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barm"», b{tde tU visa och oför tankar, och deras oförsUmdign.
hjiirtn. hal' blifvit förmörlmdt.
ståncliga iir jag en giildeniir;
1 Kor. 9: 16; 2 Kor. 11: 28.

Ef. 4: 17, IS.

22 Föregifvande sig vara visa,

15 sålunda ilr jag för min
del villig att lirven fiir eder, hafva de blifvit dårar
1 Kol'. 1: 20.
som ären i Rom, förknnna evan
23 och hn.fvn. uthytt den oför
gelium.
gänglige Gndens härlighet mot
16 Ty jag blygeR icke vid likhet med en förgänglig miin
evangelium; ty det iiI' en Guds niskas och ftlglars och fyrfota
kraft till frälsning för hvar och djurs och kriildjurs bild.
en, som tror, Rå viiI för .Jude li Mos. 4: 15; '2 Kon. 17: 29; Ps. 106:
.. 20; Es. 40: 18; Jer. 2: Il; Ag. 17: 29.
först, som ock fiir Grek;
I'S. 40: 11; 2 ~'im. 1: 8; l Kor. 1: 18;
24 Därför hn.l' Gud öfvel'
Ag. 13: 46.
lämnat dem i deras hjicirtans
17 ty i detta uppenbaras begärelser till orenhet, att skän
Guds rättfärdighet at' tro till da hvarandras kroppar;
tro, såsom det är sln'ifvet: »Den Ps. 81: 13; Ag. 14: 16; 2 Tess. 2: I].
rättfärdige skall lefva n.f tro».
25 emedan de hafvn. utbytt
Rom. 3: 21; Fil. H: o; H!1u. 2: 4;
Guds sanning mot lögnen, sn.mt
Gal. :I: 11; ElJr. 10: 38.
dYl'lmt och tjiinn.t skapelsen
18 Ty Gnds vrede uppen framför Skaparen, hvilken är
baras från himmelen öfver all högtlofvad till evign. tider.
ogudaktighet och oriittfiirdighet Amen.
hos de människor, hvilka för
26 Fördenskull hn.r Gud l;fvcl'
hälla :-mnningen i oriittfiirdighet; liimnat dem till skn.mliga lu
1H emedan det, som är ]OHl star; ty deras kvinnor haNn.
nigt om Gud, iir uppenbart i utbytt det naturliga umgiinget
dem, ty Gnd har uppenbarat mot det, som iiI' mot naturen.
!l MOR. 18: 2~; Ri'. li: 11, 12.
det fi5r dem.
27 Lilmledel'l hn.fvn. oek mlin
Ag. 14: 15, r.; 17: 24, r.
20 Ty hn.ns osynliga e.r;en nen lifvel'gifvit det naturliga
skaper J niiml-igen både hans urngiinget med kvinnan och upp·
eviga makt och hans gudom tiindts i sin brånad till hval'
lighet, skådas från världens ska andm, i det att miin bedrifvit
pelse, i det att de inses genom styggelsen med män och fått
hans verk; på det att de må i sig sjiilfvn. sin förvillelses
vara utan ursiikt, PR. 19: 2, f.; riittmlitign. Hin.
148: 3, f.; Ag. 14: 17; 17: 2fl, 21.

l Mos. 19: ö; 3 Mos. 18: 22.

21 emedan de hafva klint
28 Och såsom de icke hafva
Gud och dock icke prisat eller n.ktat värdigt att hafva Gud i
tackat honom såsom Gnd, utan en ?"iitt lnmslmp, har Gud öf
hafva blifvit fMängliga i sina verlämnat dem till ett ovär

'*

S:\ benämmlfl Greker och Romare alla, som ej talade deras språ)t.
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digt sinne att göm, hvad som
iiI' otillbörligt;
29 uppfyllda. med all Ol'iittfärdighet, horeri, elakhet, vinningslystnad, ondHlm, fulla med
afund, mord, kif, Hvek, lömskhet;

Rom. 2: 13.

förstående, att Guds godhet
förer dig till sinnesiindring?
Es. 30: 18;2 Pet. 3: 9, Ifi.

d' 5 Men efter din hårdhet och
ltt obotfärdiga .hjärta samkar
du öfver dig sjiLlf vrede på
Guds vredes och rättfärdiga
30 örontasslare, förtnIare, doms uppenbarelses dag.
i) MOl!. 32: 35; Horn. 9: 22.
Guds fiender, våldsverkare, högfärdiga, stortaliga, illfundiga,
6 Ty han skall gifva åt hvar
mot föräldrar ohörsamIl}u,
och en vederglLlIning efter hans
31 oförståndiga, trolösa, kär- gl.irni}~gm> ~ob .M: 11; ~~ .. 62: 13;
l el{Sl"osa, obarm l"
t'
Jer. 17. JO, •• 2. 19, Mt. 16. _7. Rom.
HLr Iga,
14: 12; l Kor. 3: 8; 2 Kor. 6: 10;
. 32 hvilka, fastän de känna
... .. .upp. 22.: 12..
Guds rättflLrdiO"a dom att de
'1utml~gen eVIgt hf åt dem,
som föröfva såbdant ä;o värd~ som med uthållighet i god gär
döden, icke allena~t göm det, ni~g .~ök~\ pris och ära och
utan ock hålla med dem som oforganghghet;
föröfva sådant. Ps. 50: IS; ~s. 7: 3.
8 men öfver. dem, som äro
trätlystna och Icke hörsamma
sanningen, utan lyda orättfär
2 Knllitlet.
. digheten, skall vara vrede och
Genom att döma andra undflyr ingen förgrymmelse.

I

Guds dom.

du utan ursii,kt, o
Därför
mlLnmska, hvern du än är,
~i.r

som .dömer. Ty i det att du
dömer en annan, fördömer du
dig själf; ty du, som dömer,
föröfvllr detsamma.
2 Sam. 12: 5; 1 Kor. 4: 5.

2 Och vi veta, att Guds dom
är enligt sanningen öfver dem,
som föröfva sådant.
3 Men menar du, o miinni
ska, som dömer dem, hvilka
föröfva sådant, och själ! gör
detsamma, att du skull undfly
Guds dom?
4 Eller föraktar du hans god
hets och fördragsamhets och
långmodighets rikedom, icke

* EgentI.:

n

Os. 4: 4; 2 Tess .. 1: 8.

9 Nöd och ångest öfver hvar

och en människas sjiU, som be
drifver det onda, Judens först,
så ock Grekens;
10 men pris och ära och frid
åt hvar och en,. som verkar
det goda, .Juden först, så ock
Greken.
11 'l'y hos Gud är intet an
seende till person.
li Mos. 10: 17: 2, Krön. 19: 7; Job
34: 19: Ag. 10: u; Gal. 2:
Ef. G: 9;

6:

Kol. 3: 25; 1 Pet. 1: 17.

12 Ty Hå mångn som utan
lag hafva syndat, de skola ock
utan lag förgås; och så många
som med * lag hafva syndat,
de, skola genom, lag dömas.
13 Ty icke äro en lttgshö·

i.

10

Rom. 2: 14;
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rare rättfärdiga inför Gud, utan lagen, vanhedrar du Gud ge
dess görare skola rättfärdigas - nom lagens öfverträdande?
Mt. 7: 21; 1 Jh. 3: 7; .Talt. l: 22,25.

Rom. 9: 4.

14 ty när hedningar, som icke
24 Ty fiir eder skull föl'
hafva lag, af lUttureu göra det, smädas Guds namn bImld hed
som tillhör lagen, så äro dessa, ningarna, s:1som det är skrifvet.
fastän de icke hafva lag, sig '2 Sam. 1'2: 14: Rs. 52: 5; Hes. :W: 20,23.
själfva en lag;
25 Ty omskärelsen gagnar
. 15 och de visa, att lagens ~äl, om dn UU!~'val' l~?en, men
verk är skrifvet i deras hjiir ur dl~ Iagen~. ofvel'tl:nd~lre, så
tan, då deras samvete tillika har dm omskarelse bhfVlt oom
vittnar, och deras tankar in- skurenhet.
hördes anklaga eller ock flir-I. 2(; Om nu den oomslmrne
svara 
Iakttager lagens rätter, skall
16 på den dag, då Gud skall icke då hans oomskurenhet riik
efter mitt evangelium döma nas för Olmlkärelse,
människornas hemligheter ge'
27 och det, som af naturen
nom Jesus Kristus.
är oomsknrenhet, men fullgör
,;\It. 15: 31; Ag. 17: 31; 1 Kor. 4: 5. lagen, döma dig, som under
bokstaf och omskärelse iiI' la
17 Men om du kalhul Jude
gens afvcl'triidare'?
och förlitar dig på lagen och
berömmer dig af Gnd
28 Ty den är icke Jude, som
är det utvfirtes, eJ' heller är
Jl1. 8:. 33, -il.
df~t. omHkiil'eh'le, som iiI' utsiir
.
18 oeh ldinner lHUlR vJljn och
..
t'
l
,l
..
l"
j
/'j
tt'H p:'t k{itJd.,
Pru var, lYflu ~;om ar )aR:, e.er J h. 8: :19; Hom. 9:7; Gal. 6: 15.
som du underviHas af lagen,
19 och tilltror dig att vara
29 utan den ilr.Tude, som
blindas vägvisare, ett IJ'us för är det i det förborgade, och
det iir omskärelse, som iir en
dem, som äro i mörker,
20 oförnuftigas uppfostrare, hjärtats omskärelse i Ande,
enfaldigas lärare, som i lagen icke i bokRtaf; och hans pris
är icke af människor, ut.an af
hnr kunskapens och sanllin Gud.
[) Mos. 10: 16; 30: 6;
gens form;
Jer.
4:
4; Kol. 2: Il; Fil. 3: 2, 3.
21 du som nu HiI' en nn
nan,' lär dn icke dig själf'?
:1 Kn])itlet.
Du söm predikar, att man icke
skall stjäla, stjlil du?
Alla äro syndare. Lagens ändamäl
är att därom öf'verbevisa.. Af nåa,

Ps. 50: 16; Mt. 23 !rap.

icke af gärningar rättfärdigas
22 Du som säger, att man
miLlluis!ran.
icke skall göra hor, gör
hOi''? Dn, som. stygges vid af..
vad är då Judens företräde?
gudabilder, begår du helgerån?
Eller hvad är gagnet af
23 Du som berömmer dig nf omskiirelsen?

un

H
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2 Mycket på aUt sätt. Näm
10 såsom det är skrifvet:
ligen först, att Gnds ntsagor* »Det finnes ingen rättfärdig,
hafva blifvit dem anförtrodda. icke en enda;
Ps. 14: 3; 53: 4.
5 Mos. 4: 7, 8; 31: 24, 25; Jos. 24: 26;
11 det finnes ingen, som är

Es, 30: 8; Jer. 30: 2; Rom. 2: lS; 9: 4.

d'

d

3 Ty hvad betyder det} om förstån 19; et finnes ingen,
några icke trodde? . Icke skall som allvarligt söker .Gud.
väl deras otro göra Gnds tro
12 Alla hafva afvikit, aJIe
Ebr. 4: 2; samman hafva blifvitodug
het om intet?
4 ~Ios. 23: 19; Rom. 9: 6; 2 'firn. 2: 13. liga;
det finnes ingen, som
4 Bort det! Utan vare Gud gör godt, det finnes icke en
sannfärdig, men hvarje män enda.
niska en lögnare; såsom det
13 Deras strupe är en öppen
iiI' skrifvet: »På det att du må graf; med sina tungor l,esvika
blifva riittfiirdigud i dina ord de; huggormars etter iiI' nudel'
och segra, då du dömes».
derml liippnr; Ps. 5: 10; 140: 3, 4.
Jh. 3: 33; Ps. 62: 10; 116: 11; 51: 6.
14 deras mun är full af' för
5 Men om vår orättfärdighet bannelse och bitterhet. Ps. 10: 7.
upphöjer Guds rätttårdighet,
15 Deras fötter äro snabba
hvad skola vi säga? Icke är till att utgjuta blod;
äl GlId. , 'som ..s"ndnr
vreöden,.
Ords. 11: 6; Es. 59: 7.
V..
11
'"
16 förödelse och elände äro
orättfärdig? Jag talar efter
på deras vfigar,
människosätt.
17 och fridens väg känna
6 Bort det! Ty huru skall
d:l. Gud lmnrUt döma. världen? de icke.
.
1 MOR. 18: 2f,; .Joh 8: :I; :14: 17.
] 8 Guds fruktan är icke för
Ps. 36: 2.
7 Ty om Guds sanning har deras (jgon."
genom min li5gn öfverflödat till
19 M€'n vi veta, utt allt hvad
hans ära, hvarför dömes jag då lagen säger, det talar han till
ännu SltSOm en syndare?
dem, som äro under lagen **,
8 Och hvarför må vi icke på det att hvarjc mun må
säga, såsom vi smitdas, och tillstoppas, och hela viirlden
såsom några föregifva, att vi blifva brottslig för Gud;
Hes. 16: 63.
sägn: Låtom OSR göra ondt, på
det att godt må komma dfimf?
20 emedan intet kött skall
hvilkas fördömelse är rättvis. af lagellR gärningar riittfärdi
.. 9 Hvad skola vi då säga'! gas inför honom; ty genom
Aro vi för mer? Alldeles icke. lagen kommer k!innedom om
Gal. 2: 16; Rom. 7: 7.
Ty vi hafva förut aJ1klagat både synd.
J udnr och Greker. att de äro
21 Men nn har ut.an lag
alla under synd; , Gal. 3: 22. Guds riittfårdighet blifvit up
* Logia = gudaspråk, orakel.

**

Egentl.: i la.gen.
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29 Eller är Gud allenast .r u
penbarad, bevittnad af lagen
och profeterna,
1 Mos. 15: 6; darnas Gud'? Är han icke äf
Es. :m: 11; Jer. 23: 6; Ag."15: 10, 11; ven hedningarnas ? Jo, visser
Rom. ]: J 7; Jh. 5: 4G; Ag. 26: 22.
ligen äfven hedningarnas,
22 nämligen Guds riittfiir
30 emedan det iiI' en enda
dighet genom tro p:l Jesus Gud, som skall rättfärdiga. de
Kristus till aIb [och öfver omsknrnn af tron och de oom
allaJ, som tro. Ty det är in skurna genom tron. .
gen åtskillnad.
31 Göm vi då lagen om
Rom. 10: 12; Gal. 3: 28: RoI. 3: 11
intet genom tron? Bort det!'
23 Ty alla hafva syndat och Utan vi stadfäst.n lagen.
sakna den ära, som kommer
Rom. 8: 3, 4.
från Gud *, Rom. 11: 32; Gal. 3: 22.
4: Kapitlet.
24 och rättfärdigas för intet
af hans nåd genom återlösnin Abraham rättfiirdigades genom tron,
gen i Kristus Jesus, Gal. 2: 16; utan gärningar, innan han bIer om
.JU. 2: 8; 'rit. 3: 5, 7; l\H. 20: 28; Et'.

skuren .

l: 7; l 'rim. 2: 6; l Pct. l: 18, 19.

skola vi dtt säga att
HvadAbraham,
vår stamfader,

25 hvilken .)<.,. Gud har fram
ställt såsom en nådestol'**'» ge
110m tron i hans blod till be
vis på sin rättfii.rdighet, diirfijr
at.t han hade öfversett med de
förut under Guds fördragsam
het begångna synderna
Kol. l: 20; Ebr. 4: J 6; l\g. 13: ~s, ~n;
2 Ror. 5: 19; l Jh. l: 9; 2: 2; 4: 10;
Ag. 17:

30.

26 och till bevis på Rin rätt

fiirdighet i den tid, som nu lir,
på det att han Rkall vara 6ttt

fitrdig och riittfii.rchga den, Rom
är af .J esu tro.
Ps. 51: Ii.
27 H var är nu berömmel
sen? Hon är utestängd. Ge
nom hvilken lag'? Genom gär
ningarnas'? Nej, utan genom
trons lag.
28 Så hålla vi nu före, att
människan rättfärdigas genom
tro ut.an lagens gärningar.
Gal. 2:

*

**
***

lO.

har funnit efter köttet?
Es. 51: 2.

2 Tv om Ahraham riittfiir
digade~ af gärningar, så har
han en berömmelse, men icke
inför Gud.
a Ty hvad siiger skriften?
"Abraham t.rodde Gud, och
det blef honom tillräknadt till
rättfärdighet» .
Gal. a: 6; ,Tak. 2: n.
4 Men den 80m veJ'kar, ho
nom tillräknas lönen icke efter
nåd, ntan efter skyldighet.
Rom. 11:

6.

5 Men den som icke verkar,
utan tror på honom, som räU
fiirdigar den ogudaktige, ho
nom tillriikuns hans tro till
rättfitrdighet.
6 Såsom ock David prisar
den människa salig, hvilken

Eller: Guds härlighet.
Nämligen Kristus ,Tesus.
Ellr."l': ett försoningsllIcdel, förfloningsoffer.

till Roma1'na.

293

Rom. 4:

20.

Gud tillräknar rättfärdighet
14 Ty om dc, som äro af
utan gärningar:
lagen, äro arfvingar, så har
7 ,Saliga äro de, hvilkas öf tron hlifvit fruktlös, och löf:
verträdeIser iiro förlåtna, och tet gjorts om intet;
15 ty Ingen verkar vrede;
hvilkas synder äro öfverskylda;
Ps. 32: 1, 2.
men hvarest ingen lag är, där
8 salig iir den man, hvilken iir icke r-~el.ler öf:er!riidelse: .
. 1 t'll "1
l
l Kor. la. 56, Jh. 15. 22, Rom. 3. ZO,
II erre~. le
{e l ra mar sy?c:...
5: 13, 20; 7: 8, 10.
16
F"
l t a f t ro,
9 Galler nu detta Sabgpl'l-'
"f
ord cns k II 11"ar (e
san d e d e oms k nrnu, e ll'"
er Il  a tt d e t s l·
Il
f
' d , Pi~
m vara a na
d c ooms l{nrna ? v l saga d t 'tt l"f't
ven
t
t'~ t' 't t···,
.
t
bl f Ab l
t'Il e a
o ,e ma s <~ as 01
J~i a ~ t;:lll .. t~f" d' rj l~lm ,l  all säden, icke för den allenast,
ra 10 0la H ,1 nbl l farh lg IC d·. t'll som är af' . lagen, utan ock för
uru
e
on 'a ll  (en,
:l
. . ' Al)rah ams tro,
ra"k na(l? N"ar h an var oms
nl I ')] som ar af
.. h
IV} (en Gal. 3: 16, lR, 28, 29.
ren, el) er nar an var oom
17
d t··
l'f t
skuren? Icke såsom oms]nt J
hSl1somtt el" at~'ll s Ull' vde :
t
l
» ag . ar sa, (lg l
en m er
ren1'1 110unl shu,som °dofjmksmrenk'.. för många folk" - är allas vår
c 1 an nn. IC oms·. a fa
. d er Intor
. r·· G:JU,
d IlVI'lk en h an
relsens tecken sasom ett m- t dd
h h 'lk
.. d d"d
segel på den trons rättfärdig I rf. ed oc
k erl gOl' l e t? n
het, som han hade såsom oom e vaYolIe ?C l l'kll ar (de mg,
d
t't h
k Il som IC {C aro, } asom e vore.
an s u e l MOR. 17: 4, 5; Ebr. 1: 3: 11: 3.
s k uren, pa et a
vara en fader för alla oom
18 O I t .. t
t Ut h
skurna, som tro, PIt det att rätt t d l
varåem~t
oPft
n hrt\ e
f:0~P, fl~.
fiirdigheten må tillräknas dem;
l 1\10R. 17: 11; Iii: 6; Gal. 3: 7.
a.n H u. e l v.a en auer or
folk, enlIgt det som var
12 a"fvensom en .i.'la d er f"or d e m:mga
d t: »,Soa sm
l Il d'111 sa"d vara».
..
l'
f",
d
sag
.
l Mos. 15: 4, 5; Ehr. 11: 12.
omsk ~llna, nam t.qe~ Ol. em,
so~ Icke allenast aro af om~
19 Och lum bIet' icke svag
~lmre!Hcn, u.tan ock vandra. l i tron oeh aktade icke på sin
fotsparen af den t.ro, son~ var egen döda. kropp - han vur
fader Abraham hade sasom nämligen omkring hundra år
00ll1Sk~lren..
gammal - ej heller p:"t Saras
13 'ly det var Icke genom döda moderlif*'
lagen, som det löfte gaj'" åt
l Mos. 17: '17; 18: l),
Abrahnm eller åt huns sild, att
20 men på Gnds Wfte tvif
han skulle blifva arfvinge till lade hun icke med otro, utan
världen, utan genom trons rätt han blef stärkt i tron, i det
färdighet.
att han, gaf Gnd ära,
}i.

9

o

o

t

o

}1

hO (t It

l 1\1os. 17: 2; 15: 6; Gal. 3: 18.

l

Ebr. 11: 17, 18.

* A. 1.: Och utan att blifv:~ svag i tron, tänkte han på sin egen döda
kropp o. s. v. och på Saras o. s, v.
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21 och val' fullt förvisRad,
4 oeh ut.hålligheten horröf
att hvad Gnd har lorvat, det ning, och hopröfningen hopp; /
är han mäktig att ock göra.
Ehr. ]2: II.
Ps. lJi;: 3; Lk. 1: n
5 men hoppet bringar icke'
22 DHrför bIet' det honom ock på skam, t.y Guds kärlek hIn
blifvit llt.gjntCl1 i våra hjärtp,n
tillriiknadt till riittfärdighet.
23 Men att det hlef honom genom den Helige Ande, ~bm
tillräknadt, det är skrifvet, icke har blifvit oss gifven./
allenast för hans skull,
6 Ty medan. vi ä!1nu,. !vo~'o
Rom. 15: 4.
svaga, dog Kl'lstus l rfl,tt tId
24 utan oek föl' vår skull, för ogudal{tiga.
Ef. 2: l;
h:v i1kn dc.t skall ti1Il'iikna~,.
2: 13; ~'~hr .. 9: 15; 1 r,et. 3: l~.
VI tro pa honom, som lfr'un
7 Nu VIll Jll knappast na
de döda uppväckte vår Herre gOll dö föl' en rättfärdig; ty /'/)
Jesus,
Ag. 2: :H, 32. fiir en god torde någon till J{
25 hvilken för våm ()fver och med våga att dö. '
l/f
tI:iidcl~.ers .sk~dl ntgafs oeh för
8 ~en Gud" be~isar sin .1dir{'
vart rnttfärchgandes skull upp lek.. tIll oss dm·utI,. att Kl'H;~U.'
..'. '
Rom. 8: 32; dog för oss, medan vi än
.
viickt.es.
l J11. ]: 7; 2: 2; 1 Kor. Hi: 17.
voro HYlldare.
. .Th. Ui:,.,·
, !) Mycket mer skola vi '-, ,;
5 ]{al)itlet.
sedan vi nu hafm bliJvit rä t..
De genom tron rättfiirdigade hafvll fiirdigade i hans blod, fräljas
frid med Gnd; arf'vet från Adam genom hOllom ifri'tn. vreden1!

?il.Il{Ol.

och från KriHtns.

l Tess. 1:

vi n\[ hafva hlif'vit
D. fiLr=.,af
tro, hafva vi *

,

1o.

~i !
·if ,

10 ty om vi hIcfvo förl.la
Gud genom Jla~','ns
fnd m
. o m vitr Herre död, medan vi vöro fieil .
Jesus I\'mtus,
:-;kola vi mycket ~ler, sed~ vi
Jh. 11: 27; F~f. '2: 1:1, H.
harva hlifvit .riirl1R:~/frillJ;as
2 genom hvilkrm viflAl( haf gellom hans hf;
-""
va fått t.illträdet [medell'rt trOll]
2 Kol'. fi: 18; Kol. 1:.. ,21, 22...
11 och icke dett' allenast, .
till denna. nåd, i hvilken vi stå,
och herömma oss af hoppet om utan vi ber(jmma dss ock af l
Guds härlighet. .Th. 10: 9; 14: 6; Gud ** genom v:lrHerre Jesusl
Ef. 2: 18; ll: 12; Ebr. 10: 19.
Kri:-;tus, .genom lyVilken vi 11l~
3 Men icke det allenast, utan hafva fått förlikningen.
l
vi bel'timma oss ock nf Vltl'a
12 Fi.)rdenskull, såsom ge
]jclanden, vetande, att lidandet
nom en enda miinlliRka syn
verkar nthållighet,
den inkom i världen, och ge
Fil. l: 2!/; Jalr. 1: 3.
[t

riiU

lIlNl

II

'I

J.

* A. 1.: lätom oss
** Eller: skola vi

hafva.
mycket mer friilsas genom hans lif, alldenstund
vi blifvit förlikta, och iclre det allenast, utan äfven berömma oss af Gud.
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Rom. 6: 4.

110m synden di.iden, oeh (Hidcn f'i.irtWmelRe ()fver· alla mUn
så kom örver nlla milnniskor, niRkor, Rtl kom, :det ock genom
en enda rlittfiirdigande .dom
eftersom alla syndade; 
1 Mo>!. 3: Il; 2; 17; Rom .. Il: 23;
till ]jfvets riittfärdigande öf
1 1(01'. 15: 2J.
ver alla miinniRkor. Rom. 6: 23.
13 ty synd fanns i världen
1 fl Ty RiiR'OlII genom den
alltintill lagen, men synd till enda miinniRkanfol olydnad de
,i'fHm~ icke,då det icke Hnlles mångn gjordes" till syndare,
. ,,' Dt'i~on lag;
Rom. 4: lG; 7: 7. så skola oek genom' den en"
,/,IA dock hIi.rRknde di.iden från dCRlydnad de många göras
Adam intill Moses lifven öf t.ill l'iiUnLrdiga .
20 Men lagen kom diiI'jämte
.,"yer dem, Rom icke hade syndat
med likadan öfvel'tritdelse Horn in, pit det att' öfverträdelsen
Adam, hvilken iiI' en förebild Rkulle fUriikas ; men hvarest
till honom, Rom Rkulle komrnn. foIyndnn fiiriikadeR, där Ufver
1 Ror. 15: 22. 45.
{liidnde nådetl mycket mer;
15 Men det f6rhliller sig ieke Horn. 7: 8; Hal. :I: 19; Lk~ 7: 47;
:1 MOll. 1:1: 1:J.
så med nådegåfvlln, som med
21 på det att, likasom syn
öfvertrnd(~lsen. Ty om genom
den endeR öfvcrträdelse dc den hitrskade uti döden, så
många dogo, Hå iifverfWdadf~ skulle ock nåden härska ge
mycket. mer GudR n:'id och nom rfittfilrdighet till evigt
gåfvan tiU de många genom lit' genom .r ('Ruj'! Kristus, väl'
.,
den enda mfiuniskftllR, .r eRU Herre.
Kristi, nM.
G Ka}litIet •
. . 16 Och det förhåller si.q ieke Do troende förblifva icke i synden;
så med gi'tfvan, som hade den 'ty de dogo merl KristnA, på det att
de mä lefva med honom.
•
lcommitgenom en enda, Rom
hade syndat; ty domen kOm nf en
vad skola vi då stiga? Skola
enda till fördömelse, men nåde
vi fiirblifva i synden, på
gåfvan af många öfvertrii.delscl' det att nåden må fi.irUkas?
till en rätttål'c1igande dom.
2 Bort det! Vi som dogo
. 17' Ty om döden i fi.iljd af frlin synden, huru skola vi finnu
den endes öfvertrildelsc h lir let'va i helllw?
3 Eller veten I icke, att vi,
sknde genom den ende, myc
ket mer skoln de, som mot Rå många som döpteR till Kris
taga lltidenR och rättfiil'dig tUR ,JeslIs, blef\'o döpta till hans
hetens gåfvas öfverftöd, härska död?
Gal. 3: 27.
4 Så blefvo vi dli begmfna
i lif genom den 'ende J eRUS
KristuR. 
med honom genom dopet till
18 Därför, såsom det genom di5den, p{~ det att, såsom Kris
en enda öfvel'trädelse kom' till tns 'uppviicktes frin} de döda

H

*

Ordet betyder egentligen instittas i ett. visst ständ eller ämbete.
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aenom Fadrclls hiirlighet, så ol'iittfiirdighetens vapen, utan

~kola ock vi vandra i lifvets öfverliimnen eder sjiilfva åt
nya viisende*.

Gud, såsom de där hafva va
rit döda, men nu lefva, och
edra lemmar åt Gud till rätt
5 Ty hafva vi blifvit sam- Hirdighetens vapen. Lk. 1: H;
manviixta med honom gellOJll Rom. 12: l; Gal. 2: 20; 1 Pet. 4: 2.
hans döds likhet, så skola vi
14 Ty synden skall icke här
ock vara det genom hans UPP- ska öfver eder; ty I ären icke
sUtndelses likhet;
under lagen, utan under nåden.
Rom. 8: 11; Fil. 3: lO, Il.
15 Rvad då? Skola vi väl
6 vetande, att vår gamla syndn, emedan vi icke äro nn
människa blef korsfäst med der lagen, utan under nåden '?
honom) på det att syndens Bort det!
1 Kor. 9: 21; Gal. 2: 18, 19.
kropp skulle göras om intet,
så att vi icke vidare skulle
16 Veten I icke, att åt hvem
tjiina synden.
Gal. 5: 24. I öfverliimnen eder såsom tjä
7 Ty den som har dött, han nare till lydnad, dens tjänare
har blifvit riittfärdigad från liren I, hvilken I lyden, an
l Pet. 4:]. tingen syndens till död eller
synden.
8 Men om vi dogo med lydnadens till riittfärdighet?
Kristus, så tro vi, att vi ock
.Th. 8: H; 2 Pet. 2: 19.
skola lefva med honom,
17 Men Gud vare tack, att
2 'firn. 2: l).
I VOl'en syndens tjlinare, men
9 vetande, att Krist,ns, Rom bI(~fvcm nf hjiirtat lydiga dCII
nppviickt('!-l fl':"lll de döda,. di;r liirof'mmstiillning, hvartill I
ieke mer; död(m hiiJ'slmr wke Llefvcn hiinvisade.
mer öf'ver honom. Upp. 1: 18.
18 Men befriade från syn
10 Ty det han dog, det dog den blefven I rättfärdighetens
han från synden en enda gå?g; tjäl:are.
Jh. 8: 32; l Pet: 2: 16.
men det han lefver) det lefver I 19 .Jag talar eftermänrnskors
han föl' Guu.
siitt fik edert kötts svnghets
li;br.• 9: 27, 28; l I'et. 2: 24.
. skull. Ty likasom I åt oren
.. ~ ~ Sn.. ansen .. ock .1 eder heten och oriittfiiruigheten öf..
sptlfva sn,soll1 doda
syn~ verliimnaden edra lemmar så
del~, men lefvande for Gud 1 som tjHnare till orättfärdig
KnRtllR .JeSllR.
heten, . 8:1 öfverliimnen nu åt
12 Så mi\, u:l icke synden riittfiirdigheten edra lemmar
härska i eder dödliga kropp, så såsom tjänare till helgelse.
att I lyden hans ** begärelser;
20 Ty då I varen· syndens
13 och öfverlämnen icke hel- tjänare, VOl'en I fria från rätt
ler edra lemmar åt synden till fiirdigheten.
Kol. 2: 12;
l Kor. (;:-14; JU. 4: 22~24; Kol. 3: 10;
l Pet. 2: l; 4: 2.

I

fl'!lll

* Egentl.:

i lifs nyhet.

**) Nämligen kroppens.

l
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21 H vltd frukt haden I allt- som llppviicldeR från de dUda.,
så då? Det, Mver hvilket I nu på det att vi skulle hära fmkt
hJygens, Ty sJutet på detta iir åt Gud.
död.
Rom, 7: 5.
Rom. 8: 2; Gal. 2: !lJ, 20: Ii: 18.
22 Men nu, då I hafven blif
[) Ty niir vi' voro i k(jttet,
vit befriade från Rynden och voro syndaIlIstarna, som, viicldes
blifvit Guds tjänare, hafven I genom lagen, verksnuuna i v:lra
eder frukt till helgelse, och lemmar, till att hära frukt åt
slutet därpå evigt lit'.
IdUden. 3 Mos, la: H; Rom. 6: 21.
6 Men nu äro vi skilda från
23 Ty syndens lön är döden,
l~el! Gn.ds nådegåfva är evigt lagen, eftersom vi dogo rrtm
hf 1 KrIstus .Jesus, vår Herre. den i hvilken vi hUllos fån O'lla
1 Mos. 2: 17; .Tak. 1: 15; Rom. 5: ". 'tt
f"
.'. 1 ö,
12, 18; 1 Kor. 15: 21.
sa a
'l
J~lHt ~ aU( ens, nya
viisende. och ICke l bokstafvens
gam la ~äsende -X', 2 Kor. 3: 6, 1.
7 Kal)itlet.
T'

H

-De troende äro genom Kristi dörl .. 7
vad il kola vi då Riiga?
döda frl'm htgen. Lagen uppenbarar
synden. KristuR a.llena gifver seger. Ar lagen synd? Bort det! Men

jag kände icke synden utom
gellOIll lagen; ty jag hade icke
vetat af begiirelsen, om icke
kiinnlt lagen - att lagen bitr
lagen hade sagt: Du skall icke
skar öfver människan, så Hinge
begilr:1.
nom. 3: 20;
hon lefver?
2 Mos. 20: 17; [} MOR. 6: 21.
2 Ty den gifta kvinnan iir
8 Men i det att synden tog
genom lagen hunden vid sin
anledning, verkade hon genom
man, så länge hall lefver; men
budordet i mig n11 begärelse ** j
om mnnnen dör, så iiI' hon
ty utan lag är synden död.
skild från mannens lag.
Jh. 15: 22; Rom. 4: 15; 5: 13, 20.
veten I icke, hröder 
Ellerty jag
talar till sådnna, som

1 Kor. 7:

2, 10, 39.

3 Alltså skall hon kallas
äktenskapsbryterska, om hon,
medan mnnnen lefver, gifver
sig åt en annan man; men dör
mannen, är hon fri från lagen,
så att hon icke är äktenskaps
bryterslm, om hOll gifver sig
åt en annan mun.
l\'lt. 5: 32.
4 Således blefven ock I, minn
bröder, dödade från lagen ge
nom Kristi kropp, för att till
höra en annan, nämligen honom,

* Egentl.:

9 Och jag lefde en tid utan
lag; men nlir budordet kom,
lefde synden upp,
10 och jag dog; och så be
fanns, att budordet som 1Jar
gijIJet till lif's, det hlef mig till
duds.
3 Mos. 18: 5; Hes. 20: 11.
11 Ty i det att synden tog nu
ledning, bedrog hon mig genom
budordet och dödade mig diir
igenom "Ut.
12 Så är
la.gen helig, och

vm

i andens nyhet och icke i bokstafvens åldrighet.

** Eller: tog anledning genom

Qlldordet •••

Rom. 7:
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budordet heligt och riittt'äl'digt lagen, att det onda är tillstii
och godt.
1 Tirn. 1: 8. des hos mig.
22 Ty j:ig har min lust i
la Har då det, 80m är godt, Guds
lag efter den inviirtes
blifvit mig till döds'? Bort det!
människa-n;
Ps. 1: 2.
Utan synden har bli/vit det} på
2a men jag ser en annan lag
det att hon skulle hhfva uppen
i mina lemmar, hvilken käm
bar Rom synd, då hon med det,
par mot den lag, som är i min
80m är godt, verkade min död,
håg, och tager mig fången i
på det att synden skulle ge
syndens lag, som är i mina
nom budordet blifva öfver
lemmar.
·1 Pet. 2: II.
måttan syndig.
24 Jag eliindiga mii,nniska!
14 Ty vi veta, att lagen är
Hvem skall hefria mig från
andlig; men :jag är köttslig,
denna dödens kropp '?
såld nnder synden.
25 Jag tackar Gud genom
l }{on. 21: 20, 2t.i; Es. 50: 1.
15 Ty jag vet icke, hvad jag J esn~ Kristus, viir Herre. Själf
verkar; ty hvad jag vill, det tjänar jag nu alltså med hågen
utöfvar jag icke, utan hvad jag Guds lag, men med köttet syn
hatar.' det gör jag.
Gal. 5: 17. dens lag.
16 Men om jag gör, hvad
jag' icke vill, så instämmer jag
8 KUllitlet.
med lagen, att han är god.
Ingen fördömelse är för dem, som
17 Men nu verkar icke mer liro i KriRtus. De :iro harn och
arfvingar till den 1wmmltn!lo
.jag .det, utan ~ynden, som bor
hlirlighetoll.
l nng.
18 Ty jag vet, at.t i mig, det
iiI' IIU iJJgen fi;rdiirnc!i;c
är, i mitt kött, hor icke något
för dem, som äro i Kl'iRtlul
godt; ty att vilja, det är tiJl Jesus.
städes hOR mig. men att verka
2 Ty Andens lag, som t111
det goda, d,et, finner jag icke. h,ör lifvet * i Kristus Jesus, be
friade mig från syndens och
l Mos. 6: 5; 8: 21..
.
19 Ty. de~ goda som Jag VJll, dödens lag.
,Th. 8: 36;
det gör .lag lOko, utan det onda
Rom. 6: 18, 22; Gal. 5: ].
som. jag icke vill, det utöt'
3 Ty hvad som för lagen
var J a g . .
var omöjligt, i det att han var
. 2~ Men. om..Jag g~r, hvad svag genom köttet, det gJQ1'rle
.1 a g lCke VIll, sa verkar lcke mer Gud, d:t han sii.nde sin 1':;011 i
~ag .det, utan synden, som bor syndigt klitts ·lt* likhet och fiir
I mIg...
.
...
syndens Rkull och så fördömde
21 S!l' finner .lag nu for Hllg, synden i köttet, Rbr. 7: 18, 19;
som VIll göra det goda, den I 2 Kor. 5:, ZI; Gal. 3: 13; Ef.2: a, 15.

Så

I

'if Egentl.: U/vets Andn Tag•
..... Egentl.: .fYlldens l;ötu.
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4 på det att lagens rättfär
dighetFlkraf skulle blifva upp
fyldt i ORS, Rom icke vandra efter
köttet, utan efter Anden.
5 Ty de som iiro efter kijt
tet, de hafva sinne för det, Rom
tillhörkCittet,' men de som äro
efter Anden, dc hafva Rinne
för det, som tillhör Anden.
] Kor. 2: H.
.
"d"0(,
-1
u 'fl
.ty ] co··tt-O i".Fl smne
ar
men AndeIlR sinne iir lif och
f·l'l'el ;
Rom. Il: 21; Gal. 6: 8.
7 emedan köttets sinne är
fiendskap mot Gud; ty det är
icke Guds lag underdänigt och
kan icke heller vara det.
8 Men de, som äro i köttet,
kunna icke behaga Gud.
9 Men I iiren icke i kUttet,
utan i Anden, om Guds Ande
mmars bor i eder; men om
någon icke har Kristi Ande,
så tillhiir han honom icke.
{!

10 Men om Kristus lir i eder,
så iir viiI kroppen död för syn
dens sknlI; men andf;)n lir lif
fiir rättfärdighetens skull.
11 Om nu h mm Ane1e, som
uppväckte Jesns från dc döda,
bor i - eder, Rå skall hau, som
uppväckte Kristus från de dUda,
göra iifyen edra dödliga krop
par lefvallde genom sin Ande*,
som bor i eder.
Ag. 2: 24, 32;
1(01'.

12 Därför, bröder, iiro vi icke
giildeniirer åt köttet, för att
lefva efter köttet. Rom. Il: 7, 18.
13 Ty om I lefven eft.er köt

, * A. 1.: för sin
- ** F~tt kaldeiskt

tet, så skolen I dö; men om I
döden kroppens gärningar med
Anden, så skolen I lefva.
Et". 4: 2~; 5: 3, f.; Kol. :I: 5, 6.

14 Ty Rå miinga som drif
vas af GudR Ande, de iiro Guds
" er.
son
Gal. 5: 18.
15 Ty I hafven icke fått en
triildomsande åtel' till frukt~m,
utan I hafven flUt en sonskftp~ande, i hvilken vi ropa: Abba **,
Fader!
2 ']'im. 1: 7;
Gal. :I: 26; 4: 5, 6; l\tk. 14: 36.

16 Anden sjiilf vittnar med
vår ande, att vi äro Guds barn.
2 Kor. 1: 22; Et'. 1: 13; 4: 30.

17 Äro vi nu barn, så äro
vi ock arfvingar, nämligen Guds
arfvingar och Kristi medarfvin
gal', om yi unnarR lida med
lwno1n ptt det att vi ock må
förhärligaR med honom.
j

Ag. 14: 22; 2 'l'im. 2: 5, Il, 12.
J.Y.....ia~r_ flire, att

18

l Kor. :I: w; Gal. 4: G.

Hom. G: 4, 5; 1 Kor. H: 14; 2
4: 14; Ei'. 2: 5; KoL 2: D.

Rom. 8: 21.

dGJlJJ.Q._lli!:Quli:::i.il.mml!.m'MiGlw

knnlla jiimföras med den hur
Ilgher'SQnl"kÖliiii1:~Liittji12P-enh

o
Mt. 5: 12;
2 Kor. 4: 11; Fil. 3: 20, 21; 1 Pet.
1: 6; 4: 13; 1 Jh. 3: l, 2.

,JJ.Il.ma-p.J.~_QSi'l.

19 Ty skapelsens triingtlln
_vitntar efter Guds söners uppen
barande.
20 Ty skapelsen blef vansk
lighetell underkastad, icke fri
villigt, ntan for hans skull, som
underkastade henne på en f{jr
hoppning,
21 att iifven sjiilfva skapelsen
skall befrias från förgiingelsens

Andes skull.
ord, som betyder Padet·.

Rom. 8: 22.
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träldom till Guds barns här
30 Men dem ,som han för
liga frihet.
utbes"tiriiide;~"dem "'kafläaellfin
22 Tl vi vet~ att heIaska OCK;.oQli.Jl:enf~9mJiJiir!{It.llnde,
~~lLgQm~I)S·iuij'f::-söckar . och deJn._xättftil'.digade._hr.tn
J::åuJlas""intilLnu.
men dem som han rättfärdigade,
2?_Q.<;;,h_i~.~<;':..J~Q!.L!lllen!!~t, dem förhiil'ligade han ock.
31 H \'l~~ skola yi nusiiga
,l~tan ock vlsjiilf\'a .som"llil.fva
Al1dcI1S fijrstlillg,iifvcJl..\:Lsucka hiirom'? Ar Gnd n)l' oss, hvem
inom. oss, väntande efter" son- kan vara emörossT"----'"
sWci)-jl!~lnlig~n:~:j~t~(J(~QPps
4 MOH. 14:S;-Pfl:-t·Ö: 12; 118: 6 .
..fi5J:IQ~Sl).ing.
32 Han .som ,icke.... sk9~1ade
Lk. 21: 28; 2 Kor. 5: 2, 4.
sin cO'en Son utan utO'af honom
24 Ty i hOPI)et hlefvo vi\'r...
~."' . , '.·'·:'11/....'."h.-''':'·'~',I'·'11··,'L'-·''
. . '
101 oSS.,,<H <lo) ... , U:l:1C.,S m,.1l1l.l1
fmlsta. Men ett hopp, som icke ock med honom skiinlm
ses, lir icke ett hopp; ty huru ossallt.?i'M'os:22: 12: R~. 53:5;
kan man hoppas det, som man
jh. 3: 'Iii; Horn. 4: 25; 5: 6, 9.
ser?
2 Kor. 5: 7.
33 Hvem skall nnldaO'n Guds
'>5
Men
om vi hon})as det] u t val]?
""'d en,
,-,,,,,,,b""~'''tt
~
-.""','_'"" ~ ..." •. __•• ö'X .:,,,,
( n. G u d ar
80m l'n 
s~m.__'~!._}.GJcq._}:l9) .. },a.vantn VI t:i!!~<!!gnl~. .
R!'!. 50: 8, 9.
efter...de,tJ.I1~(1.._\lth;Llbgl18t.
34 H vem iiI' den, som för
dömer'? Kristus är den, som
2 Kor. 4: 18; Ebr. 11: 1.
26 S.lill!!.1!ll.l9_g,_~S hjälper ock dog, ja, lin mer, som ock blef
Aude:n_xJtLR,raghet. Ty hvad uppviickt, S0111 ock sitter på
vi skola bedjn, sttsom sig bör, Guds högra sida, som ock ma
vetn vi icke, men .A.nden Rjlilf nar godt för oss.
.Tob 34: 29;
manar godt föl' oss mea---o'iit Ps. 110: l; MI.. 16: l o; I~br. 1: 3;
,~""'C'''__ "·""·k"··'''·'''-_·'''···-'---
8: l' 12: 2' 1 Pet. 3: 22' 1 Jh. 2: l .
.saO'hO'asuc flr'
'"
S~k.bI2·:lÖ;' Mt.' 20: 22; Jak. 4: 3.
35 Hvem skall skiJjn~Q§§Jrån
27 och han, som rannsakar Kci.s.tLk.i:iJ:lflk? Vedermöda eller
hjiirtan) vet, hvad Andens sinne ångest eller förföljelse eller
lir; ty efter Guds -'I7i:lja manar hunger eller nakenhet eller fara
Anden godt för de helig:t.
eller sviird?
l)s. 7: 10; .Tel'. 11: 20; Ii: lO.
3G Såsom det iiI' Rkrifvet:
28 Mel}, vi veta, att föl'" dem, »Eiir diq_.l.~l11 dZi~~a~ vi hel~
som Jil,s k[j,,(},ud,SlUllVe!'lmr allt d~g~p,;",\21)1~f,::a)!},1 f~2!.. ~g!.~~e
till O'odo [ijr dem som efter sasom Rl.a.~t(:fan.
Ps. 44: 23;
b
, '"',,
) "
-r-ICOl'. :{:<J; 2 Kol'. 4: II.
hans
UI)nsat
aro
37eM
l tt{lo segra VI.
'''--y,
.J."____...
_.... kallade.
..
..
.
l l. l. a lIt (e
29 Jy dem ROm han f()rut }liLl'
.. l.'Igen ''''''''"
'",
..,"]....
,"", . " som
gellom lOllorn,
l\.tmde
dem
fOlutLestamde
hun
..
1-:1'-']--""······"··..,"',,···,,·,",,·,···,
..·,,,, .. ,'""
" .. ,,) ",
."
.""
,.,....
IL Slm( e oss.
QGk.. alLbhf.xl;l, ..h.kfl~J!!l:n§~Sons l' Ror. 15: 57; 2 Kor. 2: 14; l Jh.
bild, . på det att denne skulle
. 4: 4; ö: 4, 5; Upp. 12: 11.
vam.deu.för.stföl:ldeblund.miillga
38 Ty jag är öfvertygad, att
Ef. 1: o, 11. hvarken död eller lif eller iing
..btiider. "

'oc]{ ;

?"

"

',,';'

"".:--
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lar eller furstendömen eller mak
ter eller närvarande ting eller
tillkommande ting
39 eller höghet eller djuphet
eller något annat slmpadt skall
kunna skilja oss från Guds
kärlek, som är i Kristus Jesus,
vår Herre.

Rom. 9: 14.

alla, som äro af Israel, iiro
4 Mos. 23: 10;
Israel.

Rom. 3: 3; '2 Tim. 2: I~; Jh. 8: 39;
Hom. 2: 28; Gal. 6: l G.

7 Icke heller
barn, därför att
hums sitd, utnn
Isak slmll säd
dig;»

liro de ulla.
de liro Abra
det hete?': "I
uppkallas åt

1 Mos. 21: 12;
Gal. 4: n; Ebr. 11: 18.

8 det iiI', icke Uro de Gnds
barn, som iiro barn efter köt
Paulus sörjer öfver Judarnas otro.
tet., utan de som iiro barn efter
Kalle1>!en i Kristus sIrer af nåd.
löftet **, de räknas flir siid.
ag sliger sanning i Kristl~s,
Gal. 4: 28.
jag ljuger icke, hyarom mItt
9 Ty ett löftesord iiI' detta:
samvete bär mig vittnesbörd i :& Vid denna tid skall jag komma,
den Helige Ande,
och Sara skall hafva en son".
1 Mos. 18: 10.
2 att jag har en stor bedröf
10 Men icke det allenast,
velse och ett oaftåtligt kval i utan ock Rebecka, som blef
mitt hjärta.
Rom. lO: 1.
haf'vande af en enda man, näm
3 Ty jag skulle önska mig ligen af Isak, vår fader, bevisar
själf vllra bortkastad * ii'ån Kri detsamma.
1 Mos. 25: 21.
stus för mina bröders skull, mina
11 Ty d.\ barnen ännu icke
anförvanters efter köttet,
voro födda och hvarken hade
'2 Mos. 32: 32.
uWfvat något godt. eller ondt,
4 hvilka äro Israeliter,hyilka så på det att Guds uppsåt med
sonskapet tillhör och härlig afseende på utkorelsen skulle
heten och förbunden och lag blifvn bestående, icke af glir
stiftningen och gudstjänsten och ningar, utan af honom, som
löftena,
'2 Mos. 4: 22; kallade,
5 Mos. 7: G; Ps. 147: 19; Jer. 111: 9;
12 blef henne sagat: >Den
Rom. 2: 17; il: 2; Ri'. 2: 12.
iLldre skall tjiina den yngre;»
(j hvilka fiidcrna tillhöra, och
1 Mos. 2,j: 23.
13 såRom det iiI' I-lkrifvet:
afhvilka Kristus är efter köttet,
hvilken iiI' Gud öfver allting, »J akob itlskade jag, n1en Esan
Mal. 1: 2, 3.
högtlofvad till eviga tider. hatade jag».
Mt. 1: J: LIr. 3: 23;
Amen.
14 Hvad skola vi då säga?
.111. ]: 1; Rom. 1: 25; Ebr. 1: 8, 9.
Finnes viil oriittfiirdighet hos
6 Dock icke så, som skulle Gnd? Bort det!
[; Mos. 32: 4;
Guds ord hafva svikit; ty icke
2 Kl'. l!): 7; Job 8: 3; 34: 10.

9 Kapitlet.

J

* Egentl.: en förbannelse.
n Egentl.: köttets barn, löftets barn.
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] 5 Ty till Moses säger han:
»tTag skall förbarma mig öfver
den, öf'ver hvilken jag förbar
mar mig, och jag skall vara
barmhärtig mot den, mot hvil
ken jag är barmhärtig».
2 Mos. 33: 19.

16 Alltså beror det icke af
den, som vill, icke heller af
den, som löper, utan af Gud,
som förbarmar sig.
17 Ty skriften sliger till
Farao: »Just därtill har jag
uppväckt dig, att jag på dig
skall bevisa min makt, och att
mitt namn skall blifva f'ör
kunnadt på hela jorden».
2 Mos. 9: 16.

18 Alltså förbarmar han sig
öfver hvem han vill, och hvem
han vill förhärdar han.
2 Mos. 4: 21.

drog vredens kär], som vara
tillredda till förtappelse?
Rom. 2: 4, 5. "

23 Jlimviil på det att han
skulle kungöra sin härlighets
rikedom öfver harmhärtighetens
kiirl, som han förut hade he
redt till härlighet, 2 'l'im. 2: 21.
24 hvilka han ock kallade,
nämligen oss, icke allenast af
,T udarna, utan ock af hednin
garna;
. 25 flåSOll1 han ock sliger hos
Osea: .. Det, som icke var mitt
folk, skall jag kal1a mitt folk,
och den icke älskade skall jag
kalla min iilslmde;
Os. 2: 23; 1 Pet. 2: 10.

26 och det skall ske, att. på
det rum, diir det var sagdt till
dem: l ären icke mitt folk,
där skola de kallas den lef
vande Gudens barn». Os. l: 20.
.27 Men Esaias ropar öfver
Iflrael: »Om än antalet af Is
raels barn vore flarn hafvets
sand, så skall dock endast kvar
lefvan blifva frälst.

19 Nu torde du säga till mig:
Hvarför förebrår han då oss?
Hvem har någonsin motstått
hans vilja?
20 Nu väl, o människa, hvem
Es. 10: 22; Rom. 11: 5.
är du, som tvistar med Gud?
Icke skall viiI verket fläga till
28 Ty ett d01nsord skall Her
mästaren: H varför gjorde du ren till Rlnt och i hast verk
stiilla på jorden;»
mig så?
Es. 45: 9; G4: 8; Jer. 18: 6.
29 och 8:18om Esaias har för
21 Eller har icke krukma utsagt: »Om Herren Sebaot*
karen makt öfver leret att af icke hade kvarlämnat åt OHS
san1ma älta göra ett kärl till en säd, så skulle vi hafva varit
heder och ett annat till van såsom Sodom och blifvit lika
heder?
2 Tim. 2: 20. Gamarra>.
1 MOll. 19: 24;
Es. 1: 9; Jer. 50: 40; Hes. lG: 46.
22 Men hvad skola vi sä.qa J
om . Gud, då han ville bevisa
30 Hvad skola vi då säga?
sin vrede och kungöra sin makt, Jo, att hedningar, 130m icke
med stor långmodighet f'ör- fora efter rättfärdighet, tinga
* Egcnt1.: (de himmelska) här.ckaroruas llerre.
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Rom. 10: 14.

rätWirdighet,niimligen den rätt "Den människa som fullgör
dessa lnul) hon skall lefva ge
färdighet, Rom iir af tro;
31 men Israel, som for efter nom dem').
3 Mos. 18: S;
rättfärdighetens lag, kom icke
Hes. 20: 11; Gal. 3: 12.
till rättfärdighetens lag.
6 Men rättfärdigheten af tro
Rom. 10: 2, :I; 11: 7.
säger så: »Säg icke i ditt
32 Hvarför? Jo) därför, att hjärta: Hvcm skall fara upp
de icke sökte elen af tro, utan till himmelen?' det är, för att
såsom af lugenR gärningar; iy hämta ned Kristus;
t t··t t
5 Mos. 30: 11, 12.
d e so
t ··tt·
e SIg mo s o cs enen,
7 »eller ': Hvcm skall fara
l Kor. l: 23.
ned i djupet'?» det är, för att
33 såsom det är skrifvet: "Se,
jag lägger i Sjon en stötesten hämt.a upp Kristus från dcdöda.
8 Men hvad säger den? ;,01'
och en f'i5rargelseklippa, och det ilr nära dig, i din mun och
deu, som tror på honom, skall i ditt hjärta;> detta iir det
icke komma. på skam».
P s. 118: 22; Es. 8: H; 28: 16; l\it. trons ord, som vi predika.
21: '2; Lk 2: ~4; l I'et. 2: 6-3;

Ps. 2: 12.

10 Knpitlet.
.Judarna sökte förgäfves salighet,
ty de sökte att upprätta sin egen
rättfärdighet. Tron kommer
af predikan.

mitt hjärtas önskan
Bröder,
och bön till Gud är för
dem om deras frälsning.
21'y jag gifvcr dem det
vittnesbörd, att de hafva nit
om Gud, dock icke· efter rätt
kunskap.
Ag. 21: 20; 22: 3; G:tl. 1: 1,.

3 Ty då de icke kände Guds

,

5 Mos. :JO: H.

9 Ty om dn bekänner med
din mun, att Jesus är Herren,
oeh tror i ditt hjärta, att Gud
uppvlickte honom från de döda,
så blir du frälst;
Mt. Hi: 32.
10 ty med hjärtat tror man
till rättfärdighet, och med mun
nen bekänner man till fräls
nmg.
11 Ty skriften säger: »H var
och en, som tror på honom,
skall icke komma på· skam».
Es. 28: 16; Rom. 9: 33.

12 Ty det är ingen åtskillnad
mellan Jude och Gl·ek; ty en
och densamme är allas Herre,
rik ,för alla dem, som åkalla
honom. . Ag. 10: :H, 3,.; 15: 9;

rättfärdighet, utan si5ktc att
upprätta sin egen rättfärdighet,
underkastade de sig icke Guds
Rom. 3: 29; Ef. l: 7; '1: 4, 7:
Rom. 9: 31, 32.
rättfärdighet.
13 Ty hvar och en, 80m
4 Ty Kristus är lagens ände åkallar Herrens nnmn, skall
till rättfärdighet för hvar och blifva frälst.
Mt. 5: 11;
en, .som tror.
Joel 2: 32; Ag. 2: 21.
Ag. 13: 39; 2 Kor. 3: 13. 14;
Gal. 3: 24.
Ö Ty Moses skrifver om den

i 4 Huru skola de då åkalltl.
den, på hvilken dc icke hafva
rättfärdighet, som är af Ingen: trott? Och huru skola de tro
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på den, hvilken de icke hafva
hört? Och huru skola de höra,
ntan att någon predikar?
15 Och huru skola de pre
dika, om de icke bEfvll slinda ?
Såsom det iir Rkrifvet: )Huru
ljufliga äro icke deras fötter,
som genom evangelium [för
kunna frid], förkunna goda
ting!»
Es. 52: 7; Nah. 1: 15.
16 Mell icke alla lydde det
gInda bndskapet. Ty Esaias
sliger: »Herre, hvem har trott
vår predikan?"
Es. 53: l; Jh. 12: 38.

17 Alltså är tron af predikan,
men predikan genom Guds·Y.- ord.
18 Men jag säger: FillgO de
icke höra? J o visserligen. »De
ras ljud utgick öfver hela jor
den, och deras ord till värl
dens *.Y.- lindap.

Panli breJ

11 Kal)itlet.
Gnd har icke Iörkastat .Judar!la, ty
en kvarlefva tror och blir fHtlig.

C1 å säger jag nu: Icke har

D viiI Gud bo.rtstött sitt folk?

Bort det! Ty jag är ju sjillf
en Israelit, af Abrahams säd,
af Benjamins stam.
Jer. :n:

37; 5 Mos. 4: 31; 2
Il: 22; Fil. B: 5.•

Kor.

2 Gnd bortstötte ickesitt folk,
hviJket han förut kiinde. BIler
veten I icke, hvad skriften sä
ger om Elias, huru han triider
fram inför Gud· emot Israel
och sliger:
Rom. 8: 29, 30.
3 »)Herre, de harva dödat
dina profeter och nedbrutit
dina altaren, och jag har blif
vit lämnad ensam kvar, och de
trakta efter mitt lif?»)
l Kon. In:

10.

Ps. 19: 5; Es. 49: 6; Kol. l: 23.

4 Mell hvad säger honom
19 Men jag sliger: Har då Guds svar? »Jag har behållit
Israel icke först:Ht det? Först kvar åt mig sjntusen män, som
säger Moses: »)Jag skall upp icke hafva hc;jt knli för Baah.
vileka eder till nit genom dem}
l Kon. In: 18.
som icke äro ett folk; genom
l) På samma sätt finnes nu
ett oförståndigt folk skall jag ock i den närvarande tiden en
reta eder till vrede».
kvarlefva efter nådens utko
5 Mos. 32: 21.
relse.
Rom. 9: 27.
20 Oeh BsaiaH fiirdristar sig
G Mcn iir det af nåd, s:t iir
och· sli.ger: ).J ag hlet' fil II Ile !l det icke mer nf gärningar, all
af dem, som ieke sökte mig, nars blir nåden icke mer nåd;
jag blef uppenbar för dem, [men iiI' det af giirningar, si\'
som icke frågade efter mig>. är det ieke mer nåd, nlmars
.
Es. 65: l.
är gärningen jcke mer gärning].
21 Men om lRrael sliger han:
Ii Mos. 9: 4; ltom. 4: 4,5.
»Hela d:tgen utriickte jag mina
7 H vad skola vi då säga?
händer till ett ohörsamt och Jo} hvad Israel söker, det vann
/ genstriifvigt folk.»
Es. 65: 2. det icke, men utkorelsen vann

* A. 1.: Kristi.
** OiklID1ene, d.

riket.

lt. den bebodda jorden, isynnerhet det romerska
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det; men de öfriga hafva blif
vit förhärdade,
Rom. 9: 31.
8 såsom det iiI' skrifvet: »Gud
gat' dem en'försoffningens ande,
fJgon att icke se och öron att
icke höra intill denna dag).

s

Mos. 29: 4; Es. 6: 9; 29: 10; Mt.
13: 14; .Jh. 12: 40; Ag. 28: 26.

Rom. 11:

24.

så är degen det ock; och är
roten helig, så äro grenarna
det ock.
17 Om nu några af grenarna
hafva blit'vit afbrutna, och dn,
som var uf' ett vildt oIjeträd,
hur blifvit inympad bland dem
och med dem delaktig af olje
d
.
trä ets rot och fetma,
,.Jer. 11: 16.
18 så berc;m dig icke emot
grenarna.; men om du beröm
mer dig, så bär ju icke dn 1'0
ten, utan roten bär dig.
19 Nu torde du säga: Gre
narna blefvo afbrntna, på det
att jag sknllc inympas.
20 Rätt så. De blefvoaf
brutna genom otron, men dn
står genom tron; var icke, hög
modig, utan frukta.

9 Och David säger: »Blifvc
dem deras bord till en snara
och till ett giller och till en
s~ötesten och till en vedergällJllng;
Ps. 69: 23.
10 blifve deras ögon f'(;rmör
kade, på det att de icke må so,
och nedböj deras rygg alltid>.
11Sä säger jag nu: Iclw
stötte de väl emot, på det att
de skulle falla? Bort det! Men
genom deras fall kom friiJs
ningen till hedningarna för att
'''lfva 't'II
't Ords. 28: a; Es. 66: 2; Rom. 12: 16;
uppva"elUl. dem sJa
l
lll.
Fil. 2: 12.
.
.
M:t· 22:· 8, 9; Ag. 13; 46...
21 Ty skonade icke Gud de
12 Ar nn deras fall varI
. l'
k l h
d
'1 d
l d
~.. I natur 19a grenarna, så s a l an
~nskr~ cc 0hmd' ~c l
eras .]01' icke heller skona dig.
mms mng e mngarnas ~He.Jer. 25: 29.
dom, huru mycket mer ICke
22 Så se nu Guds godhet
och stränghet: stränghet. mot
då deras fll!lhet!
.
.. 13 ~en tIll.. ede.r, ]~edn.lllg~~·, dem, som föllo, men godhet
sagOt: Jag: For sa Vldt J.~g ..ar mot dig, så framt du förblif
J~e(hlll.1garn:~s :~P08tel, fmhar ver i godheten; annars skall
lIgar Jag mItt ambete,
Jh. Hi: 2.
ock du nfhuggas.
Ag. 9: 15; 1:1: 2; 22: 21; Rom. IS: 16;
')3 M· l'f';
l
l l .
Gal. 1: 16; 2: 2, 8; 1M. 3: 8; l Tim.
....en.L \ e~l (e s W.fl; 1l1:
.
2: 7; 2 Tim. 1: 11.
ympl1S, om de Icke förbhfva 1
14 i fall jag på något sätt otron; ty Gud iiI' miiktig att
kan uppväcka dem~ sm1'/, äro åter inympa dem.
mitt kött, till nit och frälsa
U ~ry om du blef afhnggen
.Jud. v. 22, 23. fr{m det nf natmen vilda oljo
några af dem.
Hi Ty är deras bortkastelse trädet och mot natmen inym
världens förlikning, hvad blir pad i ett äkta oljeträd, huru
då deras upptagande annat än mycket mer skola icke dessa,
som äro naturliga grenar) inlif ifrån de döda?
16 Och är förstlingen helig, ympas i sitt eget oljeträdl

Rom. 11:
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25.

~5 Ty jag vill iekc, hröder,
ntt l skoJc'1l vara okunniga 0111
denna hemlighet - på det att
I icke skolen synas eder sjiilf
va kloka - att förhärdelse har
delvis vederfarits Israel, till
dess hedningal'llas fullhet in
kommer; Lk. ~l: 24; Upp. 15: ~.
2(i och så skall helalsrnel
blifva frälst, stlsom det iiI' skrif
vet: "Från Sion skall befria
ren komma, han skall afväncla
ogudaktigheter frtm Jakob;
G

MOR.

4:

~o;

Patdi bref

l'iked0111 oeh vis\lom oeh kun
skap')(o! II lIrll outrallllsakliga
iiro icke hans domar och ont
grundliga hans viigar!
.rob 11: 7; :16: 22.

34 Ty hvcm har känt Her
rens sinne? Eller hvem har
va ri t hans rti(lgi fvare '?
Ps.

~)1: Ii;

ER. ,10: D; Jer. 23: J q.
l Kor. 2: 16.

35 Eller hvem har förnt gif
vit honom n:''tgot, S{L att det
skall återhetaJaR honom?
.roh 41:

~.

:3(i 'l'y af honom och genom

EH. [jfl: 20.

27 och detta är mitt f'i.il'bund honom och till honom äro alla
med dem, då jag borttager de ting. HOllOm vare liran ti Il
ras synder.))
eviga tider. Amen.
Jer. al: 31, f.; Ebr. 8: 8; 10: 16;
Es. 27: 9.

28 Efter evangelium iiro dc
väl fiender för eder skl111, men
efter utkorelsen äro dc älskade
för fädernas skull.
29 Ty Gnds nådeg:tfvor och
kallelse iiro sådana, att han
icke kan tlllgra dem.
30 Ty såsom ock I tillf(irel1c
voren ohörsamma mot Gud,
men nu hafven fått harmhiir
tighet gel10m deras ohiirsam
.het,
Gal. ~: R.
:n S{t hafva ock (le nll varit
ohön;amll1a, på det aU genom
den harmhärtighet, som veder
farits eder, harmhärtighet må
ock dem vederfaras.
32 Ty Gud har sammanslu
tit alla under ohörsamhet, pil
det att han skall förharma sig
öfver alla.
Rom. 3: v, J 9, 23;

O,

12 }fapitlet.
Dc troende förmanas att offra sig
Rjillfva åt Gnd och att såsom lem
Illar i samma l{l'0pp tjäna hvarandra.

jag
eder, brö
S der,fijrmanar
vid Guds barmhärtig
t"t

nu

l

het, att l fmmhiiren edm krop
par till ett lcfvancle, heligt och
Gnd behagligt offer, eder för
Dllftiga gll(lstjiinst.
Hom. G: J:J, J r.; l Pet. ~: 5; Ps. 17: 8;
l .J11. 2: 1 [j •

2 Och l'iitten edcr ickc efter
dellIla tiden, utall j'(irvannlen
eder genom edert sinnes för:
nyeIse, Plt det att I mån prö[
va, hvad som iiI' Guds goda
och välbehagliga och fullkom
liga vilja. Ef.l: J8; 4: 23; 5: 10, 17;
l

TeHs. 4: 3; G: G, f., J8; Mik. 6: 8.

. :3 Ty genom den nåd, som

har blifvit mig gifven, säger
jag till hvar och ~n, som är
hvilket djup i Guds bland eder, att icke tänka hö
Gal. 3:

33

Ords. 16: 4; 1 Kor. 8: 6; Kol. 1: J6.

22.

'" Eller: hviJket djUp

[tf

rlkr;dom b;hle i Gllds vlsdom. och kUlls],ap!
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gre om Rig, än han bör tiillka, ömhjärtade mot hvarandl'a;
utan tiinka så, att han tiinkel' föregån hvarnndra i heders
sansadt, allteftersom Gud har bevisning.
Rf. 4: 3; Ebl·. 1:l: l;
åt hvar och· en utdelat trollR 2 Pet. ]: 7; Fil. 2: 3; 1 Pet. 2: 17.
11 Varen icke tröga i eder
Rom. 1: &; 1 Kor. 3: 10;
m·ått.
flit; varen brinnande i anden;
]2: 7, 11; li.:f. 4: 7.
4 Ty likasom vi i en enda akten på tiden **.
Upp. 3: J5; JU. 5: 16; ]: 8.
kropp hafva många lemmar,
12 Varen glada i hoppet, ut
men alla lemmarna icke harva
h{dliga i vedermödan, bestän
samma förriittl1ing;
Rom. 15: 13;
diga i bönen.
] Kol'. ]2: 12; :l<-;f. 4: 16.
Ebl'. 10:

~G;

12: l; .Tak. 5: 7; Lk. 18: 1;

[) Rå iiro vi, de många, en ]1;t'. G: 18; Kol. 4: 2; ] TesR. 5: H, 17.
13 Tagen del i de heligas he~
enda kropp i KristnR, men hvar
nir sig lira vi hvarandras lem hof; faren efter gästviinlighet.
lllltr 1 Kor. 12: 27; Ef. 1: n; 5: 23; l Kor. ] G: J; :Kul'. IiI; 2; l Pet. 4: 9.
14 Viilsigllen dem, som f'i.ll'
Kol. 1: 24.
[ljlja
edcr.; viUsigucm och för6 ochhafva olika n:\degtd··
1::mnnen
icke.
vor efter den nåd, som hur
Mt. 5: 44; Lk. G: 28; ] KOli. 4: J 2.
blifvit oss gifven. Om nägon
15 GHidjens med dem, som
har profetia, så vm'e hon efter
liro glada, gråten med dem, som
måttet Itf tron *; 1 Kol'. 12; gf. 4: Il. gråta.
I eller om nägon ha?' en
16 Varen ens till sinnes med
tjiil1st, så (tlde han på tjän hv::mmdrn. Trakten icke efter
sten; eller om någon iiI' lii det, som iiI' högt, ntnn hållen
rare, så alde han på liir:tl1det; eder till det ringa; blif\ren icke
8 eller om någon f'öl'mnnal', själfkloka.
så akte han på förman:mdet; Rom. ]I): f,; 1 Kor. 1: JO; Fil. 2: 2;
den, 80m delar ut, göre det i Ps. 131: l; Ords. 3: 7; Es. 5: 21.
17 Vedergiillen ingen ondt
enfald; den, som förestår, gör e
det med flit; den,som i.ifvnr föl' oudt; vinnliiggen eder om
barmhiirtighet., gÖ1'e det med det, som iiI' godt ,v·;v,.* infiir alla
gliidje.
Ag, 20:28; 1 'j'im. 5: 17; miilluiskor.
l r'et. 5: 2; Mt. 6: l, 1'.; 5 Mos. 15: 7;

2 1(01'. 9: 7.

Ords. 20: 22; Mt. 5: 39; l Kor. G:. 7;
1 'fesA. 5: 15; 2 1(01'. 8: 21.

18 Om möjligt lir, så myc
9 Kärleken vare oskrymtltu. ket som på eder beror, hållen·
Afskyn det onda, hållen eder frid med alla mäJmiskor.
fast vid det goda.
Mk. 9: 50; ];br. ]2: 14.
1 Tim. 1: 5; 1 Pet. 1: 22; 4: 8; 1 J1I.
19
Hänme118 eder icke s.iiilf~
4: 7; Ps. 34: 15; :l7: 27; 9i: 10; 139: 21;
va, mina. iilskade, utan gifven
Am. 5: 15.
10 Varen i brödrakärleken rum åt vreden; ty det är sluif

*' Eller: sil. va1'e 11071 i öfverensstämmelse med tron.
.... Annan läsart: tjänen Herren.
*** Egentligen: SkÖl/f, som tager sig väl ut.
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Pa~tli

bre!

vet: )} Min är hämnden, jag skall Ty hon bär icke svärdet för
vedergälla, säger Herren».
giifves, ty hon är Guds tjänare,
3 !\Ios. 19: 18; Lk. 6: 29; 5 Mos. 32: 35; en hämnare till vrede öfver den,
Ebr. 10: 30.
som· föröfvar det onda.
20 Men om din fiende är
5 Diirför måste man vara un
hungrig, så gif honom mat; derdånig, icke allenast för vre
om han iiI' törstig, så gif ho dens skull, utan ock för sam
nom att dricka; ty om dn gör vetets skull.
detta, skall du samla glödande
13 Ty fördenskull betalen I
kol på hans hufvud.
ock skatt; ty de lira Guds tjä
Ords.. 25: 21; 2 Mos. 23: 5; Mt. 5: H.
nare, ständigt sysselsatta med
21 Låt dig icke besegras af just detta.
det onda, utan besegra det onda
7 Så gifven nu åt alla, hvad
med det goda.
I ären dem skyldiga: skatt åt
den, hvilken skatt tillkommer;
tull åt den, hvilken tull till
13 Kapitlet.
De troende förmanas att lyda öfver kommer; fruktan åt den, hvil
heten, att älska sin nä.sta och bort ken fruktan tillkommer; heder
lägga mörkrets gärningar.
åt den, hvilken heder tillkom
vnr och en vare de makt mer. Mt. 22: 21; l\Ik. 12: 17; Lk. 20: 25.
8 Varen ingen något skyl
ägande myndigheterna un
derdånig. Ty det finnes icke diga utom det att älska hvar
någon myndighet utom af Gud; andra; ty den som älskar en
och de, !'lom linnas, iiro förord annan, hall har llppfyllt lagen.
Gal. ii: J4.
1lade af Gud.
Ol'dH. 8: 15, I n;
Dan. 4: 22; Tit. 3: l; l Pet. 2: 13.
9 Ty detta: Du Hlmll icke
2 Därför, uen som sätter sig begii äktenskapsbrott, du skall
emot öfverheten *, han står emot icke dräpa, du skall icke stjäla,
Gnds ordning; men de, som SUl du skall icke hära falskt vitt
emot denna, skola få en dom nesbörd, du skall icke hafva
örver sig.
Ords. 24: 21, 22. begärelse, och om det är något
3 Ty dc stymnde äro icke annat bud, det sammanfattas
till skräck fUl' de goda gärnin i detta ordet: )} Dn skall älska
garna, uian för de onda. Men din nästa såsom dig själf» .
Mos. 20: 14, f.; 5 Mos. Ii: 18; Mt.
. vill du slippa att frnkta för 2 19:
18; 3 Mos. 19: J8; Mt. 22: 39;
öfverheten '1* Gör då det, som
Mk. 12: 31.
är godt, så skall dn få pris af
10 Kärleken gör sin nästa
henne.
1 Pet. 2: H. intet ondt. Så är nu kärleken
4 Ty hon är en Guds tjä lagens uppfyllelse.
nare dig till godo. Men gör Mt. 22: 40; 1 Tim. 1: 5; Jak. 2: 8.
du det, som är ondt, så frukta.
11 Och gÖ1-en detta, emedan

H

* Eller:

myndigheten.

fill ROma1''1w.
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Il;

I vete n tiden, att stunden re
dan är inne, att vi * skola
uppstå från sömnen; ty nn är
friiIsningen oss närmare, än då
vi blefvo troende.

en annans tjänare? För sin
egen Herre står han eller fal
ler; men han skall förblifva
stående, ty Gud är mäktig att
behålla honom stående.

1 Kor. Hj: 34; Ef. 5: 14; 1 Tess. 5: G.

Jak. 4: 12.

12 Natten är framskriden,
och dagen är nära. LåtOIn oss
därför bortliiggu mörkretR gär
ningar och ikläda oss ljusets
vapen,
Et'. 5: 11; KoL 3: 8;
Ef. 6: 13, H; l 'l'ess. 5: 5.

13 Låtom OS8 vandra ärbart
såsom om dagen, icke i vilda
upptåg och dryckeslag, icke i
otukt och utsväfningur, icke i
kif och afund;
Fil. 4: 8;
Ords. 23: 20; Lk. 21: 34; .Gal. 5: 21;
1 Kor. 6: 9, 10; Ef. fl: 5; Jak. 3: 14.

14 utan ikläden eder Herren
Jesus Kristus och hafven icke
omsorg om köttet till att 1tpp
väcka begärelser.
upp, 16:

15;

Gal. 3: 21; 5: 16;

1 Pet. 2: 11; l Jh. 2: 16.

14 J{apitlct.
De starka. böra. upptaga. de svaga,
och de svaga icke döma de starka.;
ingen böl' gifva sin broder anstöt.

"l If en den som är svag i tron,

ll.l }lOnom upptagen, utan att
döma en annans tankar.

Rom. 15: l, 7; l Kor. 8: 9,11; 9: 22.
2 Den ene tror, att han f~h'

äta allting, men den, som är
svag, äter endast grönsaker.
3 Den som ä.ter, hlln förakte
icke den, som icke äter; och
den som icke äter, han döme
icke den, som äter; ty Gud
har upptagit honom.

[, Den ene väljer en dag
framför en annan, den andre
väljer hvilken dag som helst;
hvar och en vare fullt viss i
sitt sinne,
Gal. 4: 10.
6 Den som gUl' afseende på
dagen, han gör föl' Herren af
seende därpå [och den som
icke gUl' afseende på dagen,
han underlåter för Herren att
g()ra af8eende därpåJ. Den. som
äter, han äter för Herren, ty
han tackar Gud; och den som
icke äter, han underlåter för
Herren att äta och tackar Gud.
l Kol'. 10: 31; l Tim. 4: 3.

7 'l'y ingen af oss lefver för
sig själf, och ingen dör för sig
sjiil f.
l Pet. 4: 2.
8 Ty lefva vi, Sl'\. lefva vi
lör Herren, och 'dö vi, så dö
vi föl' Herren; antingen vi nu
lefva eller dö, så äro vi Her
rens.
Gal. 2: 20.
9 Ty fUrdensknll dog Kristus
och blef åter lefvande, att han
skulle hiirska öfver både let'
vande och döda. 2 Kor. 5: 15.
10 Men du, hvarför dömer
du din broder? Eller ock du,
hvarför föraktar du din bro
der? Ty vi skolu, alla fram
stinIas inför Guds domstol.
l\1t. 25: 31; 2 Kor. 5: 10.

11 Ty det är skrifvet: »S:i
4 H vem iiI' du, som dömer snut jag lefver, säger Herren,
Kol. 2: 16.

" A. 1.: I.
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föl' mig skall hvarje knä böjas,
och hvurje tunga skall prisa
Gud".
Es. 45: 23; .Fil. 2: lO.
12 Alltså skall då hvar och
en af oss göra Gud riikenslmp
för sig sjiilf.
. Mt. 12: 36; l 'Kor. 3: S; Gal. G: 5.

13 Därför, hitom oss icke
mer döma hvarandra, ntan dö:
men hellre så, 'att ingen bör
blifva sin broder till am;töt
eller förförelse.
Mt. 18: 7-9;
1 Kol'. 10: 32; 2 Kor. G: 3.

14 Jag vet och iiI' förvissad
i Herren Jesus, ntt ingenting
är i sig själ ft oheligt; utan
för den som håller något för
oheligt, för honom iiI' det ohe
Ag. 10: 14, lr.; 1 'firn. 4: 4;
ligt.
] Kor. 8: 1; 'l'it. l: n.

15 Men * om din broder blir
bedröfvad för mats skull, flå
vandrar du icke mer eftcr kiir
leken. FÖl'diil'f'vfL ieke genom
dill mat d(~II, fijl' hvillwlI Kl'iH
tnsdog.
1 'Kor. 8: 11.
16 Låten därför edert goda
icke blifva försmiiuadt.
17 Ty Guds rike Hr ieke mat
och dryck, ntan riittJiird ighet
och frid och gliidje i den He
lige Ande. 1 Kor. 8: s; Rom. 5: l.

. 18 Ty den som i dessa styc

Pa1tli bre!

rent; men föl' den människa;
som iiter med anstöt for sam.
vetet) iir det oudt.
lYIt. 15: 11; ,]'it. l: 15.

21 Det iiI' godt att icke äLa
kött eller dricka vin eller göra
något, hvaraf din broder täger
anstöt [eller bl'ingns på fall
e11e1' försvagas].
1 Kor. 8: n.
22 Har du tro, så haf den
för digsjiilf inför Gnd. Salig
är den, som icke dömer sig
sjiilf i det, som han pröfvar
vara riiLt.
23 Men om den, som är tvek
sam, äter, så är han fördl.imd,
emedan han icke gör det af tro ;
men allt som icke. iiI' af tro, det
iir synd.
j

15 Kapitlet.
Hvar och pn bör täckas sin nästa
till godo efter Kristi exempel, hvil
l,en lut!' Iitagit sig både Judar och
hedningar; tt}Jostelt>Tl lofvar att
]WlIlTlItL till Horn.

"l If en vi, .som ilro stltl']m, ilro

il.! skyldlga att bära de sva
gas skröpligheter och icke tiic
kas 08S 8jiilfva.
l Kor. !J: 22; Gal. Il:

J.

2 H val' och en af oss sök e
att täckas sin niista, honom till
godo, till uppbyggelse .

ken tjänar Kristus, han iiI' väl

1 Kor. 9: ]0; lO: 24. 32; 13: 5;
Fil. 2: -t, 5.

behaglig för Gud och bepröf
vad för miinnifdwl'lla.
19 Så låtom oss nu fara ef
ter det, som friimjar friden och
den inbörues uppbyggelsen.
20 Förstör icke för mats
skull Guds verk. Allt är väl

3 'Ty Kristus tiickt08 ju icke
sig sjiilf, ntan, såsom det är
skri fvet: ." Deras försmädelse)',
som försmäda dig, hafva falJit
öf'ver mig».
Ps. G!J: ] o.
4 Ty allt hvad tilli6rene blef
skrifvet, det blef skrifvet till

* A.

1.: Ty (jfr v.

13)
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HI.

vår undervisning, på det att'
.vi genom den uthållighet och
den hugsvalelse, som skrifterna
,gifva, må hafva hoppet.

den, som uppstår för att vara
en furste för hedningar; på
honom skola hedningar hop
pas». Upp. 5: 5; 22: lO; I<~s.ll: l, lO.
H.om. 4: 23, 24; l. Kor. 10: Il;
l" Merl ho P)·
l et"o G· Il d upp
2 'l'im. :1: 16.
, . t>
r: ~r·
tl 011' l t
1 fylle eder med all glitdje och
<> . LY en 11 la 19 le ens
OC 1 f' d . t
d t tt 'I
•
hugsvalelsens Gud gifve eder lt'~ lfl"dron) lPa. et Ii
lldUin
tt
- l" d
fIl  o ver o a l lOppe O'enom en
a
vara 111 J?f . es ens l Slll Helige Andes kraft.h
nes efter Knstus Jesus,
Rom. 12: Hi; l Kor. 1: 10; I<'il. 2: 2;
i. 4.
J" g ;'.
·1
"'If 0
.. f
3: 15, 16.
.lt.LI oc (.sJa
6 ,. d:ot tf I
d .<"j
t vertygad om eder, nUlla brö
d 1M e. a.. en. l.t (/gl der, ntt I äfven sjiilfva ären
mcl . e? mIuIll mauJ prIsaI? .ne. fulla af godhet uppfyllda med
oc l var
erre
csn \.l'lstl
.,.
' ...
Fader.
a~! k.lIll~.kap,. och kUlmen Jam
t
l
7 D" f"
val tIllrattaVIsa hvarandl'a.
ar or upp age!l lvaran 1 Kor. l: 5; l Jh. 2: 21; 2 Pet. I: 12.
dra, såsom ock Knstus upp
1 r: D l h . '
b ,"d t'll
tog oss'» till Gnds ära.
o. oc.( al Jf!'g,. lO ef! l.
.
Rom. 14: I, 3.
ep del nugot dnstIgt skrlfVlt
8 Men ** jag I.diger, att .Te- bIl e.der, så~on~ den där vill
sus Kristus hal' blifvit omskii ytterhgare pltJlllllllft eder f(51'
relsens tjänare f(,r Guds san d?n ~åds. skl111, som har hlif
nings skull, för att stadfästa VIt mIg glf~en a~ Gud,
lciftena till fäderna, .
homo 1. 5.
l\H. Hi: 2~; Ai{. :J: 25, 26.
16 till att vara en .Tesn
9 men att hedningarna priHIt Kristi tjänare bland hednin
Gud för barmhärtighets skull, garna, förrättande Guds evan
såsom det är skrit'vet: »För gelii offertjänst, på det att
denskull skall jag tacka dig hedningarna 'må bJifva ett,
bland hedningarna och lo f- taekniimligt offer, helgadt ge
sjunga ditt namn».
.
nom den Helige Ande.

I..

o

Men

r

Horn. 11: :10; 2 Sam. 22: 50j Ps. ]8: &0.

Ag. 9: 15; Il!: Z; Hom. 11:

I~;

Gal.

10 Och åter säger han:
2: 7; l Tim. 2: 7; 2 Tim. I: I].
"Gliidjells, I hedningar, med
17 Jag har alltså en he
hans folk.~.
5 Mos. :12: 43. r(jmmelse i Kristns .Jesus med
afseende på det, som tillhör
11 Och åter: » L ofven Her (i l
ren, alla hedningar, och be JU( •
römmen honom, alla folk».
18 1'y jag skall icke [(31'
Ps. 117: J.
drista mig att tala om något,
12 Och åter säger Esaias: som icke Kristus för att göra
»Det skall vara. Isais rot och hedllingal'lla lydnktiga. har ver

,*
**

A. 1.: eder.
A. l.: Ty.
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1mt genom mig med ord och
gärning,
HOrl!' 1: 5; lG: 26.
1\) genom tecken::; och lm
ders kraft, genom Guds Ande::;
kraft; .så att jag från Jerusa
lem och rundt omkring ända
till Illyrien har till funo för
kunnat Kristi evangelium;
.20 och det så, att jag satt
mm är~t i att icke predika
evangelnlln där, hvarest Kris
~us yarit nämnd, på det att
Jag ICke skulle bygga på en
annans grund, 2 Kor. H): 15, 16.
21 utan såsom det iir skt'if
vet: »De, för hvilka intet har
blifvit förkunnadt om honom,
skola se, och de, som icke
hafvlt hört, ::;kola forstå».
F:s. 52: 15.

22 Därför blef jag ock så
ofta förhindrad att kommit till
eder:
R om. l : 13; 1 Tess. 2: 18.
23 Men nn då jag icke mer
hllr ntrymme i de:·iI·m trakter
och sedan många lir haft liiug
tan att komma till eder,
.
Rom. l: 10; l Tess. 3: 10.

. 24 slm.H jag, niir jag reser

27 De hafva så funnit för
godt, och de äro deras gälde
närer; ty om hedningarna haf
va fått del i deras andlign
goda, ::;å äro de ock skyldiO'a
att tjfin~ dem i det lekamli;t.
l Kor. 9: 11; Gal. G: 6 .

. 2R När jag alltså har full
gjort detta och säkert öfver
lämnat dem denna frukt skall
jag därifrån fam gcnOl~ cder
stad till Spanien.
29 Men ljug vet, att när jag
konuner tIll eder, skall jag
komma med fullheten af Kristi
evangeIii välsignelse.
Rom. 1:

l l.

30 Men jag f(jrmanar eder,
bröder, vid vår Herre .Jmnm
KristuH och vid Andens kiir
lek, f.ltt I tillika med mig käm
pen l edra bi:5ner för mig till
Gud,
'2 Kor. l: 11.
31 p:"t det att jag må blifva
riiddad f'rfm (le ohi.;l"~amma i
.J ndcel1, och· min tjänst. i .r e
rusalem må blifvn tnckniimlig
för dc heliga,
'2 Tess. 3: 2.
32 på det att jag med glädje
må komma till eder genom
Gud::; vi] ja och vederkvielm
mig med ·cder.

tIll .Spamen, komma till eder;
ty Jag hoppas att p:1. genom
resan få se eder och af eder
Ag. 18: 21; 1 KOl". 4: 19.
fo~·ts!raffas dit, om jag först har
33 Men fridcns Gud t'm"e
blIfVlt något hugnad af eder.
med eder alla. Amen.
25 Men nu far jag till Je Fil. 4: 9; 1 Tess. 5: 23; '2 Tess. 3: 16.
rusalem för att tjäna dc he
liga.
Ag." l!): 21; 24: 11.
1(; }{npitlet.
26 T~ M~ce~onien och AlGtja Aposteln anbefaller Febe, låter
hafva funmt för godt att göra helsa många. kristna, varnar för
ett sammans~ott till de fattiga dem, som åstadkomma söndringa.r.
Tröstar de troende.
b1nnd de helIga, som äro i J e
en
jag anbefaller åt eder
rusalem. 1 Kor. 1G: 1; 2 Kor. 8: l;
vår ::;y~tcr Febe, som är
9: 2, 12; G.1t!. 'j: 9, lO.

M
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Rom. 16:

20.

'.. ren u t vaId e, ocll
försnmlingens i Ken lnere tJa
. hans och min
nal'lnnu,
. moder.
14 Helsen Asynkritus, Fle
2 att I mottagen henne 1
Herren värdigt de heliga och gon, Hm'mes, Pat.robas, ~~r
biiltån henne, i hvad sak hon mas och de bröder, som aro
kan behöfva eder; ty hon har med dem.
ju sjitlf varit en ~jäll?~rinna åt
15 HelsenFilologusochJnliu,
måuO"a jämväl nng sJitlf.
Nerens och hans syster och
3 H~isen Priskilln och Aqvi Olympns och. alla de heliga,
las, mina medarbetare i Kristus som äro med dem.
16 Helsen hvarandra medflen
Jesus,
. Ag. 18: 2, 26;
1 Kor. 16: 19; 2 Tlm. 4: 19.
4 Som för mitt lif hafva vii- helig kyss. Alla Kristi örsamlingar helsa eder.
O"at sin hals, ocl~ som icke aIle
l Kor. 16: 20; 2 Kor: 13: 12;
~ast jag, utan o?k alla hed
l ~'ess. 5: 26; l Pet. 5: u.
17 Men jag förmanar eder,
ningarnas församlmgar tl~cka;
h f'
5 och helsen försml1 mgen,
1t ~ d
bräder att a va a { ph em,
H l
e sen som å~tadkomma söndringarna
som är i deras hus.
Bpenetns, mi.n iH~kade, .som är och förargelserna tvärtemot den
Asiens försthng tIll KrIstus.
lära, som I hafven undfått, och
6 Helsen Maria, som har haft viken ifrån dem.
mycket arbete för oss,.
Gal. 1: s, 9; Kol. 2: S; 1 Tim. 6: 3;
7 Helsen Andronikus och
2 'rim. 3: 2, 5, 6; ~ Jh. v. lO.
Juntas, mina fräuder och med18 Ty sMitna tjäna icke vår
fånO"tU· som iiI' o ansedda bllmd Herre .Tesll:'! Kristus, utan sin
apo~tl~l'lla., ocl~ s9 m i~fven före egen buk, och bcdragt,t genom
miO" hafva vfmt l KrIstus.
s~na fagra ord och smlC'krande
Helsen Amplias, min äl tal de menli:isas hjärtan.
:Fil. 3: 18, J 9; 2 Pet. 2: 3; Hes. 13: J 8.
skade i Herren.
g Hels~n ~l'banus, vår med
Hl Ty eder lydnad har ko.~
arbetare l KrIstus, och Stakys, mit till allas kiinnedom. Dar
min älskade.
.
. . för gliider jag mig öfver ed~r;
10 Hels~~ Apelles, den 1 Kn-I men jag vill, att I ären VlSt\
stus beprofva~e; hel~en dem, med afseenrle på det goda och
som äro af Arlstobul.l husfol~. enfaldiga med afseende på det
11 Helsen Hel'odlOn, ~1I~ onda.
Rom. 1: 8;
frände; helsen dem af NarCISSl
Mt. lO: 16; l Kor. 14: 20.
hnsfolk,sOlll äro i Herren.
20 Men fridens Gud skall
12 Helsen Tryfena och Try snart krossa satnnunder edra
fosa, söm' arbeta. i· Herren; fötter. Vår Herre Jesu Kristi
helsen Persis, den ii1~lmde, som nåd vare med eder!
Rom. 15: aa; l Kor. 16: 23;
hur mycket arbetat l Herren.
13 Helsen Hufu·s, den i Her
2 Kor. 13: J3.

8
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1 Kor. 1: 1.

Pauli första breJ

21 Timoteus,
tare, och Lucius
Sosipater, 'mina
eder.
,Ag.

min medarbe t.ig att Atyrka eder efter mitt
och .1 ason och evangelium och predikan 0\11'
friiuder, helsa J csus Kristus enligt uppen
16: 1; Fil. 2: 19; bareIsen af den hemlighet, som
l 'fess. 3: 2; A~. ]3: l; 17: å; 20: 4. under evigatidervaritförtegad,
22 J ag Terti us, som har
Et'. 1: 9; . il: 9, 20; .Kol. 1: 2/);
skrifvit brefvet, helsar eder i
2 Tim. l: lO.
Herren.
26 men lIll har Llifvit llppen
23 Gajus, min och hela för bal'~d och. genom. profetiska' ,
samlingens värd, helsar eder; skl'lfte~ enlIgt d(~.n eVIge Gndens
Erastus, stadens kassaförval- Lefal~lllng k.uJlgjord bland alla
tare och brodren Qvnrtus helsa I hednmgar tIll trons lydnad,
A 19' ". n ~,.
Tit. 1: 3; 1 Jh. 1: l; Rom. 1: 5;
eder'.
g.,. 2.,.. lm. 4'. 20.
15: 18. '

[24 Vår Herre .lesu Kriilti
27 hononi, den' allena vise
nåd 'IJa?'e m~~ eder. a. lIa. Amen J., G.u.den, v~re ii~'an ~enom J eSllS
_
l less. 5: 28.
..
..
Knstus blI eVIga tIder. Amen.'
20 Men honom som ar mak1 Tim. l: 17; Jud. V. 25.

Pauli första bref till Korintierna.
I från

l ]{npitlet.
. ..

.

A:posteln tlllon~~al' de tl'oen.de l Ko
rmt n1i.d och frId, bestraffar dem
för partisöndringar och visar dem
ifrån sig till Kristus.

Gnd, vår Fader, och Her
ren .1 eRUS KristuA !,
Rom. 1: 7; 2 Kol'. 1: 2; Et'. 1: 2.

J

4 ag tackar min Gud alI
tid för eder skull för den Guds
aulus, gCllOm Guds vilja nåd, Rom har blirvit eder gif
kallad till .Jesu Kristi apo ven i KristlIs .Jesus, Hom. 1: 8.
5 att l uti alla stycken haf~
stel, och brodren Sostenes
Ag. 18: 17.,
ven blifvit rika i honom, i allt
2 till den Guds församling, tal och all kunskap,
som är i Korint, helgade i Kri l Kol'. ]2: 8; 2 Kor.' 8: 7; Kol. I: 9.:
6 Råsom vit.tnesbördet om
stus J eSllS, kallade att 'IJara
heliga tillika med alla dem, Kristus har blif'vit stadfäst i
Ebr. 2: 3;
som åkalla vår Herre Jesu eder,
7 så att l icke stän efter i
Kristi namn på hvarje ort,
någon lIadegåfva, medan I vän'
både deras och vår.
Jb. 17: 19; Ef. l: l; l Tess. 4: 7;
ten efter vår Herre Jesu Kristi
2 'l'im. l: 9; Ag. 15: 9.
uppenbarelse,
3 Nt'td vare eder· och frid
Fil. )): 20; Tit.2: 13.
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