näistä pienistä pahentais.
Ref2016NTSve 2. Det vore bättre för honom att en stor kvarnsten hängdes om hans hals och han
kastades i havet, än att han skulle förföra en av dessa små.
3
TR Scriverer 3. προσέχετε ἑαυτοῖς. ἐὰν δὲ ἁμάρτῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου, ἐπιτίμησον αὐτῷ•
καὶ ἐὰν μετανοήσῃ, ἄφες αὐτῷ.
Gr-East 3. προσέχετε ἑαυτοῖς. ἐὰν ἁμάρτῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου, ἐπιτίμησον αὐτῷ· καὶ
ἐὰν μετανοήσῃ, ἄφες αὐτῷ·
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TKIS 3 Pitäkää vaari itsestänne! Jos veljesi tekee syntiä (sinua vastaan), nuhtele häntä, ja jos hän
katuu, anna hänelle anteeksi.
FiSTLK2017 3. Pitäkää itsestänne vaari! Jos sinun veljesi tekee syntiä, nuhtele häntä, ja jos hän
katuu, anna hänelle anteeksi.
Biblia1776 3. Kavahtakaat teitänne. Jos veljes rikkoo sinua vastaan, niin nuhtele häntä: ja jos hän
itsensä parantaa, niin anna hänelle anteeksi.
CPR1642 3. Carttacat teitänne. Jos weljes ricko sinua wastan nijn nuhtele händä ja jos hän
idzens paranda nijn anna hänelle andexi.
UT1548 3. Cartacat teiten. Jos sinun Welies wastas rickopi/ nin nuchtele hende/ ia ios hen itzens
paranda/ nin anna henelle andexi.
Karttakaat teitän. Jos sinun weljesi wastaasi rikkoopi/ niin nuhtele häntä/ ja jos hän itsensä
parantaa/ niin anna hänelle anteeksi.
Ref2016NTSve 3. Var på er vakt. Om din bror syndar mot dig, så tillrättavisa honom, och om han
ångrar sig, så förlåt honom.
4
TR Scriverer 4. καὶ ἐὰν ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ἁμάρτῃ εἰς σέ, καὶ ἑπτάκις τῆς ἡμέρας
ἐπιστρέψῃ ἐπί σε, λέγων, Μετανοῶ, ἀφήσεις αὐτῷ.
Gr-East 4. καὶ ἐὰν ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ἁμάρτῃ εἰς σὲ καὶ ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ἐπιστρέψῃ
πρὸς σὲ λέγων, μετανοῶ, ἀφήσεις αὐτῷ.
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TKIS 4 Jos hän seitsemän kertaa päivässä tekee syntiä sinua vastaan ja seitsemän kertaa
(päivässä) kääntyy puoleesi sanoen: 'Minä kadun', niin anna hänelle anteeksi."
FiSTLK2017 4. Jos hän seitsemän kertaa päivässä tekee syntiä sinua vastaan ja seitsemän
kertaa kääntyy puoleesi ja sanoo: 'Kadun', niin anna hänelle anteeksi."
Biblia1776 4. Ja jos hän seitsemän kertaa päivässä rikkoo sinua vastaan, ja seitsemän kertaa
päivässä sinun tykös palajaa, sanoen: minä kadun; niin anna hänelle anteeksi.
CPR1642 4. Ja jos hän seidzemen kerta päiwäs ricko sinua wastan ja seidzemen kerta päiwäs
sinun tygös palaja sanoden: minä cadun nijn anna hänelle andexi.
UT1548 4. Ja ios hen seitzemist peiues ricko sinua wastan/ ia seitzemist peiues pala sinun tyges
sanoden/ Mine cadhun/ nin anna henele andexi.
Ja jos hän seitsemästi päiwässä rikkoo sinua wastaan/ ja seitsemästi päiwässä palaa sinun tykösi
sanoen/ Minä kadun/ niin anna hänelle anteeksi.
Ref2016NTSve 4. Och om han syndar mot dig sju gånger om dagen, och han sju gånger om
dagen kommer tillbaka till dig, och säger: Jag ångrar mig, så förlåt honom.
5 TR Scriverer 5. Καὶ εἶπον οἱ ἀπόστολοι τῷ Κυρίῳ, Πρόσθες ἡμῖν πίστιν.
Gr-East 5. Καὶ εἶπον οἱ ἀπόστολοι τῷ Κυρίῳ· Πρόσθες ἡμῖν πίστιν.
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TKIS 5 Apostolit sanoivat Herralle: ”Lisää meille uskoa."
FiSTLK2017 5. Apostolit sanoivat Herralle: "Lisää meille uskoa."
Biblia1776 5. Ja apostolit sanoivat Herralle: lisää meille uskoa.
CPR1642 5. JA Apostolit sanoit HERralle lisä meille usco.
UT1548 5. Ja Apostolit sanoit Herralle/ Lise meille wsko.
Ja apostolit sanoit hänelle/ Lisää meille uskoa.
Ref2016NTSve 5. Och apostlarna sa till Herren: Ge oss mer tro.
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TR Scriverer 6. εἶπε δὲ ὁ Κύριος, Εἰ εἴχετε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐλέγετε ἂν τῇ
συκαμίνῳ ταύτῃ, Ἐκριζώθητι, καὶ φυτεύθητι ἐν τῇ θαλάσσῃ• καὶ ὑπήκουσεν ἂν ὑμῖν.
Gr-East 6. εἶπε δὲ ὁ Κύριος· Εἰ ἔχετε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐλέγετε ἂν τῇ συκαμίνῳ
ταύτῃ, ἐκριζώθητι καὶ φυτεύθητι ἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶ ὑπήκουσεν ἂν ὑμῖν.
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TKIS 6 Niin Herra sanoi: "Jos teillä olisi usko niin kuin sinapinsiemen, te voisitte sanoa tälle
silkkiäispuulle: 'Nouse juurinesi ja istuta itsesi mereen', ja se tottelisi teitä.
FiSTLK2017 6. Herra sanoi: "Jos teillä olisi uskoa sinapinsiemenen verran, niin sanoisitte tälle
silkkiäispuulle: 'Nouse juurinesi ja istuta itsesi mereen', ja se tottelisi teitä.
Biblia1776 6. Mutta Herra sanoi: jos teillä olis usko niinkuin sinapin siemen, ja te sanoisitte tälle
metsäfikunalle: nouse ylös juurines ja istuta sinus mereen, niin se kuulis teitä.
CPR1642 6. Mutta HERra sanoi: jos teillä olis usco nijncuin Sinapin siemen ja te sanoisitte tälle
medzäficunapuulle: nouse ja siirrä sinus mereen nijn hän cuulis teitä.
UT1548 6. Mutta Herra sanoi/ Jos teille olis wsko ninquin Sinapin siemen/ ia sanoisit telle Willi
ficunapwlle/ Ylesiurita sinus ia sijrdhä sinus Merehen/ nin hen cwlis teite.
Mutta Herra sanoi/ Jos teillä olisi usko niinkuin sinapin siemen/ ja sanoisit tälle williwiikunapuulle/
Ylös juurita sinus ja siirrä sinun mereen/ niin hän kuulisi teitä.
Ref2016NTSve 6. Då sa Herren: Om ni hade tro som ett senapskorn, så skulle ni kunna säga till
detta mullbärsfikonträd: Dra upp dig med rötterna och plantera dig i havet. Och det skulle lyda er.
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TR Scriverer 7. τίς δὲ ἐξ ὑμῶν δοῦλον ἔχων ἀροτριῶντα ἢ ποιμαίνοντα, ὃς εἰσελθόντι ἐκ
τοῦ ἀγροῦ ἐρεῖ εὐθέως, Παρελθὼν ἀνάπεσαι•
Gr-East 7. Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν δοῦλον ἔχων ἀροτριῶντα ἢ ποιμαίνοντα, ὃς εἰσελθόντι ἐκ τοῦ
ἀγροῦ ἐρεῖ, εὐθέως παρελθὼν ἀνάπεσε,
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TKIS 7 Mutta kuka teistä, jolla on palvelija kyntämässä tai paimentamassa, hänen pellolta
tullessaan sanoo [tälle]: 'Käy heti aterialle'?
FiSTLK2017 7. Jos jollakulla teistä on palvelija kyntämässä tai paimentamassa, sanooko hän
tälle tämän tullessa pellolta: 'Käy heti aterialle'?
Biblia1776 7. Mutta kenellä teistä on palvelia, joka kyntää taikka karjaa kaitsee, ja kuin hän
metsästä kotia tulee, että hän sanoo kohta hänelle: mene rualle?
CPR1642 7. MUtta kenellä teistä on palwelia joca kyndä taicka carja caidze ja cosca hän medzäst
cotia tule että hän sano hänelle: mene cohta atrioidzeman?
UT1548 7. Mutta kelle teiste ombi Paluelia/ ioca kynde taicka Caria caitze/ coska hen Cotia tule
metzest/ ette hen sanopi henelle/ Mene cochta atrioitzeman?
Mutta kellä teistä ompi palwelija/ joka kyntää taikka karjaa kaitsee/ koska hän kotia tulee metsästä/
että hän sanoopi hänelle/ Minä kohta aterioitseman?
Ref2016NTSve 7. Men vem av er har en tjänare som går vid plogen eller vaktar boskap, och säger
(till honom) när han kommer hem från marken: Kom genast och slå dig ner vid bordet?
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TR Scriverer 8. ἀλλ’ οὐχὶ ἐρεῖ αὐτῷ, Ἑτοίμασον τί δειπνήσω, καὶ περιζωσάμενος διακόνει
μοι, ἕως φάγω καὶ πίω• καὶ μετὰ ταῦτα φάγεσαι καὶ πίεσαι σύ;
Gr-East 8. ἀλλ’ οὐχὶ ἐρεῖ αὐτῷ· ἑτοίμασον τί δειπνήσω, καὶ περιζωσάμενος διακόνει μοι
ἕως φάγω καὶ πίω, καὶ μετὰ ταῦτα φάγεσαι καὶ πίεσαι σύ;
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ταῦτα φάγεσαι καὶ

meta tauta fagesai kai
eōs
fagō kai
kai
piō
diakonei moi
G5315 G2532 G4095 G2532 G3326 G5023 G5315 G2532
G1247 G3427 G2193
juon
ja
palvele minua sillä aikaa kun syön ja
syö
ja
jälkeen sen

πίεσαι σύ
piesai sy
G4095 G4771
juo
sinä
TKIS 8 Eikö hän pikemminkin sano hänelle: 'Valmista *minulle ateria*, vyötä itsesi ja palvele
minua sillä aikaa, kun syön ja juon, ja sitten syö ja juo sinä'?
FiSTLK2017 8. Eikö hän pikemminkin sano hänelle: 'Valmista minulle ateria, vyöttäydy ja palvele
minua, sillä aikaa kun syön ja juon; ja sitten syö ja juo sinä'?
Biblia1776 8. Vaan eikö hän pikemmin sano hänelle: valmista minulle ehtoollista, sonnusta sinus,
ja palvele minua, niinkauvan kuin minä syön ja juon; ja syö ja juo sinä sitte?
CPR1642 8. Eikö hän pikemmin sano hänelle: walmista ehtolist sonnusta sinus ja palwele minua
nijncauwan cuin minä syön ja juon ja syö ja juo sinä sijtte.
UT1548 8. Eikö hen pikimin sano henelle? Walmista echtolist/ sonnusta sinus/ ia paluele minua/
nincauuan quin mine söön ia ioon/ ia sijtte söö ia ioo sine.
Eikö hän pikemmin sano hänelle? Walmista ehtoollista/ sonnusta sinus/ ja palwele minua/ niin
kauan kuin minä syön ja juon/ ja sitten syö ja juo sinä..
Ref2016NTSve 8. Säger han inte i stället till honom: Gör i ordning maten åt mig och fäst upp dina
kläder och tjäna mig medan jag äter och dricker. Sedan får du själv äta och dricka.
9
TR Scriverer 9. μὴ χάριν ἔχει τῷ δούλῳ ἐκείνῳ, ὅτι ἐποίησε τὰ διαταχθέντα αὐτῷ; οὐ
δοκῶ.
Gr-East 9. μὴ χάριν ἔχει τῷ δούλῳ ἐκείνῳ ὅτι ἐποίησε τὰ διαταχθέντα; οὐ δοκῶ.

μὴ

χάριν ἔχει

τῷ

δούλῳ

ἐκείνῳ ὅτι

ἐποίησε τὰ

διαταχθέντα

mē
charin echei tō
doulō
epoiēse ta
diatachthenta
ekeinō hoti
G3361 G5485 G2192 G3588 G1401
G3588 G1299
G1565 G3754 G4160
oli käsketty
ei
kiitosta anna
palvelijalle tuolle että
tämä teki mitä

αὐτῷ

οὐ

δοκῶ

autō
ou
dokō
G846
G3756 G1380
luule
hänen/ mitä hänen oli käsketty en
TKIS 9 Ei kai hän kiitä (tuota) palvelijaa siitä kun tämä teki mitä (hänen) oli käsketty? (En luule.)
FiSTLK2017 9. Eihän hän kiitä palvelijaa siitä, että tämä teki, mitä oli käsketty? Mielestäni ei.
Biblia1776 9. Vai kiittääkö hän palveliaansa, että hän teki, mitä hänelle käsketty oli? En luule.
CPR1642 9. Wai kijttäkö hän palweliatans että hän teki mitä hänelle käsketty oli?

UT1548 9. Wai kijttekö hen Paluelians/ ette hen teki mite henelle kesketty oli?
Wai kiittääkö hän palwelijaansa/ että hän teki mitä hänelle käsketty oli?
Ref2016NTSve 9. Inte tackar han väl den tjänaren för att han gjorde det han var tillsagd att göra?
Nej, menar jag.
10
TR Scriverer 10. οὕτω καὶ ὑμεῖς, ὅταν ποιήσητε πάντα τὰ διαταχθέντα ὑμῖν, λέγετε ὅτι
δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσμεν• ὅτι ὃ ὠφείλομεν ποιῆσαι πεποιήκαμεν.
Gr-East 10. οὕτω καὶ ὑμεῖς, ὅταν ποιήσητε πάντα τὰ διαταχθέντα ὑμῖν, λέγετε ὅτι δοῦλοι
ἀχρεῖοί ἐσμεν, ὅτι ὃ ὠφείλομεν ποιῆσαι πεποιήκαμεν.

οὕτω καὶ

ὑμεῖς

ὅταν

ποιήσητε

πάντα τὰ

διαταχθέντα ὑμῖν

λέγετε

houtō kai
hymeis hotan
poiēsēte
panta ta
diatachthenta hymin legete
G3779 G2532 G5210 G3752
G4160
G3956 G3588 G1299
G5213 G3004
teille sanokaa
näin
myös te
sitten kun olette tehneet kaiken mitä on käsketty

ὅτι

δοῦλοι

ἀχρεῖοί

ἐσμεν· ὅτι

ὃ

ὠφείλομεν

ποιῆσαι

hoti
douloi
achreioi
ho
ōfeilomen
poiēsai
esmen hoti
G3754 G1401
G888
G4160
G2070 G3754 G3739 G3784
että
palvelijoita kelvottomia olemme sillä
minkä olimme velvolliset tekemään

πεποιήκαμεν

pepoiēkamen
G4160
olemme tehneet
TKIS 10 Niin myös te, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän on käsketty, sanokaa: 'Olemme
ansiottomia palvelijoita, (sillä) olemme tehneet sen, mitä olimme velvolliset tekemään.' "
FiSTLK2017 10. Myös te, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän on käsketty tehdä, sanokaa:
'Olemme ansiottomia palvelijoita; olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään.'"
Biblia1776 10. Niin myös te, kuin te olette kaikki tehneet, mitä teille käsketty on, niin sanokaat: me
olemme kelvottomat palveliat: me teimme sen, minkä meidän piti tekemän.
CPR1642 10. En luule. Nijn myös te cosca te oletta caicki tehnet cuin teille käsketty on nijn
sanocat: me olemma kelwottomat palweliat me teimme nijncuin meidän pitikin tekemän.
UT1548 10. En lwle. Nin mös te/ coska te oletta * caiki tehnyet/ iotca teille kesketyt ouat/ nin
sanocat/ Me olema keluottomat palueliat/ Me teijmme quin meiden piti tekemen.
En luule. Niin myös te/ koska te olette kaikki tehneet/ jotka teille käsketyt owat/ niin sanokaat/ Me
olemme kelwottomat palwelijat/ Me teimme kuin meidän piti tekemän.
Ref2016NTSve 10. På samma sätt är det med er: När ni har gjort allt det som ni har fått befallning
om, så säg: Vi är onyttiga tjänare: Vi har (bara) gjort det som var vår plikt att göra.

11
TR Scriverer 11. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτὸν εἰς Ἰερουσαλήμ, καὶ αὐτὸς
διήρχετο διὰ μέσου Σαμαρείας καὶ Γαλιλαίας.
Gr-East 11. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτὸν εἰς Ἱερουσαλὴμ καὶ αὐτὸς διήρχετο διὰ
μέσου Σαμαρείας καὶ Γαλιλαίας.

καὶ

ἐγένετο ἐν

τῷ

καὶ

αὐτὸς διήρχετο διὰ

πορεύεσθαι αὐτὸν

εἰς

Ἰερουσαλήμ

kai
egeneto en
tō
eis
Ierousalēm
poreuesthai auton
G2532 G1096 G1722 G3588 G4198
G1519 G2419
G846
tapahtui
Jerusalemiin
kulkiessaan Hänen/ Hänen kulkiessaan

μέσου

Σαμαρείας καὶ

Γαλιλαίας

kai
mesou Samareias kai
Galilaias
autos diērcheto dia
G2532 G1056
G2532 G846 G1330
G1223 G3319 G4540
ja
Hän kulki läpi
keskeltä Samarian ja
Galilean

TKIS 11 Ollessaan matkalla Jerusalemiin Hän kulki Samarian ja Galilean keskitse.
FiSTLK2017 11. Tapahtui hänen ollessaan matkalla Jerusalemiin, että hän kulki Samarian ja
Galilean välistä.
Biblia1776 11. Ja tapahtui, kuin hän meni Jerusalemia päin, että hän matkusti keskeltä Samarian
ja Galilean.
CPR1642 11. JA tapahtui että hän meni Jerusalemita päin ja matcusti keskeldä Samarian ja
Galilean.
UT1548 11. JA se tapachtui/ hen meni Jerusalemin pein/ matkusti hen keskelde Samarian ia
Galilean.
Ja se tapahtui/ hän meni Jerusalemiin päin/ matkusti hän keskeltä Samarian ja Galilean.
Ref2016NTSve 11. Och det hände då han gick till Jerusalem, att han tog vägen mitt igenom
Samarien och Galileen.
12
TR Scriverer 12. καὶ εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα κώμην, ἀπήντησαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ
ἄνδρες, οἳ ἔστησαν πόρρωθεν•
Gr-East 12. καὶ εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα κώμην ἀπήντησαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ ἄνδρες,
οἳ ἔστησαν πόρρωθεν,

καὶ

εἰσερχομένου

δέκα

λεπροὶ

αὐτοῦ

εἴς

τινα

κώμην ἀπήντησαν αὐτῷ

kai
eiserchomenou autou
eis
tina
kōmēn apēntēsan autō
G1519 G5100 G2968 G528
G846
G2532 G1525
G846
mennessä
Hänen/ Hänen mennessä
ja
erääseen kylään tuli vastaan Häntä

ἄνδρες οἳ

ἔστησαν

πόρρωθεν·

deka
porrōthen
leproi
hestēsan
andres hoi
G4207
G1176
G3015 G435 G3739 G2476
kymmenen pitaalista miestä jotka jäivät seisomaan kauemmaksi
TKIS 12 Kun Hän meni erääseen kylään Häntä vastaan tuli kymmenen pitaalista miestä. He jäivät
seisomaan loitolle
FiSTLK2017 12. Hänen mennessään erääseen kylään tuli häntä vastaan kymmenen spitaalista
miestä, jotka seisahtuivat kauemmaksi.
Biblia1776 12. Ja kuin hän tuli yhteen kylään, kohtasivat häntä kymmenen spitalista miestä, jotka
taampana seisoivat,
CPR1642 12. Ja cuin hän tuli yhten kylän cohtaisit händä kymmenen spitalista miestä jotca
taambana seisoit:
UT1548 12. Ja quin hen tuli ychten Kylen/ coctasit henen kymenen Spitalist mieste/ iotca
taamban seisoit/
Ja kuin hän tuli yhteen kylään/ kohtasit hänen kymmenen spitaalista miestä/ jotka taampana
seisoit/
Ref2016NTSve 12. När han kom in i en by, möttes han av tio spetälska män som stannade på
avstånd
13 TR Scriverer 13. καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνήν, λέγοντες, Ἰησοῦ, ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς.
Gr-East 13. καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνὴν λέγοντες· Ἰησοῦ ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς.

καὶ

αὐτοὶ ἦραν

φωνήν λέγοντες Ἰησοῦ ἐπιστάτα ἐλέησον ἡμᾶς

kai
fōnēn
autoi ēran
legontes Iēsou epistata
G5456 G3004
G2532 G846 G142
G2424 G1988
ja
he
korottivat äänensä sanoen Jeesus Mestari

eleēson hēmas
G1653 G2248
armahda meitä

TKIS 13 ja korottivat äänensä sanoen: "Jeesus, mestari, armahda meitä!"
FiSTLK2017 13. He korottivat äänensä ja sanoivat: "Jeesus, mestari, armahda meitä!"
Biblia1776 13. Ja korottivat äänensä, sanoen: Jesus, rakas Mestari, armahda meidän päällemme!
CPR1642 13. Ja corgotit änens sanoden: Jesu racas Mestari armahda meidän päällem.
UT1548 13. ia corghotit änens/ ia sanoit/ Iesu racas Mestari/ armadha meiden pälen.
ja korotit äänensä/ ja sanoit/ Jesus rakas Mestari/ armahda meidän päällen.

Ref2016NTSve 13. och ropade och sa: Jesus, Mästare, förbarma dig över oss.
14
TR Scriverer 14. καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσι. καὶ
ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτούς, ἐκαθαρίσθησαν.
Gr-East 14. καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς· Πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσι. καὶ
ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτοὺς ἐκαθαρίσθησαν.

καὶ

ἰδὼν

καὶ

ἐγένετο ἐν

εἶπεν αὐτοῖς πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς

ἱερεῦσι

kai
idōn
eipen autois poreuthentes epideiksate heautous tois
hiereusi
G1925
G2532 G1492
G2036 G846 G4198
G1438
G3588 G2409
ja
papeille
heidät nähdessään sanoi heille menkää
näyttämään itsenne

τῷ

ὑπάγειν

αὐτούς

ἐκαθαρίσθησαν

autous
kai
egeneto en
tō
hypagein
ekatharisthēsan
G846
G2511
G2532 G1096 G1722 G3588 G5217
ja
tapahtui
mennessään heidän/ heidän mennessään he puhdistuivat
TKIS 14 Heidät nähdessään Hän sanoi heille: "Menkää ja näyttäkää itsenne papeille." Ja tapahtui
heidän mennessään, että he puhdistuivat.
FiSTLK2017 14. Heidät nähdessään hän sanoi heille: "Menkää ja näyttäkää itsenne papeille."
Heidän mennessään tapahtui, että he puhdistuivat.
Biblia1776 14. Ja kuin hän ne näki, sanoi hän heille: menkäät ja osoittakaat teitänne papeille. Ja
tapahtui, että he mennessänsä tulivat puhtaiksi.
CPR1642 14. Ja cosca hän ne näki sanoi hän heille: mengät ja osottacat teitän Papeille. Ja
tapahtui että he mennesäns tulit puhtaxi.
UT1548 14. Ja coska hen ne näki/ sanoi hen heille/ Menget/ ia osottacat teiten Papille. Ja se
tapachtui/ ette he mennesens tulit puchtaxi.
Ja koska hän ne näki/ sanoi hän heille/ Menkäät/ ja osoittakaat teitän papille. Ja se tapahtui/ että
he mennessäns tulit puhtaaksi.
Ref2016NTSve 14. Och när han såg (dem), sa han till dem: Gå och visa er för prästerna. Och det
skedde medan de var på väg, att de blev rena.
15
TR Scriverer 15. εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν, ἰδὼν ὅτι ἰάθη, ὑπέστρεψε, μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων
τὸν Θεόν•
Gr-East 15. εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν, ἰδὼν ὅτι ἰάθη, ὑπέστρεψε μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν
Θεόν,

εἷς

δὲ

ἐξ

αὐτῶν ἰδὼν

ὅτι

ἰάθη

ὑπέστρεψε μετὰ

φωνῆς

heis
de
eks
hoti
iathē
hypestrepse meta fōnēs
autōn idōn
G1161 G1537 G846 G1492 G3754 G2390
G5290
G3326 G5456
G1520
äänellä
mutta yksi
heistä nähtyään että
oli parantunut palasi

μεγάλης

δοξάζων

τὸν

Θεόν·

megalēs
doksadzōn ton
Theon
G3173
G1392
G3588 G2316
Jumalaa
suurella/ suurella äänellä ylistäen
TKIS 15 Mutta yksi heistä — nähtyään olevansa parannettu — palasi ylistäen kovalla äänellä
Jumalaa
FiSTLK2017 15. Mutta yksi heistä, kun näki olevansa parannettu, palasi takaisin, ylisti Jumalaa
suurella äänellä,
Biblia1776 15. Niin yksi heistä, kuin hän näki, että hän parantunut oli, palasi jälleen ja kunnioitti
Jumalaa suurella äänellä,
CPR1642 15. Nijn yxi heistä cosca hän näki että hän parattu oli palais jällens ja cunnioitti
Jumalata suurella änellä:
UT1548 15. Nin yxi heiste/ coska hen näki ette hen parattu oli/ palasi hen iellens/ ia kunnioitti
Jumalata swrella änelle/
Niin yksi heistä/ koska hän näki että hän parattu oli/ palasi hän jällens/ ja kunnioitti Jumalata
suurella äänellä/
Ref2016NTSve 15. Men när en av dem såg att han hade blivit helad, vände han tillbaka och
prisade Gud med hög röst
16
TR Scriverer 16. καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ, εὐχαριστῶν αὐτῷ• καὶ
αὐτὸς ἦν Σαμαρείτης.
Gr-East 16. καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ εὐχαριστῶν αὐτῷ· καὶ
αὐτὸς ἦν Σαμαρείτης.

καὶ

ἔπεσεν ἐπὶ

πρόσωπον παρὰ

τοὺς

πόδας αὐτοῦ

kai
epesen epi
tous podas autou
prosōpon para
G2532 G4098 G1909 G4383
G3844 G3588 G4228 G846
ja
lankesi
kasvoilleen juureen
jalkojen Hänen/ Hänen jalkojen juureen

εὐχαριστῶν αὐτῷ· καὶ

αὐτὸς ἦν

σαμαρείτης

samareitēs
autos ēn
eucharistōn autō kai
G846 G2532 G846 G2258 G4541
G2168
samarialainen
kiittäen
Häntä ja
hän oli
TKIS 16 ja heittäytyi kasvoilleen Hänen jalkainsa juureen kiittäen Häntä. Ja hän oli samarialainen.

FiSTLK2017 16. lankesi kasvoilleen hänen jalkojensa juureen ja kiitti häntä, ja mies oli
samarialainen.
Biblia1776 16. Ja lankesi kasvoillensa hänen jalkainsa juureen ja kiitti häntä. Ja se oli
Samarialainen.
CPR1642 16. Ja langeis caswoillens hänen jalcains juuren ja kijtti händä.
UT1548 16. ia langesi casuollens henen Jalcains iuren/ ia kijtti hende.
ja lankesi kaswoillensa hänen jalkainsa juureen/ ja kiitti häntä.
Ref2016NTSve 16. och föll ner på (sitt) ansikte för hans fötter och tackade honom. Och han var
en samarit.
17
TR Scriverer 17. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; οἱ δὲ ἐννέα
ποῦ;
Gr-East 17. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· Οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; οἱ δὲ ἐννέα ποῦ;

ἀποκριθεὶς δὲ

ὁ

Ἰησοῦς εἶπεν

οὐχὶ

οἱ

δέκα

ἐκαθαρίσθησαν οἱ

ekatharisthēsan oi
ho
deka
Iēsous eipen ouchi oi
apokritheis de
G1161 G3588 G2424 G2036 G3780 G3588 G1176
G611
G2511
G3588
niin vastasi
Jeesus sanoen eikö
kymmenen puhdistunut

δὲ

ἐννέα

ποῦ

de
ennea
pou
G4226
G1161 G1767
mutta yhdeksän missä/ missä yhdeksän
TKIS 17 Niin Jeesus vastasi sanoen: "Eivätkö ne kymmenen puhdistuneet? (Mutta) missä ne
yhdeksän ovat?
FiSTLK2017 17. Jeesus vastasi ja sanoi: "Eivätkö kaikki kymmenen puhdistuneet? Missä ne
yhdeksän ovat?
Biblia1776 17. Mutta Jesus vastaten sanoi: eikö kymmenen puhdistettu? kussa yhdeksän ovat?
CPR1642 17. Ja se oli Samaritanus. Mutta Jesus sanoi: eikö kymmenen puhdistettu? cusasta
yhdexän owat?
UT1548 17. Ja se oli yxi Samaritanus. Mutta Iesus wastasi ia sanoi/ Eikö kymenen puhdistettu?
Cussa sis ne Yhdexen ouat?
Ja se oli yksi samaritanus. Mutta Jesus wastasi ja sanoi/ EIkö kymmnen puhdistettu? Kussa siis ne
yhdeksän owat?
Ref2016NTSve 17. Då svarade Jesus och sa: Var det inte tio som blev renade? Men var (är) de
nio?

18
TR Scriverer 18. οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ Θεῷ, εἰ μὴ ὁ ἀλλογενὴς
οὗτος,
Gr-East 18. οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ Θεῷ εἰ μὴ ὁ ἀλλογενὴς
οὗτος;

οὐχ

εὑρέθησαν

ὑποστρέψαντες δοῦναι

ὁ

ἀλλογενὴς οὗτος

δόξαν

τῷ

Θεῷ

εἰ μὴ

ouch heurethēsan hypostrepsantes dounai
doksan tō
Theō
ei mē
G1325
G1391
G3588 G2316
G1508
G3756 G2147
G5290
eikö
nähty
palaavan
antamaanylistyksen
Jumalalle muiden kuin
allogenēs
houtos
ho
G3778
G3588 G241
muukalaisen tämän
TKIS 18 Eikö ollut* muita, jotka olisivat palanneet Jumalaa ylistämään paitsi tämä muukalainen?"
FiSTLK2017 18. Eikö ollut muita, jotka olisivat palanneet antamaan ylistyksen Jumalalle, kuin
tämä muukalainen?"
Biblia1776 18. Ei ole muita löydetty, jotka palasivat Jumalaa kunnioittamaan, kuin tämä
muukalainen.
CPR1642 18. Ei ole muita palainnut Jumalata cunnioidzeman cuin tämä muucalainen?
UT1548 18. Ei ole leutty/ iotca palasit/ ia annoit Jumala' cunnian/ waan teme Mucalainen?
Ei ole löydetty/ jotka palasit/ ja annoit Jumalan kunnian/ waan tämä muukalainen?
Ref2016NTSve 18. Fanns det (ingen) som vände tillbaka för att prisa Gud utom denne främling?
19 TR Scriverer 19. καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἀναστὰς πορεύου• ἡ πίστις σου σέσωκέ σε.
Gr-East 19. καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ἀναστὰς πορεύου· ἡ πίστις σου σέσωκέ σε.

καὶ

εἶπεν

αὐτῷ άναστὰς πορεύου· ἡ

kai
eipen
autō anastas poreuou
G846 G450
G2532 G2036
G4198
ja
Hän sanoi hänelle nouse ylös mene

πίστις σου

σέσωκέ

σε

sesōke
se
hē
pistis sou
G4571
G3588 G4102 G4675 G4982
uskosi sinun on parantanut sinut

TKIS 19 Sitten Hän sanoi hänelle: "Nouse ja mene. Uskosi on sinut pelastanut."
FiSTLK2017 19. Hän sanoi hänelle: "Nouse ja mene; sinun uskosi on sinut pelastanut."
Biblia1776 19. Ja hän sanoi hänelle: nouse ja mene! sinun uskos on sinun vapahtanut.
CPR1642 19. Ja hän sanoi hänelle: nouse ja mene sinun uscos on sinun wapahtanut.

UT1548 19. Ja hen sanoi henelle Nouse yles ia mene/ Sinun wskos ombi sinun wapactanut.
Ja hän sanoi hänelle Nouse ylös ja mene/ Sinun uskosi ompi sinun wapahtanut.
Ref2016NTSve 19. Och han sa till honom: Stå upp och gå! Din tro har frälst dig.
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TR Scriverer 20. Ἐπερωτηθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν Φαρισαίων, πότε ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ,
ἀπεκρίθη αὐτοῖς καὶ εἶπεν, Οὐκ ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ μετὰ παρατηρήσεως•
Gr-East 20. Ἐπερωτηθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν Φαρισαίων πότε ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ,
ἀπεκρίθη αὐτοῖς καὶ εἶπεν· Οὐκ ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ μετὰ παρατηρήσεως,
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TKIS 20 Kun fariseukset kysyivät Häneltä, milloin Jumalan valtakunta tulee, Hän vastasi heille
sanoen: "Jumalan valtakunta ei tule havaittavalla tavalla,
FiSTLK2017 20. Fariseusten kysyessä häneltä milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, hän vastasi
heille ja sanoi: "Jumalan valtakunta ei tule nähtävällä tavalla,
Biblia1776 20. Ja Pharisealaiset kysyivät häneltä: koska Jumalan valtakunta olis tuleva? Vastasi
hän heitä ja snaoi: ei Jumalan valtakunta tule niin, että se taidettaisiin nähdä.
CPR1642 20. JA Phariseuxilda kysyttin: cosca Jumalan waldacunda olis tulewa? Wastais hän
heille ja sanoi: ei Jumalan waldacunda tule ulconaisella menolla eikä myös sanota:
UT1548 20. Coska hen nyt Phariseusilde kysyttin/ Coska Jumala' Walda ku'da olis tuleua/
wastasi hen heille ia sanoi/ Ei Jumala' Waldaku'da tule * wlkolisen menon cansa/ eike he mös
sano/
Koska hän nyt phariseuksilta kysyttiin/ Koska Jumalan waltakunta olisi tulewa/ wastasi hän heille ja
sanoi/ Ei Jumalan waltakunta tule ulkoisen menon kanssa/ eikä he myös sano/
Ref2016NTSve 20. Och när han blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma, svarade
han dem och sa: Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen.

21
TR Scriverer 21. οὐδὲ ἐροῦσιν, Ἰδοὺ ὧδε, ἤ, Ἰδοὺ ἐκεῖ. ἰδοὺ γάρ, ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ
ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν.
Gr-East 21. οὐδὲ ἐροῦσιν ἰδοὺ ὧδε ἤ ἰδοὺ ἐκεῖ· ἰδοὺ γὰρ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν
ἐστιν.
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TKIS 21 eikä 'voida sanoa: ’Katso, täällä’ tai: ’(Katso,) tuolla.' Sillä katso, Jumalan valtakunta on
keskellänne.”
FiSTLK2017 21. eikä sanota: 'Katso, täällä se on', tai: 'Tuolla'; sillä katso, Jumalan valtakunta on
sisäisesti teissä."
Biblia1776 21. Ei myös heidän pidä sanoman: katso tässä, katso siellä; sillä katso, Jumalan
valtakunta on teidän keskellänne.
CPR1642 21. Cadzo täsä cadzo siellä: sillä cadzo Jumalan waldacunda on teidän sisällänne.
UT1548 21. Catzo tesse catzo sielle. Sille catzo/ Jumala' Waldaku'da ombi teiden sisellenne.
Katso tässä katso siellä. Sillä katso/ Jumalan waltakunta ompi teidän sisällänne.
Ref2016NTSve 21. Inte heller ska man kunna säga: Se, här är det, eller: Se, där är det. För se,
Guds rike är inom er.
22
TR Scriverer 22. Εἶπε δὲ πρὸς τοὺς μαθητάς, Ἐλεύσονται ἡμέραι ὅτε ἐπιθυμήσετε μίαν
τῶν ἡμερῶν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἰδεῖν, καὶ οὐκ ὄψεσθε.
Gr-East 22. Εἶπε δὲ πρὸς τοὺς μαθητάς· Ἐλεύσονται ἡμέραι ὅτε ἐπιθυμήσετε μίαν τῶν
ἡμερῶν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἰδεῖν, καὶ οὐκ ὄψεσθε.
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TKIS 22 Mutta opetuslapsille Hän sanoi: "Tulee aika, jolloin haluatte nähdä yhtä Ihmisen Pojan
päivää ettekä näe.
FiSTLK2017 22. Hän sanoi opetuslapsilleen: "Tulee aika, jolloin te haluaisitte nähdä edes yhden
Ihmisen Pojan päivän, mutta ette näe.
Biblia1776 22. Niin hän sanoi opetuslapsille: se aika tulee, että te halajatte nähdä yhtäkin Ihmisen
Pojan päivää, ja ette saa nähdä.
CPR1642 22. Nijn hän sanoi Opetuslapsillens: se aica tule että te halajatte nähdä yhtäkin ihmisen
Pojan päiwä ja et te saatcan nähdä.
UT1548 22. Nin sanoi hen Opetuslapsillens/ Se aica tulepi/ Coska te halaat nädhexen ychte
Inhimisen Poian peiuiste/ ia ette te näe.
Niin sanoi hän opetuslapsillensa/ Se aika tuleepi/ Koska te halaat nähdäksen yhtä Ihmisen Pojan
päiwistä/ ja ette te näe.
Ref2016NTSve 22. Och han sa till lärjungarna: Den tid ska komma, då ni ska längta efter att få se
en av Människosonens dagar, men inte få se (den).
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TR Scriverer 23. καὶ ἐροῦσιν ὑμῖν, Ἰδοὺ ὧδε, ἤ, Ἰδοὺ ἐκεῖ• μὴ ἀπέλθητε, μηδὲ διώξητε.
Gr-East 23. καὶ ἐροῦσιν ὑμῖν· ἰδοὺ ὧδε, ἰδοὺ ἐκεῖ· μὴ ἀπέλθητε μηδὲ διώξητε.
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TKIS 23 Ja teille sanotaan: 'Katso, täällä*!' (tai:) 'Katso, tuolla!' Älkää lähtekö älkääkä juosko
perässä.
FiSTLK2017 23. Teille sanotaan: 'Katso, tuolla hän on!' 'Katso, täällä!' Älkää menkö sinne älkääkä
juosko perässä.
Biblia1776 23. Ja he sanovat teille: katso tässä, katso siellä: älkäät menkö ulos, älkäät myös
seuratko.
CPR1642 23. Ja he sanowat teille: cadzo täsä cadzo siellä älkät mengö älkät seuratco:
UT1548 23. Ja he sanouat teille/ Catzo tesse/ catzo sielle/ Elkette mengö/ elkette mös seuratko.
Ja he sanowat teille/ Katso tässä/ katso siellä/ Älkäätte menkö/ älkäätte myös seuratko.
Ref2016NTSve 23. Och de ska säga till er: Se här, eller: Se där. Men gå inte dit och följ inte efter.
24
TR Scriverer 24. ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἡ ἀστράπτουσα ἐκ τῆς ὑπ οὐρανὸν εἰς τὴν ὑπ’
οὐρανὸν λάμπει, οὕτως ἔσται καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ ἡμέρᾳ αὐτοῦ.
Gr-East 24. ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἀστράπτουσα ἐκ τῆς ὑπ’ οὐρανὸν λάμπει, οὕτως ἔσται
καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ ἡμέρᾳ αὐτοῦ.
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TKIS 24 Sillä niin kuin salama, (joka) leimahtaessaan valaisee taivaan äärestä taivaan ääreen, niin
on Ihmisen Poika oleva päivänään.
FiSTLK2017 24. Sillä niin kuin salaman leimaus loistaa taivaan äärestä taivaan ääreen, niin on
Ihmisen Poika päivänään oleva.
Biblia1776 24. Sillä niinkuin pitkäisen tuli taivaan alla leimahtaa ja paistaa kaikkein päälle, mitkä
taivaan alla ovat, niin on myös Ihmisen Pojan päivänänsä oleva.
CPR1642 24. Sillä nijncuin pitkäisen leimaus Taiwan alla leimahta ja paista caickein päälle cuin
Taiwan alla owat: nijn myös pitä ihmisen Pojan päiwänä oleman.

UT1548 24. Sille ninquin Pitkeisen leimaus ylehelde leimachta/ ia paista caikein päle/ iotca
Taiuan alla ouat/ Nin mös pite Inhimisen Poian henen peiuenens oleman.
Sillä niinkuin pitkäisen leimaus ylhäältä leimahtaa/ ja paistaa kaikkein päälle/ jotka taiwaan alla
owat/ Niin myös pitää Ihmisen Pojan hänen päiwänänsä oleman.
Ref2016NTSve 24. För liksom blixten flammar till och lyser upp från himlens ena ände till den
andra, så ska också Människosonen vara på sin dag.
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TR Scriverer 25. πρῶτον δὲ δεῖ αὐτὸν πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῆς γενεᾶς
ταύτης.
Gr-East 25. πρῶτον δὲ δεῖ αὐτὸν πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῆς γενεᾶς
ταύτης.
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TKIS 25 Mutta sitä ennen Hänen pitää paljon kärsiä ja joutua tämän sukupolven hylkimäksi.
FiSTLK2017 25. Mutta sitä ennen pitää hänen kärsiä paljon ja joutua tämän sukupolven [11]
hylkäämäksi.
Biblia1776 25. Mutta ennen tulee hänen paljo kärsiä ja hyljättää tältä sukukunnalta.
CPR1642 25. Mutta ennen tule hänen paljo kärsiä ja hyjättä täldä sucucunnalda.
UT1548 25. Mutta ennen tule henen palio kerssie/ ia hyliette teste Sucukunnast.
Mutta ennen tulee hänen paljon kärsiä/ ja hyljättää tästä sukukunnasta.
Ref2016NTSve 25. Men först måste han lida mycket och förkastas av denna generation.
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TR Scriverer 26. καὶ καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ Νῶε, οὕτως ἔσται καὶ ἐν ταῖς
ἡμέραις τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.
Gr-East 26. καὶ καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Νῶε, οὕτως ἔσται καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ
υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου·
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TKIS 26 Ja niin kuin tapahtui Nooan päivinä, niin on myös Ihmisen Pojan päivinä:
FiSTLK2017 26. Samoin kuin kävi Nooan päivinä, käy myös Ihmisen Pojan päivinä:
Biblia1776 26. Ja niinkuin tapahtui Noan päivinä, niin myös tapahtuu Ihmisen Pojan päivinä.
CPR1642 26. Ja nijncuin tapahdui Noen päiwinä nijn myös tapahtu ihmisen Pojan päiwänä.
UT1548 26. Ja ninquin tapachtui Noen peiuine/ nin mös tulepi Inhimisen Poian peiuine.
Ja niinkuin tapahtui Noan päiwinä/ niin myös tuleepi Ihmisen Pojan päiwinä.
Ref2016NTSve 26. Och så som det var på Noas tid, så ska det också vara i Människosonens
dagar.
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TR Scriverer 27. ἤσθιον, ἔπινον, ἐγάμουν, ἐξεγαμίζοντο, ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθε Νῶε εἰς
τὴν κιβωτόν, καὶ ἦλθεν ὁ κατακλυσμός, καὶ ἀπώλεσεν ἅπαντας.
Gr-East 27. ἤσθιον, ἔπινον, ἐγάμουν, ἐξεγαμίζοντο, ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθε Νῶε εἰς τὴν
κιβωτόν, καὶ ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς καὶ ἀπώλεσεν ἅπαντας.
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TKIS 27 he söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin.
Ja vedenpaisumus tuli ja hukutti kaikki.

FiSTLK2017 27. he söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle, aina siihen päivään asti, jona Nooa
meni arkkiin, ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki.
Biblia1776 27. He söivät, joivat, naivat ja huolivat, hamaan siihen päivään asti, jona Noa arkkiin
meni sisälle, ja vedenpaisumus tuli ja hukutti kaikki.
CPR1642 27. He söit joit nait ja huolit haman sijhen päiwän asti cuin Noe Arckijn meni ja
wedenpaisumus tuli ja hucutti caicki.
UT1548 27. He söit/ ioit/ nait/ ia holit/ haman sihen peiuen asti/ coska Noe Archan meni/ ia
Wedhenpaisumus tuli/ ia cadhotti caiki.
He söit/ joit/ nait/ ja huolit/ hamaan siihen päiwään asti/ koska Noa arkkiin meni/ ja
wedenpaisumus tuli/ ja kadotti kaikki.
Ref2016NTSve 27. De åt och drack, de gifte sig och blev bortgifta, ända till den dagen då Noa
gick in i arken och floden kom och gjorde slut på (dem) alla.
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TR Scriverer 28. ὁμοίως καὶ ὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Λώτ• ἤσθιον, ἔπινον, ἠγόραζον,
ἐπώλουν, ἐφύτευον, ᾠκοδόμουν•
Gr-East 28. ὁμοίως καὶ ὡς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Λώτ· ἤσθιον, ἔπινον, ἠγόραζον,
ἐπώλουν, ἐφύτευον, ᾠκοδόμουν·
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TKIS 28 Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja
rakensivat.
FiSTLK2017 28. Samoin kuin tapahtui Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja
rakensivat,
Biblia1776 28. Niin myös tapahtui Lotin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat,
rakensivat.
CPR1642 28. Nijn myös tapahdui Lothin päiwinä: he söit joit ostit myit istutit ja rakensit.
UT1548 28. Samalmoto mös quin tapachtui Lothin peiuine/ He söit/ ioit/ ostit/ myit/ istutit/ ia
rakensit.
Samalla muotoa myös kuin tapahtui Lothin päiwinä/ He söit/ joit/ ostit/ myit/ istutit/ ja rakensit.

Ref2016NTSve 28. På samma sätt var det också på Lots tid: De åt, drack, köpte, sålde,
planterade, byggde.
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TR Scriverer 29. ᾗ δὲ ἡμέρᾳ ἐξῆλθε Λὼτ ἀπὸ Σοδόμων, ἔβρεξε πῦρ καὶ θεῖον ἀπ’ οὐρανοῦ,
καὶ ἀπώλεσεν ἅπαντας•
Gr-East 29. ᾗ δὲ ἡμέρᾳ ἐξῆλθε Λὼτ ἀπὸ Σοδόμων, ἔβρεξε πῦρ καὶ θεῖον ἀπ’ οὐρανοῦ καὶ
ἀπώλεσεν ἅπαντας.
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TKIS 29 Mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi taivaasta tulta ja tulikiveä ja se
tuhosi kaikki.
FiSTLK2017 29. mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja rikkiä taivaasta, ja
se hukutti heidät kaikki.
Biblia1776 29. Mutta sinä päivänä, kuin Lot Sodomasta läksi, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja
hukutti kaikki.
CPR1642 29. Mutta sinä päiwänä cuin Loth Sodomast läxi satoi tulda ja tulikiwe Taiwahast ja
hucutti caicki.
UT1548 29. Mutta sine peiuene coska Loth Sodomast wlosmeni/ nin satoi Tulda ia Tulikiui
Taiuahast/ ia cadhotti caiki.
Mutta sinä päiwänä koska Loth Sodomasta ulos meni/ niin satoi tulta ja tulikiweä taiwaasta/ ja
kadotti kaikki.
Ref2016NTSve 29. Men på den dagen då Lot gick ut från Sodom, regnade det eld och svavel från
himlen och gjorde slut på (dem) alla.
30 TR Scriverer 30. κατὰ ταῦτα ἔσται ᾗ ἡμέρᾳ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτεται.
Gr-East 30. κατὰ τὰ αὐτὰ ἔσται ᾗ ἡμέρᾳ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτεται.
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TKIS 30 Samoin on sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.
FiSTLK2017 30. Samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.
Biblia1776 30. Niin pitää myös sinä päivänä oleman, jona Ihmisen Poika ilmoitetaan.
CPR1642 30. Näin pitä myös sinä päiwänä tapahtuman jona ihmisen Poica ilmoitetan.
UT1548 30. Telletaualla pite mös se peiue oleman/ coska Inhimisen Poica ilmoitetan.
Tällä tawalla pitää myös se päiwä oleman/ koska Ihmisen Poika ilmoitetaan.
Ref2016NTSve 30. På samma sätt ska det vara den dag då Människosonen ska uppenbaras.
31
TR Scriverer 31. ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὃς ἔσται ἐπὶ τοῦ δώματος, καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν τῇ
οἰκίᾳ, μὴ καταβάτω ἆραι αὐτά• καὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ ὁμοίως μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω.
Gr-East 31. ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὃς ἔσται ἐπὶ τοῦ δώματος καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν τῇ οἰκίᾳ,
μὴ καταβάτω ἆραι αὐτά, καὶ ὁ ἐν ἀγρῷ ὁμοίως μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω.
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TKIS 31 Sinä päivänä älköön se, joka on katolla ja jonka tavarat ovat huoneessa, astuko alas niitä
noutamaan. Samoin älköön se, joka on pellolla, kääntykö takaisin.

FiSTLK2017 31. Sinä päivänä älköön se, joka on katolla ja jolla on tavaransa huoneessa, astuko
alas niitä noutamaan. Älköön myöskään se, joka on pellolla, palatko takaisin.
Biblia1776 31. Joka sinä päivänä katon päällä on, ja hänen kalunsa ovat huoneessa, niin älköön
astuko alas niitä ottamaan. Ja joka pellolla on, niin älköön myös palatko takaisin.
CPR1642 31. Joca sinä päiwänä caton päällä on ja hänen caluns owat huones: nijn älkön astuco
alas nijtä ottaman. Ja joca pellolla on älkön palaitco jätettyiden jälken.
UT1548 31. Samalla peiuelle/ ioca Caton päle olis/ ia henen Caluns Honesa/ elken alasastuko
heite ottaman. Samalmoto/ ioca Wainiolla olis/ elken palatco iätettuidhen ielken.
Samalla päiwällä/ joka katon päällä olisi/ ja hänen kalunsa huoneessa/ älkään alas astuko heitä
ottamaan. Samalla muotoa/ joka wainiolla olisi/ älkään palatko jätettyiden jälkeen.
Ref2016NTSve 31. Den som den dagen är på taket och har sina tillhörigheter i huset, han ska inte
gå ner för att hämta dem. Och på samma sätt ska den som är ute på marken inte vända tillbaka.
32 TR Scriverer 32. μνημονεύετε τῆς γυναικὸς Λώτ.
Gr-East 32. μνημονεύετε τῆς γυναικὸς Λώτ.

μνημονεύετε

τῆς

γυναικὸς Λώτ

mnēmoneuete tēs
gynaikos Lōt
G3588 G1135
G3421
G3091
muistakaa
vaimoa Lootin
TKIS 32 Muistakaa Lootin vaimoa!
FiSTLK2017 32. Muistakaa Lootin vaimoa!
Biblia1776 32. Muistakaa Lotin emäntää.
CPR1642 32. Waan muistacat Lothin emändätä.
UT1548 32. Waan muistacat Lothin Emenen päle.
Waan muistakaat Lothin emännän päälle.
Ref2016NTSve 32. Kom ihåg Lots hustru!
33
TR Scriverer 33. ὃς ἐὰν ζητήσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν• καὶ ὃς ἐὰν
ἀπολέσῃ αὐτὴν ζωογονήσει αὐτήν.
Gr-East 33. ὃς ἐὰν ζητήσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὃς ἐὰν ἀπολέσῃ
αὐτήν, ζῳογονήσει αὐτήν.
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TKIS 33 Joka tahtoo pelastaa* elämänsä, menettää sen, mutta joka sen menettää, säilyttää sen.
FiSTLK2017 33. Se, joka yrittää pelastaa sielunsa, kadottaa sen, mutta se, joka kadottaa sen,
pelastaa sen elämään.
Biblia1776 33. Jokainen joka pyytää henkensä vapahtaa, hän sen kadottaa, ja jokainen joka sen
kadottaa, hän saattaa sen elämään.
CPR1642 33. Jocainen cuin pyytä sieluans wapahta hän sen cadotta ja jocainen cuin sen cadotta
hän saatta hänen elämän.
UT1548 33. Jocainen quin pyte Sieluns wapatta/ sen hen cadhotta/ Ja iocainen quin sen
cadhotta/ hen saattapi henen Elemehen.
Jokainen kuin pyytää sielunsa wapahtaa/ sen hän kadottaa/ Ja jokainen kuin sen kadottaa/ hän
saattaapi hänen elämään.
Ref2016NTSve 33. Den som försöker rädda sitt liv ska mista det, men den som mister det ska
bevara det.
34
TR Scriverer 34. λέγω ὑμῖν, ταύτῃ τῇ νυκτὶ ἔσονται δύο ἐπὶ κλίνης μιᾶς• ὁ εἷς
παραληφθήσεται, καὶ ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται.
Gr-East 34. λέγω ὑμῖν, ταύτῃ τῇ νυκτὶ δύο ἔσονται ἐπὶ κλίνης μιᾶς, εἷς παραληφθήσεται
καὶ ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται·

λέγω

ὑμῖν

ταύτῃ τῇ

νυκτὶ ἔσονται δύο

ἐπὶ

κλίνης

μιᾶς·

ὁ

εἷς

legō
hymin tautē tē
nykti esontai dyo
epi
klinēs
heis
mias ho
G3004 G5213 G5026 G3588 G3571 G2071 G1417 G1909 G2825 G3391 G3588 G1520
sanon teille sinä
yönä on
yksi
kaksi
vuoteella yhdellä

παραληφθήσεται καὶ
paralēfthēsetai
G3880
otetaan

ὁ

ἕτερος ἀφεθήσεται

ho
heteros afethēsetai
kai
G2532 G3588 G2087 G863
toinen jätetään
ja

TKIS 34 Sanon teille: sinä yönä on kaksi miestä yhdellä vuoteella; toinen otetaan ja toinen
jätetään.

FiSTLK2017 34. Sanon teille: sinä yönä on kaksi miestä yhdellä vuoteella: toinen korjataan
talteen, ja toinen jätetään.
Biblia1776 34. Minä sanon teille: sinä yönä ovat kaksi yhdellä vuoteella, yksi otetaan ylös, ja
toinen jätetään.
CPR1642 34. Minä sanon teille: sinä yönä caxi macawat yhdellä wuotella yxi ylösotetan ja toinen
jätetän.
UT1548 34. Mine sanon teille/ Sine öne caxi yhdes Wootes macauat/ Yxi ylesotetan/ ia se toinen
iäteten.
Minä sanon teille/ Sinä yönä kaksi yhdessä wuoteessa makaawat/ Yksi ylös otetaan/ ja se toinen
jätetään.
Ref2016NTSve 34. Jag säger er: Den natten ska två ligga i en säng. Den ene ska bli upptagen och
den andre ska lämnas kvar.
35
TR Scriverer 35. δύο ἔσονται ἀλήθουσαι ἐπὶ τὸ αὐτό• ἡ μία παραληφθήσεται, καὶ ἡ ἑτέρα
ἀφεθήσεται.
Gr-East 35. δύο ἔσονται ἀλήθουσαι ἐπὶ τὸ αὐτό, μία παραληφθήσεται καὶ ἡ ἑτέρα
ἀφεθήσεται·
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TKIS 36 Kaksi naista jauhaa yhdessä; toinen otetaan ja toinen jätetään.
FiSTLK2017 35. Kaksi naista jauhaa yhdessä; toinen korjataan talteen, mutta toinen jätetään."
Biblia1776 35. Kaksi ynnä jauhavat: yksi otetaan ylös, ja toinen jätetään.
CPR1642 35. Caxi ynnä jauhawat yxi ylösotetan ja toinen jätetän.
UT1548 35. Caxi ynne iauhauat/ Yxi ylesotetan/ ia se toinen iäteten.
Kaksi ynnä jauhawat/ yksi ylös otetaan/ ja se toinen jätetään.
Ref2016NTSve 35. Två ska mala tillsammans. Den ena ska bli upptagen och den andra ska
lämnas kvar.

36
TR Scriverer 36. δύο ἔσονται ἐν τῷ ἀγρῷ• ὁ εἴς παραληφθήσεται, καὶ ὁ ἕτερος
ἀφεθήσεται.
Gr-East 36. δύο ἐν τῷ ἀγρῷ, εἷς παραληφθήσεται καὶ ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται.
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TKIS 36 (Kaksi miestä on pellolla; toinen otetaan ja toinen jätetään.)"
FiSTLK2017 36. Kaksi on pellolla, toinen otetaan, toinen jätetään.
Biblia1776 36. Kaksi ovat kedolla: yksi otetaan ylös, ja toinen jätetään.
CPR1642 36. UT1548
Ref2016NTSve 36. Två ska vara ute på marken. Den ene ska bli upptagen och den andre ska
lämnas kvar.
37
TR Scriverer 37. καὶ ἀποκριθέντες λέγουσιν αὐτῷ, Ποῦ, Κύριε; ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Ὅπου
τὸ σῶμα, ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀετοὶ.
Gr-East 37. καὶ ἀποκριθέντες λέγουσιν αὐτῷ· Ποῦ, Κύριε; ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Ὅπου τὸ
σῶμα, ἐκεῖ ἐπισυναχθήσονται καὶ οἱ ἀετοὶ.
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TKIS 37 He vastasivat ja sanoivat Hänelle: "Missä, Herra?" Niin Hän sanoi heille: "Missä raato on,
sinne [myös] kotkat kokoontuvat."

FiSTLK2017 37. He vastasivat ja sanoivat hänelle: "Missä, Herra?" Hän sanoi heille: "Missä on
ruumis, sinne myös korppikotkat kokoontuvat."
Biblia1776 37. Ja he vastaten sanoivat hänelle: Herra, kussa siis? Niin sanoi hän heille: kussa
raato on, sinne myös kotkat kokoontuvat.
CPR1642 37. Ja he sanoit hänelle: HERRA cusa sijs? Nijn hän sanoi heille? cusa raato on sinne
myös Cotcat coconduwat.
UT1548 36. Ja he wastasit/ ia sanoit henelle. HERRA/ cussa sis? Nin sanoi hen heille/
Cussaikene's Raato ombi/ sinne mös Cotkat heidens cokouat.
Ja he wastasit/ ja sanoit hänelle. HERRA/ kussa siis? Niin sanoi hän heille/ Kussa ikänänsä raato
ompi/ sinne myös kotkat heidäns kokoawat.
Ref2016NTSve 37. Då tog de till orda och sa till honom: Var då, Herre? Han svarade dem: Där
kroppen (är), där ska örnarna samlas.

Luukas 18 (Luke 18)
1
TR Scriverer 1. Ἔλεγε δὲ καὶ παραβολὴν αὐτοῖς πρὸς τὸ δεῖν πάντοτε προσεύχεσθαι, καὶ
μὴ ἐκκακεῖν,
Gr-East 1. Ἔλεγε δὲ καὶ παραβολὴν αὐτοῖς πρὸς τὸ δεῖν πάντοτε προσεύχεσθαι αὐτοὺς
καὶ μὴ ἐκκακεῖν,
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TKIS 1 Hän puhui heille (myös) vertauksen siitä, että [heidän] tuli aina rukoilla eikä väsyä.
FiSTLK2017 1. Hän puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä.
Biblia1776 1. Niin hän sanoi myös heille vertauksen, että aina tulee rukoilla ja ei väsyä,
CPR1642 1. NIjn hän sanoi myös heille wertauxen että aina tule rucoilla ja ei wäsyä ja sanoi:
UT1548 1. NIN sanoi he' mös heille Wertauxe' sijte/ Ette aina tule rucoella ia ei wesymen/ Ja
sanoi.
Niin sanoi hän myös heille wertauksen siitä/ Että aina tulee rukoilla ja ei wäsymän/ Ja sanoi.
Ref2016NTSve 1. Sedan berättade han också en liknelse för dem om att man alltid ska be och
inte ge upp.
2
TR Scriverer 2. λέγων, Κριτής τις ἦν ἔν τινι πόλει, τὸν Θεὸν μὴ φοβούμενος, καὶ
ἄνθρωπον μὴ ἐντρεπόμενος•
Gr-East 2. λέγων· Κριτής τις ἦν ἔν τινι πόλει τὸν Θεὸν μὴ φοβούμενος καὶ ἄνθρωπον μὴ
ἐντρεπόμενος.
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TKIS 2 Hän sanoi: "Eräässä kaupungissa oli muuan tuomari, joka ei pelännyt Jumalaa eikä
hävennyt ihmistä.
FiSTLK2017 2. Hän sanoi: "Eräässä kaupungissa oli tuomari, joka ei pelännyt Jumalaa eikä
hävennyt ketään ihmistä.
Biblia1776 2. Sanoen: yksi tuomari oli yhdessä kaupungissa, joka ei peljännyt Jumalaa eikä
hävennyt ihmisiä.
CPR1642 2. Yxi Duomari oli yhdes Caupungis joca ei peljännyt Jumalata eikä häwennyt ihmisiä.
UT1548 2. Yxi Domari oli yhdes Caupungis/ ioca ei pelienyt Jumalata/ eike häwenyt Inhimisi.
Yksi tuomari oli yhdessä kaupungissa/ joka ei peljännyt Jumalata/ eikä häwennyt ihmisiä.
Ref2016NTSve 2. Han sa: I en stad fanns en domare som inte fruktade Gud och inte heller brydde
sig om någon människa.
3
TR Scriverer 3. χήρα δὲ ἦν ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ, καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτόν, λέγουσα,
Ἐκδίκησόν με ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου μου.
Gr-East 3. χήρα δὲ ἦν ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ, καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτὸν λέγουσα· ἐκδίκησόν με
ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου μου.

χήρα

δὲ

ἦν

ἐν

τῇ

πόλει

ἐκείνῃ καὶ

ἤρχετο πρὸς

αὐτόν

chēra de
ēn
en
tē
polei
ekeinē kai
ērcheto pros
auton
G1565 G2532 G2064 G4314 G846
G5503 G1161 G2258 G1722 G3588 G4172
ja leski
oli
tuli
kaupungissa siinä ja
luokseen hänen

λέγουσα ἐκδίκησόν

με

ἀπὸ τοῦ

ἀντιδίκου

μου

me
apo tou
antidikou
mou
legousa ekdikēson
G3165 G575 G3588 G476
G3450
G3004 G1556
sanoen auta oikeuteeni minut
vastapuolestani minun
TKIS 3 Mutta siinä kaupungissa oli (muuan) leskivaimo, ja hän meni hänen luokseen sanoen:
'Auta minut oikeuteeni riitapuoltani vastaan.'
FiSTLK2017 3. Siinä kaupungissa oli naisleski, joka tuli hänen luokseen ja sanoi: 'Auta minut
oikeuteeni riitapuoltani vastaan.'

Biblia1776 3. Niin oli myös yksi leski siinä kaupungissa, joka tuli hänen tykönsä, sanoen: auta
minua riitaveljeltäni.
CPR1642 3. Nijn oli myös yxi Leski sijnä Caupungis joca tuli hänen tygöns sanoden: auta minua
rijtaweljeldäni.
UT1548 3. Nin oli mös yxi Leski sijne Caupungis/ ia tuli henen tygens/ sanoden/ Wariele minua
Ritawelieldeni.
Niin oli myös yksi leski siinä kaupungissa/ ja tuli hänen tykönsä/ sanoen/ Warjele minua
riitaweljiltäni.
Ref2016NTSve 3. Och i samma stad fanns en änka som kom till honom och sa: Hjälp mig att få
ut min rätt av min motpart.
4
TR Scriverer 4. καὶ οὐκ ἠθέλησεν ἐπὶ χρόνον• μετὰ δὲ ταῦτα εἶπεν ἐν ἑαυτῷ, Εἰ καὶ τὸν
Θεὸν οὐ φοβοῦμαι, καὶ ἄνθρωπον οὐκ ἐντρέπομαι•
Gr-East 4. καὶ οὐκ ἠθέλησεν ἐπὶ χρόνον· μετὰ δὲ ταῦτα εἶπεν ἐν ἑαυτῷ· εἰ καὶ τὸν Θεὸν οὐ
φοβοῦμαι οὐδὲ ἄνθρωπον ἐντρέπομαι,
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TKIS 4 Pitkään aikaan hän ei kuitenkaan tahtonut. Mutta sitten hän sanoi itsekseen: 'Vaikka en
pelkää Jumalaa enkä häpeä ihmistä,
FiSTLK2017 4. Mutta pitkään aikaan hän ei tahtonut. Vaan sitten hän sanoi mielessään: 'Vaikka
en pelkää Jumalaa enkä häpeä ihmisiä,

Biblia1776 4. Ja ei hän tahtonut kauvan aikaa. Mutta viimein sanoi hän itsellensä: vaikka en minä
Jumalaa pelkää, enkä häpee ihmisiä,
CPR1642 4. Ja ei hän tahtonutcan. Mutta wijmein sanoi hän idzelläns: waicka en minä Jumalata
pelkä engä häpe ihmisiä:
UT1548 4. Ja ei hen coskan tachtonut. Mutta wijmen/ hen sanoi itzellens/ Waicka em mine
Jumalata pelke/ enge häpie Inhimiste/
Ja ei hän koskaan tahtonut. Mutta wiimein/ hän sanoi itsellens/ Waikka en minä Jumalata pelkää/
enkä häpeä ihmistä/

Ref2016NTSve 4. Och till en tid ville han inte, men sedan sa han till sig själv: Även om jag inte
fruktar Gud eller bryr mig om någon människa,
5
TR Scriverer 5. διά γε τὸ παρέχειν μοι κόπον τὴν χήραν ταύτην, ἐκδικήσω αὐτήν, ἵνα μὴ
εἰς τέλος ἐρχομένη ὑπωπιάζῃ με.
Gr-East 5. διά γε τὸ παρέχειν μοι κόπον τὴν χήραν ταύτην ἐκδικήσω αὐτήν, ἵνα μὴ εἰς
τέλος ἐρχομένη ὑποπιάζῃ με.
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TKIS 5 niin kuitenkin, koska tämä leski tuottaa minulle vaivaa, autan hänet oikeuteensa, jottei hän
lopulta tulisi ja kävisi silmilleni.'"
FiSTLK2017 5. kuitenkin, koska tämä leski tuottaa minulle vaivaa, autan hänet oikeuteensa, ettei
hän lopulta tule ja lyö minua kasvoihin.'"
Biblia1776 5. Kuitenkin, että tämä leski vaivaa minua, tahdon minä häntä auttaa, ettei hän viimein
tulisi ja nurisisi minua.
CPR1642 5. Cuitengin että tämä Leski waiwa minua tahdon minä händä autta ettei hän tulis ja
nurisis minua.
UT1548 5. quitengin ette teme Leski minua waiwa/ tadho' mine he'de wariella/ ettei hen wimein
tulisi/ ia nurisis minua.
kuitenkin että tämä leski minua waiwaa/ tahdon minä häntä warjellla/ ettei hän wiimein tulisi/ ja
nurisisi minua.
Ref2016NTSve 5. så ska jag ändå ge denna änka rätt, därför att hon orsakar mig besvär, så att
hon inte pinar livet ur mig genom sina ständiga besök.
6 TR Scriverer 6. εἶπε δὲ ὁ Κύριος, Ἀκούσατε τί ὁ κριτὴς τῆς ἀδικίας λέγει.
Gr-East 6. εἶπε δὲ ὁ Κύριος· Ἀκούσατε τί ὁ κριτὴς τῆς ἀδικίας λέγει·
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TKIS 6 Niin Herra sanoi: "Kuulkaa mitä tuo väärä tuomari sanoo!
FiSTLK2017 6. Herra sanoi: "Kuulkaa, mitä tuo väärä tuomari sanoo!
Biblia1776 6. Niin Herra sanoi: kuulkaat, mitä tämä väärä tuomari sanoo:
CPR1642 6. Nijn HERra sanoi: cuulcat mitä tämä wäärä Duomari sano:
UT1548 6. Nin sanoi HERRA/ Cwlkat tesse/ mite teme wäre Domari sano/
Niin sanoi HERRA/ Kuulkaat tässä/ mitä tämä wäära tuomari sanoo/
Ref2016NTSve 6. Och Herren sa: Hör vad den orättfärdige domaren säger.
7
TR Scriverer 7. ὁ δὲ Θεὸς οὐ μὴ ποιήσει τὴν ἐκδίκησιν τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ τῶν βοώντων
πρὸς αὐτὸν ἡμέρας καὶ νυκτός, καὶ μακροθυμῶν ἐπ’ αὐτοῖς;
Gr-East 7. ὁ δὲ Θεὸς οὐ μὴ ποιήσῃ τὴν ἐκδίκησιν τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ τῶν βοώντων πρὸς
αὐτὸν ἡμέρας καὶ νυκτός, καὶ μακροθυμῶν ἐπ’ αὐτοῖς;
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TKIS 7 Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituilleen, jotka huutavat Hänen puoleensa yöt ja
päivät, ja olisi kärsivällinen heitä kohtaan?
FiSTLK2017 7. Eikö Jumala toimittaisi oikeutta valituilleen, jotka huutavat häntä avuksi yötä
päivää, ja olisi pitkämielinen heitä kohtaan?
Biblia1776 7. Eikös Jumalan pitäisi valituita auttaman, jotka yötä ja päivää häntä huutavat,
pitäiskö hänen sitä kärsimän?
CPR1642 7. Eiköstä Jumalan pidäis hänen walituitans auttaman jotca yötä ja päiwä händä
huutawat pidäiskö hänen sitä kärsimän?
UT1548 7. Eikö sis Jumalan pideis henen wloswalituitans warieleman/ iotca öte ia peiue hwtauat
henen tygens/ pideiskö hene' site kerssimen?

Eikö siis Jumalan pitäisi hänen uloswalituitansa warjeleman/ jotka yötä ja päiwää huutawat hänen
tykönsä/ pitäisikö hänen sitä kärsimän?
Ref2016NTSve 7. Skulle då inte Gud ge rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt,
även om han har tålamod med dem?
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TR Scriverer 8. λέγω ὑμῖν ὅτι ποιήσει τὴν ἐκδίκησιν αὐτῶν ἐν τάχει. πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ
ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς;
Gr-East 8. λέγω ὑμῖν ὅτι ποιήσει τὴν ἐκδίκησιν αὐτῶν ἐν τάχει. πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ
ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς;
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TKIS 8 Sanon teille, että Hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee,
löytäneekö Hän uskoa maan päältä?"
FiSTLK2017 8. Sanon teille: hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun Ihmisen Poika
tulee, löytääkö hän uskoa maan päältä?"
Biblia1776 8. Minä sanon teille: hän auttaa heitä pian. Kuitenkin, kuin Ihmisen Poika on tuleva,
löytäneekö hän uskoa maan päältä?
CPR1642 8. Minä sanon teille: hän autta heitä pian. Cuitengin cosca ihmisen Poica on tulewa
löytänekö hän usco maan pääldä.
UT1548 8. Mine sanon teille/ Ette hen pian costapi heiden polestans. Quitengin coska Inhimisen
Poica on tuleua/ Leutenekö hen Wskon Maan päle?
Minä sanon teille/ Että hän pian kostaapi heidän puolestansa. Kuitenkin koska Ihmisen Poika on
tulewa/ Löytäneekö hän uskon maan päällä?
Ref2016NTSve 8. Jag säger er: Han ska snart ge dem rätt. Men ska Människosonen finna tro på
jorden när han kommer?
9
TR Scriverer 9. Εἶπε δὲ καὶ πρός τινας τοὺς πεποιθότας ἐφ’ ἑαυτοῖς ὅτι εἰσὶ δίκαιοι, καὶ
ἐξουθενοῦντας τοὺς λοιπούς, τὴν παραβολὴν ταύτην•

Gr-East 9. Εἶπε δὲ καὶ πρός τινας τοὺς πεποιθότας ἐφ’ ἑαυτοῖς ὅτι εἰσὶ δίκαιοι, καὶ
ἐξουθενοῦντας τοὺς λοιποὺς, τὴν παραβολὴν ταύτην·
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TKIS 9 Hän puhui myös muutamille, jotka luottivat itseensä — että ovat vanhurskaita — ja
ylenkatsoivat muita, tämän vertauksen:
FiSTLK2017 9. Hän puhui vielä tämän vertauksen muutamille, jotka luottivat itseensä luullen
olevansa vanhurskaita, ja halveksivat muita:
Biblia1776 9. Niin hän myös sanoi muutamille, jotka itse päällensä uskalsivat, että he olivat
hurskaat, ja muita katsoivat ylön, tämän vertauksen:

CPR1642 9. NIin hän sanoi muutamille jotca idze päällens uscalsit että he olit hurscat ja muita
ylöncadzoit tämän wertauxen:
UT1548 9. Nin sanoi hen mwtomille/ iotca itzens päle wskalsit/ ette he olit hurskat/ ia ylencatzoit
muita temen Wertauxen.
Niin sanoi hän muutamille/ jotka itsens päälle uskalsit/ että he olit hurskaat/ ja ylenkatsoit muita
tämän wertauksen.
Ref2016NTSve 9. Han sa också denna liknelse till några som förtröstade på att de själva var
rättfärdiga och föraktade andra:
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TR Scriverer 10. Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι• ὁ εἷς Φαρισαῖος,
καὶ ὁ ἕτερος τελώνης.
Gr-East 10. Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι, ὁ εἷς Φαρισαῖος καὶ ὁ
ἕτερος τελώνης.
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TKIS 10 ”Kaksi miestä meni ylös pyhäkköön rukoilemaan, toinen fariseus ja toinen veronkantaja.
FiSTLK2017 10. "Kaksi miestä meni ylös pyhäkköön rukoilemaan, toinen fariseus ja toinen
publikaani.
Biblia1776 10. Kaksi ihmistä meni ylös templiin rukoilemaan, yksi Pharisealainen ja toinen
Publikani.
CPR1642 10. Caxi ihmistä menit Templijn rucoileman yxi Phariseus ja toinen Publicani.
UT1548 10. Caxi Inhimiste Ylesastuit Templin rucoleman/ Yxi Phariseus/ ia toine Weronottaia.
Kaksi ihmistä ylösastuit templiin rukoilemaan/ Yksi phariseus/ ja toinen weronottaja.
Ref2016NTSve 10. Två män gick upp i templet för att be, den ene en farisé och den andre en
tullindrivare.
11
TR Scriverer 11. ὁ Φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα προσηύχετο, Ὁ Θεός,

εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, ἢ
καὶ ὡς οὗτος ὁ τελώνης
Gr-East 11. ὁ Φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα προσηύχετο· ὁ Θεός, εὐχαριστῶ σοι

ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, ἢ καὶ ὡς οὗτος ὁ
τελώνης·
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TKIS 11 Fariseus seisoi ja rukoili itsekseen näin: 'Jumala, kiitän sinua, etten ole niin kuin muut
ihmiset, riistäjät, väärämieliset, avionrikkojat, enkä myöskään niin kuin tuo veronkantaja.
FiSTLK2017 11. Fariseus seisoi ja rukoili itsekseen näin: 'Jumala, kiitän sinua, etten ole kuin muut
ihmiset, rosvot, vääryyden harjoittajat, huorintekijät enkä myöskään kuin tuo publikaani.
Biblia1776 11. Pharisealainen seisoi ja rukoili näin itsellensä: minä kiitän sinua, Jumala, etten
minä ole niinkuin muut ihmiset, ryöväri, väärä, huorintekiä, taikka myös niinkuin tämä Publikani.

CPR1642 11. Phariseus seisoi ja rucoili näin idzelläns: minä kijtän sinua Jumala etten minä ole
nijncuin muut ihmiset ryöwäri wäärä huorintekiä taicka nijncuin tämä Publicani.
UT1548 11. Se Phariseus seisoi ia rucoli nein itzellens/ Mine kijten sinua Jumala/ Etten mine ole
ninquin mwdh Inhimiset/ Röuerit/ Wäret/ Horinteckiat/ Taicka mös quin teme Weronottaia.
Se phariseus seisoi ja rukoili näin itsellensä/ Minä kiitän sinua Jumala/ Etten minä ole niinkuin muut
ihmiset/ ryöwärit/ wäärät/ huorintekijät/ Taikka myös kuin tämä weronottaja.
Ref2016NTSve 11. Farisén stod för sig själv och bad så: Jag tackar dig Gud, att jag inte är som
andra människor, roffare, orättfärdiga, horkarlar och inte heller som denne tullindrivare.
12 TR Scriverer 12. νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου, ἀποδεκατῶ πάντα ὅσα κτῶμαι.
Gr-East 12. νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου, ἀποδεκατῶ πάντα ὅσα κτῶμαι.
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viikossa annan kymmenykset kaikesta siitä mitä hankin
paastoan kahdesti
TKIS 12 Paastoan kahdesti viikossa, annan kymmenykset kaikesta, mitä hankin.'

FiSTLK2017 12. Paastoan kahdesti viikossa ja annan kymmenykset kaikista tuloistani.'
Biblia1776 12. Kahdesti viikossa minä paastoon, ja annan kymmenykset kaikista mitä minulla on.
CPR1642 12. Cahdesti wijckos minä paaston ja annan kymmenexet caikista cuin minulla on.
UT1548 12. Cadhesti wijkos mine paaston/ ia anna' Tijunnin caikista quin minulla on.
Kahdesti wiikossa minä paastoan/ ja annan tijunnin kaikista kuin minulla on.
Ref2016NTSve 12. Jag fastar två gånger i veckan och ger tionde av allt det jag tjänar.
13
TR Scriverer 13. καὶ ὁ τελώνης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς εἰς τὸν
οὐρανὸν ἐπᾶραι, ἀλλ’ ἔτυπτεν εἰς τὸ στῆθος αὐτοῦ, λέγων, Ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ
ἁμαρτωλῷ.
Gr-East 13. καὶ ὁ τελώνης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς εἰς τὸν
οὐρανόν ἐπᾶραι, ἀλλ’ ἔτυπτεν εἰς τὸ στῆθος αὐτοῦ λέγων· ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ
ἁμαρτωλῷ.
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TKIS 13 Mutta veronkantaja seisoi taampana, eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti,
vaan löi rintaansa sanoen: 'Jumala, ole minulle syntiselle armollinen.'
FiSTLK2017 13. Mutta publikaani seisoi takana eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti,
vaan löi rintaansa ja sanoi: 'Jumala, ole minulle, syntiselle, leppynyt.'
Biblia1776 13. Ja Publikani seisoi taampana, eikä tahtonut silmiänsäkään nostaa ylös taivaasen
päin, mutta löi rintoihinsa ja sanoi: Jumala, armahda minun syntisen päälleni!
CPR1642 13. Ja Publicani seisoi taambana eikä tahtonut silmiäns nosta Taiwasen päin mutta löi
rindoijns ja sanoi: Jumala armahda minun syndisen päälleni.
UT1548 13. Ja se Weronottaia taambana seisoi/ eike tachtonut Silmiens ylesnosta Taiuasen
pein/ Mutta löi Rindoijans ia sanoi/ Jumala armadha minun Synnisen päle'.
Ja se weronottaja taempana seisoi/ eikä tahtonut silmiänsä ylösnostaa taiwaaseen päin/ Mutta löi
rintojansa ja sanoi/ Jumala armahda minun syntisen päällen.
Ref2016NTSve 13. Men tullindrivaren stod långt ifrån och ville inte ens lyfta blicken mot himlen,
utan slog sig för bröstet och sa: Gud, var nådig mot mig, (en) syndare.
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TR Scriverer 14. λέγω ὑμῖν, κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ ἢ ἐκεῖνος•
ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.
Gr-East 14. λέγω ὑμῖν, κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ ἢ γὰρ ἐκεῖνος·
ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.
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TKIS 14 Sanon teille, että tämä meni kotiinsa vanhurskaampana kuin tuo. Sillä jokainen, joka
itsensä korottaa, se alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan."
FiSTLK2017 14. Sanon teille: tämä meni kotiinsa vanhurskautettuna, mutta se toinen ei; sillä
jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään."
Biblia1776 14. Minä sanon teille: tämä meni kotiansa hurskaampana kuin toinen; sillä jokainen
joka itsensä ylentää, se alennetaan, ja joka itsensä alentaa, se ylennetään.
CPR1642 14. Minä sanon teille: tämä meni cotians hurscambana cuin toinen: sillä jocainen cuin
idzens ylöndä hän aletan: ja joca hänens alenda se ylötän.
UT1548 14. Mine sanon teille/ Teme meni cotia's hurska'bana enemin quin se toinen. Sille
iocainen quin itzens ylendä/ hen aletan/ Ja ioca henens alanda/ se yletän.
Minä sanon teille/ Tämä meni kotiansa hurskaampana enemmin kuin se toinen. Sillä jokainen kuin
itsensä ylentää/ hän alennetaan/ ja joka hänens alentaa/ se ylennetään.
Ref2016NTSve 14. Jag säger er: Denne gick hem mer rättfärdig än den andre. För var och en som
upphöjer sig ska bli ödmjukad, och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd.
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TR Scriverer 15. Προσέφερον δὲ αὐτῷ καὶ τὰ βρέφη, ἵνα αὐτῶν ἅπτηται• ἰδόντες δὲ οἱ
μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς.
Gr-East 15. Προσέφερον δὲ αὐτῷ καὶ τὰ βρέφη ἵνα αὐτῶν ἅπτηται· καὶ ἰδόντες οἱ
μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς.
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TKIS 15 He toivat Hänen luoksensa myös pienokaisia, jotta Hän koskettaisi heitä. Mutta sen
nähdessään opetuslapset nuhtelivat tuojia.
FiSTLK2017 15. He kantoivat hänen luokseen pieniäkin lapsia, että hän koskisi heihin, mutta sen
nähdessään opetuslapset nuhtelivat tuojia.
Biblia1776 15. Niin he toivat myös hänen tykönsä lapsia, että hän heihin rupeais. Mutta kuin
opetuslapset sen näkivät, nuhtelivat he niitä.
CPR1642 15. HE toit myös hänen tygöns lapsia että hän heihin rupeis. Cosca Opetuslapset sen
näit nuhtelit he nijtä.
UT1548 15. Toidh he mös henen tygens Lapsi/ Ette hen heihin rupeis. Coska Opetuslapset sen
neit/ nuchtelit he nite.
Toit he myös hänen tykönsä lapsi/ Että hän heihin rupeisi. Koska opetuslapset sen näit/ nuhtelit he
heitä.
Ref2016NTSve 15. Så bar de också små barn till honom för att han skulle röra vid dem. Men när
(hans) lärjungar såg (det), tillrättavisade de dem.
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TR Scriverer 16. ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτὰ εἶπεν, Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι
πρός με, καὶ μὴ κωλύετε αὐτά• τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Gr-East 16. ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτὰ εἶπεν· Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με
καὶ μὴ κωλύετε αὐτά· τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
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TKIS 16 Jeesus kutsui kuitenkin pienokaiset* luokseen ja sanoi: "Sallikaa pienokaisten tulla
luokseni älkääkä estäkö heitä, sillä sellaisten on Jumalan valtakunta.
FiSTLK2017 16. Mutta Jeesus kutsui lapset luokseen ja sanoi: "Sallikaa lasten tulla minun tyköni
älkääkä estäkö heitä, sillä sellaisten on Jumalan valtakunta.
Biblia1776 16. Mutta kuin Jesus oli heitä kutsunut tykönsä, sanoi hän: sallikaat lasten tulla minun
tyköni, ja älkäät heitä kieltäkö; sillä senkaltaisten on Jumalan valtakunta.
CPR1642 16. Mutta cuin Jesus oli heitä cudzunut tygöns sanoi hän: sallicat lasten tulla minun
tygöni ja älkät heitä kieldäkö:
UT1548 16. Mutta quin Iesus oli heite tygens cutzunut/ sanoi hen/ Sallicat Lapset tulla minu'
tykeni/ ia elkette heite kieldekö/
Mutta kuin Jesus oli heitä tykönsä kutsunut/ sanoi hän/ Sallikaat lapset tulla minun tyköni/ ja
älkäätte heitä kieltäkö/
Ref2016NTSve 16. Men Jesus kallade dem till (sig) och sa: Låt barnen komma till mig och hindra
dem inte, för sådana hör Guds rike till.
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TR Scriverer 17. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἐὰν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ὡς παιδίον,
οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν.
Gr-East 17. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἐὰν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ
εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν.
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TKIS 17 Totisesti sanon teille: joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin pienokainen, se
ei pääse sinne sisälle."
FiSTLK2017 17. Totisesti sanon teille: se, joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa kuin lapsi, ei
mene sinne sisälle."

Biblia1776 17. Totisesti sanon minä teille: joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niinkuin lapsi,
ei hän ikinä siihen tule siihen sisälle.
CPR1642 17. Sillä sencaltaisten on Jumalan waldacunda: totisest sanon minä teille: joca ei ota
Jumalan waldacunda nijncuin lapsi ei hän sinne taida tulla.
UT1548 17. Sille ette sencaltaisten on Jumala' Waldaku'da. Totisesta sanon mine teille/ Joca ei
ota Jumalan Waldaku'da ninquin Lapsi/ ei hen sen siseltule.
Sillä että senkaltaisten on Jumalan waltakunta. Totisesti sanon minä teille/ Joka ei ota Jumalan
waltakuntaa niinkuin lapsi/ ei hän sen sisälle tule.
Ref2016NTSve 17. Sannerligen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike såsom ett barn, ska
aldrig komma dit in.
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TR Scriverer 18. Καὶ ἐπηρώτησέ τις αὐτὸν ἄρχων, λέγων, Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας
ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;
Gr-East 18. Καὶ ἐπηρώτησέ τις αὐτὸν ἄρχων λέγων· Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν
αἰώνιον κληρονομήσω;
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TKIS 18 Muuan hallitusmies kysyi Häneltä sanoen: ” Hyvä opettaja, mitä minun on tehtävä, jotta
perisin iäisen elämän?”
FiSTLK2017 18. Eräs hallitusmies kysyi häneltä sanoen: "Hyvä opettaja, mitä minun pitää tehdä,
että iankaikkisen elämän perisin?"
Biblia1776 18. Ja häneltä kysyi yksi päämiehistä ja sanoi: hyvä Mestari, mitä minun pitää
tekemän, että minä ijankaikkisen elämän saisin?
CPR1642 18. JA hänelle kysyi Päämies ja sanoi: hywä Mestari mitä minun pitä tekemän että minä
ijancaickisen elämän saisin?
UT1548 18. Ja kysyi henelle yxi Pämies ia sanoi/ Hyue Mestari/ Mite minun pite tekemen/ ette
mine saisin ijancaikisen Elemen?
Ja kysyi häneltä yksi päämies ja sanoi/ Hywä mestari/ Mitä minun pitää tekemän/ että min saisin
iankaikkisen elämän?

Ref2016NTSve 18. Och en man i hög ställning frågade honom och sa: Gode Mästare, vad ska jag
göra för att ärva evigt liv?
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TR Scriverer 19. εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθός, εἰ μὴ εἷς, ὁ
Θεός.
Gr-East 19. εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς, ὁ Θεός.
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TKIS 19 Jeesus vastasi hänelle: ”Miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä, paitsi yksi,
Jumala.
FiSTLK2017 19. Jeesus sanoi hänelle: "Miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä, paitsi
Jumala yksin.
Biblia1776 19. Niin Jesus sanoi hänelle: mitäs minua hyväksi kutsut? Ei ole kenenkään hyvä, vaan
yksi, Jumala.
CPR1642 19. Jesus sanoi hänelle: mitäs minua hywäxi cudzut? Ei ole kengän hywä waan ainoa
Jumala.
UT1548 19. Nin Iesus sanoi henelle/ Mites minun Hyuexi cutzudh? Eikengen hyue ole waan ainoa
Jumala.
Niin Jesus sanoi hänelle/ Mitäs minun hywäksi kutsut? Ei kenkään hywä ole waan ainoa Jumala.
Ref2016NTSve 19. Och Jesus sa till honom: Varför kallar du mig god? Ingen (är) god utom en,
(det är) Gud.
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TR Scriverer 20. τὰς ἐντολὰς οἶδας, Μὴ μοιχεύσῃς, μὴ φονεύσῃς, μὴ κλέψῃς, μὴ
ψευδομαρτυρήσῃς, τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου.
Gr-East 20. τὰς ἐντολὰς οἶδας· μὴ μοιχεύσῃς, μὴ φονεύσῃς, μὴ κλέψῃς, μὴ
ψευδομαρτυρήσῃς, τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου.
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TKIS 20 Käskyt tunnet: 'Älä tee aviorikosta', Älä tapa', Älä varasta', 'Älä sano väärää todistusta',
'Kunnioita isääsi ja äitiäsi."
FiSTLK2017 20. Käskyt sinä tiedät: 'Älä tee huorin', 'Älä tapa', 'Älä varasta', 'Älä sano väärää
todistusta', 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi.'"
Biblia1776 20. Käskysanat sinä tiedät: ei sinun pidä huorin tekemän: ei sinun pidä tappaman: ei
sinun pidä varastaman: ei sinun pidä väärää todistusta sanoman: kunnioita isääs ja äitiäs.
CPR1642 20. Käsky sanat sinä tiedät: älä huorin tee: älä tapa: älä warasta: älä sano wäärä
todistusta: cunnioita Isäs ja äitiäs.
UT1548 20. Keskysanat sine tiedhet/ Ele horitee. Ele tapa. Ele warghasta. Ele sano wäre
todistusta. Cunnioita sinun Ises ia sinun Eites.
Käskysanat sinä tiedät/ Älä huorintee. Älä tapa. Älä warasta. Älä sano wäärää todistusta. Kunnioita
sinun isääsi ja sinun äitiäsi.
Ref2016NTSve 20. Budorden känner du: Du skall inte begå äktenskapsbrott, du skall inte dräpa,
du skall inte stjäla, du skall inte vittna falskt, hedra din far och din mor.
21 TR Scriverer 21. ὁ δὲ εἶπε, Ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητος μου.
Gr-East 21. ὁ δὲ εἶπε· Ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου.
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TKIS 21 Mutta hän sanoi: "Näitä kaikkia olen seurannut nuoresta asti."
FiSTLK2017 21. Mutta hän sanoi: "Tätä kaikkea minä olen noudattanut nuoruudestani asti."
Biblia1776 21. Niin hän sanoi: nämät kaikki olen minä minun nuoruudestani pitänyt.
CPR1642 21. Nijn hän sanoi: Nämät caicki olen minä minun nuorudestani pitänyt.
UT1548 21. Nin hen sanoi/ Nämet caiki mine olen pitenyt hamast minun Norudhestani.
Niin hän sanoi/ Nämät kaikki minä olen pitänyt hamasta minun nuoruudestani.

Ref2016NTSve 21. Då sa han: Allt detta har jag hållit från min ungdom.
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TR Scriverer 22. ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Ἔτι ἕν σοι λείπει• πάντα ὅσα
ἔχεις πώλησον, καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ• καὶ δεῦρο
ἀκολούθει μοι.
Gr-East 22. ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· Ἔτι ἕν σοι λείπει· πάντα ὅσα ἔχεις
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TKIS 22 Kuultuaan tämän Jeesus sanoi hänelle: "Yksi sinulta vielä puuttuu: myy kaikki mitä
sinulla on, ja jakele köyhille, niin sinulla on aarre taivaassa*, ja tule ja seuraa minua."
FiSTLK2017 22. Kun Jeesus sen kuuli, hän sanoi hänelle: "Yksi sinulta vielä puuttuu: myy kaikki,
mitä sinulla on, ja jakele köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa; ja tule ja seuraa minua."
Biblia1776 22. Kuin Jesus sen kuuli, sanoi hän hänelle: yksi sinulta vielä puuttuu: myy kaikki, mitä
sinulla on ja vaivaisille, niin sinulla pitä oleman tavara taivaassa: ja tule, seuraa minua.
CPR1642 22. Cosca Jesus sen cuuli sanoi hän hänelle: yxi sinulda wielä puuttu: myy caicki mitä
sinulla on ja jaa waiwaisten nijn sinä saat tawaran Taiwas ja tule ja seura minua.
UT1548 22. Coska Iesus sen cwli/ sanoi hen henelle/ Wiele nyt yxi sinulle puuttu/ Myy caiki mite
sinulla ombi/ ia iagha Waiuasten/ nin sine saadh Tauara' taiuahas/ ia tule ia seura minua.
Koska Jesus sen kuuli/ sani hän hänelle/ Wielä nyt yksi sinulta puuttuu/ Myy kaikki mitä sinulla
ompi/ ja jaa waiwasten/ niin sinä saat tawaran taiwaassa/ ja tule ja seuraa minua.
Ref2016NTSve 22. När Jesus hörde detta, sa han till honom: Ett fattas fortfarande (för) dig: Sälj
allt det du har och dela ut åt de fattiga, och du ska få en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.
23 TR Scriverer 23. ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος ἐγένετο• ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα.
Gr-East 23. ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος ἐγένετο· ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα.
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TKIS 23 Mutta tämän kuullessaan hän tuli kovin murheelliseksi, sillä hän oli hyvin rikas.
FiSTLK2017 23. Mutta tämän kuullessaan hän tuli kovin murheelliseksi, sillä hän oli erittäin rikas.
Biblia1776 23. Vaan kuin hän sen kuuli, tuli hän murheelliseksi; sillä hän oli sangen rikas.
CPR1642 23. Cosca hän sen cuuli tuli hän murhellisexi: sillä hän oli sangen ricas.
UT1548 23. Coska hen sen cwli/ tuli hen murehisans/ Sille hen oli sangen ricas.
Koska hän sen kuuli/ tuli hän murheesensa/ Sillä hän oli sangen rikas.
Ref2016NTSve 23. Men då han hörde detta, blev han djupt bedrövad, eftersom han var mycket rik.
24
TR Scriverer 24. ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς περίλυπον γενόμενον εἶπε, Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ
χρήματα ἔχοντες εἰσελεύσονται εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.
Gr-East 24. Ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς περίλυπον γενόμενον εἶπε· Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ
χρήματα ἔχοντες εἰσελεύσονται εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ!
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TKIS 24 Nähdessään hänen olevan syvästi murheissaan Jeesus sanoi: "Kuinka vaikeasti
pääsevätkään Jumalan valtakuntaan ne, joilla on varakkuutta!

FiSTLK2017 24. Kun Jeesus näki hänen olevan murheissaan, hän sanoi: "Kuinka vaikeaa onkaan
niiden, joilla on rikkautta, päästä Jumalan valtakuntaan!
Biblia1776 24. Mutta kuin Jesus näki hänen murheissansa olevan, sanoi hän: kuinka työläästi
rikkaat tulevat Jumalan valtakuntaan;
CPR1642 24. Cosca Jesus näki hänen murheisans olewan sanoi hän: cuinga työläst rickat
tulewat Jumalan waldacundan:
UT1548 24. Coska nyt Iesus näki henen murehisans oleuan/ sanoi hen/ Quin tölest ne Rickat
Jumala' Waldaku'nan sisellekieuuet/
Koska nyt Jesus näki hänen murheissansa olewan/ sanoi hän/ Kuin työlästä ne rikkaat Jumalan
waltakunnan sisälle käydä.
Ref2016NTSve 24. När Jesus såg att han var djupt bedrövad, sa han: Hur svårt är det inte för dem
som har rikedomar att komma in i Guds rike.
25
TR Scriverer 25. εὐκοπώτερον γάρ ἐστι κάμηλον διὰ τρυμαλιᾶς ῥαφίδος εἰσελθεῖν, ἢ
πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν.
Gr-East 25. εὐκοπώτερον γάρ ἐστι κάμηλον διὰ τρυμαλιᾶς ραφίδος εἰσελθεῖν ἢ πλούσιον
εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν.
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TKIS 25 Sillä helpompi on kamelin mennä neulansilmästä kuin rikkaan päästä Jumalan
valtakuntaan."
FiSTLK2017 25. Helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan
valtakuntaan."
Biblia1776 25. Sillä huokiampi on kamelin käydä neulan silmän lävitse, kuin rikkaan tulla Jumalan
valtakuntaan.
CPR1642 25. Pikemmin käy Cameli neulan silmästä cuin ricas tule Jumalan waldacundan.
UT1548 25. Pikimin kieupi Cameli neulan silmen lepitze/ quin Ricas siselkieupi Jumalan
Waldaku'dan.
Pikemmin käypi kameli neulan silmän läwitse/ kuin rikas sisälle käypi Jumalan waltakuntaan.

Ref2016NTSve 25. För det är lättare för en kamel att gå igenom ett nålsöga, än för en rik att
komma in i Guds rike.
26 TR Scriverer 26. εἶπον δὲ οἱ ἀκούσαντες, Καὶ τίς δύναται σωθῆναι;
Gr-East 26. εἶπον δὲ οἱ ἀκούσαντες· Καὶ τίς δύναται σωθῆναι;
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TKIS 26 Niin ne, jotka sen kuulivat sanoivat: "Kuka sitten voi pelastua?"
FiSTLK2017 26. Ne, jotka sen kuulivat, sanoivat: "Kuka sitten voi pelastua?"

Biblia1776 26. Niin he sanoivat, jotka sen kuulivat: ja kuka taitaa autuaaksi tulla?
CPR1642 26. Nijn he sanoit jotca sen cuulit: cucasta taita autuaxi tulla?
UT1548 26. Nin ne sanoit iotca sen cwlit/ Cuca sis taita wapaxi tulla?
Niin he sanoit jotka sen kuulit/ Kuka siis taitaa wapaaksi tulla?
Ref2016NTSve 26. Då sa de som hörde (detta): Vem kan då bli frälst?
27 TR Scriverer 27. ὁ δὲ εἶπε, Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατά ἐστι παρὰ τῷ Θεῷ.
Gr-East 27. ὁ δὲ εἶπε· Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν.
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TKIS 27 Mutta Hän sanoi: "Mikä ihmisille on mahdotonta, on Jumalalle mahdollista."
FiSTLK2017 27. Mutta hän sanoi: "Se, mikä on ihmisille mahdotonta, on Jumalalle mahdollista."
Biblia1776 27. Mutta hän sanoi: ne mitkä ovat mahdottomat ihmisten tykönä, ne ovat mahdolliset
Jumalan tykönä.
CPR1642 27. Hän sanoi: mitä ihmisille on mahdotoin se on Jumalalle mahdollinen.

UT1548 27. Nin hen sanoi/ Mite Inhimisten edes ombi mahdotoin/ ne ouat Jumalan edes
mahdoliset.
Niin hän sanoi/ Mitä ihmisten edes ompi mahdotoin/ ne owat Jumalan edes mahdolliset.
Ref2016NTSve 27. Men han sa: Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud.
28
TR Scriverer 28. εἶπε δὲ ὁ Πέτρος, Ἰδού, ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα, καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι.
Gr-East 28. Εἶπε δὲ ὁ Πέτρος· Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πὰντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι.
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TKIS 28 Silloin Pietari sanoi: "Katso, olemme luopuneet kaikesta* ja seuranneet sinua."
FiSTLK2017 28. Silloin Pietari sanoi: "Katso, me olemme luopuneet siitä, mitä meillä oli, ja
seuranneet sinua."
Biblia1776 28. Niin Pietari sanoi: katso, me jätimme kaikki ja seurasimme sinua.
CPR1642 28. NIjn Petari sanoi: cadzo me jätimme caicki ja seuraisimme sinua.
UT1548 28. Nin sanoi Petari/ Catzo/ me caiki iätime ia seurasim sinua.
Niin sanoi Petari/ Katso/ me kaikki jätimme ja seurasimme sinua.
Ref2016NTSve 28. Då sa Petrus: Se, vi har övergivit allt och följt dig.
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TR Scriverer 29. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν, ἢ
γονεῖς, ἢ ἀδελφούς, ἢ γυναῖκα, ἢ τέκνα, ἕνεκεν τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ,
Gr-East 29. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ γονεῖς
ἢ ἀδελφοὺς ἢ γυναῖκα ἢ τέκνα ἕνεκεν τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ,
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TKIS 29 Niin Hän sanoi heille: "Totisesti sanon teille: ei ole ketään, joka Jumalan valtakunnan
vuoksi on luopunut talosta tai vanhemmista* tai veljistä tai vaimosta tai lapsista,
FiSTLK2017 29. Hän sanoi heille: "Totisesti sanon teille: ei ole ketään, joka Jumalan valtakunnan
tähden on luopunut talosta, vaimosta, veljistä, vanhemmista tai lapsista,
Biblia1776 29. Vaan hän sanoi heille: totisesti sanon minä teille: ei ole kenkään, joka jätti huoneen
taikka vanhemmat taikka veljet taikka emännän taikka lapset Jumalan valtakunnan tähden,
CPR1642 29. Hän sanoi heille: totisest sanon minä teille: ei ole kengän joca jätti huonens
wanhemmans weljens emändäns ja lapsens Jumalan waldacunnan tähden?
UT1548 29. Nin sanoi hen heille/ Totisesta sano' mine teille/ Eikengen ole/ ioca iätti Honens/ eli
wanhemans/ eli weliens/ eli Emenens/ eli Lapsens Jumala' waldaku'nan tedhen/
Niin sanoi hän heille/ Totisesti sanon minä teille/ Ei kenkään ole/ joka jätti huoneensa/ eli
wanhempansa/ eli weljensä/ eli emäntänsä/ eli lapsensa Jumalan waltakunnan tähden/
Ref2016NTSve 29. Då sa han till dem: Sannerligen säger jag er: Det finns ingen som har lämnat
hus eller föräldrar eller bröder eller hustru eller barn för Guds rikes skull,
30
TR Scriverer 30. ὃς οὐ μὴ ἀπολάβῃ πολλαπλασίονα ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ, καὶ ἐν τῷ αἰῶνι
τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον.
Gr-East 30. ὃς οὐ μὴ ἀπολάβῃ πολλαπλασίονα ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ
ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον.
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TKIS 30 eikä saisi monin verroin tässä ajassa ja tulevassa maailmanajassa iäistä elämää."
FiSTLK2017 30. ja joka ei saisi monin verroin takaisin tässä ajassa, ja tulevassa maailmassa
iankaikkista elämää."
Biblia1776 30. Joka ei paljoa enempää saa tällä ajalla jällensä, ja tulevaisessa maailmassa
ijankaikkisen elämän.
CPR1642 30. Joca ei paljo enämbätä saa tällä ajalla jällens ja tulewaises mailmas ijancaickisen
elämän.
UT1548 30. ioca ei palio ene'be ielle'ssaa/ telle aijalla/ ia tuleuaises Mailmas/ sen ija'caikisen
eleme'.
joka ei paljon enemmän jällens saa/ tällä ajalla/ ja tulewaisessa maalimassa/ sen iankaikkisen
elämän.
Ref2016NTSve 30. som inte ska få mångdubbelt igen i denna tid och evigt liv i den kommande
världen.
31
TR Scriverer 31. Παραλαβὼν δὲ τοὺς δώδεκα, εἶπε πρὸς αὐτούς, Ἰδού, ἀναβαίνομεν εἰς

Ἱεροσόλυμα, καὶ τελεσθήσεται πάντα τὰ γεγραμμένα διὰ τῶν προφητῶν τῷ υἱῷ τοῦ
ἀνθρώπου.
Gr-East 31. Παραλαβὼν δὲ τοὺς δώδεκα εἶπε πρὸς αὐτούς· Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς

Ἰερουσόλυμα, καὶ τελειωθήσεται πάντα τὰ γεγραμμένα διὰ τῶν προφητῶν τῷ υἱῷ τοῦ
ἀνθρώπου.
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TKIS 31 Ja Hän otti luokseen ne kaksitoista ja sanoi heille: "Katso, menemme ylös Jerusalemiin,
ja on täysin toteutuva kaikki, mitä profeettain välityksellä on kirjoitettu Ihmisen Pojasta.
FiSTLK2017 31. Hän otti luokseen ne kaksitoista ja sanoi heille: "Katso, menemme ylös
Jerusalemiin, ja kaikki on täysin toteutuva, mitä profeettojen kautta on kirjoitettu Ihmisen Pojasta.
Biblia1776 31. Ja hän otti tykönsä ne kaksitoistakymmentä, ja sanoi heille: katso, me menemme
Jerusalemiin, ja kaikki pitää täytettämän mitkä prophetailta Ihmisen Pojasta kirjoitetut ovat.
CPR1642 31. JA hän otti tygöns ne caxitoistakymmendä ja sanoi heille: Cadzo me menemme
Jerusalemijn ja caicki pitä täytettämän cuin Prophetailda ihmisen Pojasta kirjoitetut owat:
UT1548 31. Nin otti Iesus tygens ne caxitoistakymende ia sanoi heille/ Catzo/ me ylesmenem
Jerusalemin/ ia caiki pite teutettemen iotca kirioitetudh ouat Prophetain cautta Inhimisen Poiast/
Niin otti Jesus tykönsä ne kaksitoista kymmentä ja sanoi heille/ Katso/ me ylös menemme
Jerusalemiin/ ja kaikki pitää täytettämän jotka kirjoitetut owat prophetain kautta Ihmisen Pojasta/
Ref2016NTSve 31. Sedan tog Jesus till (sig) de tolv och sa till dem: Se, vi går upp till Jerusalem
och allt som är skrivet genom profeterna om Människosonen ska gå i uppfyllelse.
32
TR Scriverer 32. παραδοθήσεται γὰρ τοῖς ἔθνεσι, καὶ ἐμπαιχθήσεται, καὶ ὑβρισθήσεται,
καὶ ἐμπτυσθήσεται,
Gr-East 32. παραδοθήσεται γὰρ τοῖς ἔθνεσι καὶ ἐμπαιχθήσεται καὶ ὑβρισθήσεται καὶ
ἐμπτυσθήσεται,
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TKIS 32 Sillä Hänet annetaan pakanain käsiin, ja Häntä pilkataan ja häväistään ja syljetään.
FiSTLK2017 32. Sillä hänet annetaan pakanoiden käsiin, ja häntä pilkataan, häväistään ja
syljetään.
Biblia1776 32. Sillä hän annetaan ylön pakanoille, ja pilkataan, ja häväistään, ja syljetään.

CPR1642 32. Sillä hän ylönannetan pacanoille ja pilcatan ja häwäistän ja syljetän
UT1548 32. Sille ette he' ylena'netan Pacanoille/ ia hen pilcatan ia häueiste' ia sylieten/
Sillä että hän ylen annetaan pakanoille/ ja hän pilkataan ja häwäistään ja syljetään/
Ref2016NTSve 32. För han ska utlämnas åt hedningarna och (de) ska håna och skymfa och
spotta på (honom).
33
TR Scriverer 33. καὶ μαστιγώσαντες ἀποκτενοῦσιν αὐτόν• καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ
ἀναστήσεται.
Gr-East 33. καὶ μαστιγώσαντες ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἀναστήσεται.
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TKIS 33 Ja ruoskittuaan he tappavat Hänet, ja kolmantena päivänä Hän nousee ylös."
FiSTLK2017 33. Ruoskittuaan he tappavat hänet, mutta kolmantena päivänä hän nousee ylös."
Biblia1776 33. Ja kuin he ovat hänen ruoskineet, tappavat he hänen, ja kolmantena päivänä on
hän nouseva ylös.
CPR1642 33. Ja cuin he owat hänen ruoskinet tappawat he hänen ja colmandena päiwänä on hän
ylösnousewa.
UT1548 33. ia quin he ouat henen rooskineet/ tapauat he henen/ Ja colmanna peiuene pite
henen ylesnouseman.
ja kuin he owat hänen ruoskineet/ tappawat he hänen/ Ja kolmantena päiwänä pitää hänen
ylösnouseman.
Ref2016NTSve 33. Och sedan de har gisslat (honom), ska de döda honom, men på tredje dagen
ska han uppstå igen.
34
TR Scriverer 34. καὶ αὐτοὶ οὐδὲν τούτων συνῆκαν, καὶ ἦν τὸ ῥῆμα τοῦτο κεκρυμμένον ἀπ’
αὐτῶν, καὶ οὐκ ἐγίνωσκον τὰ λεγόμενα.
Gr-East 34. καὶ αὐτοὶ οὐδὲν τούτων συνῆκαν, καὶ ἦν τὸ ῥῆμα τοῦτο κεκρυμμένον ἀπ’
αὐτῶν, καὶ οὐκ ἐγίνωσκον τὰ λεγόμενα.
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TKIS 34 Mutta he eivät ymmärtäneet tästä mitään. Tämä puhe oli heiltä salattu, eivätkä he
käsittäneet mitä sanottiin.
FiSTLK2017 34. Mutta he eivät ymmärtäneet tästä mitään, ja tämä puhe oli heiltä salattu eivätkä
he käsittäneet, mitä sanottiin.
Biblia1776 34. Ja ei he mitään näistä ymmärtäneet. Ja tämä puhe oli heiltä niin peitetty, ettei he
ymmärtäneet, mitä sanottiin.
CPR1642 (33) Ja ei he yhtän sana näistä ymmärtänet. Ja tämä puhe oli heildä nijn peitetty ettei
he ymmärtänet mitä sanottin.
UT1548 34. Ja eiuet he ycten neite ymmerteneet. Ja oli teme Puhe heilde peitetty/ Eike he
ymmerteneet mite sanottijn.
Ja eiwät he yhtään näitä ymmärtäneet. Ja oli tämä puhe heiltä peitetty/ Eikä he ymmärtäneet mitä
sanottiin.
Ref2016NTSve 34. Men de förstod ingenting av detta, och detta tal var fördolt för dem och de
förstod inte vad (han) sagt.
35
TR Scriverer 35. Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς Ἰεριχώ, τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ
τὴν ὁδὸν προσαιτῶν•
Gr-East 35. Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς Ἰεριχὼ τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν
ὁδὸν προσαιτῶν.
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TKIS 35 Tapahtui Hänen lähestyessään Jerikoa, että muuan sokea mies istui tien vieressä
kerjäten.

FiSTLK2017 35. Hänen lähestyessään Jerikoa eräs sokea istui tien vieressä kerjäten.
Biblia1776 35. Niin tapahtui, kuin hän Jerikoa lähestyi, että yksi sokia istui tien vieressä kerjäten,
CPR1642 34. NIjn tapahtui cosca hän Jerichota lähestyi että yxi sokia istui tien wieres kerjäten.
UT1548 35. Nin tapactui coska hen lehestui Jerichota/ ette yxi Sokia istui tien wieres kerieten.
Niin tapahtui koska hän lähestyi Jerichoa/ että yksi sokea istui tien wieressä kerjäten.
Ref2016NTSve 35. Så hände det, att när han kom nära Jeriko, satt en blind man vid vägen och
tiggde.
36 TR Scriverer 36. ἀκούσας δὲ ὄχλου διαπορευομένου, ἐπυνθάνετο τί εἴη τοῦτο.
Gr-East 36. ἀκούσας δὲ ὄχλου διαπορευομένου ἐπυνθάνετο τί εἴη ταῦτα.
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TKIS 36 Kuullessaan kansaa kulkevan ohi hän kyseli, mitä se mahtoi olla.
FiSTLK2017 36. Kuullessaan, että siitä kulki kansaa ohi, hän kyseli, mitä se oli.
Biblia1776 36. Ja kuin hän kuuli kansan käyvän ohitse, kysyi hän, mikä se olis?
CPR1642 35. Ja cuin hän cuuli Canssan ohidzekäywän kysyi hän mikä se olis.
UT1548 36. Ja quin hen cwli Canssan ohitzekieuuen/ nin hen kysyi mite se olis.
Ja kuin hän kuuli kansan ohitse käywän/ niin hän kysyi mitä se olisi.
Ref2016NTSve 36. Och när han hörde en stor folkskara passera förbi, frågade han vad som stod
på.
37 TR Scriverer 37. ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται.
Gr-East 37. ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται.
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TKIS 37 He ilmoittivat hänelle Jeesus Nasaretilaisen menevän ohi.
FiSTLK2017 37. He ilmoittivat hänelle Jeesuksen, Nasaretilaisen, menevän ohi.
Biblia1776 37. He sanoivat hänelle: Jesus Natsarealainen tästä meni.
CPR1642 36. He sanoit hänelle: Jesus Nazarenus tästä meni.
UT1548 37. Nin sanoit he henelle/ Ette Iesus Nazarenus tesse edeskeui.
Niin he sanoit hänelle/ Että Jesus Nazarenus tässä edeskäwi.
Ref2016NTSve 37. Då sa de till honom, att det var Jesus från Nasaret som gick förbi.
38 TR Scriverer 38. καὶ ἐβόησε, λέγων, Ἰησοῦ, υἱὲ Δαβίδ, ἐλέησόν με.
Gr-East 38. καὶ ἐβόησε λέγων· Ἰησοῦ, υἱὲ Δαυῒδ, ἐλέησόν με.
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TKIS 38 Niin hän huusi sanoen: "Jeesus, Daavidin poika, armahda minua!"
FiSTLK2017 38. Hän huusi sanoen: "Jeesus, Daavidin poika, armahda minua!"
Biblia1776 38. Ja hän huusi ja sanoi: Jesus, Davidin Poika, armahda minua!
CPR1642 37. Ja hän huusi ja sanoi: Jesu Dawidin Poica armahda minua. Nijn ne jotca
ohidzemenit toruit händä waickeneman.
UT1548 38. Ja hen husi ia sanoi/ Iesu Dauidin Poica/ armada minua. Nin ne iotca edhelkeuit/
nuchtelit hende ette henen piti waickeneman.
Ja hän huusi ja sanoi/ Jesus Dawidin poika/ armahda minua. Niin ne jotka edeskäwit/ nuhtelit häntä
että hänen piti waikeneman.
Ref2016NTSve 38. Då ropade han och sa: Jesus, Davids Son, förbarma dig över mig.
39
TR Scriverer 39. καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιωπήσῃ• αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον
ἔκραζεν, Υἱὲ Δαβίδ, ἐλέησόν με.
Gr-East 39. καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιωπήσῃ· αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον
ἔκραζεν· Υἱὲ Δαυῒδ, ἐλέησόν με.
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TKIS 39 Edellä kulkijat nuhtelivat häntä, jotta hän vaikenisi. Mutta hän huusi vielä enemmän:
"Daavidin poika, armahda minua!"
FiSTLK2017 39. Edellä kulkijat nuhtelivat häntä saadakseen hänet vaikenemaan, mutta hän huusi
vielä enemmän: "Daavidin poika, armahda minua!"
Biblia1776 39. Niin ne, jotka menivät ohitse, toruivat häntä vaikenemaan. Mutta hän huusi sitä
enemmin: Davidin Poika, armahda minua!
CPR1642 38. Mutta hän huusi sitä enämmin: Dawidin Poica armahda minua.
UT1548 39. Mutta hen site enemin hwsi/ Dauidin Poica armadha minun pälen.
Mutta hän sitä enemmin huusi/ Dawidin Poika armahda minun päällen.
Ref2016NTSve 39. Men de som gick före befallde honom strängt att han skulle vara tyst. Men
han ropade ännu högre: Davids Son, förbarma dig över mig.
40
TR Scriverer 40. σταθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν• ἐγγίσαντος δὲ
αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτόν,
Gr-East 40. σταθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν. ἐγγίσαντος δὲ
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TKIS 40 Jeesus seisahtui ja käski taluttaa hänet luokseen. Hänen tultuaan lähelle Jeesus* kysyi
häneltä
FiSTLK2017 40. Silloin Jeesus pysähtyi ja käski taluttaa hänet luokseen. Hänen tultuaan lähelle
Jeesus kysyi häneltä:

Biblia1776 40. Niin Jesus seisahti ja käski häntä taluttaa tykönsä. Ja kuin hän lähestyi, kysyi hän
häneltä,
CPR1642 39. Nijn Jesus seisatti ja käski händä talutta tygöns. Ja cuin hän lähestyi kysyi hän
hänelle: ja sanoi:
UT1548 40. Nin Iesus seisatti/ ia keski sen talutetta henen tyge's. Ja quin hen lehestui kysyi hen
henelle/ ia sanoi/
Niin Jesus seisahti/ ja käski sen talutettaa hänen tykönsä. Ja kuin hän lähestyi kysyi hän häneltä/ ja
sanoi/
Ref2016NTSve 40. Då stannade Jesus och befallde att han skulle ledas fram till honom. När han
kom fram frågade han honom,
41 TR Scriverer 41. λέγων Τί σοι θέλεις ποιήσω; ὁ δὲ εἶπε, Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω.
Gr-East 41. λέγων· Τί σοι θέλεις ποιήσω; ὁ δὲ εἶπε· Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω.
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TKIS 41 (sanoen): "Mitä haluat, että tekisin sinulle?" Hän vastasi: "Herra, että saisin näköni
jälleen."
FiSTLK2017 41. "Mitä tahdot, että sinulle tekisin?" Hän sanoi: "Herra, että saisin näköni jälleen."
Biblia1776 41. Sanoen: mitäs tahdot, että minun pitää sinulle tekemän? Hän sanoi: Herra, että
minä näköni jälleen saisin.
CPR1642 40. Mitäs tahdot että minun pitä sinulle tekemän? Hän sanoi: HERra että minä näkisin.
UT1548 41. Mites tahdot ette minun pite sinu' tekemen? Nin hen sanoi/ HERRA/ ette mine näkyn
iellenssaisin.
Mitäs tahdot että minun pitää sinun tekemän? Niin hän sanoi/ HERRA/ että minä näköni jällens
saisin.
Ref2016NTSve 41. och sa: Vad vill du att jag ska göra för dig? Då sa han: Herre, låt mig få min
syn.
42 TR Scriverer 42. καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Ἀνάβλεψον• ἡ πίστις σου σέσωκέ σε.
Gr-East 42. καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· Ἀνάβλεψον· ἡ πίστις σου σέσωκέ σε.
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TKIS 42 Jeesus sanoi hänelle: "Saa näkösi, uskosi on sinut pelastanut."
FiSTLK2017 42. Jeesus sanoi hänelle: "Saa näkösi takaisin. Uskosi on sinut pelastanut."
Biblia1776 42. Ja Jesus sanoi hänelle: ole näkevä! sinun uskos autti sinua.
CPR1642 41. Ja Jesus sanoi hänelle: ole näkewä: sinun uscos autti sinua.
UT1548 42. Ja Iesus sanoi henelle/ Ole näkeue/ sinun wskos autti sinun.
Ja Jesus sanoi hänelle/ Ole näkewä/ sinun uskosi autti sinua.
Ref2016NTSve 42. Och Jesus sa till honom: Ha din syn, din tro har frälst dig.
43
TR Scriverer 43. καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψε, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ, δοξάζων τὸν Θεόν• καὶ
πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τῷ Θεῷ.
Gr-East 43. καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψε, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ δοξάζων τὸν Θεόν· καὶ πᾶς ὁ
λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τῷ Θεῷ.
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TKIS 43 Heti hän sai näkönsä ja seurasi Häntä ylistäen Jumalaa. Nähdessään sen kaikki kansa
kiitti Jumalaa.
FiSTLK2017 43. Heti hän sai näkönsä ja seurasi häntä ylistäen Jumalaa. Sen nähdessään kaikki
kansa kiitti Jumalaa.
Biblia1776 43. Ja hän sai kohta näkönsä, ja seurasi häntä, ja kunnioitti Jumalaa. Ja kaikki kansa,
jotka sen näkivät, kiittivät Jumalaa.

CPR1642 42. Ja hän sai cohta näkyns ja seurais händä ja cunnioidzi Jumalata. Ja caicki Canssa
cuin sen näit kijtit Jumalata.
UT1548 43. Ja cocta sillens sai hen nägyns/ ia seurasi hende/ ia cu'nioitzi Jumalata. Ja caiki
Ca'ssa/ quin sen neit/ kijtit Jumalata.
Ja kohta sillens hän sai näkönsä/ ja seurasi häntä/ ja kunnioitsi Jumalata. Ja kaikki kansa/ kuin sen
näit/ kiitit Jumalata.
Ref2016NTSve 43. Och genast kunde han se och följde honom och prisade Gud. Och allt folket
som såg (detta) prisade Gud.

Luukas 19 (Luke 19)
1 TR Scriverer 1. Καὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν Ἰεριχώ.
Gr-East 1. Καὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν Ἰεριχώ·
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TKIS 1 Tultuaan Jerikoon Jeesus* kulki sen läpi.

FiSTLK2017 1. Hän tuli Jerikon kaupunkiin ja kulki sen läpi.
Biblia1776 1. Ja hän meni sisälle ja vaelsi Jerikon lävitse.
CPR1642 1. JA hän meni sisälle ja waelsi Jerichon läpidze.
UT1548 1. IA hen sisellemeni/ ia waelsi lepitze Jerichon
Ja hän sisälle meni/ ja waelsi läwitse Jerichon.
Ref2016NTSve 1. Därefter kom han in i Jeriko och gick genom den.
2
TR Scriverer 2. καὶ ἰδού, ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης,

καὶ οὗτος ἦν πλούσιος
Gr-East 2. καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης, καὶ
οὗτος ἦν πλούσιος,
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TKIS 2 Katso, oli mies nimeltä Sakkeus. Hän oli veronkantajain päämies ja oli rikas.
FiSTLK2017 2. Katso, siellä oli mies, nimeltä Sakkeus. Hän oli publikaanien esimies ja rikas.
Biblia1776 2. Ja katso, yksi mies oli nimeltä Zakeus, joka oli Publikanien päämies ja hän oli rikas,

CPR1642 2. Ja cadzo yxi mies nimeldä Zacheus joca oli Publicanein päämies ja oli ricas.
UT1548 2. Ja catzo yxi Mies nimelde Zacheus/ se oli Weronottaiaden Pämies/ ia oli ricas.
Ja katso yksi mies nimeltä Zacheus/ se oli weronottajaiden päämies/ ja oli rikas.
Ref2016NTSve 2. Och se, där var en man vid namn Sackeus som var en förman för tullindrivarna
och han var rik.
3
TR Scriverer 3. καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦν τίς ἐστι, καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ὅτι
τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν.
Gr-East 3. καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦν τίς ἐστι, καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ὅτι τῇ
ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν.
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TKIS 3 Hän koetti nähdä Jeesusta, kuka Hän on, mutta ei voinut kansalta koska oli pienikokoinen.
FiSTLK2017 3. Hän yritti nähdä Jeesusta, kuka hän oli, mutta ei voinut kansalta, sillä hän oli
pienikokoinen.
Biblia1776 3. Ja hän pyysi nähdä Jesusta, kuka hän olis, eikä saanut kansalta; sillä hän oli
varttansa vähäinen.
CPR1642 3. Ja hän pyysi nähdä Jesusta eikä saanut Canssalda: sillä hän oli lyhyt warttans.
UT1548 3. Ja he' pysi nähdä Iesust/ cuca hen oli/ ia ei sanut Canssalda/ Sille ette hen oli lyhyt
wartans.
Ja hän pyysi nähdä Jesusta/ kuka hän oli/ ja ei saanut kansalta/ Sillä että hän oli lyhyt warreltansa.
Ref2016NTSve 3. Och han önskade att få se vem Jesus var. Men han kunde det inte för folkets
skull, för han var liten till växten.
4
TR Scriverer 4. καὶ προδραμὼν ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκομωραίαν ἵνα ἴδῃ αὐτόν• ὅτι δι’
ἐκείνης ἤμελλε διέρχεσθαι.
Gr-East 4. καὶ προδραμὼν ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν, ἵνα ἴδῃ αὐτόν, ὅτι δι’
ἐκείνης ἤμελλε διέρχεσθαι.
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TKIS 4 Niin hän juoksi edellä ja nousi metsäviikunapuuhun nähdäkseen Hänet, sillä Hän oli
kulkeva siitä ohi.
FiSTLK2017 4. Hän juoksi edelle ja nousi viikunapuuhun nähdäkseen hänet, sillä Jeesus oli
kulkemassa siitä ohi.
Biblia1776 4. Ja hän samosi edelle, meni ylös yhteen metsä-fikunapuuhun, että hän olis saanut
hänen nähdä; sillä sen kautta oli hän vaeltava.
CPR1642 4. Ja hän samois edelle ja meni yhten medzäficuna puuhun että hän olis saanut hänen
nähdä: sillä sen cautta oli hän waeldapa.
UT1548 4. Ja hen edellesamois/ ia ylesnousi ychten Willificuna puhun/ ette hen olis sanut henen
nähdä/ Sille ette sen cautta hen oli waeldapa.
Ja hän edellä samoisi/ ja ylös nousi yhteen williwiikunapuuhun/ että hän olisi saanut hänen nähdä/
Sillä että sen kautta hän oli waeltawa.
Ref2016NTSve 4. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mullbärsfikonträd för att han
skulle få se honom, för där skulle han passera.
5
TR Scriverer 5. καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας ὁ Ἰησοῦς εἶδεν αὐτόν, καὶ εἶπε
πρὸς αὐτόν, Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι• σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι.
Gr-East 5. καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας ὁ Ἰησοῦς εἶδεν αὐτόν καὶ εἶπεν πρὸς
αὐτόν· Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι· σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι.
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TKIS 5 Tultuaan sille paikalle Jeesus katsahti ylös ja (näki hänet ja) sanoi hänelle: "Sakkeus, tule
kiireesti alas, sillä tänään minun pitää olla sinun huoneessasi."
FiSTLK2017 5. Tultuaan sille paikalle Jeesus katsoi ylös ja sanoi hänelle: "Sakkeus, tule nopeasti
alas, sillä tänään minun pitää tulla kotiisi."
Biblia1776 5. Ja kuin hän tuli siihen paikkaan, katsoi Jesus ylös, ja näki hänen, ja sanoi hänelle:
Zakeus, astu nopiasti alas! sillä minun pitää tänäpänä oleman sinun huoneessas.
CPR1642 5. Ja cuin Jesus tuli sijhen paickan cadzoi hän ylös ja näki hänen ja sanoi hänelle:
Zachee astu nopiast alas: sillä minä tulen tänäpän sinun huoneses.
UT1548 5. Ja quin Iesus tuli sihen paickan/ catzoi hen yles/ ia wastasi henen/ ia sanoi henelle/
Zachee/ astu nopiast alas/ Sille minun tule tenepene olla sinun Honesas.
Ja kuin Jesus tuli siihen paikkaan/ katsoi hän ylös/ ja wastasi hänen/ ja sanoi hänelle/ Zacheus/
astu nopeasti alas/ Sillä minun tulee tänäpänä olla sinun huoneessasi.
Ref2016NTSve 5. Och när Jesus kom till den platsen, såg han upp och såg honom och sa till
honom: Sackeus, skynda dig och kom ner, för i dag måste jag gästa i ditt hus.
6 TR Scriverer 6. καὶ σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων.
Gr-East 6. καὶ σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων.
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TKIS 6 Hän tuli kiireesti alas ja otti Hänet iloiten vastaan.
FiSTLK2017 6. Hän tuli nopeasti alas ja otti hänet vastaan iloiten.
Biblia1776 6. Ja hän astui nopiasti alas ja otti hänen iloiten vastaan.
CPR1642 6. Ja hän astui nopiast alas ja otti hänen iloisest wastan.
UT1548 6. Ja he' nopiast alasastui/ ia rupeis he'de wasta' iloisast
Ja hän nopeasti alas astui/ ja rupes häntä wastaan iloisesti.

Ref2016NTSve 6. Och han skyndade sig och kom ner och tog emot honom med glädje.

7
TR Scriverer 7. καὶ ἰδόντες ἅπαντες διεγόγγυζον, λέγοντες ὅτι Παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ
εἰσῆλθε καταλῦσαι.
Gr-East 7. καὶ ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον λέγοντες ὅτι παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθε
καταλῦσαι.
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TKIS 7 Tämän nähdessään kaikki nurisivat sanoen: "Syntisen miehen luo Hän meni majailemaan."
FiSTLK2017 7. Sen nähdessään kaikki nurisivat sanoen: "Syntisen miehen luo hän meni
majailemaan."
Biblia1776 7. Ja kuin he sen näkivät, napisivat he kaikki, että hän meni sisälle syntisen miehen
tykö olemaan.
CPR1642 7. Cosca he sen näit napisit he caicki että hän syndisen tygö poickeis.
UT1548 7. Coska he sen neit/ napitzit he caiki/ ette he' synnisen tyge poickesi
Koska he sen näit/ napisit he kaikki/ että hän syntisen tykö poikkesi.
Ref2016NTSve 7. Men alla som såg (det) mumlade förargat och sa, att han har gått in för att
gästa hos en syndare.
8
TR Scriverer 8. σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπε πρὸς τὸν Κύριον, Ἰδού, τὰ ἡμίση τῶν
ὑπαρχόντων μου, Κύριε, δίδωμι τοῖς πτωχοῖς• καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα,
ἀποδίδωμι τετραπλοῦν.
Gr-East 8. σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπε πρὸς τὸν Κύριον· Ἰδοὺ τὰ ἡμίση τῶν ὑπαρχόντων

μου, Κύριε, δίδωμι τοῖς πτωχοῖς, καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα, ἀποδίδωμι
τετραπλοῦν.
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TKIS 8 Mutta Sakkeus astui esiin ja sanoi Herralle: "Katso, Herra, puolet omaisuudestani annan
köyhille, ja jos keneltä olen jotain kiristänyt, annan nelinkertaisesti takaisin."
FiSTLK2017 8. Mutta Sakkeus pysähtyi ja sanoi Herralle: "Katso, Herra, puolet omaisuudestani
annan köyhille, ja jos joltakulta olen jotakin petoksella ottanut, annan nelinkertaisesti takaisin."
Biblia1776 8. Mutta Zakeus seisoi ja sanoi Herralle: katso, Herra, puolen minun tavaraani annan
minä vaivaisille; ja jos minä jonkun pettänyt olen, sen minä neljäkertaisesti jälleen annan.
CPR1642 8. Mutta Zacheus meni ja sanoi HERralle: cadzo HERra puolen minun tawaratani annan
minä waiwaisille: ja jos minä jongun pettänyt olen sen minä neli kertaisest jällens annan.
UT1548 8. Mutta Zacheus edesastui ia sanoi Herralle/ Catzo Herra/ polen minun Hywuytten mine
annan waiwasten. Ja ios mine iongun pettenyt ole'/ sen mine nelie'kerdaisest iellensa'na'.
Mutta Zacheus edesastui ja sanoi Herralle/ Katso Herra/ puolen minun hywyyttäni minä annan
waiwasten. Ja jos minä jonkun pettänyt olen/ sen minä neljäkertaisesti jällens annan.
Ref2016NTSve 8. Men Sackeus trädde fram och sa till Herren: Se, Herre, hälften av det jag äger
ger jag åt de fattiga, och om jag har bedragit någon, så ger jag fyrdubbelt igen.
9
TR Scriverer 9. εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ὅτι Σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ
ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς Ἀβραάμ ἐστιν.
Gr-East 9. εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ὅτι σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο,
καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς Ἀβραάμ ἐστιν·
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TKIS 9 Niin Jeesus sanoi hänestä: "Tänään on pelastus tullut tälle huoneelle, koska hänkin on
Aabrahamin poika.
FiSTLK2017 9. Jeesus sanoi hänestä: "Tänään on pelastus tullut tälle huoneelle, koska hänkin on
Aabrahamin poika;
Biblia1776 9. Niin Jesus sanoi hänelle: tänäpänä on tälle huoneelle autuus tapahtunut, että
hänkin on Abrahamin poika.
CPR1642 9. Nijn Jesus sanoi hänelle: tänäpän on tälle huonelle autuus tapahtunut: sillä hängin
on Abrahamin poica.
UT1548 9. Nin sanoi Iesus henelle/ Tenepene terueys ombi telle Honelle sattunut/ Se'polest ette
hen mös Abrahamin poica on/
Niin sanoi Jesus hänelle/ Tänäpänä terweys ompi tälle huoneelle sattunut/ Sen puolesta että hän
myös Abrahamin poika on/
Ref2016NTSve 9. Då sa Jesus till honom: I dag har frälsning kommit till detta hus, eftersom
också han är en Abrahams son.
10 TR Scriverer 10. ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός.
Gr-East 10. ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός.
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TKIS 10 Sillä Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut."
FiSTLK2017 10. sillä Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut."
Biblia1776 10. Sillä Ihmisen Poika tuli etsimään ja vapahtamaan sitä, mikä kadonnut oli.

CPR1642 10. Ja ihmisen Poica tuli wapahtaman sitä cuin cadonnut oli.
UT1548 10. Sille Inhimisen Poica tuli etzime' ia wapatama' ioca cadhonut oli.
Sillä Ihmisen Poika tuli etsimään ja wapahtamaan joka kadonnut oli.
Ref2016NTSve 10. För Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var
förlorat.
11
TR Scriverer 11. Ἀκουόντων δὲ αὐτῶν ταῦτα, προσθεὶς εἶπε παραβολήν, διὰ τὸ ἐγγὺς

αὐτὸν εἶναι Ἰερουσαλήμ, καὶ δοκεῖν αὐτοὺς ὅτι παραχρῆμα μέλλει ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ
ἀναφαίνεσθαι.
Gr-East 11. Ἀκουόντων δὲ αὐτῶν ταῦτα προσθεὶς εἶπε παραβολὴν, διὰ τὸ ἐγγὺς αὐτὸν

εἶναι Ἱερουσαλὴμ καὶ δοκεῖν αὐτοὺς ὅτι παραχρῆμα μέλλει ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ
ἀναφαίνεσθαι·
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TKIS 11 Heidän tätä kuunnellessaan Hän puhui vielä vertauksen, koska Hän oli lähellä
Jerusalemia ja he luulivat, että Jumalan valtakunta oli kohta ilmestyvä.
FiSTLK2017 11. Heidän tätä kuunnellessaan hän puhui vielä vertauksen, koska hän oli lähellä
Jerusalemia, ja he luulivat, että Jumalan valtakunta ilmestyy aivan pian.
Biblia1776 11. Mutta kuin he nämät kuulleet olivat, sanoi hän vielä yhden vertauksen: että hän oli
juuri läsnä Jerusalemia, ja että he luulivat Jumalan valtakunnan kohta ilmoitettavan.
CPR1642 11. COsca he nämät cuullet olit sanoi hän wielä yhden wertauxen: että hän oli juuri
läsnä Jerusalemita ja he luulit Jumalan waldacunnan cohta ilmoitettawan.
UT1548 11. Coska he nyt nämet cwlit/ sanoi hen wiele yhden Wertauden/ ette hen oli iwri lesse
Jerusalemita/ ia ette he lwlit Jumalan Waldakunnan cochta ilmoitettauan.
Koska he nyt nämät kuulit/ sanoi hän wielä yhden wertauksen/ että hän oli juuri läsnä Jerusalemia/
ja että he luulit Jumalan waltakunnan kohta ilmoitettawan.

Ref2016NTSve 11. När de hörde detta, berättade han ytterligare en liknelse, eftersom han var
nära Jerusalem, och de trodde att Guds rike genast skulle bli uppenbarat.
12
TR Scriverer 12. εἶπεν οὖν, Ἄνθρωπός τις εὐγενὴς ἐπορεύθη εἰς χώραν μακράν, λαβεῖν
ἑαυτῷ βασιλείαν, καὶ ὑποστρέψαι.
Gr-East 12. εἶπεν οὖν· Ἄνθρωπός τις εὐγενὴς ἐπορεύθη εἰς χώραν μακρὰν λαβεῖν ἑαυτῷ
βασιλείαν καὶ ὑποστρέψαι.
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TKIS 12 Hän sanoi näin: "Muuan jalosukuinen mies matkusti kaukaiseen maahan saadakseen
itselleen kuninkuuden ja palatakseen.
FiSTLK2017 12. Hän sanoi näin: "Eräs jalosukuinen mies lähti matkalle kaukaiseen maahan
ottaakseen itselleen kuninkuuden ja sitten palatakseen.
Biblia1776 12. Sanoi hän siis: yksi herrasmies matkusti kaukaiseen maakuntaan, itsellensä
valtakuntaa ottamaan, ja aikoi jälleen palata:
CPR1642 12. Sanoi hän sijs: yxi Adelsmies matcusti caucaiseen maacundaan idzellens
waldacunda ottaman ja aicoi taas palaita.
UT1548 12. Sanoi hen sis/ Yxi Kempi Mies matkusti caucaiseen Makundaan/ ottaman itzellens
Waldakunda/ ia iellenspalaiaman.
Sanoi hän siis/ Yksi kemppi
aatelis
mies matkusti kaukaiseen maakuntaan/ ottamaan itsellensä waltakuntaa/ ja jällens palajaman.
Ref2016NTSve 12. Så sa han: En man av ädel börd skulle resa bort till ett avlägset land för att
överta ett rike och sedan komma tillbaka.
13
TR Scriverer 13. καλέσας δὲ δέκα δούλους ἑαυτοῦ, ἔδωκεν αὐτοῖς δέκα μνᾶς, καὶ εἶπε
πρὸς αὐτούς, Πραγματεύσασθε ἕως ἔρχομαι.

Gr-East 13. καλέσας δὲ δέκα δούλους ἑαυτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς δέκα μνᾶς καὶ εἶπε πρὸς
αὐτούς· πραγματεύσασθε ἐν ᾧ ἔρχομαι.
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TKIS 13 Kutsuttuaan luokseen kymmenen palvelijaansa hän antoi heille kymmenen leiviskää ja
sanoi heille: 'Asioikaa näillä, kunnes tulen.'
FiSTLK2017 13. Hän kutsui luokseen kymmenen palvelijaansa, antoi heille kymmenen miinaa
[12] ja sanoi heille: 'Asioikaa näillä, kunnes tulen.'
Biblia1776 13. Niin hän kutsui tykönsä kymmenen palveliaansa ja antoi heille kymmenen
leiviskää, ja sanoi heille: tehkäät kauppaa niinkauvan kuin minä tulen.
CPR1642 13. Nijn hän cudzui tygöns kymmenen palweliatans ja andoi heille kymmenen
leiwiskätä ja sanoi heille: caupitcat nijn cauwan cuin minä palajan.
UT1548 13. Nin hen tygens cutzui Kymenen henen Paluelians/ ia annoi heille Kymenen Leiuiske/
ia sanoi heille/ Caupitcat nincauuan quin mine palaian.
Niin hän tyköns kutsui kymmenen hänen palwelijaansa/ ja antoi heille kymmenen leiwiskää/ ja sanoi
heille/ Kaupitkaat niinkauan kuin minä palajan.
Ref2016NTSve 13. Då kallade han till sig tio av sina tjänare och gav dem tio pund och sa till dem:
Gör affärer (med det här), tills jag kommer tillbaka.
14
TR Scriverer 14. οἱ δὲ πολῖται αὐτοῦ ἐμίσουν αὐτόν, καὶ ἀπέστειλαν πρεσβείαν ὀπίσω
αὐτοῦ, λέγοντες, Οὐ θέλομεν τοῦτον βασιλεῦσαι ἐφ’ ἡμᾶς.
Gr-East 14. οἱ δὲ πολῖται αὐτοῦ ἐμίσουν αὐτόν, καὶ ἀπέστειλαν πρεσβείαν ὀπίσω αὐτοῦ
λέγοντες· οὐ θέλομεν τοῦτον βασιλεῦσαι ἐφ’ ἡμᾶς.
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TKIS 14 Mutta hänen kansalaisensa vihasivat häntä ja lähettivät lähetystön hänen jälkeensä
sanomaan: 'Emme tahdo tämän hallitsevan meitä.'
FiSTLK2017 14. Mutta hänen kansalaisensa vihasivat häntä ja lähettivät lähettiläät hänen
jälkeensä sanomaan: 'Emme tahdo häntä kuninkaaksemme.'
Biblia1776 14. Mutta hänen kylänsä asujat vihasivat häntä, ja lähettivät sanansaattajat hänen
jälkeensä, sanoen: emme tahdo, että tämä meitä vallitsee.
CPR1642 14. Mutta hänen kyläläisens wihaisit händä ja lähetit sanoman hänen jälkens sanoden:
en me tahdo että sinä meitä wallidzet.
UT1548 14. Mutta henen Borgharins wihasit hende/ ia lehetit sanoman henen ielkins sanoden/
Emme me tahdho/ ette teme pite wallitzeman meiden ylitzem.
Mutta hänen borgharinsa
kylänläiset
wihasit häntä/ ja lähetit sanomaan hänen jälkeensä sanoen/ Emme me tahdo/ että tämä pitää
wallitseman meidän ylitsemme.
Ref2016NTSve 14. Men hans landsmän hatade honom och skickade sändebud efter honom och
sa: Vi vill inte att denne ska regera över oss.
15
TR Scriverer 15. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐπανελθεῖν αὐτὸν λαβόντα τὴν βασιλείαν, καὶ εἶπε

φωνηθῆναι αὐτῷ τοὺς δούλους τούτους, οἷς ἔδωκε τὸ ἀργύριον, ἵνα γνῷ τίς τί
διεπραγματεύσατο.
Gr-East 15. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐπανελθεῖν αὐτὸν λαβόντα τὴν βασιλείαν, καὶ εἶπε

φωνηθῆναι αὐτῷ τοὺς δούλους τούτους οἷς ἔδωκε τὸ ἀργύριον, ἵνα ἐπιγνῷ τίς τί
διεπραγματεύσατο.
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TKIS 15 Saatuaan kuninkuuden ja palattuaan hän käski kutsua eteensä ne palvelijat, joille hän oli
antanut rahan, saadakseen tietää, mitä kukin oli asioimisellaan hankkinut.
FiSTLK2017 15. Tapahtui, kun hän oli palannut takaisin ja ottanut kuninkuuden, että hän kutsui
eteensä ne palvelijat, joille hän oli antanut hopearahat tietääkseen, mitä kukin oli asioimisellaan
ansainnut.
Biblia1776 15. Ja tapahtui kuin hän palasi, sitte kuin hän sai valtakunnan, käski hän kutsua ne
palveliat tykönsä, joille hän oli rahansa antanut, tietääksensä, mitä kukin kaupallansa toimittanut
oli.
CPR1642 15. Ja tapahtui cosca hän palais sijtte cuin hän sai waldacunnan käski hän cudzua ne
palweliat tygöns joille hän oli rahans andanut tietäxens mitä cukin caupinnut oli.
UT1548 15. Ja se tapachtui coska hen palasi/ sijtte quin hen sai waldakunnan/ keski hen cutzu
ne Palueliat henen tygens/ ioille hen oli Rahan andanut/ Ette hen tiete sais/ mite cukin olis
caupinut.
Ja se tapahtui koska hän palasi/ siitä kuin hän sai waltakunnan/ käski hän kutsua ne palwelijat
hänen tykönsä/ joille hän oli rahan antanut/ ettää hän tietää saisi/ mitä kukin olisi kaupinnut.
Ref2016NTSve 15. Och det hände, när han kom tillbaka och hade fått riket, att han befallde de
tjänare som han hade gett pengarna åt, att komma till sig för att han skulle få veta vad var och en
hade tjänat genom sin handel.
16
TR Scriverer 16. παρεγένετο δὲ ὁ πρῶτος, λέγων, Κύριε, ἡ μνᾶ σου προσειργάσατο δέκα
μνᾶς.
Gr-East 16. παρεγένετο δὲ ὁ πρῶτος λέγων· κύριε, ἡ μνᾶ σου προσειργάσατο δέκα μνᾶς.
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TKIS 16 Ensimmäinen tuli esiin ja sanoi: 'Herra, leiviskäsi on tuottanut kymmenen leiviskää.'
FiSTLK2017 16. Ensimmäinen tuli esiin ja sanoi: 'Herra, sinun miinasi on tuottanut kymmenen
miinaa.'

Biblia1776 16. Niin tuli ensimäinen ja sanoi: herra, sinun leiviskäs on kymmenen leiviskää
kasvattanut.
CPR1642 16. Nijn tuli ensimäinen ja sanoi: Herra sinun leiwiskäs on kymmenen leiwiskätä
caswattanut.
UT1548 16. Nin tuli se Ensimeinen/ ia sanoi/ HERRA/ sinun Leiuiskes ombi kymenen Leiuiske
casuattanut.
Niin tuli se ensimmäinen/ ja sanoi/ HERRA/ sinun leiwiskäs ompi kymmenen leiwiskää kaswattanut.
Ref2016NTSve 16. Så kom den förste och sa: Herre, ditt pund har gett tio pund till.
17
TR Scriverer 17. καὶ εἶπεν αὐτῷ, Εὖ, ἀγαθὲ δοῦλε• ὅτι ἐν ἐλαχίστῳ πιστὸς ἐγένου, ἴσθι
ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω δέκα πόλεων.
Gr-East 17. καὶ εἶπεν αὐτῷ· εὖ, ἀγαθὲ δοῦλε! ὅτι ἐν ἐλαχίστῳ πιστὸς ἐγένου, ἴσθι
ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω δέκα πόλεων.
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TKIS 17 Hän sanoi hänelle: 'Hyvä on, hyvä palvelija. Koska olet ollut uskollinen vähimmässä,
olkoon sinulla valta kymmeneen kaupunkiin.
FiSTLK2017 17. Hän sanoi hänelle: 'Hyvä on, sinä hyvä palvelija; koska olet ollut uskollinen
vähimmässä, olkoon sinulla valta hallita kymmentä kaupunkia.'
Biblia1776 17. Ja hän sanoi hänelle: oikein, hyvä palvelia, ettäs vähässä olit uskollinen, sinulla
pitää valta kymmenen kaupungin päälle oleman.
CPR1642 17. Ja hän sanoi hänelle: oikein hywä palwelia ettäs wähäs olit uscollinen sinulla pitä
walda kymmenen Caupungin päällä oleman.
UT1548 17. Ja hen sanoi henelle/ Aha sine hyue paluelia/ ettes olit wähes wskolinen/ sinulla pite
oleman wallan kymenen Caupungin ylitze.
Ja hän sanoi hänelle/ Ahaa sinä hywä palwelija/ ettäs olit wähässä uskollinen/ sinulla pitää oleman
wallan kymmenen kaupungin ylitse.
Ref2016NTSve 17. Och han sa till honom: Bra, (du) gode tjänare. Eftersom du har varit trogen i
det lilla, ska du få regera över tio städer.

18 TR Scriverer 18. καὶ ἦλθεν ὁ δεύτερος, λέγων, Κύριε, ἡ μνᾶ σου, ἐποίησε πέντε μνᾶς.
Gr-East 18. καὶ ἦλθεν ὁ δεύτερος λέγων· κύριε, ἡ μνᾶ σου, ἐποίησε πέντε μνᾶς.
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TKIS 18 Toinen tuli ja sanoi: 'Herra, leiviskäsi on tuottanut viisi leiviskää.'
FiSTLK2017 18. Tuli toinen ja sanoi: 'Herra, sinun miinasi on tuottanut viisi miinaa.'
Biblia1776 18. Toinen myös tuli ja sanoi: herra, sinun leiviskäs on viisi leiviskää kasvattanut.
CPR1642 18. Toinen myös tuli ja sanoi: Herra sinun leiwiskäs on wijsi leiwiskä caswattanut.
UT1548 18. Se toinen mös tuli/ ia sanoi/ HERRA/ sinun Leiuiskes ombi casuattanut wijsi
Leiuiske.
Se toinen myös tuli/ ja sanoi/ HERRA/ sinun leiwiskäs ompi kaswattanut wiisi leiwiskää.
Ref2016NTSve 18. Och den andre kom och sa: Herre, ditt pund har gett fem pund.
19 TR Scriverer 19. εἶπε δὲ καὶ τούτῳ, Καὶ σὺ γίνου ἐπάνω πέντε πόλεων.
Gr-East 19. εἶπε δὲ καὶ τούτῳ· καὶ σὺ γίνου ἐπάνω πέντε πόλεων.
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TKIS 19 Niin hän sanoi tällekin: 'Ja sinä, hallitse viittä kaupunkia.' Vielä tuli yksi ja sanoi:
FiSTLK2017 19. Niin hän sanoi tällekin: 'Hallitse sinä viittä kaupunkia.'
Biblia1776 19. Niin hän myös sanoi hänelle: ole sinäkin viiden kaupungin haltia.
CPR1642 19. Hän sanoi hänelle: Ole sinäkin wijden Caupungin haldia.
UT1548 19. Sanoi hen mös henelle/ Ole sine mös widhen Caupungin Haltia.
Sanoi hän myös hänelle/ Ole sinä myös wiiden kaupungin haltija.
Ref2016NTSve 19. Och han sa också till honom: Och du ska få fem städer under dig.

20
TR Scriverer 20. καὶ ἕτερος ἦλθε, λέγων, Κύριε, ἰδού, ἡ μνᾶ σου, ἣν εἶχον ἀποκειμένην ἐν
σουδαρίῳ•
Gr-East 20. καὶ ἕτερος ἦλθε λέγων· κύριε, ἰδοὺ ἡ μνᾶ σου, ἣν εἶχον ἀποκειμένην ἐν
σουδαρίῳ.
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TKIS 20 "Herra, katso, tässä on leiviskäsi, jota olen säilyttänyt liinasessa.
FiSTLK2017 20. Sitten tuli eräs toinen ja sanoi: 'Herra, katso, tässä on sinun miinasi, jota olen
säilyttänyt liinassa.
Biblia1776 20. Ja kolmas tuli ja sanoi: herra, katso, tässä on sinun leiviskäs, joka minulla
hikiliinassa kätketty oli;
CPR1642 20. Ja colmas tuli ja sanoi: Herra: cadzo täsä on sinun leiwiskäs joca minulla hikilijnas
kätketty oli:
UT1548 20. Ja se Colmas tuli ia sanoi/ HERRA Catzo/ tesse ombi sinun Leiuiskes/ ioca minulla
oli ketketty Hikilinas/
Ja se kolmas tuli ja sanoi/ HERRA Katso/ tässä ompi sinun leiwiskäsi/ joka minulla oli kätketty
hikiliinassa/
Ref2016NTSve 20. Så kom en annan och sa: Herre, se (här är) ditt pund, som jag har förvarat i en
duk.
21
TR Scriverer 21. ἐφοβούμην γάρ σε, ὅτι ἄνθρωπος αὐστηρὸς εἶ• αἴρεις ὃ οὐκ ἔθηκας, καὶ
θερίζεις ὃ οὐκ ἔσπειρας.
Gr-East 21. ἐφοβούμην γάρ σε, ὅτι ἄνθρωπος αὐστηρὸς εἶ· αἴρεις ὃ οὐκ ἔθηκας, καὶ
θερίζεις ὃ οὐκ ἔσπειρας, καὶ συνάγεις ὅθεν οὐ διεσκόρπισας.
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TKIS 21 Sillä pelkäsin sinua, koska olet ankara mies. Sinä otat, mitä et ole talteen pannut ja
leikkaat, mitä et ole kylvänyt.’
FiSTLK2017 21. Sillä pelkäsin sinua, koska olet ankara mies: sinä otat, mitä et ole talteen pannut,
ja korjaat satoa siitä, mitä et ole kylvänyt.'
Biblia1776 21. Sillä minä pelkäsin sinua, ettäs kova mies olet; sinä otat, jota et tallelle pannut, ja
niität, jota et kylvänyt.
CPR1642 21. Sillä minä pelkäisin sinua ettäs cowa mies olet sinä otat jotas et pannut ja nijtät
cuin ets kylwänyt.
UT1548 21. Sille mine pelkesin sinua/ ettes olet coua Mies/ Sine otadh/ iotas ett pannut/ ia
nijtet/ quin ett sine kyluenyt.
Sillä minä pelkäsin sinua/ ettäs olet kowa mies/ Sinä otat/ jotas et pannut/ ja niität/ kuin et sinä
kylwänyt.
Ref2016NTSve 21. För jag var rädd för dig, eftersom du är en sträng man. Du tar ut vad du inte
har satt in och skördar vad du inte har sått.
22
TR Scriverer 22. λέγει δὲ αὐτῷ, Ἐκ τοῦ στόματός σου κρινῶ σε, πονηρὲ δοῦλε. ᾔδεις ὅτι
ἐγὼ ἄνθρωπος αὐστηρός εἰμι, αἴρων ὃ οὐκ ἔθηκα, καὶ θερίζων ὃ οὐκ ἔσπειρα•
Gr-East 22. λέγει αὐτῷ· ἐκ τοῦ στόματός σου κρινῶ σε, πονηρὲ δοῦλε. ᾔδεις ὅτι

ἄνθρωπος αὐστηρός εἰμι ἐγὼ, αἴρων ὃ οὐκ ἔθηκα, καὶ θερίζων ὃ οὐκ ἔσπειρα καὶ
συνάγων ὅθεν οὐ διεσκόρπισα.
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TKIS 22 (Mutta) hän sanoi hänelle: 'Oman sanasi mukaan minä sinut tuomitsen, paha palvelija.
Tiesit, että olen ankara mies ja otan, mitä en ole talteen pannut ja leikkaan, mitä en ole kylvänyt.
FiSTLK2017 22. Hän sanoi hänelle: 'Oman sanasi mukaan sinut tuomitsen, sinä paha palvelija.
Sinä tiesit minut ankaraksi mieheksi, joka otan, mitä en ole talteen pannut, ja korjaan satoa siitä,
mitä en ole kylvänyt.
Biblia1776 22. Hän sanoi hänelle: sinun suustas minä sinun tuomitsen, sinä paha palvelia, sinä
tiesit minun kovaksi mieheksi, joka otan, jota en minä tallelle pannut, ja leikkaan, jota en minä
kylvänyt:
CPR1642 22. Hän sanoi hänelle: sinun suustas minä sinun sinä paha palwelia duomidzen:
tiesitkös minun cowaxi miehexi joca otan jota en minä pannut ja leickan johonga en minä
kylwänyt:
UT1548 22. Sanoi hen henelle/ Sinun suustas mine domitzen sinun paha Paluelia/ Tiesikös ette
mine coua Mies olen/ ottaua iota em mine pannut/ ia leickaua quin em mine kyluenyt/
Sanoi hän hänelle/ Sinun suustasi minä tuomitsen sinun paha palwelija/ Tiesitkös että minä kowa
mies olen/ ottawa jota en minä pannut/ ja leikkaawa kuin en minä kylwänyt/
Ref2016NTSve 22. Och han sa till honom: Efter dina egna ord dömer jag dig, (du) onde tjänare. Du
visste att jag är en sträng man, som tar ut vad jag inte har satt in och skördar vad jag inte har
sått.
23
TR Scriverer 23. καὶ διατί οὐκ ἔδωκας τὸ ἀργύριόν μου ἐπὶ τὴν τράπεζαν, καὶ ἐγὼ ἐλθὼν
σὺν τόκῳ ἂν ἔπραξα αὐτὸ;
Gr-East 23. καὶ διατί οὐκ ἔδωκας τὸ ἀργύριόν μου ἐπὶ τὴν τράπεζαν, καὶ ἐγὼ ἐλθὼν σὺν
τόκῳ ἂν ἔπραξα αὐτὸ;
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TKIS 23 Miksi et antanut rahaani pankkiin, että olisin tultuani saanut periä sen korkoineen?'

FiSTLK2017 23. Miksi et siis antanut hopearahaani rahanvaihtajan pöytään, että tultuani olisin
saanut sen korkoineen?'
Biblia1776 23. Ja miksi et sinä antanut minun rahaani vaihetuspöydälle? ja minä olisin tultuani
sen kasvun kanssa jälleen saanut.
CPR1642 23. Ja mixet sinä andanut minun rahani waihetos pöydälle? Ja minä olisin tulduani sen
corgon cansa jällens saanut.
UT1548 23. Ja mixet sine andanut minun Rahani Jacopeudelle? Ja mine tultuani/ olisin sen
corghon cansa ylescandanut.
Ja mikset sinä antanut minun rahaani jakopöydälle? Ja minä tultuani/ olisin sen koron kanssa
ylöskantanut.
Ref2016NTSve 23. Varför satte du då inte in mina pengar i en bank så att jag hade kunnat få ut
dem med ränta när jag kom tillbaka?
24
TR Scriverer 24. καὶ τοῖς παρεστῶσιν εἶπεν, Ἄρατε ἀπ’ αὐτοῦ τὴν μνᾶν, καὶ δότε τῷ τὰς
δέκα μνᾶς ἔχοντι.
Gr-East 24. καὶ τοῖς παρεστῶσιν εἶπεν· ἄρατε ἀπ’ αὐτοῦ τὴν μνᾶν καὶ δότε τῷ τὰς δέκα
μνᾶς ἔχοντι.
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TKIS 24 Ja hän sanoi vieressä seisoville: 'Ottakaa häneltä pois leiviskä ja antakaa sille, jolla on
kymmenen leiviskää.'
FiSTLK2017 24. Hän sanoi vieressä seisoville: 'Ottakaa miina häneltä pois ja antakaa sille, jolla on
kymmenen miinaa.'
Biblia1776 24. Niin hän sanoi tykönä seisoville: ottakaat pois leiviskä häneltä, ja antakaat sille,
jolla kymmenen leiviskää on.
CPR1642 24. Nijn hän sanoi tykönä seisowille: ottacat pois se leiwiskä häneldä ja andacat sille
jolla kymmenen leiwiskätä on.
UT1548 24. Nin hen sanoi tykene seisouille/ Poisottacat se Leiuiske henelde/ ia andaca sille iolla
kymene' Leiuiske on.

Niin hän sanoi tykönä seisowille/ Pois ottakaat se leiwiskä häneltä/ ja antakaa sille jolla kymmenen
leiwiskää on.
Ref2016NTSve 24. Och han sa till dem som stod där bredvid: Ta pundet ifrån honom och ge (det)
åt honom som har tio pund.
25 TR Scriverer 25. καὶ εἶπον αὐτῷ, Κύριε, ἔχει δέκα μνᾶς.
Gr-East 25. καὶ εἶπον αὐτῷ· κύριε, ἔχει δέκα μνᾶς.
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TKIS 25 Mutta he sanoivat hänelle: 'Herra. hänellä on kymmenen leiviskää.'
FiSTLK2017 25. – He sanoivat hänelle: 'Herra, hänellä on jo kymmenen miinaa.' –
Biblia1776 25. Niin he sanoivat hänelle: herra, hänellä on kymmenen leiviskää.
CPR1642 25. Nijn he sanoit hänelle: Herra tällä on kymmenen leiwiskätä.
UT1548 25. Nin he sanoit henelle/ HERRA/ Henelle ombi kymene' Leiuiske.
Niin he sanoit hänelle/ HERRA/ Hänellä ompi kymmenen leiwiskää.
Ref2016NTSve 25. Då sa de till honom: Herre, han har tio pund.
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TR Scriverer 26. λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι παντὶ τῷ ἔχοντι δοθήσεται• ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος,
καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ.
Gr-East 26. λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι παντὶ τῷ ἔχοντι δοθήσεται, ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος καὶ ὃ
ἔχει ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ.
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TKIS 26 'Minäpä* sanon teille, että jokaiselle, jolla on, annetaan, mutta siltä jolla ei ole, (häneltä)
otetaan pois sekin, mikä hänellä on.

FiSTLK2017 26. 'Minä sanon teille: jokaiselle, jolla on, annetaan, mutta siltä, jolla ei ole, otetaan
pois sekin, mikä hänellä on.
Biblia1776 26. Sillä minä sanon teille, jolla on, hänelle pitää annettaman, ja häneltä, jolla ei ole,
sekin, mikä hänellä on, pitää otettaman pois.
CPR1642 26. Minä sanon teille: jolla on hänelle pitä annettaman: ja häneldä jolla ei ole sekin cuin
hänellä on pitä poisotettaman.
UT1548 26. Sille mine sanon teille/ Ette iolla ombi/ henelle pite annettaman. Ja henelde iolla ei
ole/ sekin quin henelle on/ pite poisotettaman.
Sillä minä sanon teille/ Että jolla ompi/ hänelle pitää annettaman. Ja häneltä jolla ei ole/ sekin kuin
hänellä on/ pitää pois otettaman.
Ref2016NTSve 26. (Ja), men jag säger er, att var och en som har ska få, men från den som inte
har, från honom ska tas också det han har.
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TR Scriverer 27. πλὴν τοὺς ἐχθρούς μου ἐκείνους, τοὺς μὴ θελήσαντάς με βασιλεῦσαι ἐπ’
αὐτούς, ἀγάγετε ὧδε, καὶ κατασφάξατε ἔμπροσθέν μου.
Gr-East 27. πλὴν τοὺς ἐχθρούς μου ἐκείνους, τοὺς μὴ θελήσαντάς με βασιλεῦσαι ἐπ’
αὐτοὺς, ἀγάγετε ὧδε καὶ κατασφάξατε αὐτοὺς ἔμπροσθέν μου.
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TKIS 27 Mutta ne viholliseni, jotka eivät tahtoneet minun hallitsevan heitä, tuokaa tänne ja
teloittakaa edessäni.'"
FiSTLK2017 27. Mutta viholliseni, jotka eivät tahtoneet minua kuninkaakseen, tuokaa tänne ja
teurastakaa edessäni.'"
Biblia1776 27. Kuitenkin ne minun viholliseni, jotka ei tahtoneet minun antaa vallita heitä, tuokaat
tänne ja mestatkaa heitä minun edessäni.
CPR1642 27. Sijttekin ne minun wiholliseni jotca ei tahtonet minun anda wallita heitäns tuocat
tänne ja mestacat heitä täsä minun nähteni.
UT1548 27. Sijttekin ne minun Wiholisen iotca ei tachtonut minun wallita heiden ylitzens/
edhestocat tenne ia mestatcat heite tesse minun edesen.

Sittenkin ne minun wihollisen jotka ei tahtonut minun wallita heidän ylitsensä/ edestuokaat tänne ja
mestatkaa heitä tässä minun edessäni.
Ref2016NTSve 27. Men dessa mina fiender som inte ville att jag skulle regera över dem, för hit
dem och döda (dem) här inför mig.
28 TR Scriverer 28. Καὶ εἰπὼν ταῦτα, ἐπορεύετο ἔμπροσθεν, ἀναβαίνων εἰς Ἱεροσόλυμα.
Gr-East 28. Καὶ εἰπὼν ταῦτα ἐπορεύετο ἔμπροσθεν ἀναβαίνων εἰς Ἱεροσόλυμα.
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TKIS 28 Tämän sanottuaan Hän kulki edellä vaeltaen ylös Jerusalemiin.
FiSTLK2017 28. Tämän sanottuaan hän kulki edellä vaeltaen ylös Jerusalemiin.

Biblia1776 28. Ja kuin hän nämät puhunut oli, meni hän edellä ja vaelsi ylös Jerusalemia päin.
CPR1642 28. Ja cuin hän nämät puhunut oli meni hän cohdastans ja waelsi ylös Jerusalemi päin.
UT1548 28. Ja quin hen nämet puhunut oli/ meni hen cohdastans ia yleswaelsi Jerusalemin pein.
Ja kuin hän nämät puhunut oli/ meni hän kohdastansa ja ylös waelsi Jerusalemiin päin.
Ref2016NTSve 28. Då Jesus hade sagt detta, gick han framför de andra upp till Jerusalem.
29
TR Scriverer 29. Καὶ ἐγένετο ὡς ἤγγισεν εἰς Βηθφαγὴ καὶ Βηθανίαν πρὸς τὸ ὄρος τὸ
καλούμενον ἐλαιῶν, ἀπέστειλε δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ,
Gr-East 29. Καὶ ἐγένετο ὡς ἤγγισεν εἰς Βηθσφαγὴ καὶ Βηθανίαν πρὸς τὸ ὄρος τὸ
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TKIS 29 Ja tapahtui, kun Hän tuli lähelle Beetfagea ja Betaniaa sille vuorelle, jota kutsutaan
Öljyvuoreksi, että Hän lähetti kaksi opetuslastaan
FiSTLK2017 29. Tapahtui, kun hän tuli lähelle Beetfagea ja Betaniaa, sille vuorelle, jonka nimenä
on Öljymäki, että hän lähetti kaksi opetuslastaan
Biblia1776 29. Ja tapahtui, kuin hän lähestyi Betphagea ja Betaniaa, ja tuli sen vuoren tykö, joka
öljymäeksi kutsutaan kutsutaan, lähetti hän kaksi opetuslapsistansa,
CPR1642 29. JA tapahdui cosca hän lähestyi Bethphaget ja Bethaniat ja tuli Öljymäen tygö lähetti
hän caxi Opetuslastans:
UT1548 29. JA se tapactui/ coska hen lehestui Betphagin ia Bethanian/ ia tuli sen Öliomäen tyge/
lehetti hen caxi Opetuslastans ia sanoi/
Ja se tapahtui/ koska hän lähestyi Betphagin ja Bethanian/ ja tuli sen Öljymäen tykö/ lähetti hän
kaksi opetuslastansa ja sanoi/
Ref2016NTSve 29. Och det hände, att när han kom nära Betfage och Betania vid det berg som
kallas Oljeberget, skickade han iväg två av sina lärjungar
30
TR Scriverer 30. εἰπών, Ὑπάγετε εἰς τὴν κατέναντι κώμην• ἐν ᾗ εἰσπορευόμενοι εὑρήσετε
πῶλον δεδεμένον, ἐφ’ ὃν οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ἐκάθισε• λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε.
Gr-East 30. εἰπών· Ὑπάγετε εἰς τὴν κατέναντι κώμην, ἐν ᾗ εἰσπορευόμενοι εὑρήσετε
πῶλον δεδεμένον, ἐφ’ ὃν οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ἐκάθισε· λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε.
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TKIS 30 sanoen: "Menkää vastapäätä olevaan kylään, niin sinne tullessanne löydätte sidottuna
varsan, jonka selässä yksikään ihminen ei ole vielä istunut. Päästäkää se ja tuokaa mukananne.
FiSTLK2017 30. sanoen: "Menkää edessä olevaan kylään, sinne tullessanne löydätte sidottuna
varsan, jonka selässä ei ole vielä istunut yksikään ihminen. Päästäkää se ja tuokaa.
Biblia1776 30. Sanoen: menkäät kylään, joka on teidän edessänne, ja kuin te siihen tulette sisälle,
niin te löydätte varsan sidottuna, jonka päällä ei yksikään ihminen koskaan istunut ole:

päästäkäät se ja tuokaat tänne.
CPR1642 30. Ja sanoi: Mengät kylän joca on teidän edesän ja cuin te sijhen tuletta nijn te
löydätte warsan sidottuna jonga päällä ei yxikän ihminen coscan istunut ole päästäkät se ja
tuocat tänne.
UT1548 30. Menget sihen Kylen/ ioca teiden edhesen on/ ia quin te siselle tulett/ nin te leudhet
Asin warsan sidhottuna/ ionga päle eikengen Inhimisist coskan istunut ole/ pesteket se/ ia
toocat tenne.
Menkäät siihen kylään/ joka teidän edessäni on/ ja kuin te sisälle tulette/ niin te löydätte aasin
warsan sidottuna/ jonka päälä ei kenkään ihmisistä koskaan istunut ole/ päästäkäät se/ ja tuokaat
tänne.
Ref2016NTSve 30. och sa: Gå in i byn som ligger rakt framför (er). Och när ni kommer in där ska
ni finna ett åsneföl bundet, som ingen människa ännu har suttit på. Lös det och led (hit det).
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TR Scriverer 31. καὶ ἐάν τις ὑμᾶς ἐρωτᾷ, Διατί λύετε; οὕτως ἐρεῖτε αὐτῷ ὅτι Ὁ Κύριος
αὐτοῦ χρείαν ἔχει.
Gr-East 31. καὶ ἐάν τις ὑμᾶς ἐρωτᾷ, διατί λύετε; οὕτως ἐρεῖτε αὐτῷ, ὅτι ὁ Κύριος αὐτοῦ
χρείαν ἔχει.
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TKIS 31 Jos joku kysyy teiltä: 'Miksi päästätte sen', sanokaa (hänelle) näin: 'Herra tarvitsee sitä.'"
FiSTLK2017 31. Jos joku kysyy teiltä: 'Miksi päästätte sen?' sanokaa näin: 'Herra tarvitsee sitä.'"
Biblia1776 31. Ja jos joku teiltä kysyy: miksi te sitä päästätte? niin sanokaat hänelle: Herra tätä
tarvitsee.
CPR1642 31. Ja jos jocu teille kysy: mixi te sitä päästätte? nijn sanocat hänelle: HERra tätä
tarwidze.
UT1548 31. Ja ios iocu teille kysypi/ Mixi te site pestette/ Nin sanocat henelle/ Ette HERRA täte
taruitze.
Ja jos joku teiltä kysyypi/ Miksi te sitä päästätte/ Niin sanokaat hänelle/ Että HERRA tätä tarwitsee.
Ref2016NTSve 31. Och om någon frågar er varför ni löser (det), så ska ni säga till honom: För att
Herren behöver det.

32 TR Scriverer 32. ἀπελθόντες δὲ οἱ ἀπεσταλμένοι εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς.
Gr-East 32. ἀπελθόντες δὲ οἱ ἀπεσταλμένοι εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς, ἑστῶτα τὸν
πῶλον·
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TKIS 32 Lähetetyt menivät ja havaitsivat niin olevan kuin Hän oli heille sanonut.

FiSTLK2017 32. Lähetetyt menivät ja havaitsivat niin olevan, kuin hän oli heille sanonut.
Biblia1776 32. Niin lähetetyt menivät ja löysivät niinkuin hän oli heille sanonut.
CPR1642 32. Nijn lähetetyt menit ja löysit nijncuin hän oli heille sanonut.
UT1548 32. Nin ne lehätetyt menit/ ia leusit ninquin hen oli heille sanonut.
Niin ne lähetetyt menit/ ja löysit niinkuin hän oli heille sanonut.
Ref2016NTSve 32. Så gick de som hade blivit sända iväg, och de fann att det var så som han
hade sagt dem.
33
TR Scriverer 33. λυόντων δὲ αὐτῶν τὸν πῶλον, εἶπον οἱ κύριοι αὐτοῦ πρὸς αὐτούς, Τί
λύετε τὸν πῶλον;
Gr-East 33. λυόντων δὲ αὐτῶν τὸν πῶλον εἶπον οἱ κύριοι αὐτοῦ πρὸς αὐτούς· Τί λύετε
τὸν πῶλον;
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TKIS 33 Heidän päästäessään varsaa, sen omistajat sanoivat heille: "Miksi päästätte varsan'?"
FiSTLK2017 33. Heidän päästäessään varsaa sen omistajat sanoivat heille: "Miksi päästätte
varsan?"
Biblia1776 33. Kuin he nyt päästivät varsaa, sanoi sen isäntä heille: miksi te päästätte varsaa?

CPR1642 33. Cosca he nyt päästit warsa sanoi sen isändä heille: mixi te päästätte warsa:
UT1548 33. Coska he nyt pästit Warsa/ sanoi henen Herrans heille/ Mixi te pästette Warsa?
Koska he nyt päästit warsan/ sanoi hänen Herransa heille/ Miksi te päästätte warsan?
Ref2016NTSve 33. Och när de löste fölet, sa dess ägare till dem: Varför löser ni fölet?
34 TR Scriverer 34. οἱ δὲ εἶπον, Ὁ Κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει.
Gr-East 34. οἱ δὲ εἶπον ὅτι Ὁ Κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει.
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TKIS 34 He vastasivat: "Herra tarvitsee sitä."
FiSTLK2017 34. He sanoivat: "Herra tarvitsee sitä."
Biblia1776 34. Vaan he sanoivat: Herra tätä tarvitsee.
CPR1642 34. He sanoit: HERra tätä tarwidze.
UT1548 34. Nin he sanoit/ Sille ette HERRA site taruitze.
Niin he sanoi/ Sillä että HERRA sitä tarwitsee.
Ref2016NTSve 34. Då sa de: Herren behöver det.
35
TR Scriverer 35. καὶ ἤγαγον αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν• καὶ ἐπιρρίψαντες ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια
ἐπὶ τὸν πῶλον, ἐπεβίβασαν τὸν Ἰησοῦν.
Gr-East 35. καὶ ἤγαγον αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἐπιρίψαντες ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια ἐπὶ
τὸν πῶλον ἐπεβίβασαν τὸν Ἰησοῦν.
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TKIS 35 Niin he veivät sen Jeesuksen luo ja heitettyään vaatteensa varsan selkään, he nostivat
Jeesuksen niitten päälle.

FiSTLK2017 35. He veivät sen Jeesuksen luo ja heittivät viittansa varsan selkään ja asettivat
Jeesuksen niiden päälle.
Biblia1776 35. Ja he veivät sen Jesuksen tykö, ja panivat vaatteensa varsan päälle, ja istuttivat
Jesuksen se päälle.
CPR1642 35. Ja he weit sen Jesuxen tygö ja panit waattens warsan päälle ja istutit Jesuxen sen
päälle.
UT1548 35. Ja he weit sen Iesusen tyge/ ia panit heiden waattens Warsan päle/ ia istutit Iesusen
sen päle.
Ja he weit sen Jesuksen tykö/ ja panit heidän waatteensa warsan päälle/ ja istutit Jesuksen sen
päälle..
Ref2016NTSve 35. Och de ledde det till Jesus och lade sina kläder på fölet och satte Jesus på
(det).
36 TR Scriverer 36. πορευομένου δὲ αὐτοῦ, ὑπεστρώννυον τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ.
Gr-East 36. πορευομένου δὲ αὐτοῦ ὑπεστρώννυον τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ.
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ὁδῷ
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TKIS 36 Hänen kulkiessaan ihmiset* levittivät vaatteensa tielle.
FiSTLK2017 36. Hänen kulkiessaan kansa levitti viittansa tielle.
Biblia1776 36. Ja kuin hän matkusti, levittivät he vaatteensa tielle.
CPR1642 36. Ja cosca hän matcusti lewitit he waattens tielle.
UT1548 36. Quin hen nyt meni/ leuitit he heiden waattens tielle.
Kuin hän nyt meni/ lewitit he heidän waatteensa tielle.
Ref2016NTSve 36. Och där han red fram bredde de ut sina kläder på vägen.
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TR Scriverer 37. ἐγγίζοντος δὲ αὐτοῦ ἤδη πρὸς τῇ καταβάσει τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν,

ἤρξαντο ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν χαίροντες αἰνεῖν τὸν Θεὸν φωνῇ μεγάλῃ περὶ
πασῶν ὧν εἶδον δυνάμεων,

Gr-East 37. ἐγγίζοντος δὲ αὐτοῦ ἤδη πρὸς τῇ καταβάσει τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν ἤρξαντο

ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν χαίροντες αἰνεῖν τὸν Θεὸν φωνῇ μεγάλῃ περὶ πασῶν ὧν
εἶδον δυνάμεων
ἐγγίζοντος
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G3735
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G537 G3588 G4128 G3588
G3588 G1636
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G3101
G5463
G134
G3588 G2316 G5456
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G4012 G3956 G3739 G1492
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suureen/ suureen ääneen
kaikista
näkemistään voimateoista
TKIS 37 Hänen jo lähestyessään Öljyvuoren rinnettä alkoi koko opetuslasten joukko iloiten kiittää
Jumalaa kovalla äänellä kaikista voimateoista, joita olivat nähneet,
FiSTLK2017 37. Kun hän jo oli lähellä laskeutuen Öljymäeltä, koko opetuslasten joukko alkoi
iloiten kiittää Jumalaa suurella äänellä kaikista voimallisista teoista, jotka he olivat nähneet,
Biblia1776 37. Ja kuin hän jo lähestyi menemään alas Öljymäeltä, rupesi koko opetuslasten
joukko iloiten kiittämään Jumalaa suurella äänellä kaikistä niistä voimallisista töistä, jotka he
nähneet olivat,
CPR1642 37. Ja cuin hän jo lähestyi ja waelsi Öljymäeldä alaspäin rupeis coco Opetuslasten
joucko iloiten kijttämän Jumalata suurella änellä caiken woiman tähden cuin he nähnet olit
sanoden:
UT1548 37. Ja quin he' io lehestui/ ia waelsi alaspein öliomäelde/ rupeis coko Opetuslaste'
Joucko iloiten kijtteme' Jumalata swrella änelle caikein auwuin ylitze iotca he nähnyet olit
sanode'/
Ja kuin hän jo lähestyi/ ja waelsi alaspäin Öljymäeltä/ rupes koko opetuslasten joukko iloiten
kiittämään Jumalata suurella äänellä kaikkein awuin ylitse jotka he nähneet olit sanoen/
Ref2016NTSve 37. Och då han var nära sluttningen av Oljeberget, började hela lärjungaskaran i
sin glädje prisa Gud med hög röst för alla de underverk som de hade sett,
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TR Scriverer 38. λέγοντες, Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος βασιλεὺς ἐν ὀνόματι Κυρίου• εἰρήνη
ἐν οὐρανῷ, καὶ δόξα ἐν ὑψίστοις.
Gr-East 38. λέγοντες· Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος βασιλεὺς ἐν ὀνόματι Κυρίου· εἰρήνη ἐν
οὐρανῷ καὶ δόξα ἐν ὑψίστοις.
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legontes eulogēmenos ho
onomati Kyriou
G2127
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korkeuksissa
TKIS 38 ja he sanoivat: "Siunattu Hän, joka tulee, Kuningas Herran nimessä! Rauha taivaassa ja
kunnia korkeuksissa!"
FiSTLK2017 38. sanoen: "Siunattu olkoon hän, joka tulee, Kuningas Herran nimessä. Rauha
taivaassa ja kunnia korkeuksissa!"
Biblia1776 38. Sanoen: siunattu olkoon se, joka tulee, kuningas Herran nimeen! rauha taivaassa ja
kunnia korkeuksissa!
CPR1642 38. Siunattu olcon se joca HERran Nimeen Cuningasna tule Rauha Taiwahas ja cunnia
corkeuxes.
UT1548 38. Hyuestisiugnattu olcon se ioca Kuningaxi tuli HErra' Nimeen Rauha olcohon
Taiuahas/ ia Cunnia Corckiuxes.
Hywästi siunattu olkoon se joka kuninkaaksi tuli Herran nimeen. Rauha olkoon taiwaassa/ ja kunnia
korkeuksissa.
Ref2016NTSve 38. och sa: Välsignad (är) Konungen som kommer i Herrens namn. Frid i himlen
och ära i höjden!
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TR Scriverer 39. Καί τινες τῶν Φαρισαίων ἀπὸ τοῦ ὄχλου εἶπον πρὸς αὐτόν, Διδάσκαλε,
ἐπιτίμησον τοῖς μαθηταῖς σου.
Gr-East 39. καί τινες τῶν Φαρισαίων ἀπὸ τοῦ ὄχλου εἶπον πρὸς αὐτόν· Διδάσκαλε,
ἐπιτίμησον τοῖς μαθηταῖς σου.

καί
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εἶπον

πρὸς

αὐτόν
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G3588 G5330
G2036 G4314 G846
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mutta muutamat
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σου

mathētais
sou
didaskale epitimēson tois
G2008
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G1320
G4675
Opettaja nuhtele
opetuslapsiasi sinun
TKIS 39 Muutamat fariseukset kansanjoukosta sanoivat Hänelle: "Opettaja, nuhtele
opetuslapsiasi."
FiSTLK2017 39. Muutamat fariseukset kansanjoukosta sanoivat hänelle: "Opettaja, nuhtele
opetuslapsiasi."
Biblia1776 39. Ja muutamat Pharisealaisista kansan seasta sanoivat hänelle: Mestari, nuhtele
opetuslapsias.
CPR1642 39. Ja muutamat Phariseuxist jotca Canssan seas olit sanoit hänelle: Mestari aseta
Opetuslapses.
UT1548 39. Ja mutomat Phariseusist iotca olit Canssan seas sanoit henelle/ Mestari/ Aseta
sinun Opetuslapses.
Ja muutamat phariseuksista jotka olit kansan seas sanoit hänelle/ Mestari/ Aseta sinun
opetuslapsesi.
Ref2016NTSve 39. Och några fariseer i folkmassan sa till honom: Mästare, tillrättavisa dina
lärjungar.
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TR Scriverer 40. καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Λέγω ὑμῖν ὅτι, ἐὰν οὗτοι σιωπήσωσιν, οἱ
λίθοι κεκράξονται.
Gr-East 40. καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν οὗτοι σιωπήσωσιν, οἱ λίθοι
κεκράξονται.
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ὅτι
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apokritheis eipen autois legō
kai
hymin hoti
ean
houtoi siōpēsōsin oi
G2532 G611
G3588
G2036 G846 G3004 G5213 G3754 G1437 G3778 G4623
jos
nämä olisivat vaiti
mutta Hän vastasi sanoen heille sanon teille että

λίθοι κεκράξονται
lithoi kekraksontai
G3037 G2896
kivet huutaisivat

TKIS 40 Hän vastasi ja sanoi (heille): "Sanon teille, että jos nämä olisivat vaiti, niin kivet
huutaisivat."

FiSTLK2017 40. Mutta hän vastasi ja sanoi: "Sanon teille: jos nämä olisivat vaiti, kivet huutaisivat."
Biblia1776 40. Ja hän vastaten sanoi heille: minä sanon teille: jos nämät vaikenevat, niin kivet
pitää huutaman.
CPR1642 40. Hän wastais ja sanoi heille: Minä sanon teille: jos nämät waickenewat nijn kiwet
pitä huutaman.
UT1548 40. Hen wastasi ia sanoi heille/ Mine sanon teille/ Jos nämet waickeneuat/ cocta Kiuet
pite hutaman.
Hän wastasi ja sanoi heille/ Minä sanoin teille/ Jos nämät waikenewat/ kohta kiwet pitää
huutaman.
Ref2016NTSve 40. Men han svarade och sa till dem: Jag säger er, att om de tiger, ska stenarna
ropa.
41 TR Scriverer 41. Καὶ ὡς ἤγγισεν, ἰδὼν τὴν πόλιν, ἔκλαυσεν ἐπ’ αὐτῇ,
Gr-East 41. καὶ ὡς ἤγγισεν, ἰδὼν τὴν πόλιν ἔκλαυσεν ἐπ’ αὐτῇ, λέγων
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ὡς
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kai
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kaupungin Hän itki
TKIS 41 Kun Hän tuli lähelle ja näki kaupungin, Hän itki sitä

FiSTLK2017 41. Kun hän tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, hän itki sitä
Biblia1776 41. Ja kuin hän lähemmä tuli, katsoi hän kaupungin päälle, itki häntä,
CPR1642 41. JA cuin hän lähemmä tuli cadzoi hän Caupungin päälle itki händä ja sanoi:
UT1548 41. Ja quin hen lehestui/ catzoi hen Caupungin päle/ ia idki henen ylitzens ia sanoi/
Ja kuin hän lähestyi/ katsoi hän kaupungin päälle/ ja itki hänen ylitsensä ja sanoi/
Ref2016NTSve 41. Och när han kom närmare såg han staden och grät över den
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TR Scriverer 42. λέγων ὅτι Εἰ ἔγνως καὶ σύ, καί γε ἐν τῇ ἡμέρᾳ σου ταύτῃ, τὰ πρὸς
εἰρήνην σου• νῦν δὲ ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου.
Gr-East 42. ὅτι Εἰ ἔγνως καὶ σὺ καὶ γε ἐν τῇ ἡμέρᾳ σου ταύτῃ, τὰ πρὸς εἰρήνην σου! νῦν
δὲ ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου·
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silmiltäsi sinun
TKIS 42 ja sanoi: "Jospa tietäisit sinäkin (edes) tänä päivänäsi,* mikä rauhaasi sopii! Mutta nyt se
on salattuna silmiltäsi.
FiSTLK2017 42. ja sanoi: "Jospa tietäisit sinäkin tänä päivänä, mitä rauhaasi kuuluu! Mutta nyt se
on silmiltäsi salattu.
Biblia1776 42. Ja sanoi: jos sinäkin tietäisit, niin sinä ajattelisit tosin tällä sinun ajallas, mitä sinun
rauhaas sopis. Mutta nyt ovat ne kätketyt sinun silmäis edestä.
CPR1642 42. Jos sinäkin tiedäisit nijns ajattelisit tosin tällä sinun ajallas mitä sinun rauhas sopis.
Mutta nyt owat ne kätketyt sinun silmäis edestä.
UT1548 42. O ios sinekin tiedeisit/ nin sine aijattelisit telle tosin aijallas/ mitke sinun Rauhaas
sopis. Mutta nyt ne ouat ketketyt sinun silmeis edest.
Oi jos sinäkin tietäisit/ niin sinä ajattelisit tällä tosin ajallasi/ mitkä sinun rauhaasi sopisi. Mutta nyt
ne owat kätketyt sinun silmäisi edestä.
Ref2016NTSve 42. och sa: Om åtminstone på denna din dag, också du hade förstått vad (som
tillhör) din frid! Men nu är det dolt för dina ögon.
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TR Scriverer 43. ὅτι ἥξουσιν ἡμέραι ἐπὶ σέ, καὶ περιβαλοῦσιν οἱ ἐχθροί σου χάρακά σοι,
καὶ περικυκλώσουσί σε, καὶ συνέξουσί σε πάντοθεν,
Gr-East 43. ὅτι ἥξουσιν ἡμέραι ἐπὶ σὲ καὶ περιβαλοῦσιν οἱ ἐχθροί σου χάρακά σοι καὶ
περικυκλώσουσί σε καὶ συνέξουσί σε πάντοθεν,
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piirittävät
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joka puolelta
TKIS 43 Sillä sinulle tulevat päivät, jolloin vihollisesi sinut vallilla saartavat ja piirittävät sinut ja
ahdistavat sinua joka puolelta
FiSTLK2017 43. Sillä sinulle tulevat ne päivät, jolloin sinun vihollisesi sinut saartavat vallilla ja
piirittävät sinut ja ahdistavat sinua joka puolelta;
Biblia1776 43. Sillä ne päivät pitää tuleman sinun ylitses, että sinun vihollises skantsaavat sinun,
ja ympäri piirittävät sinun, ja ahdistavat sinun joka kulmalta,
CPR1642 43. Sillä ne päiwät pitä tuleman sinun ylidzes että sinun wihollises scandzawat sinun ja
pijrittäwät sinun:
UT1548 43. Sille ette ne peiuet pite tuleman sinun ylitzes/ ette sinun Wiholises
ymberinskantzauat sinun/ ia piriteuet sinun/
Sillä että ne päiwät pitää tuleman sinun ylitsesi/ että sinun wihollisesi ympäriinsä skantsaawat
wallilla saartawat
sinun/ ja piirittäwät sinun/
Ref2016NTSve 43. För den tid ska komma över dig, när dina fiender ska kasta upp en
belägringsvall runt dig och omringa dig och ansätta dig från alla sidor.
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TR Scriverer 44. καὶ ἐδαφιοῦσί σε καὶ τὰ τέκνα σου ἐν σοί, καὶ οὐκ ἀφήσουσιν ἐν σοί
λίθον ἐπὶ λίθῳ• ἀνθ’ ὧν οὐκ ἔγνως τὸν καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς σου.
Gr-East 44. καὶ ἐδαφιοῦσί σε καὶ τὰ τέκνα σου ἐν σοί, καὶ οὐκ ἀφήσουσιν ἐν σοί λίθον
ἐπὶ λίθῳ, ἀνθ’ ὧν οὐκ ἔγνως τὸν καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς σου.
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TKIS 44 ja kukistavat maan tasalle sinut lapsinesi,* eivätkä jätä sinuun kiveä kiven päälle sen
vuoksi, ettet tuntenut etsikkoaikaasi."
FiSTLK2017 44. ja he kukistavat sinut maan tasalle ja lapsesi, jotka sinussa ovat, eivätkä jätä
sinuun kiveä kiven päälle, sen tähden ettet tuntenut tilintekosi aikaa."
Biblia1776 44. Ja maahan tasoittavat sinun ja sinun lapses, jotka sinussa ovat, ja ei jätä sinussa
kiveä kiven päälle; ettet etsikkos aikaa tuntenut.
CPR1642 44. Ja ahdistawat sinun jocaculmalda ja maahan tasoittawat sinun ja sinun lapses
jotca sinus owat ja ei jätä sinus kiwe kiwen päälle ettes sinun edzickos aica tundenut.
UT1548 44. ia ahdistauat sinun iocakulmalda/ ia mahan tasoittauat sinun/ ia sinun Lapses/ iotca
sinus ouat/ Ja eiuet iäte sinus Kiue Kiuen päle/ senwoxi ettet sine tundenut sinun Etzikos aica.
ja ahdistawat sinun joka kulmalta/ ja maahan tasoittawat sinun/ ja sinun lapsesi/ jotka sinussa
owat/ Ja eiwät jätä sinussa kiweä kiwen päälle/ sen wuoksi ettet sinä tuntenut sinun etsikkosi
aikaa.
Ref2016NTSve 44. Och de ska slå dig och dina barn i dig till marken, och de ska inte lämna kvar i
dig sten på sten, därför att du inte kände den tid då du var besökt.
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TR Scriverer 45. Καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερόν, ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας ἐν αὐτῷ
καὶ ἀγοράζοντας,
Gr-East 45. Καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας ἐν αὐτῷ καὶ

ἀγοράζοντας
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αὐτῷ καὶ

εἰς

τὸ

ἱερόν

ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς
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G1722 G846 G2532 G59
siellä ja
ostajia

TKIS 45 Mentyään pyhäkköön Hän alkoi ajaa ulos niitä, jotka (siellä) myivät (ja ostivat),
FiSTLK2017 45. Hän meni pyhäkköön ja rupesi ajamaan myyjiä ja ostajia ulos
Biblia1776 45. Ja hän meni sisälle templiin, rupesi ajamaan siitä ulos ostajia ja myyjiä,
CPR1642 45. JA hän meni Templijn rupeis ajaman ulos ostaita ja myypiä sanoden: kirjoitettu on:
UT1548 45. Ja hen Templin siselkeui/ rupeis wlosaijaman henes Ostauit ia Myypie/ sanoden
heille/ Kirioitettu ombi.
Ja hän templiin sisälle käwi/ rupesi ulos ajamaan hänessä ostawia ja myywiä/ sanoen heille/
kirjoitettu ompi.
Ref2016NTSve 45. Så gick han in i templet (och) började driva ut dem som sålde och köpte där
inne
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TR Scriverer 46. λέγων αὐτοῖς, Γέγραπται, Ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς ἐστίν• ὑμεῖς δὲ
αὐτὸν ἐποιήσατε σπήλαιον λῃστῶν.
Gr-East 46. λέγων αὐτοῖς· Γέγραπται ὅτι ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς ἐστιν· ὑμεῖς δὲ
αὐτὸν ἐποιήσατε σπήλαιον λῃστῶν.
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G3004 G846 G1125
G3588 G3624 G3450 G3624 G4335
G2076 G5210
mutta te
sanoen heille on kirjoitettu
huoneeni minun huone rukouksen on

δὲ

αὐτὸν ἐποιήσατε

σπήλαιον λῃστῶν

de
auton epoiēsate
spēlaion
G1161 G846 G4160
G4693
siitä olette tehneet luolan

lēstōn
G3027
rosvojen/ rosvojen luolan

TKIS 46 ja sanoi heille: "On kirjoitettu: 'Minun huoneeni on* rukoushuone', mutta te olette tehneet
siitä ryövärien luolan."
FiSTLK2017 46. ja sanoi heille: "Kirjoitettu on: 'Minun huoneeni on oleva rukoushuone', mutta te
olette tehneet siitä ryövärien luolan."

Biblia1776 46. Sanoen heille: kirjoitettu on: minun huoneeni on rukoushuone; mutta te olette sen
tehneet ryövärien luolaksi.
CPR1642 46. Minun huonen on Rucoushuone mutta te oletta sen tehnet ryöwäritten luolaxi.
UT1548 46. Minun Honen ombi yxi Rucoushone/ Mutta te oletta sen tehnyet Röueriten Lolaxi.
Minun huoneen ompi yksi rukoushuone/ Mutta te olette sen tehneet ryöwärien luolaksi.
Ref2016NTSve 46. och sa till dem: Det står skrivet: Mitt hus är ett bönehus, men ni har gjort det
till ett rövarnäste.
47
TR Scriverer 47. καὶ ἦν διδάσκων τὸ καθ’ ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ• οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
γραμματεῖς ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι, καὶ οἱ πρῶτοι τοῦ λαοῦ•
Gr-East 47. Καὶ ἦν διδάσκων τὸ καθ’ ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ· οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
γραμματεῖς ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι καὶ οἱ πρῶτοι τοῦ λαοῦ,

καὶ

ἦν

διδάσκων

τὸ

καθ’

ἡμέραν ἐν

τῷ

ἱερῷ·

οἱ

δὲ

kai
ēn
didaskōn
to
hēmeran en
tō
oi
de
kath
hierō
G2532 G2258 G1321
G3588 G2596 G2250
G1722 G3588 G2411
G3588 G1161
ja
päivittäin
pyhäkössä
ja
Hän oli opettamassa

ἀρχιερεῖς καὶ

οἱ

γραμματεῖς

ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι

καὶ

οἱ

oi
grammateis edzētoun auton apolesai
kai
oi
archiereis kai
G749
G2532 G3588 G1122
G846 G622
G2212
G2532 G3588
ylipapit
ja
kirjanoppineet väijyivät Häntä tappaakseen ja

τοῦ
λαοῦ·
prōtoi
laou
tou
G4413
G3588 G2992
kansan/ kansan ensimmäiset
ensimmäiset
πρῶτοι

TKIS 47 Hän opetti joka päivä pyhäkössä. Mutta ylipapit ja kirjanoppineet sekä kansan
ensimmäiset etsivät tilaisuutta surmatakseen Hänet.
FiSTLK2017 47. Hän opetti joka päivä pyhäkössä. Mutta ylipapit ja kirjanoppineet sekä kansan
ensimmäiset etsivät, miten saisivat hänet surmatuksi,
Biblia1776 47. Ja hän opetti joka päivä templissä, mutta pappein päämiehet ja kirjanoppineet ja
kansan vanhimmat etsivät häntä surmataksensa,
CPR1642 47. Ja hän opetti jocapäiwä Templis. Mutta Pappein päämiehet ja Kirjanoppenet ja
Canssan wanhimmat edzeit händä surmataxens.
UT1548 47. Ja hen opetti iocapeiue Templis. Mutta ne Pappein pämiehet ia Kirianoppeneet/ ia
Canssan Wanhimat etzeit hende cadhotaxens/
Ja hän opetti jokapäiwä templissä. Mutta ne pappein päämiehet ja kirjanoppineet/ ja kansan
wanhimmat etsit häntä kadotaksensa/

Ref2016NTSve 47. Och han undervisade varje dag i templet. Men översteprästerna och de
skriftlärda och folkets ledare försökte röja honom ur vägen.
48
TR Scriverer 48. καὶ οὐχ εὕρισκον τὸ τί ποιήσωσιν, ὁ λαὸς γὰρ ἅπας ἐξεκρέματο αὐτοῦ
ἀκούων.
Gr-East 48. καὶ οὐχ εὕρισκον τὸ τί ποιήσουσιν· ὁ λαὸς γὰρ ἅπας ἐξεκρέματο αὐτοῦ
ἀκούων.

καὶ

οὐχ

εὕρισκον τὸ

τί

ποιήσωσιν

ὁ

λαὸς

γὰρ

kai
ouch heuriskon to
ti
poiēsōsin
ho
laos
gar
G2532 G3756 G2147
G3588 G5101 G4160
G3588 G2992
G1063
mutta eivät keksineet
mitä Hänelle tekisivät
sillä kansa

ἅπας

ἐξεκρέματο αὐτοῦ ἀκούων

hapas
eksekremato autou akouōn
G537
G1582
G846 G191
Häntä kuunteli
kaikki/ kaikki kansa hartaasti

TKIS 48 He eivät kuitenkaan keksineet mitä tekisivät, sillä kaikki kansa * pysytteli Hänen
seurassaan* kuunnellen Häntä.
FiSTLK2017 48. mutta eivät keksineet, mitä tekisivät, sillä kaikki kansa riippui hänessä ja kuunteli
häntä.
Biblia1776 48. Ja ei tietäneet, mitä heidän piti tekemän; sillä kaikki kansa riippui hänessä, ja
kuulivat häntä.
CPR1642 48. Ja ei tiennet mitä heidän piti tekemän: sillä caicki Canssa ripui hänes ja cuulit
händä.
UT1548 48. Ja ei leunet mite heiden tekemen pideis/ Sille ette caiki Ca'ssa ripuit henest/ ia cwlit
hende.
Ja eiwät löytäneet mitä heidän tekemän pitäisi/ Sillä että kaikki kansa riipuit hänestä/ ja kuulit
häntä.
Ref2016NTSve 48. Men de kunde inte komma på hur de skulle göra, för allt folket höll sig till
honom och lyssnade på honom.

Luukas 20 (Luke 20)
1
TR Scriverer 1. Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν ἐκείνων, διδάσκοντος αὐτοῦ τὸν λαὸν ἐν

τῷ ἱερῷ καὶ εὐαγγελιζομένου, ἐπέστησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς σὺν τοῖς
πρεσβυτέροις,
Gr-East 1. Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν ἐκείνων διδάσκοντος αὐτοῦ τὸν λαὸν ἐν τῷ

ἱερῷ καὶ εὐαγγελιζομένου ἐπέστησαν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς σὺν τοῖς πρεσβυτέροις
καὶ

ἐγένετο ἐν

μιᾷ

τῶν

ἡμερῶν ἐκείνων διδάσκοντος

kai
egeneto en
mia
tōn
hēmerōn ekeinōn didaskontos
G2532 G1096 G1722 G3391 G3588 G2250
G1565 G1321
tapahtui
yhtenä
päivänä niistä
ja
opettaessaan

αὐτοῦ

τὸν

λαὸν

ἐπέστησαν

οἱ

ἐν

τῷ

ἱερῷ

καὶ

autou
en
tō
ton
laon
hierō
kai
G846
G3588 G2992 G1722 G3588 G2411
G2532
kansaa
Hänen/ Hänen opettaessaan
pyhäkössä ja

εὐαγγελιζομένου

ἀρχιερεῖς καὶ

οἱ

γραμματεῖς

oi
euangelidzomenou
epestēsan
oi
grammateis
archiereis kai
G2097
G2186
G2532 G3588 G1122
G3588 G749
kirjanoppineet
ylipapit
ja
julistaessa evankeliumia astuivat esiin

σὺν

τοῖς

πρεσβυτέροις

syn
tois
presbyterois
G4862 G3588 G4245
seurassa
vanhimpien

TKIS 1 Tapahtui eräänä niistä päivistä, kun Hän opetti kansaa pyhäkössä ja julisti ilosanomaa,
että ylipapit ja kirjanoppineet astuivat vanhinten kanssa esiin.
FiSTLK2017 1. Tapahtui eräänä päivänä, kun hän opetti kansaa pyhäkössä ja julisti evankeliumia,
että ylipapit ja kirjanoppineet astuivat yhdessä vanhinten kanssa esiin
Biblia1776 1. Ja tapahtui yhtenä niistä päivistä, kuin hän kansaa opetti templissä ja saarnasi
evankeliumia, tulivat ylimmäiset papit ja kirjanoppineet ja vanhimmat,
CPR1642 1. JA tapahdui yhtenä nijstä päiwistä cosca hän Canssa opetti Templis ja saarnais
Evangeliumi. Nijn ylimmäiset Papit ja Kirjanoppenet ja wanhimmat tulit
UT1548 1. IA se tapactui ychten nine peiuine/ coska hen opetti Canssa Templis/ ia sarnasi
Euangelium. Nin ne Ylimeiset Papit/ ia Kirianoppeneet Wanhimbaiden cansa edesastuit/
Ja se tapahtui yhtenä niinä päiwinä/ koska hän opetti kansaa templissä/ ja saarnasi ewankelium.
Niin ne ylimmäiset papit/ ja kirjanoppineet wanhimpaiden kanssa edesastuit/
Ref2016NTSve 1. Under en av dessa dagar, när han undervisade folket i templet och predikade
evangeliet, hände det (att) översteprästerna och de skriftlärda, tillsammans med de äldste, kom

fram
2
TR Scriverer 2. καὶ εἶπον πρὸς αὐτόν, λέγοντες, Εἰπὲ ἡμῖν, ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς,
ἢ τίς ἐστιν ὁ δούς σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην;
Gr-East 2. καὶ εἶπον πρὸς αὐτόν λέγοντες· Εἰπέ ἡμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς, ἢ τίς
ἐστιν ὁ δούς σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην;

καὶ

εἶπον

πρὸς

αὐτόν λέγοντες εἰπὲ

ἡμῖν

σοι

τὴν

ἐν

ποίᾳ

ἐξουσίᾳ ταῦτα

kai
eipon
pros auton legontes eipe
hēmin en
poia
eksousia tauta
G2036 G2254 G1722 G4169 G1849
G2532 G2036
G4314 G846 G3004
G5023
ja
he sanoivat
millä vallalla näitä
Hänelle sanoen kerro meille

ποιεῖς ἢ

τίς

ἐστιν

ὁ

δούς

ἐξουσίαν ταύτην

poieis ē
tēn
tis
estin ho
dous soi
eksousian tautēn
G4160 G2228 G5101 G2076 G3588 G1325 G4671 G3588 G1849
G5026
teet
tai
kuka on
vallan
tämän
antanut sinulle

TKIS 2 ja puhuivat Hänelle sanoen: ”Sano meille, millä vallalla näitä teet tai kuka on se, joka on
antanut sinulle tämän vallan?"
FiSTLK2017 2. ja puhuivat hänelle sanoen: "Sano meille, millä valtuudella näitä teet, tai kuka on
se, joka on antanut sinulle tämän vallan?"
Biblia1776 2. Ja puhuivat hänelle, sanoen: sanos meille, millä vallalla sinä tätä teet? eli kuka
sinulle tämän vallan on antanut?
CPR1642 2. Ja sanoit hänelle: Sanos meille millä wallalla sinä tätä teet? Eli cuca sinulle tämän
wallan on andanut?
UT1548 2. ia puhuit henelle sanoden/ Sanos meille Mille woimalle sine täte teet? Eli cuka sinulle
temen Wäen andanut on?
ja puhuit hänelle sanoen/ Sanos meille millä woimalla sinä tätä teet? Eli kuka sinulla tämän wäen
antanut on?
Ref2016NTSve 2. och talade till honom och sa: Säg oss, med vilken makt gör du detta? Eller vem
är det som har gett dig denna makt?
3
TR Scriverer 3. ἀποκριθεὶς δὲ εἶπε πρὸς αὐτούς, Ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ ἕνα λόγον, καὶ
εἴπατέ μοι•
Gr-East 3. ἀποκριθεὶς δὲ εἶπε πρὸς αὐτούς· Ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ ἕνα λόγον, καὶ εἴπατέ
μοι·

ἀποκριθεὶς

δὲ

εἶπε

πρὸς

αὐτούς ἐρωτήσω ὑμᾶς

apokritheis
de
eipe
pros autous erōtēsō
G1161 G2036 G4314 G846 G2065
G611
niin Hän vastasi
sanoen
heille kysyn

καὶ

κἀγὼ

ἕνα

λόγον

hena logon
hymas kagō
G5209 G2504 G1520 G3056
asiaa
teiltä minäkin yhtä

εἴπατέ μοι·

kai
eipate moi
G2532 G2036 G3427
ja
sanokaa minulle
TKIS 3 Hän vastasi ja sanoi heille: "Minäkin kysyn teiltä yhtä asiaa. Sanokaa minulle,
FiSTLK2017 3. Hän vastasi ja sanoi heille: "Minäkin kysyn teiltä yhtä asiaa. Sanokaa minulle:
Biblia1776 3. Niin Jesus vastaten sanoi heille: minä kysyn myös teiltä yhtä asiaa, vastatkaat
minua.
CPR1642 3. Nijn Jesus wastais ja sanoi heille: Minä kysyn myös teille yhtä asiata wastatcat
minua.
UT1548 3. Nin wastasi Iesus ia sanoi heille/ Mine mös kysyn teille ychte asia/ ia wastaca minu/
Niin wastasi Jesus ja sanoi heille/ Minä myös kysyn teiltä yhtä asiaa/ ja wastatkaa minulle/
Ref2016NTSve 3. Då svarade han och sa till dem: Jag vill också fråga er en sak. Svara även (ni)
mig:
4 TR Scriverer 4. Τὸ βάπτισμα Ἰωάννου ἐξ οὐρανοῦ ἦν, ἢ ἐξ ἀνθρώπων;
Gr-East 4. τὸ βάπτισμα Ἰωάννου ἐξ οὐρανοῦ ἦν ἢ ἐξ ἀνθρώπων;

τὸ

βάπτισμα Ἰωάννου

ἐξ

οὐρανοῦ ἦν

ἢ

ἐξ

ἀνθρώπων

ouranou ēn
to
eks
ē
eks
anthrōpōn
baptisma Iōannou
G3588 G908
G1537 G3772
G2491
G2258 G2228 G1537 G444
vai
ihmisistä
kaste
Johanneksen
taivaasta oli
TKIS 4 oliko Johanneksen kaste taivaasta vai ihmisistä lähtöisin?"
FiSTLK2017 4. oliko Johanneksen kaste taivaasta vai ihmisistä?"
Biblia1776 4. Oliko Johanneksen kaste taivaasta, vaiko ihmisiltä?
CPR1642 4. Olico Johannexen caste Taiwast taicka ihmisildä?
UT1548 4. Olico Johannesen Caste Taiuahast/ taicka Inhimisilde?
Oliko Johanneksen kaste taiwaasta/ taikka ihmisiltä?
Ref2016NTSve 4. Johannes dop, var det från himlen eller från människor?

5
TR Scriverer 5. οἱ δὲ συνελογίσαντο πρὸς ἑαυτούς, λέγοντες ὅτι Ἐὰν εἴπωμεν, Ἐξ
οὐρανοῦ, ἐρεῖ, Διατί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ;
Gr-East 5. οἱ δὲ συνελογίσαντο πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες ὅτι ἐὰν εἴπωμεν, ἐξ οὐρανοῦ,
ἐρεῖ, διατί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ;

οἱ

δὲ

συνελογίσαντο πρὸς

oi
de
synelogisanto
G3588 G1161 G4817
niin
he miettivät

οὐρανοῦ ἐρεῖ
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ἐὰν
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pros heautous legontes hoti
G1537
G3004
G3754 G1437 G2036
G4314 G1438
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ἐπιστεύσατε αὐτῷ
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diati
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G846
G3767 G3756 G4100
G2046
G1302
G3772
taivaasta Hän sanoo minkä tähden siis
ette
uskoneet
häntä
TKIS 5 Niin he neuvottelivat keskenään sanoen: "Jos sanomme: 'Taivaasta', Hän sanoo: 'Miksi
ette siis uskoneet häntä'?'
FiSTLK2017 5. He neuvottelivat keskenään sanoen: "Jos sanomme: 'Taivaasta', hän sanoo: 'Miksi
ette siis uskoneet häntä?'
Biblia1776 5. Niin he ajattelivat itsellänsä, sanoen: jo me sanomme: taivaasta, niin hän sanoo:
miksi ette siis uskoneet?
CPR1642 5. Nijn he ajattelit idzelläns sanoden: jos me sanomma: Taiwast nijn hän sano: mixette
sijs händä usconet?
UT1548 5. Nin he aijattelit itzellens sanoden/ Jos me sanoma/ ette hen Taiuahast oli/ nin hen
sanopi/ Mixei te sis he'de wskoneet?
Niin he ajattelit itsellensä sanoen/ Jos me sanomme/ että hän taiwaasta oli/ niin hän sanoopi/
Miksei te siis häntä uskoneet?
Ref2016NTSve 5. De samrådde då med varandra och sa: Om vi säger: Från himlen, så säger han:
Varför trodde ni honom då inte?
6
TR Scriverer 6. ἐὰν δὲ εἴπωμεν, Ἐξ ἀνθρώπων, πᾶς ὁ λαὸς καταλιθάσει ἡμᾶς•
πεπεισμένος γάρ ἐστιν Ἰωάννην προφήτην εἶναι.
Gr-East 6. ἐὰν δὲ εἴπωμεν, ἐξ ἀνθρώπων, πᾶς ὁ λαὸς καταλιθάσει ἡμᾶς· πεπεισμένος γάρ
ἐστιν Ἰωάννην προφήτην εἶναι.

ἐὰν

δὲ

εἴπωμεν ἐξ

ἀνθρώπων πᾶς

ὁ

λαὸς

καταλιθάσει ἡμᾶς·

ean
de
eipōmen eks
ho
laos
anthrōpōn pas
katalithasei
G1537 G444
G3956 G3588 G2992 G2642
G1437 G1161 G2036
ja jos
sanomme
kansa kivittää
ihmisistä kaikki

πεπεισμένος

γάρ

ἐστιν

hēmas
G2248
meidät

Ἰωάννην προφήτην εἶναι

pepeismenos
gar
estin Iōannēn profētēn
G4396
G3982
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sillä se on varma
että oli Johannes profeetta
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G1511
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TKIS 6 Mutta jos sanomme: 'Ihmisistä', niin kaikki kansa kivittää meidät, sillä se on varma, että
Johannes oli profeetta."
FiSTLK2017 6. Mutta jos sanomme: 'Ihmisistä', kaikki kansa kivittää meidät, sillä se uskoo lujasti,
että Johannes oli profeetta."
Biblia1776 6. Mutta jos me sanomme: ihmisiltä, niin kaikki kansa kivittää meidät; sillä he
uskoivat, että Johannes oli propheta.
CPR1642 6. Eli jos me sanomma: ihmisildä nijn caicki Canssa kiwittäwät meidän:
UT1548 6. Eli ios me sanoma/ Inhimisilde/ nin caiki Canssa meite kiuitteuet/
Eli jos me sanomme/ ihmisiltä/ niin kaikki kansa meitä kiwittäwät/
Ref2016NTSve 6. Men om vi säger: Från människor, då stenar allt folket oss, eftersom de är
övertygade om att Johannes var en profet.
7 TR Scriverer 7. καὶ ἀπεκρίθησαν μὴ εἰδέναι πόθεν.
Gr-East 7. καὶ ἀπεκρίθησαν μὴ εἰδέναι πόθεν.

καὶ

ἀπεκρίθησαν μὴ

εἰδέναι πόθεν

kai
eidenai pothen
apekrithēsan mē
G3361 G1492 G4159
G2532 G611
ja
he vastasivat emme tiedä
mistä
TKIS 7 He vastasivat, etteivät tienneet, mistä.
FiSTLK2017 7. He vastasivat, etteivät tienneet, mistä se oli.
Biblia1776 7. Ja he vastasivat, ettei he tietäneet, kusta se oli.
CPR1642 7. Sillä he owat uscotetut että Johannes oli Propheta. Ja he wastaisit ettei he tiennet
custa se oli.
UT1548 7. Sille he ouat wskotetudh ette Johannes oli Propheta. Ja he wastasit/ Ettei he tienet
custa se oli.
Sillä he owat uskotetut että Johannes oli propheta. Ja he wastasit/ Ettei he tienneet kusta se oli.

Ref2016NTSve 7. Därför svarade de, att de inte visste varifrån (det var).
8
TR Scriverer 8. καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα
ποιῶ.
Gr-East 8. καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ.

καὶ

ὁ

Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς οὐδὲ

ἐγὼ

λέγω

ὑμῖν

ἐν

ποίᾳ

ἐξουσίᾳ

kai
ho
legō
hymin en
poia
eksousia
Iēsous eipen autois oude egō
G2532 G3588 G2424 G2036 G846 G3761 G1473 G3004 G5213 G1722 G4169 G1849
millä vallalla
niin
Jeesus sanoi heille enkä minä sano teille

ταῦτα ποιῶ

tauta poiō
G5023 G4160
näitä teen
TKIS 8 Niin Jeesus sanoi heille: "Minäkään en sano teille millä vallalla näitä teen."
FiSTLK2017 8. Jeesus sanoi heille: "Niinpä en minäkään sano teille, millä vallalla näitä teen."
Biblia1776 8. Niin sanoi Jesus heille: en minä myös sano teille, millä voimalla minä näitä teen.
CPR1642 8. Nijn sanoi Jesus heille: en minä myös sano teille millä woimalla minä näitä teen.
UT1548 8. Nin Iesus sanoi heille/ Em mös mine sano teille Mille woimalla mine neite teen.
Niin Jesus sanoi heille/ En myös minä sano teille millä woimalla minä näitä teen.
Ref2016NTSve 8. Då sa Jesus till dem: Då säger inte heller jag er, med vilken makt jag gör detta.
9
TR Scriverer 9. Ἤρξατο δὲ πρὸς τὸν λαὸν λέγειν τὴν παραβολὴν ταύτην• Ἄνθρωπός τις
ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα, καὶ ἐξέδοτο αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησε χρόνους ἱκανούς•
Gr-East 9. Ἤρξατο δὲ πρὸς τὸν λαὸν λέγειν τὴν παραβολὴν ταύτην· Ἄνθρωπός τις

ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα, καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς καὶ ἀπεδήμησε χρόνους ἱκανούς.
ἤρξατο

δὲ

πρὸς

τὸν

λαὸν

λέγειν

τὴν

παραβολὴν ταύτην· ἄνθρωπός

ērksato
de
pros ton
laon
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tēn
parabolēn
G1161 G4314 G3588 G2992 G3004
G3588 G3850
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ja Hän alkoi
vertausta
kansalle kertomaan
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TKIS 9 Hän alkoi puhua kansalle tätä vertausta: "(Muuan) mies istutti viinitarhan ja vuokrasi sen
viinitarhureille ja matkusti muille maille pitkäksi aikaa.
FiSTLK2017 9. Hän rupesi puhumaan kansalle tämän vertauksen: "Mies istutti viinitarhan ja
vuokrasi sen viinitarhureille ja matkusti muille maille kauaksi aikaa.
Biblia1776 9. Niin hän rupesi sanomaan kansalle tämän vertauksen: yksi mies istutti viinamäen ja
pani sen vuorolle peltomiehille, ja meni muille maille kauvaksi aikaa.
CPR1642 9. NIjn hän rupeis sanoman Canssalle tämän wertauxen: yxi mies istutti wijnapuita ja
pani ne palcoille wijnamäen miehille ja meni matcan cauwaxi aica.
UT1548 9. Nin rupeis hen sanoman Canssalle temen Wertauxen. Yxi Mies istutti Winatarhan/ ia
pani sen palcoille winatarhamiehille/ ia hen ereen matkusti cauua' aica.
Niin rupesi hän sanomaan kansalle tämän wertauksen. Yksi mies istutti wiinatarhan/ ja pani sen
palkoille wiinatarhamiehille/ ja hän erään matkutsit kauan aikaa.
Ref2016NTSve 9. Sedan började han berätta denna liknelse för folket: En man planterade en
vingård och hyrde ut den åt vinodlare och reste utomlands för en längre tid.
10
TR Scriverer 10. καὶ ἐν καιρῷ ἀπέστειλε πρὸς τοὺς γεωργοὺς δοῦλον, ἵνα ἀπὸ τοῦ καρποῦ
τοῦ ἀμπελῶνος δῶσιν αὐτῷ• οἱ δὲ γεωργοὶ δείραντες αὐτὸν ἐξαπέστειλαν κενόν.
Gr-East 10. καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἀπέστειλε πρὸς τοὺς γεωργοὺς δοῦλον ἵνα ἀπὸ τοῦ καρποῦ
τοῦ ἀμπελῶνος δώσωσιν αὐτῷ· οἱ δὲ γεωργοὶ δείραντες αὐτὸν ἐξαπέστειλαν κενόν.
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TKIS 10 Määräaikana hän lähetti viinitarhurien luo palvelijan, että he antaisivat tälle viinitarhan
hedelmiä. Mutta viinitarhurit pieksivät hänet ja lähettivät tyhjin käsin pois.

FiSTLK2017 10. Mutta satoaikana hän lähetti palvelijan viinitarhurien luo, että he antaisivat tälle
osan viinitarhan hedelmistä, mutta viinitarhurit löivät häntä ja lähettivät tyhjänä pois.
Biblia1776 10. Ja ajallansa lähetti hän palvelian peltomiesten tykö, että he antaisivat hänelle
viinamäen hedelmästä. Mutta ne peltomiehet pieksivät sen ja lähettivät pois tyhjänä.
CPR1642 10. Cosca nijn sowelias oli lähetti hän palwelians wijnamäen miesten tygö että he
andaisit hänelle wijnamäen hedelmästä. Mutta he piexit hänen ja lähetit tyhjänä.
UT1548 10. Coska nyt souelias oli/ nin hen lehetti Paluelians Winatarhamiesten tyge ette he
andaisit henelle Winatarhan hedhelmeste. Mutta He piexit henen ia poislehetit henen tyhiene.
Koska nyt sowelias oli/ niin hän lähetti palwelijansa wiinatarhamiesten tykö että he antaisit hänelle
wiinatarhan hedelmästä. Mutta he pieksit hänen ja pois lähetit hänen tyhjänä.
Ref2016NTSve 10. När tiden var inne, skickade han en tjänare till vinodlarna, för att de skulle ge
honom av vingårdens frukt. Men vinodlarna slog honom och skickade iväg (honom) tomhänt.
11
TR Scriverer 11. καὶ προσέθετο πέμψαι ἕτερον δοῦλον• οἱ δὲ κἀκεῖνον δείραντες καὶ
ἀτιμάσαντες, ἐξαπέστειλαν κενόν.
Gr-East 11. καὶ προσέθετο αὐτοῖς πέμψαι ἕτερον δοῦλον. οἱ δὲ κἀκεῖνον δείραντες καὶ
ἀτιμάσαντες ἐξαπέστειλαν κενόν.
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TKIS 11 Hän lähetti vielä toisen palvelijan, mutta hänetkin he pieksivät ja häpäisivät ja lähettivät
tyhjin käsin pois.
FiSTLK2017 11. Hän lähetti vielä toisen palvelijan, mutta hänetkin he pieksivät, häpäisivät ja
lähettivät tyhjänä pois.
Biblia1776 11. Ja hän lähetti vielä toisen palvelian; mutta he myös sen pieksivät, ja pilkkasivat, ja
lähettivät pois tyhjänä.
CPR1642 11. Ja hän lähetti taas toisen palwelian jonga he myös piexit ja pilckaisit ja poislähetit.
UT1548 11. Ja taas hen lehetti toisen paluelian/ ia sen he mös piexit ia pilcasit/ ia poislaskit sen.
Ja taas hän lähetti toisen palwelijan/ ja sen he myös pieksit ja pilkkasit/ ja pois laskit sen.

Ref2016NTSve 11. Sedan skickade han en annan tjänare. Också honom slog de och skymfade
och skickade iväg (honom) tomhänt.
12
TR Scriverer 12. καὶ προσέθετο πέμψαι τρίτον• οἱ δὲ καὶ τοῦτον τραυματίσαντες ἐξέβαλον.
Gr-East 12. καὶ προσέθετο πέμψαι τρίτον. οἱ δὲ καὶ τοῦτον τραυματίσαντες ἐξέβαλον.
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TKIS 12 Hän lähetti vielä kolmannen, mutta tämänkin he haavoittivat ja heittivät ulos.
FiSTLK2017 12. Sen jälkeen hän lähetti vielä kolmannen palvelijan, mutta tätäkin he haavoittivat
ja heittivät hänet ulos.
Biblia1776 12. Ja hän lähetti vielä kolmannen. Mutta he myös sen haavoittivat ja syöksivät ulos.
CPR1642 12. Taas lähetti hän colmannen sen he myös haawoitit ja ulossyöxit.
UT1548 12. Taas lehetti hen Colmannen/ sen he mös Haauoitit/ ia wlossöxit.
Taas hän lähetti kolmannen/ sen he myös haawoitit/ ja ulos syöksit.
Ref2016NTSve 12. Och ännu en gång skickade han en tredje. Men också denne slog de blodig
och kastade ut.
13
TR Scriverer 13. εἶπε δὲ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, Τί ποιήσω; πέμψω τὸν υἱόν μου τὸν
ἀγαπητόν• ἴσως τοῦτον ἰδόντες ἐντραπήσονται.
Gr-East 13. εἶπε δὲ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος· τί ποιήσω; πέμψω τὸν υἱόν μου τὸν
ἀγαπητόν· ἴσως τοῦτον ἰδόντες ἐντραπήσονται.
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TKIS 13 Niin viinitarhan herra sanoi: 'Mitä teen? Lähetän rakkaan poikani. *Hänet nähdessään* he
varmaan kavahtavat.'
FiSTLK2017 13. Viinitarhan isäntä sanoi: 'Mitä teen? Lähetän rakkaan poikani. Häntä he kaiketi
kavahtavat.'
Biblia1776 13. Niin viinamäen isäntä sanoi: mitä minä teen? minä lähetän minun rakkaan poikani:
kuin he hänen näkevät, niin he karttavat häntä.
CPR1642 13. Nijn wijnamäen isändä sanoi: mitä minä teen? minä lähetän minun rackan poicani
cosca he sen näkewät nijn he carttawat händä.
UT1548 13. Nin sanoi Winatarhan HErra/ Mite mine teen? Mine lehete' sen minu' racka' Poicani/
Lehes/ coska he sen näkeuet/ cartauat he hende.
Niin sanoi wiinatarhan Herra/ Mitä minä teen? Minä lähetän sen minun rakkaan poikani/ Lähes/
koska he sen näkewät/ karttawat he häntä.
Ref2016NTSve 13. Då sa vingårdens herre: Vad ska jag göra? Jag ska sända min älskade son.
Honom ska de väl ha respekt för, när de får se (honom).
14
TR Scriverer 14. ἰδόντες δὲ αὐτὸν οἱ γεωργοὶ διελογίζοντο πρὸς ἑαυτούς, λέγοντες,
Οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος• δεῦτε, ἀποκτείνωμεν αὐτόν, ἵνα ἡμῶν γένηται ἡ κληρονομία.
Gr-East 14. ἰδόντες δὲ αὐτὸν οἱ γεωργοὶ διελογίζοντο πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες· οὗτός ἐστιν
ὁ κληρονόμος· δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτόν, ἵνα ἡμῶν γένηται ἡ κληρονομία.
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TKIS 14 Mutta nähdessään hänet viinitarhurit neuvottelivat keskenään sanoen: 'Tämä on
perillinen. (Tulkaa,) tappakaamme hänet, jotta perintö joutuisi meille.'
FiSTLK2017 14. Mutta kun viinitarhurit näkivät hänet, neuvottelivat he keskenään ja sanoivat:
'Tämä on perillinen; tappakaamme hänet, että perintö tulisi meidän omaksemme.'
Biblia1776 14. Mutta kuin peltomiehet sen näkivät, ajattelivat he itsellänsä, sanoen: tämä on
perillinen: tulkaat, tappakaamme häntä, että perintö tulis meidän omaksemme.
CPR1642 14. Mutta cosca wijnamäen miehet sen näit ajattelit he idzelläns sanoden: tämä on
perillinen tulcat tappacam händä että perindö tulis meidän omaxem.
UT1548 14. Mutta coska Winatarhamiehet sen neit/ aijattelit he itzelle's sanode'/ Teme ombi
Periline'/ tulcat tappaca' he'de ette se Perimys tulis meiden omaxe'.
Mutta koska wiinatarhamiehet sen näit/ ajattelit he itsellensä sanoen/ Tämä ompi perillinen/ tulkaat
tappakan häntä että se perimys tulisi meidän omaksen.
Ref2016NTSve 14. Men när vinodlarna fick se honom, samrådde de med varandra och sa: Denne
är arvingen. Kom, låt oss döda honom, så att arvet blir vårt.
15
TR Scriverer 15. καὶ ἐκβαλόντες αὐτὸν ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος, ἀπέκτειναν. τί οὖν ποιήσει
αὐτοῖς ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος;
Gr-East 15. καὶ ἐκβαλόντες αὐτὸν ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος ἀπέκτειναν. τί οὖν ποιήσει αὐτοῖς
ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος;
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TKIS 15 Ja he heittivät hänet ulos viinitarhasta ja tappoivat. "Mitä viinitarhan herra siis tekee
heille?
FiSTLK2017 15. He heittivät hänet ulos viinitarhasta ja tappoivat. Mitä nyt viinitarhan isäntä tekee
heille?

Biblia1776 15. Ja he syöksivät ulos hänen viinamäestä ja tappoivat. Mitä viinamäen isäntä on
tekevä heille?
CPR1642 15. Ja he ulossyöxit hänen wijnamäestä ja tapoit. Mitästä wijnamäen isändä on tekewä
heillen.
UT1548 15. Ja he wlossöxit henen Winatarhast ia tapoit. Mite sis Winatarha' HERRa tekepi
heijen?
Ja he ulos syöksit hänen wiinatarhasta ja tapoit. Mitä siis wiinatarhan HERRA tekeepi heidän?
Ref2016NTSve 15. Och de drev ut honom ur vingården och dödade (honom). Vad ska nu
vingårdens herre göra med dem?
16
TR Scriverer 16. ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργοὺς τούτους, καὶ δώσει τὸν ἀμπελῶνα
ἄλλοις. ἀκούσαντες δὲ εἶπον, Μὴ γένοιτο.
Gr-East 16. ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργοὺς τούτους, καὶ δώσει τὸν ἀμπελῶνα
ἄλλοις. ἀκούσαντες δὲ εἶπον· Μὴ γένοιτο.
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TKIS 16 Hän tulee ja tuhoaa nämä viinitarhurit ja antaa viinitarhan muille.” Niin he sen
kuullessaan sanoivat: "Eihän toki!”
FiSTLK2017 16. Hän tulee ja tuhoaa nämä viinitarhurit ja antaa viinitarhan muille." Sen
kuullessaan he sanoivat: "Pois se!"
Biblia1776 16. Hän tulee ja hukkaa nämät peltomiehet, ja antaa viinamäen muille. Kuin he sen
kuulivat, sanoivat he: pois se!
CPR1642 16. Hän tule ja hucka nämät wijnamäen miehet ja anda wijnamäkens muille. Cuin he
sen cuulit sanoit he: pois se.
UT1548 16. Hen tulepi/ ia hucka nämet Winatarha' haltiat/ ia a'dapi Winatarha's muille. Quin he
sen cwlit/ sanoit he/ Pois se.
Hän tuleepi/ ja hukkaa nämät wiinatarhan haltijat/ ja antaapi wiinatarhansa muille. Kuin he sen
kuulit/ sanoit he/ Pois se.
Ref2016NTSve 16. Han ska komma och döda dessa vinodlare och lämna vingården åt andra. När
de hörde detta, sa de: Det får inte hända!

17
TR Scriverer 17. ὁ δὲ ἐμβλέψας αὐτοῖς εἶπε, Τί οὖν ἐστι τὸ γεγραμμένον τοῦτο, Λίθον ὃν
ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας;
Gr-East 17. ὁ δὲ ἐμβλέψας αὐτοῖς εἶπε· Τί οὖν ἐστι τὸ γεγραμμένον τοῦτο, λίθον ὃν
ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας;
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TKIS 17 Mutta katsahtaen heihin Hän sanoi: "Mitä siis on tämä kirjoitus: 'Se kivi, jonka rakentajat
hylkäsivät, on tullut päätöskiveksi'?
FiSTLK2017 17. Mutta hän katsoi heihin ja sanoi: "Mitä siis on tämä, mikä on kirjoitettu: 'Se kivi,
jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi'?
Biblia1776 17. Mutta hän katsahti heidän päällensä ja sanoi: mitä se on, mikä kirjoitettu on: Se
kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut nurkkakiveksi?
CPR1642 17. Mutta hän cadzahti heidän päällens ja sanoi: mitästä se on cuin kirjoitettu on? Se
kiwi jonga rakendajat hylkäisit on tullut nurckakiwexi?
UT1548 17. Mutta hen catzachti heiden pälens/ ia sanoi/ Mite sis on se/ quin kirioitettu on? Se
kiui ionga Rakendaiat poishylkeisit/ ombi tullut Nurcakiuexi?
Mutta hän katsahti heidän päällensä/ ja sanoi/ Mita siis on se/ kuin kirjoitettu on? Se kiwi jonka
rakentajat pois hylkäsit/ ompi tullut nurkkakiweksi?
Ref2016NTSve 17. Då såg han på dem och sa: Vad är då detta som står skrivet: Den sten som
byggnadsarbetarna förkastade, den har blivit en hörnsten?
18
TR Scriverer 18. πᾶς ὁ πεσὼν ἐπ’ ἐκεῖνον τὸν λίθον, συνθλασθήσεται• ἐφ’ ὃν δ’ ἂν πέσῃ,
λικμήσει αὐτόν.
Gr-East 18. πᾶς ὁ πεσὼν ἐπ’ ἐκεῖνον τὸν λίθον συνθλασθήσεται· ἐφ’ ὃν δ’ ἂν πέσῃ,
λικμήσει αὐτόν.
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TKIS 18 Jokainen, joka kaatuu siihen kiveen, ruhjoutuu, mutta jonka päälle se kaatuu, sen se
murskaa."
FiSTLK2017 18. Jokainen, joka kaatuu siihen kiveen, ruhjoutuu, mutta jonka päälle se kaatuu, sen
se murskaa."
Biblia1776 18. Jokainen joka lankee sen kiven päälle, se runnellaan; mutta jonka päälle se lankee,
sen hän musertaa.
CPR1642 18. Jocainen cuin lange sen kiwen päälle se muretan mutta jonga päälle se lange sen
hän muserta.
UT1548 18. Jocainen quin langepi sen kiuen päle/ se muretan/ Mutta ionga päle se langepi/ sen
hen muserta
Jokainen kuin lankeaapi sen kiwen päälle/ se murretaan/ Mutta jonka päälle se lankeaapi/ sen hän
musertaa.
Ref2016NTSve 18. Var och en som faller på den stenen, han ska bli krossad, men den som
stenen faller på, han ska smulas sönder.
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TR Scriverer 19. Καὶ ἐζήτησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς ἐπιβαλεῖν ἐπ’ αὐτὸν τὰς
χεῖρας ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ, καὶ ἐφοβήθησαν τὸν λαόν• ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς τὴν
παραβολὴν ταύτην εἶπε.
Gr-East 19. Καὶ ἐζήτησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς ἐπιβαλεῖν ἐπ’ αὐτὸν τὰς χεῖρας
ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ, καὶ ἐφοβήθησαν τὸν λαόν· ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς τὰς
παραβολὰς ἔλεγε.
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TKIS 19 *Ylipapit ja kirjanoppineet* tahtoivat sillä hetkellä käydä Häneen käsiksi, mutta pelkäsivät
kansaa. He näet ymmärsivät, että Hän oli puhunut sen vertauksen heistä.
FiSTLK2017 19. Kirjanoppineet ja ylipapit tahtoivat käydä häneen käsiksi sillä hetkellä. Mutta he
pelkäsivät kansaa, sillä he ymmärsivät, että hän oli puhunut vertauksen heistä.
Biblia1776 19. Ja pappein päämiehet ja kirjanoppineet pyysivät häntä sillä hetkellä kiinni ottaa,
vaan he pelkäsivät kansaa; sillä he ymmärsivät, että hän heille tämän vertauksen sanonut oli.
CPR1642 19. Ja Pappein päämiehet ja Kirjanoppenet pyysit händä sillä hetkellä kijnniotta waan
he pelkäisit Canssa: sillä he ymmärsit että hän heille tämän wertauxen sanonut oli.
UT1548 19. Ja ne Pappein Pämiehet ia Kirianoppeneet pysit hende kiniotta samalla hetkelle/ wan
he pelkesit Canssa/ Sille he ymmersit/ ette hen heite wastan temen Wertauxen sanoi.
Ja ne pappein päämiehet ja kirjanoppineet pyysit häntä kiinni ottaa samalla hetkellä/ waan he
pelkäsit kansaa/ Sillä he ymmärsit/ että hän heitä wastaan tämän wertauksen sanoi.
Ref2016NTSve 19. Och översteprästerna och de skriftlärda sökte gripa honom i samma stund,
men de var rädda för folket. För de förstod att det var om dem han hade talat i denna liknelse.
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TR Scriverer 20. καὶ παρατηρήσαντες ἀπέστειλαν ἐγκαθέτους, ὑποκρινομένους ἑαυτοὺς

δικαίους εἶναι, ἵνα ἐπιλάβωνται αὐτοῦ λόγου, εἰς τὸ παραδοῦναι αὐτὸν τῇ ἀρχῇ καὶ τῇ
ἐξουσίᾳ τοῦ ἡγεμόνος.
Gr-East 20. Καὶ παρατηρήσαντες ἀπέστειλαν ἐγκαθέτους, ὑποκρινομένους ἑαυτοὺς

δικαίους εἶναι, ἵνα ἐπιλάβωνται αὐτοῦ λόγου εἰς τὸ παραδοῦναι αὐτὸν τῇ ἀρχῇ καὶ τῇ
ἐξουσίᾳ τοῦ ἡγεμόνος.
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TKIS 20 He vartioivat Häntä ja lähettivät hurskaiksi tekeytyviä urkkijoita saadakseen Hänet kiinni
jostain sanasta, niin että voisivat antaa Hänet esivallalle ja maaherran käsiin.
FiSTLK2017 20. He pitivät häntä silmällä ja lähettivät hänen luokseen hurskaiksi tekeytyneitä
urkkijoita saadakseen hänet kiinni jostakin sanasta, niin että voisivat antaa hänet esivallalle ja
maaherran valtaan.
Biblia1776 20. Ja he vartioitsivat häntä ja lähettivät väijyjät, jotka piti itsensä hurskaiksi
teettelemän, että he hänen puheessa saisivat kiinni, ja antaisivat ylön esivallalle ja
maanvanhimman haltuun.
CPR1642 20. JA he wartioidzit händä ja lähetit wäijywäisiä jotca piti heidäns hurscaxi
teettelemän että he hänen puhesa kijnnisaisit ja ylönannaisit Esiwallalle ja Maanwanhimman
haldun.
UT1548 20. Ja he wartioitzit hende/ ia wloslehetit wägyweiset/ iotca piti heidens Hurskaxi
teettelmen/ Senpäle ette he henen Puhesa kinisaisit/ ia ylenannaisit henen Esiuallalle ia
Maanwanhiman haltun.
Ja he wartioitsit häntä/ ja ulos lähetit wäijywäiset/ jotka piti heidäns hurskaaksi teettämän/
Senpäälle että he hänen puheessa kiinni saisit/ ja ylenantaisit hänen esiwallalle ja maanwanhimman
haltuun.
Ref2016NTSve 20. Och de höll (honom) under uppsikt och skickade ut några spioner som skulle
låtsas vara rättfärdiga (män), för att få fast honom för något som han sa, så att de skulle kunna
utlämna honom åt överheten och i landshövdingens våld.
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TR Scriverer 21. καὶ ἐπηρώτησαν αὐτόν, λέγοντες, Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ὀρθῶς λέγεις
καὶ διδάσκεις, καὶ οὐ λαμβάνεις πρόσωπον, ἀλλ’ ἐπ’ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ
διδάσκεις.
Gr-East 21. καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες· Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ὀρθῶς λέγεις καὶ
διδάσκεις, καὶ οὐ λαμβάνεις πρόσωπον, ἀλλ’ ἐπ’ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ διδάσκεις·
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TKIS 21 He kysyivät Häneltä sanoen: "Opettaja, tiedämme, että puhut ja opetat oikein etkä katso
henkilöön, vaan opetat Jumalan tietä totuudessa.
FiSTLK2017 21. He kysyivät häneltä sanoen: "Opettaja, tiedämme, että puhut ja opetat oikein etkä
katso henkilöön, vaan opetat Jumalan tietä totuudessa.
Biblia1776 21. Ja he kysyivät häneltä ja sanoivat: Mestari, me tiedämme, ettäs oikein sanot ja
opetat, etkä katso ihmisen muotoa, vaan opetat Jumalan tien totuudessa.
CPR1642 21. Ja he kysyit hänelle ja sanoit: Mestari me tiedämme ettäs oikein sanot ja opetat ja
et cadzo ihmisen muoto waan opetat Jumalan tien totudes.
UT1548 21. Ja he kysyit henelle ia sanoit/ Mestari/ me tiedhem ettes oikein sanot ia opetat/ ia et
catzo Inhimisen moto/ Waan sine opetat Jumalan tiete totuden cansa.
Ja he kysyit häneltä ja sanoit/ Mestari/ Me tiedämme ettäs oikein sanot ja opetat/ ja et katso
ihmisen muotoa/ Waan sinä opetat Jumalan tietä totuuden kanssa.
Ref2016NTSve 21. Och de frågade honom och sa: Mästare, vi vet att du talar och undervisar rätt
och inte gör skillnad på människor utan lär ut sanningen om Guds väg.
22 TR Scriverer 22. ἔξεστιν ἡμῖν Καίσαρι φόρον δοῦναι, ἢ οὔ;
Gr-East 22. ἔξεστιν ἡμῖν Καίσαρι φόρον δοῦναι ἢ οὔ;
kαίσαρι φόρον
eksestin
hēmin kaisari foron
G1832
G2254 G2541 G5411
onko oikein meidän keisarille veroa

ἔξεστιν

ἡμῖν

δοῦναι ἢ

οὔ

ou
dounai ē
G1325 G2228 G3756
antaa vai
ei

TKIS 22 Onko meidän lupa antaa keisarille veroa vai ei?"
FiSTLK2017 22. Onko meidän lupa antaa keisarille veroa vai ei?"
Biblia1776 22. Sopikko meidän antaa keisarille veroa, taikka ei?
CPR1642 22. Olleco se oikein että me annamme Keisarille weron taicka ei?
UT1548 22. Olleco se oikein/ ette me Keisarille weron anname taicka ei?
Olleeko se oikein/ että me keisarille weron annamme taikka ei?
Ref2016NTSve 22. Är det rätt att vi betalar skatt till kejsaren eller inte?
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TR Scriverer 23. κατανοήσας δὲ αὐτῶν τὴν πανουργίαν, εἶπε πρὸς αὐτούς, Τί με

πειράζετε
Gr-East 23. κατανοήσας δὲ αὐτῶν τὴν πανουργίαν εἶπε πρὸς αὐτούς· Τί μέ πειράζετε;
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TKIS 23 Mutta Hän havaitsi heidän kavaluutensa ja vastasi heille: "(Miksi kiusaatte minua?)"
FiSTLK2017 23. Mutta hän havaitsi heidän kavaluutensa ja sanoi heille: "Miksi kiusaatte minua?
Biblia1776 23. Mutta kuin hän ymmärsi heidän kavaluutensa, sanoi hän heille: mitä te minua
kiusaatte?
CPR1642 23. Mutta cuin hän ymmärsi heidän cawaluxens sanoi hän heille: mitä te minua
kiusatte?
UT1548 23. Mutta quin hen ymmersi heiden caualuxens/ sanoi hen heille/ Mite te minua
kiusatta?
Mutta kuin hän ymmärsi heidän kawaluuksensa/ sanoi hän heille/ Mitä te minua kiusaatte?
Ref2016NTSve 23. Men han genomskådade deras list och sa till dem: Varför vill ni sätta mig på
prov?
24
TR Scriverer 24. ἐπιδείξατέ μοι δηνάριον• τίνος ἔχει εἰκόνα καὶ ἐπιγραφήν ἀποκριθέντες

δὲ εἶπον, Καίσαρος
Gr-East 24. δείξατέ μοι δηνάριον· τίνος ἔχει εἰκόνα καὶ ἐπιγραφήν; ἀποκριθέντες δὲ εἶπον·
Καίσαρος.
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TKIS 24 Näyttäkää minulle denari. Kenen kuva ja päällekirjoitus siinä on?" He (vastasivat ja)
sanoivat: "Keisarin."
FiSTLK2017 24. Näyttäkää minulle denaari. Kenen kuva ja päällekirjoitus siinä on?" He vastasivat:
"Keisarin."

Biblia1776 24. Osoittakaat minulle veroraha, kenenkä kuva ja päällekirjoitus siinä on? He
vastasivat ja sanoivat: keisarin.
CPR1642 24. Osottacat minulle weroraha kenengä cuwa ja päällekirjoitus sijnä on? He wastaisit
ja sanoit hänelle: Keisarin.
UT1548 24. Osotacat minulle weroraha/ Kenenge Cuwa ia Pälekirioitus henelle on? He wastasit
ia sanoit henelle/ Keisarin.
Osoittakaat minulle weroraha/ Kenenkä kuwa ja päällekirjoitus hänellä on? He wastasit ja sanoit
hänelle/ Keisarin.
Ref2016NTSve 24. Visa mig en denar. Vems bild och överskrift har den? De svarade och sa:
Kejsarens.
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TR Scriverer 25. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Ἀπόδοτε τοίνυν τὰ Καίσαρος Καίσαρι, καὶ τὰ τοῦ
Θεοῦ τῷ Θεῷ.
Gr-East 25. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Ἀπόδοτε τοίνυν τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ
Θεῷ.
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TKIS 25 Niin Hän sanoi heille: "Antakaa siis keisarin oma keisarille ja Jumalan oma Jumalalle."
FiSTLK2017 25. Hän sanoi heille: "Antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä
Jumalan on."
Biblia1776 25. Niin hän sanoi heille: antakaat keisarille, mitkä keisarin ovat, ja Jumalalle, mitkä
Jumalan ovat.
CPR1642 25. Nijn hän sanoi heille: andacat Keisarille mitä Keisarin tule ja Jumalalle mitä
Jumalan tule.
UT1548 25. Nin sanoi hen heille/ Andacat sis Keisarin mite Keisarin tule/ ia Jumalan mite
Jumalan tule.
Niin sanoi hän heille/ Antakaat siis keisarin mitä keisarin tulee/ ja Jumalan mitä Jumalan tulee.
Ref2016NTSve 25. Då sa han till dem: Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som
tillhör Gud.
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TR Scriverer 26. καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἐπιλαβέσθαι αὐτοῦ ῥήματος ἐναντίον τοῦ λαοῦ• καὶ
θαυμάσαντες ἐπὶ τῇ ἀποκρίσει αὐτοῦ, ἐσίγησαν.
Gr-East 26. καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἐπιλαβέσθαι αὐτοῦ ῥήματος ἐναντίον τοῦ λαοῦ, καὶ
θαυμάσαντες ἐπὶ τῇ ἀποκρίσει αὐτοῦ ἐσίγησαν.
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TKIS 26 Eivätkä he kyenneet saamaan Häntä puheesta kiinni kansan edessä, ja ihmetellen Hänen
vastaustaan he vaikenivat.
FiSTLK2017 26. Eivätkä he kyenneet saamaan häntä hänen puheestaan kiinni kansan edessä ja
ihmettelivät hänen vastaustaan ja vaikenivat.
Biblia1776 26. Ja ei he taitaneet hänen puhettansa kansan edessä laittaa, vaan ihmettelivät
hänen vastaustansa, ja vaikenivat.
CPR1642 26. Ja ei he tainnet hänen puhettans Canssan edes laitta waan ihmettelit hänen
wastaustans ja waickenit.
UT1548 26. Ja eiuet he woinuet henen sanans laitta Canssan edes/ waan ihmettelit henen
wastauxens päle/ ia waickenit.
Ja eiwät he woineet hänen sanansa laittaa kansan edessä/ waan ihmettelit hänen wastauksensa
päälle/ ja waikenit.
Ref2016NTSve 26. Och de kunde inte få fast honom inför folket för något som han sa utan de
teg, förundrade över hans svar.
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TR Scriverer 27. Προσελθόντες δέ τινες τῶν Σαδδουκαίων, οἱ ἀντιλέγοντες ἀνάστασιν μὴ
εἶναι, ἐπηρώτησαν αὐτόν,
Gr-East 27. Προσελθόντες δέ τινες τῶν Σαδδουκαίων, οἱ λέγοντες μὴ εἶναι ἀνάστασιν,
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TKIS 27 Niin astui esiin muutamia saddukeuksia, jotka väittävät, ettei ole ylösnousemusta, ja he
kysyivät Häneltä
FiSTLK2017 27. Muutamia saddukeuksia astui esiin, jotka väittävät, ettei ylösnousemusta ole, ja
he kysyivät häneltä
Biblia1776 27. Niin tulivat muutamat Saddukealaisista, (jotka kieltävät ylösnousemisen,) ja
kysyivät häneltä,
CPR1642 27. NIjn tulit muutamat Saduceuxist ( jotca kieldäwät ylösnousemisen ) ja kysyit
hänelle sanoden:
UT1548 27. Nin edesastuit mutamat Sadduceusist
iotca kieldeuet oleuan ylesnousemisen
ia kysyit henelle sanoden/
Niin edesastuit muutamat saddukeuksista
jotka kieltäwät olewan ylösnousemisen
ja kysyit häneltä sanoen/
Ref2016NTSve 27. Några av sadduceerna, som förnekar att det finns någon uppståndelse, kom
då fram till honom och frågade
28
TR Scriverer 28. λέγοντες, Διδάσκαλε, Μωσῆς ἔγραψεν ἡμῖν, ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ

ἔχων γυναῖκα, καὶ οὗτος ἄτεκνος ἀποθάνῃ, ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα, καὶ
ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ.
Gr-East 28. λέγοντες· Διδάσκαλε, Μωϋσῆς ἔγραψεν ἡμῖν, ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ

ἔχων γυναῖκα, καὶ οὗτος ἄτεκνος ἀποθάνῃ, ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα καὶ
ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ.
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TKIS 28 sanoen: "Opettaja, Mooses on kirjoittanut meille: 'Jos keneltä kuolee veli, jolla on vaimo,
*ja hän kuolee lapsetonna*, niin hänen veljensä ottakoon vaimon ja hankkikoon jälkeläisen
veljelleen.'
FiSTLK2017 28. sanoen: "Opettaja, Mooses on säätänyt meille: 'Jos joltakulta kuolee veli, jolla on
vaimo, mutta ei ole lapsia, niin ottakoon hän veljensä vaimon ja herättäköön siemenen veljelleen.'
Biblia1776 28. Sanoen: Mestari, Moses kirjoitti meille: jos jonkun veli kuolee, jolla emäntä oli, ja se
kuolis lapsetonna, niin hänen veljensä pitää sen vaimon ottaman ja veljellensä siemenen
herättämän.
CPR1642 28. Mestari Moses kirjoitti meille jos jongun weli cuole jolla emändä oli ja se cuolis
lapsitoin nijn hänen weljens piti sen waimon ottaman ja weljellens siemenen herättämän.
UT1548 28. Mestari/ Moses meille kirioitti/ Jos iongun Weli colepi/ iolla oli Emende/ ia se colis
Lapsitoin/ Nin henen Weliens piti sen Waimon ottaman/ ia henen Weliens Siemenen herättemen.
Mestari/ Moses meille kirjoitti/ Jos jonkun weli kuoleepi/ jolla oli emäntä/ ja se kuolisi lapsetoin/
Niin hänen weljensä piti sen waimon ottaman/ ja hänen weljensä siemenen herättämän.
Ref2016NTSve 28. och sa: Mästare, Mose har gett oss den föreskriften att om någon har en bror
som är gift men dör barnlös, då ska han gifta sig med änkan och så ge barn åt sin bror.
29
TR Scriverer 29. ἑπτὰ οὖν ἀδελφοὶ ἦσαν• καὶ ὁ πρῶτος λαβὼν γυναῖκα, ἀπέθανεν
ἄτεκνος•
Gr-East 29. ἑπτὰ οὖν ἀδελφοὶ ἦσαν· καὶ ὁ πρῶτος λαβὼν γυναῖκα ἀπέθανεν ἄτεκνος·
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TKIS 29 Nyt oli seitsemän veljestä. Ensimmäinen otti vaimon ja kuoli lapsetonna.
FiSTLK2017 29. Nyt oli seitsemän veljestä. Ensimmäinen otti vaimon ja kuoli lapsettomana.
Biblia1776 29. Niin oli seitsemän veljeä: ensimäinen otti emännän ja kuoli lapsetonna.
CPR1642 29. Nyt olit seidzemen welje ensimäinen otti emännän ja cuoli lapsitoina.
UT1548 29. Nyt olit sis seitzemen Welie/ Se ensimeinen otti Emenen/ ia coli Lapsitoin.
Nyt olit siis seitsemän weljeä/ Se ensimmäinen otti emännän/ ja kuoli lapsetoin.
Ref2016NTSve 29. Så fanns nu sju bröder. Och den förste gifte sig men dog barnlös.
30 TR Scriverer 30. καὶ ἔλαβεν ὁ δεύτερος τὴν γυναῖκα, καὶ οὗτος απέθανεν ἄτεκνος.
Gr-East 30. καὶ ἔλαβεν ὁ δεύτερος τὴν γυναῖκα, καὶ οὗτος ἀπέθανεν ἄτεκνος·
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TKIS 30 Niin toinen otti sen vaimon (ja hän kuoli lapsetonna).
FiSTLK2017 30. Niin toinen otti sen vaimon,
Biblia1776 30. Ja toinen otti sen vaimon, ja se myös kuoli lapsetonna.
CPR1642 30. Ja toinen otti sen waimon ja se myös cuoli lapsitoina.
UT1548 30. Ja se toinen otti sen Waimon/ ia se mös coli Lapsitoin.
Ja se toinen otti sen waimon/ ja se myös kuoli lapsetoin.
Ref2016NTSve 30. Och den andre gifte sig med henne och dog också barnlös.
31
TR Scriverer 31. καὶ ὁ τρίτος ἔλαβεν αὐτήν. ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ ἑπτά• καὶ οὐ κατέλιπον
τέκνα, καὶ ἀπέθανον.

Gr-East 31. καὶ ὁ τρίτος ἔλαβεν αὐτήν ὡσαύτως· ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ ἑπτὰ· οὐ κατέλιπον
τέκνα, καὶ ἀπέθανον·
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TKIS 31 Sitten kolmas otti hänet ja samoin (myös) kaikki seitsemän. He kuolivat eivätkä jättäneet
lapsia.
FiSTLK2017 31. ja sitten kolmas, ja samoin kaikki seitsemän; ja he kuolivat jättämättä lapsia.
Biblia1776 31. Ja kolmas otti myös sen: ja niin kaikki seitsemän, eikä jättäneet lapsia, ja kuolivat.
CPR1642 31. Ja colmas otti myös sen. Ja nijn caicki seidzemen eikä jättänet lapsia ja cuolit.
UT1548 31. Ja colmas otti sen saman. Samalmoto mös mwdh seitzemen/ Ja ei iättenyt Lapsia ia
colit.
Ja kolmas otti sen saman. Samalla muotoa myös muut seitsemän/ Ja ei jättänyt lapsia ja kuolit.
Ref2016NTSve 31. Därefter gifte sig den tredje med henne och på samma sätt också alla sju.
Och de dog och lämnade inga barn efter sig.
32 TR Scriverer 32. ὕστερον πάντων ἀπέθανε καὶ ἡ γυνή.
Gr-East 32. ὕστερον δὲ πάντων καὶ ἡ γυνὴ ἀπέθανεν.
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TKIS 32 Viimeisenä (kaikista) vaimokin kuoli.
FiSTLK2017 32. Lopulta he kaikki kuolivat ja niin myös vaimo.
Biblia1776 32. Kaikkein viimein kuoli myös vaimo.
CPR1642 32. Caickein wijmein cuoli myös se waimo.
UT1548 32. Caikein wijmen/ coli mös se Waimo.
Kaikkein wiimein/ kuoli myös se waimo.

Ref2016NTSve 32. Sist av alla dog också kvinnan.
33
TR Scriverer 33. ἐν τῇ οὖν ἀναστάσει, τίνος αὐτῶν γίνεται γυνή; οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν
γυναῖκα.
Gr-East 33. ἐν τῇ ἀναστάσει οὖν τίνος αὐτῶν γίνεται γυνή; οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν
γυναῖκα.
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TKIS 33 Kenelle heistä hän* siis joutuu ylösnousemuksessa vaimoksi, sillä niillä seitsemällä hän
oli vaimona?"
FiSTLK2017 33. Kenelle heistä siis tämä vaimo ylösnousemuksessa tulee vaimoksi? Sillä
kaikkien seitsemän vaimona hän oli ollut."
Biblia1776 33. Sentähden ylösnousemisessa, kenenkä heistä vaimo pitää oleman? sillä kaikki
seitsemän ovat sen vaimonansa pitäneet.
CPR1642 33. Kenengä sijs ylösnousemises heistä se waimo on? Sillä caicki seidzemen owat sen
waimonans pitänet.
UT1548 33. Nyt ylesnousemises kenenge sis heiste se Waimo ombi? Sille ette caiki Seitzemen
ouat sen Waimonans piteneet.
Nyt ylösnousemisessa kenenkä siis heistä se waimo ompi? Sillä että kaikki seitsemän owat sen
waimonansa pitäneet.
Ref2016NTSve 33. Så, vem av dem ska hon vara hustru till vid uppståndelsen? (Alla) sju har ju
varit gifta med henne.
34
TR Scriverer 34. καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου
γαμοῦσι καὶ ἐκγαμίσκονται•
Gr-East 34. καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου γαμοῦσι
καὶ ἐκγαμίζονται·
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TKIS 34 Jeesus (vastasi ja) sanoi heille: "Tämän maailmanajan lapset naivat ja menevät miehelle.
FiSTLK2017 34. Jeesus sanoi heille: "Tämän maailmanajan lapset naivat ja menevät miehelle.
Biblia1776 34. Ja Jesus vastaten sanoi heille: tämän maailman lapset naivat ja huolevat;
CPR1642 34. Jesus wastais ja sanoi heille: tämän mailman lapset naiwat ja huolewat.
UT1548 34. Ja Iesus wastasi/ ia sanoi heille/ Temen mailman Lapset naiuat ia hooleuat.
Ja Jesus wastasi/ ja sanoi heille/ Tämän maailman lapset naiwat ja huolewat.
Ref2016NTSve 34. Då svarade Jesus och sa till dem: Barnen av denna världen gifter sig och blir
bortgifta.
35
TR Scriverer 35. οἱ δὲ καταξιωθέντες τοῦ αἰῶνος ἐκείνου τυχεῖν καὶ τῆς ἀναστάσεως τῆς
ἐκ νεκρῶν οὔτε γαμοῦσιν οὔτε ἐκγαμίσκονται•
Gr-East 35. οἱ δὲ καταξιωθέντες τοῦ αἰῶνος ἐκείνου τυχεῖν καὶ τῆς ἀναστάσεως τῆς ἐκ
νεκρῶν οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται·
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TKIS 35 Mutta jotka on katsottu arvollisiksi pääsemään toiseen maailmanaikaan ja
ylösnousemukseen kuolleista, he eivät nai eivätkä mene miehelle.
FiSTLK2017 35. Mutta ne, jotka on arvollisiksi nähty pääsemään tuohon maailmaan ja
ylösnousemukseen kuolleista, eivät nai eivätkä mene miehelle.

Biblia1776 35. Mutta ne, jotka otolliseksi tulevat sille maailmalle ja ylösnousemiselle kuolleista, ei
he nai eikä huole;

CPR1642 35. Mutta ne jotca otolliset owat sille mailmalle ja ylösnouseman cuolluista ei he nai
eikä huole:
UT1548 35. Mutta ne iotca otoliset ouat sille ilmalle/ ia ylesnouseman Coluista/ eike he nai eike
hoole/
Mutta ne jotka otolliset owat sille ilmalle/ ja ylösnouseman kuolleista/ eikä he nai eikä huole/
Ref2016NTSve 35. Men de som anses värdiga att få del i den världen och uppståndelsen från de
döda, de varken gifter sig eller blir bortgifta.
36
TR Scriverer 36. οὔτε γὰρ ἀποθανεῖν ἔτι δύνανται• ἰσάγγελοι γάρ εἰσι, καὶ υἱοί εἰσι τοῦ
θεοῦ, τῆς ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες.
Gr-East 36. οὔτε γὰρ ἀποθανεῖν ἔτι δύνανται· ἰσάγγελοι γάρ εἰσι, καὶ υἱοί εἰσι τοῦ Θεοῦ,
τῆς ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες.
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TKIS 36 Sillä he eivät enää voi kuolla, koska ovat enkelten kaltaiset, ja he ovat Jumalan lapsia,
koska ovat ylösnousemuksen lapsia.
FiSTLK2017 36. Sillä he eivät enää voi kuolla, kun ovat enkelien kaltaisia. He ovat Jumalan lapsia,
koska ovat ylösnousemuksen lapsia.
Biblia1776 36. Sillä ei he enään kuolla taida; sillä he ovat enkelien kaltaiset, ja he ovat Jumalan
lapset, että he ovat ylösnousemisen lapset.
CPR1642 36. Ja ei he sillen cuolla taida: sillä he owat Engelitten caltaiset ja Jumalan lapset että
he owat ylösnousemisen lapset.
UT1548 36. Ja eiuet he sillen coolla taidha/ Sille he ouat Engeliten caltaiset/ ia Jumalan Lapset/
ette he ouat ylesnousemisen Lapset.
Ja eiwät he silleen kuolla taida/ Sillä he owat enkeleitten kaltaiset/ Ja Jumalan lapset/ että he owat
ylösnousemisen lapset.
Ref2016NTSve 36. För de kan inte heller dö längre, för som uppståndelsens barn är de lika
änglarna och är Guds barn.

37
TR Scriverer 37. ὅτι δὲ ἐγείρονται οἱ νεκροὶ, καὶ Μωσῆς ἐμήνυσεν ἐπὶ τῆς βάτου, ὡς λέγει
Κύριον τὸν Θεὸν Ἀβραὰμ καὶ τὸν Θεὸν Ἰσαὰκ καὶ τὸν Θεὸν Ἰακώβ.
Gr-East 37. ὅτι δὲ ἐγείρονται οἱ νεκροὶ, καὶ Μωϋσῆς ἐμήνυσεν ἐπὶ τῆς βάτου, ὡς λέγει
Κύριον τὸν Θεὸν Ἀβραὰμ καὶ τὸν Θεὸν Ἰσαὰκ καὶ τὸν Θεὸν Ἰακώβ.
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TKIS 37 Mutta että kuolleet heräävät, sen Mooseskin on osoittanut kertomuksessa
orjantappurapensaasta, kun hän sanoo Herraa Aabrahamin Jumalaksi ja lisakin Jumalaksi ja
Jaakobin Jumalaksi.
FiSTLK2017 37. Mutta että kuolleet nousevat ylös, sen Mooseskin on osoittanut puhuessaan
orjantappurapensaasta, kun hän sanoo Herraa Aabrahamin Jumalaksi ja Iisakin Jumalaksi ja
Jaakobin Jumalaksi.
Biblia1776 37. Mutta että kuolleet ylösnousevat, sen on myös Moses pensaan tykönä osoittanut,
kuin hän sanoi Herran Abrahamin Jumalaksi ja Isaakin Jumalaksi ja Jakobin Jumalaksi.
CPR1642 37. Mutta että ne cuollet ylösnousewat sen on myös Moses pensan tykönä osottanut
cosca hän cudzui HERran Abrahamin Jumalaxi ja Isaachin Jumalaxi ja Jacobin Jumalaxi.
UT1548 37. Mutta ette ne colluet ylesnouseuat/ sen onbi mös Moses Pensan tyken osottanut
coska hen cutzui HERRAN/ Abrahamin Jumalaxi/ ia Isaachin Jumalaxi/ ia Jacobin Jumalaxi.
Mutta että ne kuolleet ylösnousewat/ sen ompi myös Moses pensaan tykönä osoittanut koska hän
kutsui HERRAN/ Abrahamin Jumalaksi/ ja Isachin Jumalaksi/ ja Jakobin Jumalaksi.
Ref2016NTSve 37. Men att de döda uppstår, det har också Mose visat vid törnbusken, när han
kallar Herren Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud.
38 TR Scriverer 38. Θεὸς δὲ οὐκ ἔστι νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων• πάντες γὰρ αὐτῷ ζῶσιν.
Gr-East 38. Θεὸς δὲ οὐκ ἔστι νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων· πάντες γὰρ αὐτῷ ζῶσιν.
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TKIS 38 Mutta Hän ei ole kuolleitten Jumala, vaan elävien, sillä Hänelle kaikki elävät."
FiSTLK2017 38. Mutta Jumala ei ole kuolleiden, vaan elävien Jumala; sillä kaikki elävät hänelle."
Biblia1776 38. Mutta ei Jumala ole kuolleiden Jumala, vaan elävien; sillä kaikki hänelle elävät.
CPR1642 38. Ei Jumala ole cuolluitten Jumala waan eläwitten: sillä caicki he häneldä eläwät.
UT1548 38. Nyt ei ole Jumala coolluten Jumala/ waan Eleuiten/ Sille ette caiki he henelle eleuet.
Nyt ei ole Jumala kuolleitten Jumala/ waan eläwien/ Silä että kaikki he hänelle eläwät.
Ref2016NTSve 38. För han är inte de dödas Gud utan de levandes, för alla lever för honom.
39
TR Scriverer 39. ἀποκριθέντες δέ τινες τῶν γραμματέων εἶπον, Διδάσκαλε, καλῶς εἶπας.
Gr-East 39. ἀποκριθέντες δέ τινες τῶν γραμματέων εἶπον· Διδάσκαλε, καλῶς εἶπας.
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TKIS 39 Niin muutamat kirjanoppineista vastasivat ja sanoivat: "Opettaja, oikein sanoit."
FiSTLK2017 39. Muutamat kirjanoppineista vastasivat ja sanoivat: "Opettaja, hyvin sanoit."
Biblia1776 39. Niin vastasivat muutamat kirjanoppineista ja sanoivat: Mestari, oikein sinä sanoit.
CPR1642 39. Nijn wastaisit muutamat Kirjanoppenuista ja sanoit: Mestari oikein sinä sanoit.
UT1548 39. Nin wastasit mwtomat Kirianoppenuista/ ia sanoit/ Mestari/ Oikein sine sanoit.
Niin wastasit muutamat kirjanoppineista/ ja sanoit/ Mestari/ Oikein sinä sanoit.
Ref2016NTSve 39. Då svarade några av de skriftlärda och sa: Mästare, du har talat rätt.
40 TR Scriverer 40. Οὐκέτι δὲ ἐτόλμων ἐπερωτᾷν αὐτὸν οὐδέν.
Gr-East 40. οὐκέτι γὰρ ἐτόλμων ἐπερωτᾶν αὐτὸν οὐδέν.

οὐκέτι

δὲ

ἐτόλμων

ἐπερωτᾷν αὐτὸν οὐδέν

ouketi
de
etolmōn
eperōtan auton ouden
G1161 G5111
G1905
G846 G3762
G3765
ja eivät enää
he rohjenneet kysyä
Häneltä mitään
TKIS 40 Eivätkä he enää rohjenneet kysyä Häneltä mitään.
FiSTLK2017 40. Eivätkä he enää rohjenneet kysyä häneltä mitään.
Biblia1776 40. Ja ei he rohjenneet häneltä mitään enempää kysyä.
CPR1642 40. Ja ei he rohgennet häneldä mitän enämbätä kysyä.
UT1548 40. Ja ei iulienet henelde miteke enembe kysy.
Ja ei julkenneet häneltä mitäkään enempää kysyä.
Ref2016NTSve 40. Sedan vågade de inte ställa någon mer fråga till honom.
41 TR Scriverer 41. Εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς, Πῶς λέγουσι τὸν Χριστὸν υἱόν Δαβὶδ εἶναι;
Gr-East 41. Εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς· Πῶς λέγουσι τὸν Χριστὸν υἱόν Δαυῒδ εἶναι;

ειπε

δὲ

πρὸς

αὐτούς πῶς

λέγουσι

τὸν

Χριστὸν υἱόν

Δαβὶδ

eipe
de
pros autous pōs
legousi
ton
Christon hyion David
G2036
G1161 G4314 G846 G4459 G3004
G3588 G5547
G5207 G1138
niin Hän sanoi
heille kuinka he sanovat
Kristuksen pojan Daavidin

εἶναι

einai
G1511
olevan
TKIS 41 Mutta Hän sanoi heille: "Kuinka he sanovat, että Kristus on Daavidin poika?
FiSTLK2017 41. Hän sanoi heille: "Kuinka he sanovat, että Kristus on Daavidin poika?
Biblia1776 41. Niin hän sanoi heille: kuinka he sanovat Kristuksen Davidin pojaksi?
CPR1642 41. NIjn hän sanoi heille: cuinga he sanowat Christuxen Dawidin Pojaxi:
UT1548 41. Nin sanoi hen heille/ Quinga he sanouat Christusen oleuan Dauidin Poian/
Niin sanoi hän heille/ Kuinka he sanowat Kristuksen olewan Dawidin Pojan/
Ref2016NTSve 41. Men han sa till dem: Hur kan man säga att Kristus är Davids son?
42
TR Scriverer 42. καὶ αὐτὸς Δαβὶδ λέγει ἐν βίβλῳ ψαλμῶν, Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου,
Κάθου ἐκ δεξιῶν μου,

Gr-East 42. καὶ αὐτὸς Δαυῒδ λέγει ἐν βίβλῳ τῶν ψαλμῶν· εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου,

κάθου ἐκ δεξιῶν μου
καὶ

αὐτὸς Δαβὶδ λέγει

ἐν

βίβλῳ ψαλμῶν εἶπεν ὁ

Κύριος τῷ

kai
biblō
psalmōn eipen ho
Kyrios tō
autos David legei en
G2532 G846 G1138 G3004 G1722 G976 G5568
G2036 G3588 G2962 G3588
sillä
itse Daavid sanoo
Herra
kirjassa Psalmien sanoi

Κυρίῳ

μου

κάθου ἐκ

δεξιῶν

μου

Kyriō
mou kathou ek
deksiōn
mou
G2962
G3450
G3450 G2521 G1537 G1188
Herralleni minun istu
oikealle puolelleni minun
TKIS 42 Sanoohan Daavid itse psalmien kirjassa: 'Herra sanoi Herralleni: Istu oikealle puolelleni,
FiSTLK2017 42. Sanoohan Daavid itse Psalmien kirjassa: 'Herra sanoi Herralleni: Istu oikealle
puolelleni,
Biblia1776 42. Ja David itse sanoo Psalmiraamatussa: Herra sanoi minun Herralleni: istu minun
oikialle kädelleni,
CPR1642 42. Ja Dawid sano Psaltarramatus: HERra sanoi minun HERralleni istu minun oikialle
kädelleni:
UT1548 42. Ja itze Dauid sanopi Psaltarin Ramatus/ HERRA sanoi minun HErrallen/ istu minun
oikeallen kädhellen/
Ja itse Dawid sanoopi Psattarin raamatussa/ HERRA sanoi minun Herrallen/ istu minun oikeallen
kädellen/
Ref2016NTSve 42. David säger ju själv i Psaltaren: Herren sa till min Herre: Sätt dig på min högra
sida
43 TR Scriverer 43. ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου.
Gr-East 43. ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου.

ἕως

ἂν

θῶ

τοὺς

ἐχθρούς

σου

ὑποπόδιον τῶν

ποδῶν σου

eōs
an
thō
tous echthrous sou
hypopodion tōn
podōn sou
G2193 G302 G5087 G3588 G2190
G4675 G5286
G3588 G4228 G4675
kunnes
panen
vihollisesi sinun astinlaudaksi
jalkojesi sinun
TKIS 43 kunnes panen vihollisesi jalkaisi astinlaudaksi.'
FiSTLK2017 43. kunnes panen vihollisesi jalkojesi astinlaudaksi.'
Biblia1776 43. Siihenasti kuin minä panen sinun vihollises sinun jalkais astinlaudaksi.
CPR1642 43. Nijncauwan cuin minä panen sinun wihollises sinun jalcais astinlaudaxi?

UT1548 43. nincauuan quin mine panen sinun wiholises sinun Jalcais astilaudhaxi?
niinkauan kuin minä panen sinun wihollisesi sinun jalkaisi astinlaudaksi?
Ref2016NTSve 43. tills jag har lagt dina fiender till en fotpall för dina fötter.
44 TR Scriverer 44. Δαβὶδ οὖν Κύριον αὐτὸν καλεῖ, καὶ πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστιν;
Gr-East 44. Δαυῒδ οὖν αὐτὸν Κύριον καλεῖ· καὶ πῶς υἱός αὐτοῦ ἐστιν;

Δαβὶδ οὖν

Κύριον αὐτὸν καλεῖ καὶ

πῶς

υἱὸς

αὐτοῦ ἐστιν

David oun
pōs
hyios
autou estin
Kyrion auton kalei kai
G1138 G3767 G2962 G846 G2564 G2532 G4459 G5207 G846 G2076
Daavid siis
kuinka Poikansa hänen Hän on
Herraksi Häntä kutsuu niin
TKIS 44 Daavid kutsuu Häntä siis Herraksi. Kuinka Hän sitten on hänen poikansa?"
FiSTLK2017 44. Daavid siis kutsuu häntä Herraksi. Miten hän on hänen poikansa?"
Biblia1776 44. Koska siis David kutsuu hänen Herraksensa, kuin hän on hänen Poikansa?
CPR1642 44. Cosca Dawid cudzu hänen HERraxens cuinga sijs hän on hänen Poicans?
UT1548 44. Coska nyt Dauid cutzupi hene' HErraxens/ quinga sis hen on henen poicans?
Koska nyt Dawid kutsuupi hänen Herraksensa/ kuinka siis hän on hänen poikansa?
Ref2016NTSve 44. David kallar honom alltså Herre. Hur kan han då vara hans son?
45 TR Scriverer 45. Ἀκούοντος δὲ παντὸς τοῦ λαοῦ, εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ,
Gr-East 45. Ἀκούοντος δὲ παντὸς τοῦ λαοῦ εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ·

ἀκούοντος δὲ

παντὸς τοῦ

λαοῦ

εἶπε

τοῖς

laou
eipe
tois
akouontos de
pantos tou
G191
G1161 G3956 G3588 G2992
G2036
G3588
ja kuullen
kaiken
kansan/ ja kaiken kansan kuullen Hän sanoi

μαθηταῖς

αὐτοῦ

mathētais
autou
G3101
G846
opetuslapsilleen

TKIS 45 Kaiken kansan kuullen Hän sanoi opetuslapsilleen:
FiSTLK2017 45. Kaiken kansan kuullen hän sanoi opetuslapsilleen:
Biblia1776 45. Mutta kuin kaikki kansa sen kuuli, sanoi hän opetuslapsillensa:
CPR1642 45. MUtta cosca caicki Canssa sen cuuli sanoi hän Opetuslapsillens:

UT1548 45. Mutta coska caiki Canssa sen cwlit/ sanoi hen Opetuslapsillens/
Mutta koska kaikki kansa sen kuulit/ sano hän opetuslapsillensa/
Ref2016NTSve 45. Sedan sa han till sina lärjungar medan allt folket hörde på:
46
TR Scriverer 46. Προσέχετε ἀπὸ τῶν γραμματέων τῶν θελόντων περιπατεῖν ἐν στολαῖς,

καὶ φιλούντων ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς, καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς,
καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις•
Gr-East 46. Προσέχετε ἀπὸ τῶν γραμματέων τῶν θελόντων περιπατεῖν ἐν στολαῖς καὶ

φιλούντων ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ
πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις,
προσέχετε ἀπὸ τῶν

γραμματέων τῶν

θελόντων

περιπατεῖν ἐν

prosechete apo tōn
grammateōn tōn
thelontōn
peripatein
G575 G3588 G1122
G3588 G2309
G4043
G4337
kirjanoppineita
varokaa
jotka tahtovat kulkea

στολαῖς

καὶ

φιλούντων ἀσπασμοὺς ἐν

ταῖς

en
G1722

ἀγοραῖς καὶ

stolais
kai
tais
aspasmous en
filountōn
agorais kai
G4749
G2532
G2532 G5368
G1722 G3588 G58
G783
rakastavat tervehdyksiä
toreilla ja
pitkissä viitoissa ja

πρωτοκαθεδρίας

ἐν

ταῖς

συναγωγαῖς καὶ

πρωτοκλισίας

ἐν

τοῖς

prōtokathedrias
synagōgais kai
en
tais
prōtoklisias
en
tois
G4410
G2532 G4411
G1722 G3588
G1722 G3588 G4864
etummaisia istuimia
synagoogissa ja
ensimmäisia paikkoja

δείπνοις·
deipnois
G1173
kutsuilla

TKIS 46 ”Varokaa kirjanoppineita, jotka tahtovat käyskennellä pitkissä vaipoissa ja rakastavat
tervehtimisiä toreilla ja etumaisia istuimia synagoogissa ja ensimmäisiä sijoja kutsuilla,
FiSTLK2017 46. "Kavahtakaa kirjanoppineita, jotka tahtovat kulkea pitkissä viitoissa ja haluavat
tervehdyksiä toreilla, etumaisia istuimia synagogissa ja ensimmäisiä sijoja pidoissa,
Biblia1776 46. Kavahtakaat kirjanoppineita, jotka tahtovat käydä pitkissä vaatteissa ja ottavat
hyväksi tervehdykset turulla, ja ylimmäiset istuimet synagogissa, ja ylimmäiset siat ehtoollisissa,
CPR1642 46. Cawahtacat teitän Kirjanoppenuista jotca tahtowat käydä pitkis waatteis ja ottawat
hywäxi terwetyxet Turulla ja mielelläns istuwat Synagogis ylimmäisnä ja pöydille.
UT1548 46. Cauattaca teiden nijlde Kirianoppenuilda iotca tactouat kieudhe pitkis waatteis/ ia
hyuexi ottauat turulla teruedhyxet/ ia kernast ylimeisse istuuat Sinagogis/ ia peudhille.

Kawahtakaat teidän niiltä kirjanoppineilta jotka tahtowat käydä pitkissä waatteissa/ ja hywäksi
ottawat turulla terwehdykset/ ja kernaasti ylimmäisissä istuwat synagogissa/ ja pöydille
Ref2016NTSve 46. Akta er för de skriftlärda, som gärna går omkring i långa mantlar och älskar
att bli hälsade på torgen och gärna sitter främst i synagogorna och på de främsta platserna vid
festmåltiderna.
47
TR Scriverer 47. οἳ κατεσθίουσι τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν, καὶ προφάσει μακρὰ
προσεύχονται. οὗτοι λήψονται περισσότερον κρίμα.
Gr-East 47. οἳ κατεσθίουσιν τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσεύχονται·
οὗτοι λήψονται περισσότερον κρίμα.

οἳ

κατεσθίουσι τὰς

οἰκίας τῶν

χηρῶν καὶ

προφάσει

μακρὰ

hoi
oikias tōn
chērōn kai
profasei
makra
katesthiousi tas
G3117
G3588 G3614 G3588 G5503 G2532 G4392
G3739 G2719
jotka syövät
huoneet
leskien ja
näön vuoksi pitkään

προσεύχονται οὗτοι λήψονται περισσότερον κρίμα
proseuchontai houtoi lēpsontai perissoteron
G3778 G2983
G4055
G4336
rukoilevat
siitä
he saavat kovemman

krima
G2917
tuomion

TKIS 47 noita, jotka syövät leskien huoneet ja näön vuoksi rukoilevat pitkään. He saavat sitä
kovemman tuomion."
FiSTLK2017 47. noita, jotka syövät leskien talot ja näön vuoksi pitävät pitkiä rukouksia. He saavat
sitä kovemman tuomion."
Biblia1776 47. Jotka syövä leskein huoneet, ja muodoksi pitävät pitkät rukoukset: heidän pitää
saaman sitä raskaamman tuomion.
CPR1642 47. Jotca syöwät leskein huonet ja pitäwät pitkiä rucouxia waan sitä suuremman
cadotuxen he saawat.
UT1548 47. Jotca ylessöuet Leskein Honet/ ia teetteluet pitket Rucouxet. Ne site swreman
cadhotoxen saauat.
Jotka ylössyöwät leskein huoneet/ ja teettäwät pitkät rukoukset. Ne sitä suuremman kadotuksen
saawat.
Ref2016NTSve 47. De utsuger änkornas hus och ber långa böner för syns skull. Dessa ska få en
desto strängare dom.

Luukas 21 (Luke 21)
1
TR Scriverer 1. Ἀναβλέψας δὲ εἶδε τοὺς βάλλοντας τὰ δῶρα αὐτῶν εἰς τὸ γαζοφυλάκιον
πλουσίους•
Gr-East 1. Ἀναβλέψας δὲ εἶδε τοὺς βάλλοντας τὰ δῶρα αὐτῶν εἰς τὸ γαζοφυλάκιον
πλουσίους.

ἀναβλέψας

δὲ

εἶδε

τοὺς

βάλλοντας τὰ

anablepsas
de
eide
tous ballontas
G308
G1161 G1492 G3588 G906
ja nostaessa katseensa
Hän näki
laittavan

τὸ

δῶρα

αὐτῶν εἰς

dōra
autōn eis
ta
G3588 G1435 G846 G1519
lahjojaan

γαζοφυλάκιον πλουσίους·

to
gadzofylakion plousious
G3588 G1049
G4145
uhriarkkuun
rikkaiden/ rikkaiden laittavan lahjojaan uhriarkkuun
TKIS 1 Nostaessaan katseensa Jeesus* näki rikkaitten panevan lahjojaan uhriarkkuun.
FiSTLK2017 1. Hän katseli ja näki rikkaiden panevan lahjoja uhriarkkuun.
Biblia1776 1. Mutta kuin hän katsoi, näki hän rikkaat panevan lahjojansa uhri-arkkkuun.
CPR1642 1. JA hän cadzoi cuinga rickat panit lahjojans uhri arckuun.
UT1548 1. IA hen catzoi quinga ne Rickat panit Lahioians Wffriarkuun.
Ja hän katsoi kuinka ne rikkaat panit lahjojansa uhriarkkuun.
Ref2016NTSve 1. När han lyfte blicken såg han hur de rika lade sina gåvor i offerkistan.
2 TR Scriverer 2. εἶδε δὲ καὶ τινα χήραν πενιχρὰν βάλλουσαν ἐκεῖ δύο λεπτά,
Gr-East 2. εἶδε δέ τινα χήραν πενιχρὰν βάλλουσαν ἐκεῖ λεπτὰ δύο,

εἶδε

δὲ

καὶ

τινα

χήραν πενιχρὰν

βάλλουσαν ἐκεῖ

eide
de
kai
tina
chēran penichran
ballousan
G906
G1492
G1161 G2532 G5100 G5503 G3998
ja Hän näki
myös erään lesken köyhän/ köyhän lesken laittavan

λεπτά

lepta
G3016
ropoa
TKIS 2 Ja Hän näki myös (erään) köyhän lesken panevan siihen kaksi ropoa*.

δύο

dyo
ekei
G1563 G1417
sinne kaksi

FiSTLK2017 2. Hän näki myös köyhän lesken panevan siihen kaksi ropoa.
Biblia1776 2. Hän näki myös köyhän lesken panevan siihen kaksi ropoa.
CPR1642 2. Hän näki myös köyhän lesken panewan sinne caxi ropoja.
UT1548 2. Näki hen mös yhden kieuhen Lesken paneuan sinne Caxi ropoija.
Näki hän myös yhden köyhän lesken panewan sinne kaksi ropoa.
Ref2016NTSve 2. Och han såg också en fattig änka som lade dit två kopparmynt.
3
TR Scriverer 3. καὶ εἶπεν, Ἀληθῶς λέγω ὑμῖν, ὅτι ἡ χήρα ἡ πτωχὴ αὕτη πλεῖον πάντων
ἔβαλεν•
Gr-East 3. καὶ εἶπεν· Ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι ἡ χήρα ἡ πτωχὴ αὕτη πλεῖον πάντων ἔβαλεν·
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autē
pleion pantōn ebalen
G3778
G4119 G3956 G906
tämä/ tämä köyhä leski eniten kaikista antoi

TKIS 3 Niin Hän sanoi: "Totisesti sanon teille: tämä köyhä leski pani enemmän kuin kaikki muut.
FiSTLK2017 3. Hän sanoi: "Totisesti sanon teille: tämä köyhä leski pani kaikkein eniten.
Biblia1776 3. Ja sanoi: totisesti sanon minä teille: tämä köyhä leski pani enemmän kuin nämät
kaikki.
CPR1642 3. Ja hän sanoi: totisest sanon minä teille: tämä köyhä leski pani enämmän cuin nämät
caicki.
UT1548 3. Ja hen sanoi/ Totisesta mine sanon teille/ ette teme kieuhe Leski enemen pani quin
nämet caiki/
Ja hän sanoi/ Totisesti minä sanon teille/ että tämä köyhä leski enemmän pani kuin nämät kaikki/
Ref2016NTSve 3. Då sa han: Sannerligen säger jag er, att denna fattiga änka lade dit mer än alla
(de andra).
4
TR Scriverer 4. ἅπαντες γὰρ οὗτοι ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον εἰς τὰ δῶρα τοῦ
Θεοῦ, αὕτη δὲ ἐκ τοῦ ὑστερήματος αὐτῆς ἅπαντα τὸν βίον ὃν εἶχεν ἔβαλε.

Gr-East 4. ἅπαντες γὰρ οὗτοι ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον εἰς τὰ δῶρα τοῦ
Θεοῦ, αὕτη δὲ ἐκ τοῦ ὑστερήματος αὐτῆς ἅπαντα τὸν βίον ὃν εἶχεν ἔβαλε.

ἅπαντες γὰρ

οὗτοι ἐκ

τοῦ

περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον εἰς
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Theou
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G846
G1161 G1537 G3588 G5303
G846 G537
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lahjaksi
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G3588 G979
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elämisensä joka
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TKIS 4 Sillä kaikki nuo panivat liiastaan (Jumalan) uhrilahjojen joukkoon, mutta tämä pani
puutteestaan koko elantonsa, mikä hänellä oli."
FiSTLK2017 4. Sillä kaikki nuo panivat lahjansa liiastaan, mutta tämä pani puutteestaan, koko
elämisensä, mitä hänellä oli."
Biblia1776 4. Sillä kaikki nämät panivat siitä, mitä heillä liiaksi oli, Jumalan uhriski, vaan tämä
pani köyhyydestänsä kaiken tavaransa, mikä hänellä oli.
CPR1642 4. Sillä nämät panit heidän kyllydestäns Jumalan uhrixi waan tämä pani köyhydestäns
caiken hänen tawarans cuin hänellä oli.
UT1548 4. Sille ette nämet caiki panit heiden kyllydhestens siselle Jumalan wffrixi/ Waan teme
pani kieuhydhestens caiken tauarans quin henelle oli.
Sillä että nämät kaikki panit heidän kyllyydestänsä sisälle Jumalan uhriksi/ Waan tämä pani
köyhyydestänsä kaiken tawaransa kuin hänellä oli.
Ref2016NTSve 4. För de gav av sitt överflöd till Guds offer, men hon gav av sin fattigdom allt det
hon ägde.
5
TR Scriverer 5. Καί τινων λεγόντων περὶ τοῦ ἱεροῦ, ὅτι λίθοις καλοῖς καὶ ἀναθήμασι
κεκόσμηται, εἶπε,
Gr-East 5. Καί τινων λεγόντων περὶ τοῦ ἱεροῦ ὅτι λίθοις καλοῖς καὶ ἀναθήμασι
κεκόσμηται, εἶπε·

καί

τινων
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ἱεροῦ

ὅτι

λίθοις καλοῖς καὶ

kai
tinōn
tou
ierou
hoti
lithois kalois kai
legontōn peri
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eipe
G334
G2885
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temppelilahjoilla se on koristettu Hän sanoi
TKIS 5 Kun muutamat puhuivat pyhäköstä, että se oli kaunistettu kauniilla kivillä ja
temppelilahjoilla, sanoi Hän:
FiSTLK2017 5. Kun muutamat puhuivat pyhäköstä, kuinka se oli kauniilla kivillä ja esille pannuilla
lahjoilla kaunistettu, hän sanoi:
Biblia1776 5. Ja kuin muutamat sanoivat hänelle templistä, kuinka kauniilla kivillä ja kappaleilla
se kaunistettu oli, niin hän sanoi:
CPR1642 5. JA cuin muutamat sanoit hänelle Templist: cuinga caunilla kiwillä ja cappaleilla se
caunistettu oli nijn hän sanoi:
UT1548 5. Ja quin mwtomat sanoit henelle Templist/ ette se caunille kiuille ia Cappaleilla
caunistettu oli/ nin hen sanoi/
Ja kuin muutamat sanoit hänelle templistä/ että se kauniilla kiwilla ja kappaleilla kaunistettu oli/ niin
hän sanoi/
Ref2016NTSve 5. Och när några talade om templet, hur det var utsmyckat med vackra stenar och
tempelgåvor, sa han:
6
TR Scriverer 6. Ταῦτα ἃ θεωρεῖτε, ἐλεύσονται ἡμέραι ἐν αἷς οὐκ ἀφεθήσεται λίθος ἐπὶ
λίθῳ, ὃς οὐ καταλυθήσεται.
Gr-East 6. Ταῦτα ἃ θεωρεῖτε, ἐλεύσονται ἡμέραι ἐν αἷς οὐκ ἀφεθήσεται λίθος ἐπὶ λίθῳ ὃς
οὐ καταλυθήσεται.

ταῦτα ἃ

θεωρεῖτε ἐλεύσονται ἡμέραι

tauta ha
theōreite eleusontai
G2334
G5023 G3739
G2064
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καταλυθήσεται
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G3037 G1909 G3037 G3739 G3756 G2647
G863
jätetä
kiveä päälle kiven jota
ei
maahan hajoiteta
TKIS 6 ”Päivät tulevat, jolloin tästä mitä katselette, ei jää kiveä kiven päälle maahan sortumatta."

FiSTLK2017 6. "Päivät tulevat, jolloin tästä, mitä katselette, ei jää kiveä kiven päälle, maahan
hajottamatta."
Biblia1776 6. Näitäkö te katselette? Ne päivät pitää tuleman, joina ei pidä kiveä kiven päälle
jätettämän, jota ei maahan jaoteta.
CPR1642 6. Se aica tule cosca caikista cuin te näettä ei pidä kiwi kiwen päälle jätettämän jota ei
ricota.
UT1548 6. Se aica tulepi/ coska caiki quin te näet/ ei kiui pihhe kiuen päle iätettemen/ ioca ei
ricota.
Se aika tuleepi/ koska kaikki kuin te näet/ ei kiwi pidä kiwen päälle jätettämän/ joka ei rikota.
Ref2016NTSve 6. Detta som ni ser – det ska komma dagar då det inte ska lämnas sten på sten,
som inte ska brytas ner.
7
TR Scriverer 7. ἐπηρώτησαν δὲ αὐτόν, λέγοντες, Διδάσκαλε, πότε οὖν ταῦτα ἔσται; καὶ τί
τὸ σημεῖον, ὅταν μέλλῃ ταῦτα γίνεσθαι;
Gr-East 7. ἐπηρώτησαν δὲ αὐτὸν λέγοντες· Διδάσκαλε, πότε οὖν ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ
σημεῖον ὅταν μέλλῃ ταῦτα γίνεσθαι;

ἐπηρώτησαν

δὲ

αὐτόν λέγοντες διδάσκαλε πότε

τί

σημεῖον ὅταν

οὖν

ταῦτα ἔσται καὶ

epērōtēsan
de
auton legontes didaskale pote oun
tauta estai kai
G1161 G846 G3004
G1905
G4219 G3767 G5023 G2071 G2532
G1320
niin he kysyivät
Häneltä sanoen Opettaja milloin sitten nämä tulevat ja

τὸ

μέλλῃ ταῦτα γίνεσθαι

ti
to
sēmeion hotan mellē tauta ginesthai
G5101 G3588 G4592 G3752 G3195 G5023 G1096
mikä
merkkinä jolloin tulevat nämä tapahtumaan
TKIS 7 Niin he kysyivät Häneltä sanoen: "Opettaja, milloin tämä sitten tapahtuu? Ja mikä on
merkkinä, kun tämä alkaa toteutua?"
FiSTLK2017 7. He kysyivät häneltä sanoen: "Opettaja, milloin tämä sitten tapahtuu? Mikä on
oleva merkki siitä, kun se tulee tapahtumaan?"
Biblia1776 7. Niin he kysyivät häneltä ja sanoivat: Mestari, koskas nämät tapahtuvat? ja mikä
merkki on, koska nämät tulevat?
CPR1642 7. Nijn he kysyit hänelle ja sanoit: Mestari coscasta nämät tapahtuwat? ja mikä mercki
on cosca nämät tulewat?
UT1548 7. Nin he kysyit henelle ia sanoit/ Mestari/ coska sis nämet tapactuuat? ia mike Mercki
on/ coska nämet tuleuat?
Niin he kysyit häneltä ja sanoit/ Mestari/ koska siis nämät tapahtuwat? ja mikä merkki on/ koska
nämät tulewat?

Ref2016NTSve 7. Då frågade de honom och sa: Mästare, och när ska detta ske? Och vad är
tecknet på att det ska ske?
8
TR Scriverer 8. ὁ δὲ εἶπε, Βλέπετε μὴ πλανηθῆτε• πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί
μου, λέγοντες ὃτι Ἐγώ εἰμι• καί, Ὁ καιρὸς ἤγγικε μὴ οὖν πορευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν.
Gr-East 8. ὁ δὲ εἶπε· Βλέπετε μὴ πλανηθῆτε· πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου
λέγοντες ὅτι ἐγώ εἰμι καί ὁ καιρὸς ἤγγικε. μὴ οὖν πορευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν.

ὁ

δὲ

εἶπε

τῷ

ὀνόματί μου
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οὖν
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G3588 G1161 G2036
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tulevat
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teitä eksytetä sillä monet
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καί
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poreuthēte opisō autōn
G3694 G846
G3361 G3767 G4198
älkää siis
seuratko jäljessä heidän

TKIS 8 Hän sanoi: ”Varokaa, ettei teitä eksytetä. Sillä monet tulevat nimessäni sanoen: *'Minä
olen'* ja: 'Aika on lähellä.' Älkää siis menkö heidän perässään.
FiSTLK2017 8. Hän sanoi: "Katsokaa, ettei teitä eksytetä. Sillä monta tulee minun nimessäni
sanoen: 'MINÄ OLEN', ja: 'Aika on lähellä.' Mutta älkää menkö heidän perässään.
Biblia1776 8. Hän sanoi: katsokaat, ettei teitä petetä; sillä moni tulee minun nimeeni ja sanoo:
minä se olen! aika on kyllä läsnä, älkäät kuitenkaan heitä seuratko.
CPR1642 8. Hän sanoi: cadzocat ettei teitä petetä: sillä moni tule minun Nimeeni ja sano: minä se
olen: aica on kyllä läsnä älkät cuitengan heitä seuratco.
UT1548 8. Nin sanoi hen/ Catzocat/ ettei teite petete/ Sille ette moni tule minun Nimeni/ ia
sanouat Heidens Christusexi/ Ja aica ombi lesne/ elket quitengan heite seuratko.
Niin sanoi hän/ Katsokaat/ ettei teitä petetä/ Sillä että moni tulee minun nimeeni/ ja sanowat
heidäns Kristukseksi/ Ja aika ompi läsnä/ älkäät kuitenkaan heitä seuratko.
Ref2016NTSve 8. Då sa han: Se upp (så) att ingen bedrar er. För många ska komma i mitt namn
och säga: Jag Är, och: Tiden är nära. Därför ska ni inte följa efter dem.
9
TR Scriverer 9. ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκαταστασίας, μὴ πτοηθῆτε• δεῖ γὰρ
ταῦτα γενέσθαι πρῶτον, ἀλλ’ οὐκ εὐθέως τὸ τέλος.

Gr-East 9. ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκαταστασίας, μὴ πτοηθῆτε· δεῖ γὰρ ταῦτα
γενέσθαι πρῶτον, ἀλλ’ οὐκ εὐθέως τὸ τέλος.
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älkää pelästykö sillä pitää

εὐθέως τὸ

τέλος

ouk
eutheōs to
telos
all
G235 G3756 G2112 G3588 G5056
heti
(ole) loppu
mutta ei

TKIS 9 Kun kuulette sodista ja kapinoista, älkää pelästykö. Sillä näitten täytyy ensin tapahtua,
mutta loppu ei ole vielä heti."
FiSTLK2017 9. Kun kuulette sodista ja kapinoista, älkää pelästykö. Sillä näiden täytyy ensin
tapahtua, mutta se ei ole heti loppu."
Biblia1776 9. Mutta kuin te kuulette sotia ja kapinoita, niin älkäät peljästykö; sillä nämät pitää
ensin tapahtuman, vaan ei kohta loppu ole.
CPR1642 9. Mutta cosca te cuuletta sotia ja capinoita nijn älkät peljätkö: sillä nämät pitä ensin
tuleman waan ei cohta loppu ole.
UT1548 9. Mutta coska te cwletta Sodhat ia Capinat/ nin elket pelietkö/ Sille ette nämet pite
ensin tuleman/ Waan ei cochta loppu ole.
Mutta koska te kuulette sodat ja kapinat/ niin älkäät peljätkö/ Sillä että nämät pitaa ensin tuleman/
Waan ei kohta loppu ole.
Ref2016NTSve 9. Men när ni får höra om krig och uppror, bli inte förskräckta. För sådant måste
först ske, men det är ännu inte slutet.
10
TR Scriverer 10. Τότε ἔλεγεν αὐτοῖς, Ἐγερθήσεται ἔθνος ἐπὶ ἔθνος, καὶ βασιλεία ἐπὶ
βασιλείαν•
Gr-East 10. τότε ἔλεγεν αὐτοῖς· Ἐγερθήσεται ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν,

τότε

ἔλεγεν

αὐτοῖς ἐγερθήσεται ἔθνος ἐπὶ

ἔθνος καὶ

βασιλεία ἐπὶ

tote
elegen
ethnos kai
basileia epi
autois egerthēsetai ethnos epi
G1909
G1484 G1909 G1484 G2532 G932
G846 G1453
G5119 G3004
sitten Hän sanoi heille nousee
kansa vastaan kansaa ja
valtakunta vastaan

βασιλείαν·
basileian
G932
valtakuntaa

TKIS 10 Sitten Hän sanoi heille: "Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa
vastaan.
FiSTLK2017 10. Hän sanoi heille: "Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa
vastaan,
Biblia1776 10. Niin hän sanoi heille: kansa nousee kansaa vastaan, ja valtakunta valtakuntaa
vastaan.
CPR1642 10. Nijn hän sanoi heille: Canssa nouse Canssa wastan ja waldacunda waldacunda
wastan:
UT1548 10. Nin sanoi hen heille/ Canssa ylesnouse cansan wastan/ ia Waldakunda
Waldakunnan wastan/
Niin sanoi hän heille/ Kansa ylös nousee kansan wastaan/ ja waltakuntaa waltakunnan wastaan/
Ref2016NTSve 10. Sedan sa han till dem: Folk ska resa sig upp mot folk och rike mot rike.
11
TR Scriverer 11. σεισμοί τε μεγάλοι κατὰ τόπους καὶ λιμοὶ καὶ λοιμοὶ ἔσονται, φόβητρά
τε καὶ σημεῖα ἀπ’ οὐρανοῦ μεγάλα ἔσται.
Gr-East 11. σεισμοί τε μεγάλοι κατὰ τόπους καὶ λιμοὶ καὶ λοιμοὶ ἔσονται, φόβητρά τε καὶ
σημεῖα ἀπ’ οὐρανοῦ μεγάλα ἔσται.
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TKIS 11 Monin paikoin on oleva suuria maanjäristyksiä ja *nälänhätää ja ruttoa*. On myös
pelottavia näkyjä ja suuria merkkejä taivaalla.
FiSTLK2017 11. ja tulee paikoin suuria maanjäristyksiä, ruttoa ja nälänhätää, ja on oleva
pelottavia näkyjä ja taivaalta tulevia suuria merkkejä.
Biblia1776 11. Ja suuret maan vapistukset pitä joka paikassa tuleman, nälkä ja rutto,
kauhistukset ja suuret ihmeet taivaasta tapahtuvat.
CPR1642 11. Ja suuret maan wapistuxet pitä jocapaicas tuleman nälkä ja rutto cauhistuxet ja
suuret ihmet Taiwast tapahtuwat.
UT1548 11. ia swret maan Wapistoxet ioca paicas tuleman pite/ Nelke ia Ruttotaudhit/ ia mös
Cauhistoxet ia swret Ihmet Taiuahast tapactauat.

ja suuret maan wapistukset joka paikassa tuleman pitää/ Nälkä ja ruttotaudit/ ja myös kauhistukset
ja suuret ihmeet taiwaasta tapahtuwat.
Ref2016NTSve 11. Och det ska bli stora jordbävningar på den ena platsen efter den andra och
hungersnöd och epidemier. Och fruktansvärda syner och stora tecken från himlen ska ske.
12
TR Scriverer 12. πρὸ δὲ τούτων ἁπάντων ἐπιβαλοῦσιν ἐφ’ ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν, καὶ

διώξουσι, παραδιδόντες εἰς συναγωγὰς καὶ φυλακάς, ἀγομένους ἐπὶ βασιλεῖς καὶ
ἡγεμόνας, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου.
Gr-East 12. πρὸ δὲ τούτων πάντων ἐπιβαλοῦσιν ἐφ’ ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν καὶ διώξουσι,

παραδιδόντες εἰς συναγωγὰς καὶ φυλακάς, ἀγομένους ἐπὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας ἕνεκεν
τοῦ ὀνόματός μου·
πρὸ
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τούτων ἁπάντων ἐπιβαλοῦσιν ἐφ’

pro
de
toutōn hapantōn epibalousin
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kuninkaille ja
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TKIS 12 Mutta ennen tätä kaikkea he käyvät teihin käsiksi ja vainoavat teitä ja luovuttavat
synagoogiin ja vankiloihin ja vievät kuningasten ja maaherrain eteen minun nimeni vuoksi.
FiSTLK2017 12. Mutta ennen tätä kaikkea he käyvät teihin käsiksi, vainoavat teitä, luovuttavat
teitä synagogiin ja vankiloihin ja vievät teitä kuningasten ja hallitsijoiden eteen minun nimeni
tähden.
Biblia1776 12. Mutta ennen näitä kaikkia heittävät he kätensä teidän päällenne, vainoovat ja
antavat ylön teitä synagogiin ja vankiuteen, ja vetävät teitä kuningasten ja esimiesten eteen,
minun nimeni tähden.
CPR1642 12. MUtta ennen näitä caickia heittäwät he kätens teidän päällenne wainowat ja
ylönandawat teitä Rastupijn ja fangiuxeen ja wetäwät teitä Cuningasten ja Esimiesten eteen
minun Nimeni tähden:
UT1548 12. Mutta enne' neite caiki heitteuet he kätens teiden pälen/ ia wainouat ia ylenandauat
teiden/ heiden Rastupijns ia Fangiuxen/ ia weteuet teite Kuningasten ia Esimiesten eten/ minun
Nimeni tedhen/

Mutta ennen näitä kaikkia heittäwät he kätensä teidän päällen/ ja wainoawat ja ylenantawat teidän/
heidän raastupiinsa ja wankeukseen/ ja wetäwät teitä kuningasten ja esimiesten eteen/ minun
nimeni tähden/
Ref2016NTSve 12. Men innan allt detta ska de gripa er och förfölja (er) och utlämna (er) till
synagogor och fängelser och dra er inför kungar och härskare för mitt namns skull.
13 TR Scriverer 13. ἀποβήσεται δὲ ὑμῖν εἰς μαρτύριον.
Gr-East 13. ἀποβήσεται δὲ ὑμῖν εἰς μαρτύριον.

ἀποβήσεται

δὲ

ὑμῖν

εἰς

μαρτύριον

apobēsetai
de
hymin eis
martyrion
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TKIS 13 Mutta se koituu teille todistamiseksi.
FiSTLK2017 13. Mutta näin te joudutte todistamaan.
Biblia1776 13. Mutta se tapahtuu teille todistukseksi.
CPR1642 13. Mutta se tapahtu teille todistuxexi.
UT1548 13. Mutta se tapactu teille todhistuxexi.
Mutta se tapahtuu teille todistukseksi.
Ref2016NTSve 13. Men det ska bli ett tillfälle för er att vittna.
14 TR Scriverer 14. θέσθε οὖν εἴς τὰς καρδίας ὑμῶν μὴ προμελετᾷν ἀπολογηθῆναι•
Gr-East 14. θέτε οὖν εἰς τὰς καρδίαις ὑμῶν μὴ προμελετᾶν ἀπολογηθῆναι·

θέσθε

οὖν
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G626
mitä sanoisitte puolestanne
TKIS 14 Pankaa siis sydämellenne, ettette etukäteen valmistaudu puolustautumaan.
FiSTLK2017 14. Pankaa siis sydämellenne, ettette edeltäpäin huolehdi, miten vastaatte
puolestanne.

Biblia1776 14. Niin pankaat nyt se teidän sydämeenne, ettette ennen ajattelisi, kuinka teidän pitää
edestänne vastaaman:
CPR1642 14. Nijn pangat nyt se sydämeen ettet te murehdis cuinga teidän pitä edestänne
wastaman:
UT1548 14. Nin pangat nyt se wahwast teiden Sydhemehen/ ettei teiden pide murectiman/
quinga teiden pite edhesten wastama'/
Niin pankaat nyt se wahwasti teidän sydämeen/ ettei teidän pidä murehtiman/ kuinka teidän pitää
edestän wastaaman/
Ref2016NTSve 14. Så lägg (det) på era hjärtan, att ni inte i förväg ska tänka ut hur ni ska försvara
er.
15
TR Scriverer 15. ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν στόμα καὶ σοφίαν, ᾗ οὐ δυνήσονται ἀντειπεῖν οὐδὲ
ἀντιστῆναι πάντες οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν.
Gr-East 15. ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν στόμα καὶ σοφίαν, ᾗ οὐ δυνήσονται ἀντειπεῖν οὐδὲ
ἀντιστῆναι πάντες οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν.
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TKIS 15 Sillä minä annan teille puhekyvyn* ja viisauden, jota vastaan eivät ketkään vastustajanne
kykene väittämään tai asettumaan.
FiSTLK2017 15. Sillä minä annan teille suun ja viisauden, jota vastaan ei yksikään teidän
vastustajistanne kykene asettumaan tai väittämään.
Biblia1776 15. Sillä minä annan teille suun ja viisauden, jota ei he voi puhua vastaan eikä seisoa
vastaan, kaikki jotka teitä vastaan ovat.
CPR1642 15. Sillä minä annan teille suun ja wijsauden jota ei he woi wastan puhua eikä caicki
teidän wastanseisojan taida wastan olla:
UT1548 15. Sille ette mine annan teille Suun ia Wijsaudhen/ ionga wastan eiuet he woi
wastansano/ eike wastanseiso Caiki teiden wastanseisoijat.
Sillä että minä annan teille suun ja wiisauden/ jonka wastaan eiwät he woi wastaan sanoa/ eikä
wastaan seisoa teidän wastaanseisojat.

Ref2016NTSve 15. För jag ska ge er ord och visdom, som ingen av era motståndare ska kunna
säga emot eller stå emot.
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TR Scriverer 16. παραδοθήσεσθε δὲ καὶ ὑπὸ γονέων καὶ ἀδελφῶν καὶ συγγενῶν καὶ φίλων,
καὶ θανατώσουσιν ἐξ ὑμῶν.
Gr-East 16. παραδοθήσεσθε δὲ καὶ ὑπὸ γονέων καὶ συγγενῶν καὶ φίλων καὶ ἀδελφῶν, καὶ
θανατώσουσιν ἐξ ὑμῶν,
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TKIS 16 Myös vanhemmat ja veljet ja sukulaiset ja ystävät antavat teitä alttiiksi ja tappavat
joitakin teistä.
FiSTLK2017 16. Myös vanhemmat, veljet, sukulaiset ja ystävät antavat teitä alttiiksi, muutamia
teistä tapetaan,
Biblia1776 16. Niin te myös annetaan ylön vanhimmilta, veljiltä, langoilta ja ystäviltä, ja muutamat
teistä he tappavat,
CPR1642 16. Nijn te myös ylönannetan wanhimmildanne weljildänne langoildanne ja
ystäwildänne ja muutamat teistä he tappawat.
UT1548 16. Nin te mös ylena'netan Wanhemildan/ welijlden Langoildan ia Ysteuilden/ ia
monicadhat teiste he tappauat.
Niin te myös ylenannetaan wanhemmiltan/ weljiltään langoiltaan ja ystäwiltän/ ja monikahdat teistä
he tappawat.
Ref2016NTSve 16. Ni ska bli förrådda också av föräldrar och bröder och släktingar och vänner,
och (en del) av er ska man döda.
17 TR Scriverer 17. καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου.
Gr-East 17. καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου·
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TKIS 17 Ja te tulette kaikkien vihattaviksi minun nimeni vuoksi.
FiSTLK2017 17. ja olette kaikkien vihaamia minun nimeni tähden.
Biblia1776 17. Ja te tulette vihattaviksi kaikilta, minun nimeni tähden.
CPR1642 17. Ja te ylöncadzotan caikilda minun Nimeni tähden:
UT1548 17. Ja te ylencatzotan caikilda minun Nimeni tedhen/
Niin te ylenkatsokaan kaikilta minun nimeni tähden/
Ref2016NTSve 17. Och ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull.
18 TR Scriverer 18. καὶ θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν οὐ μὴ ἀπόληται.
Gr-East 18. καὶ θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν οὐ μὴ ἀπόληται·
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TKIS 18 Mutta ei hiuskaan päästänne katoa.
FiSTLK2017 18. Mutta hiuskarvakaan ei katoa päästänne.

Biblia1776 18. Vaan ei hiuskarvakaan pidä teidän päästänne hukkuman.
CPR1642 18. Waan ei hiuscarwacan pidä teidän päästänne huckuman.
UT1548 18. waan eiswinga hiuscarua pidhe teiden päästen huckuman.
waan ei suinkaan hiuskarwa pidän teidän päästään hukkuman.
Ref2016NTSve 18. Men inte ett hår på ert huvud ska gå förlorat.
19 TR Scriverer 19. ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν.
Gr-East 19. ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν.
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TKIS 19 *Omistakaa elämänne kestävyytenne avulla.*
FiSTLK2017 19. Kestäväisyydellänne saatte omaksenne elämän.
Biblia1776 19. Pitäkäät teidän sielunne kärsivällisyydessä.
CPR1642 19. Pitäkät teidän sielunne kärsimises.
UT1548 19. Omistacat teiden Sielun kersimisen cautta.
Omistakaat teidän sielun kärsimisen kautta.
Ref2016NTSve 19. Genom er uthållighet ska ni vinna era själar.
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TR Scriverer 20. Ὅταν δὲ ἴδητε κυκλουμένην ὑπὸ στρατοπέδων τὴν Ἰερουσαλήμ, τότε
γνῶτε ὅτι ἤγγικεν ἡ ἐρήμωσις αὐτῆς.
Gr-East 20. ὅταν δὲ ἴδητε κυκλουμένην ὑπὸ στρατοπέδων τὴν Ἱερουσαλήμ, τότε γνῶτε
ὅτι ἤγγικεν ἡ ἐρήμωσις αὐτῆς.
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TKIS 20 Mutta kun näette Jerusalemin sotajoukkojen ympäröimänä, silloin tietäkää, että sen
hävitys on lähellä.
FiSTLK2017 20. Mutta kun näette Jerusalemin sotajoukkojen ympäröimänä, silloin tietäkää, että
sen hävitys on lähellä.
Biblia1776 20. Mutta kuin te näette Jerusalemin sotaväeltä piiritettävän, niin tietäkäät, että hänen
perikatonsa on lähestynyt.

CPR1642 20. COsca te näettä Jerusalemin sotawäeldä pijritettäwän nijn tietkät että hänen
pericatons on lähestynyt.
UT1548 20. Coska te nyt näette Jerusalemin ymberipiritetteuen Sotawäelde/ nin te tietke ette
hene' pericatons ombi lehestynyt.
Koska te nyt näette Jerusalemin ympäri piiritettäwän sotawäeltä/ niin te tietäkää että hänen
perikatonsa ompi lähestynyt.
Ref2016NTSve 20. Och när ni ser att Jerusalem blir omringat av krigshärar, då ska ni veta att
dess ödeläggelse är nära.
21
TR Scriverer 21. τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη• καὶ οἱ ἐν μέσῳ αὐτῆς
ἐκχωρείτωσαν• καὶ οἱ ἐν ταῖς χώραις μὴ εἰσερχέσθωσαν εἰς αὐτήν.
Gr-East 21. τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη, καὶ οἱ ἐν μέσῳ αὐτῆς
ἐκχωρείτωσαν, καὶ οἱ ἐν ταῖς χώραις μὴ εἰσερχέσθωσαν εἰς αὐτήν,
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TKIS 21 Silloin Juudeassa olevat paetkoot vuorille, ja Jerusalemissa* olevat lähtekööt pois, ja
maaseudulla olevat älkööt menkö sinne.
FiSTLK2017 21. Silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille, ne, jotka ovat kaupungissa,
lähtekööt sieltä pois, ja ne, jotka ovat maalla, älkööt menkö kaupunkiin.
Biblia1776 21. Silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkaan vuorille, ja jotka hänen keskellänsä ovat,
ne lähtekään sieltä ulos, ja jotka maalla ovat, älkään häneen menkö sisälle.
CPR1642 21. Silloin ne jotca Judeas owat paetcan mäkein puoleen: ja jotca hänen keskelläns
owat ne sieldä pois mengän: ja jotca maalla owat älkän sisälle mengö.
UT1548 21. Silloin ne iotca Judeas ouat/ paetkaat mäkein polen/ Ja iotca henen keskellens ouat/
ne sielde poismengen/ Ja iotca Maalla ouat/ elket he sisellemengö.
Silloin ne jotka Judeassa owat/ paetkaat mäkein puoleen/ Ja jotka hänen keskellänsä owat/ ne
sieltä pois menkään/ Ja jotak maalla owat/ älkäät he sisälle menkö.

Ref2016NTSve 21. De som då är i Judeen måste fly bort till bergen och de som är mitt inne i
staden måste lämna den, och de som är ute på landsbygden ska inte gå dit in.
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TR Scriverer 22. ὅτι ἡμέραι ἐκδικήσεως αὗταί εἰσι, τοῦ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα.
Gr-East 22. ὅτι ἡμέραι ἐκδικήσεως αὗταί εἰσι τοῦ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα.
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TKIS 22 Sillä ne ovat koston päiviä, jotta kaikki toteutuisi, mikä on kirjoitettu.
FiSTLK2017 22. Sillä ne ovat koston päiviä, että kaikki täyttyisi, mikä on kirjoitettu.
Biblia1776 22. Sillä ne ovat kostopäivät, että kaikki täytettäisiin, mitkä kirjoitetut ovat.
CPR1642 22. Sillä ne owat costopäiwät että caicki pitä täytettämän cuin kirjoitetut owat.
UT1548 22. Sille ne ouat Costo peiuet/ ette caiki teutettemen pite quin kirioitetudh ouat.
Sillä ne owat kostopäiwät/ että kaikki täytettämän pitää kuin kirjoitetut owat.
Ref2016NTSve 22. För detta är hämndens dagar, då allt det som är skrivet ska gå i uppfyllelse.
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TR Scriverer 23. οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς
ἡμέραις• ἔσται γὰρ ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ὀργὴ ἐν τῷ λαῷ τούτῳ
Gr-East 23. οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς
ἡμέραις· ἔσται γὰρ τότε ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὀργὴ τῷ λαῷ τούτῳ,
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TKIS 23 Voi raskaita ja imettäviä niinä päivinä! Sillä suuri hätä on oleva maan päällä ja viha tätä
kansaa vastaan.
FiSTLK2017 23. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! Sillä suuri hätä on oleva maan päällä ja
viha tätä kansaa kohtaan.
Biblia1776 23. Mutta voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! Sillä suuri vaiva pitää maan päällä
oleman ja viha tämän kansan päällä.
CPR1642 23. Mutta woi rascaita ja imettäwäisiä nijnä päiwinä. Sillä suuri waiwa pitä maan päällä
oleman ja wiha tämän Canssan päällä.
UT1548 23. Mutta We Raskaille ia imetteuille nine peiuine. Sille ette swri Waiua pite olema' Maan
päle/ ia yxi Wiha teme' Ca'ssan ylitze/
Mutta woi raskaille ja imettäwille niinä päiwinä. Sillä että suuri waiwa pitää oleman maan päällä/ ja
yksi wiha tämän kansan ylitse/
Ref2016NTSve 23. Men ve dem som väntar barn och dem som ammar i de dagarna. För det ska
komma stor nöd i landet och vrede över detta folk.
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TR Scriverer 24. καὶ πεσοῦνται στόματι μαχαίρας, καὶ αἰχμαλωτισθήσονται εἰς πάντα τὰ
ἔθνη• καὶ Ἰερουσαλὴμ ἔσται πατουμένη ὑπὸ ἐθνῶν, ἄχρι πληρωθῶσι καιροὶ ἐθνῶν.
Gr-East 24. καὶ πεσοῦνται στόματι μαχαίρας, καὶ αἰχμαλωτισθήσονται εἰς πάντα τὰ

ἔθνη, καὶ Ἱερουσαλὴμ ἔσται πατουμένη ὑπὸ ἐθνῶν ἄχρι οὗ πληρωθῶσι καιροὶ ἐθνῶν.
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TKIS 24 He kaatuvat miekan terään ja heidät viedään vankeuteen kaikkien kansojen sekaan. Ja
Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät.

FiSTLK2017 24. Heitä kaatuu miekan terään, heitä viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja
Jerusalem on oleva pakanoiden tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät.
Biblia1776 24. Ja heidän pitää lankeeman miekan terään, ja he viedään vangiksi kaikkinaisen
kansan sekaan. Ja Jerusalem pitää tallattaman pakanoilta, siihen asti kuin pakanain aika
täytetään.
CPR1642 24. Ja heidän pitä langeman miecan terän edesä ja he wiedän fangixi caickinaisen
Canssan secaan. Ja Jerusalem pitä tallattaman pacanoilda sijhenasti cuin pacanain aica
täytetän.
UT1548 24. Ja heiden pite langeman Miecan teren edes/ ia he wiedhen Fangina caikinaisen
Canssan secan. Ja Jerusalem pite tallattaman Pacanoilda/ sihenasti ette Pacanaiden aica pite
teutettemen.
Ja heidän pitää lankeaman miekan terän edessä/ ja he wiedään wankina kaikkinaisen kansan
sekaan. Ja Jerusalem pitää tallattaman pakanoilta/ siihen asti että pakanaiden aika pitää
täytettämän.
Ref2016NTSve 24. Och de ska falla för svärdsegg och bli bortförda i fångenskap till alla
hednafolk. Och Jerusalem ska bli nertrampat av hedningarna tills hedningarnas tider är uppfyllda.
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TR Scriverer 25. καὶ ἔσται σημεῖα ἐν ἡλίῳ καὶ σελήνῃ καὶ ἄστροις, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς συνοχὴ
ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ, ἠχούσης• θαλάσσης καὶ σάλου,
Gr-East 25. Καὶ ἔσται σημεῖα ἐν ἡλίῳ καὶ σελήνῃ καὶ ἄστροις, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς συνοχὴ
ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ ἠχούσης θαλάσσης καὶ σάλου,
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TKIS 25 On oleva merkkejä auringossa ja kuussa ja tähdissä ja kansoilla epätoivoinen ahdistus
maan päällä *pauhaavan meren aallokon* vuoksi.
FiSTLK2017 25. On oleva merkkejä auringossa, kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan
päällä ja epätoivo meren aaltoillessa.

Biblia1776 25. Ja merkit pitää oleman auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja maassa kansalla
ahdistus epäilyksen tähden. Ja meri ja aallot pitää pauhaaman.
CPR1642 25. JA merkit pitä oleman Auringos ja Cuus ja Tähdeis. Ja maasa Canssalla ahdistus
epäillyxen tähden. Ja Meri ja Allot pitä pauhaman.
UT1548 25. Ja merckit pite oleman Auringos ia Cuus ia Tehdhis. Ja maas Canssalla adhistos
epelyxen teden. Ja Meri ia Allot pite pauhaman.
Ja merkit pitää oleman auringossa ja kuussa ja tähdissä. Ja maassa kansalla ahdistus epäilyksen
tähden. Ja meri ja aallot pitää pauhaaman.
Ref2016NTSve 25. Och tecken ska ske i solen och i månen och i stjärnorna, och på jorden ska
folken gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån.
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TR Scriverer 26. ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ φόβου καὶ προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων
τῇ οἰκουμένῃ• αἱ γὰρ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται
Gr-East 26. ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ φόβου καὶ προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων τῇ
οἰκουμένῃ· αἱ γὰρ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται.
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TKIS 26 Ihmiset menehtyvät pelätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa, sillä
taivaitten voimat järkkyvät.
FiSTLK2017 26. Ihmisiä menehtyy heidän pelätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä
kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät.
Biblia1776 26. Ja ihmiset maassa pitää nääntymän pelvon ja odottamisen tähden niitä, mitkä
maan piirin päälle tulevat; sillä taivaan voimat pitää liikutettaman.
CPR1642 26. Ja ihmiset maasa pitä cuiwettuman pelgon tähden ja odottamisen tähden nijtä cuin
maan pijrin päälle tulewat: sillä Taiwan woimat pitä lijcutettaman.
UT1548 26. Ja Inhimiset maasa pite quiuettuman pelghon teden/ ia odottamisen teden/ nijte/
quin tuleuat Maan pijrin päle/ Sille ette Taiua' auwd pite licutettaman.
Ja ihmiset maassa pitää kuiwettuman pelon tähden/ ja odottamisen tähden/ niitä/ kuin tulewat
maan piirin päälle/ Sillä että taiwaan awut pitää liikutettaman.

Ref2016NTSve 26. Människor ska ge upp andan av skräck och väntan på det som ska komma
över världen. För himlarnas krafter ska skakas.
27
TR Scriverer 27. καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλῃ μετὰ
δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς.
Gr-East 27. καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλῃ μετὰ
δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς.
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TKIS 27 Silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä ylen voimallisena ja kirkkaana.
FiSTLK2017 27. Silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suuressa voimassa ja
kirkkaudessa.
Biblia1776 27. Ja silloin heidän pitää näkemän Ihmisen Pojan tulevan pilvissä suurella voimalla ja
kunnialla.
CPR1642 27. Ja silloin heidän pitä näkemän ihmisen Pojan tulewan pilwis suurella woimalla ja
cunnialla.
UT1548 27. Ja silloin heiden pite näkemen Inhimisen Poian tuleua' piluis swrella woimalla ia
Cunnialla.
Ja silloin heidän pitää näkemän Ihmisen Pojan tulewan pilwes suurella woimalla ja kunnialla.
Ref2016NTSve 27. Och då ska de få se Människosonen komma i en molnsky med makt och stor
härlighet.
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TR Scriverer 28. ἀρχομένων δὲ τούτων γίνεσθαι, ἀνακύψατε καὶ ἐπάρατε τὰς κεφαλὰς
ὑμῶν• διότι ἐγγίζει ἡ ἀπολύτρωσις ὑμῶν.
Gr-East 28. ἀρχομένων δὲ τούτων γίνεσθαι ἀνακύψατε καὶ ἐπάρατε τὰς κεφαλὰς ὑμῶν,
διότι ἐγγίζει ἡ ἀπολύτρωσις ὑμῶν.
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TKIS 28 Mutta kun nämä alkavat tapahtua. rohkaiskaa* itsenne ja nostakaa päänne, sillä
vapautuksenne on lähellä."
FiSTLK2017 28. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, nouskaa pystyyn ja nostakaa päänne, sillä
teidän vapautuksenne on lähellä."
Biblia1776 28. Mutta kuin nämät rupeevat tapahtumaan, niin katsokaat, ja nostakaat päänne ylös;
sillä teidän lunastuksenne silloin lähestyy.
CPR1642 28. Cosca nämät rupewat tapahtuman nijn cadzocat ja nostacat päänne ylös: sillä
teidän lunastuxenne silloin lähesty.
UT1548 28. Coska nämet rupeuat tapactuman/ nin yleskatzocat ia ylesnostacat teiden Päen/
senteden ette teiden Lunastuxen silloin lehestupi.
Koska nämät rupeawat tapahtuman/ niin ylenkatsowat ja ylösnostakaat teidän pään/ sentähden
että teidän lunastuksen silloin lähestyypi.
Ref2016NTSve 28. Men när detta börjar ske, res er upp och lyft upp era huvuden, för då närmar
sig er befrielse.
29 TR Scriverer 29. Καὶ εἶπε παραβολὴν αὐτοῖς, Ἴδετε τὴν συκῆν καὶ πάντα τὰ δένδρα•
Gr-East 29. Καὶ εἶπε παραβολὴν αὐτοῖς· Ἴδετε τὴν συκῆν καὶ πάντα τὰ δένδρα.
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TKIS 29 Hän puhui heille myös vertauksen: "Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita.
FiSTLK2017 29. Hän puhui heille vertauksen: "Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita.
Biblia1776 29. Ja hän sanoi heille vertauksen: katsokaat fikunapuuta ja kaikkia puita.

CPR1642 29. Ja hän sanoi heille wertauxen: cadzocat ficunapuuta ja caickia puita cosca ne
puhkewat
UT1548 29. Ja hen sanoi heille Wertauxen/ Catzocat Fikuna puuta/ ia caiki Puita/ coska he
wlospuhckeuat/
Ja hän sanoi heille wertauksen/ Katsokaat wiikunapuuta/ ja kaikkia puita/ koska he ulospuhkeawat/
Ref2016NTSve 29. Sedan sa han en liknelse till dem: Se på fikonträdet och på alla träd.
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TR Scriverer 30. ὅταν προβάλωσιν ἤδη, βλέποντες ἀφ’ ἑαυτῶν γινώσκετε ὅτι ἤδη ἐγγὺς τὸ
θέρος ἐστίν.
Gr-East 30. ὅταν προβάλωσιν ἤδη, βλέποντες ἀφ’ ἑαυτῶν γινώσκετε ὅτι ἤδη ἐγγὺς τὸ
θέρος ἐστίν·
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TKIS 30 Kun ne jo puhkeavat lehteen, näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä on jo lähellä.
FiSTLK2017 30. Kun ne jo puhkeavat lehteen, siitä näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä on
jo lähellä.
Biblia1776 30. Kuin ne jo puhkeevat, niin te näette ja itse teistänne ymmärrätte, että suvi on jo
läsnä.
CPR1642 30. Nijn te idze nijstä näette ja ymmärrätte että suwi on läsnä.
UT1548 30. Nin te itze nijste näet ia merkitzet ette Suui on lesse.
Niin te itse niistä näet ja merkitset että suwi on läsnä.
Ref2016NTSve 30. När ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära.
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TR Scriverer 31. οὕτω καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ
βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Gr-East 31. οὕτω καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ
βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
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TKIS 31 Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on
lähellä.
FiSTLK2017 31. Samoin myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta
on lähellä.
Biblia1776 31. Niin myös te, kuin te näette nämät tapahtuvan, tietäkäät, että Jumalan valtakunta
on läsnä.
CPR1642 31. Nijn myös te cosca te näette nämät tapahtuwan sijtä tietkät että Jumalan
waldacunda on läsnä.
UT1548 31. Nin mös te/ coska te näet nemet tapactuuan/ sijtte tietket ette Jumalan Waldakunda
ombi lesse.
Niin myös te/ koska te näet nämät tapahtuwan/ siitä tietkää että Jumalan waltakunta ompi läsnä.
Ref2016NTSve 31. På samma sätt kan ni också veta att Guds rike är nära, när ni ser detta ske.
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TR Scriverer 32. ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη, ἕως ἂν πάντα γένηται.
Gr-East 32. ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα γένηται.
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TKIS 32 Totisesti sanon teille: tämä sukukunta ei katoa, kunnes kaikki on tapahtunut.
FiSTLK2017 32. Totisesti sanon teille: tämä sukukunta ei katoa, ennen kuin kaikki tapahtuu.
Biblia1776 32. Totisesti minä sanon teille: ei tämän sukukunnan pidä suinkaan hukkuman,
siihenasti kuin nämät kaikki tapahtuvat.

CPR1642 32. Totisest minä sanon teille: ei tämän sucucunnan pidä ennen huckuman cuin nämät
caicki tapahtuwat.
UT1548 32. Totisesta sano mine teille/ Ettei teme Sucukunda pide ennen huckundeman/ quin
nämet caiki tapactuuat.
Totisesti sanon minä teille/ Ettei tämä sukukunta pidä ennen hukkaantuman/ kuin nämät kaikki
tapahtuwat.
Ref2016NTSve 32. Sannerligen säger jag er: Denna generation ska inte förgås, förrän allt detta
sker.
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TR Scriverer 33. ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι.
Gr-East 33. ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι.
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TKIS 33 Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.
FiSTLK2017 33. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.
Biblia1776 33. Taivas ja maa on hukkuva, vaan minun sanani ei pidä ikänä hukkaantuman.
CPR1642 33. Taiwas ja maa on huckuwa waan minun sanani ei pidä huckanduman.
UT1548 33. Taiuas ia Maa huckupi/ waan minu' Sanani ei pidhe huckanduma'.
Taiwas ja maa hukkuupi/ waan minun sanani ei pidä hukkaantuman.
Ref2016NTSve 33. Himmel och jord ska förgås, men mina ord ska inte förgås.
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TR Scriverer 34. Προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς, μήποτε βαρυνθῶσιν ὑμῶν αἱ καρδίαι ἐν κραιπάλῃ
καὶ μέθῃ καὶ μερίμναις βιωτικαῖς, καὶ αἰφνίδιος ἐφ’ ὑμᾶς ἐπιστῇ ἡ ἡμέρα ἐκείνη•
Gr-East 34. Προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς μήποτε βαρηθῶσιν ὑμῶν αἱ καρδίαι ἐν κραιπάλῃ καὶ
μέθῃ καὶ μερίμναις βιωτικαῖς, καὶ αἰφνίδιος ἐφ’ ὑμᾶς ἐπιστῇ ἡ ἡμέρα ἐκείνη·
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TKIS 34 Mutta ottakaa vaari itsestänne, ettei sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous ja
elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät *äkkiarvaamatta.
FiSTLK2017 34. Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja
juoppous eivätkä elatuksen murheet, että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta
Biblia1776 34. Mutta kavahtakaat, ettei teidän sydämenne koskaan raskauteta ylönsyömisestä ja
juopumisesta ja elatuksen murheesta, ja se päivä tulee äkisti teidän päällenne.
CPR1642 34. MUtta cawahtacat teitän ettei teidän sydämen coscan rascauteta syömisest ja
juomisest ja elatuxen murhest ja se päiwä tule äkist teidän päällen.
UT1548 34. Mutta cauattaca teiten/ ettei teiden Sydhemen coskan raskateta Sömisest ia
Jomisest/ ia elatoxe' murehest ia teme peiue tule eckist teiden pälen.
Mutta kawahtakaa teitän/ ettei teidän sydämen koskaan raskauteta syömisestä ja juomisesta/ ja
elatuksen murheesta ja tämä päiwä tule äkisti teidän päällen.
Ref2016NTSve 34. Men akta er så att era hjärtan inte blir nedtyngda av måttlöshet och
dryckenskap och av det dagliga livets omsorger, (så) att den dagen kommer över er plötsligt.
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TR Scriverer 35. ὡς παγὶς γὰρ ἐπελεύσεται ἐπὶ πάντας τοὺς καθημένους ἐπὶ πρόσωπον
πάσης τῆς γῆς.
Gr-East 35. ὡς παγὶς γὰρ ἐπελεύσεται ἐπὶ πάντας τοὺς καθημένους ἐπὶ πρόσωπον πάσης
τῆς γῆς.
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TKIS 35 Sillä niin kuin paula, se* saavuttaa kaikki, jotka koko maan päällä asuvat.
FiSTLK2017 35. kuin ansa; sillä se saavuttaa kaikki, jotka koko maan päällä asuvat.
Biblia1776 35. Sillä se tulee niinkuin paula kaikkein ylitse, jotka koko maan päällä asuvat.
CPR1642 35. Sillä nijncuin paula tule caickein ylidze jotca coco maan päällä asuwat.
UT1548 35. Sille ninquin yxi Paula hen tulepi caikein ylitze/ iotca asuuat coco maan päle.
Sillä niinkuin yksi paula hän tuleepi kaikkein ylitse/ jotka asuwat koko maan päällä.
Ref2016NTSve 35. För som en snara ska den komma över alla som bor över hela jordens yta.
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TR Scriverer 36. ἀγρυπνεῖτε οὖν ἐν παντὶ καιρῷ δεόμενοι, ἵνα καταξιωθῆτε ἐκφυγεῖν

ταῦτα πάντα τὰ μέλλοντα γίνεσθαι, καὶ σταθῆναι ἔμπροσθεν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.
Gr-East 36. ἀγρυπνεῖτε οὖν ἐν παντὶ καιρῷ δεόμενοι ἵνα καταξιωθῆτε ἐκφυγεῖν πάντα τὰ
μέλλοντα γίνεσθαι καὶ σταθῆναι ἔμπροσθεν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.
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TKIS 36 Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että *teidät katsottaisiin arvollisiksi* pakenemaan
tätä kaikkea, mikä on tuleva, ja seisomaan Ihmisen Pojan edessä."

FiSTLK2017 36. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että teidät katsottaisiin arvollisiksi
pakenemaan tätä kaikkea, mikä on tuleva, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä."
Biblia1776 36. Sentähden valvokaat ja aina rukoilkaat, että te mahdolliset olisitte kaikkia näit
välttämään, jotka pitää tapahtuman, ja seisomaan Ihmisen Pojan edessä.
CPR1642 36. Nijn olcat nyt aina walpat ja rucoilcat että te mahdolliset olisitta caickia näitä
wälttämän jotca pitä tapahtuman ja seisoman ihmisen Pojan edes.
UT1548 36. Nin olcat nyt aina walpaat/ ia rucolcat/ Ette te madholiset olisit caikia neite
weltemen iotca tapactaman pite/ ia seisoman Inhimisen Poian edes.
Niin olkat nyt aina walppaat/ ja rukoilkaat/ Että te mahdolliset olisit kaikkia näitä wälttämän jotka
tapahtuman pitää/ ja seisoman Ihmisen Pojan edessä.
Ref2016NTSve 36. Vaka därför och be alltid för att ni ska anses värdiga att kunna fly undan allt
detta som kommer att ske, och att kunna bestå inför Människosonen.
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TR Scriverer 37. Ἦν δὲ τὰς ἡμέρας ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων• τὰς δὲ νύκτας ἐξερχόμενος

ηὐλίζετο εἰς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον ἐλαιῶν
Gr-East 37. Ἦν δὲ τὰς ἡμέρας ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων, τὰς δὲ νύκτας ἐξερχόμενος ηὐλίζετο
εἰς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον ἐλαιῶν·
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TKIS 37 Ja Hän opetti päivät pyhäkössä, mutta öiksi Hän lähti pois ja yöpyi vuorella, jota
kutsutaan Öljyvuoreksi.
FiSTLK2017 37. Hän opetti päivät pyhäkössä, mutta öiksi hän lähti pois ja vietti ne vuorella, jota
sanotaan Öljymäeksi.
Biblia1776 37. Ja hän opetti päivällä templissä, mutta yöllä meni hän ulos ja oli yötä vuorella, joka
kutsutaan Öljymäeksi.
CPR1642 37. Ja hän opetti päiwällä Templis mutta yöllä meni hän ulos ja oli Öljymäellä yötä.

UT1548 37. Ja hen opetti peiuelle Templis/ Mutta ölle hen wlosmeni/ ia oli Olio mäelle yli öte.
Ja hän opetti päiwällä templissä/ Mutta yöllä hän ulos meni/ ja oli Öljymäellä yli yötä.
Ref2016NTSve 37. Och på dagarna undervisade han i templet, men på kvällarna gick han ut och
övernattade på det berg som kallas Oljeberget.
38 TR Scriverer 38. καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὤρθριζε πρὸς αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ ἀκούειν αὐτοῦ.
Gr-East 38. καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὤρθριζε πρὸς αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ ἀκούειν αὐτοῦ.
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TKIS 38 Ja kaikki kansa tuli aamuvarhaisella Hänen luokseen pyhäkköön kuuntelemaan Häntä.
FiSTLK2017 38. Kaikki kansa tuli varhain hänen luokseen pyhäkköön kuulemaan häntä.
Biblia1776 38. Ja kaikki kansa tuli varhain hänen tykönsä templiin, häntä kuulemaan.
CPR1642 38. Ja caicki Canssa tuli warhain hänen tygöns Templijn händä cuuleman.
UT1548 38. Ja caiki Canssa tuli warhaisin henen tygens Templijn hende cwleman.
Ja kaikki kansa tuli warhaisin hänen tykönsä templiin häntä kuulemaan.
Ref2016NTSve 38. Och tidigt på morgonen kom allt folket till honom i templet för att höra honom.

Luukas 22 (Luke 22)
1 TR Scriverer 1. Ἤγγιζε δὲ ἡ ἑορτὴ τῶν ἀζύμων, ἡ λεγομένη πάσχα.
Gr-East 1. Ἤγγιζε δὲ ἡ ἑορτὴ τῶν ἀζύμων ἡ λεγομένη πάσχα.
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TKIS 1 Mutta hapattomain leipäin juhla, jota kutsutaan pääsiäiseksi, oli lähellä.
FiSTLK2017 1. Mutta happamattoman leivän juhla, jota sanotaan pääsiäiseksi, oli lähellä.
Biblia1776 1. Niin lähestyi makian leivän juhlapäivä, joka pääsiäiseksi kutsutaan.
CPR1642 1. NIin lähestyi makian leiwän juhla päiwä joca Pääsiäisexi cudzutan.
UT1548 1. NIN lehestui sis Makia' leiuen Juhla peiue/ ioca cutzutan Päsieinen.
Niin lähestyi siis makean leiwän juhlapäiwä/ joka kutsutaan Pääsiäinen.
Ref2016NTSve 1. Nu närmade sig det osyrade brödets högtid, som kallas påsk.
2
TR Scriverer 2. καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τὸ πῶς ἀνέλωσιν αὐτόν•
ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν λαόν.
Gr-East 2. καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τὸ πῶς ἀνέλωσιν αὐτόν·
ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν λαόν.
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kansaa
tappaisivat Hänet sillä he pelkäsivät
TKIS 2 Ylipapit ja kirjanoppineet miettivät, kuinka saisivat Hänet surmatuksi, sillä he pelkäsivät
kansaa.

FiSTLK2017 2. Ylipapit ja kirjanoppineet miettivät, kuinka saisivat hänet surmatuksi, sillä he
pelkäsivät kansaa.
Biblia1776 2. Ja ylimmäiset papit ja kirjanoppineet etsivät, kuinka he olisivat hänen saaneet
tappaa. Mutta he pelkäsivät kansaa.
CPR1642 2. Ja ylimmäiset Papit ja Kirjanoppenet edzeit cuinga he olisit hänen saanet tappa.
Mutta he pelkäisit Canssa.
UT1548 2. Ja ne Ylimeiset Papit ia Kirianoppeneet etzit/ quinga heide' piti hene' tappama'. Mutta
he pelkesit Canssa.
Ja ne ylimmäiset papit ja kirjanoppineet etsit/ kuinka heidän piti hänen tappaman. Mutta he pelkäsit
kanssa.
Ref2016NTSve 2. Och översteprästerna och de skriftlärda sökte efter hur de skulle kunna döda
honom, men de fruktade för folket.
3
TR Scriverer 3. Εἰσῆλθε δὲ ὁ Σατανᾶς εἰς Ἰούδαν τὸν ἐπικαλούμενον Ἰσκαριώτην, ὄντα
ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν δώδεκα.
Gr-East 3. Εἰσῆλθε δὲ ὁ σατανᾶς εἰς Ἰούδαν τὸν ἐπικαλούμενον Ἰσκαριώτην, ὄντα ἐκ
τοῦ ἀριθμοῦ τῶν δώδεκα,
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TKIS 3 Niin saatana meni Juudaaseen, jota kutsuttiin Iskariotiksi ja joka oli yksi niistä
kahdestatoista.
FiSTLK2017 3. Saatana meni Juudakseen, jota kutsuttiin Iskariotiksi ja joka oli yksi niistä
kahdestatoista.
Biblia1776 3. Niin saatana oli mennyt Juudaan sisälle, jonka liikanimi oli Iskariot, joka oli
kahdentoistakymmenen luvusta.
CPR1642 3. Nijn Sathan oli Judan sisälle mennyt jonga lijca nimi oli Ischarioth joca oli
cahdentoistakymmenen lugusta.
UT1548 3. Nin oli Sathanas Judan siselleme'nyt/ ionga Licanimi oli Ischariotes/ ioca oli
Cadentoistakymenen lughusta.

Niin oli satana Judan sisällemennyt/ joka liikanimi oli Ischariotes/ joka oli kahdentoista kymmenen
luwussa.
Ref2016NTSve 3. Då for Satan in i Judas, som kallades Iskariot och som var en av de tolv.
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TR Scriverer 4. καὶ ἀπελθὼν συνελάλησε τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ τοῖς στρατηγοῖς τὸ πῶς
αὐτὸν παραδῷ αὐτοῖς.
Gr-East 4. καὶ ἀπελθὼν συνελάλησε τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ γραμματεῦσι καὶ στρατηγοῖς τὸ
πῶς αὐτόν παραδῷ αὐτοῖς.
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TKIS 4 Tämä meni ja puhui ylipappien ja pyhäkön vartioston päällikköjen kanssa, miten kavaltaisi
Hänet heille.
FiSTLK2017 4. Tämä meni ja puhui ylipappien ja pyhäkön vartioston päällikköjen kanssa, miten
hän kavaltaisi hänet heille.
Biblia1776 4. Ja hän meni pois ja puhutteli ylimmäisiä pappeja ja päämiehiä, kuin hän oli hänen
heille pettävä.
CPR1642 4. Ja hän meni pois ja puhutteli ylimmäisiä Papeja ja Päämiehiä cuinga hän oli hänen
heille pettäwä.
UT1548 4. Ja hen poismeni/ ia puhutteli Ylimeisi Pappi ia Pämiehi/ millemodholla hen tactoi
henen pette heille.
Ja hän pois meni/ ja puhutteli ylimmäisiä pappia ja päämiehiä/ millä muodolla hän tahtoi hänen
pettää heille.
Ref2016NTSve 4. Han gick till översteprästerna och ledarna för tempelvakten och talade med
dem om hur han skulle kunna utlämna honom åt dem.
5 TR Scriverer 5. καὶ ἐχάρησαν, καὶ συνέθεντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι.
Gr-East 5. καὶ ἐχάρησαν, καὶ συνέθεντο αὐτῷ ἀργύρια δοῦναι·
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TKIS 5 He ihastuivat ja sitoutuivat antamaan hänelle rahaa.
FiSTLK2017 5. He ihastuivat ja sitoutuivat antamaan hänelle rahaa.
Biblia1776 5. Ja he ihastuivat ja lupasivat hänelle rahaa.
CPR1642 5. Ja he ihastuit ja lupaisit hänelle raha.
UT1548 5. Ja he ihastuit/ ia lupasit henelle Raha anda/
Ja he ihastuit/ ja lupasit hänelle rahaa antaa/
Ref2016NTSve 5. Och de blev glada och kom överens med honom om att ge honom pengar.
6
TR Scriverer 6. καὶ ἐξωμολόγησε, καὶ ἐζήτει εὐκαιρίαν τοῦ παραδοῦναι αὐτὸν αὐτοῖς
ἄτερ ὄχλου.
Gr-East 6. καὶ ἐξωμολόγησε, καὶ ἐζήτει εὐκαιρίαν τοῦ παραδοῦναι αὐτὸν αὐτοῖς ἄτερ
ὄχλου.
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TKIS 6 Niin hän myöntyi ja etsi sopivaa tilaisuutta kavaltaakseen Hänet heille *kansan
huomaamatta*.
FiSTLK2017 6. Hän lupautui ja etsi sopivaa tilaisuutta kavaltaakseen hänet heille kansan
tietämättä.
Biblia1776 6. Ja hän lupasi sen heille, ja etsi soveliasta aikaa, saadaksensa häntä pettää ilman
hasuta.
CPR1642 6. Ja hän lupais sen heille ja edzei tila saadaxens händä pettä ilman hasuta.
UT1548 6. Ja hen lupasi sen heille/ ia etzi tila saadhaxens hene' pette ilma' Messete.
Ja hän lupasi sen heille/ ja etsi tilaa saadaksensa hänen pettää ilman messätä

melua
.
Ref2016NTSve 6. Och han gick med på det och sökte efter ett lämpligt tillfälle att utlämna honom
åt dem utan att folket var med.
7 TR Scriverer 7. Ἦλθε δὲ ἡ ἡμέρα τῶν ἀζύμων, ἐν ᾗ ἔδει θύεσθαι τὸ πάσχα.
Gr-East 7. Ἦλθε δὲ ἡ ἡμέρα τῶν ἀζύμων, ἐν ᾗ ἔδει θύεσθαι τὸ πάσχα,
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teurastaa
pääsiäislammas
TKIS 7 Niin tuli se hapattomain leipäin päivä, jona pääsiäislammas piti uhrata.
FiSTLK2017 7. Tuli se happamattoman leivän päivistä, jona pääsiäislammas tulee teurastaa.
Biblia1776 7. Niin makian leivän päivä tuli, jona pääsiäislammas piti teurastettaman,
CPR1642 7. NIin makian leiwän päiwä tuli jona Pääsiäislammas piti uhrattaman.
UT1548 7. Nin tuli Makia' leiuen peiue/ cuna se Päsieisla'mas piti wffrattaman.
Niin tuli makean leiwän päiwä/ kuna se pääsiäislammas piti uhrattaman.
Ref2016NTSve 7. Så kom den dag i det osyrade brödets högtid, när påskalammet måste slaktas.
8
TR Scriverer 8. καὶ ἀπέστειλε Πέτρον καὶ Ἰωάννην, εἰπών, Πορευθέντες ἑτοιμάσατε ἡμῖν
τὸ πάσχα, ἵνα φάγωμεν.
Gr-East 8. καὶ ἀπέστειλε Πέτρον καὶ Ἰωάννην εἰπών· Πορευθέντες ἑτοιμάσατε ἡμῖν τὸ
πάσχα ἵνα φάγωμεν.
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syödäksemme
TKIS 8 Ja Hän lähetti Pietarin ja Johanneksen sanoen: "Menkää valmistamaan meille
pääsiäisateria syödäksemme."
FiSTLK2017 8. Hän lähetti Pietarin ja Johanneksen sanoen: "Menkää ja valmistakaa meille
pääsiäislammas syödäksemme."
Biblia1776 8. Ja hän lähetti Pietarin ja Johanneksen, sanoen: menkäät valmistamaan meille
pääsiäislammas syödäksemme.
CPR1642 8. Ja hän lähetti Petarin ja Johannexen sanoden: mengät walmistaman meille
Pääsiäislammas syödäxem.
UT1548 8. Ja hen lehetti Petarin ia Johannesen sanoden/ Menget walmistaman meille
Päsieislamasta/ ette me sen söme.
Ja hän lähetti Petarin ja Johanneksen sanoen/ Menkäät walmistaman meille pääsiäislammasta/
että me sen syömme.
Ref2016NTSve 8. Då sände han iväg Petrus och Johannes och sa: Gå och gör i ordning åt oss, så
att vi kan äta påskalammet.
9 TR Scriverer 9. οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ, Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμεν;
Gr-East 9. οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμεν;
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niin
he sanoivat Hänelle minne tahdot sen meidän valmistavan
TKIS 9 Mutta he kysyivät Häneltä: "Mihin haluat meidän valmistavan?"
FiSTLK2017 9. He kysyivät häneltä: "Mihin tahdot, että valmistamme sen?"
Biblia1776 9. Niin he sanoivat hänelle: kussas tahdot meitä valmistamaan?
CPR1642 9. Nijn he sanoit hänelle: cusas tahdot meitä walmistaman?
UT1548 9. Nin sanoit he henelle/ Cussas tadot meite walmistaman?
Niin sanoit he hänelle/ Kussas tahdot meitä walmistaman?

Ref2016NTSve 9. Då sa de till honom: Var vill du att vi ska göra i ordning (det)?
10
TR Scriverer 10. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Ἰδού, εἰσελθόντων ὑμῶν εἰς τὴν πόλιν, συναντήσει
ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος βαστάζων• ἀκολουθήσατε αὐτῷ εἰς τὴν οἰκίαν οὗ
εἰσπορεύεται.
Gr-East 10. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Ἰδοὺ εἰσελθόντων ὑμῶν εἰς τὴν πόλιν συναντήσει ὑμῖν
ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος βαστάζων· ἀκολουθήσατε αὐτῷ εἰς τὴν οἰκίαν οὗ
εἰσπορεύεται,

ὁ

δὲ

εἶπεν

αὐτοῖς Ἰδού εἰσελθόντων ὑμῶν

εἰς

τὴν

ho
de
eipen
eis
tēn
eiselthontōn hymōn
autois idou
G846 G2400 G1525
G5216
G3588 G1161 G2036
G1519 G3588
ja
teidän/ teidän tultuanne
Hän sanoi heille katso tultuanne

πόλιν

συναντήσει ὑμῖν

ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος

βαστάζων·

polin
synantēsei hymin anthrōpos keramion hydatos
bastadzōn
G4172
G4876
G5213 G444
G941
G5204
G2765
mies
ruukkua veden/ vesiruukkua kantaen
kaupunkiin tulee vastaan teitä

ἀκολουθήσατε αὐτῷ εἰς

τὴν

οἰκίαν οὗ

εἰσπορεύεται

tēn
eisporeuetai
oikian hou
akolouthēsate autō eis
G846 G1519 G3588 G3614 G3757 G1531
G190
siihen taloon johon hän menee
seuratkaa
häntä

TKIS 10 Hän vastasi heille: "Katso, saapuessanne kaupunkiin teitä vastaan tulee mies kantaen
vesiastiaa. Seuratkaa häntä siihen taloon, johon hän menee,
FiSTLK2017 10. Hän vastasi heille: "Katso, saapuessanne kaupunkiin tulee teitä vastaan mies
kantaen vesiastiaa. Seuratkaa häntä siihen taloon, johon hän menee,
Biblia1776 10. Hän sanoi heille: katso, kuin te kaupunkiin tulette sisälle, kohtaa teitä ihminen,
kantain vesiastiaa: seuratkaat häntä siihen huoneesen, johonka hän menee.
CPR1642 10. Hän sanoi heille: cadzo cosca te Caupungijn tuletta cohta teidän yxi ihminen
candain wesiastiata noudattacat händä sijhen huonesen johonga hän mene:
UT1548 10. Nin hen sanoi heille/ Catzo/ coska te Caupungin siseltuletta/ cochtapi teijen yxi
Inhiminen candadhen wette Sauicrusis/ noudhataca hende sihen Honesen/ iohonga hen
siselmene/
Niin hän sanoi heille/ Katso/ koska te kaupungin sisälle tulette/ kohtaapi teidän yksi ihminen
kantaen wettä sawiruukussa/ noudattakaat häntä siihen huoneeseen/ johonka hän sisälle menee/
Ref2016NTSve 10. Och han svarade dem: Se, när ni kommer in i staden, ska ni möta en man som
bär en vattenkruka. Följ honom till det hus där han går in.

11
TR Scriverer 11. καὶ ἐρεῖτε τῷ οἰκοδεσπότῃ τῆς οἰκίας, Λέγει σοι ὁ διδάσκαλος, Ποῦ ἐστι
τὸ κατάλυμα, ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω;
Gr-East 11. καὶ ἐρεῖτε τῷ οἰκοδεσπότῃ τῆς οἰκίας· λέγει σοι ὁ διδάσκαλος, ποῦ ἐστι τὸ
κατάλυμα ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω;
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TKIS 11 ja sanokaa talon isännälle: 'Opettaja sanoo sinulle: Missä on vierashuone, jossa söisin
pääsiäisaterian opetuslasteni kanssa?'
FiSTLK2017 11. ja sanokaa talon isännälle: 'Opettaja sanoo sinulle: Missä on vierashuone
syödäkseni siinä pääsiäislampaan opetuslasteni kanssa?'
Biblia1776 11. Ja sanokaat sen huoneen perheenisännälle: Mestari sanoo sinulle: kussa on maja,
jossa minä syön pääsiäislampaan opetuslasteni kanssa?
CPR1642 11. Ja sanocat perhen isännälle Mestari käski sinulle sano: cusa on maja josa minä
saan Pääsiäslamban Opetuslasteni cansa syödä.
UT1548 11. ia sanocat Perenisenelle/ Mestari keski sinulle sano/ Cussa ombi Maija/ iossa mine
Pesieislammasta minun Opetuslasten cansa söön?
ja sanokaat perheenisännälle/ Mestari käski sinulle sanoa/ Kussa ompi maja/ jossa minä
pääsiäislammasta minun opetuslasten kanssa syön?
Ref2016NTSve 11. Och säg till husets herre: Mästaren frågar dig: Var är gästrummet där jag ska
äta påskalammet med mina lärjungar?
12 TR Scriverer 12. κἀκεῖνος ὑμῖν δείξει ἀνώγεον μέγα ἐστρωμένον• ἐκεῖ ἑτοιμάσατε.
Gr-East 12. κἀκεῖνος ὑμῖν δείξει ἀνώγαιον μέγα ἐστρωμένον· ἐκεῖ ἑτοιμάσατε.
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TKIS 12 Hän näyttää teille ison varustetun yläsalin. Valmistakaa sinne."
FiSTLK2017 12. Hän näyttää teille suuren, aterioiville kalustetun huoneen yläkerrassa. Sinne
valmistakaa!"
Biblia1776 12. Ja hän osoittaa teille suuren salin rakennetun; valmistakaat siellä.
CPR1642 12. Ja hän osotta teille suuren awaran Salin walmistacat siellä.
UT1548 12. Ja hen teille osottapi yhden swren leuitetyn Salin/ sielle te walmistaca.
Ja hän teille osoittaapi yhden suuren lewitetyn salin/ siellä te walmistakaa.
Ref2016NTSve 12. Och han ska visa er ett stort rum i övre våningen som står färdigt. Gör i
ordning där.
13 TR Scriverer 13. ἀπελθόντες δὲ εὗρον καθὼς εἴρηκεν αὐτοῖς• καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα.
Gr-East 13. ἀπελθόντες δὲ εὗρον καθὼς εἴρηκεν αὐτοῖς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα.
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TKIS 13 He menivät ja havaitsivat niin olevan kuin Jeesus* oli heille sanonut, ja valmistivat
pääsiäisaterian.
FiSTLK2017 13. He menivät ja havaitsivat niin olevan, kuin Jeesus oli heille sanonut, ja
valmistivat pääsiäislampaan.
Biblia1776 13. Niin he menivät ja löysivät niinkuin hän heille sanonut oli, ja valmistivat
pääsiäislampaan.
CPR1642 13. He menit ja löysit nijncuin hän heille sanonut oli ja walmistit Pääsiäis lamban.
UT1548 13. He menit/ ia leusit ninquin hen heille sanonut oli/ ia walmistit Pesieislambaan.
He menit/ ja löysit niinkuin hän heille sanonut oli/ ja walmistit pääsiäislampaan.

Ref2016NTSve 13. Då gick de iväg och fann det så som han hade sagt till dem. Och de gjorde i
ordning påskalammet.
14 TR Scriverer 14. Καὶ ὅτε ἐγένετο ἡ ὥρα, ἀνέπεσε, καὶ οἱ δώδεκα ἀπόστολοι σὺν αὐτῷ
Gr-East 14. Καὶ ὅτε ἐγένετο ἡ ὥρα, ἀνέπεσε, καὶ οἱ δώδεκα ἀπόστολοι σὺν αὐτῷ.
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TKIS 14 Kun hetki tuli asettui Hän aterialle ja *ne kaksitoista apostolia* Hänen kanssaan.
FiSTLK2017 14. Kun hetki tuli, hän asettui aterialle ja apostolit hänen kanssaan.
Biblia1776 14. Ja kuin jo aika tullut oli, istui hän pöydän tykönä ja kaksitoistakymmentä apostolia
hänen kanssansa.
CPR1642 14. Ja cuin jo aica tullut oli istui hän ja caxitoistakymmendä Apostolita hänen cansans.
UT1548 14. Ja quin io oli aica tullut/ istui hen peudhelle/ ia ne Caxitoistakyme'de Apostolitt hene'
cansans.
Ja kuin jo oli aika tullut/ istui hän pöydälle/ ja ne kaksitoista kymmentä apostolit hänen kanssansa.
Ref2016NTSve 14. Och när stunden var inne, lade han sig till bords, och de tolv apostlarna med
honom.
15
TR Scriverer 15. καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, Ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα τοῦτο τὸ πάσχα φαγεῖν μεθ’
ὑμῶν πρὸ τοῦ με παθεῖν•
Gr-East 15. καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς· Ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα τοῦτο τὸ πάσχα φαγεῖν μεθ’ ὑμῶν
πρὸ τοῦ με παθεῖν·
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TKIS 15 Hän sanoi heille: "Olen hartaasti halunnut syödä tämän pääsiäisaterian kanssanne ennen
kuin kärsin.
FiSTLK2017 15. Hän sanoi heille: "Olen hartaasti halunnut syödä tämän pääsiäislampaan teidän
kanssanne ennen kärsimystäni,
Biblia1776 15. Ja hän sanoi heille: minä olen halulla halainnut syödä tätä pääsiäislammasta
teidän kanssanne, ennekuin minä kärsin.
CPR1642 15. Ja hän sanoi heille: minä olen halulla halainnut syödä tätä Pääsiäislammasta teidän
cansan ennen cuin minä kärsin:
UT1548 15. Ja hen sanoi heille/ Mine olen halulla halanut södhe tete Pesieislammasta teiden
cansan/ ennen quin mine kerssin/
Ja hän sanoi heille/ Minä olen halulla halannut syödä tätä pääsiäislammasta teidän kanssan/ ennen
kuin minä kärsin/
Ref2016NTSve 15. Och han sa till dem: Jag har längtat mycket efter att äta detta påskalamm
med er, innan mitt lidande börjar.
16
TR Scriverer 16. λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ φάγω ἐξ αὐτοῦ, ἕως ὅτου πληρωθῇ ἐν τῇ
βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ.
Gr-East 16. λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ φάγω ἐξ αὐτοῦ ἕως ὅτου πληρωθῇ ἐν τῇ
βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ.
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TKIS 16 Sillä sanon teille, etten sitä enää syö, kunnes se täysin toteutuu Jumalan valtakunnassa."

FiSTLK2017 16. sillä sanon teille, etten sitä enää syö, ennen kuin sen täyttymys tapahtuu
Jumalan valtakunnassa."
Biblia1776 16. Sillä minä sanon teille, etten minä suinkaan silleen siitä syö, siihenasti kuin se
täytetään Jumalan valtakunnassa.
CPR1642 16. Sillä minä sanon teille: en minä sillen hänest enämbi syö sijhenasti cuin se täytetän
Jumalan waldacunnas.
UT1548 16. Sille mine sanon teille/ Em mine sö sillen henest enembi/ sihenasti quin se teuteten
Jumalan Waldakunnas.
Sillä minä sanon teille/ En minä syö silleen hänestä enempi/ siihen asti kuin se täytetään Jumalan
waltakunnassa.
Ref2016NTSve 16. För jag säger er, att jag inte kommer att äta av det mer, förrän det har fått sin
fullbordan i Guds rike.
17
TR Scriverer 17. καὶ δεξάμενος ποτήριον, εὐχαριστήσας εἶπε, Λάβετε τοῦτο, καὶ
διαμερίσατε ἑαυτοῖς•
Gr-East 17. καὶ δεξάμενος τὸ ποτήριον εὐχαριστήσας εἶπε· Λάβετε τοῦτο καὶ διαμερίσατε
ἑαυτοῖς·
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TKIS 17 Niin Hän otti maljan, kiitti ja sanoi: "Ottakaa tämä ja jakakaa keskenänne.
FiSTLK2017 17. Hän otti maljan, kiitti ja sanoi: "Ottakaa tämä ja jakakaa keskenänne.
Biblia1776 17. Ja hän otti kalkin, kiitti, ja sanoi: ottakaat ja jakakaat keskenänne.
CPR1642 17. Ja hän otti Calkin kijtti ja sanoi: ottacat ja jacacat keskenän:
UT1548 17. Ja hen otti Calkin/ kijtti/ ia sanoi. Ottaca ia iacakat teiden keskenen/
Ja hän otti kalkin/ kiitti/ ja sanoi. Ottakaa ja jakajaat teidän keskenän/
Ref2016NTSve 17. Och han tog en bägare, tackade och sa: Ta denna och dela mellan er.
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TR Scriverer 18. λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ πίω ἀπὸ τοῦ γεννήματος τῆς ἀμπέλου, ἕως ὅτου
ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἔλθῃ.
Gr-East 18. λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ πίω ἀπὸ τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως ὅτου ἡ
βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἔλθῃ.
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TKIS 18 Sillä sanon teille, etten tästä lähin juo viinipuun antia, kunnes Jumalan valtakunta tulee."
FiSTLK2017 18. Sillä sanon teille: tästedes en juo viinipuun antia, ennen kuin Jumalan valtakunta
tulee."
Biblia1776 18. Sillä minä sanon teille, etten minä suinkaan juo viinapuun hedelmää, siihenasti
kuin Jumalan valtakunta tulee.
CPR1642 18. Sillä minä sanon teille: en minä juo wijnapuun hedelmäst ennen cuin Jumalan
waldacunda tule.
UT1548 18. Sille mine sanon teille/ Etten mine ioo Winapuun hedhelmest/ ennen quin Jumalan
Waldakunda tulepi.
Sillä minä sanon teille/ Etten minä juo wiinapuun hedelmästä/ ennen kuin Jumalan waltakunta
tuleepi.
Ref2016NTSve 18. För jag säger er, att jag inte ska dricka av vinträdets frukt förrän Guds rike
kommer.
19
TR Scriverer 19. καὶ λαβὼν ἄρτον, εὐχαριστήσας ἔκλασε, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς, λέγων,
Τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον• τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν
ἀνάμνησιν.
Gr-East 19. καὶ λαβὼν ἄρτον εὐχαριστήσας ἔκλασε καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων· Τοῦτό ἐστι
τὸ σῶμά μου τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον· τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν.
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TKIS 19 Hän otti myös leivän, kiitti, mursi ja antoi heille sanoen: "Tämä on ruumiini, joka
edestänne annetaan. Tehkää tämä minun muistokseni."
FiSTLK2017 19. Hän otti leivän, kiitti, mursi ja antoi heille ja sanoi: "Tämä on minun ruumiini, joka
teidän edestänne annetaan. Tehkää se minun muistokseni."
Biblia1776 19. Ja hän otti leivän, kiitti ja mursi, ja antoi heille, sanoen: tämä on minun ruumiini,
joka teidän edestänne annetaan: se tehkäät minun muistokseni;
CPR1642 19. JA hän otti leiwän kijtti ja mursi ja andoi heille sanoden: tämä on minun Ruumin
joca teidän edestän annetan se tehkät minun muistoxeni.
UT1548 19. Ja hen otti leiuen/ kijtti ia mursi/ ia annoi heille sanoden/ Teme ombi minun Rumin/
ioca teiden edesten annetan/ Se tehcket minun muistoxeni.
Ja hän otti leiwän/ kiitti ja mursi/ ja antoi heille sanoen/ Tämä ompi minun ruumiin/ joka teidän
edestän annetaan/ Se tehkäät minun muistokseni.
Ref2016NTSve 19. Och han tog ett bröd, tackade och bröt (det) och gav åt dem och sa: Detta är
min kropp som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig.
20
TR Scriverer 20. ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι, λέγων, Τοῦτο τὸ ποτήριον
ἡ καινὴ διαθήκη ἐν τῷ αἵματί μου, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυνόμενον.
Gr-East 20. ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι, λέγων· Τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ
καινὴ διαθήκη ἐν τῷ αἵματί μου, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυνόμενον.
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TKIS 20 Samoin Hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto
veressäni, joka puolestanne vuodatetaan.
FiSTLK2017 20. Samoin myös maljan, aterian jälkeen, ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun
veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan.
Biblia1776 20. Niin myös kalkin ehtoollisen jälkeen, sanoen: tämä kalkki on uusi Testamentti,
minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan.
CPR1642 20. Nijn myös Calkin ehtolisen jälken sanoden: tämä Calcki on se Usi Testamenti minun
weresäni joca teidän edestän wuodatetan.
UT1548 20. Samalmoto mös Calkin Echtolisen ielkin/ sanoden/ Teme Calki ombi se wsi
Testamenti/ minun Wereseni/ ioca teiden edesten wloswodhatetan.
Samalla muotoa myös kalkin ehtoollisen jälkeen/ sanoen/ Tämä kalkki ompi se uusi testamentti/
minun weressäni/ joka teidän edestän ulos wuodatetaan.
Ref2016NTSve 20. På samma sätt tog han också bägaren efter måltiden, och sa: Denna bägare
(är) det nya förbundet i mitt blod, som är utgjutet för er.
21 TR Scriverer 21. πλὴν ἰδού, ἡ χεὶρ τοῦ παραδιδόντος με μετ’ ἐμοῦ ἐπὶ τῆς τραπέζης.
Gr-East 21. πλὴν ἰδοὺ ἡ χεὶρ τοῦ παραδιδόντος με μετ’ ἐμοῦ ἐπὶ τῆς τραπέζης.
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TKIS 21 Mutta katso, kavaltajani käsi on kanssani pöydällä.

FiSTLK2017 21. Mutta, katso, kavaltajani käsi on kanssani pöydällä.
Biblia1776 21. Kuitenkin, katso, minun pettäjäni käsi on minun kanssani pöydällä.
CPR1642 21. Cuitengin cadzo minun pettäjäni käsi on minun cansani pöydällä:
UT1548 21. Quitengi catzo/ minun Petteieni käsi onbi minun cansani peudhelle/ Kuitenkin katso/
minun pettäjäni käsi ompi minun kanssani pöydälle/
Ja tosin Ihmisen Poika meneepi niinkuin päätetty on/ Kuitenkin woi ihmiselle/ jonka kautta hän
petetään.
Ref2016NTSve 21. Men se, han som förråder mig har sin hand med mig på bordet.
22
TR Scriverer 22. καὶ ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου πορεύεται κατὰ τὸ ὡρισμένον• πλὴν οὐαὶ
τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι’ οὗ παραδίδοται.
Gr-East 22. καὶ ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου πορεύεται κατὰ τὸ ὡρισμένον· πλὴν οὐαὶ τῷ
ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι’ οὗ παραδίδοται.
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TKIS 22 [Sillä] Ihmisen Poika tosin menee pois niin kuin määrätty on, mutta voi sitä ihmistä, jonka
välityksellä Hänet kavalletaan!"
FiSTLK2017 22. Sillä Ihmisen Poika tosin menee pois, kuten on säädetty, mutta voi sitä ihmistä,
jonka kautta hänet kavalletaan!"
Biblia1776 22. Ja tosin Ihmisen Poika menee niinkuin päätetty on: kuitenkin voi sitä ihmistä, jolta
hän petetään!
CPR1642 22. Ja tosin ihmisen Poica mene nijncuin päätetty on cuitengin woi sitä ihmistä jolda
hän petetän.
UT1548 22. Ja tosin Inhimisen Poica menepi ninquin pätetty on/ Quitengi We Inhimiselle/ ionga
cautta hen peteten.
Ja he rupesit kyselemään keskenänsä/ Kuka se siis olisi heistä/ joka sen tekemän piti.
Ref2016NTSve 22. För Människosonen ska verkligen gå bort som det är bestämt, men ve den
människa genom vilken han blir förrådd.

23
TR Scriverer 23. καὶ αὐτοὶ ἤρξαντο συζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς τὸ τίς ἄρα εἴη ἐξ αὐτῶν ὁ
τοῦτο μέλλων πράσσειν.
Gr-East 23. καὶ αὐτοὶ ἤρξαντο συζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς τὸ τίς ἄρα εἴη ἐξ αὐτῶν ὁ τοῦτο
μέλλων πράσσειν.
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TKIS 23 He alkoivat kysellä keskenään kuka heistä mahtoi olla se, joka oli tämän tekevä.
FiSTLK2017 23. He rupesivat keskenään kyselemään, kuka heistä mahtoi olla se, joka sen tekee.
Biblia1776 23. Ja he rupesivat kyselemään keskenänsä: kuka olis se heistä, joka sen tekevä olis?
CPR1642 23. Ja he rupeisit kyselemän keskenäns: cuca se heistä olis joca sen tekemän piti.
UT1548 23. Niin tuli riita heidän wälillensä/ Kuka heistä suurin piti oleman.
Ja he rupesit kyselemään keskenänsä/ Kuka se siis olis heistä/ joka se tekemän piti.
Ref2016NTSve 23. Och de började fråga varandra vem av dem det kunde vara som skulle göra
detta.
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TR Scriverer 24. Ἐγένετο δὲ καὶ φιλονεικία ἐν αὐτοῖς τὸ τίς αὐτῶν δοκεῖ εἶναι μείζων.
Gr-East 24. Ἐγένετο δὲ καὶ φιλονεικία ἐν αὐτοῖς, τὸ τίς αὐτῶν δοκεῖ εἶναι μείζων.

ἐγένετο δὲ

καὶ

φιλονεικία ἐν

egeneto de
kai
filoneikia
G1096 G1161 G2532 G5379
myös kiistaa
ja syntyi

εἶναι

αὐτοῖς τὸ

τίς

αὐτῶν δοκεῖ

tis
en
autois to
autōn dokei
G1722 G846 G3588 G5101 G846 G1380
kuka heistä katsottava
heillä

μείζων

einai
meidzōn
G1511
G3187
oli/ oli katsottava suurimmaksi
TKIS 24 Heidän välillään syntyi myös kiista siitä, kuka heistä oli katsottava suurimmaksi.

FiSTLK2017 24. Mutta heidän välilleen syntyi myös kiista siitä, kuka heistä oli katsottava
suurimmaksi.
Biblia1776 24. Mutta heidän välillänsä tuli myös riita, kuka heistä näkyis suurin olevan.
CPR1642 24. JA heidän wälillens tuli rijta cuca heistä suurin piti oleman.
UT1548 24. Nin tuli Rijta heiden wälilens/ Cuca heiste Swrin piti oleman.
Niin tuli riita heidän wälillens/ Kuka heistä suurin piti oleman.
Ref2016NTSve 24. Så uppstod också en tvist bland dem om vem av dem som skulle anses vara
störst.
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TR Scriverer 25. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Οἱ βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν κυριεύουσιν αὐτῶν, καὶ οἱ
ἐξουσιάζοντες αὐτῶν εὐεργέται καλοῦνται.
Gr-East 25. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Οἱ βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν κυριεύουσιν αὐτῶν, καὶ οἱ
ἐξουσιάζοντες αὐτῶν εὐεργέται καλοῦνται·
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TKIS 25 Niin Hän sanoi heille: "Kansain kuninkaat niitä herroina hallitsevat, ja niitten valtiaita
sanotaan hyväntekijöiksi.
FiSTLK2017 25. Hän sanoi heille: "Kansojen kuninkaat hallitsevat niitä herroina, ja niiden
vallanpitäjiä sanotaan hyväntekijöiksi.
Biblia1776 25. Niin hän sanoi heille: kansain kuninkaat vallitsevat heitä, ja joilla valta on heidän
ylitsensä, ne kutsutaan armollisiksi herroiksi.
CPR1642 25. Nijn hän sanoi heille: mailmalliset Cuningat wallidzewat ja waldamiehet cudzutan
armollisixi Herroixi.
UT1548 25. Nin sanoi hen heille/ Mailmaiset Kuningat wallitzeuat/ ia ne Waldamiehet cutzutan
Armolisexi Herraxi.
Niin sanoi hän heille/ maailmaiset kuninkaat wallitsewat/ ja ne waltamiehet kutsutaan armolliseksi
herraksi.
Ref2016NTSve 25. Då sa han till dem: Hedningarnas kungar uppträder som herrar över dem, och
de som har makten kallar sig välgörare.

26
TR Scriverer 26. ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως• ἀλλ’ ὁ μείζων ἐν ὑμῖν γενέσθω ὡς ὁ νεώτερος• καὶ ὁ
ἡγούμενος ὡς ὁ διακονῶν.
Gr-East 26. ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως, ἀλλ’ ὁ μείζων ἐν ὑμῖν γινέσθω ὡς ὁ νεώτερος, καὶ ὁ
ἡγούμενος ὡς ὁ διακονῶν.
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TKIS 26 Mutta älkää te niin, vaan suurin teidän keskellänne olkoon niin kuin nuorin ja johtaja niin
kuin palvelija.
FiSTLK2017 26. Mutta älkää te niin, vaan se, joka teidän keskuudessanne on suurin, olkoon kuin
nuorin, ja johtaja kuin se, joka palvelee.
Biblia1776 26. Mutta ette te niin: vaan joka teistä suurin on, se olkoon niinkuin nuorin, ja joka
ylimmäinen on, se olkoon niinkuin se, joka palvelee.
CPR1642 26. Mutta et te nijn waan joca teistä suurin on se olcon nijncuin nuorin ja joca
ylimmäinen on se olcon nijcuin palwelia:
UT1548 26. Mutta ette te nijn/ waan cuca teiste Swrin ombi/ se olcon ninquin Noorin/ Ja ioca
Ylimeinen ombi/ se olcon ninquin Paluelia/
Mutta että te niin/ waan kuka teistä suurin ompi/ se olkoon niinkuin nuorin/ Ja joka ylimmäinen
ompi/ se olkoon niinkuin palwelija/
Ref2016NTSve 26. Men så (ska) det inte (vara) bland er, utan den som är störst bland er, han ska
vara som den yngste, och den som leder ska vara som den som tjänar.
27
TR Scriverer 27. τίς γὰρ μείζων, ὁ ἀνακείμενος ἢ ὁ διακονῶν; οὐχὶ ὁ ἀνακείμενος; ἐγὼ δέ
εἰμι ἐν μέσῳ ὑμῶν ὡς ὁ διακονῶν.
Gr-East 27. τίς γὰρ μείζων, ὁ ἀνακείμενος ἢ ὁ διακονῶν; οὐχὶ ὁ ἀνακείμενος; ἐγὼ δὲ εἰμι
ἐν μέσῳ ὑμῶν ὡς ὁ διακονῶν.
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TKIS 27 Sillä kumpi on suurempi, se joka aterioi vai se joka palvelee? Eikö se, joka aterioi? Mutta
minä olen keskellänne niin kuin se, joka palvelee.
FiSTLK2017 27. Sillä kumpi on suurempi, se, joka aterioi, vai se, joka palvelee? Eikö se, joka
aterioi? Mutta minä olen teidän keskellänne kuin se, joka palvelee.
Biblia1776 27. Sillä kumpi suurempi on: se joka atrioitsee, taikka se joka palvelee? eikö se joka
atrioitsee? mutta minä olen teidän keskellänne niinkuin se, joka palvelee.
CPR1642 27. Sillä cumbi suurembi on? se joca atrioidze taicka se joca palwele? eikö se joca
atrioidze? mutta minä olen teidän keskellän nijncuin palwelia.
UT1548 27. Sille cumbi Swrembi on? Se ioca atrioitze/ taicka se ioca paluele? Eikö se ioca
atrioitze? Mutta mine olen teiden keskellen/ ninquin Paluelia.
Sillä kumpi suurempi on? Se joka aterioitsee/ taikka se joka palwelee? Eikö se joka aterioitsee?
Mutta minä olen teidän keskellän/ niinkuin palwelija.

Ref2016NTSve 27. För vem (är) större, den som ligger till bords eller den som tjänar? (Är) det inte
den som ligger till bords? Men jag är mitt ibland er som den som tjänar.
28 TR Scriverer 28. ὑμεῖς δέ ἐστε οἱ διαμεμενηκότες μετ’ ἐμοῦ ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου•
Gr-East 28. ὑμεῖς δέ ἐστε οἱ διαμεμενηκότες μετ’ ἐμοῦ ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου·
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TKIS 28 Mutta te olette pysyneet kanssani kiusauksissani.
FiSTLK2017 28. Mutta te olette pysyneet minun kanssani kiusauksissani,
Biblia1776 28. Mutta te olette ne, jotka minun kiusauksissani minun kanssani pysyitte.

CPR1642 28. Mutta te oletta ne jotca minun kiusauxisani minun cansani pysytte.
UT1548 28. Mutta te oletta ne/ iotca minun kiusauxisani pysytte minun cansan.
Mutta te olette ne/ jotka minun kiusauksissani pysytte minun kanssan.
Ref2016NTSve 28. Men ni är de som har stannat kvar hos mig under mina prövningar.
29 TR Scriverer 29. κἀγὼ διατίθεμαι ὑμῖν, καθὼς διέθετό μοι ὁ πατήρ μου, βασιλείαν,
Gr-East 29. κἀγὼ διατίθεμαι ὑμῖν καθὼς διέθετό μοι ὁ πατήρ μου βασιλείαν,
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TKIS 29 Ja niin kuin Isäni on minulle säätänyt, niin minä säädän teille * kuninkaallisen vallan*,
FiSTLK2017 29. ja minä säädän teille, niin kuin minun Isäni on minulle säätänyt, valtakunnan,
Biblia1776 29. Ja minä säädin teille, niinkuin minun Isäni sääsi minulle, valtakunnan:
CPR1642 29. Ja minä säädän teille waldacunnan nijncuin minun Isäni sääsi minulle:
UT1548 29. Ja mine sädhen teille Waldakunnan/ ninquin minun Isen säsi minulle/
Ja minä säädän teille waltakunnan/ niinkuin minun Isän sääsi minulle/
Ref2016NTSve 29. Och jag överlämnar ett rike åt er, liksom min Fader har överlämnat det åt mig,
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TR Scriverer 30. ἵνα ἐσθίητε καὶ πίνητε ἐπὶ τῆς τραπέζης μου ἐν τῇ βασιλείᾳ μου, καὶ
καθίσησθε ἐπὶ θρόνων, κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ.
Gr-East 30. ἵνα ἐσθίητε καὶ πίνητε ἐπὶ τῆς τραπέζης μου ἐν τῇ βασιλείᾳ μου, καὶ
καθήσεσθε ἐπὶ θρόνων κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ.
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TKIS 30 jotta saatte syödä ja juoda pöydässäni minun valtakunnassani ja istua valtaistuimilla
tuomitsemassa Israelin kahtatoista sukukuntaa."
FiSTLK2017 30. että syötte ja juotte minun pöydässäni valtakunnassani, istutte valtaistuimilla ja
tuomitsette Israelin kahtatoista sukukuntaa.
Biblia1776 30. Että teidän pitää syömän ja juoman minun pöydälläni minun valtakunnassani, ja
istuman istuimilla, ja tuomitseman kaksitoistakymmentä Israelin sukukuntaa.
CPR1642 30. Että teidän pitä syömän ja juoman minun pöydälläni minun waldacunnasani ja
istuman istuimella ja duomidzeman caxitoistakymmendä Israelin sucucunda.
UT1548 30. ette teiden pite sömen ia ioman minun Peuteni päle/ minun Waldakunnasani/ ia
istuman Istuimella/ ia domitzeman Caxitoistakymende Israelin Sucukunda.
että teidän pitää syömän ja juoman minun pöytäni päälle/ minun waltakunnassani/ ja istumaan
istuimella/ ja tuomitseman kaksitoista kymmentä Israelin sukukuntaa.
Ref2016NTSve 30. för att ni ska äta och dricka vid mitt bord i mitt rike och sitta på troner och
döma Israels tolv stammar.
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TR Scriverer 31. εἶπε δὲ ὁ Κύριος, Σίμων Σίμων, ἰδού, ὁ Σατανᾶς ἐξῃτήσατο ὑμᾶς, τοῦ
σινιάσαι ὡς τὸν σῖτον•
Gr-East 31. Εἶπε δὲ ὁ Κύριος· Σίμων Σίμων, ἰδοὺ ὁ σατανᾶς ἐξῃτήσατο ὑμᾶς τοῦ
σινιάσαι ὡς τὸν σῖτον·
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TKIS 31 (Herra sanoi myös:) "Simon, Simon, katso, saatana on halunnut teitä valtaansa
seuloakseen teitä niin kuin vehnää.
FiSTLK2017 31. Simon, Simon, katso, saatana on pyrkinyt seulomaan teitä kuin vehnänjyviä;
Biblia1776 31. Niin sanoi myös Herra: Simon, Simon, katso, saatana on teitä pyytänyt
seuloaksensa niinkuin nisuja.

CPR1642 31. NIin HERra sanoi: Simon Simon cadzo Sathan on teitä pyytänyt seuloxens nijncuin
nisuja.
UT1548 31. Nin sanoi HERRA/ Simon/ Simon/ catzo Satanas on teite pytenyt seuloxens/ ninquin
Nisuia.
Niin sanoi HERRA/ Simon/ Simon/ katso satanas on teitä pyytänyt seuloaksensa/ niinkuin nisuja.
Ref2016NTSve 31. Sedan sa Herren: Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete,
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TR Scriverer 32. ἐγὼ δὲ ἐδεήθην περὶ σοῦ, ἵνα μὴ ἐκλείπῃ ἡ πίστις σου• καὶ σύ ποτε
ἐπιστρέψας στήριξον τοὺς ἀδελφούς σου.
Gr-East 32. ἐγὼ δὲ ἐδεήθην περὶ σοῦ ἵνα μὴ ἐκλίπῃ ἡ πίστις σου· καὶ σύ ποτε ἐπιστρέψας
στήριξον τοὺς ἀδελφούς σου.
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TKIS 32 Mutta olen rukoillut puolestasi, että uskosi ei raukeaisi tyhjään. Ja kun kerran palaat,
vahvista veljiäsi."
FiSTLK2017 32. mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi lakkaisi. Kun sinä
kerran palaat, vahvista veljiäsi."
Biblia1776 32. Vaan minä rukoilin sinun edestäs, ettei sinun uskos puuttuman pidä. Ja kuin sinä
kerran palajat, niin vahvista veljiäs.
CPR1642 32. Waan minä rucoilin sinun edestäs ettei sinun uscos puuttuman pidä. Ja cuin sinä
kerran palajat nijn wahwista weljejäs.
UT1548 32. Waan mine rucolin sinun edestens/ ettei sinun Wskos puuttuman pide. Ja quin sine
iollainki palaijat/ nin wahwista sinun Welijes.
Waan minä rukoilin sinun edestäsi/ ettei sinun uskosi puuttuman pidä. Ja kuin sinä jolloinkin
palajat/ niin wahwista sinun weljiäsi.
Ref2016NTSve 32. men jag har bett för dig, att din tro inte ska bli om intet. Och när du har vänt
om, så styrk dina bröder.
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TR Scriverer 33. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ, Κύριε, μετὰ σοῦ ἕτοιμός εἰμι καὶ εἰς φυλακὴν καὶ εἰς
θάνατον πορεύεσθαι.

Gr-East 33. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ· Κύριε, μετὰ σοῦ ἕτοιμός εἰμι καὶ εἰς φυλακὴν καὶ εἰς
θάνατον πορεύεσθαι.
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TKIS 33 Niin Pietari* lausui Hänelle: "Herra, sinun kanssasi olen valmis menemään sekä
vankilaan että kuolemaan."
FiSTLK2017 33. Simon sanoi hänelle: "Herra, sinun kanssasi olen valmis menemään sekä
vankilaan että kuolemaan."
Biblia1776 33. Niin hän sanoi hänelle: Herra, minä olen valmis sinun kanssas sekä vankiuteen
että kuolemaan menemään.
CPR1642 33. Nijn hän sanoi hänelle: HERra minä olen walmis sinun cansas fangiuxen ja
cuoleman menemän.
UT1548 33. Nin hen sanoi henelle/ HERRA/ mine olen walmis sinun cansas Fangiuxen ia
Coleman menemen.
Niin hän sanoi hänelle/ HERRA/ minä olen walmis sinun kanssasi wankeukseen ja kuolemaan
menemään.
Ref2016NTSve 33. Då sa han till honom: Herre, jag är beredd att gå med dig både i fängelse och i
döden.
34
TR Scriverer 34. ὁ δὲ εἶπε, Λέγω σοι, Πέτρε, οὐ μή φωνήσει σήμερον ἀλέκτωρ, πρὶν ἢ

τρὶς ἀπαρνήσῃ μή εἰδέναι με
Gr-East 34. ὁ δὲ εἶπε· Λέγω σοι, Πέτρε, οὐ φωνήσει σήμερον ἀλέκτωρ πρὶν ἢ τρὶς
ἀπαρνήσῃ μὴ εἰδέναι με.
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TKIS 34 Mutta Hän sanoi: "Sanon sinulle, Pietari: ei laula tänään kukko ennen kuin sinä kolmesti
kiellät tuntevasi minut."
FiSTLK2017 34. Mutta hän sanoi: "Minä sanon sinulle, Pietari: ei laula tänään kukko, ennen kuin
sinä kolmesti kiellät tuntevasi minut."
Biblia1776 34. Mutta hän sanoi: Pietari, minä sanon sinulle, ei laula tänäpänä kukko ennen kuin
sinä kolmasti kiellät tuntevas minua.
CPR1642 34. Hän sanoi: Petari minä sanon sinulle ei laula tänäpän Cuckoi ennen cuin sinä
colmasti minun kiellät et tundewas minua.
UT1548 34. Nin hen sanoi/ Petari/ mine sanon sinulle/ Eiswinga laula tenepene Cucko ennen
quin sine colmasti minun kiellet et tundeuas minua.
Niin hän sanoi/ Petari/ minä sanon sinulle/ Ei suinkaan laula tänäpänä kukko ennen kuin sinä
kolmesti minun kiellät et tuntewasi minua.
Ref2016NTSve 34. Då sa han: Jag säger dig, Petrus: I dag ska inte tuppen gala, förrän du tre
gånger har förnekat att (du) känner mig.
35
TR Scriverer 35. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ὅτε ἀπέστειλα ὑμᾶς ἄτερ βαλαντίου καὶ πήρας καὶ
ὑποδημάτων, μή τινος ὑστερήσατε; οἱ δὲ εἶπον, Οὐδενός.
Gr-East 35. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Ὅτε ἀπέστειλα ὑμᾶς ἄτερ βαλαντίου καὶ πήρας καὶ
ὑποδημάτων, μή τινος ὑστερήθητε; οἱ δὲ εἶπον· Οὐθενός.
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TKIS 35 Ja Hän sanoi heille: "Kun lähetin teidät ilman kukkaroa ja laukkua ja kenkiä, puuttuiko
teiltä mitään?" He vastasivat: "Ei mitään."
FiSTLK2017 35. Hän sanoi heille: "Kun lähetin teidät ilman rahakukkaroa, laukkua ja sandaaleja,
puuttuiko teiltä mitään?" He vastasivat: "Ei mitään."
Biblia1776 35. Ja hän sanoi heille: kuin minä lähetin teidät ilman säkkiä ja kukkaroa ja kenkiä,
puuttuiko teiltä mitään? He sanoivat: ei mitään.
CPR1642 35. JA hän sanoi heille: cosca minä lähetin teidän ilman säkitä ja cuckarota ja kengitä
puuttuico teildä mitän? He sanoit: Ei mitän.

UT1548 35. Ja hen sanoi heille/ Coska mine lehetin teijen ilman Säkite/ ia Taskuta ia Kengete/
puuttuico teilde miten? Nin he sanoit/ Ei miten.
Ja hän sanoi heille/ Koska minä lähetin teidän ilman säkkiä/ ja taskua ja kengittä/ puuttuiko teiltä
mitään? Niin he sanoit/ Ei mitään.
Ref2016NTSve 35. Och han sa till dem: När jag sände iväg er utan penningpung, lädersäck och
sandaler, saknade ni då något? Och de svarade: Inget.
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TR Scriverer 36. εἶπεν οὖν αὐτοῖς, Ἀλλὰ νῦν ὁ ἔχων βαλάντιον ἀράτω, ὁμοίως καὶ πήραν•
καὶ ὁ μὴ ἔχων, πωλησάτω τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ, καὶ ἀγορασάτω μάχαιραν.
Gr-East 36. εἶπεν οὖν αὐτοῖς· Ἀλλὰ νῦν ὁ ἔχων βαλάντιον ἀράτω, ὁμοίως καὶ πήραν, καὶ
ὁ μὴ ἔχων πωλήσει τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ καὶ ἀγοράσει μάχαιραν.

εἶπεν

οὖν

αὐτοῖς άλλὰ νῦν

ὁ

ἔχων

βαλάντιον ἀράτω

eipen
oun
ho
echōn balantion
autois alla nyn
G3767 G846 G235 G3568 G3588 G2192 G905
G2036
niin Hän sanoi
heille mutta nyt
jolla on kukkaro

καὶ

πήραν· καὶ

ὁ

μὴ

ἔχων

πωλησάτω τὸ

kai
ho
mē
echōn pōlēsatō
pēran kai
G2532 G4082 G2532 G3588 G3361 G2192 G4453
myös laukun ja
jolla
ei
ole
myyköön

ὁμοίως

homoiōs
aratō
G3668
G142
ottakoon samoin

ἱμάτιον

αὐτοῦ καὶ

himation autou kai
to
G3588 G2440
G846 G2532
vaatteensa
ja

ἀγορασάτω μάχαιραν
agorasatō
G59
ostakoon

machairan
G3162
miekan

TKIS 36 Niin Hän sanoi heille: "Mutta nyt, jolla on kukkaro, ottakoon sen mukaansa, niin myös
laukun. Ja jolla ei ole, myyköön vaippansa ja ostakoon miekan.
FiSTLK2017 36. Hän sanoi heille: "Mutta nyt, se, jolla on kukkaro, ottakoon sen mukaansa,
samoin laukun. Se, jolla ei ole, myyköön viittansa ja ostakoon miekan.
Biblia1776 36. Niin hän sanoi heille: vaan nyt, jolla säkki on, ottakoon sen, niin myös kukkaren; ja
jolla ei ole, se myykään hameensa ja ostakaan miekan.
CPR1642 36. Nijn hän sanoi heille: waan nyt jolla säcki on ottacan sen nijn myös cuckaron ja jolla
ei ole se myykän hamens ja ostacan miecan.
UT1548 36. Nin hen sanoi heille/ Waan nyt/ iolla Säcki ombi/ ottacan sen/ Samalmoto mös
Taskun/ ia iolla ei ole/ hen myyken Hamens/ ia ostacan Miecan.
Niin hän sanoi heille/ Waan nyt/ jolla säkki ompi/ ottakaan sen/ Samalla muotoa myös taskun/ ja
jolla ei ole/ hän myykään hameensa/ ja ostakaan miekan
Ref2016NTSve 36. Då sa han till dem: Men nu, den som har en penningpung ska ta (den) med sig,
och likaså en lädersäck. Och den som inte har, ska sälja sin mantel och köpa ett svärd.
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TR Scriverer 37. λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι ἔτι τοῦτο τὸ γεγραμμένον δεῖ τελεσθῆναι ἐν ἐμοί, τὸ
Καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη• καὶ γὰρ τὰ περὶ ἐμοῦ τέλος ἔχει.
Gr-East 37. λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι ἔτι τοῦτο τὸ γεγραμμένον δεῖ τελεσθῆναι ἐν ἐμοί, τὸ καὶ
μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη· καὶ γὰρ τὰ περὶ ἐμοῦ τέλος ἔχει.
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TKIS 37 Sillä sanon teille, että minussa pitää käymän toteen (myös) tämän mikä on kirjoitettu: 'Ja
Hänet luettiin pahantekijäin joukkoon', sillä tehtäväni on täyttymässä."
FiSTLK2017 37. Sillä sanon teille, että minussa pitää käydä toteen tämän, mikä on kirjoitettu:
'Hänet luettiin ryövärien joukkoon.' Sillä se, mikä minusta on sanottu, täyttyy nyt."
Biblia1776 37. Sillä minä sanon teille: vielä sekin mikä kirjoitettu on, pitää minussa täytettämän:
hän on pahantekiäin sekaan luettu; sillä ne, mitkä minusta kirjoitetut ovat, pitää loppuman.
CPR1642 37. Sillä minä sanon teille: wielä sekin cuin kirjoitettu on pitä minus täytettämän: Hän
on pahain tekiäin cansa luettu: sillä mitä minusta kirjoitettu on ne pitä loppuman.
UT1548 37. Sille mine sanon teille/ Ette wiele nyt se quin kirioitettu ombi/ pite minus
teutettemen/ Hen on pahointekiein cansa luettu/ Sille mite minust kirioitettu ombi/ nijlle ombi
Loppu.
Sillä minä sanon teille/ Että wielä nyt se kuin kirjoitettu ompi/ pitää minussa täytettämän/ Hän on
pahointekijäin kanssa luettu/ Sillä mitä minusta kirjoitettu ompi/ niillä ompi loppu.
Ref2016NTSve 37. För jag säger er, att på mig måste ytterligare det gå i uppfyllelse som står
skrivet: Och han blev räknad bland överträdarna. För också det som gäller mig går mot sin
fullbordan.
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TR Scriverer 38. οἱ δὲ εἶπον, Κύριε, ἰδού, μάχαιραι ὧδε δύο. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Ἱκανόν
ἐστι.
Gr-East 38. οἱ δὲ εἶπον· Κύριε, ἰδοὺ μάχαιραι ὧδε δύο. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Ἱκανόν ἐστι.
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TKIS 38 Niin he sanoivat: "Herra, katso, tässä on kaksi miekkaa." Mutta Hän vastasi heille:
"Riittää."
FiSTLK2017 38. He sanoivat: "Herra, katso, tässä on kaksi miekkaa." Mutta hän vastasi heille:
"Riittää."
Biblia1776 38. Niin he sanoivat: Herra, katso, tässä on kaksi miekkaa. Hän sanoi heille: kyllä siinä
on.
CPR1642 38. Nijn he sanoit: HERra cadzo täsä on caxi miecka. Hän sanoi heille: Kyllä sijnä on.
UT1548 38. Nin he sanoit/ HERRA/ catzo/ tesse ombi caxi Miecka. Nin sanoi hen heille/ * Kylle
sijne ombi.
Niin he sanoit/ HERRA/ katso/ tässä ompi kaksi miekkaa. Niin sanoi hän heille/ Kyllä siinä ompi.
Ref2016NTSve 38. Då sa de: Herre, se, här (är) två svärd. Då sa han till dem: Det räcker.
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TR Scriverer 39. Καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη κατὰ τὸ ἔθος εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν•
ἠκολούθησαν δὲ αὐτῷ καὶ οἱ μαθηταί αὐτοῦ.
Gr-East 39. Καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη κατὰ τὸ ἔθος εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν· ἠκολούθησαν δὲ
αὐτῷ καὶ οἱ μαθηταί αὐτοῦ.

καὶ

ἐξελθὼν

τῶν

ἐλαιῶν·

ἐπορεύθη κατὰ

τὸ

ἔθος

εἰς

τὸ

ὄρος

kai
ekselthōn
eporeuthē kata
to
ethos
eis
to
oros
G4198
G1519 G3588 G3735
G2532 G1831
G2596 G3588 G1485
mukaan
tavan/ tavan mukaan
vuorelle
ja
Hän lähti pois kulkien

ἠκολούθησαν δὲ

αὐτῷ καὶ

οἱ

μαθηταί

tōn
elaiōn
autō kai
oi
mathētai
ēkolouthēsan de
G3588 G1636
G190
G1161 G846 G2532 G3588 G3101
opetuslapsensa
Öljypuiden/ Öljyvuorelle ja seurasivat
Häntä myös

αὐτοῦ

autou
G846
Hänen

TKIS 39 Hän meni ulos ja lähti tavan mukaan Öljyvuorelle, ja Hänen opetuslapsensa seurasivat
Häntä.
FiSTLK2017 39. Hän meni ulos ja lähti tapansa mukaan Öljymäelle, ja hänen opetuslapsensa
seurasivat häntä.
Biblia1776 39. Ja hän läksi ulos ja meni, niinkuin hänen tapansa oli, Öljymäelle; niin seurasivat
myös häntä hänen opetuslapsensa.
CPR1642 39. JA hän läxi ulos cuin hänen tapans oli Öljymäelle ja hänen Opetuslapsens seuraisit
händä sijhen paickan.
UT1548 39. Ja hen wloslexi quin hene' tapa'sa oli Oliomäelle/ Nin hene' Opetuslapsens seurasit
he'de sihe' Paickan.
Ja hän ulos läksi kuin hänen tapansa oli Öljymäellä/ Niin hänen opetuslapsensa seurasit häntä
siihen paikkaan.
Ref2016NTSve 39. Sedan gick han ut till Oljeberget som han brukade, och hans lärjungar följde
honom.
40
TR Scriverer 40. γενόμενος δὲ ἐπὶ τοῦ τόπου, εἶπεν αὐτοῖς, Προσεύχεσθε μὴ εἰσελθεῖν εἰς
πειρασμόν.
Gr-East 40. γενόμενος δὲ ἐπὶ τοῦ τόπου εἶπεν αὐτοῖς· Προσεύχεσθε μὴ εἰσελθεῖν εἰς
πειρασμόν.
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TKIS 40 Tultuaan sinne Hän sanoi heille: "Rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen."
FiSTLK2017 40. Tultuaan siihen paikkaan hän sanoi heille: "Rukoilkaa, ettette joutuisi
kiusaukseen."
Biblia1776 40. Ja kuin hän siihen paikkaan tuli, sanoi hän heille: rukoilkaat, ettette tulisi
kiusaukseen.
CPR1642 40. Ja cuin hän sinne tuli sanoi hän heille: rucoilcat ettet te langeis kiusauxeen.
UT1548 40. Ja quin he' sinne tuli sanoi hen heille/ Rucolcat ettei te la'geisi kiusauxe'.
Ja kuin hän sinne tuli sanoi hän heille/ Rukoilkaat ettei te lankeisi kiusaukseen.

Ref2016NTSve 40. När han kom till platsen, sa han till dem: Be, att ni inte kommer i frestelse.
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TR Scriverer 41. καὶ αὐτὸς ἀπεσπάσθη ἀπ’ αὐτῶν ὡσεὶ λίθου βολήν, καὶ θεὶς τὰ γόνατα
προσηύχετο,
Gr-East 41. καὶ αὐτὸς ἀπεσπάσθη ἀπ’ αὐτῶν ὡσεὶ λίθου βολήν, καὶ θεὶς τὰ γόνατα

προσηύχετο
καὶ

αὐτὸς ἀπεσπάσθη ἀπ’

αὐτῶν

ὡσεὶ

λίθου βολήν καὶ

kai
autōn
hōsei lithou bolēn kai
autos apespasthē ap
G575 G846
G2532 G846 G645
G5616 G3037 G1000 G2532
ja
Hän vetäytyi
luota heidän/ heidän luota noin
kiven heiton ja

θεὶς

τὰ

γόνατα

προσηύχετο

theis
ta
gonata prosēucheto
G5087
G4336
G3588 G1119
laskeutuen
polvilleen rukoili

TKIS 41 Sitten Hän vetäytyi heistä noin kivenheiton päähän, laskeutui polvilleen ja rukoili
FiSTLK2017 41. Hän vetäytyi heistä noin kivenheiton päähän, laskeutui polvilleen ja rukoili
Biblia1776 41. Ja hän erkani heistä lähes kivellä heittää ja laski polvillensa, rukoili,
CPR1642 41. Ja hän ercani heistä lähes kiwellä heittä ja laski polwillens rucoili ja sanoi:
UT1548 41. Ja hen erkani heiste lehes Kiuelheitte/ ia laski Poluillens/ rucoli ia sanoi/
Ja hän erkani heistä lähes kiwellä heittää/ ja laski polwillensa/ rukoili ja sanoi/
Ref2016NTSve 41. Och han gick ungefär ett stenkast ifrån dem, och föll ner på sina knän och bad
42
TR Scriverer 42. λέγων, Πάτερ, εἰ βούλει παρένεγκε τὸ ποτήριον τοῦτο ἀπ’ ἐμοῦ• πλὴν μὴ
τὸ θέλημά μου, ἀλλὰ τὸ σὸν γενέσθω.
Gr-East 42. λέγων· Πάτερ, εἰ βούλει παρενεγκεῖν τοῦτο τὸ ποτήριον ἀπ’ ἐμοῦ· πλὴν μὴ τὸ
θέλημά μου, ἀλλὰ τὸ σὸν γινέσθω.
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TKIS 42 sanoen: "Isä, jos tahdot, ota minulta pois tämä malja, mutta älköön tapahtuko minun
tahtoni vaan sinun."
FiSTLK2017 42. sanoen: "Isä, jos tahdot, ota pois minulta tämä malja. Älköön kuitenkaan
tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun."
Biblia1776 42. Sanoen: Isä, jos sinä tahdot, niin ota pois minulta tämä kalkki, kuitenkin ei minun
tahtoni, mutta sinun olkoon.
CPR1642 42. Isä jos sinä tahdot nijn ota pois minulda tämä Calcki cuitengin ei minun tahton
mutta sinun olcon.
UT1548 42. ISE/ ios sine tadhot/ nin poisota minulda teme Calki/ Quitengi/ ei minun Tacton/
mutta sinun olcon.
ISÄ/ jos sinä tahdot/ niin pois ota minulta tämä kalkki/ Kuitenkin/ ei minun tahton/ mutta sinun
olkoon.
Ref2016NTSve 42. och sa: Fader, om du vill, så ta denna bägare ifrån mig. Men ske inte min vilja,
utan din.
43 TR Scriverer 43. ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος ἀπ’ οὐρανοῦ ἐνισχύων αὐτόν.
Gr-East 43. ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος ἀπ’ οὐρανοῦ ἐνισχύων αὐτὸν.
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TKIS 43 Niin Hänelle ilmestyi taivaasta enkeli, joka vahvisti Häntä.
FiSTLK2017 43. Hänelle ilmestyi taivaasta enkeli, joka vahvisti häntä.
Biblia1776 43. Niin enkeli taivaasta ilmestyi hänelle ja vahvisti häntä.
CPR1642 43. Nijn Engeli Taiwast ilmestyi hänelle ja wahwisti händä.
UT1548 43. Nin Engeli Taiuahast ilmestui henelle ia wahuisti hende.
Niin enkeli taiwaasta ilmestyi hänelle ja wahwisti häntä.

Ref2016NTSve 43. Då visade sig för honom en ängel från himlen och styrkte honom.
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TR Scriverer 44. καὶ γενόμενος ἐν ἀγωνίᾳ, ἐκτενέστερον προσηύχετο. ἐγένετο δὲ ὁ ἱδρὼς
αὐτοῦ ὡσεὶ θρόμβοι αἵματος καταβαίνοντες ἐπὶ τὴν γῆν.
Gr-East 44. καὶ γενόμενος ἐν ἀγωνίᾳ ἐκτενέστερον προσηύχετο. ἐγένετο δὲ ὁ ἱδρὼς αὐτοῦ
ὡσεὶ θρόμβοι αἵματος καταβαίνοντες ἐπὶ τὴν γῆν.
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TKIS 44 Ja kun Hän oli suuressa tuskassa Hän rukoili yhä hartaammin, ja Hänen hikensä oli kuin
isot veripisarat, jotka putosivat maahan.
FiSTLK2017 44. Kun hän oli suuressa tuskassa, hän rukoili yhä hartaammin. Ja hänen hikensä
putosi maahan veripisaroina.
Biblia1776 44. Ja kuin hän sangen suuress ahdistuksessa oli, rukoili hän hartaammin. Ja oli
hänen hikensä niinkuin verenpisarat, jotka maan päälle putosivat.
CPR1642 44. Ja se joutui että hän cuoleman cansa sodei ja rucoili hartamman. Ja oli hänen
hikens nijncuin weren pisarat jotca maahan wuosit.
UT1548 44. Ja se ioutui/ Ette hen Coleman cansa soti/ ia rucoli hartaman. Ja oli henen Hikins/
ninquin Werenpisarat/ iotca mahan woosit.
Ja se joutui/ Että hän kuoleman kanssa soti/ ja rukoili hartaammin. Ja oli hänen hikensä/ niinkuin
werenpisarat/ jotka maahan wuosit.
Ref2016NTSve 44. Och under svår kamp bad han ännu ivrigare, och hans svett blev som
blodsdroppar som droppade ner på marken.
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TR Scriverer 45. καὶ ἀναστὰς ἀπὸ τῆς προσευχῆς, ἐλθὼν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, εὗρεν
αὐτοὺς κοιμωμένους ἀπὸ τῆς λύπης,
Gr-East 45. καὶ ἀναστὰς ἀπὸ τῆς προσευχῆς, ἐλθὼν πρὸς τοὺς μαθητὰς εὗρεν αὐτοὺς
κοιμωμένους ἀπὸ τῆς λύπης,
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TKIS 45 Noustuaan rukouksesta Hän meni opetuslastensa luo ja tapasi heidät murheen vuoksi
nukkumasta.

FiSTLK2017 45. Kun hän nousi rukoilemasta ja meni opetuslastensa luo, hän tapasi heidät
murheen tähden nukkumasta.
Biblia1776 45. Ja kuin hän nousi rukoilemasta ja tuli opetuslastensa tykö, löysi hän ne murheen
tähden makaamasta,
CPR1642 45. Ja cuin hän nousi rucoilemast ja tuli Opetuslastens tygö löysi hän ne murhen
tähden macamast:
UT1548 45. Ja quin hen ylesnousi rucolemast/ ia tuli Opetuslastens tyge/ leusi hen ne macamast
murehen tedhen/
Ja kuin hän ylös nousi rukoilemasta/ ja tuli opetuslastensa tykö/ löysi hän ne makaamasta murheen
tähden/
Ref2016NTSve 45. När han reste sig från bönen och kom till sina lärjungar, fann han att de hade
somnat av sorg.
46
TR Scriverer 46. καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τί καθεύδετε; ἀναστάντες προσεύχεσθε, ἵνα μὴ
εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν.
Gr-East 46. καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Τί καθεύδετε; ἀναστάντες προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς
πειρασμόν.
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TKIS 46 Niin Hän sanoi heille: "Miksi nukutte? Nouskaa ja rukoilkaa, jottette joutuisi kiusaukseen."
FiSTLK2017 46. Hän sanoi heille: "Miksi nukutte? Nouskaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi
kiusaukseen."
Biblia1776 46. Ja hän sanoi heille: mitä te makaatte? nouskaat ja rukoilkaat, ettette kiusaukseen
lankeaisi.
CPR1642 46. Ja sanoi heille: Mitä te macatte? noscat ja rucoilcat ettet te kiusauxeen langeis.
UT1548 46. ia sanoi heille/ Mite te macat? Ylesnoskat ia rucolcat/ ettei te kiusauxen langeisi.
ja sanoi heille/ Mitä te makaat? Ylös nouskaat ja rukoilkaat/ ettei te kiusaukseen lankeisi.
Ref2016NTSve 46. Då sa han till dem: Varför sover ni? Stå upp och be, så att ni inte kommer i
frestelse.

47
TR Scriverer 47. Ἔτι δέ αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδού, ὄχλος, καὶ ὁ λεγόμενος Ἰούδας, εἷς τῶν
δώδεκα, προήρχετο αὐτῶν, καὶ ἤγγισε τῷ Ἰησοῦ φιλῆσαι αὐτόν.
Gr-East 47. Ἔτι δὲ αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ ὄχλος, καὶ ὁ λεγόμενος Ἰούδας, εἷς τῶν
δώδεκα, προῆγεν αὐτούς, καὶ ἤγγισε τῷ Ἰησοῦ φιλῆσαι αὐτόν· τοῦτο γὰρ σημεῖον
δεδώκει αὐτοῖς· ὃν ἂν φιλήσω, αὐτός ἐστιν.
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TKIS 47 Katso, Hänen vielä puhuessaan tuli joukko kansaa. Yksi niistä kahdestatoista, se, jonka
nimi oli Juudas, kulki heidän edellään ja tuli Jeesuksen luo suutelemaan Häntä.
FiSTLK2017 47. Katso, hänen vielä puhuessaan tuli joukko kansaa, ja yksi niistä kahdestatoista,
se, jonka nimi oli Juudas, kulki heidän edellään. Hän tuli Jeesuksen luo tervehtimään häntä
suudelmalla.
Biblia1776 47. Vielä hänen puhuissansa, katso, joukko ja se, joka kutsuttiin Juudas, yksi
kahdestatoistakymmenestä, kävi heidän edellänsä, ja lähestyi Jesusta suuta antamaan hänen.
CPR1642 47. WIelä hänen puhuisans cadzo joucko ja yxi cahdestatoistakymmenestä joca
cudzuttin Judas käwi heidän edelläns ja lähestyi Jesusta suuta andaman hänen.
UT1548 47. Wiele nyt henen puhuesans/ Catzo/ Joucko ia se yxi Cadhestoistakymeneste/ ioca
cutzutttin Judas/ heiden edellenskeui ia lehestui Iesusta henen swtandaman.
Wielä nyt hänen puhuessansa/ Katso/ Joukko ja se yksi kahdestatoista kymmenestä/ joka
kutsuttiin Judas/ heidän edellänsä käwi ja lähestyi Jesusta hänen suuta antaman.
Ref2016NTSve 47. Och medan han ännu talade, se, då kom en folkskara, och han som hette
Judas, en av de tolv, gick före dem. Och han gick fram till Jesus för att kyssa honom.
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TR Scriverer 48. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Ἰούδα, φιλήματι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
παραδίδως;

Gr-East 48. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· Ἰούδα, φιλήματι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
παραδίδως;
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TKIS 48 Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Juudas, suudelmallako kavallat Ihmisen Pojan?"
FiSTLK2017 48. Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Juudas, suudelmallako sinä Ihmisen Pojan
kavallat?"
Biblia1776 48. Niin Jesus sanoi hänelle: Juudas, suun antamisellako sinä Ihmisen Pojan petät?
CPR1642 48. Nijn Jesus sanoi hänelle: Juda suun andamisellaco sinä ihmisen Pojan petät?
UT1548 48. Nin sanoi Iesus henelle/ Juda/ sinekö Inhimisen Poian swunandamisen cautta petet?
Niin sanoi Jesus hänelle/ Juda/ sinäko Ihmisen Pojan suun antamisen kautta petät?
Ref2016NTSve 48. Men Jesus sa till honom: Judas, förråder du Människosonen med en kyss?
49
TR Scriverer 49. ἰδόντες δὲ οἱ περὶ αὐτὸν τὸ ἐσόμενον εἶπον αὐτῷ, Κύριε, εἰ πατάξομεν
ἐν μαχαίρᾳ;
Gr-East 49. ἰδόντες δὲ οἱ περὶ αὐτὸν τὸ ἐσόμενον εἶπον αὐτῷ· Κύριε, εἰ πατάξομεν ἐν
μαχαίρᾳ;
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TKIS 49 Kun Hänen ympärillään olevat näkivät, mitä oli tulossa he sanoivat (Hänelle): "Herra,
iskemmekö miekalla?"
FiSTLK2017 49. Kun nyt ne, jotka olivat hänen ympärillään, näkivät, mitä oli tulossa, he sanoivat:
"Herra, iskemmekö miekalla?"

Biblia1776 49. Kuin ne, jotka hänen ympärillänsä olivat, näkivät, mitä tuleva oli, sanoivat he
hänelle: Herra, emmekö me lyö miekalla?
CPR1642 49. COsca ne jotca hänen ymbärilläns olit näit mitä tulewa oli sanoit he hänelle: HERra
emmekö me lyö miecalla?
UT1548 49. Nin coska ne/ iotca henen ymberillens olit/ neit mite tuleua oli/ sanoit he henelle/
Herra/ emmekö me Mieckalla löö?
Niin koska ne/ jotka hänen ympärillänsä olit/ näit mitä tulewa oli/ sanoit he hänelle/ Herra/ emmekö
me miekalla lyö?
Ref2016NTSve 49. När de som var med honom såg vad som höll på att ske, sa de till honom:
Herre, ska vi slå till med svärd?
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TR Scriverer 50. καὶ ἐπάταξεν εἷς τις ἐξ αὐτῶν τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως, καὶ ἀφεῖλεν
αὐτοῦ τὸ οὖς τὸ δεξιόν.
Gr-East 50. καὶ ἐπάταξεν εἷς τις ἐξ αὐτῶν τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως καὶ ἀφεῖλεν αὐτοῦ
τὸ οὖς τὸ δεξιόν.
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TKIS 50 Ja yksi heistä iski ylimmän papin palvelijaa ja sivalsi häneltä pois oikean korvan.
FiSTLK2017 50. Eräs heistä iski ylipapin palvelijaa ja sivalsi häneltä pois oikean korvan.
Biblia1776 50. Ja yksi heistä löi pappein päämiehen palveliaa ja hakkasi pois hänen oikian
korvansa.
CPR1642 50. Ja yxi heistä löi Pappein päämiehen palweliata ja hackais pois hänen oikian
corwans.
UT1548 50. Ja yxi heiste löi Pappein Pämiehen paluelia/ ia poishackasi henen oikean Coruans.
Ja yksi heistä löi pappein päämiehen palwelija/ ja pois hakkasi hänen oikean korwansa.
Ref2016NTSve 50. Och en av dem högg till översteprästens tjänare och högg av honom högra
örat.
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TR Scriverer 51. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Ἐᾶτε ἕως τούτου. καὶ ἁψάμενος τοῦ

ὠτίου, αὐτοῦ, ἰάσατο αὐτόν
Gr-East 51. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· Ἐᾶτε ἕως τούτου· καὶ ἁψάμενος τοῦ ὠτίου
ἰάσατο αὐτόν·
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TKIS 51 Mutta Jeesus vastasi sanoen: "Sallikaa vielä* tämäkin", ja koskettaen hänen korvaansa
Hän paransi hänet.
FiSTLK2017 51. Mutta Jeesus vastasi sanoen: "Sallikaa vielä tämäkin." Hän koski hänen
korvaansa ja paransi hänet.
Biblia1776 51. Mutta Jesus vastaten sanoi: sallikaat tähän asti tulla. Ja kuin hän rupesi hänen
korvaansa, paransi hän sen.
CPR1642 51. Mutta Jesus sanoi: sallicat tähän asti ja cuin hän rupeis hänen corwaans paransi
hän sen.
UT1548 51. Mutta Iesus wastasi ia sanoi * Sallicat sis heite tehenasti/ Ja quin hen rupesi hene'
Coruaans paransi hen sen.
Mutta Jesus wastasi ja sanoi Sallikaat siis heitä tähän asti/ Ja kuin hän rupesi hänen korwaansa
paransi hän sen.
Ref2016NTSve 51. Då svarade Jesus och sa: Låt det vara nog med detta. Och han rörde vid hans
öra och helade honom.
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TR Scriverer 52. εἶπε δὲ ὁ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς παραγενομένους ἐπ’ αὐτὸν ἀρχιερεῖς καὶ

στρατηγοὺς τοῦ ἱεροῦ καὶ πρεσβυτέρους, Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξεληλύθατε μετὰ μαχαιρῶν
καὶ ξύλων;
Gr-East 52. εἶπε δὲ ὁ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς παραγενομένους ἐπ’ αὐτὸν ἀρχιερεῖς καὶ
στρατηγοὺς τοῦ ἱεροῦ καὶ πρεσβυτέρους· Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξεληλύθατε μετὰ μαχαιρῶν
καὶ ξύλων;
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TKIS 52 Niin Jeesus sanoi ylipapeille ja pyhäkön vartioston päälliköille ja vanhimmille, jotka olivat
tulleet häntä vastaan: "Niin kuin ryöväriä vastaan olette lähteneet miekoin ja seipäin.
FiSTLK2017 52. Niin Jeesus sanoi ylipapeille ja temppelivartioston päälliköille ja vanhimmille,
jotka olivat tulleet häntä vastaan: "Niin kuin ryöväriä vastaan olette lähteneet miekkojen ja
seipäitten kanssa.
Biblia1776 52. Mutta Jesus sanoi niille, jotka häntä vastaan olivat tulleet, ylimmäisille papeille ja
templin haltioille ja vanhimmille: niinkuin ryövärin tykö te läksitte miekoilla ja seipäillä.
CPR1642 52. MUtta Jesus sanoi ylimmäisille Papeille ja Templin haldioille ja wanhimmille jotca
hänen tygöns tullet olit.
UT1548 52. Mutta nin sanoi Iesus Ylimeisille Pappille/ ia Templin Haltioille ia Wanhimille/ iotca
hene' tygens tullut olit.
Mutta niin sanoi Jesus ylimmäiselle papille/ ja templin haltijoille ja wanhemmille/ jotka hänen
tykönsä tullut olit.
Ref2016NTSve 52. Sedan sa Jesus till översteprästerna och ledarna för tempelvakten och de
äldste, som hade kommit emot honom: Som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar.
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TR Scriverer 53. καθ’ ἡμέραν ὄντος μου μεθ’ ὑμῶν ἐν τῷ ἱερῷ, οὐκ ἐξετείνατε τὰς χεῖρας
ἐπ’ ἐμέ. ἀλλ’ αὕτη ὑμῶν ἐστιν ἡ ὥρα, καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ σκότους.
Gr-East 53. καθ’ ἡμέραν ὄντος μου μεθ’ ὑμῶν ἐν τῷ ἱερῷ οὐκ ἐξετείνατε τὰς χεῖρας ἐπ’
ἐμέ. ἀλλ’ αὕτη ἐστὶν ὑμῶν ἡ ὥρα καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ σκότους.
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TKIS 53 Kun olen joka päivä ollut kanssanne pyhäkössä, ette ole ojentaneet käsiänne minua
vastaan. Mutta tämä on teidän hetkenne ja pimeän valta.”
FiSTLK2017 53. Olen joka päivä ollut teidän kanssanne pyhäkössä, ettekä ole ojentaneet
käsiänne minua vastaan. Mutta tämä on teidän hetkenne ja pimeyden valta."
Biblia1776 53. Minä olin joka päivä teidän kanssanne templissä, ja ette ojentaneet kättä minun
päälleni; mutta tämä on teidän hetkenne ja pimeyden valta.
CPR1642 53. Te läxitte nijncuin ryöwärin tygö miecoilla ja seipäillä minä olin teidän cansan
jocapäiwä Templis ja et te ojendanet kättä minun päälleni mutta tämä on teidän hetkenne ja
pimeyden walda.
UT1548 53. Te wloslexitt ninquin Röuerin tyge Mieckain ia seiueste' ca'sa/ Ette mine iocapeiue
olin Templis teiden cansan/ ia ette te oijendanut Kätte minu' päleni/ Mutta teme o'bi se teiden
hetken/ ia Pimeydhe' walta.
Te ulos läksitte niinkuin ryöwärin tykö miekkain ja seiwästen kanssa/ Että minä jokapäiwä olin
templissä teidän kanssan/ ja ette te ojentanut kättä minun päälleni/ Mutta tämä ompi se teidän
hetkenne/ ja pimeyden walta.
Ref2016NTSve 53. När jag dagligen var med er i templet, lyfte ni inte era händer mot mig. Men
detta är er stund – när mörkret härskar.
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TR Scriverer 54. Συλλαβόντες δὲ αὐτὸν ἤγαγον, καὶ εἰσήγαγον αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ
ἀρχιερέως. ὁ δὲ Πέτρος ἠκολούθει μακρόθεν.
Gr-East 54. Συλλαβόντες δὲ αὐτὸν ἤγαγον καὶ εἰσήγαγον αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ
ἀρχιερέως· ὁ δὲ Πέτρος ἠκολούθει μακρόθεν.
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TKIS 54 Niin he ottivat Hänet kiinni ja kuljettivat pois ja veivät Hänet ylimmäisen papin taloon.
Mutta Pietari seurasi taampana.
FiSTLK2017 54. He ottivat hänet kiinni, kuljettivat pois ja veivät hänet ylipapin taloon, mutta
Pietari seurasi etäältä.
Biblia1776 54. Niin he kiinni ottivat hänen ja taluttivat, ja veivät hänen sisälle ylimmäisen papin
huoneesen. Mutta Pietari seurasi taampana.
CPR1642 54. NIin he kijnniotit hänen ja tulutit ja toit hänen ylimmäisen Papin huonesen. Mutta
Petari seurais taambana.
UT1548 54. Nin he kijniotit henen ia talutit/ ia toidh henen Ylimeisen Papin hone' siselle. Mutta
Petari seurasi taa'bana.
Niin he kiinni otit hänen ja talutit/ ja toit hänen ylimmäisen papin huoneen sisälle. Mutta Petari
seurasi taampana.
Ref2016NTSve 54. Så grep de honom och förde bort honom in i översteprästens hus. Och Petrus
följde efter på avstånd.
55
TR Scriverer 55. ἀψάντων δὲ πῦρ ἐν μέσῳ τῆς αὐλῆς, καὶ συγκαθισάντων αὐτῶν, ἐκάθητο
ὁ Πέτρος ἐν μέσῳ αὐτῶν.
Gr-East 55. ἁψάντων δὲ πυρὰν ἐν μέσῳ τῆς αὐλῆς καὶ συγκαθισάντων αὐτῶν ἐκάθητο ὁ
Πέτρος ἐν μέσῳ αὐτῶν.
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TKIS 55 Ja he sytyttivät tulen keskelle pihaa ja asettuivat yhdessä istumaan ja Pietari istuutui
heidän keskeensä.

FiSTLK2017 55. He sytyttivät tulen keskelle esipihaa ja asettuivat yhdessä istumaan, ja Pietari
istui heidän joukkoonsa.
Biblia1776 55. Ja niin he virittivät valkian keskelle kartanoa, ja ynnä yhdessä istuivat, istui myös
Pietari heidän seassansa.
CPR1642 55. Nijn he wiritit walkian keskelle cartanota ja istuit istui myös Petari heidän seasans.
UT1548 55. Nin he walkia' wiritit keskelle Cartanota/ ia ynne istuit/ Istui mös Petari heiden
seasans.
Niin he walkean wiritit keskelle kartanoa/ ja ynnä istuit/ Istui myös Petari heidän seassansa.
Ref2016NTSve 55. Då gjorde de en eld mitt på gården och satte sig tillsammans där, och Petrus
satte sig mitt ibland dem.
56
TR Scriverer 56. ἰδοῦσα δὲ αὐτὸν παιδίσκη τις καθήμενον πρὸς τὸ φῶς, καὶ ἀτενίσασα
αὐτῷ, εἶπε, Καὶ οὗτος σὺν αὐτῷ ἦν.
Gr-East 56. ἰδοῦσα δὲ αὐτὸν παιδίσκη τις καθήμενον πρὸς τὸ φῶς καὶ ἀτενίσασα αὐτῷ
εἶπε· Καὶ οὗτος σὺν αὐτῷ ἦν·
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TKIS 56 Niin muuan palvelijatar näki hänen istuvan tulen äärellä ja katsoen häneen kiinteästi
sanoi: "Tämäkin oli Hänen kanssaan."
FiSTLK2017 56. Eräs palvelustyttö nähdessään hänen istuvan tulen ääressä, katsoi häneen ja
sanoi: "Tämäkin oli hänen kanssaan."
Biblia1776 56. Mutta kuin yksi piika näki hänen valkian tykönä istuvan, katsoi hän hänen
päällensä, ja sanoi: tämä oli myös hänen kanssansa.
CPR1642 56. Cosca yxi pijca näki hänen walkian tykönä istuwan cadzoi hän hänen päällens ja
sanoi: tämä oli myös hänen cansans.
UT1548 56. Coska nyt yxi Pica näki hene' walken tykene istuuan/ ia catzoi iuri henen pälens ia
sanoi/ Temeki oli henen cansans.
Koska nyt yksi piika näki hänen walkean tykönä istuwan/ ja katsoi juuri hänen päällensä ja sanoi/
Tämäkin oli hänen kanssansa.

Ref2016NTSve 56. Men en tjänstekvinna fick se honom sitta vid elden, och hon såg noga på
honom och sa: Denne var också med honom.
57 TR Scriverer 57. ὁ δὲ ἠρνήσατο αὐτόν, λέγων, Γύναι, οὐκ οἶδα αὐτόν.
Gr-East 57. ὁ δὲ ἠρνήσατο λέγων· Γύναι, οὐκ οἶδα αὐτόν.
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TKIS 57 Mutta hän kielsi (Hänet) sanoen: "Nainen, en tunne Häntä."

FiSTLK2017 57. Mutta hän kielsi hänet sanoen: "Nainen, en tunne häntä."
Biblia1776 57. Vaan hän kielsi hänen ja sanoi: vaimo, en minä tunne häntä.
CPR1642 57. Waan hän kielsi ja sanoi: waimo en minä tunne händä.
UT1548 57. Waan hen kielsi henen ia sanoi/ Waimo em mine tunne hende.
Waan hän kielsi hänen ja sanoi/ Waimo en minä tunne häntä.
Ref2016NTSve 57. Men han förnekade honom och sa: Kvinna, jag känner honom inte.
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TR Scriverer 58. καὶ μετὰ βραχὺ ἕτερος ἰδὼν αὐτὸν ἔφη, Καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ. ὁ δὲ Πέτρος
εἴπεν, Ἄνθρωπε, οὐκ εἰμί.
Gr-East 58. καὶ μετὰ βραχὺ ἕτερος ἰδὼν αὐτὸν ἔφη· Καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ· ὁ δὲ Πέτρος
εἶπεν· Ἄνθρωπε, οὐκ εἰμί.
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TKIS 58 Hetken perästä näki hänet toinen, eräs mies, ja sanoi: "Sinäkin olet heikäläisiä.” Mutta
Pietari sanoi: ”Mies, en ole.”
FiSTLK2017 58. Hetken kuluttua hänet näki toinen, eräs mies, ja sanoi: "Sinäkin olet yksi heistä."
Mutta Pietari sanoi: "Mies, en ole."

Biblia1776 58. Ja vähän hetken perästä näki toinen hänen, ja sanoi: sinä myös olet yksi heistä.
Pietari sanoi: ihminen, en ole.
CPR1642 58. Ja wähän hetken perästä näki toinen hänen ja sanoi: sinä myös olet yxi heistä.
Petari sanoi: ihminen en minä ole.
UT1548 58. Ja wähen hetken peräst/ toinen näki henen ia sanoi/ Sine mös yxi olet heiste. Nin
sanoi Petari/ Inhiminen/ em mine ole.
Ja wähän hetken perästä/ toinen näki hänen ja sanoi/ Sinä myös yksi olet heistä. Niin sanoi Petari/
ihminen/ en minä ole.
Ref2016NTSve 58. Och kort därefter fick en annan se honom och sa: Du är också en av dem. Men
Petrus sa: Människa, det är jag inte.
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TR Scriverer 59. καὶ διαστάσης ὡσεὶ ὥρας μιᾶς, ἄλλος τις διϊσχυρίζετο, λέγων, Ἐπ’
ἀληθείας καὶ οὗτος μετ’ αὐτοῦ ἦν• καὶ γὰρ Γαλιλαῖός ἐστιν.
Gr-East 59. καὶ διαστάσης ὡσεὶ ὥρας μιᾶς ἄλλος τις διισχυρίζετο λέγων· Ἐπ’ ἀληθείας
καὶ οὗτος μετ’ αὐτοῦ ἦν· καὶ γὰρ Γαλιλαῖός ἐστιν.

καὶ

διαστάσης ὡσεὶ

ὥρας μιᾶς

ἄλλος τις

kai
allos tis
diastasēs hōsei hōras mias
G5616 G5610 G3391
G243 G5100
G2532 G1339
ja
kuluttua
noin
tunnin yhden/ ja noin yhden tunnin kuluttua muu eräs/ eräs muu

διϊσχυρίζετο λέγων ἐπ’

ἀληθείας καὶ

οὗτος μετ’

αὐτοῦ ἦν·

καὶ

γὰρ

diischyridzeto legōn ep
outos met
kai
gar
autou ēn
alētheias kai
G2532 G3778 G3326
G1340
G3004 G1909 G225
G846 G2258 G2532 G1063
vakuutti
sanoen
todella
myös tämä kanssaan Hänen oli
sillä

γαλιλαῖός

ἐστιν

galilaios
estin
G1057
G2076
galilealainenkin on
TKIS 59 Noin tunnin kuluttua vakuutti vielä muuan toinen mies sanoen: "Totisesti tämäkin oli
Hänen kanssaan, sillä hänkin on galilealainen."
FiSTLK2017 59. Noin tunnin kuluttua vakuutti vielä eräs toinen sanoen: "Totisesti, tämä oli myös
hänen kanssaan; sillä onhan hän galilealainenkin."
Biblia1776 59. Ja lähes yhden hetken perästä todisti myös toinen, sanoen: totisesti tämä oli myös
hänen kanssansa; sillä hän on Galileasta.
CPR1642 59. Ja lähes hetken perästä todisti myös toinen sanoden: totisest tämä oli myös hänen
cansans: Sillä hän on Galileus.
UT1548 59. Ja hetken peräst/ lehes ychden stundin/ toinen mös sen todhisti/ sanoden/ Totisesta
mös teme oli hene' cansans/ Sille hen on Galileus.

Ja hetken perästä/ lähes yhden tunnin/ toinen myös sen todisti/ sanoen/ Totisesti myös tämä oli
hänen kanssansa/ Sillä hän on Galileus.
Ref2016NTSve 59. Och ungefär en timme senare (kom) en annan och försäkrade bestämt och
sa: Visst var denne också med honom, för också han är en galilé.
60
TR Scriverer 60. εἶπε δὲ ὁ Πέτρος, Ἄνθρωπε, οὐκ οἶδα ὃ λέγεις. καὶ παραχρῆμα, ἔτι
λαλοῦντος αὐτοῦ, ἐφώνησεν ὁ ἀλέκτωρ.
Gr-East 60. εἶπε δὲ ὁ Πέτρος· Ἄνθρωπε, οὐκ οἶδα ὃ λέγεις. καὶ παραχρῆμα, ἔτι
λαλοῦντος αὐτοῦ, ἐφώνησε ἀλέκτωρ.
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TKIS 60 Mutta Pietari sanoi: "Mies, en ymmärrä mitä sanot". Ja samassa, hänen vielä
puhuessaan, lauloi kukko.
FiSTLK2017 60. Mutta Pietari sanoi: "Mies, en ymmärrä, mitä sanot." Samassa hänen vielä
puhuessaan lauloi kukko.
Biblia1776 60. Niin Pietari sanoi: ihminen, en minä tiedä, mitäs sanot. Ja kohta, vielä hänen
puhuissansa, lauloi kukko.
CPR1642 60. Nijn Petari sanoi: ihminen en minä tiedä mitäs sanot. Ja wielä hänen puhuisans
Cuckoi lauloi.
UT1548 60. Nin sanoi Petari/ Inhiminen/ Em mine tiede mites sanot. Ja cochta wiele henen
puhuesans/ Cuckoi lauloi.
Niin sanoi Petari/ ihminen/ En minä tiedä mitäs sanot. Ja kohta wielä hänen puhuessansa/ Kukko
lauloi.
Ref2016NTSve 60. Men Petrus sa: Människa, jag förstår inte vad du menar. Och genast, medan
han ännu talade, gol tuppen.
61
TR Scriverer 61. καὶ στραφεὶς ὁ Κύριος ἐνέβλεψε τῷ Πέτρῳ. καὶ ὑπεμνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ
λόγου τοῦ Κυρίου, ὡς εἶπεν αὐτῷ ὅτι Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι, ἀπαρνήσῃ με τρίς.

Gr-East 61. καὶ στραφεὶς ὁ Κύριος ἐνέβλεψε τῷ Πέτρῳ, καὶ ὑπεμνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ
λόγου τοῦ Κυρίου, ὡς εἶπεν αὐτῷ ὅτι πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι ἀπαρνήσῃ με τρίς·
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TKIS 61 Niin Herra kääntyi ja katsoi Pietariin. Ja Pietari muisti Herran sanat, kuinka Hän oli
sanonut hänelle: "Ennen kuin kukko [tänään] laulaa, sinä kolmesti minut kiellät."
FiSTLK2017 61. Herra kääntyi ja katsoi Pietariin, ja Pietari muisti Herran sanat, kuinka hän oli
hänelle sanonut: "Ennen kuin kukko tänään laulaa, sinä kiellät minut kolmesti."
Biblia1776 61. Ja Herra käänsi itsensä ja katsoi Pietarin päälle, ja Pietari muisti Herran puheen,
kuin hän hänelle sanoi: ennenkuin kukko laulaa, kolmasti sinä minun kiellät.
CPR1642 61. Ja HERra käänsi ja cadzoi Petarin päälle ja Petari muisti HERran puhen joca oli
hänelle sanonut: ennencuin Cuckoi laula colmasti sinä minun kiellät.
UT1548 61. Ja Herra kiensijn/ ia catzoi Petarin päle. Ja Petari muisti Herran puhet/ quinga hen oli
sanonut henelle/ Ennenquin Cuckoi laulapi/ colmasti sine minun kiellet.
Ja Herra käänsi/ ja katsoi Petarin päälle. Ja Petari muisti Herran puheet/ kuinka hän oli sanonut
hänelle/ Ennenkuin kukko laulaapi/ kolmasti sinä minun kiellät.
Ref2016NTSve 61. Då vände Herren sig om och såg på Petrus. Och Petrus kom ihåg Herrens ord,
hur han hade sagt till honom: Innan tuppen gal, ska du tre gånger förneka mig.
62 TR Scriverer 62. καὶ ἐξελθὼν ἔξω ὁ Πέτρος ἔκλαυσε πικρῶς.
Gr-East 62. καὶ ἐξελθὼν ἔξω ὁ Πέτρος ἔκλαυσε πικρῶς.
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TKIS 62 Ja Pietari* meni ulos ja itki katkerasti.

FiSTLK2017 62. Ja hän meni ulos ja itki katkerasti.
Biblia1776 62. Ja Pietari meni ulos ja itki katkerasti.
CPR1642 62. Ja Petari meni ulos ja itki catkerast.
UT1548 62. Ja Petari wlosmeni/ ia idki catkerast.
Ja Petari ulos meni/ ja itki katkerasti.
Ref2016NTSve 62. Och Petrus gick ut och grät bittert.
63 TR Scriverer 63. Καὶ οἱ ἄνδρες οἱ συνέχοντες τὸν Ἰησοῦν ἐνέπαιζον αὐτῷ, δέροντες.
Gr-East 63. Καὶ οἱ ἄνδρες οἱ συνέχοντες τὸν Ἰησοῦν ἐνέπαιζον αὐτῷ δέροντες,
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TKIS 63 Miehet jotka pitivät Jeesusta kiinni, pilkkasivat ja pieksivät Häntä.
FiSTLK2017 63. Miehet, jotka pitivät Jeesuksesta kiinni, pilkkasivat häntä ja löivät häntä.
Biblia1776 63. Mutta miehet, jotka Jesusta kiinni pitivät, pilkkasivat häntä ja löivät häntä,
CPR1642 63. Mutta miehet jotca Jesusta kijnnipidit pilckaisit händä ja löit händä:
UT1548 63. Mutta ne Miehet/ iotca Iesusta kijnipidhit/ pilcasit hende/ ia löit hende/
Mutta ne miehet/ jotka Jesusta kiinni pidit/ pilkkasit häntä/ ja löit häntä/
Ref2016NTSve 63. Och de män som höll Jesus fängslad hånade honom och slog (honom)
64
TR Scriverer 64. καὶ περικαλύψαντες αὐτόν, ἔτυπτον αὐτοῦ τὸ πρόσωπον, καὶ ἐπηρώτων
αὐτόν, λέγοντες, Προφήτευσον• τίς ἐστιν ὁ παίσας σε;
Gr-East 64. καὶ περικαλύψαντες αὐτὸν ἔτυπτον αὐτοῦ τὸ πρόσωπον καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν
λέγοντες· Προφήτευσον τίς ἐστιν ὁ παίσας σε;

καὶ

περικαλύψαντες αὐτόν ἔτυπτον αὐτοῦ τὸ

kai
perikalypsantes
G2532 G4028
ja
peittäen

auton etypton autou to
prosōpon
G846 G5180 G846 G3588 G4383
Hänet löivät
Häntä
kasvoihin

λέγοντες προφήτευσον· τίς
legontes profēteuson
G3004
G4395
sanoen profetoi

πρόσωπον καὶ

ἐστιν

ὁ

ἐπηρώτων αὐτόν

kai
epērōtōn
G2532 G1905
ja
kysyivät

auton
G846
Häneltä

παίσας σε

estin ho
paisas se
tis
G5101 G2076 G3588 G3817 G4571
kuka oli
joka
löi
sinua

TKIS 64 Peitettyään Hänen silmänsä he (löivät Häntä kasvoille ja) kysyivät Häneltä sanoen:
"Profetoi, kuka se on, joka sinua löi!"
FiSTLK2017 64. He peittivät hänen kasvonsa ja kysyivät häneltä sanoen: "Profetoi, kuka sinua löi!"
Biblia1776 64. Peittivät hänen silmänsä, ja löivät häntä poskelle, ja kysyivät häneltä, sanoen:
arvaa, kuka se on, joka sinua löi.
CPR1642 64. Peitit hänen silmäns ja hosuit händä caswoille ja kysyit hänelle sanoden: Arwa cuca
se on joca sinua löi?
UT1548 64. peitit henen Silmens/ ia hosuit henen Casuons/ ia kysyit henelle sanoden/ Arua/
Cuka se on ioca sinu löi?
peitit hänen silmäns/ ja hosuit hänen kaswonsa/ ja kysyit häneltä sanoen/ Arwaa/ Kuka se on joka
sinun löi?
Ref2016NTSve 64. och band för hans ögon, slog honom i ansiktet och frågade honom och sa:
Profetera. Vem var det som slog dig?
65 TR Scriverer 65. καὶ ἕτερα πολλὰ βλασφημοῦντες ἔλεγον εἰς αὐτόν.
Gr-East 65. καὶ ἕτερα πολλὰ βλασφημοῦντες ἔλεγον εἰς αὐτόν.
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TKIS 65 Ja paljon muuta he rienaten lausuivat Hänelle.
FiSTLK2017 65. Paljon muitakin herjauksia he puhuivat häntä vastaan.
Biblia1776 65. Ja paljon muuta pilkkaa sanoivat he häntä vastaan.
CPR1642 65. Ja paljo muuta pilcka sanoit he händä wastan.
UT1548 65. Ja palio mwta pilca sanoit he hende wastan.
Ja paljon muuta pilkkaa sanoit he häntä wastaan.

Ref2016NTSve 65. De sa också mycket annat hånfullt till honom.
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TR Scriverer 66. Καὶ ὡς ἐγένετο ἡμέρα, συνήχθη τὸ πρεσβυτέριον τοῦ λαοῦ, ἀρχιερεῖς τε
καὶ γραμματεῖς, καὶ ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ συνέδριον ἑαυτῶν, λέγοντες,
Gr-East 66. Καὶ ὡς ἐγένετο ἡμέρα, συνήχθη τὸ πρεσβυτέριον τοῦ λαοῦ, ἀρχιερεῖς καὶ
γραμματεῖς, καὶ ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ συνέδριον ἑαυτῶν, λέγοντες· Εἰ σὺ εἶ ὁ
Χριστός, εἰπέ ἡμῖν.
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TKIS 66 Päivän valjetessa kansan vanhimmat, sekä ylipapit että kirjanoppineet, kokoontuivat ja
veivät Hänet neuvostonsa eteen
FiSTLK2017 66. Päivän koittaessa kansan vanhimmat, ylipapit ja kirjanoppineet kokoontuivat ja
veivät hänet Neuvostonsa eteen
Biblia1776 66. Ja kuin päivä tuli, kokoontuivat kansan vanhimmat ja ylimmäiset papit ja
kirjanoppineet ja veivät hänen oikeutensa eteen,
CPR1642 66. Ja cuin päiwä coitti coconnuit Canssan wanhimmat ja Pappein päämiehet ja
Kirjanoppenet ja weit hänen Raadin eteen:
UT1548 66. Ja quin peiue coitti/ cokounsit ne Canssan Wanhimat/ ia Pappein pämiehet ia
Kiria'oppeneet/ ia weit henen heiden Radhins eten/
Ja kuin päiwä koitti/ kokoontui ne kansan wanhimmat/ ja pappein päämiehet ja kirjanoppineet/ ja
weit hänen heidän raatinsa eteen/
Ref2016NTSve 66. Och när det blev dag, samlades folkets äldste, både överstepräster och
skriftlärda och de förde honom inför sitt råd
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TR Scriverer 67. Εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός, εἰπὲ ἡμῖν. εἶπε δὲ αὐτοῖς, Ἐὰν ὑμῖν εἴπω, οὐ μὴ
πιστεύσητε•

Gr-East 67. εἶπε δὲ αὐτοῖς· Ἐὰν ὑμῖν εἴπω, οὐ μὴ πιστεύσητε,

εἰ

σὺ

εἶ

ὁ

Χριστός εἰπὲ

ὑμῖν

εἴπω

οὐ μὴ πιστεύσητε·

ἡμῖν

εἶπε

δὲ

αὐτοῖς ἐὰν

ei
sy
ei
ho
hēmin eipe
de
autois ean
Christos eipe
G1161 G846 G1437
G1487 G4771 G1488 G3588 G5547 G2036 G2254 G2036
jos
sinä
olet
Kristus sano meille niin Hän sanoi
heille jos
hymin eipō
ou mē pisteusēte
G5213 G2036 G3364 G4100
teille sanon ette
usko

TKIS 67 ja sanoivat: "Jos olet Kristus, sano se meille." Hän vastasi heille: "Jos sanon teille, ette
usko,
FiSTLK2017 67. ja sanoivat: "Jos sinä olet Kristus, sano se meille." Hän vastasi heille: "Jos teille
sanon, ette usko;
Biblia1776 67. Sanoen: oletkos Kristus? sano meille. Niin hän sanoi heille: jos minä sanon teille,
ette usko,
CPR1642 67. Ja sanoit: Oletcos Christus? nijn sano meille? Hän sanoi heille: jos minä sanon teille
et te usco?
UT1548 67. ia sanoit/ Oleco sine se Christus? nin sanos meille? Nin sanoi hen heille/ Jos mine
sanon teille/ ette te wsko/
ja sanoit/ Oletko sinä se Kristus? niin sanos meille? Niin sanoi hän heille/ Jos minä sanon teille/ ette
te usko/
Ref2016NTSve 67. och frågade: Är du Kristus, så säg oss det. Men han svarade dem: Om jag
säger er det, så tror ni det inte.
68 TR Scriverer 68. ἐὰν δὲ καὶ ἐρωτήσω, οὐ μὴ ἀποκριθῆτέ μοι, ἢ ἀπολύσητε.
Gr-East 68. ἐὰν δὲ καὶ ἐρωτήσω, οὐ μὴ ἀποκριθῆτέ μοι ἢ ἀπολύσητε·
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TKIS 68 ja jos kysyn, ette vastaa (minulle, ettekä päästä).
FiSTLK2017 68. ja jos kysyn, ette vastaa tai vapauta minua.
Biblia1776 68. Ja jos minä myös kysyn, niin ette vastaa minua, ette myös päästä minua.
CPR1642 68. Ja jos minä myös kysyn nijn et te wasta et te myös päästä minua.

UT1548 68. Ja ios mine mös kysyn/ nin ette te wasta/ ette te mös päste minua.
Ja jos minä myös kysyn/ niin ette te wastaa/ ette te myös päästä minua.
Ref2016NTSve 68. Och om jag också frågar (er), så svarar ni mig inte, inte heller släpper ni (mig.)
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TR Scriverer 69. ἀπὸ τοῦ νῦν ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καθήμενος ἐκ δεξιῶν τῆς
δυνάμεως τοῦ Θεοῦ.
Gr-East 69. ἀπὸ τοῦ νῦν ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καθήμενος ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως
τοῦ Θεοῦ.
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TKIS 69 [Mutta] tästä lähin Ihmisen Poika on istuva Jumalan voiman oikealla puolella."
FiSTLK2017 69. Mutta tästedes Ihmisen Poika on istuva Jumalan voiman oikealla puolella."
Biblia1776 69. Tästedes istuu Ihmisen Poika Jumalan voiman oikialla kädellä.
CPR1642 69. Sentähden tästedes istu ihmisen Poica Jumalan woiman oikialla puolella.
UT1548 69. Senteden testedes istupi Inhimise' poica Jumala' auwun oikialla polella.
Sentähden tästedes istuupi Ihmisen poika Jumalan awun oikealla puolella.
Ref2016NTSve 69. Härefter ska Människosonen sitta på Guds, den mäktiges, högra sida.
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TR Scriverer 70. εἶπον δὲ πάντες, Σὺ οὖν εἶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ; ὁ δὲ πρὸς αὐτοὺς ἔφη,
Ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐγώ εἰμι.
Gr-East 70. εἶπον δὲ πάντες· Σὺ οὖν εἶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ; ὁ δὲ πρὸς αὐτοὺς ἔφη· Ὑμεῖς
λέγετε ὅτι ἐγώ εἰμι.
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TKIS 70 Silloin he kaikki , sanoivat: "Olet siis Jumalan Poika?" Hän vastasi heille: "Te sanotte, että
olen."
FiSTLK2017 70. He kaikki sanoivat: "Sinä siis olet Jumalan Poika?" Hän vastasi heille: "Te sen
sanotte, että MINÄ OLEN."
Biblia1776 70. Niin he sanoivat kaikki: sinä olet siis Jumalan Poika? sanoi hän heille: tepä sen
sanotte, että minä olen.
CPR1642 70. Nijn he sanoit caicki: sinäkö sijs olet Jumalan Poica? Hän sanoi heille: tepä sen
sanotta että minä olen.
UT1548 70. Nin he caiki sanoit/ Sinekö sis olet Jumala' poica? Sanoi hen heille/ Tepe sen sanott
ette mine olen.
Niin he kaikki sanoit/ Sinäkö siis olet Jumalan poika? Sanoi hän heille/ Tepä sen sanotte että minä
olen.
Ref2016NTSve 70. Då sa de alla: Så är du alltså Guds Son? Och han sa till dem: Ni säger (det), för
att Jag Är.
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TR Scriverer 71. οἱ δὲ εἶπον, Τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτυρίας; αὐτοὶ γὰρ ἠκούσαμεν ἀπὸ
τοῦ στόματος αὐτοῦ.
Gr-East 71. οἱ δὲ εἶπον· Τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτυρίας; αὐτοὶ γὰρ ἠκούσαμεν ἀπὸ τοῦ
στόματος αὐτοῦ.
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TKIS 71 Niin he sanoivat: "Mitä todistusta vielä tarvitsemme? Sillä olemme itse kuulleet Hänen
suustaan."

FiSTLK2017 71. He sanoivat: "Mitä todistusta enää tarvitsemme? Sillä olemme itse kuulleet sen
hänen omasta suustaan."
Biblia1776 71. Niin he sanoivat: mitä me silleen todistusta tarvitsemme, sillä me olemme sen
kuulleet hänen omasta suustansa.
CPR1642 71. Nijn he sanoit: mitä me sillen todistusta tarwidzemma? me olemma sen cuullet
hänen omasta suustans.
UT1548 71. Nin he sanoit/ Mite me sillen Todhistusta taruitze'ma? me olema itze cuulluet henen
omast suustans.
Niin he sanoit/ Mitä me silleen todistusta tarwitsemme? me olemme itse kuulleet hänen omasta
suustansa.
Ref2016NTSve 71. Då sa de: Vad behöver vi ytterligare för vittnesbörd? Vi har ju själva hört (det)
från hans egen mun.

Luukas 23 (Luke 23)
1 TR Scriverer 1. Καὶ ἀναστὰν ἅπαν τὸ πλῆθος αὐτῶν, ἤγαγεν αὐτὸν ἐπὶ τὸν Πιλάτον.
Gr-East 1. Καὶ ἀναστὰν ἅπαν τὸ πλῆθος αὐτῶν ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ τὸν Πιλᾶτον.
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TKIS 1 He nousivat koko joukko ja veivät Hänet Pilatuksen luo.
FiSTLK2017 1. He, koko joukko, nousivat ja veivät hänet Pilatuksen eteen.
Biblia1776 1. Ja kaikki heidän joukkonsa nousi ylös, ja he veivät hänen Pilatuksen tykö.
CPR1642 1. JA caicki joucko ylösnousi ja he weit hänen Pilatuxen eteen ja rupeisit candaman
hänen päällens ja sanoit:
UT1548 1. IA caiki se Joucko ylesnousi/ ia weit henen Pilatusen eten/ ia rupesit candaman hene'
pälens/ ia sanoit/
Ja kaikki se joukko ylös nousi/ ja weit hänen Pilatuksen eteen/ ja rupesit kantamaan hänen
päällensä/ ja sanoit/
Ref2016NTSve 1. Sedan bröt alla de församlade upp och förde honom till Pilatus.
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TR Scriverer 2. ἤρξαντο δὲ κατηγορεῖν αὐτοῦ, λέγοντες, Τοῦτον εὕρομεν διαστρέφοντα τὸ
ἔθνος, καὶ κωλύοντα Καίσαρι φόρους διδόναι, λέγοντα ἑαυτὸν Χριστὸν βασιλέα εἶναι.
Gr-East 2. ἤρξαντο δὲ κατηγορεῖν αὐτοῦ λέγοντες· Τοῦτον εὕρομεν διαστρέφοντα τὸ

ἔθνος καὶ κωλύοντα Καίσαρι φόρους διδόναι, λέγοντα ἑαυτὸν Χριστὸν βασιλέα εἶναι.
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TKIS 2 Ja he alkoivat syyttää Häntä sanoen: "Tämän olemme havainneet viettelevän kansaa* ja
kieltävän antamasta keisarille veroja ja sanovan itseään Kristukseksi, kuninkaaksi."
FiSTLK2017 2. He alkoivat syyttää häntä sanoen: "Olemme havainneet tämän villitsevän
kansaamme, kieltävän antamasta veroja keisarille ja sanovan itseään Kristukseksi, kuninkaaksi."
Biblia1776 2. Ja he rupesivat kantamaan hänen päällensä, sanoen: tämän me löysimme kansaa
viettelevän ja kieltävän keisarille veroa antamasta ja sanovan itsensä olevan kuninkaan
Kristuksen.
CPR1642 2. Tämän me löysimme Canssa wiettelemäst ja kieldämäst Keisarille wero andaman ja
sanomast hänens olewan Cuningan Christuxen.
UT1548 2. Temen me leusime Canssa willitzemest/ ia kieltemest Wero Keisarin andamast/ Ja
sanopi Hene's oleuan Kuningan Christusen.
Tämän me löysimme kansaa willitsemästä/ ja kieltämästä weroa keisarin antamasta/ Ja sanoopi
hänens olewan Kuninkaan Kristuksen.
Ref2016NTSve 2. Och de började anklaga honom och sa: Vi har funnit att denne förleder folket
och förbjuder att ge kejsaren skatt, säger att han själv är Kristus, en Konung.
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TR Scriverer 3. ὁ δὲ Πιλάτος ἐπηρώτησεν αὐτόν, λέγων, Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων;
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ ἔφη, Σὺ λέγεις.
Gr-East 3. ὁ δὲ Πιλᾶτος ἠρώτησεν αὐτὸν λέγων· Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; ὁ δὲ
ἀποκριθεὶς αὐτῷ ἔφη· Σὺ λέγεις.
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TKIS 3 Niin Pilatus kysyi Häneltä sanoen: "Oletko sinä juutalaisten kuningas?" Hän vastasi hänelle
ja sanoi: "Sinä sanot."
FiSTLK2017 3. Pilatus kysyi häneltä sanoen: "Oletko sinä juutalaisten kuningas?" Hän vastasi
hänelle ja sanoi: "Sinä sen sanot."
Biblia1776 3. Niin Pilatus kysyi häneltä, sanoen: oletkos Juudalaisten kuningas? Hän vastasi
häntä ja sanoi: sinäpä sen sanot.
CPR1642 3. Nijn Pilatus kysyi hänelle sanoden: oletcos Judalaisten Cuningas? Hän wastais
händä ja sanoi: sinäpä sen sanot:
UT1548 3. Nin Pilatus kysyi henelle sanode' Oleco sine se Judasten Kuningas? Nin wastasi hen
hende/ ia sanoi/ Sinepe sen sanot.
Niin Pilatus kysyi häneltä sanoen. Oletko sinä se judasten kuningas? Niin wastasi hän häntä/ ja
sanoi/ Sinäpä sen sanot.
Ref2016NTSve 3. Då frågade Pilatus honom och sa: Är du judarnas Konung? Han svarade honom
och sa: Du säger det.
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TR Scriverer 4. ὁ δὲ Πιλάτος εἶπε πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ὄχλους, Οὐδὲν εὑρίσκω
αἴτιον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ.
Gr-East 4. ὁ δὲ Πιλᾶτος εἶπε πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ὄχλους ὅτι οὐδὲν εὑρίσκω
αἴτιον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ.
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TKIS 4 Pilatus sanoi ylipapeille ja kansalle: "En löydä mitään syytä tässä miehessä."

FiSTLK2017 4. Pilatus sanoi ylipapeille ja kansalle: "En löydä mitään syytä tästä miehestä."
Biblia1776 4. Mutta Pilatus sanoi pappein päämiehille ja kansalle: en minä löydä yhtään vikaa
tässä ihmisessä.
CPR1642 4. Pilatus sanoi Pappein Päämiehille ja Canssalle: en minä löydä yhtän wica täsä
Miehesä.
UT1548 4. Pilatus sanoi Pappein Pämiehille ia Ca'salle/ Em mine leudhe ychte Wica tesse
Miehese.
Pilatus sanoi pappein päämiehille ja kansalle/ En minä löydä yhtään wikaa tassä miehessä.
Ref2016NTSve 4. Då sa Pilatus till översteprästerna och (till) folket: Jag finner inget brottsligt hos
den här mannen.
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TR Scriverer 5. οἱ δὲ ἐπίσχυον, λέγοντες ὅτι Ἀνασείει τὸν λαόν, διδάσκων καθ’ ὅλης τῆς
Ἰουδαίας, ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἕως ὧδε.
Gr-East 5. οἱ δὲ ἐπίσχυον λέγοντες ὅτι ἀνασείει τὸν λαὸν διδάσκων καθ’ ὅλης τῆς
Ἰουδαίας, ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἕως ὧδε.
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TKIS 5 Mutta he äityivät ja sanoivat: "Hän kiihottaa kansaa opettaen kaikkialla Juudeassa,
Galileasta alkaen tänne asti."
FiSTLK2017 5. Mutta he ahdistivat yhä enemmän ja sanoivat: "Hän yllyttää kansaa opettaen
kaikkialla Juudeassa, Galileasta alkaen tänne asti."
Biblia1776 5. Mutta he kävivät päälle, sanoen: hän kehoittaa kansan, opettain koko Juudeassa, ja
on ruvennut Galileasta hamaan tähän asti.
CPR1642 5. Nijn he hogit ja sanoit: Hän kehoitta Canssan opettain coco Judeas ja on ruwennut
Galileast haman tähän asti.

UT1548 5. Nin he hoghit ia sanoit/ Hen yleshärsytte Canssan opettain coko Judean makunnas/ ia
on ruuenut Galileast/ haman tehen sian asti.
Niin he hoit ja sanoit/ Hän ylös härsyttää kansan opettain koko Judean maakunnassa/ ja on
ruwennut Galileasta/ hamaan tähän sijaan asti.
Ref2016NTSve 5. Men de var påstridiga och sa: Han uppviglar folket över hela Judeen med sin
undervisning, med början från Galileen och ända hit.
6
TR Scriverer 6. Πιλάτος δὲ ἀκούσας Γαλιλαίαν ἐπηρώτησεν εἰ ὁ ἄνθρωπος Γαλιλαῖός
ἐστι.
Gr-East 6. Πιλᾶτος δὲ ἀκούσας Γαλιλαίαν ἐπηρώτησεν εἰ ὁ ἄνθρωπος Γαλιλαῖός ἐστι·
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TKIS 6 Mutta kun Pilatus *kuuli sanan Galilea*, hän kysyi, oliko mies galilealainen.
FiSTLK2017 6. Mutta kun Pilatus kuuli mainittavan Galilean, hän kysyi, oliko mies galilealainen.
Biblia1776 6. Mutta kuin Pilatus kuuli Galileaa manittavan, kysyi hän, josko hän Galileasta oli.
CPR1642 6. COsca Pilatus cuuli Galileata mainittawan kysyi hän jos hän Galileast oli.
UT1548 6. Coska nyt Pilatus cwli mainittauan Galileat/ kysyi hen Jos hen Galileast oli.
Koska nyt Pilatus kuuli mainittawan Galilaet/ kysyi hän jos hän Galileasta oli.
Ref2016NTSve 6. När Pilatus hörde Galileen nämnas, frågade han om mannen var från Galileen.
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TR Scriverer 7. καὶ ἐπιγνοὺς ὅτι ἐκ τῆς ἐξουσίας Ἡρώδου ἐστὶν, ἀνέπεμψεν αὐτὸν πρὸς
Ἡρώδην, ὄντα καὶ αὐτὸν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις.
Gr-East 7. καὶ ἐπιγνοὺς ὅτι ἐκ τῆς ἐξουσίας Ἡρῴδου ἐστὶν, ἀνέπεμψεν αὐτὸν πρὸς
Ἡρῴδην, ὄντα καὶ αὐτὸν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις.
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TKIS 7 Saatuaan tietää Hänen olevan Herodeksen hallintoalueelta hän lähetti Hänet Herodeksen
luo, kun hänkin niinä päivinä oli Jerusalemissa.
FiSTLK2017 7. Saatuaan tietää hänen olevan Herodeksen hallintoalueelta hän lähetti hänet
Herodeksen eteen, joka hänkin oli niinä päivinä Jerusalemissa.
Biblia1776 7. Ja kuin hän ymmärsi, että hän Herodeksen läänistä oli, lähetti hän hänen
Herodeksen tykö, joka myös silloin oli Jerusalemissa.
CPR1642 7. Ja cuin hän ymmärsi että hän Herodexen läänistä oli lähetti hän hänen Herodexen
tygö: sillä hän oli myös silloin Jerusalemis.
UT1548 7. Ja quin hen ymmersi/ ette hen Herodesen Läniste oli/ lehetti hen henen Herodesen
tyge/ Sille ette hen mös silloin oli Jerusalemis.
Ja kuin hän ymmärsi/ että hän Herodeksen läänistä oli/ lähetti hän hänen Herodeksen tykö/ Sillä
että hän myös silloin oli Jerusalemissa.
Ref2016NTSve 7. Och då han fick veta att han kom från Herodes område, skickade han honom till
Herodes som också var i Jerusalem under de dagarna.
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TR Scriverer 8. Ὁ δὲ Ἡρώδης ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν ἐχάρη λίαν• ἦν γὰρ θέλων ἐξ ἱκανοῦ ἰδεῖν
αὐτόν, διὰ τὸ ἀκούειν πολλὰ περὶ αὐτοῦ• καὶ ἤλπιζέ τι σημεῖον ἰδεῖν ὑπ’ αὐτοῦ
γινόμενον.
Gr-East 8. ὁ δὲ Ἡρῴδης ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν ἐχάρη λίαν· ἦν γὰρ ἐξ ἱκανοῦ θέλων ἰδεῖν
αὐτὸν διὰ τὸ ἀκούειν αὐτὸν πολλὰ περὶ αὐτοῦ, καὶ ἤλπιζέ τι σημεῖον ἰδεῖν ὑπ’ αὐτοῦ
γινόμενον.
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TKIS 8 Nähdessään Jeesuksen Herodes ihastui suuresti, sillä hän oli jo kauan halunnut nähdä
Häntä, koska oli kuullut Hänestä (paljon) ja toivoi, että näkisi Hänen tekevän jonkin ihmeen.
FiSTLK2017 8. Kun Herodes näki Jeesuksen, hän ilahtui suuresti. Hän oli näet jo kauan aikaa
halunnut nähdä hänet, koska oli kuullut hänestä, ja toivoi saavansa nähdä häneltä jonkin merkin.
Biblia1776 8. Kuin Herodes näki Jesuksen, ihastui hän sangen suuresti; sillä hän oli jo kauvan
aikaa häntä halainnut nähdäksensä, että hän oli paljon hänestä kuullut, ja toivoi häneltä jonkun
ihmeen näkevänsä,
CPR1642 8. Cosca Herodes näki Jesuxen ihastui hän sangen suurest: sillä hän oli jo cauwan aica
händä halainnut nähdäxens että hän oli paljon hänestä cuullut ja toiwoi häneldä jongun ihmen
näkewäns.
UT1548 8. Coska nyt Herodes näki Iesusen/ ihastui hen sangen/ Sille ette hen io cauuan halasi
hende nädhexens/ Sille ette hen oli palion cwllut heneste/ ia toiwoi henelde iongun
tunnusmerckin näkeuens.
Koska nyt Herodes näki Jesuksen/ ihastui hän sangen/ Sillä että hän jo kauan halasi häntä
nähdäksensä/ Sillä että hän oli pajon kuullut hänestä/ ja toiwoi häneltä jonkun tunnusmerkin
näkewänsä.
Ref2016NTSve 8. Då Herodes fick se Jesus blev han mycket glad, för han hade länge velat se
honom. För (han hade) hört mycket om honom och han hoppades att få se honom göra något
tecken.
9 TR Scriverer 9. ἐπηρώτα δὲ αὐτὸν ἐν λόγοις ἱκανοῖς• αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο αὐτῷ.
Gr-East 9. ἐπηρώτα δὲ αὐτὸν ἐν λόγοις ἱκανοῖς· αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο αὐτῷ.
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TKIS 9 Ja hän kysyi Häneltä monin sanoin, mutta Hän ei vastannut hänelle mitään.
FiSTLK2017 9. Hän teki Jeesukselle monia kysymyksiä, mutta tämä ei vastannut hänelle mitään.
Biblia1776 9. Ja kysyi häneltä moninaisista; mutta ei hän mitään häntä vastannut.
CPR1642 9. Ja hän kysyi hänelle moninaisista mutta ei hän mitän händä wastannut.
UT1548 9. Ja hen kysyi henelle moninaisist/ Mutta ei hen miteke henelle wastanut.
Ja hän kysyi häneltä moninaisista/ Mutta ei hän mitäkään hänelle wastannut.
Ref2016NTSve 9. Och han ställde många frågor till honom, men han svarade honom inget.
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TR Scriverer 10. εἱστήκεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς, εὐτόνως κατηγοροῦντες
αὐτοῦ.
Gr-East 10. εἱστήκεισαν δὲ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐντόνως κατηγοροῦντες αὐτοῦ.
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TKIS 10 Niin ylipapit ja kirjanoppineet seisoivat syyttäen Häntä kiivaasti.
FiSTLK2017 10. Ylipapit ja kirjanoppineet seisoivat siinä ja syyttivät häntä kiivaasti.
Biblia1776 10. Niin ylimmäiset papit ja kirjanoppineet seisoivat ja kantoivat kovin hänen
päällensä.
CPR1642 10. Nijn ylimmäiset Papit ja Kirjanoppenet seisoit ja cannoit cowin hänen päällens.
UT1548 10. Nin ne Ylimeiset Papit ia Kirianoppenuet seisoit ia cannoit hartast henen pälens.
Niin ne ylimmäiset papit ja kirjanoppineet seisoit ja kannoit hartaasti hänen päällensä.

Ref2016NTSve 10. Och översteprästerna och de skriftlärda stod där och anklagade honom
häftigt.
11
TR Scriverer 11. ἐξουθενήσας δὲ αὐτὸν ὁ Ἡρώδης σὺν τοῖς στρατεύμασιν αὐτοῦ, καὶ
ἐμπαίξας, περιβαλὼν αὐτὸν ἐσθῆτα λαμπράν, ἀνέπεμψεν αὐτὸν τῷ Πιλάτῳ.
Gr-East 11. ἐξουθενήσας δὲ αὐτὸν ὁ Ἡρῴδης σὺν τοῖς στρατεύμασιν αὐτοῦ καὶ
ἐμπαίξας, περιβαλὼν αὐτὸν ἐσθῆτα λαμπρὰν ἀνέπεμψεν αὐτὸν τῷ Πιλάτῳ.
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TKIS 11 Mutta Herodes sotilaineen kohteli Häntä halveksivasti ja pilkkasi Häntä, puki Hänet
loistavaan pukuun ja lähetti Hänet takaisin Pilatukselle.
FiSTLK2017 11. Mutta Herodes joukkoineen kohteli häntä halveksivasti ja pilkkasi häntä.
Puettuaan hänet loistavaan pukuun hän lähetti hänet takaisin Pilatuksen eteen.
Biblia1776 11. Mutta Herodes huovinensa katsoi hänen ylön, ja pilkkasi häntä, pani hänen
päällensä valkian vaatteen, ja lähetti jälleen Pilatuksen tykö.
CPR1642 11. Mutta Herodes huowinens ylöncadzoit hänen ja pilckaisit händä pani hänen
päällens walkian waatten ja lähetti jällens Pilatuxen tygö.
UT1548 11. Mutta Herodes henen Houins cansa ylencatzoit/ ia pilcasit hende/ pani henen pälens
Walkia' waattein/ ia iellenslehetti henen Pilatusen tyge.
Mutta Herodes hänen howinsa kanssa ylenkatsoit/ ja pilkkasit häntä/ pani hänen päällensä walkian
waattein/ ja jällens lähetti hänen Pilatuksen tykö.
Ref2016NTSve 11. Men Herodes med sina soldater visade honom sitt förakt och hånade
(honom), och de klädde honom i en praktfull klädnad och skickade honom tillbaka till Pilatus.
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TR Scriverer 12. ἐγένοντο δὲ φίλοι ὅ τε Πιλάτος καὶ ὁ Ἡρώδης ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ μετ’
ἀλλήλων• προϋπῆρχον γὰρ ἐν ἔχθρᾳ ὄντες πρὸς ἑαυτούς.

Gr-East 12. ἐγένοντο δὲ φίλοι ὅ τε Ἡρῴδης καὶ ὁ Πιλᾶτος ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ μετ’
ἀλλήλων· προϋπῆρχον γὰρ ἐν ἔχθρᾳ ὄντες πρὸς ἑαυτούς.
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TKIS 12 Ja *Pilatus ja Herodes* tulivat sinä päivänä ystäviksi keskenään. He olivat näet ennen
olleet toistensa vihamiehiä.
FiSTLK2017 12. Herodes ja Pilatus ystävystyivät sinä päivänä keskenään. He olivat näet ennen
olleet toistensa vihamiehiä.
Biblia1776 12. Sinä päivänä tuli Pilatus ja Herodes ystäviksi keskenänsä; sillä he olivat ennen
vihamiehet olleet keskenänsä.
CPR1642 12. Sinä päiwänä tuli Pilatus ja Herodes ystäwäxi keskenäns joiden wälillä ennen oli
waino ollut.
UT1548 12. Sinä peiuen tuli Pilatus ia Herodes keskenens ysteuexi/ Sille ennen oli waino heiden
welillens.
Sinä päiwänä tuli Pilatus ja Herodes keskenänsä ystäwäksi/ Sillä ennen oli waino heidän wälillänsä.
Ref2016NTSve 12. Och Pilatus och Herodes blev vänner med varandra den dagen, för innan hade
det rått fiendskap mellan dem.
13
TR Scriverer 13. Πιλᾶτος δὲ συγκαλεσάμενος τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ἄρχοντας καὶ τὸν
λαόν,
Gr-East 13. Πιλᾶτος δὲ συγκαλεσάμενος τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ἄρχοντας καὶ τὸν λαὸν
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TKIS 13 Pilatus kutsui kokoon ylipapit ja hallitusmiehet ja kansan
FiSTLK2017 13. Pilatus kutsui kokoon ylipapit, hallitusmiehet ja kansan
Biblia1776 13. Niin Pilatus kutsui kokoon ylimmäiset papit ja valtamiehet ja kansan.
CPR1642 13. NIin Pilatus cudzui cocon ylimmäiset Papit ja waldamiehet ja Canssan: ja sanoi
heille:
UT1548 13. Nin Pilatus ychtencutzui ne Ylimeiset Papit ia Waldamiehet ia Canssan/ ia sanoi
heille/
Niin Pilatus yhteen kutsui ne ylimmäiset papit ja waltamiehet ja kansan/ ja sanoi heille/
Ref2016NTSve 13. Sedan Pilatus hade kallat samman översteprästerna, rådsmedlemmarna och
folket
14
TR Scriverer 14. εἶπε πρὸς αὐτούς, Προσηνέγκατέ μοι τὸν ἄνθρωπον τοῦτον, ὡς
ἀποστρέφοντα τὸν λαόν• καὶ ἰδού, ἐγὼ ἐνώπιον ὑμῶν ἀνακρίνας οὐδὲν εὗρον ἐν τῷ
ἀνθρώπῳ τούτῳ αἴτιον, ὧν κατηγορεῖτε κατ’ αὐτοῦ•
Gr-East 14. εἶπε πρὸς αὐτούς· Προσηνέγκατέ μοι τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ὡς ἀποστρέφοντα

τὸν λαόν, καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἐνώπιον ὑμῶν ἀνακρίνας οὐδὲν εὗρον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ
αἴτιον ὧν κατηγορεῖτε κατ’ αὐτοῦ.
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TKIS 14 ja sanoi heille: "Olette tuoneet minulle tämän miehen kansan viettelijänä, ja katso,
läsnäollessanne tutkittuani en ole havainnut tässä miehessä mitään sellaista syytä, mistä Häntä
syytätte,
FiSTLK2017 14. ja sanoi heille: "Te olette tuoneet minulle tämän miehen kansan yllyttäjänä.
Katso, minä olen teidän läsnä ollessanne häntä tutkinut enkä ole havainnut tätä miestä syylliseksi
mihinkään, mistä te häntä syytätte,
Biblia1776 14. Ja sanoi heille: te olette tämän ihmisen minulle tuoneet niinkuin kansan häiritsiän,
ja katso, minä olen häntä tutkinut teidän edessänne ja en löydä yhtään vikaa tässä ihmisessä,
joista te kannatte hänen päällensä,
CPR1642 14. Te oletta tämän ihmisen minulle tuonet nijncuin Canssan häiridziän ja cadzo minä
olen händä tutkinut teidän edesän ja en löydä yhtän wica hänesä josta te cannatte hänen
päällens eikä Herodescan:
UT1548 14. Te oletta temen Inhimisen minulle toneet/ ninquin Canssan heiritzijen/ Ja catzo/
Mine olen hende tutkinut teiden edesen/ ia en leudhe ychten Wica henesse/ iosta te cannat
henen pälens/ Eike mös Herodes.
Te olette tämän ihmisen minulle tuoneet/ niinkuin kansan häiritsijän/ Ja katso/ Minä olen häntä
tutkinut teidän edessän/ ja en löydä yhtään wikaa hänessä/ josta te kannat hänen päällensä/ Eikä
myös Herodes.
Ref2016NTSve 14. sa han till dem: Ni har fört denne man till mig, såsom en som förleder folket.
Och se, jag har förhört (honom) i er närvaro och inte funnit honom skyldig till något av det som ni
anklagar honom för.
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TR Scriverer 15. ἀλλ’ οὐδὲ Ἡρώδης• ἀνέπεμψα γὰρ ὑμᾶς πρὸς αὐτόν, καὶ ἰδού, οὐδὲν,
ἄξιον θανάτου ἐστὶ πεπραγμένον αὐτῷ.
Gr-East 15. ἀλλ’ οὐδὲ Ἡρῴδης· ἀνέπεμψα γὰρ ὑμᾶς πρὸς αὐτὸν· καὶ ἰδοὺ οὐδὲν ἄξιον
θανάτου ἐστὶ πεπραγμένον αὐτῷ.
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TKIS 15 eikä Herodeskaan* — lähetinhän teidät hänen luokseen*. Ja katso, Hän ei ole tehnyt
mitään, mikä ansaitsee kuoleman.
FiSTLK2017 15. eikä Herodeskaan, sillä hän lähetti hänet takaisin meille. Katso, hän ei ole tehnyt
mitään, mikä ansaitsee kuoleman.
Biblia1776 15. Eikä Herodeskaan; sillä minä lähetin teidät hänen tykönsä, ja katso, ei häneltä
yhtään hengen rikosta ole tehty.
CPR1642 15. Sillä minä lähetin teidän hänen tygöns ja cadzo ei hänestä yhtän hengen ricosta
löytty:
UT1548 15. Sille mine lehetin teiden henen tygens/ Ja catzo/ Ei miten Hengenricost heneste
leutty/
Sillä minä lähetin teidän hänen tykönsä/ Ja katso/ Ei mitään henkirikosta hänestä löydetty/
Ref2016NTSve 15. Och inte heller Herodes, för jag sände er till honom, och se, han har inte gjort
något som förtjänar döden.
16 TR Scriverer 16. παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω.
Gr-East 16. παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω.

παιδεύσας οὖν

αὐτὸν ἀπολύσω

paideusas oun
auton apolysō
G3811
G3767 G846 G630
Hänet vapautan
kuritettuani siis

TKIS 16 Kuritettuani Häntä minä siis Hänet päästän.”
FiSTLK2017 16. Kuritettuani häntä siis hänet päästän."
Biblia1776 16. Sentähden tahdon minä hänen rangaistuna päästää.
CPR1642 16. Sentähden tahdon minä hänen rangaistuna päästä.
UT1548 16. Senteden mine tadhon henen rangaistuna päste.
Sentähden minä tahdon hänen rangaistuna päästää.

Ref2016NTSve 16. Därför ska jag bestraffa honom och sedan frige (honom).
17 TR Scriverer 17. ἀνάγκην δὲ εἶχεν ἀπολύειν αὐτοῖς κατὰ ἑορτὴν ἕνα.
Gr-East 17. ἀνάγκην δὲ εἶχεν ἀπολύειν αὐτοῖς κατὰ ἑορτὴν ἕνα.
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TKIS 17 (, sillä hänen täytyi juhlassa päästää heille yksi vanki).
FiSTLK2017 17. Mutta hänen piti kunakin juhlana päästää vapaaksi yksi.
Biblia1776 17. Mutta hänen piti joka juhlana päästämän heille yhden vallallensa.
CPR1642 17. Sillä hänen piti joca juhlana päästämän heille yhden wallallens.
UT1548 17. Sille henen piti ioca Juhlana pästemen heille yhden wallalens.
Sillä hänen piti joka juhlana päästämän heille yhden wallallansa.
Ref2016NTSve 17. För vid högtiden måste han frige en fånge åt dem.
18
TR Scriverer 18. ἀνέκραξαν δὲ παμπληθεί λέγοντες, Αἶρε τοῦτον, ἀπόλυσον δὲ ἡμῖν τὸν
Βαραββᾶν•
Gr-East 18. ἀνέκραξαν δὲ παμπληθεὶ λέγοντες· Αἶρε τοῦτον, ἀπόλυσον δὲ ἡμῖν Βαραββᾶν·
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TKIS 18 Niin he huusivat kaikki yhdessä sanoen: "Vie pois tämä, mutta päästä meille Barabbas!"
FiSTLK2017 18. He huusivat kaikki yhdessä sanoen: "Vie tämä pois, mutta päästä meille
Barabbas!"
Biblia1776 18. Niin koko joukko huusi ja sanoi: ota tämä pois, ja päästä meille Barabbas,
CPR1642 18. Nijn coco joucko huusi ja sanoi: ota tämä pois ja päästä meille Barrabas.

UT1548 18. Nin hwsi coko Joucko ia sanoi/ Ota pois teme/ Ja päste meille Barrabas.
Niin huusi koko joukko ja sanoi/ Ota pois tämä/ Ja päästä meille Barrabas.
Ref2016NTSve 18. Då skrek allesammans och sa: Bort med denne, och frige Barabbas åt oss.
19
TR Scriverer 19. ὅστις ἦν διὰ στάσιν τινὰ γενομένην ἐν τῇ πόλει καὶ φόνον, βεβλημένος
εἰς φυλακήν.
Gr-East 19. ὅστις ἦν διὰ στάσιν τινὰ γενομένην ἐν τῇ πόλει καὶ φόνον βεβλημένος εἰς τὴν
φυλακὴν.

ὅστις

ἦν

διὰ

στάσιν τινὰ

γενομένην ἐν

τῇ

hostis
ēn
dia
stasin tina
genomenēn en
tē
G3748
G2258 G1223 G4714 G5100
G1096
G1722 G3588
vuoksi kapinan erään/ erään kapinan tapahtuneen
hänet joka oli

πόλει

καὶ

φόνον

βεβλημένος εἰς

φυλακήν

polei
kai
fonon
beblēmenos eis
fylakēn
G4172
G2532 G5408
G906
G1519 G5438
vankilaan
kaupungissa ja
murhasta oli heitetty
TKIS 19 Tämä oli heitetty vankilaan eräästä kaupungissa syntyneestä kapinasta ja murhasta.
FiSTLK2017 19. Tämä oli heitetty vankilaan kaupungissa tehdystä kapinasta sekä murhasta.
Biblia1776 19. Joka oli kapinan ja miestapoin tähden, kuin kaupungissa tapahtunut oli,
vankiuteen heitetty.
CPR1642 19. Joca oli capinan ja miestapon tähden cuin Caupungis tapahtunut otl fangiuxeen
heitetty.
UT1548 19. Joca oli yhden Capinan tedhen/ quin Caupungis oli tapactanut/ ia Miestapun tedhen/
Fangiuxen heitettu.
Joka oli yhden kapinan tähden/ kuin kaupungissa oli tapahtunut/ ja miestapon tähden/
wankeukseen heitetty.
Ref2016NTSve 19. Denne hade blivit kastad i fängelse för ett upplopp som hade skett i staden
och (för) mord.
20 TR Scriverer 20. πάλιν οὖν ὁ Πιλᾶτος προσεφώνησε, θέλων ἀπολῦσαι τὸν Ἰησοῦν.
Gr-East 20. πάλιν οὖν ὁ Πιλᾶτος προσεφώνησε, θέλων ἀπολῦσαι τὸν Ἰησοῦν.
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TKIS 20 Niin Pilatus jälleen puhutteli heitä, koska hän halusi päästää Jeesuksen.
FiSTLK2017 20. Pilatus puhui taas heille, koska hän tahtoi vapauttaa Jeesuksen.
Biblia1776 20. Niin Pilatus taas puhui heille ja tahtoi Jesuksen päästää.
CPR1642 20. Nijn Pilatus taas puhui heille ja tahdoi Jesuxen päästä.
UT1548 20. Nin taas Pilatus puhui heiden tygens/ Ja tahdoi Iesusen päste.
Niin taas Pilatus puhui heidän tykönsä/ Ja tahtoi Jesuksen päästää.
Ref2016NTSve 20. Pilatus talade till dem igen, eftersom han ville frige Jesus.
21 TR Scriverer 21. οἱ δὲ ἐπεφώνουν, λέγοντες, Σταύρωσον, σταύρωσον αὐτόν.
Gr-East 21. οἱ δὲ ἐπεφώνουν λέγοντες· Σταύρωσον σταύρωσον αὐτόν.
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TKIS 21 Mutta he huusivat sanoen: "Naulitse ristiin, naulitse Hänet ristiin!"

FiSTLK2017 21. Mutta he huusivat vastaan ja sanoivat: "Ristiinnaulitse, ristiinnaulitse hänet!"
Biblia1776 21. Mutta he huusivat sitä vastaan, sanoen: ristiinnaulitse, ristiinnaulitse häntä!
CPR1642 21. Mutta he huusit ja sanoit: ristinnaulidze ristinnaulidze händä.
UT1548 21. Mutta he hwsit ia sanoit/ Ristinnaulitze/ Ristinnaulitze hende.
Mutta he huusit ja sanoit/ Ristiinnaulitse/ Ristiinnaulitse häntä.
Ref2016NTSve 21. Men de ropade och sa: Korsfäst, korsfäst honom!
22
TR Scriverer 22. ὁ δὲ τρίτον εἶπε πρὸς αὐτούς, Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν οὗτος; οὐδὲν
αἴτιον θανάτου εὗρον ἐν αὐτῷ• παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω.
Gr-East 22. ὁ δὲ τρίτον εἶπε πρὸς αὐτούς· Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν οὗτος; οὐδὲν ἄξιον
θανάτου εὗρον ἐν αὐτῷ· παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω.
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TKIS 22 Ja hän sanoi heille kolmannen kerran: "Mitä pahaa Hän sitten on tehnyt? En ole
havainnut Hänessä mitään kuolemanrikosta. Kuritettuani minä siis Hänet päästän."
FiSTLK2017 22. Hän puhui heille kolmannen kerran: "Mitä pahaa hän sitten on tehnyt? En ole
havainnut hänessä mitään, mistä hän ansaitsisi kuoleman. Kuritettuani häntä siis hänet päästän."
Biblia1776 22. Mutta hän sanoi kolmannen kerran heille: mitäs hän pahaa teki? en minä löydä
yhtään hengenrikosta hänessä: sentähden tahdon minä häen rangaistuna päästää.
CPR1642 22. Mutta hän sanoi colmannen kerran heille: mitästä hän paha tehnyt on? en minä
löydä yhtän hengen ricosta hänes: sentähden tahdon minä hänen rangaistuna päästä.
UT1548 22. Mutta hen colmanen kerdhan sanoi heille/ Mite sis teme paha tehnyt on? Em mine
ychten Hengenrickost leudhe henes/ Sentedhen mine tadon henen rangastuna päste.
Mutta hän kolmannen kerran sanoi heille/ Mitä siis tämä pahaa tehnyt on? En minä yhtään
hengenrikosta löydä hänessä/ Sentähden minä tahdon hänen rangaistuna päästää.
Ref2016NTSve 22. Då sa han för tredje gången till dem: Vad ont har han då gjort? Jag har inte
funnit honom skyldig till något som förtjänar döden. Därför kommer jag bestraffa honom och
sedan frige honom.
23
TR Scriverer 23. οἱ δὲ ἐπέκειντο φωναῖς μεγάλαις, αἰτούμενοι αὐτὸν σταυρωθῆναι• καὶ
κατίσχυον αἱ φωναὶ αὐτῶν καὶ τῶν ἀρχιερέων.
Gr-East 23. οἱ δὲ ἐπέκειντο φωναῖς μεγάλαις αἰτούμενοι αὐτὸν σταυρωθῆναι, καὶ
κατίσχυον αἱ φωναὶ αὐτῶν καὶ τῶν ἀρχιερέων.
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TKIS 23 Mutta he ahdistivat häntä kovin huudoin, vaatien Jeesusta* ristiin naulittavaksi. Ja
heidän ja ylipappien huudot pääsivät voitolle.

FiSTLK2017 23. Mutta he ahdistivat häntä suurilla huudoilla, vaatien Jeesusta ristiinnaulittavaksi,
ja heidän ja ylipappien huudot pääsivät voitolle.
Biblia1776 23. Mutta he kävivät päälle suurella äänellä, pyytäin häntä ristiinnaulittaa. Ja heidän ja
ylimmäisten pappein ääni sai vallan.
CPR1642 23. Mutta he hogit suurella änellä pyytäin händä ristinnnaulitta. Ja heidän ja
ylimmäisten Pappein äni sai wallan.
UT1548 23. Mutta he hoghit swrella änelle/ pytedhen hende Ristinnaulita. Ja heiden ia Ylimeisten
Pappein äni szai wallan.
Mutta he hoit suurella äänellä/ pyytäen häntä ristiinnaulita. Ja heidän ja ylimmäisten pappein ääni
sai wallan.
Ref2016NTSve 23. Men de ansatte (honom) med höga rop och krävde att han skulle korsfästas,
och deras och översteprästernas rop fick övertaget.
24 TR Scriverer 24. ὁ δὲ Πιλᾶτος ἐπέκρινε γενέσθαι τὸ αἴτημα αὐτῶν.
Gr-East 24. ὁ δὲ Πιλᾶτος ἐπέκρινε γενέσθαι τὸ αἴτημα αὐτῶν,
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TKIS 24 Niin Pilatus tuomitsi heidän vaatimuksensa täytettäväksi.
FiSTLK2017 24. Pilatus tuomitsi heidän vaatimuksensa täytettäväksi.
Biblia1776 24. Ja Pilatus tuomitsi heidän anomisensa jälkeen,
CPR1642 24. JA Pilatus duomidzi heidän anomisens jälken:
UT1548 24. Ja Pilatus domitzi/ heiden anomisens ielkin/
Ja Pilatus tuomitsi/ heidän anomisensa jälkeen/

Ref2016NTSve 24. Då dömde Pilatus, att så skulle ske som de begärde.
25
TR Scriverer 25. ἀπέλυσε δὲ αὐτοῖς τὸν διὰ στάσιν καὶ φόνον βεβλημένον εἰς τὴν
φυλακήν, ὃν ᾐτοῦντο• τὸν δὲ Ἰησοῦν παρέδωκε τῷ θελήματι αὐτῶν.
Gr-East 25. ἀπέλυσε δὲ αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν τὸν διὰ στάσιν καὶ φόνον βεβλημένον εἰς
τὴν φυλακὴν, ὃν ᾐτοῦντο, τὸν δὲ Ἰησοῦν παρέδωκε τῷ θελήματι αὐτῶν.
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TKIS 25 Ja hän päästi (heille) irti kapinasta ja murhasta vankilaan heitetyn, jota he vaativat, mutta
Jeesuksen hän antoi alttiiksi heidän mielivallalleen.
FiSTLK2017 25. Hän päästi heille irti sen, joka oli heitetty vankilaan kapinasta ja murhasta ja jota
he vaativat, mutta Jeesuksen hän luovutti heidän tahtoonsa.
Biblia1776 25. Ja päästi sen heille, joka kapinan ja miestapon tähden oli vankiuteen heitetty, jota
he anoivat; mutta Jesuksen antoi hän heidän haltuunsa.
CPR1642 25. Ja päästi sen heille joca capinan ja miestapon tähden oli fangiuxeen heitetty jota he
anoitkin. Mutta Jesuxen andoi hän heidän halduns.
UT1548 25. Ja pästi sen heille ioca Capinan ia Miestapon tedhen oli Fangiuxen heitettu/ iota he
anoit. Mutta Iesum hen annoi heiden haltuns.
Ja päästi sen heille joka kapinan ja miestapon tähden oli wankeukseen heitetty/ jota he anoit. Mutta
Jesuksen hän antoi heidän haltuunsa.
Ref2016NTSve 25. Och han frigav åt dem honom som hade blivit satt i fängelse för upplopp och
mord, denne som de hade begärt, men Jesus utlämnade han enligt deras vilja.
26
TR Scriverer 26. Καὶ ὡς ἀπήγαγον αὐτόν, ἐπιλαβόμενοι Σίμωνος τινος Κυρηναίου τοῦ
ἐρχομένου ἀπ’ ἀγροῦ, ἐπέθηκαν αὐτῷ τὸν σταυρόν, φέρειν ὄπισθεν τοῦ Ἰησοῦ.

Gr-East 26. Καὶ ὡς ἀπήγαγον αὐτόν, ἐπιλαβόμενοι Σίμωνός τινος Κυρηναίου, ἐρχομένου
ἀπ’ ἀγροῦ, ἐπέθηκαν αὐτῷ τὸν σταυρὸν φέρειν ὀπίσω τοῦ Ἰησοῦ.

καὶ

ὡς

ἀπήγαγον αὐτόν ἐπιλαβόμενοι Σίμωνος τινος

Κυρηναίου τοῦ

kai
hōs
apēgagon auton epilabomenoi Simōnos tinos Kyrēnaiou tou
G846 G1949
G4613
G5100 G2956
G2532 G5613 G520
G3588
ja
kun
he veivät Häntä he ottivat
Simonin erään kyreneläisen

ἐρχομένου

ἀπ’

ἀγροῦ ἐπέθηκαν

αὐτῷ τὸν

σταυρόν φέρειν

ὄπισθεν

erchomenou ap
agrou epethēkan
autō ton
opisthen
stauron ferein
G2007
G846 G3588 G4716 G5342
G3693
G575 G68
G2064
joka tuli
ristin
pellolta panivat päälle hänen
kannettavaksi jäljessä

τοῦ

Ἰησοῦ

tou
Iēsou
G3588 G2424
Jeesuksen
TKIS 26 Kuljettaessaan Häntä pois he saivat käsiinsä Simonin, erään kyreneläisen, joka tuli
vainiolta. Hänen päälleen he panivat ristin Jeesuksen jäljessä kannettavaksi.
FiSTLK2017 26. Viedessään häntä pois he saivat käsiinsä Simonin, erään kyreneläisen, joka tuli
pellolta, ja panivat ristin hänen kannettavakseen Jeesuksen jäljessä.
Biblia1776 26. Ja kuin he hänen veivät ulos, käsittivät he yhden, Simonin Kyrenistä, joka maalta
tuli, ja panivat hänen päällensä ristin, sitä Jesuksen jäljessä kantamaan.
CPR1642 26. JA cuin he hänen ulosweit käsitit he Simonin Kyrenist joca pellolda tuli ja panit
hänen ristiä Jesuxen jäljes candaman.
UT1548 26. Ja quin he henen wlosweit/ käsitit he yhden/ Simonan Kyreniast/ ioca Pellolda tuli/ ia
panit Ristin hene' pälens/ candaman Iesusen ieliest.
Ja kuin he hänen ulosweit/ käsitit he yhden/ Simonin Kyreniasta/ joka pellolta tuli/ ja panit ristin
hänen päällensä/ kantamaan Jesuksen jäljestä.
Ref2016NTSve 26. När de sedan förde bort honom, fick de tag på en man, Simon från Cyrene,
som kom från landet. Och de lade korset på honom, för att han skulle bära (det) efter Jesus.
27
TR Scriverer 27. Ἠκολούθει δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆθος τοῦ λαοῦ, καὶ γυναικῶν αἳ καὶ
ἐκόπτοντο καὶ ἐθρήνουν αὐτόν.
Gr-East 27. Ἠκολούθει δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆθος τοῦ λαοῦ καὶ γυναικῶν, αἳ καὶ ἐκόπτοντο
καὶ ἐθρήνουν αὐτόν.
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TKIS 27 Ja Häntä seurasi suuri joukko kansaa, naisiakin, jotka (myös) valittivat ja itkivät Häntä.
FiSTLK2017 27. Häntä seurasi suuri joukko kansaa, myös naisia, jotka valittivat ja itkivät häntä.
Biblia1776 27. Mutta häntä seurasi suuri joukko kansaa ja vaimoja, jotka häntä itkivät ja
parkuivat.
CPR1642 27. MUtta händä seurais suuri joucko Canssa ja waimoja jotca händä itkit ja parguit.
UT1548 27. Mutta hende seurasi swri Joucko Canssa ia Waimoija/ iotca mös idkit ia parghuit
hende.
Mutta häntä seurasi suuri joukko kansaa ja waimoja/ jotka myös itkit ja parkuit häntä.
Ref2016NTSve 27. Och en stor folkmassa följde honom, även kvinnor som också sörjde och grät
över honom.
28
TR Scriverer 28. στραφεὶς δὲ πρὸς αὐτὰς ὁ Ἰησοῦς εἶπε, Θυγατέρες Ἰερουσαλήμ, μὴ
κλαίετε ἐπ’ ἐμέ, πλὴν ἐφ’ ἑαυτὰς κλαίετε καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ὑμῶν
Gr-East 28. στραφεὶς δὲ πρὸς αὐτὰς ὁ Ἰησοῦς εἶπε· Θυγατέρες Ἱερουσαλήμ, μὴ κλαίετε
ἐπ’ ἐμέ, πλὴν ἐφ’ ἑαυτὰς κλαίετε καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ὑμῶν.
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TKIS 28 Kääntyen heihin Jeesus sanoi: "Jerusalemin tyttäret, älkää minua itkekö, vaan itkekää
itseänne ja lapsianne.
FiSTLK2017 28. Jeesus kääntyi heihin ja sanoi: "Jerusalemin tyttäret, älkää minua itkekö, vaan
itkekää itseänne ja lapsianne.
Biblia1776 28. Niin Jesus käänsi itsensä heidän puoleensa, ja sanoi: Jerusalemin tyttäret, älkäät
minua itkekö, vaan itkekäät itse teitänne ja teidän lapsianne;
CPR1642 28. Nijn Jesus käänsi idzens heidän puoleens ja sanoi: Jerusalemin tyttäret älkät minua
itkekö waan itkekät idze teitän ja teidän lapsianne.
UT1548 28. Nin Iesus kiensijn heiden poleens/ ia sanoi/ Te Jerusalemin Tytteret/ elket idkekö
minu' ylitzen/ Waan idkeket itze teiden ylitzen/ ia teiden Lastenne ylitze/
Niin Jesus kääntyi heidän puoleensa/ ja sanoi/ Te Jerusalemin tyttäret/ älkäät itkekö minun ylitsen/
Waan itkekäät itse teidän ylitsen/ ja teidän lastenne ylitse/
Ref2016NTSve 28. Då vände sig Jesus om till dem och sa: Jerusalems döttrar, gråt inte över mig,
utan gråt över er själva och över era barn.
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TR Scriverer 29. ὅτι ἰδού, ἔρχονται ἡμέραι ἐν αἷς ἐροῦσι, Μακάριαι αἱ στεῖραι, καὶ
κοιλίαι αἳ οὐκ ἐγέννησαν, καὶ μαστοὶ οἳ οὐκ ἔθήλασαν.
Gr-East 29. ὅτι ἰδοὺ ἔρχονται ἡμέραι ἐν αἷς ἐροῦσι· μακάριαι αἱ στεῖραι καὶ κοιλίαι αἳ
οὐκ ἐγέννησαν, καὶ μαστοὶ οἳ οὐκ ἐθήλασαν.
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TKIS 29 Sillä katso, päivät tulevat, jolloin sanotaan: 'Onnellisia ovat hedelmättömät ja [ne] kohdut,
jotka eivät ole synnyttäneet ja rinnat, jotka eivät ole imettäneet.'
FiSTLK2017 29. Sillä katso, päivät tulevat, jolloin sanotaan: 'Autuaita ovat hedelmättömät ja ne
kohdut, jotka eivät ole synnyttäneet, ja rinnat, jotka eivät ole imettäneet.'
Biblia1776 29. Sillä katso, päivät tulevat, joina he sanovat: autuaat ovat hedelmättömät, ja ne
kohdat, jotka ei synnyttäneet, ja ne nisät, jotka ei imettäneet.

CPR1642 29. Sillä cadzo päiwät tulewat cosca he sanowat: autuat owat ne hedelmättömät ja ne
cohdut jotca ei synnyttänet ja ne nisät jotca ei imettänet.
UT1548 29. Sille ette catzo/ ne peiuet tuleuat/ coska he sanouat/ Autuat ouat ne
hedhelmettömet/ ia ne Cohdut/ iotca eiuet synnytteneet/ ia ne Niset/ iotca ei imetteneet.
Silllä että katso/ ne päiwät tulewat/ koska he sanowat/ Autuaat owat ne hedelmättömät/ ja ne
kohdut/ jotka eiwät synnyttäneet/ ja ne nisät/ jotka ei imettäneet..
Ref2016NTSve 29. För se, dagar ska komma då de ska säga: Saliga (är) de ofruktsamma och de
moderliv som inte har fött, och de bröst som inte har ammat.
30
TR Scriverer 30. τότε ἄρξονται λέγειν τοῖς ὄρεσι, Πέσετε ἐφ’ ἡμᾶς• καὶ τοῖς βουνοῖς,
Καλύψατε ἡμᾶς.
Gr-East 30. τότε ἄρξονται λέγειν τοῖς ὄρεσι, πέσετε ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ τοῖς βουνοῖς, καλύψατε
ἡμᾶς·
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TKIS 30 Silloin aletaan sanoa vuorille: 'Kaatukaa päällemme' ja kukkuloille: 'Peittäkää meidät.'
FiSTLK2017 30. Silloin aletaan sanoa vuorille: 'Langetkaa päällemme', ja kukkuloille: 'Peittäkää
meidät.'
Biblia1776 30. Silloin he rupeevat sanomaan vuorille: langetkaat meidän päällemme, ja
kukkuloille: peittäkäät meitä.
CPR1642 30. Silloin he rupewat sanoman wuorille: langetcat meidän päällem ja cuckuloille:
peittäkät meitä.
UT1548 30. Silloin he rupeuat sanoman Worille/ Langetcat meiden pälen/ Ja Cuckulaisille/
Peitteket meite.
Silloin he rupeawat sanomaan wuorille/ Langetkaat meidän päällen/ ja kukkulaisille/ Peittäkäät
meitä.
Ref2016NTSve 30. Då ska de börja säga till bergen: Fall över oss, och till höjderna: Dölj oss.
31 TR Scriverer 31. ὅτι εἰ ἐν τῷ ὑγρῷ ξύλῳ ταῦτα ποιοῦσιν, ἐν τῷ ξηρῷ τί γένηται;
Gr-East 31. ὅτι εἰ ἐν τῷ ὑγρῷ ξύλῳ ταῦτα ποιοῦσιν, ἐν τῷ ξηρῷ τί γένηται;
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TKIS 31 Sillä jos näin tehdään tuoreelle puulle, mitä tapahtuukaan kuivalle?"
FiSTLK2017 31. Sillä jos tämä tehdään tuoreelle puulle, mitä kuivalle tapahtuu?"
Biblia1776 31. Sillä jos he nämät tekevät tuoreessa puussa, mitä sitte kuivassa tapahtuu?
CPR1642 31. Sillä jos nämät tapahtuwat tuoresa puusa mitä sijtte cuiwetusa tapahtu.
UT1548 31. Sille ette ios nämet tapactuuat torehes puus/ mite sijtte quiuetus tapactu?
Sillä että jos nämät tapahtuwat tuoreessa puussa/ mitä sitten kuiwetussa tapahtuu?
Ref2016NTSve 31. För om de gör detta med det friska trädet, vad ska inte då ske med det torra?
32 TR Scriverer 32. Ἤγοντο δὲ καὶ ἕτεροι δύο κακοῦργοι σὺν αὐτῷ ἀναιρεθῆναι.
Gr-East 32. Ἤγοντο δὲ καὶ ἕτεροι δύο κακοῦργοι σὺν αὐτῷ ἀναιρεθῆναι.
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TKIS 32 Myös muita, kaksi pahantekijää, vietiin Hänen kanssaan surmattaviksi.

FiSTLK2017 32. Myös kaksi muuta, kaksi pahantekijää, vietiin hänen kanssaan surmattaviksi.
Biblia1776 32. Niin vietiin myös hänen kanssansa kaksi muuta pahantekiää surmattaa.
CPR1642 32. NIin wietin myös hänen cansans caxi muuta pahan tekiätä surmatta.
UT1548 32. Nin wietin emös henen cansans caxi muta Pahointeckije/ ette heijen piti
surmattaman.
Niin wietiin myös hänen kanssansa kaksi muuta pahointekijää/ että heidän piti surmattaman.
Ref2016NTSve 32. Och två andra, (som var) förbrytare, fördes också ut för att avrättas
tillsammans med honom.
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TR Scriverer 33. Καὶ ὅτε ἀπῆλθον ἐπὶ τὸν τόπον τὸν καλούμενον Κρανίον, ἐκεῖ

ἐσταύρωσαν αὐτόν, καὶ τοὺς κακούργους, ὃν μὲν ἐκ δεξιῶν, ὃν δὲ ἐξ ἀριστερῶν.
Gr-East 33. Καὶ ὅτε ἀπῆλθον ἐπὶ τὸν τόπον τὸν καλούμενον Κρανίον, ἐκεῖ ἐσταύρωσαν
αὐτὸν καὶ τοὺς κακούργους, ὃν μὲν ἐκ δεξιῶν, ὃν δὲ ἐξ ἀριστερῶν.
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TKIS 33 Kun he saapuivat paikalle, jota sanotaan Pääkalloksi, he naulitsivat siellä ristiin Hänet
sekä pahantekijät. toisen oikealle ja toisen vasemmalle puolelle.
FiSTLK2017 33. Kun saavuttiin paikalle, jota sanotaan Pääkallonpaikaksi, siellä he
ristiinnaulitsivat hänet sekä pahantekijät, toisen oikealle ja toisen vasemmalle puolelle.
Biblia1776 33. Ja kuin he siihen siaan tulivat, joka Pääkallon paikaksi kutsutaan, siinä he hänen
ristiinnaulitsivat ja ne pahantekiät, yhden oikialle ja toisen vasemmalle puolelle.
CPR1642 33. Ja cuin he siehen siaan tulit joca Pääcalloin paicaxi cudzutan sijnä he hänen
ristinnaulidzit ja ne pahantekiät hänen cansans yhden oikialle ja toisen wasemalle puolelle.
UT1548 33. Ja quin he sihen Sijan tulit/ ioca cutzutan Päcalloin Paicka/ sijnä he henen
Ristinnaulitzit/ ia ne Pahointeckiet henen cansans/ Yxi oikialle/ toinen wasemalle polelle.
Ja kuin he siihen sijaan tulit/ joka kutsutaan pääkallon paikka/ siinä he hänen ristiinnaulitsit/ ja ne
pahointekijät hänen kanssansa/ yksi oikealle/ toinen wasemmalle puolelle.
Ref2016NTSve 33. Och när de kom till det ställe som kallas Huvudskalleplatsen, korsfäste de
honom och förbrytarna där, den ene på den högra sidan och den andre på den vänstra.
34
TR Scriverer 34. ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔλεγε, Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς• οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι.
διαμεριζόμενοι δὲ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἔβαλον κλῆρον.
Gr-East 34. ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔλεγε· Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς· οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι.
διαμεριζόμενοι δὲ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἔβαλον κλῆρον.
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TKIS 34 Mutta Jeesus sanoi: "Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä mitä tekevät." Mutta he
jakoivat Hänen vaatteensa heittäen arpaa.
FiSTLK2017 34. Mutta Jeesus sanoi: "Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä tekevät."
He jakoivat keskenään hänen vaatteensa heittäen niistä arpaa.
Biblia1776 34. Niin sanoi Jesus: Isä, anna heille anteeksi, sillä ei he tiedä, mitä he tekevät. Ja he
jakoivat hänen vaatteensa ja heittivät niistä arpaa.
CPR1642 34. Nijn sanoi Jesus: Isä anna heille andexi: sillä ei he tiedä mitä he tekewät. Ja he
jagoit hänen waattens ja heitit nijstä arpa.
UT1548 34. Nin sanoi Iesus/ ISE/ anna heille andexi/ Sille ettei he tiedhe mite he tekeuet. Ja he
iaghoit henen waattens/ ia heitit Aruan heist.
Niin sanoi Jesus/ ISÄ/ anna heille anteeksi/ Sillä ettei he tiedä mitä he tekewät. Ja he jaoit hänen
waatteensa/ ja heitit arwan heistä.
Ref2016NTSve 34. Då sa Jesus: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och de delade hans
kläder mellan sig och kastade lott om dem.
35
TR Scriverer 35. καὶ εἱστήκει ὁ λαὸς θεωρῶν. ἐξεμυκτήριζον δὲ καὶ οἱ ἄρχοντες σὺν

αὐτοῖς, λέγοντες, Ἄλλους ἔσωσε, σωσάτω ἑαυτόν, εἰ οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός, ὁ τοῦ Θεοῦ
ἐκλεκτός.
Gr-East 35. καὶ εἱστήκει ὁ λαὸς θεωρῶν. ἐξεμυκτήριζον δὲ καὶ οἱ ἄρχοντες σὺν αὐτοῖς
λέγοντες· Ἄλλους ἔσωσε, σωσάτω ἑαυτόν, εἰ οὗτός ἐστιν ὁ Χριστὸς ὁ τοῦ Θεοῦ ὁ
ἐκλεκτός.
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TKIS 35 Kansa seisoi katsellen, ja hallitusmiehetkin ivasivat (heidän kanssaan) sanoen: "Toisia
Hän pelasti, pelastakoon itsensä, jos Hän on *Kristus, Jumalan* valittu."
FiSTLK2017 35. Kansa seisoi ja katseli. Hallitusmiehetkin ivasivat häntä heidän kanssaan ja
sanoivat: "Muita hän on auttanut. Auttakoon itseään, jos hän on Kristus, Jumalan valittu."
Biblia1776 35. Ja kansa seisoi ja katseli, mutta päämiehet pilkkasivat häntä heidän kanssansa ja
sanoivat: muita hän vapahti, vapahtakaan itsensä, jos hän on Kristus, Jumalan valittu.
CPR1642 35. Ja Canssa seisoi ja cadzeli ja Päämiehet pilckaisit händä heidän cansans ja sanoit:
muita hän wapahti mutta wapahtacan nyt idzens jos hän on Christus Jumalan walittu.
UT1548 35. Ja Canssa seisoi ia catzeli päle. Ja Pämiehet pilcasit hende heiden cansans/ ia
sanoit/ Mwdh hen wapacti/ nyt wapactacan itzens/ ios hen on Christus se Jumalan wloswalittu.
Ja kansa seisoi ja katseli päälle. Ja päämiehet pilkkasit häntä heidän kanssans/ ja sanoit/ Muut hän
wapahti/ nyt wapahtakaan itsensä/ jos hän on Kristus se Jumalan uloswalittu.
Ref2016NTSve 35. Och folket stod och såg på. Och även rådsmedlemmarna tillsammans med
dem hånade (honom) och sa: Andra har han hjälpt, (nu) får han hjälpa sig själv om han är Kristus,
Guds utvalde.
36
TR Scriverer 36. ἐνέπαιζον δὲ αὐτῷ καὶ οἱ στρατιῶται, προσερχόμενοι καὶ ὄξος
προσφέροντες αὐτῷ,
Gr-East 36. ἐνέπαιζον δὲ αὐτῷ καὶ οἱ στρατιῶται προσερχόμενοι καὶ ὄξος προσφέροντες
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TKIS 36 Myös sotilaat pilkkasivat Häntä, menivät luo ja tarjosivat Hänelle hapanviiniä
FiSTLK2017 36. Myös sotamiehet pilkkasivat häntä, menivät hänen luokseen ja tarjosivat hänelle
hapanviiniä
Biblia1776 36. Ja huovit myös pilkkasivat häntä, menivät ja kokottivat hänelle etikkaa,

CPR1642 36. Ja huowit myös pilckaisit händä menit ja cocotit hänella etickata sanoden:
UT1548 36. Nin mös Houit pilcasit hende/ edesastudhen/ ia cokotit henelle Eticata sanoden/
Niin myös howit pilkkasit häntä/ edes astuen/ ja kokotit hänelle etikkata sanoen/
Ref2016NTSve 36. Även soldaterna gick fram och hånade honom och räckte honom ättika
37 TR Scriverer 37. καὶ λέγοντες, Εἰ σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων, σῶσον σεαυτόν.
Gr-East 37. καὶ λέγοντες· Εἰ σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων, σῶσον σεαυτόν.
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TKIS 37 sanoen: "Jos olet juutalaisten kuningas, pelasta itsesi."
FiSTLK2017 37. ja sanoivat: "Jos sinä olet juutalaisten kuningas, pelasta itsesi."
Biblia1776 37. Ja sanoivat: jos olet Juudalaisten kuningas, niin vapahda itse sinus.
CPR1642 37. Jos sinä olet Judalaisten Cuningas nijn wapahda idze sinus.
UT1548 37. Jos sine olet se Judasten Kuningas/ nin wapadha itze sinus.
Jos sinä olet se judasten kuningas/ niin wapahda itse sinus.
Ref2016NTSve 37. och sa: Är du judarnas Konung, så hjälp dig själv.
38
TR Scriverer 38. ἦν δὲ καὶ ἐπιγραφὴ γεγραμμένη ἐπ’ αὐτῷ γράμμασιν Ἑλληνικοῖς καὶ
Ρωμαϊκοῖς καὶ Ἑβραϊκοῖς, Οὗτός ἐστιν ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων.
Gr-East 38. ἦν δὲ καὶ ἐπιγραφὴ γεγραμμένη ἐπ’ αὐτῷ γράμμασιν Ἑλληνικοῖς καὶ
Ρωμαϊκοῖς καὶ Ἑβραϊκοῖς· οὗτός ἐστιν ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων.
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TKIS 38 Hänen yläpuolelleen oli myös kirjoitettu päällekirjoitus (kreikan, latinan ja heprean
kirjaimin): "Tämä on juutalaisten kuningas."

FiSTLK2017 38. Hänen päänsä päällä oli myös kreikkalaisin, roomalaisin ja heprealaisin kirjaimin
kirjoitus: "Tämä on juutalaisten kuningas."
Biblia1776 38. Oli myös hänestä päällekirjoitus Grekan, Latinan ja Hebrean puustaveilla
kirjoitettu: Tämä on Juudalaisten kuningas.
CPR1642 38. Oli myös hänestä päällekirjoitus Grecan Latinan ja Ebrean bookstaweilla kirjoitettu:
Tämä on Judalaisten Cuningas.
UT1548 38. Nin oli mös henen ylitzens Pälekirioitus Grekin/ Latinan/ ia Hebraican Puckstauille
kirioitettu/ TEME ombi Judasten Kuningas.
Niin oli myös hänen ylitsensä päällekirjoitus krekin/ latinan/ ja hebraican pukstawilla kirjoitettu/
Tämä ompi judasten kuningas.
Ref2016NTSve 38. Och en överskrift var också uppsatt över honom, skriven med grekiska,
latinska och hebreiska bokstäver: Denne är judarnas Konung.
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TR Scriverer 39. Εἷς δὲ τῶν κρεμασθέντων κακούργων ἐβλασφήμει αὐτόν, λέγων, Εἰ σὺ εἶ
ὁ Χριστός, σῶσον σεαυτὸν καὶ ἡμᾶς.
Gr-East 39. Εἷς δὲ τῶν κρεμασθέντων κακούργων ἐβλασφήμει αὐτὸν λέγων· Εἰ σὺ εἶ ὁ
Χριστός, σῶσον σεαυτὸν καὶ ἡμᾶς.
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TKIS 39 Niin toinen siinä riippuvista pahantekijöistä rienasi Häntä (sanoen): *"Jos sinä olet
Kristus,* pelasta itsesi ja meidät "
FiSTLK2017 39. Toinen pahantekijöistä, jotka siinä riippuivat, herjasi häntä: "Jos olet Kristus,
pelasta itsesi ja meidät."
Biblia1776 39. Niin yksi pahantekiöistä, jotka ripustetut olivat, pilkkasi häntä ja sanoi: jos sinä olet
Kristus, niin vapahda sinus ja meitä.
CPR1642 39. NIin yxi pahantekijst jotca myös ripustetut olit pilckais händä ja sanoi: jos sinä olet
Christus nijn wapahda sinus ja meitä.
UT1548 39. Nin yxi nijste Pahointekijst/ iotca olit ripustetudh/ pilcasi hende ia sanoi/ Jos sine
olet Christus/ nin wapadha itze sinus/ ia meite.

Niin yksi niistä pahointekijäistä/ jotka olit ripustetut/ pilkkasi häntä ja sanoi/ Jos sinä olet Kristus/
niin wapahda itse sinus/ ja meitä.
Ref2016NTSve 39. Men en av förbrytarna som hängde där skymfade honom och sa: Om du är
Kristus, så hjälp dig själv och oss.
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TR Scriverer 40. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἕτερος ἐπετίμα αὐτῷ, λέγων, Οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν Θεόν,
ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ κρίματι εἶ;
Gr-East 40. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἕτερος ἐπετίμα αὐτῷ λέγων· Οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν Θεόν, ὅτι ἐν
τῷ αὐτῷ κρίματι εἶ;
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TKIS 40 Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen: "Etkö edes pelkää Jumalaa, sillä olet
saman tuomion alainen?
FiSTLK2017 40. Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen: "Etkö pelkää Jumalaa, sinä, joka
olet saman rangaistuksen alainen?
Biblia1776 40. Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen: etkö sinäkään Jumalaa pelkää, ettäs
olet yhdessä kadotuksessa?
CPR1642 40. Mutta toinen wastais ja nuhteli händä sanoden: ja et tosin sinäkän Jumalata pelkä?
ettäs olet yhdes cadotuxes?
UT1548 40. Nin se toinen wastasi/ ia nuchteli hende sanoden/ Ja ett tosin sineken Jumalata
pelke? ettes olet samas cadotuxes?
Niin se toinen wastasi/ ja nuhteli häntä sanoen/ Ja et tosin sinäkään Jumalata pelkää? ettäs olet
samassa kadotuksessa?
Ref2016NTSve 40. Då svarade och tillrättavisade den andre honom och sa: Fruktar inte heller du
Gud, du som är under samma dom?
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TR Scriverer 41. καὶ ἡμεῖς μὲν δικαίως, ἄξια γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν• οὗτος δὲ
οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξε.

Gr-East 41. καὶ ἡμεῖς μὲν δικαίως· ἄξια γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν· οὗτος δὲ
οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξε.
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TKIS 41 Me olemme tosin oikeudenmukaisesti, sillä saamme sen mukaan, mitä olemme tehneet,
mutta tämä ei ole tehnyt mitään pahaa."
FiSTLK2017 41. Me tosin kärsimme oikeuden mukaan, sillä saamme, mitä tekomme ansaitsevat,
mutta tämä ei ole tehnyt mitään pahaa."
Biblia1776 41. Ja tosin me olemme oikein siinä, sillä me saamme meidän töidemme ansion
jälkeen; mutta ei tämä mitään pahaa tehnyt.
CPR1642 41. Ja tosin me olemma oikein sijnä: sillä me saamme meidän töidemme ansion jälken
mutta ei tämä mitän paha tehnyt.
UT1548 41. Ja tosin me olema oikein sijnä siselle/ sille me saama meiden Töiden ansion ielken/
Mutta teme ei miten paha tehnyt.
Ja tosin me olemme oikein siinä sisälle/ sillä me saamme meidän töiden ansion jälkeen/ Mutta
tämä ei mitään pahaa tehnyt.
Ref2016NTSve 41. Det är rätt åt oss att vi lider vad våra gärningar är värda, men denne har inte
gjort något ont.
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TR Scriverer 42. καὶ ἔλεγε τᾠ Ἰησοῦ, Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἕν τῇ βασιλείᾳ
σου.
Gr-East 42. καὶ ἔλεγε τῷ Ἰησοῦ· Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.
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TKIS 42 Ja hän sanoi Jeesukselle: "Herra, muista minua, kun tulet valtakuntaasi."
FiSTLK2017 42. Hän sanoi: "Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi."
Biblia1776 42. Ja sanoi Jesukselle: Herra, muista minua, kuin tulet valtakuntaas.
CPR1642 42. Ja sanoi Jesuxelle: HERra muista minua coscas waldacundas tulet.
UT1548 42. Ja sanoi Iesusen tyge/ HERRA muista minun päleni coskas tulet Waldakundas.
Ja sanoi Jesuksen tykö/ HERRA muista minun päälleni koskas tulet waltakuntaasi.
Ref2016NTSve 42. Och han sa till Jesus: Herre, tänk på mig när du kommer in i ditt rike.
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TR Scriverer 43. καὶ εἶπεν αὐτῷ, ὁ Ἰησοῦς, Ἀμὴν λέγω σοι, σήμερον μετ’ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ
παραδείσῳ.
Gr-East 43. καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἀμήν λέγω σοι, σήμερον μετ’ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ
παραδείσῳ.
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TKIS 43 Niin Jeesus sanoi hänelle: "Totisesti sanon sinulle: tänä päivänä olet oleva kanssani
paratiisissa."
FiSTLK2017 43. Jeesus sanoi hänelle: "Totisesti sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun olla
minun kanssani paratiisissa."
Biblia1776 43. Niin Jesus sanoi hänelle: totisesti sanon minä sinulle: tänäpänä pitää sinun
oleman minun kanssani paradisissa.
CPR1642 43. Nijn Jesus sanoi hänelle: totisest sanon minä sinulle: tänäpän pitä sinun oleman
minun cansani Paradisis.
UT1548 43. Nin sanoi Iesus henelle/ Totisesta sano' mine sinulle/ Tenepene pite sinun oleman
minun cansani Paradisis.
Niin sanoi Jesus hänelle/ Totisesti sanon minä sinulle/ Tänäpänä pitää sinun oleman minun
kanssani paratiisissa.
Ref2016NTSve 43. Då sa Jesus till honom: Sannerligen säger jag dig, i dag ska du vara med mig i
paradiset.

44
TR Scriverer 44. Ἦν δὲ ὡσεὶ ὥρα ἕκτη, καὶ σκότος ἐγένετο ἐφ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας

ἐννάτης
Gr-East 44. ἦν δὲ ὡσεὶ ὥρα ἕκτη καὶ σκότος ἐγένετο ἐφ’ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης,
τοῦ ἡλίου ἐκλειπόντος,
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TKIS 44 Oli noin kuudes tunti*. Niin yli koko maan tuli pimeä yhdeksänteen tuntiin asti.
FiSTLK2017 44. Oli jo noin kuudes tunti. Yli koko maan tuli pimeys, jota kesti yhdeksänteen
tuntiin,
Biblia1776 44. Ja se oli lähes kuudes hetki, ja pimeys tuli kaiken maan päälle, hamaan
yhdeksänteen hetkeen asti.
CPR1642 44. Ja se oli lähes cuudes hetki ja pimeys tuli caiken maan päälle haman yhdexänden
hetken asti: Ja Auringo pimeni.
UT1548 44. Ja se oli lehes cwdes hetki/ Ja Pimeys tuli caiken maan päle haman ydexenden
hetken asti/ Ja Auringo pimisi.
Ja se oli lähes kuudes hetki/ Ja pimeys tuli kaiken maan päälle hamaan yhdeksänteen hetkeen asti/
Ja aurinko pimeni.
Ref2016NTSve 44. Och det var omkring sjätte timmen och det blev mörkt över hela jorden ända
till nionde timmen.
45 TR Scriverer 45. καὶ ἐσκοτίσθη ὁ ἥλιος, καί ἐσχίσθη τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ μέσον.
Gr-East 45. καὶ ἐσχίσθη τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ μέσον·
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TKIS 45 Aurinko pimeni ja temppelin esirippu repesi keskeltä kahtia.
FiSTLK2017 45. sillä aurinko oli pimentynyt. Temppelin esirippu repesi keskeltä,
Biblia1776 45. Ja aurinko pimeni, ja templin esivaate repesi kahtia,
CPR1642 45. Ja Templin esirippu repeis cahtia.
UT1548 45. Ja Templin Esirippu repesi cachtia.
Ja templin esirippu repesi kahtia.
Ref2016NTSve 45. Och solen förmörkades och förlåten i templet brast mitt itu.
46
TR Scriverer 46. καὶ φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ ὁ Ἰησοῦς εἶπε, Πάτερ, εἰς χεῖράς σου
παραθήσομαι τὸ πνεῦμά μου• καὶ ταῦτα εἰπὼν ἐξέπνευσεν.
Gr-East 46. καὶ φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ ὁ Ἰησοῦς εἶπε· Πάτερ, εἰς χεῖράς σου παρατίθεμαι
τὸ πνεῦμά μου· καὶ ταῦτα εἰπὼν ἐξέπνευσεν.
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TKIS 46 Huutaen kovalla äänellä Jeesus sanoi: "Isä, sinun käsiisi annan henkeni." Sen sanottuaan
Hän antoi henkensä.

FiSTLK2017 46. ja Jeesus huusi suurella äänellä ja sanoi: "Isä, sinun käsiisi annan henkeni." Sen
sanottuaan hän antoi henkensä.
Biblia1776 46. Ja Jesus huusi suurella äänellä ja sanoi: Isä, sinun käsiis minä annan henkeni. Ja
kuin hän sen oli sanonut, antoi hän henkensä.
CPR1642 46. Ja Jesus huusi suurella änellä ja sanoi: Isä sinun käsijs minä annan hengeni. Ja
cuin hän sen oli sanonut ylösannoi hän hengens.
UT1548 46. Ja Iesus hwsi swrella änelle ia sanoi/ ISE/ Sinun käsijs mine annan minun Hengen.
Ja quin hen sen oli sanonut/ ylesannoi hen HENGENS.
Ja Jesus huusi suurella äänellä ja sanoi/ ISÄ/ Sinun käsiisi minä annan minun hengen. Ja kuin hän
sen oli sanonut/
Ref2016NTSve 46. Och när Jesus hade ropat med hög röst, sa han: Fader, i dina händer
överlämnar jag min ande, och när han hade sagt detta gav han upp andan.
47
TR Scriverer 47. ἰδὼν δὲ ὁ ἑκατόνταρχος τὸ γενόμενον, ἐδόξασε τὸν Θεόν, λέγων, Ὄντως
ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος ἦν.
Gr-East 47. ἰδὼν δὲ ὁ ἑκατόνταρχος τὸ γενόμενον ἐδόξασε τὸν Θεὸν λέγων· Ὄντως ὁ
ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος ἦν.
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TKIS 47 Nähdessään mitä tapahtui sadanpäämies kunnioitti Jumalaa sanoen: "Totisesti tämä oli
vanhurskas mies."
FiSTLK2017 47. Mutta kun sadanpäällikkö näki, mitä tapahtui, hän kunnioitti Jumalaa ja sanoi:
"Totisesti, tämä oli vanhurskas mies."
Biblia1776 47. Mutta kuin sadanpäämies näki, mitä tapahtui, kunnioitti hän Jumalaa ja sanoi:
tosin oli tämä ihminen hurskas.
CPR1642 47. COsca Päämies näki mitä siellä tapahdui cunnioitti hän Jumalata ja sanoi: totisest
tämä ihminen oli hurscas.
UT1548 47. Coska nyt Pämies näki mite sielle tapactui/ cunnioitti hen Jumalata/ ia sanoi/
Totisesta teme Inhiminen oli hurskas.

Koska nyt päämies näki mitä siellä tapahtui/ kunnioitti hän Jumalata/ ja sanoi/ Totisesti tämä
ihminen oli hurskas.
Ref2016NTSve 47. När oﬃceren såg vad som skedde, prisade han Gud och sa: Denne man var
sannerligen rättfärdig.
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TR Scriverer 48. καὶ πάντες οἱ συμπαραγενόμενοι ὄχλοι ἐπὶ τὴν θεωρίαν ταύτην,
θεωροῦντες τὰ γενόμενα, τύπτοντες ἑαυτῶν τὰ στήθη ὑπέστρεφον.
Gr-East 48. καὶ πάντες οἱ συμπαραγενόμενοι ὄχλοι ἐπὶ τὴν θεωρίαν ταύτην, θεωροῦντες
τὰ γενόμενα, τύπτοντες ἑαυτῶν τὰ στήθη ὑπέστρεφον.
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TKIS 48 Kun kaikki tätä katselemaan kokoontunut kansa näki, mitä tapahtui, löivät he rintoihinsa
ja *kääntyivät menemään*.
FiSTLK2017 48. Kun kaikki kansa, ne, jotka olivat kokoontuneet tätä katselemaan, näkivät, mitä
tapahtui, he löivät rintaansa ja palasivat kukin kotiinsa.
Biblia1776 48. Ja kaikki kansa, joka sinne katselemaan meni, kuin he näkivät, mitä siellä tapahtui,
löivät rintoihinsa ja palasivat kotiansa.
CPR1642 48. Ja caicki Canssa cuin sinne cadzeleman meni cosca he näit mitä siellä tapahdui löit
rindoihins ja palaisit cotians.
UT1548 48. Ja caiki Canssa ioca ynne sinne meni/ site catzeleman/ coska he neit mite sielle
tapactui/ löit he Rindoians/ ia palasit cotia's.
Ja kaikki kansa joka ynnä sinne meni/ sitä katselemaan/ koska he näit mitä siellä tapahtui/ löit he
rintojansa/ ja palasit kotiansa.
Ref2016NTSve 48. Och när allt folket, som hade kommit tillsammans för att se på, såg vad som
skedde, slog de sig för bröstet och vände hem igen.
49
TR Scriverer 49. εἱστήκεισαν δὲ πάντες οἱ γνωστοὶ αὐτοῦ μακρόθεν, καὶ γυναῖκες αἱ
συνακολουθήσασαι αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, ὁρῶσαι ταῦτα.

Gr-East 49. εἱστήκεισαν δὲ πάντες οἱ γνωστοὶ αὐτοῦ ἀπὸ μακρόθεν, καὶ γυναῖκες αἱ
συνακολουθήσασαι αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, ὁρῶσαι ταῦτα.
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TKIS 49 Mutta kaikki Hänen tuttavansa seisoivat taampana, samoin naiset, jotka olivat
seuranneet Häntä Galileasta, ja katselivat tätä.
FiSTLK2017 49. Mutta kaikki hänen tuttavansa seisoivat taaempana, myös naiset, jotka olivat
seuranneet häntä Galileasta, ja katselivat tätä.
Biblia1776 49. Mutta kaikki hänen tuttavansa seisoivat taampana ja vaimot, jotka häntä
Galileasta seuranneet olivat, näkivät nämät.
CPR1642 49. Ja caicki hänen tuttawans seisoit taambana nijn myös waimot jotca händä
Galileast seurannet olit ja näit nämät caicki.
UT1548 49. Nin caiki henen Tuttauans taambana seisoit/ Ja ne Waimot/ iotca hende Galileast
olit seuraneet/ ia näit nemet caiki.
Niin kaikki hänen tuttawansa taempana seisoit/ Ja ne waimot/ jotka häntä Galileasta olit
seuranneet/ ja näit nämät kaikki.
Ref2016NTSve 49. Men alla hans vänner och de kvinnor som hade följt honom från Galileen, stod
på avstånd och såg detta.
50
TR Scriverer 50. Καὶ ἰδού, ἀνὴρ ὀνόματι Ἰωσήφ, βουλευτὴς ὑπάρχων, ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ

δίκαιος
Gr-East 50. Καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι Ἰωσὴφ, βουλευτὴς ὑπάρχων καὶ ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ
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TKIS 50 Ja katso, oli mies nimeltä Joosef, joka oli neuvoston jäsen, hyvä ja hurskas mies, eikä
hän ollut suostunut heidän neuvoonsa ja tekoonsa.

FiSTLK2017 50. Katso, oli Neuvoston jäsen, nimeltä Joosef, hyvä ja vanhurskas mies, joka ei
antanut suostumustaan heidän päätökselleen ja teolleen.
Biblia1776 50. Ja katso, raatimie, nimeltä Joseph, joka oli jalo ja hurskas mies,
CPR1642 50. JA cadzo yxi Raadimies nimeldä Joseph joca oli hywä ja hurscas mies:
UT1548 50. Ja catzo/ Yxi Mies nimelde Joseph/ Radhin mies/ ioca oli hyue ia hurskas Mies/
Ja katso/ Yksi mies nimeltä Joseph/ raadin mies/ joka oli hywä ja hurskas mies/
Ref2016NTSve 50. Och se, (där var) en man vid namn Josef, en rådsherre, en god och rättfärdig
man,
51
TR Scriverer 51. οὗτος οὐκ ἦν συγκατατεθειμένος τῇ βουλῇ καὶ τῇ πράξει αὐτῶν, ἀπὸ

Ἁριμαθαίας πόλεως τῶν Ἰουδαίων, ὃς καὶ προσεδέχετο καὶ αὐτὸς τὴν βασιλείαν τοῦ
Θεοῦ•
Gr-East 51. - οὗτος οὐκ ἦν συγκατατεθειμένος τῇ βουλῇ καὶ τῇ πράξει αὐτῶν - ἀπὸ

Ἁριμαθαίας πόλεως τῶν Ἰουδαίων, ὃς προσεδέχετο καὶ αὐτὸς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ,
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TKIS 51 Hän oli juutalaisten kaupungista Arimatiasta, ja hänkin* odotti Jumalan valtakuntaa.
FiSTLK2017 51. Tämä oli kotoisin juutalaisten kaupungista Arimatiasta, ja hän odotti Jumalan
valtakuntaa.
Biblia1776 51. Joka ei ollut mieltynyt heidän neuvoonsa ja tekoonsa, syntynyt Arimatiassa,
Juudalaisten kaupungissa, joka myös itse odotti Jumalan valtakuntaa:
CPR1642 51. Eikä ollut mieldynyt heidän neuwons ja tecoons joca oli syndynyt Arimathias
Judalaisten Caupungis tämä odotti Jumalan waldacunda:
UT1548 51. ei hen ollut mieldunut heiden Neuuons ia Tekoons/ Ja hen oli syndynyt Arimatiast
Judasten Caupu'gist/ ioca mös itze odhotti Jumalan Waldakunda/

ei hän ollut mieltynyt heidän neuwoonsa ja tekoonsa/ Ja hän oli syntynyt Arimatiasta judasten
kaupungista/ joka myös itse odotti Jumalan waltakuntaa/
Ref2016NTSve 51. som inte hade samtyckt till vad de hade beslutat och gjort, och som själv
väntade på Guds rike. (Han var) från den judiska staden Arimatea.
52 TR Scriverer 52. οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ.
Gr-East 52. οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ,
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TKIS 52 Hän meni Pilatuksen luo ja pyysi Jeesuksen ruumista.
FiSTLK2017 52. Hän meni Pilatuksen luo ja pyysi Jeesuksen ruumista.
Biblia1776 52. Tämä meni Pilatuksen tykö ja anoi Jesuksen ruumista,
CPR1642 52. Hän meni Pilatuxen tygö ja anoi Jesuxen ruumista.
UT1548 52. Hen keui Pilatusen tyge/ ia anoi Iesusen Rumist.
Hän käwi Pilatuksen tykö/ ja anoi Jesuksen ruumista.
Ref2016NTSve 52. Han gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp.
53
TR Scriverer 53. καὶ καθελὼν αὐτὸ ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι, καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν μνήματι
λαξευτῷ, οὗ οὐκ ἦν οὐδέπω οὐδεὶς κείμενος.
Gr-East 53. καὶ καθελὼν αὐτὸ ἐνετύλιξε σινδόνι καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν μνήματι λαξευτῷ, οὗ
οὐκ ἦν οὐδεὶς οὐδέπω κείμενος·
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TKIS 53 Otettuaan sen alas, hän kääri sen liinavaatteeseen ja pani Hänet kallioon hakattuun
hautaan, johon ei ollut vielä ketään pantu.

FiSTLK2017 53. Otettuaan sen alas hän kääri sen pellavavaatteeseen ja pani sen hautaan, joka oli
hakattu kallioon ja johon ei ollut vielä pantu ketään.
Biblia1776 53. Ja otti sen alas ja kääri liinavaatteesen ja pani sen hautaan, joka kallioon hakattu
oli, johonka ei yksikään ennen pantu ollut.
CPR1642 53. Ja otti sen alas ja käärei lijnawaatteisin ja pani hautan joca calliohon hacattu oli
johonga ei yxikän ennen pandu ollut.
UT1548 53. Ja otti sen alas/ ia käri sen Linawaattein/ ia pani sen Hautan/ ioca kiueen oli
wloshacattu/ iohonga eikengen ennen pandu ollut.
Ja otti sen alas/ ja kääri sen liinawaattein/ ja pani sen hautaan/ joka kiween oli ulos hakattu/
johonka ei kenkään ennen pantu ollut.
Ref2016NTSve 53. Och han tog ner den och svepte den i ett linnetyg och lade den i en grav (som
var) uthuggen i klippan, där ingen förut hade blivit lagd.
54 TR Scriverer 54. καὶ ἡμέρα ἦν Παρασκευή, καὶ σάββατον ἐπέφωσκε.
Gr-East 54. καὶ ἡμέρα ἦν παρασκευὴ, σάββατον ἐπέφωσκε.
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TKIS 54 Oli valmistuspäivä, ja sapatti oli alkamaisillaan.
FiSTLK2017 54. Silloin oli valmistuspäivä, ja sapatti oli alkamaisillaan.
Biblia1776 54. Ja se oli valmistuspäivä, ja sabbati lähestyi.
CPR1642 54. Ja se oli walmistuspäiwä ja Sabbathi rupeis lähestymän.
UT1548 54. Ja se oli Walmistuspeiue/ ia Sabbathi rupeis siseltuleman.
Ja se oli walmistuspäiwä/ ja Sabbathi rupesi sisälle tulemaan.
Ref2016NTSve 54. Och det var förberedelsedag, och sabbaten skulle just börja.
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TR Scriverer 55. κατακολουθήσασαι δὲ καὶ γυναῖκες, αἵτινες ἦσαν συνεληλυθυῖαι αὐτῷ ἐκ
τῆς Γαλιλαίας, ἐθεάσαντο τὸ μνημεῖον, καὶ ὡς ἐτέθη τὸ σῶμα αὐτοῦ.
Gr-East 55. Κατακολουθήσασαι δὲ αἱ γυναῖκες, αἵτινες ἦσαν συνεληλυθυῖαι αὐτῷ ἐκ τῆς
Γαλιλαίας, ἐθεάσαντο τὸ μνημεῖον καὶ ὡς ἐτέθη τὸ σῶμα αὐτοῦ,
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TKIS 55 Myös naiset, jotka olivat vaeltaneet Hänen kanssaan Galileasta, seurasivat jäljessä ja
katselivat hautaa ja kuinka Hänen ruumiinsa asetettiin.
FiSTLK2017 55. Mutta naiset, jotka olivat tulleet hänen kanssaan Galileasta, seurasivat jäljessä ja
katselivat hautaa ja kuinka hänen ruumiinsa pantiin sinne.
Biblia1776 55. Niin vaimot seurasivat jäljestä, jotka hänen kanssansa tulleet olivat Galileasta, ja
katselivat hautaa, ja kuinka hänen ruumiinsa pantu oli.
CPR1642 55. Nijn waimot seuraisit jäljest iotca hänen cansans tullet olit Galileast ja cadzelit
hauta ja cuinga hänen ruumins pandu oli.
UT1548 55. Nin ne Waimot seurasit ieliest/ iotca henen cansans Galileast olit tulluet/ ia catzelit
Hauta/ ia quinga henen Rumins oli pandu.
Ja ne waimot seurasit jäljestä/ jotka hänen kanssans Galileasta olit tulleet/ ja katselit hautaa/ ja
kuinka hänen ruumiinsa oli pantu.
Ref2016NTSve 55. Men några kvinnor, som också hade kommit med honom från Galileen, följde
efter och såg graven och hur hans kropp lades där.
56
TR Scriverer 56. ὑποστρέψασαι δὲ ἡτοίμασαν ἀρώματα καὶ μύρα. Καὶ τὸ μὲν σάββατον

ἡσύχασαν κατὰ τὴν ἐντολήν
Gr-East 56. ὑποστρέψασαι δὲ ἡτοίμασαν ἀρώματα καὶ μύρα. καὶ τὸ μὲν σάββατον
ἡσύχασαν κατὰ τὴν ἐντολήν.
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TKIS 56 Palattuaan kotiinsa he valmistivat hyvänhajuisia yrttejä ja voiteita. Mutta sapattina he
lain mukaan pysyivät hiljaa.
FiSTLK2017 56. Palattuaan kotiinsa he valmistivat hyvänhajuisia yrttejä ja voiteita, mutta sapatin
he viettivät hiljaisuudessa lain käskyn mukaan.
Biblia1776 56. Mutta he palasivat ja valmistivat hyvänhajuisia yrttejä ja voiteita; vaan sabbatina
he lepäsivät lain käskyn jälkeen.
CPR1642 56. Mutta he palaisit ja walmistit hywän hajuisia yrtejä ja woiteita waan Sabbathina he
lewäisit Lain käskyn jälken.
UT1548 56. Mutta he palasit ia walmistit hyuehaijulisi Yrtti ia woidhett Waan Sabbathina he
leueisit Lain keskyn ielken.
Mutta he palasit ja walmistit hywänhajullisia yrttejä ja woidetta waan Sabbathina he lepäisit lain
käskyn jälkeen.
Ref2016NTSve 56. Sedan vände (de) tillbaka och gjorde i ordning välluktande kryddor och oljor.
Och (på) sabbaten var de stilla enligt lagens bud.

Luukas 24 (Luke 24)
1
TR Scriverer 1. τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων, ὄρθρου βαθέος, ἦλθον ἐπὶ τὸ μνῆμα, φέρουσαι ἃ

ἡτοίμασαν ἀρώματα, καί τινες σὺν αὐταῖς
Gr-East 1. Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων ὄρθρου βαθέως ἦλθον ἐπὶ τὸ μνῆμα φέρουσαι ἃ
ἡτοίμασαν ἀρώματα, καὶ τινες σὺν αὐταῖς.
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TKIS 1 Viikon ensimmäisenä päivänä ani varhain he tulivat haudalle tuoden mukanaan
valmistamansa hyvänhajuiset yrtit ( — ja joitakin muita oli heidän kanssaan).
FiSTLK2017 1. Mutta viikon ensimmäisenä päivänä he ja eräitä muita naisia tuli hyvin varhain
haudalle tuoden mukanaan valmistamansa hyvänhajuiset yrtit.
Biblia1776 1. Mutta ensimäisenä sabbatin päivänä, sangen varhain, tulivat he haudalle ja
kantoivat hyvänhajuisia yrttejä, jotka he olivat valmistaneet, ja muutamat heidän kanssansa,
CPR1642 1. MUtta ensimäisnä Sabbathin päiwänä sangen warhain tulit he haudalle ja cannoit
hywän hajuisia yrtejä jotca he olit walmistanet ja muutamat heidän cansans.
UT1548 1. MUtta ychten Sabbathin peiuen sangen warhan/ tulit he Haudhan tyge/ ia cannoit ne
hyuenhaijuliset yrttit/ iotca he olit walmistanut/ ia mwtomat heiden cansans.
Mutta yhtenä Sabbathin päiwänä sangen warhain/ tulit he haudan tykö/ ja kannoit ne
hywänhajulliset yrtit/ jotka he olit walmistanut/ ja muutamat heidän kanssansa.
Ref2016NTSve 1. Men på första dagen i veckan kom de tidigt i gryningen till graven tillsammans
med några (andra). De hade med sig de välluktande kryddor som de hade gjort i ordning.
2 TR Scriverer 2. εὗρον δὲ τὸν λίθον ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ τοῦ μνημείου
Gr-East 2. εὗρον δὲ τὸν λίθον ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ τοῦ μνημείου,
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TKIS 2 Ja he havaitsivat kiven vieritetyksi pois haudalta.
FiSTLK2017 2. He huomasivat kiven vieritetyksi pois haudalta.
Biblia1776 2. Niin he löysivät kiven haudalta vieritetyksi pois,
CPR1642 2. Nijn he löysit kiwen haudalda poiswieritetyxi.
UT1548 2. Nin he leusit Kiuen poiswieritettyn Haudalta/
Niin he löysi kiwen pois wieritetyn haudalta/
Ref2016NTSve 2. Då fann de att stenen var bortrullad från graven.
3 TR Scriverer 3. καὶ εἰσελθοῦσαι οὐχ εὗρον τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.
Gr-East 3. καὶ εἰσελθοῦσαι οὐχ εὗρον τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.
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TKIS 3 Mutta sisään astuttuaan he eivät löytäneet Herran Jeesuksen ruumista.
FiSTLK2017 3. He menivät sisälle, mutta eivät löytäneet Herran Jeesuksen ruumista.
Biblia1776 3. Ja menivät siihen sisälle eikä löytäneet Herran Jesuksen ruumista.
CPR1642 3. Ja menit sijhen sisälle eikä löynnet HERran Jesuxen ruumista.
UT1548 3. ia he sisellemenit/ ia eiuet leunyt HERRAN Iesusen Rumista.
ja he sisälle menit/ ja eiwät löytäneet HERRAN Jesuksen ruumista.
Ref2016NTSve 3. Och de gick in, men fann inte Herren Jesu kropp.
4
TR Scriverer 4. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαπορεῖσθαι αὐτὰς περὶ τούτου, καὶ ἰδού, δύο ἄνδρες
ἐπέστησαν αὐταῖς ἐν ἐσθήσεσιν ἀστραπτούσαις•
Gr-East 4. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαπορεῖσθαι αὐτὰς περὶ τούτου καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο
ἐπέστησαν αὐταῖς ἐν ἐσθήτεσιν ἀστραπτούσαις.

καὶ

ἐγένετο ἐν

τῷ

διαπορεῖσθαι

αὐτὰς

περὶ

kai
egeneto en
tō
diaporeisthai
autas
peri
G846
G4012
G2532 G1096 G1722 G3588 G1280
niin
tapahtui
ollessa ymmällään heidän/ heidän ollessa ymmällään

τούτου καὶ

ἰδού

δύο

ἄνδρες ἐπέστησαν αὐταῖς

ἐν

ἐσθήσεσιν

idou
dyo
en
esthēsesin
toutou kai
andres epestēsan autais
G5127 G2532 G2400 G1417 G435 G2186
G846
G1722 G2067
tästä niin
katso kaksi miestä seisoi
heidän luona
vaatteissa

ἀστραπτούσαις·

astraptousais
G797
sädehtivissä

TKIS 4 Ja tapahtui, että kun he olivat tästä ymmällä, niin katso, kaksi miestä seisoi heidän
luonaan säteilevissä vaatteissa.
FiSTLK2017 4. Tapahtui, että kun he olivat tästä ymmällä, katso, kaksi miestä seisoi heidän
edessään säteilevissä vaatteissa.
Biblia1776 4. Ja tapahtui, kuin he siitä epäilivät, katso, kaksi miestä seisoi heidän tykönänsä
kiiltävissä vaatteissa.
CPR1642 4. Ja se tapahdui cosca he sijtte epäilit cadzo caxi miestä seisoi heidän tykönäns
kijldäwisä waatteisa. Nijn he peljästyit ja löit caswons maata päin.
UT1548 4. Ja se tapactui/ quin he sijte epälit/ Catzo/ nin seisoit caxi Mieste heiden tykenens
kijlteueisis waatteis. Nin he peliestyit/ ia heiden Casuons mahan pein löit.
Ja se tapahtui/ kuin he sitä epäilit/ Katso/ niin seisoit kaksi miestä heidän tykönänsä kiiltäwäisissä
waatteissa. Niin he peljästyit/ ja heidän kaswonsa maahan päin löit.
Ref2016NTSve 4. Och det hände, att då de inte visste vad de skulle tro angående detta, se, då
stod två män i skinande kläder framför dem.
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TR Scriverer 5. ἐμφόβων δὲ γενομένων αὐτῶν, καὶ κλινουσῶν τὸ πρόσωπον εἰς τὴν γῆν,
εἶπον πρὸς αὐτάς, Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν;
Gr-East 5. ἐμφόβων δὲ γενομένων καὶ κλινουσῶν τὸ πρόσωπον εἰς τὴν γῆν εἶπον πρὸς
αὐτάς· Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν;

ἐμφόβων

γενομένων αὐτῶν

δὲ

καὶ

κλινουσῶν

τὸ

emfobōn
de
genomenōn autōn
kai
klinousōn
to
G1161 G1096
G846
G2532 G2827
G3588
G1719
tuloaan
kumartuessaan
ja he pelästyivät
heidän/ heidän tuloaan ja

τὴν

πρόσωπον εἰς

γῆν

εἶπον

πρὸς

αὐτάς τί

ζητεῖτε τὸν

ζῶντα

tēn
gēn
eipon
pros autas ti
dzēteite ton
dzōnta
prosōpon eis
G4383
G1519 G3588 G1093 G2036
G4314 G846 G5101 G2212 G3588 G2198
kasvoilleen
heille miksi etsitte
elävää
maahan he sanoivat

μετὰ

τῶν

νεκρῶν

meta
tōn
nekrōn
G3326 G3588 G3498
joukosta
kuolleiden
TKIS 5 Kun naiset* pelästyivät ja kumartuivat kasvoilleen maahan, miehet sanoivat heille: "Miksi
etsitte elävää kuolleitten joukosta?
FiSTLK2017 5. He pelästyivät ja kumartuivat kasvoilleen maahan. Miehet sanoivat heille: "Miksi
etsitte elävää kuolleiden joukosta?
Biblia1776 5. Niin he peljästyivät ja löivät kasvonsa maata päin. He sanoivat heille: miksi te
elävää kuolleiden seassa etsitte?
CPR1642 5. Nijn he sanoit heille: mixi te eläwätä cuolluitten seas edzitte?
UT1548 5. Nin sanoit he heille/ Mixi te etzitte sitä Eleuete Coollutten sekan?
Niin sanoit he heille/ Miksi te etsitte sitä eläwää kuolleitten sekaan?
Ref2016NTSve 5. Då blev de förskräckta och böjde (sina) ansikten ner mot jorden. De sa till dem:
Varför söker ni den levande bland de döda?
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TR Scriverer 6. οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλ’ ἠγέρθη• μνήσθητε ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν, ἔτι ὢν ἐν τῇ
Γαλιλαίᾳ,
Gr-East 6. οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλ’ ἠγέρθη· μνήσθητε ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν ἔτι ὢν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ,

οὐκ

ἔστιν

ὧδε

ἀλλ’ ἠγέρθη·

ὢν

ἐν

τῇ

Γαλιλαίᾳ

μνήσθητε ὡς

ἐλάλησεν ὑμῖν

ἔτι

ouk
estin hōde all
mnēsthēte hōs
ēgerthē
elalēsen hymin eti
G5213 G2089
G3756 G2076 G5602 G235 G1453
G3415
G5613 G2980
ei
Hän ole täällä vaan on noussut ylös muistakaa kuinka Hän puhui teille kun
ōn
en
tē
Galilaia
G5607 G1722 G3588 G1056
olitte
Galileassa

TKIS 6 Ei Hän ole täällä, vaan Hän on herännyt eloon. Muistakaa kuinka Hän puhui teille ollessaan
vielä Galileassa,
FiSTLK2017 6. Ei hän ole täällä, hän on noussut ylös. Muistakaa, kuinka hän puhui teille vielä
ollessaan Galileassa,
Biblia1776 6. Ei hän ole täällä, mutta nousi ylös; muistakaat, kuinka hän teille sanoi, kuin hän vielä
Galileassa oli,
CPR1642 6. Ei hän ole täällä mutta ylösnousi. Muistacat cuinga hän teille sanoi cosca hän wielä
Galileas oli sanoden:
UT1548 6. Ei hen ole tälle/ Mutta hen ylesnousi. Muistakat quinga hen teille sanoi/ coska hen
wiele Galileas oli/ sanoden/
Ei hän ole täällä/ Mutta hän ylös nousi. Muistakaat kuinka hän teille sanoi/ koska hän wielä
Galileassa oli/
Ref2016NTSve 6. Han är inte här, utan är uppstånden. Kom ihåg vad han sa till er, medan han
ännu var i Galileen.
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TR Scriverer 7. λέγων, ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου παραδοθῆναι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων
ἁμαρτωλῶν, καὶ σταυρωθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστῆναι.
Gr-East 7. λέγων ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου παραδοθῆναι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων
ἁμαρτωλῶν καὶ σταυρωθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστῆναι.

λέγων ὅτι

δεῖ

τὸν

υἱὸν

τοῦ

ἀνθρώπου παραδοθῆναι εἰς

χεῖρας

legōn hoti
dei
ton
hyion tou
cheiras
anthrōpou paradothēnai eis
G1519 G5495
G3860
G3004 G3754 G1163 G3588 G5207 G3588 G444
pitää
Poika
Ihmisen
antaa
käsiin
sanoen että

ἀνθρώπων ἁμαρτωλῶν καὶ

σταυρωθῆναι

καὶ

τῇ

τρίτῃ

ἡμέρᾳ

hēmera
staurōthēnai
kai
tē
tritē
anthrōpōn hamartōlōn kai
G2250
G2532 G3588 G5154
G2532 G4717
G444
G268
ihmisten
syntisten
ja
kolmantena päivänä
tulla ristiinnaulituksi ja

ἀναστῆναι

anastēnai
G450
on nouseva ylös
TKIS 7 sanoen: 'Ihmisen Poika on annettava syntisten ihmisten käsiin ja naulittava ristiin, ja
kolmantena päivänä hänen pitää nousta ylös.'"
FiSTLK2017 7. sanoen: 'Ihmisen Poika pitää antaa syntisten ihmisten käsiin ja ristiinnaulita ja
kolmantena päivänä hän on nouseva ylös.'"
Biblia1776 7. Sanoen: Ihmisen Poika pitää annettaman ylön syntisten ihmisten käsiin, ja
ristiinnaulittaman, ja kolmantena päivänä nouseman ylös.

CPR1642 7. Ihmisen Pojan pitä ylönannettaman synnisten ihmisten käsijn ja ristinnaulittaman ja
colmandena päiwänä ylösnouseman.
UT1548 7. Ette Inhimisen Poian piti ylenannettaman Synneisten Inhimisten käsijn/ ia
Ristinnaulitta/ ia colmandena peiuen ylesnousema'.
Että Ihmisen Pojan piti ylenannettaman syntisten ihmisten käsiin/ ja ristiinnaulittaa/ ja kolmantena
päiwän ylösnouseman.
Ref2016NTSve 7. (Han) sa: Människosonen måste bli utlämnad i syndiga människors händer och
korsfästas och uppstå på tredje dagen.
8 TR Scriverer 8. καὶ ἐμνήσθησαν τῶν ῥημάτων αὐτοῦ,
Gr-East 8. καὶ ἐμνήσθησαν τῶν ῥημάτων αὐτοῦ,

καὶ

ἐμνήσθησαν τῶν

ῥημάτων αὐτοῦ

kai
emnēsthēsan tōn
rēmatōn autou
G3588 G4487
G2532 G3415
G846
niin
he muistivat
sanansa Hänen
TKIS 8 Niin he muistivat Hänen sanansa.
FiSTLK2017 8. He muistivat hänen sanansa.
Biblia1776 8. Ja he muistivat hänen sanansa,
CPR1642 8. Ja he muistit hänen sanans.
UT1548 8. Ja he muistit henen Sanans päle.
Ja he muistit hänen sanansa päälle.
Ref2016NTSve 8. Då kom de ihåg hans ord
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TR Scriverer 9. καὶ ὑποστρέψασαι ἀπὸ τοῦ μνημείου, ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα τοῖς
ἕνδεκα καὶ πᾶσι τοῖς λοιποῖς.
Gr-East 9. καὶ ὑποστρέψασαι ἀπὸ τοῦ μνημείου ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα τοῖς ἕνδεκα καὶ
πᾶσι τοῖς λοιποῖς.

καὶ

ὑποστρέψασαι ἀπὸ

τοῦ

μνημείου ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα τοῖς

kai
mnēmeiou apēngeilan tauta panta tois
hypostrepsasai apo tou
G518
G5023 G3956 G3588
G575 G3588 G3419
G2532 G5290
haudalta he ilmoittivat tämän kaiken niille
ja
palattuaan

καὶ

ἕνδεκα

πᾶσι

τοῖς

λοιποῖς

kai
pasi
tois
loipois
hendeka
G1733
G2532 G3956 G3588 G3062
kaikille
muille
yhdelletoista ja

TKIS 9 Palattuaan haudalta he kertoivat tämän kaiken niille yhdelletoista ja kaikille muille.
FiSTLK2017 9. Ja he palasivat haudalta ja ilmoittivat tämän kaiken niille yhdelletoista ja kaikille
muille.
Biblia1776 9. Ja palasivat jälleen haudalta ja ilmoittivat kaikki nämät yhdelletoistakymmenelle ja
kaikille muille.
CPR1642 9. JA he palaisit jällens haudalda ja ilmoitit caicki nämät yhdelletoistakymmenelle nijn
myös caikille muille.
UT1548 9. Ja he iellenspalasit Haudhalda/ ia ilmoitit caiki nämet nijlle Yhdelletoistakymenelle/ ia
caikille muille.
Ja he jällens palasit haudalta/ ja ilmoitit kaikki nämät niille yhdelletoista kymmenelle/ ja kaikille
muille.
Ref2016NTSve 9. och vände tillbaka från graven och berättade allt detta för de elva och för alla
de andra.
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TR Scriverer 10. ἦσαν δὲ ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία καὶ Ἰωάννα καὶ Μαρία Ἰακώβου, καὶ αἱ
λοιπαὶ σὺν αὐταῖς, αἵ ἔλεγον πρὸς τοὺς ἀποστόλους ταῦτα.
Gr-East 10. ἦσαν δὲ ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία καὶ Ἰωάννα καὶ Μαρία Ἰακώβου καὶ αἱ λοιπαὶ
σὺν αὐταῖς, αἳ ἔλεγον πρὸς τοὺς ἀποστόλους ταῦτα.

ἦσαν

δὲ

ἡ

Μαγδαληνὴ Μαρία καὶ
Magdalēnē Μaria kai

Ἰωάννα καὶ

Μαρία Ἰακώβου
Μaria Iakōbou

ēsan
de
hē
Iōanna kai
G1161 G3588 G3094
G2258
G2532
G2489 G2532 G3137 G2385
G3137
ja he olivat
Magdaleena Maria ja
Johanna ja
Maria Jaakobin äiti

καὶ

αἱ

λοιπαὶ σὺν

αὐταῖς αἵ

ἔλεγον πρὸς

τοὺς

ἀποστόλους ταῦτα

elegon pros tous apostolous
kai
hai
loipai syn
autais hai
G2532 G3588 G3062 G4862 G846 G3739 G3004 G4314 G3588 G652
ja
muut seurassa heidän jotka kertoivat
apostoleille

tauta
G5023
tämän

TKIS 10 Ne, jotka kertoivat tämän apostoleille, olivat Maria Magdaleena ja Johanna ja Maria,
Jaakobin äiti, ja muut naiset heidän kanssaan.

FiSTLK2017 10. Ne, jotka kertoivat tämän apostoleille, olivat Maria Magdaleena, Johanna ja
Maria, Jaakobin äiti, sekä muut naiset heidän kanssaan.
Biblia1776 10. Ja ne olivat Maria Magdalena ja Johanna ja Maria, Jakobin äiti,ja muita heidän
kanssansa, jotka näitä apostoleille ilmoittivat.
CPR1642 10. Ja ne olit Maria Magdalena ja Johanna ja Maria Jacobi ja muita heidän cansans
jotca näitä Apostoleille ilmiotit.
UT1548 10. Ja ne olit Maria Magdalena/ ia Johanna/ ia Maria Jacobi/ ia mudh heiden cansans/
iotca nämet Apostolille sanoit.
Ja ne olit Maria Magdalena/ ja Johanna/ ja Maria Jakobi/ ja muut heidän kanssansa/ jotka nämät
apostolille sanoit.
Ref2016NTSve 10. Det var Maria Magdalena och Johanna och Jakobs (mor) Maria, och de andra
som var med dem, som talade om detta för apostlarna.
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TR Scriverer 11. καὶ ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος τὰ ῥήματα αὐτῶν, καὶ
ἠπίστουν αὐταῖς.
Gr-East 11. καὶ ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος τὰ ῥήματα αὐτῶν, καὶ ἠπίστουν
αὐταῖς.

καὶ

ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ

λῆρος τὰ

ῥήματα

αὐτῶν καὶ

kai
rēmata autōn kai
efanēsan enōpion autōn hōsei lēros ta
G846 G2532
G2532 G5316
G1799 G846 G5616 G3026 G3588 G4487
ja
taruilta
ja näyttivät edessä heidän kuin
puheensa heidän ja

ἠπίστουν

αὐταῖς

ēpistoun
autais
G569
G846
he olivat uskomatta heitä

TKIS 11 Mutta näitten puheet näyttivät heistä turhilta, eivätkä he uskoneet heitä.
FiSTLK2017 11. Mutta näiden puheet näyttivät heistä turhilta, eivätkä he uskoneet heitä.
Biblia1776 11. Ja heidän puheensa näkyi heille houraukseksi, eikä he uskoneet heitä.
CPR1642 11. Ja heidän sanans näwyit hielle hourauxexi eikä usconet heitä.
UT1548 11. Ja heidhen sanans näwuyit heille/ ninquin Houraus/ ia eiuet he heite wskonet.
Ja heidän sanansa näkyit heille/ niinkuin houraus/ ja eiwät he heitä uskoneet.
Ref2016NTSve 11. Men det de berättade uppfattade dessa som tomt prat, och de trodde inte på
dem.
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TR Scriverer 12. ὁ δὲ Πέτρος ἀναστὰς ἔδραμεν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ παρακύψας βλέπει τὰ
ὀθόνια κείμενα μόνα• καὶ ἀπῆλθε, πρὸς ἑαυτὸν θαυμάζων τὸ γεγονός.
Gr-East 12. ὁ δὲ Πέτρος ἀναστὰς ἔδραμεν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ παρακύψας βλέπει τὰ
ὀθόνια κείμενα μόνα, καὶ ἀπῆλθε πρὸς ἑαυτὸν θαυμάζων τὸ γεγονός.

ὁ

δὲ

Πέτρος ἀναστὰς ἔδραμεν ἐπὶ

τὸ

μνημεῖον καὶ

μόνα· καὶ

ἀπῆλθε

παρακύψας

ho
de
to
mnēmeion kai
parakypsas
Petros anastas edramen epi
G3588 G1161 G4074 G450
G1909 G3588 G3419
G5143
G2532 G3879
mutta Pietari nousi
kurkistaessaan
juosten
haudalle ja

βλέπει τὰ

ὀθόνια

κείμενα

πρὸς

ἑαυτὸν

othonia
apēlthe
keimena
pros heauton
mona kai
blepei ta
G991 G3588 G3608
G2749
G4314 G1438
G3441 G2532 G565
näki
käärinliinojen olevan asetettuna erilleen ja
hän meni pois
itsekseen

θαυμάζων

τὸ

γεγονός

thaumadzōn to
gegonos
G2296
G3588 G1096
ihmetellen
tapahtunutta
TKIS 12 Mutta Pietari nousi ja juoksi haudalle, ja sisälle kurkistaessaan hän näki *käärinliinat
erilleen pantuna*. Niin hän poistui ihmetellen itsekseen sitä, mikä oli tapahtunut.
FiSTLK2017 12. Mutta Pietari nousi, juoksi haudalle ja kun hän kurkisti sisään, hän näki siellä
olevan ainoastaan käärinliinat. Hän meni pois ihmetellen mielessään, mitä oli tapahtunut.
Biblia1776 12. Mutta Pietari nousi ja juoksi haudalle, ja kuin hän kurkisti sisälle, näki hän ainoasti
liinavaatteet pantuna, ja meni pois ihmetellen itsellänsä sitä, mikä tapahtunut oli.
CPR1642 12. Nijn Petari nousi ja juoxi haudalle ja curkisti sisälle ja näki ainoastans lijnawaattet
panduna ja poismeni ihmetellen idzelläns sitä cuin tapahtunut oli.
UT1548 12. Nin Petari ylesnousi/ ia iooxi Haudhalle/ ia siselcurkisti/ ia näki waiwoin Linawaattet
panduna/ ia poismeni/ ia site itzellens imechtelit/ quinga se tapactanut oli.
Niin Petari ylös nousi/ ja juoksi haudalle/ ja sisalle kurkisti/ ja näki waiwoin liinawaatteet pantuna/
ja pois meni/ ja sitä itsellensä ihmettelit/ kuinka se tapahtunut oli.
Ref2016NTSve 12. Men Petrus stod upp och sprang till graven. Då han lutade sig in, såg han bara
linnebindlarna ligga för sig själva. Och (han) gick därifrån full av undran över det som hade hänt.
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TR Scriverer 13. Καὶ ἰδού, δύο ἐξ αὐτῶν ἦσαν πορευόμενοι ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ εἰς κώμην
ἀπέχουσαν σταδίους ἑξήκοντα ἀπὸ Ἰερουσαλήμ, ᾗ ὄνομα Ἐμμαούς.
Gr-East 13. Καὶ ἰδοὺ δύο ἐξ αὐτῶν ἦσαν πορευόμενοι ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ εἰς κώμην
ἀπέχουσαν σταδίους ἑξήκοντα ἀπὸ Ἱερουσαλήμ, ᾗ ὄνομα Ἐμμαοῦς.

καὶ

ἰδού

δύο

ἐξ

εἰς

κώμην ἀπέχουσαν

αὐτῶν ἦσαν

πορευόμενοι ἐν

αὐτῇ

τῇ

ἡμέρᾳ

kai
idou
dyo
eks
autē
tē
hēmera
autōn ēsan poreuomenoi en
G3588 G2250
G1722 G846
G2532 G2400 G1417 G1537 G846 G2258 G4198
samana
päivänä
ja
katso kaksi
heistä oli
kulkemassa

σταδίους

kōmēn apechousan stadious
eis
G1519 G2968 G568
G4712
kylään joka oli päässä stadionin

ἑξήκοντα

ἀπὸ Ἰερουσαλήμ ᾗ

ὄνομα

heksēkonta
apo Ierousalēm
hē
onoma
G1835
G575 G2419
G3739 G3686
kuudenkymmenen/ kuudenkymmenen stadionin päässä
Jerusalemista joka oli nimeltään

Ἐμμαούς
Emmaous
G1695
Emmaus

TKIS 13 Katso, kaksi heistä kulki sinä päivänä Emmaus-nimiseen kylään, joka on
kuudenkymmenen vakomitan päässä Jerusalemista.
FiSTLK2017 13. Katso, kaksi heistä kulki sinä päivänä Emmaus-nimiseen kylään, joka on
kuudenkymmenen stadionin päässä Jerusalemista.
Biblia1776 13. Ja katso, kaksi heistä meni sinä päivänä yhteen kylään, joka oli Jerusalemista
kuudenkymmenen vakomitan päässä, Emaus nimeltä,
CPR1642 13. JA cadzo caxi heistä menit sinä päiwänä yhten kylän joca oli Jerusalemist
cuudenkymmenen wacomitan pääsä Emaus nimeldä.
UT1548 13. Ja catzo/ Caxi heiste menit samana Peiuen ychten Kyleen/ ioca oli Jerusalemist
Cwdhenkymenen wacomitan tacan/ Emmahus nimelde.
Ja katso/ Kaksi heistä menit samana päiwänä yhteen kylään/ joka oli Jerusalemista
kuudenkymmenen wakomitan takaan/ Emmaus nimeltä.
Ref2016NTSve 13. Och se, två av dem gick samma dag till en by som hette Emmaus och som låg
sextio stadiers väg från Jerusalem.
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TR Scriverer 14. καὶ αὐτοὶ ὡμίλουν πρὸς ἀλλήλους περὶ πάντων τῶν συμβεβηκότων
τούτων.
Gr-East 14. καὶ αὐτοὶ ὡμίλουν πρὸς ἀλλήλους περὶ πάντων τῶν συμβεβηκότων τούτων.

καὶ

αὐτοὶ ὡμίλουν πρὸς

ἀλλήλους περὶ

πάντων τῶν

συμβεβηκότων

pantōn tōn
kai
symbebēkotōn
autoi hōmiloun pros allēlous peri
G4314 G240
G4012 G3956 G3588 G4819
G2532 G846 G3656
ja
mitä oli tapahtunut
he
puhuivat
toisilleen
kaikesta

τούτων

toutōn
G5130
näistä / näistä mitä oli tapahtunut
TKIS 14 Ja he puhelivat keskenään kaikesta tästä, mikä oli tapahtunut.
FiSTLK2017 14. He keskustelivat kaikesta tästä, mitä oli tapahtunut.
Biblia1776 14. Ja puhuivat keskenänsä kaikista niistä, mitkä tapahtunut oli.
CPR1642 14. Ja puhuit keskenäns caikista nijstä cuin tapahtunut oli.
UT1548 14. Ja puhuit keskenens/ caikista nijste/ iotca tapactanut olit.
Ja puhuit keskenänsä/ kaikista niistä/ jotka tapahtunut olit.
Ref2016NTSve 14. Och de samtalade med varandra om allt det som hade hänt.
15
TR Scriverer 15. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὁμιλεῖν αὐτοὺς καὶ συζητεῖν, καὶ αὐτὸς ὁ Ἰησοῦς

ἐγγίσας συνεπορεύετο αὐτοῖς
Gr-East 15. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὁμιλεῖν αὐτοὺς καὶ συζητεῖν καὶ αὐτὸς ὁ Ἰησοῦς ἐγγίσας
συνεπορεύετο αὐτοῖς·
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TKIS 15 Heidän keskustellessaan ja tutkistellessaan tapahtui, että Jeesus itse lähestyi ja kulki
heidän kanssaan.
FiSTLK2017 15. Heidän keskustellessaan ja tutkistellessaan tapahtui, että Jeesus itse lähestyi
heitä ja liittyi kulkemaan heidän kanssaan.
Biblia1776 15. Ja tapahtui heidän puhuissansa ja tutkistellessansa keskenänsä, että Jesus itse
heitä lähestyi ja matkusti heidän kanssansa.

CPR1642 15. Ja tapahdui heidän puhuisans ja tutkistellesans keskenäns että Jesus idze heitä
lähestyi ja matcusti heidän cansans.
UT1548 15. Ja se tapactui heiden puhuesans ia tutkistelit keskenens/ lehestui itze IesuS heite/ ia
matkusti ynne heiden cansans.
Ja se tapahtui heidän puhuessansa ja tutkiskelit keskenänsä/ lähestyi itse Jesus heitä/ ja matkusti
ynnä heidän kanssansa.
Ref2016NTSve 15. Och medan de var upptagna av sitt samtal och sina frågor, hände det att
Jesus själv närmade sig och gick tillsammans med dem.
16 TR Scriverer 16. οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκρατοῦντο τοῦ μὴ ἐπιγνῶναι αὐτόν.
Gr-East 16. οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκρατοῦντο τοῦ μὴ ἐπιγνῶναι αὐτόν.
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TKIS 16 Mutta heidän silmänsä olivat estyneet tuntemasta Häntä.
FiSTLK2017 16. Mutta heidän silmänsä olivat estetyt, niin etteivät he tunteneet häntä.
Biblia1776 16. Mutta heidän silmänsä pidettiin, ettei he häntä tunteneet.
CPR1642 16. Mutta heidän silmäns pidettin ettei he händä tundenet.
UT1548 16. Mutta heiden silmens pidhettin/ ettei he hende tundenuet.
Mutta heidän silmänsä peitettiin/ ettei he häntä tunteneet.
Ref2016NTSve 16. Men något hindrade deras ögon, så att (de) inte kände igen honom.
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TR Scriverer 17. εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς, Τίνες οἱ λόγοι οὗτοι οὓς ἀντιβάλλετε πρὸς
ἀλλήλους περιπατοῦντες, καὶ ἐστὲ σκυθρωποί;
Gr-East 17. εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς· Τίνες οἱ λόγοι οὗτοι οὓς ἀντιβάλλετε πρὸς ἀλλήλους
περιπατοῦντες καί ἐστε σκυθρωποί;
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TKIS 17 Niin Hän sanoi heille: "Mistä asioista te kävellessänne puhutte keskenänne, *ja miksi
olette murheellisen näköiset?"
FiSTLK2017 17. Hän sanoi heille: "Mistä te kävellessänne puhutte keskenänne ja miksi olette
murheellisia?"
Biblia1776 17. Niin hän sanoi heille: mitkä puheet ne ovat, joita te pidätte keskenänne
käydessänne, ja olette murheelliset?
CPR1642 17. Nijn hän sanoi heille: mitkä puhet ne owat cuin te pidätte keskenän käydesän ja
oletta murhelliset?
UT1548 17. Nin sanoi hen heille/ Mitke puheit ne ouat/ iotca te pidhett keskenen kieudhesen/ ia
oletta mureheliset?
Niin sanoi hän heille/ Mitkä puheet ne owat/ jotka te pidätte keskenän käydessänne/ ja olette
murheelliset?
Ref2016NTSve 17. Då sa han till dem: Vad (är det) ni talar med varandra om, medan ni vandrar
omkring och är bedrövade?
18
TR Scriverer 18. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ εἷς ᾧ ὄνομα Κλεόπας, εἶπε πρὸς αὐτόν, Σὺ μόνος

παροικεῖς ἐν Ἰερουσαλήμ, καὶ οὐκ ἔγνως τὰ γενόμενα ἐν αὐτῇ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις;
Gr-East 18. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ εἷς, ᾧ ὄνομα Κλεόπας, εἶπε πρὸς αὐτόν· Σὺ μόνος παροικεῖς
ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ οὐκ ἔγνως τὰ γενόμενα ἐν αὐτῇ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις;
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TKIS 18 Toinen heistä, nimeltä Kleopas, vastasi ja sanoi Hänelle: "Oletko sinä Jerusalemissa
ainoa muukalainen, joka et tiedä, mitä siellä näinä päivinä on tapahtunut?"
FiSTLK2017 18. Toinen heistä, nimeltä Kleopas, vastasi ja sanoi hänelle: "Oletko sinä ainoa
muukalainen Jerusalemissa, joka et tiedä, mitä siellä näinä päivinä on tapahtunut?"
Biblia1776 18. Niin vastasi yksi, Kleopas nimeltä, ja sanoi hänelle: oletkos ainoa muukalainen
Jerusalemissa, joka et tiedä, mitä siellä näinä päivinä tapahtui?
CPR1642 18. Nijn Cleophas nimeldä wastais ja sanoi hänelle: oletcos ainoa muucalainen
Jerusalemis joca et tiedä mitä siellä näinä päiwinä tapahdui?
UT1548 18. Nin wastasi yxi Cleophas nimelde/ ia sanoi henelle/ Oleco sine ainoa mwcalainen
Jerusalemis/ ioca ett tiedhe mite sielle neine Peiuine tapactui?
Niin wastasi yksi Cleophas nimeltä/ ja sanoi hänelle/ Oletkos sinä ainoa muukalainen
Jerusalemissa/ joka et tiedä mitä siellä näinä päiwinä tapahtui?
Ref2016NTSve 18. Och den ene, som hette Kleopas, svarade då och sa till honom: Är du den ende
främlingen i Jerusalem, som inte vet vad som har hänt där under dessa dagar?
19
TR Scriverer 19. καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ποῖα; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ, Τὰ περὶ Ἰησοῦ τοῦ

Ναζωραίου, ὃς ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης δυνατὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ ἐναντίον τοῦ Θεοῦ
καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ•
Gr-East 19. καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Ποῖα; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· Τὰ περὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου, ὃς

ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης δυνατὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ ἐναντίον τοῦ Θεοῦ καὶ παντὸς τοῦ
λαοῦ,
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TKIS 19 Hän sanoi heille: "Mitä?" He vastasivat Hänelle: "Sitä mikä tapahtui Jeesus
Nasaretilaiselle, joka oli* profeetta, voimallinen teossa ja sanassa Jumalan ja kaiken kansan
edessä —
FiSTLK2017 19. Hän sanoi heille: "Mitä?" Niin he sanoivat hänelle: "Sitä, mikä tapahtui
Jeesukselle, Nasaretilaiselle, joka oli profeetta, voimallinen teossa ja sanassa Jumalan ja kaiken
kansan edessä,
Biblia1776 19. Ja hän sanoi heille: mitä? He sanoivat hänelle: Jesuksesta Natsarealaisesta, joka
oli väkevä propheta töissä ja sanoissa, Jumalan ja kaiken kansan edessä.
CPR1642 19. Hän sanoi heille: mitä? He sanoit hänelle: Sijtä Jesuxesta Nazarenuxesta joca oli
wäkewä Propheta töisä ja sanoisa Jumalan ja caiken Canssan edes.
UT1548 19. Nin hen sanoi heille/ Mitke? Nin he sanoit henelle/ Sijte Iesusest Nazarenusest/ Joca
oli wekeue Propheta Töisse ia Sanoissa/ Jumalan ia caiken Canssan edes/
Niin hän sanoi heille/ Mitkä? Niin he sanoit hänelle/ Siitä Jesuksesta Nazarenuksesta/ Joka oli
wäkewä propheta töissä ja sanoissa/ Jumalan ja kaiken kansan edes/
Ref2016NTSve 19. Och han frågade dem: Vad? Då sa de till honom: Det som har hänt med Jesus,
som var en man från Nasaret, en profet, mäktig i gärning och ord inför Gud och allt folket.
20
TR Scriverer 20. ὅπως τε παρέδωκαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ἄρχοντες ἡμῶν εἰς κρίμα
θανάτου, καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν.
Gr-East 20. ὅπως τε παρέδωκαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ἄρχοντες ἡμῶν εἰς κρίμα
θανάτου καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν.
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TKIS 20 kuinka ylipappimme ja hallitusmiehemme luovuttivat Hänet kuolemaan tuomittavaksi ja
naulitsivat Hänet ristiin.
FiSTLK2017 20. kuinka meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme antoivat hänet tuomittavaksi
kuolemaan ja ristiinnaulitsivat hänet.
Biblia1776 20. Kuinka meidän ylimmäiset papit ja päämiehet antoivat ylön hänen kuoleman
kadotukseen, ja ristiinnaulitsivat hänen.

CPR1642 20. Cuinga meidän ylimmäiset Papit ja Päämiehet ylönannoit hänen cuoleman
cadotuxeen ja ristinnaulidzit hänen.
UT1548 20. Quinga meiden Ylimeiset Papit ia Pämiehet/ henen ylenannoit Coleman
cadhotoxeen/ ia ristinnaulitzit henen.
Kuinka meidän ylimmäiset papit ja päämiehet/ hänen ylenannoit kuoleman kadotukseen/ ja
ristiinnaulitsit hänen.
Ref2016NTSve 20. Och hur översteprästerna och våra rådsmedlemmar utlämnade honom till att
dömas till döden och korsfäste honom.
21
TR Scriverer 21. ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ μέλλων λυτροῦσθαι τὸν Ἰσραήλ.
ἀλλά γε σὺν πᾶσι τούτοις τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει σήμερον ἀφ’ οὗ ταῦτα ἐγένετο.
Gr-East 21. ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ μέλλων λυτροῦσθαι τὸν Ἰσραήλ· ἀλλά
γε σὺν πᾶσι τούτοις τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει σήμερον ἀφ’ οὗ ταῦτα ἐγένετο.
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TKIS 21 Mutta me toivoimme Hänen olevan se, joka oli lunastava Israelin. Onhan kaiken tämän
lisäksi (tänään) jo kolmas päivä siitä, kun tämä tapahtui.
FiSTLK2017 21. Mutta me toivoimme hänen olevan sen, joka oli lunastava Israelin. Onhan kaiken
tämän lisäksi nyt jo kolmas päivä siitä, kun nämä tapahtuivat.
Biblia1776 21. Mutta me luulimme hänen siksi, joka Israelin piti lunastaman. Ja paitsi kaikkia
näitä on jo kolmas päivä tänäpänä, kuin nämät tapahtuivat.
CPR1642 21. Mutta me luulimma hänen sixi joca Israelin piti lunastaman. Ja sijtte on jo colmas
päiwä tänäpän cuin nämät tapahduit.
UT1548 21. Mutta me lwlima henen oleuan sen/ ioca Israelin piti lunastaman. Ja caikein neinen
ylitze/ io colmas peiue ombi tenepene quin nämet tapactuit.
Mutta me luulimme hänen olewan sen/ joka Israelin piti lunastaman. Ja kaikkein näiden ylitse/ jo
kolmas päiwä ompi tänäpänä kuin nämät tapahtuit.

Ref2016NTSve 21. Men vi hoppades att han var den som skulle befria Israel. Och till allt detta
kommer, att i dag är det den tredje dagen sedan detta hände.
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TR Scriverer 22. ἀλλὰ καὶ γυναῖκές τινες ἐξ ἡμῶν ἐξέστησαν ἡμᾶς, γενόμεναι ὀρθριαὶ ἐπὶ
τὸ μνημεῖον•
Gr-East 22. ἀλλὰ καὶ γυναῖκές τινες ἐξ ἡμῶν ἐξέστησαν ἡμᾶς γενόμεναι ὄρθριαι ἐπὶ τὸ
μνημεῖον,
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TKIS 22 Ovatpa vielä muutamat naiset joukostamme hämmästyttäneet meidät. He kävivät
varhain aamulla haudalla
FiSTLK2017 22. Ovatpa vielä muutamat naiset joukostamme saattaneet meidät hämmästyksiin.
He menivät aamulla varhain haudalle
Biblia1776 22. Mutta myös muutamat vaimot meistä ovat meitä peljättäneet, jotka varhain
aamulla tulivat haudalle,
CPR1642 22. Owat myös muutamat waimot meistä meitä peljättänet jotca warahin amulla tulit
haudalle ja cuin ei he löytänet hänen ruumistans
UT1548 22. Ouat mös mwtomat Waimot meiste/ meite peliettenet/ iotca warhan amul tulit
Haudhalle/ ia quin eiuet leutenyt henen Rumistans/
Owat myös muutamat waimot meistä/ meitä peljättäneet/ jotka warhain aamulla tulit haudalle/ ja
kuin eiwät löytäneet hänen ruumistansa.
Ref2016NTSve 22. Och dessutom, några av våra kvinnor, som kom tidigt på morgonen till graven,
har gjort oss uppskakade.
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TR Scriverer 23. καὶ μὴ εὑροῦσαι τὸ σῶμα αὐτοῦ, ἦλθον λέγουσαι καὶ ὀπτασίαν ἀγγέλων
ἑωρακέναι, οἳ λέγουσιν αὐτὸν ζῇν.
Gr-East 23. καὶ μὴ εὑροῦσαι τὸ σῶμα αὐτοῦ ἦλθον λέγουσαι καὶ ὀπτασίαν ἀγγέλων
ἑωρακέναι, οἳ λέγουσιν αὐτὸν ζῆν.
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TKIS 23 eivätkä löytäneet Hänen ruumistaan, ja tulivat ja sanoivat myös nähneensä
*ilmestyksessä enkelejä*, jotka sanoivat Hänen elävän.
FiSTLK2017 23. eivätkä löytäneet hänen ruumistaan, ja tulivat ja sanoivat myös nähneensä
enkelinäyn, ja enkelit olivat sanoneet hänen elävän.
Biblia1776 23. Ja kuin ei löytäneet hänen ruumistansa, tulivat he ja sanoivat, että he enkeleinkin
näyn nähneet olivat, jotka sanoivat hänen elävän.
CPR1642 23. Tulit he ja sanoit: että he Engelingin näyn nähnet olit jotca sanoit hänen eläwän.
UT1548 23. he tulit ia sanoit/ ette he mös olit Engelin näghyn nähnyet/ iotca sanoit henen eleuen.
he tulit ja sanoit/ että he myös olit enkelin näyn nähneet/ jotka sanoit hänen eläwän.
Ref2016NTSve 23. När de inte fann hans kropp, kom de och sa att de också hade sett en syn av
änglar, som sa att han lever.
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TR Scriverer 24. καὶ ἀπῆλθόν τινες τῶν σὺν ἡμῖν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ εὗρον οὕτω καθὼς
καὶ αἱ γυναῖκες εἶπον• αὐτὸν δὲ οὐκ εἶδον.
Gr-East 24. καὶ ἀπῆλθόν τινες τῶν σὺν ἡμῖν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ εὗρον οὕτω καθὼς καὶ
αἱ γυναῖκες εἶπον, αὐτὸν δὲ οὐκ εἶδον.
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TKIS 24 Muutamat niistä, jotka olivat kanssamme, menivät haudalle ja havaitsivat niin olevan
kuin naiset olivat sanoneet. Mutta Häntä he eivät nähneet."
FiSTLK2017 24. Muutamat niistä, jotka olivat kanssamme, menivät haudalle ja havaitsivat niin
olevan, kuin naiset olivat sanoneet, mutta häntä he eivät nähneet."
Biblia1776 24. Ja muutamat niistä, jotka meidän kanssamme olivat, menivät haudalle ja löysivät
niinkuin vaimot olivat sanoneet; mutta ei he häntä nähneet.
CPR1642 24. Ja muutamat meistä menit haudalle ja löysit nijncuin waimot olit sanonet mutta ei
he händä löynnet.
UT1548 24. Ja mutomat meiste menit Haudhalle/ ia leusit ninquin Waimot olit sanonut/ Mutta
eiuet he hende leunet.
Ja muutamat meistä menit haudalle/ ja löysit niinkuin waimot olit sanonut/ Mutta eiwät he häntä
löytäneet.
Ref2016NTSve 24. Och några av dem som var med oss gick till graven och fann (det) vara så
som kvinnorna hade sagt, men honom såg de inte.
25
TR Scriverer 25. καὶ αὐτὸς εἶπε πρὸς αὐτούς, Ὦ ἀνόητοι καὶ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ τοῦ
πιστεύειν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν οἱ προφῆται•
Gr-East 25. καὶ αὐτὸς εἶπε πρὸς αὐτούς· Ὦ ἀνόητοι καὶ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ τοῦ πιστεύειν
ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν οἱ προφῆται!
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TKIS 25 Niin Hän sanoi heille: "Oi te ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä uskomaan kaikkea,
mitä profeetat ovat puhuneet!
FiSTLK2017 25. Hän sanoi heille: "Oi, te ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä uskomaan kaiken
sen, minkä profeetat ovat puhuneet!
Biblia1776 25. Ja hän sanoi heille: oi te tomppelit ja hitaan sydämestä uskomaan niitä kaikkia,
mitä prophetat puhuneet ovat!
CPR1642 25. Ja hän sanoi heille: O te tompelit ja hitat sydämest uscoman nijtä caickia cuin
Prophetat puhunet owat.

UT1548 25. Ja hen sanoi heille/ O te tompelit ia hitaad sydhemest wscoman nijte caiki/ ioita
Prophetat puhunut ouat.
Ja hän sanoi heille/ Oi te tomppelit ja hitaat sydämestä uskomaan niitä kaikkia/ joita prophetat
puhunut owat.
Ref2016NTSve 25. Då sa han till dem: O, ni oförståndiga, så tröga ni är av hjärtat till att tro på allt
det som profeterna har sagt!
26
TR Scriverer 26. οὐχὶ ταῦτα ἔδει παθεῖν τὸν Χριστόν, καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ;
Gr-East 26. οὐχὶ ταῦτα ἔδει παθεῖν τὸν Χριστὸν καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ;
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TKIS 26 Eikö Kristuksen pitänyt tätä kärsiä ja mennä kirkkauteensa?"
FiSTLK2017 26. Eikö Kristuksen pitänyt tätä kärsimän ja menemän kirkkauteensa?"
Biblia1776 26. Eikö Kristuksen pitänyt näitä kärsimän ja kunniaansa käymän sisälle?
CPR1642 26. Eikö Christuxen pitänyt näitä kärsimän ja hänen cunniaans sisällekäymän.
UT1548 26. Eikö Christusen neite pitenyt kerssimen/ ia henen Cunnians sisellekieumen?
Eikö Kristuksen näitä pitänyt kärsimän/ ja hänen kunniaansa sisälle käymän?
Ref2016NTSve 26. Måste inte Kristus lida detta och så gå in i sin härlighet?
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TR Scriverer 27. καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ Μωσέως καὶ ἀπὸ πάντων τῶν προφητῶν,
διηρμήνευεν αὐτοῖς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς τὰ περὶ ἑαυτοῦ.
Gr-East 27. καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ Μωϋσέως καὶ ἀπὸ πάντων τῶν προφητῶν διερμήνευσεν
αὐτοῖς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς τὰ περὶ ἑαυτοῦ.
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TKIS 27 Ja alkaen Mooseksesta ja kaikista profeetoista Hän selitti heille sen, mikä kaikissa
kirjoituksissa koski Häntä.
FiSTLK2017 27. Hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli
kaikissa Kirjoituksissa sanottu.
Biblia1776 27. Ja hän rupesi Moseksesta ja kaikista prophetaista, ja selitti heille kirjoitukset, jotka
hänestä olivat.
CPR1642 27. Ja hän rupeis Mosexest ja caikist Prophetaist ja selitti heille caicki Kirjoituxet cuin
hänestä sanotut olit.
UT1548 27. Ja hen rupesi Mosesist/ ia caikist Prophetaist/ ia tulkitzi heille caiki Kirioituxet/ iotca
heneste sanotut olit.
ja hän rupesi Moseksesta/ ja kaikista prophetaista/ ja tulkitsi heille kaikki kirjoitukset/ jotka hänestä
sanotut olit.
Ref2016NTSve 27. Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem det
som gällde honom i alla Skrifterna.
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TR Scriverer 28. καὶ ἤγγισαν εἰς τὴν κώμην οὗ ἐπορεύοντο• καὶ αὐτὸς προσεποιεῖτο
πορρωτέρω πορεύεσθαι.
Gr-East 28. Καὶ ἤγγισαν εἰς τὴν κώμην οὗ ἐπορεύοντο, καὶ αὐτὸς προσεποιεῖτο
πορρωτέρω πορεύεσθαι·
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TKIS 28 Niin he lähestyivät kylää, jonne olivat matkalla. Ja Hän oli menevinään kauemmas.

FiSTLK2017 28. Kun he lähestyivät kylää, johon olivat menossa, niin hän oli kulkevinaan
edemmäksi.
Biblia1776 28. Ja he lähestyivät kylää, johonka he menivät, ja hän teetteli itsensä edemmä
käymään.
CPR1642 28. Ja he lähestyit kylä johonga he menit ja hän teetteli hänens edemmä käymän.
UT1548 28. Ja he lehestuit Kylä/ iohonga he menit/ ia hen teetteli henens edhemme kieumen.
Ja he lähestyit kylää/ johonka he menit/ ja hän teetteli
oli aikowinaan
hänens edemmä käymään.
Ref2016NTSve 28. Och de närmade sig byn, dit de var på väg, och han såg ut att vilja gå vidare.
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TR Scriverer 29. καὶ παρεβιάσαντο αὐτόν, λέγοντες, Μεῖνον μεθ’ ἡμῶν, ὅτι πρὸς ἑσπέραν
ἐστί, καὶ κέκλικεν ἡ ἡμέρα. καὶ εἰσῆλθε τοῦ μεῖναι σὺν αὐτοῖς.
Gr-East 29. καὶ παρεβιάσαντο αὐτὸν λέγοντες· Μεῖνον μεθ’ ἡμῶν, ὅτι πρὸς ἑσπέραν ἐστὶ
καὶ κέκλικεν ἡ ἡμέρα. καὶ εἰσῆλθε τοῦ μεῖναι σὺν αὐτοῖς.
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TKIS 29 Mutta he vaativat Häntä sanoen: "Jää luoksemme, sillä ilta joutuu ja päivä on [jo]
laskenut." Niin Hän meni sisään viipyäkseen heidän luonaan.
FiSTLK2017 29. Mutta he vaativat häntä sanoen: "Jää luoksemme, sillä on jo ilta ja päivä on jo
laskenut." Hän meni sisään ja jäi heidän luokseen.
Biblia1776 29. Ja he vaativat häntä, sanoen: ole meidän kanssamme, sillä ehtoo joutuu ja päivä
on laskenut; ja hän meni olemaan heidän kanssansa.
CPR1642 29. Ja he waadit händä ja sanoit: ole meidän cansam sillä ehto joutu ja päiwä on
laskenut ja hän meni oleman heidän cansans.

UT1548 29. Ja he wadhit henen/ ia sanoit/ Ole meiden cansam/ Sille ette Echto ioutu/ ia peiue
ombi laskenut. Ja hen siselmeni oleman heiden cansans.
Ja he waadit hänen/ ja sanoit/ Ole meidän kanssamme/ Sillä että ehtoo joutuu/ ja päiwä ompi
laskenut. Ja hän sisälle meni olemaan heidän kanssansa.
Ref2016NTSve 29. Men de bad honom enträget och sa: Bli kvar hos oss, för det går mot kvällen
och dagen är snart slut. Och han gick in för att stanna hos dem.
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TR Scriverer 30. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κατακλιθῆναι αὐτὸν μετ’ αὐτῶν, λαβὼν τὸν ἄρτον
εὐλόγησε, καὶ κλάσας ἐπεδίδου αὐτοῖς.
Gr-East 30. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κατακλιθῆναι αὐτὸν μετ’ αὐτῶν λαβὼν τὸν ἄρτον εὐλόγησε,
καὶ κλάσας ἐπεδίδου αὐτοῖς.
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TKIS 30 Tapahtui, kun Hän oli aterialla heidän kanssaan, että Hän otti leivän, siunasi, mursi ja
antoi heille.
FiSTLK2017 30. Tapahtui, kun hän oli aterialla heidän kanssaan, että hän otti leivän, siunasi,
mursi ja antoi heille.
Biblia1776 30. Ja tapahtui, kuin hän atrioitsi heidän kanssansa, otti hän leivän, kiitti, mursi ja antoi
heille.
CPR1642 30. Ja se tapahdui cosca hän atrioidzi heidän cansans otti hän leiwän kijtti mursi ja
andoi heille.
UT1548 30. Ja se tapactui/ quin hen atrioitzi heiden cansans/ Otti hen Leiuen/ kijtti/ mursi ia
annoi heille.
Ja se tapahtui/ kuin hän aterioitsi heidän kanssansa/ Otti hän leiwän/ kiitti/ mursi ja antoi heille.
Ref2016NTSve 30. Och det hände, (när) han låg till bords med dem, att han tog brödet, välsignade
och bröt (det) och gav dem.
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TR Scriverer 31. αὐτῶν δὲ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοί, καὶ ἐπέγνωσαν αὐτόν• καὶ αὐτὸς
ἄφαντος ἐγένετο ἀπ’ αὐτῶν.

Gr-East 31. αὐτῶν δὲ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ, καὶ ἐπέγνωσαν αὐτόν· καὶ αὐτὸς
ἄφαντος ἐγένετο ἀπ’ αὐτῶν.
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TKIS 31 Silloin heidän silmänsä aukesivat ja he tunsivat Hänet. Ja Hän katosi heidän näkyvistään.
FiSTLK2017 31. Heidän silmänsä aukenivat, ja he tunsivat hänet, ja hän katosi heidän
näkyvistään.
Biblia1776 31. Niin heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat hänen. Ja hän katosi heidän
edestänsä.
CPR1642 31. Nijn heidän silmäns aukenit ja he tunsit hänen. Ja hän catois heidän edestäns.
UT1548 31. Nin heiden silmens aukenit/ ia tunsit henen. Ja hen catois heien edestens.
Niin heidän silmänsä aukenit/ ja tunsit hänen. Ja hän katosi heidän edestänsä.
Ref2016NTSve 31. Då öppnades deras ögon så att de kände igen honom, och han försvann ur
deras åsyn.
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TR Scriverer 32. καὶ εἶπον πρὸς ἀλλήλους, Οὐχὶ ἡ καρδία ἡμῶν καιομένη ἦν ἐν ἡμῖν, ὡς
ἐλάλει ἡμῖν ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ ὡς διήνοιγεν ἡμῖν τὰς γραφάς;
Gr-East 32. καὶ εἶπον πρὸς ἀλλήλους· Οὐχὶ ἡ καρδία ἡμῶν καιομένη ἦν ἐν ἡμῖν, ὡς
ἐλάλει ἡμῖν ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ὡς διήνοιγεν ἡμῖν τὰς γραφάς;
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TKIS 32 Niin he sanoivat toisilleen: "Eikö sydämemme ollut meissä palava, kun Hän puhui meille
tiellä ja kun Hän avasi meille kirjoitukset?"
FiSTLK2017 32. He sanoivat toisilleen: "Eikö sydämemme ollut meissä palava, kun hän puhui
meille tiellä ja avasi meille Kirjoitukset?"
Biblia1776 32. Ja he sanoivat keskenänsä: eikö meidän sydämemme meissä palanut, kuin hän
tiellä meitä puhutteli ja selitti meille kirjoitukset?
CPR1642 32. Ja he sanoit keskenäns: eikö meidän sydämem meisä palanut cosca hän tiellä
meitä puhutteli ja selitti meille Kirjoituxet?
UT1548 32. Ja he sanoit keskene's/ Eikö meiden Sydhen meisse palanut coska hen Tielle meite
puhutteli/ ia auasi meille Kirioituxet?
Ja he sanoit keskenänsä/ Eikö meidän sydän meissä palanut koska hän tiellä meitä puhutteli/ ja
awasi meille kirjoitukset?
Ref2016NTSve 32. Och de sa till varandra: Var inte våra hjärtan brinnande i oss när han talade
med oss på vägen och uttydde Skrifterna för oss?
33
TR Scriverer 33. καὶ ἀναστάντες αὐτῇ τῇ ὥρᾳ, ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλήμ, καὶ εὗρον
συνηθροισμένους τοὺς ἕνδεκα καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς,
Gr-East 33. Καὶ ἀναστάντες αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ εὗρον
συνηθροισμένους τοὺς ἕνδεκα καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς,
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TKIS 33 He nousivat sillä hetkellä ja palasivat Jerusalemiin. Ja he tapasivat ne yksitoista
kokoontuneina ja ne, jotka olivat heidän kanssaan.
FiSTLK2017 33. He nousivat sillä hetkellä ja palasivat Jerusalemiin ja tapasivat ne yksitoista
kokoontuneina ja ne, jotka olivat heidän kanssaan.

Biblia1776 33. Ja he nousivat sillä hetkellä ja palasivat Jerusalemiin, ja löysivät ne
yksitoistakymmentä koossa ja ne, jotka niiden kanssa olivat,
CPR1642 33. Ja he nousit sillä hetkellä ja palaisit Jerusalemijn ja löysit ne yxitoistakymmendä
coosta ja ne jotca nijden cansa olit:
UT1548 33. Ja he ylesnousit saman hetken ia palasit Jerusalemin/ ia leusit ne yxitoistakymende
cootudh/ ia ne iotca ninen cansa olit/
Ja he ylösnousit saman hetken ja palasit Jerusalemiin/ ja löysit ne yksitoista kymmentä kootut/ ja
ne jotka niiden kanssa olit/
Ref2016NTSve 33. Och i samma stund bröt de upp och vände tillbaka till Jerusalem och (de) fann
de elva och de som var församlade med dem,
34 TR Scriverer 34. λέγοντας, ὅτι Ἠγέρθη ὀ Κύριος ὄντως, καὶ ὤφθη Σίμωνι.
Gr-East 34. λέγοντας ὅτι ἠγέρθη ὁ Κύριος ὄντως καὶ ὤφθη Σίμωνι.
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TKIS 34 Nämä sanoivat: "Herra on totisesti herännyt eloon ja on ilmestynyt Simonille."
FiSTLK2017 34. He sanoivat: "Herra on totisesti noussut ylös ja on ilmestynyt Simonille."
Biblia1776 34. Jotka sanoivat: Herra on totisesti noussut ylös ja ilmaantui Simonille.
CPR1642 34. Jotca sanoit: HERra on totisest ylösnosnut ja ilmannui Simonille.
UT1548 34. Jotca sanoit/ HERRA on totisesta ylesnosnut/ ia Simonalle ilmaunsi.
Jotka sanoit/ HERRA on totisesti ylösnoussut/ ja Simonille ilmaantui.
Ref2016NTSve 34. vilka sa: Herren har verkligen uppstått och har visat sig för Simon.
35
TR Scriverer 35. καὶ αὐτοὶ ἐξηγοῦντο τὰ ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ ὡς ἐγνώσθη αὐτοῖς ἐν τῇ κλάσει
τοῦ ἄρτου.
Gr-East 35. καὶ αὐτοὶ ἐξηγοῦντο τὰ ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ὡς ἐγνώσθη αὐτοῖς ἐν τῇ κλάσει τοῦ
ἄρτου.
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TKIS 35 He taas kertoivat, mitä oli tapahtunut tiellä ja kuinka he olivat tunteneet Hänet leivän
murtamisesta.
FiSTLK2017 35. He kertoivat, mitä oli tapahtunut tiellä ja kuinka he olivat tunteneet hänet, kun
hän mursi leivän.
Biblia1776 35. Ja he juttelivat heille, mitä tiellä tapahtunut oli, ja kuinka hän heiltä oli tuttu leivän
murtamisessa.
CPR1642 35. Ja he juttelit heille mitä tiellä tapahtunut oli ja cuinga hän heildä oli tuttu leiwän
murtamisesta.
UT1548 35. Ja he iuttelit heille mite Tielle tapactanut oli/ ia quinga hen heilde tuttu oli sijte Leiuen
murtamisesta.
Ja he juttelit heille mitä tiellä tapahtunut oli/ ja kuinka hän heiltä tuttu oli siitä leiwän murtamisesta.
Ref2016NTSve 35. Då berättade de vad som hade hänt på vägen, och hur han blev igenkänd av
dem när han bröt brödet.
36
TR Scriverer 36. Ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων, αὐτὸς ὁ Ἰησοῦς ἔστη ἐν μέσῳ αὐτῶν, καὶ
λέγει αὐτοῖς, Εἰρήνη ὑμῖν.
Gr-East 36. Ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων αὐτὸς ὁ Ἰησοῦς ἔστη ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ λέγει
αὐτοῖς· Εἰρήνη ὑμῖν.
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TKIS 36 Heidän tätä puhuessaan Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi heille: "Rauha
teille!"

FiSTLK2017 36. Mutta heidän tätä puhuessaan Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi
heille: "Rauha teille!"
Biblia1776 36. Mutta kuin he näitä puhuivat, seisoi itse Jesus heidän keskellänsä ja sanoi heille:
rauha olkoon teille!
CPR1642 36. COsca he näistä puhuit seisoi Jesus heidän keskelläns ja sanoi heille: rauha olcon
teille.
UT1548 36. Coska he nyt neiste puhuit/ seisoi itze Iesus heiden keskelle's/ ia sanoi heille/ Rauha
olcon teille.
Koska he nyt näistä puhuit/ seisoi itse Jesus heidän keskellänsä/ ja sanoi heille/ Rauha olkoon
teille.
Ref2016NTSve 36. Och medan de talade om detta, stod Jesus själv mitt ibland dem och sa till
dem: Frid (vare) med er.
37 TR Scriverer 37. πτοηθέντες δὲ καὶ ἔμφοβοι γενόμενοι ἐδόκουν πνεῦμα θεωρεῖν.
Gr-East 37. πτοηθέντες δὲ καὶ ἔμφοβοι γενόμενοι ἐδόκουν πνεῦμα θεωρεῖν.
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TKIS 37 He säikähtyivät ja joutuivat pelon valtaan luullen näkevänsä hengen.
FiSTLK2017 37. Heidät valtasi säikähdys ja pelko, ja he luulivat näkevänsä hengen.
Biblia1776 37. Niin he hämmästyivät ja peljästyivät, ja luulivat näkevänsä hengen.
CPR1642 37. Nijn he hämmästyit ja pelkäisit ja luulit hengen näkewäns.
UT1548 37. Nin he hemmestuit/ ia pelkesit/ lwlit Hengen näkeuens.
Niin he hämmästyit/ ja pelkäsit/ luulit hengen näkewänsä.
Ref2016NTSve 37. Men de blev förskräckta och greps av fruktan, de trodde att de såg en ande.
38
TR Scriverer 38. καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τί τεταραγμένοι ἐστέ, καὶ διατί διαλογισμοὶ
ἀναβαίνουσιν ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν;
Gr-East 38. καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Τί τεταραγμένοι ἐστέ, καὶ διατί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν
ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν;
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TKIS 38 Mutta Hän sanoi heille: "Miksi olette hämmästyneet ja miksi nousee epäilyksiä
sydämeenne?
FiSTLK2017 38. Mutta hän sanoi heille: "Miksi olette hämmästyneet, ja miksi nousee sellaisia
ajatuksia sydämiinne?
Biblia1776 38. Ja hän sanoi heille: mitä te pelkäätte? ja miksi senkaltaiset ajatukset tulevat
sydämeenne?
CPR1642 38. Ja hän sanoi heille: mitä te pelkätte? Ja mixi sencaltaiset ajatuxet tulewat teidän
sydämeen?
UT1548 38. Ja hen sanoi heille/ Mite te nin pelkette? Ja mixi sencaltaiset aiatoxet tuleuat teiden
Sydhemeen?
Ja hän sanoi heille/ Mitä te niin pelkäätte? Ja miksi senkaltaiset ajatukset tulewat teidän
sydämeen?
Ref2016NTSve 38. Då sa han till dem: Varför är ni förskräckta? Och varför låter ni tvivel stiga upp
i era hjärtan?
39
TR Scriverer 39. ἴδετε τὰς χεῖράς μου καὶ τοὺς πόδας μου, ὅτι αὐτὸς ἐγώ εἰμι•

ψηλαφήσατέ με καὶ ἴδετε, ὅτι πνεῦμα σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει, καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε
ἔχοντα.
Gr-East 39. ἴδετε τὰς χεῖράς μου καὶ τοὺς πόδας μου, ὅτι αὐτὸς ἐγώ εἰμι· ψηλαφήσατέ με
καὶ ἴδετε, ὅτι πνεῦμα σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα.
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TKIS 39 Katsokaa käsiäni ja jalkojani, että Minä itse olen. Kosketelkaa minua ja katsokaa, sillä ei
hengellä ole lihaa ja luita niin kuin näette minulla olevan."
FiSTLK2017 39. Katsokaa käsiäni ja jalkojani ja nähkää, että minä itse [tässä] olen. Kosketelkaa
minua ja katsokaa, sillä ei hengellä ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minulla olevan."
Biblia1776 39. Katsokaat käsiäni ja jalkojani, että minä itse olen: ruvetkaat minuun ja katsokaat;
sillä ei hengellä ole lihaa eikä luita, niinkuin näette minulla olevan.
CPR1642 39. Cadzocat minun käsiäni ja jalcojani että minä idze olen ruwetcat minuun ja
cadzocat: sillä ei hengellä ole liha eikä luita nijncuin te näettä minulla olewan.
UT1548 39. Catzocat minun käsieni ia Jalcoiani/ ette mine se itze olen/ Ruuetkat minuun ia
catzocat/ Sille ettei Hengelle ole Liha eike luita/ ninquin te näet minulla oleua'.
Katsokaat minun käsiäni ja jalkojani/ että minä se itse olen/ Ruwetkaat minuun ja katsokaat/ Sillä
ettei hengellä ole lihaa eikä luita/ niinkuin te näet minulla olewan.
Ref2016NTSve 39. Se mina händer och mina fötter, att det är jag själv. Rör vid mig och se, för en
ande har inte kött och ben, som ni ser att jag har.
40 TR Scriverer 40. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐπέδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας.
Gr-East 40. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐπέδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας.
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TKIS 40 Tämän sanottuaan Hän näytti heille kätensä ja jalkansa.
FiSTLK2017 40. Tämän sanottuaan hän näytti heille kätensä ja jalkansa.
Biblia1776 40. Ja kuin hän nämät sanonut oli, osoitti hän heille kätensä ja jalkansa.
CPR1642 40. Ja cuin hän nämät sanonut oli: osotti hän heille kätens ja jalcans.
UT1548 40. Ja quin hen nämet sanoi/ Osotti hen heille Kätens ia Jalcans.
Ja kuin hän nämät sanoi/ Osoitti hän heille kätensä ja jalkansa.
Ref2016NTSve 40. Och när han hade sagt detta, visade han dem (sina) händer och fötter.

41
TR Scriverer 41. ἔτι δὲ ἀπιστούντων αὐτῶν ἀπὸ τῆς χαρᾶς καὶ θαυμαζόντων, εἶπεν
αὐτοῖς, Ἔχετέ τι βρώσιμον ἐνθάδε;
Gr-East 41. ἔτι δὲ ἀπιστούντων αὐτῶν ἀπὸ τῆς χαρᾶς καὶ θαυμαζόντων εἶπεν αὐτοῖς·
Ἔχετέ τι βρώσιμον ἐνθάδε;
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Hän sanoi heille onko teillä jotain syötävää täällä
TKIS 41 Mutta kun he ilon vuoksi eivät vielä uskoneet, vaan ihmettelivät, sanoi Hän heille "Onko
teillä täällä jotain syötävää'?"
FiSTLK2017 41. Mutta kun he eivät vielä uskoneet, ilon tähden, vaan ihmettelivät, hän sanoi heille:
"Onko teillä täällä jotakin syötävää?"
Biblia1776 41. Mutta koska ei he vielä uskoneet ilon tähden, vaan ihmettelivät, sanoi hän heille:
onko teillä tässä mitään syötävää?
CPR1642 41. Mutta cosca ei he wieläkän usconet ilon tähden waan ihmettelit sanoi hän heille:
Ongo teillä täsä mitän syötäwätä?
UT1548 41. Mutta coska he ei wiele wskoneet ilon tedhen/ waan ihmettelit/ sanoi hen heille/
Ongo teille miten tesse söteuetä?
Mutta koska he ei wielä uskoneet ilon tähden/ waan ihmettelit/ sanoi hän heille/ Onko teillä mitään
tässä syötäwätä?
Ref2016NTSve 41. När de på grund av glädje och förundran fortfarande inte trodde, sa han till
dem: Har ni något att äta här?
42 TR Scriverer 42. οἱ δὲ ἐπέδωκαν αὐτῷ ἰχθύος ὀπτοῦ μέρος, καὶ ἀπὸ μελισσίου κηρίου.
Gr-East 42. οἱ δὲ ἐπέδωκαν αὐτῷ ἰχθύος ὀπτοῦ μέρος καὶ ἀπὸ μελισσίου κηρίου,
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TKIS 42 Niin he antoivat Hänelle palasen paistettua kalaa (ja mehiläisen hunajakakkua).
FiSTLK2017 42. He antoivat hänelle palan paistettua kalaa.
Biblia1776 42. Niin he panivat hänen eteensä kappaleen paistettua kalaa ja vähän kimalaisen
hunajaa.
CPR1642 42. Ja he panit hänen eteens cappalen paistettua cala ja wähän kimalaisen hunajata.
UT1548 42. Ja he panit henen etens Cappalen paistetu Cala/ ia iotain Kimalais honaiata.
Ja he panit hänen eteensä kappaleen paistettua kalaa/ ja jotain kimalaishunajata.
Ref2016NTSve 42. Då gav de honom en bit stekt fisk och en bit honungskaka.
43 TR Scriverer 43. καὶ λαβὼν ἐνώπιον αὐτῶν ἔφαγεν.
Gr-East 43. καὶ λαβὼν ἐνώπιον αὐτῶν ἔφαγεν.
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Hän otti sen edessään heidän syöden/ syöden heidän edessään
TKIS 43 Hän otti ja söi heidän nähtensä.
FiSTLK2017 43. Hän otti sen ja söi heidän nähtensä.
Biblia1776 43. Ja hän otti sen ja söi heidän nähtensä.
CPR1642 43. Ja hän otti sen ja söi heidän nähtens.
UT1548 43. Ja hen otti sen/ ia söi heiden nähdens.
Ja hän otti sen/ ja söi heidän nähtensä.
Ref2016NTSve 43. Och han tog och åt (det) inför deras ögon.

44
TR Scriverer 44. Εἶπε δὲ αὐτοῖς, Οὗτοι οἱ λόγοι, οὓς ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς ἔτι ὢν σὺν ὑμῖν,

ὅτι δεῖ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ Μωσέως καὶ προφήταις καὶ
ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ.
Gr-East 44. εἶπε δὲ αὐτοῖς· Οὗτοι οἱ λόγοι οὓς ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς ἔτι ὢν σὺν ὑμῖν, ὅτι

δεῖ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ Μωϋσέως καὶ προφήταις καὶ
ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ.
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TKIS 44 Sitten Hän sanoi heille: "Nämä ovat sanat, jotka puhuin teille, kun olin vielä kanssanne:
Kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja
psalmeissa.”
FiSTLK2017 44. Hän sanoi heille: "Tätä tarkoittivat minun sanani, jotka puhuin teille ollessani vielä
kanssanne, että kaiken pitää käydä toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen Laissa ja
Profeetoissa ja Psalmeissa."
Biblia1776 44. Niin hän sanoi heille: nämät ovat ne sanat, jotka minä puhuin teille, kuin minä vielä
tiedän kanssanne olin; sillä kaikki pitää täytettämän, mitä kirjoitettu on Moseksen laissa ja
prophetaissa ja psalmeissa minusta.
CPR1642 44. NIin hän sanoi heille: nämät owat ne sanat cuin minä puhuin teille cosca minä wielä
teidän cansanne olin Sillä caicki pitä täytettämän mitä kirjoitettu on Mosexen Lais ja Prophetais
ja Psalmeis minusta.
UT1548 44. Nin sanoi hen heille/ Näme ouat ne Sanat/ iotca mine puhuin teille/ coska mine wiele
teiden cansan olin/ Sille ette caiki piti teutettemen/ mite kirioitettu on Mosesen Lais/ ia
Prophetis/ ia Psalmis minusta.
Niin sanoi hän heille/ Nämä owat ne sanat/ jotka minä puhuin teille/ koska minä wielä teidän
kanssan olin/ Sillä että kaikki piti täytettämän/ mitä kirjoitettu on Moseksen laissa/ ja prophetissa/
ja psalmissa minusta.
Ref2016NTSve 44. Sedan sa han till dem: Detta (är) de ord som jag sa till er, medan jag
fortfarande var hos er, att allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag och (i) profeterna

och (i) psalmerna.
45 TR Scriverer 45. τότε διήνοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν, τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς•
Gr-East 45. τότε διήνοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς,
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TKIS 45 Silloin Hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään Kirjoitukset.
FiSTLK2017 45. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään Kirjoitukset.
Biblia1776 45. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä, kirjoituksia ymmärtämään,
CPR1642 45. Silloin hän awais heidän ymmärryxens Kirjoituxia ymmärtämän ja sanoi heille:
UT1548 45. Silloin hen auasi heiden ymmerdhyxens/ ette heiden piti ymmertemen kirioituxet/ ia
sanoi heille/
Silloin hän awasi heidän ymmärryksensä/ että heidän piti ymmärtämän kirjoitukset/ ja sanoi heille/
Ref2016NTSve 45. Då öppnade han deras sinnen, så att (de) förstod Skrifterna.
46
TR Scriverer 46. καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὅτι Οὕτω γέγραπται, καὶ οὕτως ἔδει παθεῖν τὸν
Χριστόν, καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ,
Gr-East 46. καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὅτι Οὕτω γέγραπται καὶ οὕτως ἔδει παθεῖν τὸν Χριστὸν καὶ
ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ,
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G2532 G2036
G846 G3754 G3779 G1125
ja
näin
niin
piti
kärsiä
Hän sanoi heille että
on kirjoitettu ja

Χριστόν

καὶ

ἀναστῆναι ἐκ

νεκρῶν

τῇ

τρίτῃ

tritē
Christon
kai
nekrōn
tē
anastēnai ek
G1537 G3498
G5547
G2532 G450
G3588 G5154
nousta ylös
kuolleista
kolmantena
Kristuksen/ Kristuksen piti kärsiä ja

ἡμέρᾳ

hēmera
G2250
päivänä
TKIS 46 Ja Hän sanoi heille: ”Niin on kirjoitettu ja niin Kristuksen piti kärsiä ja nousta kuolleista
kolmantena päivänä,

FiSTLK2017 46. Hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, ja näin Kristuksen piti kärsiä ja kolmantena
päivänä nousta kuolleista,
Biblia1776 46. Ja sanoi heille: niin on kirjoitettu, ja niin tuli Kristuksen kärsiä ja nousta kuolleista
kolmantena päivänä,
CPR1642 46. Nijn on kirjoitettu ja näin tuli Christuxen kärsiä ja ylösnosta cuolluista colmandena
päiwänä.
UT1548 46. Nin on kirioitettu/ ia nein tuli Christusen kerssie/ ia ylesnouseman Coolluista
colma'na peiuen/
Niin on kirjoitettu/ ja näin tuli Kristuksen kärsiä/ ja ylösnouseman kuolleista kolmantena päiwän/
Ref2016NTSve 46. Och han sa till dem: Så står det skrivet, och därför var det nödvändigt att
Kristus skulle lida och på tredje dagen uppstå från de döda,
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TR Scriverer 47. καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοιαν καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν

εἰς πάντα τὰ ἔθνη, ἀρξάμενον ἀπὸ Ἰερουσαλήμ
Gr-East 47. καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοιαν καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς
πάντα τὰ ἔθνη, ἀρξάμενον ἀπὸ Ἱερουσαλήμ.

καὶ

κηρυχθῆναι

ἐπὶ

τῷ

ὀνόματι

αὐτοῦ μετάνοιαν

καὶ

ἄφεσιν

kai
kērychthēnai epi
tō
onomati autou metanoian
kai
afesin
G1909 G3588 G3686
G846 G3341
G2532 G859
G2532 G2784
ja
on julistettava
anteeksiantoa
nimessään Hänen mielenmuutosta ja

ἁμαρτιῶν εἰς

πάντα τὰ

ἔθνη

ἀρξάμενον ἀπὸ Ἰερουσαλήμ

panta ta
ethnē
arksamenon apo Ierousalēm
hamartiōn eis
G266
G1519 G3956 G3588 G1484 G756
G575 G2419
syntien
kaikille
Jerusalemista
kansoille alkaen
TKIS 47 ja Hänen nimessään on saarnattava mielenmuutosta ja syntien anteeksi antamista
kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista.
FiSTLK2017 47. ja että mielenmuutosta syntien anteeksiantamiseksi on saarnattava hänen
nimessään kaikille kansoille alkaen Jerusalemista.
Biblia1776 47. Ja saarnattaman hänen nimeensä parannusta ja syntein anteeksi antamusta
kaikissa kansoissa, ruveten Jerusalemista.
CPR1642 47. Ja että hänen Nimeens piti parannusta saarnattaman ja syndein andexiandamusta
caikis Canssois ruweten Jerusalemist.
UT1548 47. ia sarnattaman henen Nimeens Paranusta/ ia Syndein andexiandamusta caikis
Canssois/ ruueten Jerusalemist.
ja saarnattaman hänen nimeensä parannusta/ ja syntein anteeksiantamusta kaikissa kansoissa/
ruweten Jerusalemista.

Ref2016NTSve 47. och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för
alla folk, med början i Jerusalem.
48 TR Scriverer 48. ὑμεῖς δὲ ἐστε μάρτυρες τούτων.
Gr-East 48. ὑμεῖς δέ ἐστε μάρτυρες τούτων.

ὑμεῖς

δὲ

ἐστε

μάρτυρες τούτων

hymeis de
este
martyres toutōn
G5130
G5210 G1161 G2075 G3144
ja te
olette todistajia tämän
TKIS 48 Ja te olette tämän todistajat.

FiSTLK2017 48. Te olette tämän todistajat.
Biblia1776 48. Mutta te olette näiden todistajat.
CPR1642 48. Mutta te oletta caickein näiden todistajat.
UT1548 48. Mutta te oletta caikein neinen Todhistaijat.
Mutta te olette kaikkein näiden todistajat.
Ref2016NTSve 48. Och ni är vittnen till detta.
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TR Scriverer 49. καὶ ἰδού, ἐγὼ ἀποστέλλω τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός μου ἐφ’ ὑμᾶς• ὑμεῖς
δὲ καθίσατε ἐν τῇ πόλει Ἰερουσαλήμ, ἕως οὗ ἐνδύσησθε δύναμιν ἐξ ὕψους.
Gr-East 49. καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός μου ἐφ’ ὑμᾶς· ὑμεῖς δὲ
καθίσατε ἐν τῇ πόλει Ἱερουσαλήμ ἕως οὗ ἐνδύσησθε δύναμιν ἐξ ὕψους.

καὶ

ἰδού

ἐγὼ

ἀποστέλλω τὴν

kai
idou
egō
apostellō
G2532 G2400 G1473 G649
ja
katso minä lähetän

ὑμεῖς

δὲ

καθίσατε ἐν

ἐπαγγελίαν τοῦ

Πατρός μου

tēn
epangelian tou
Patros
G3588 G1860
G3588 G3962
mitä on luvannut
Isäni

τῇ

πόλει

ἐφ’

ὑμᾶς·

hymas
mou ef
G3450 G1909 G5209
minun

Ἰερουσαλήμ

hymeis de
tē
polei
Ierousalēm
kathisate en
G5210 G1161 G2523
G1722 G3588 G4172
G2419
teille
mutta pysykää
kaupungissa Jerusalemin/ Jerusalemin kaupungissa

ἕως

οὗ

ἐνδύσησθε

δύναμιν ἐξ

ὕψους

eōs
endysēsthe dynamin eks
hypsous
hou
G2193
G1411 G1537 G5311
G3739 G1746
korkeudesta
niinkauan kuin
teille puetaan voima
TKIS 49 Katso, lähetän teille sen, minkä Isäni on luvannut. Mutta pysykää (Jerusalemin)
kaupungissa, kunnes päällenne puetaan voima korkeudesta.”

FiSTLK2017 49. Katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut. Mutta te pysykää
tässä kaupungissa, Jerusalemissa, kunnes päällenne puetaan voima korkeudesta."
Biblia1776 49. Ja katso, minä lähetän minun Isäni lupauksen teidän päällenne. Mutta te olkaat
Jerusalemissa siihenasti kuin te puetetaan voimalla korkeudesta.
CPR1642 49. Ja cadzo minä lähetän minun Isäni lupauxen teidän päällen. Mutta teidän pitä
oleman Jerusalemis sijhenasti cuin te puetetan woimalla corkeudesta.
UT1548 49. Ja catzo/ mine leheten minun Isen Lupauxen teiden pälen. Mutta teiden pite oleman
Jerusalemis/ sihenasti ette te pughetetan auwlla Corckialda.
Ja katso/ minä lähetän minun Isän lupauksen teidän päällen. Mutta teidän pitää oleman
Jerusalemissa/ siihen asti että te puetetaan awulla korkealta.
Ref2016NTSve 49. Och se, jag ska sända löftet från min Fader över er. Men ni ska stanna kvar i
staden Jerusalem, tills ni blir beklädda med kraft från höjden.
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TR Scriverer 50. Ἐξήγαγε δὲ αὐτοὺς ἔξω ἕως εἰς Βηθανίαν• καὶ ἐπάρας τὰς χεῖρας αὐτοῦ
εὐλόγησεν αὐτούς.
Gr-East 50. Ἐξήγαγε δὲ αὐτοὺς ἔξω ἕως εἰς Βηθανίαν, καὶ ἐπάρας τὰς χεῖρας αὐτοῦ
εὐλόγησεν αὐτούς.

ἐξήγαγε

δὲ

αὐτοὺς ἔξω

ἕως

εἰς

Βηθανίαν· καὶ

ἐπάρας

eksēgage de
eis
eparas
Bēthanian kai
autous eksō eōs
G1161 G846 G1854 G2193 G1519
G1806
G963
G2532 G1869
ja Hän vei
asti
Betaniaan/ Betaniaan asti
nostaen
heidät pois
ja

τὰς

χεῖρας αὐτοῦ εὐλόγησεν αὐτούς

tas
cheiras autou eulogēsen autous
G846
G3588 G5495 G846 G2127
heidät
kätensä Hän siunasi

TKIS 50 Sitten Hän vei heidät pois Betaniaan saakka ja nosti kätensä ja siunasi heidät.
FiSTLK2017 50. Hän vei heidät pois, ulkopuolelle Betaniaan asti, nosti kätensä ja siunasi heidät.
Biblia1776 50. Niin hän vei heidät ulos hamaan Betaniaan, ja nosti kätensä ja siunasi heitä.
CPR1642 50. Nijn hän wei heidän haman Bethanian nosti kätens ja siunais heitä.
UT1548 50. Nin hen wloswei heien haman Bethanian/ ia ylesnosti Kätens/ ia siugnasi heite.
Niin hän ulos wei heidän hamaan Bethaniaan/ ja ylös nosti kätensä/ ja siunasi heitä.
Ref2016NTSve 50. Sedan förde han dem ut ända till Betania, och där lyfte han upp sina händer
och välsignade dem.
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TR Scriverer 51. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτούς, διέστη ἀπ’ αὐτῶν, καὶ
ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρανόν.
Gr-East 51. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτοὺς διέστη ἀπ’ αὐτῶν καὶ ἀνεφέρετο εἰς
τὸν οὐρανόν.

καὶ

ἐγένετο ἐν

τῷ

εὐλογεῖν

αὐτὸν αὐτούς διέστη ἀπ’

αὐτῶν καὶ

kai
egeneto en
tō
eulogein
auton autous diestē ap
autōn kai
G846 G846 G1339 G575 G846 G2532
G2532 G1096 G1722 G3588 G2127
ja
tapahtui
heistä ja
siunattuaan Hän heidät erkani

ἀνεφέρετο εἰς

τὸν

οὐρανόν

ouranon
ton
anefereto eis
G1519 G3588 G3772
G399
taivaaseen
nousi ylös
TKIS 51 Ja tapahtui, että Hän siunatessaan heitä erkani heistä, ja Hänet otettiin ylös taivaaseen.
FiSTLK2017 51. Tapahtui, että hän siunatessaan heitä loittoni heistä, ja hänet otettiin ylös
taivaaseen.
Biblia1776 51. Ja tapahtui, kuin hän heitä siunannut oli, erkani hän heistä ja meni ylös taivaasen.
CPR1642 51. Ja se tapahdui cosca hän heitä siunannut oli ercani hän heistä ja meni ylös
Taiwasen.
UT1548 51. Ja se tapactui/ coska hen siugnanut oli heite/ erkani hen heiste/ ia ylesmeni
Taiuasen.
Ja se tapahtui/ koska hän siunannut oli heitä/ erkani hän heistä/ ja ylös meni taiwaaseen.
Ref2016NTSve 51. Och det hände medan han välsignade dem, att han skildes från dem och lyftes
upp till himlen.
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TR Scriverer 52. καὶ αὐτοὶ προσκυνήσαντες αὐτόν, ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλὴμ μετὰ
χαρᾶς μεγάλης•
Gr-East 52. καὶ αὐτοὶ προσκυνήσαντες αὐτὸν ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ μετὰ χαρᾶς
μεγάλης,

καὶ

αὐτοὶ προσκυνήσαντες αὐτόν ὑπέστρεψαν εἰς

kai
autoi proskynēsantes
G2532 G846 G4352
ja
he
palvoivat

Ἰερουσαλὴμ μετὰ

χαρᾶς

auton hypestrepsan eis
Ierousalēm meta charas
G1519 G2419
G846 G5290
G3326 G5479
ilon
Häntä palaten
Jerusalemiin kera

μεγάλης·

megalēs
G3173
suuren/ suuren ilon kera
TKIS 52 Ja he palvoivat Häntä ja palasivat Jerusalemiin suuresti iloiten.
FiSTLK2017 52. He kumarsivat häntä ja palasivat Jerusalemiin suuresti iloiten.
Biblia1776 52. Mutta kuin he häntä kumartaneet ja rukoilleet olivat, palasivat he Jerusalemiin
suurella ilolla,
CPR1642 52. Cosca he händä cumartanet olit palaisit he Jerusalemijn suurella ilolla.
UT1548 52. Nin coska he hende cumartanut olit/ palasit he Jerusalemin swren ilon cansa/
Niin koska he häntä kumartanut olit/ palasit he Jerusalemin suuren ilon kanssa/
Ref2016NTSve 52. Och de tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem med stor glädje.
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TR Scriverer 53. καὶ ἦσαν δια παντὸς ἐν τῷ ἱερῷ, αἰνοῦντες καὶ εὐλογοῦντες τὸν Θεόν.
Ἀμήν.
Gr-East 53. καὶ ἦσαν διὰ παντὸς ἐν τῷ ἱερῷ αἰνοῦντες καὶ εὐλογοῦντες τὸν Θεόν. Ἀμήν.

καὶ

ἦσαν

δια παντὸς ἐν

kai
ēsan
dia pantos
G2532 G2258 G1275
ja
he olivat jatkuvasti

Θεόν

τῷ

ἱερῷ

αἰνοῦντες καὶ

εὐλογοῦντες τὸν

tō
hierō
en
ainountes kai
eulogountes ton
G3588
G1722 G3588 G2411
G134
G2532 G2127
ja
ylistäen
pyhäkössä kiittäen

Ἀμήν

Theon Amēn
G2316 G281
Jumalaa Amen
TKIS 53 Ja he olivat alati pyhäkössä (kiittäen ja) ylistäen Jumalaa. (Aamen.)
FiSTLK2017 53. He olivat alati pyhäkössä kiittäen ja ylistäen Jumalaa. Aamen.
Biblia1776 53. Ja olivat aina templissä, kiittivät ja kunnioittivat Jumalaa. Amen!
CPR1642 53. Ja olit aina Templis kijttämäs ja cunnioittamas Jumalata.
UT1548 53. ia olit aina Templis/ kijttedhen ia cunnioittain Jumalata.
ja olit aina templissä/ kiittäen ja kunnioittain Jumalata.
Ref2016NTSve 53. Och de var ständigt i templet och prisade och lovade Gud. Amen.

