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Sisältää:
Westcottin ja Hortin kreikkalaisen pohjatekstin (1881 laitos)

Vartiotorni-Seuran engl. sana-sanainen käännös kreikasta (1969)
Vartiotorni-Seuran engl. Uuden maailman käännöksen (1984 tark. laitos)

NWT - The New World Translation of the Holy Scriptures (2013 tark. laitos)

"   Vartiotorni-Seura lisää Raamatun tekstiin sanoja, joita ei esiinny alkuperäisissä 
Kreikkalaisessa pohjatekstissä. Nämä sanat on merkitty vuoden 1969 engl. 
kieliseen käännökseen, sekä vuoden 1984 engl. tarkistettuun laitokseen 
yksinkertaisilla [ ] hakasulkeilla. Kaksinkertaisilla [[ ]] hakasulkeilla on esitetty 
sanat, jotka esiintyvät pohjatekstissä, mutta joiden katsotaan olevan lisäystä, 
koska ne eivät esiinny kaikissa tai joissain vanhimmissa käsikirjoituksissa.

    Uuden maailman käännöksen raamatunkäännöskomitea on tehnyt linjauksen, 
että vuoden 2013 englanninkieliseen, tarkistettuun laitokseen he päättivät 
sisällytää lähes kaikki nämä alunperin lisätyt sanat (merk. yksinkertaisilla [ ] 
hakasulkeilla), mutta ilman hakasulkeita. Näin tekemällä he eivät missään 
kertoneet, että nuo sanat eivät alunperinkään kuuluneet Raamatun tekstiin, vaan 
ne olivat lisäystä.

    Alla olevaan taulukkoon on merkitty punaisella, milloin tällainen muutos on 
tehty ensin lisäämällä sana ja sitten poistamalla hakasulkeet. Joskus he ovat myös 
päättäneet poistaa kokonaan alunperin lisäämänsä sanan. Tarkastelemalla 
huolellisesti Uuden maailman käännöksen eri versioita, voi huomata, että vuosien 
aikana tekstissä tapahtuu paljon muutoksia.

    On myös huomionarvoista, ettei suomenkielisissä Uuden maailman käännöksen 
1995 laitoksessa eikä viitelaitoksessa (2008) ole huomioitu näitä hakasulkeita 
yhdenmukaisesti engl. kieliseen tarkistettuun laitokseen verrattuna, vaikka 
kyseiset laitokset perustuvat tarkasti siihen. Viitelaitoksessa (2008) käytetään 
yksinkertaisia [ ] hakasulkeita paikoissa, joissa tavallisesti käytetään 
kaksinkertaisia [[ ]] hakasulkeita. "

Uuden maailman käännöksen 
Kreikkalaisiin kirjoituksiin 

tehdyt muutokset:
Kolossalaisille



KIT - sana-sanainen 
käännös kreikka-englanti

KIT - käännös vieressä: 
NWT - 1984 tarkistettu, 
engl.

NWT - 2013 Tarkistettu 
laitos, engl.

Kolossalaisille
1:1 [our] our
1:5 [hope] hope
1:6 [it is doing] it is - - doing
1:9 [of it] of it
1:10 [him] him
1:16 [other] other

[other] other
1:17 [other] other

[other] other
1:19 [God] God
1:20 [other] other

[he shed] he shed
1:22 [his] his
1:23 [good news] good news
1:25 [congregation] congregation
1:27 [his] his
2:2 [their] their
2:7 [faith] faith
2:12 [his] his

[YOUR] your
2:13 [God] God
2:18 [mock]
2:23 [mock]
3:1 [hand] hand hand
3:10 [personality] personality
3:14 [clothe yourselves with] clothe yourselves with
3:18 [your] your

[the] the
3:19 [your] your
3:20 [your] your

[the] the
3:22 [your] your human
4:1 [your] your
4:7 [my] my

[the] the
4:12 [his] his
4:17 [the] the
4:18 [here is] here is

[prison] prison
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