1 Kor. 1:

1.
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21 TimoteuR, min medarbe
tare, och Lucius och .Tason och
Sosipater, . mina friinder, helsa
eder.
. Ag. 16: l; Fil. 2: ] 9;
1 'fess. ll: 2; Ag. 13: l; 17: r.; 20:

4.

22 .Tag Tertius, som har
sluifvit brefvet, helflar eder i
Herren.
23 Gajus, min ochhe]a för
samlingens värd, helRar eder;
Erastus, stadens kassaförval
tare och brodren Qvartus helsa
A 19' ". 2 'l"
4'
"'der'
"
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g.,. 2.,
lm . . 20.

Pauli första bre!

tig att styrk-a eder efter mitt
evangelium och predikan om
.Tesus KrifltllR enligt uppell
bn,relRen af den hemlighet, som
under eviga tider varit förtegad,
Et'. 1: 9; H: 9, 20; .Kol. 1: 26;

2 'rim. 1:

lO.

26 men uu har blifvit uppen
bal'~d och. genomyrofetiska'
skrlfte~ enlIgt dep eVIge Gudens
befal~lllng kyngJord bland nIla
I hednmgar tlll tron8 lydnad,
Tit. 1: 3; l .111.
1: l; Rom. 1: 5;
15: ]8.

[24 Vår Herre .Tesu Kristi
27 hononi, den· allena vise
nåd va1'e med eder nlla. Amen]. 1 q.u.den, v~re ä~'an ~enom Jesus
_
1 Tess. 5: 28. ..
..
l\.r18tus blI eVIga tider. Amen:
20 Men honom som ar mak1 Tim. l: 17; Jud. V. 25.

Pauli första bref till Korintierna.
l Knllitlet.
Aposteln tillönskar de troende i Ko
rint nåd och frid, bestrafl'ar dem
för partisöndringar och visar dem
ifrån sig till Kristus.

I från

Gud, vår Fader, och Her
ren .TeHUR Kl'iRtus!
Rom. 1: 7; 2 Kor. 1: 2; Et'. 1: 2.

4 Jltg tuckar min Gud alI
tid för eder skull för den Guds
aulus, genom Guds vilja nåd, Rom hal' blif'vit eder gif
kallad till .JeRu Kristi apo ven i KriRtllR .TeRnR, Hom. 1: 8.
Ö att l uti alla Rtycken haf':
stel,och brodren Sostenes
Ag. 18: 17 •.
ven blifvit rika i honom, i allt
2 till den Guds församling, tal och all kunRlmp,
som är i Korint, helgade i Kri l Kol'. ]2: 8; 2 Kor.' 8: 7; Kol. 1: 9.:
6 8åRom "ittnesbördet om
stus .Tesus, kallade att vara
heliga tillika med alla dem, Kristus har blifvit stadfäst i
J<~br. 2: 3;
Rom tlkalla vår Herre Jesu eder,
7 så att I icke stän efter i
Kristi namn på hvarje ort,
någon uådegåfva, medan I vän"
både deras och "år.
Jh. 17: 19; Ef. 1: l; 1 Tess. 4: 7;
ten efter "år Herre Jesu Kristi
2 '!'im. 1: 9; Ag. Hi: 9.
uppenbarelse,
3 Nåd vare eder· och frid
Fil. il: 20; Tit. 2: 13. '

P
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.till K orin tierna.

8 hvilken ock skall stadfäst.a
eder intill änden, så att I ären
otadliga på vår Herre ,Jesu
Kristi dag.
2 1'ess. 3: 3;
Kol. 1: 2~; l Tess. 3: 13; 5: 23.
9 Gud är trofast., genom hvil
ken I blefven kallade till ge
menskap med hans Son, Jesus
K . t
å H
rIS u~" v' l'
erre. ~
l less. 5: 24; Jh. l.,: 5.

10 Men jag förmanar eder,
bl'(5der, yid vår Herre ,Jesu
Kristi namn, på det att I alla
mån tala det samma, och inga
söndringar må vara bland eder,
utan I mån vara fullkomnade
i samma sinne och samma me
ning. Rom. 12:· 16; 15: 5; Er. 4: 3;

1 Kor. 1:

24 .

Stefanas' husfolk; för öfrigt
vet jag icke, om jag har döpt
någon annan. l Kor. 16: 15, 17.
17 Ty Kristus siinde mi2'icke
~
föi' att tWpa, utan, i'ör att för
kunna evangelium, icke med
talets visdom, på det att Kristi
1
.
k
.
..
{Ors ICke s ulle bhfva frnktlost.
1 Kor. 2: l, 4, 13; 2 Pet. 1: 16.
18 Ty talet om korset är
väl en dårskap för dem, som
blifva förtappade, men för oss,
som blifva frälsta, ärdeten Guds
kraft.
1 Kor. 4: 10; Rom. 1: 16.
19 Ty det är sIn'ifvet: »,Jag
skall göra om iutet de visas
visdom, och de. förståndigas
förstånd skall jag ·förkasta».

I

Fil. 2; 2; 3: 15, 16; 1 Pet. 3: 8.

.Toll 5: 12, 13; Es. 29: H.

11 Ty af Kloes hnsfolk har
det blifvit mig berättad t om
eder, mina bröder, att det är
tvister ibland eder.
12 Men jag mcnar detta,
att hvar och en af eder fliiger
antingen: J ag iir pan lisk, eller:
.Tag är apollisk, eller: Jag
är kefisk *, eller: .Tag är kristisl;;:,

20 Hvar finnes· någon af
denna t.idens visa,skriftlärdaoch
klyftiga? Har Gud icke gjort
världens visdom till dårskap?

Ag. 18: 24; 1 Ror. :1: 4; Jh. 1: 42.

(lan IT\'l'stus de.l.n d?
13 1'\1'
lo\..
_l'
Icke hur viii Paulus blifvit
kOl'sfiist för eder? Eller hnfven
I blifvit döpta till Pauli namn '?
. 14 Jag tackar Gud, ntt jag
icke har döpt någon af eder
utom Krispus och Gajus,
Ag. 18: 8; Horn. 16:

~3.

EH. 33: 18; Job 12: 17; Rom. 1: 22.

21 Ty eftersom. världen icke
genom sin visdom kände Gud
i Guds visdom, så behagade
det Gud att genom predikans
dårskap frälsa dem, som tro;
Mt. 11: 25; Lk.lO: 21; Itom.1: 21, 28.

22 eftersom både Judar he
giim tecken, och Greker söka
efter visdom,
Mt. 12: 38; 16: l; Jh. 4: 48; 6: 30.

23 vi åter predika. en kors
fäst Kristus, för Judar en stötc
sten och för Greker en dårskap,
Jh. 6: 60, 66; 1 Kor. 2: 14.

15pt'i.dct att ingen må
24 men fUl' dem, som äro
säga, att jag har döpt** till kallade, både Judar och Greker,
mitt namn.
Kristus, Guds kraft och Gnds
16 Jag hur dock döpt äfven visdom.
Rom. 1: 16.

* KI'jisk, det lir anhlingare af' Keras (Petrus).
u A. 1.: att I hafven blifvit döpta o. s. v.
-----------

1 Kor. 1:

25.
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Panli JÖ1'sta ln'eJ

25 Ty det dåraktiga af Gud talets eller visdomens öfver
är visare än människorna, och lägsenhet och förkunnade eder
det svaga af Gud är starkare Guds vittnesbörd.
Ag. 18: 1; l Kor. 1: 17.
än människorna.
2 Ty jag beslöt att bland
26 Ty sen på eder kallelse, eder icke veta något annat lin
bröder, att icke många äro visa Jesus Kristus, och det såsom
efter köttet, icke många mäk korsfäst.
GaL 6: H.
tiga, icke många ädlingar;
3 Och jag val' hos eder i
.rh. 7: 4S; l Kor. 2: 8.
27 utan det dåraktiga i värl svnghet och i mycken fruktan
bäfvan. 2 Kor. 10: JO; Il: :10;
den har Gud utvalt, på det att och
12: 5, 9; Gal. 4: 13; Fil. 2: 12.
han må bringa de visa på skam;
4 Och mitt tal och min pre
och det svaga i världen har dikan val' icke i mänsklig vis
Gud utvalt, på det att han må doms öfvertalande ord, utan i
bringa de starka på skam;
Andens och kraftens be"visning,
Mt. 11: 25; Jak. 2: 5.
5 på det att eder tro icke
28 och det i världen oädla skulle st:\ på människors vis
och fÖ1'l1ktade har Gud utvalt dom, utan på Guds kraft.
och det, flOm icke iir, på det
2 Kor. 1: 7.
ntt han må göra till intct det,
6 Visdom tala vi dock hland
Homiir;
2 Mos. ]2: ~!L
de
fullkomliga; men icke denna.
29 på det att intet kött må
världsålders
visdom, ej heller
berömma sig inför Gud.
denna världsålders furstars,
Rom. 3: 27; Ef. 2: 9.
30 Men af honom liren I Ilti hvillm blifva till int.et;
.Tak. a: 15.
Kristus Jesus, som har blifvit
7
utan
vi
tala. Guds hem
för oss till visdom från Gud
lighetsfulla
visdom,
den för
och till rättfårdighet oeh t.ill
borgade,
som
Gud
före
världs
helgelse och till förlossning;
Kol. 2: 3; Jer. 23: 5. Jh. 17: 19; åldrarna förutbestiimde till vår
Rom. 4,: 25; ]';f. 1: 7.
h itrligh et, .loh 28: 21; nom. IIi: 21);
1 Kol'. 4: 1; l'~f. ;l; 9; I{ol. l: 26;
31 på det aU, såsom det iiI'
2 Tim. 1: 9.
skrifvet: Hlen som berömmer
S
och
som
ingen nf denna
sig, han må berömma sig af
furstar
hal' känt,
världsålders
Herren».
Es. 65: 16;
ty om de hnde klint den, så
Jer. 9: 23, 24; 2 Kor. lO: 17.
hade de vm icke korsfäst här
Mt. 1l: 25;
lighetens Herre;
2 Kapitlet.
.Jh. 7: '8; Ag. Ul: 27; 2 Kor. 3: 14;
Aposteln hade i Andens kraft, icke Jh. 16: 3; Ag. 3: 17; l Tim. 1: 13.
i mänsklig visdom predikat den
9 utan vi tala, såsom det är
korsfäste Kristus.
skrifvet: »Hvad intet öga har
ch när jag kom till eder, sett och intet öra hört och i
bröder, kom jag icke med ingen människas hjärta har

O
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uppstigit, hvad Gud har beredt
åt dem, som älska honom».
,

Es. 64: 4; 1 Kor. 1: 23.

10 Men föl' oss har Gud
uppenbarat det genom sinAnde;
t.y Anden utrannsakar allt, ja,
ock Guds djupheter.

I Kor. 3: 8.

3 Kal)itlet.
Korintierna yoro köttsliga, efter
som de sägo sil. mycket pli. de mänsk
liga redskapen,

kunde icke
Ochtalajag,till bröder,
eder såsom till and

liga, utan såsom till köttsliga,
såsom till små barn i Kristns.
Il Ty hvilkell människa vet,
2 Mjölk gaf jag eder att
hvad som lir i människan *, dricka, icke mat; ty denna kun
utom människans ande, som den I icke då fördraga, ja,' I
är i henne? Så vet ock ingen, kunnen det icke ens nu,
hvad som är i Gud **, utom
Ebr. 5: 12, 13.
Guds Ande.
3 ty ännu ären I köttsliga.
Jer. 17: 9, 10; Ords. 20: n.
Ty nHr bland eder är afund
12 Men vi hafva icke fätt och kif [och söndringar], tiren
världens ande, utan den Ande, I icke då köttsliga och van
som iiI' af Gud, på det att vi dren efter människosiitt'?
m{t klinna det, Rom har blifvit
1 Kor. 1: 11; Gal. 5: 19, 20;
oss skänkt af Gud; Rom. 8: 15.
.Jak. 3: 16.
13 hvilket vi ock tala, icke
4 Ty när en säger: Jag är
med ord, som mänsklig visdom paulisk, och en annan säger:
lärel', utan med ord, som An Jag iir' apollisk, ären I icke
den liircr, i det att vi förbinda då köttsliga?
1 Kor. 1: 12.
andligt med andligt.
2 Pet. 1: .16. •
..
5 Hvn.d iiI' nu PIlulus, och
.14 Men den ~mnhga man- hvad är Apollos? Jo} tjänare,
~lsk~n mottager Icke det, s0.':ll genom hvilka I blefven troende;
t~~lhor Guds A.nde; t.y det ar och det såsom Herren gnf åt
for henne en darskap, och hon hvar och en.
Ag. 18: u; 1 Kor. 16: 12.
kan icke begripa det, ty det
bedömes en:~~ :::~~l Anden.
6 .Tag planterade, Apollos
15 Den nndlige däremot be- vnttnndc, men Gud gaf växten.
dömer allt, men blir själf af
.. • ~g. 18: 26; 19: I.
.
ingen bedömd.
' Sa ar nu hvarken den m\
16 Ty hvem har känt Her- g~t, som planterar, eller den
rens sinne, si\. att han skall nago!} som vattn~r, uta.~l alle
undervisa honom? Men vi nasf Gud, som glfver vtlxten.
hafva 'Kristi sinne. Job 1.i: 8;
8 Men den, som pl~~nterur,
ES.40: 13; Jer. 23: 18; Rom. 11: 34. och den, som' vattnar, nro ett;
l\It. 13: 11; 16: 17; 2 Kor. 3: 18;
1 JIL 2: 27.

I

* Egentl.:
** Egentl.:

hvad som är människans.
hYRd som är Guds.

1 Kor. 3: !J.
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Pauli första bref

dock skall llVar och en få sin
17 Om någon fördiirfvar Gnds
egen lön efter sitt eget arbete. tempel, honom skull Gud för
Ps. 62: 16; Jer. 17: 10; :32: 19; Mt. diirfva, ty Gnds tempel är he
16: 21; Horn. 2: 6: Gal. 6: 5;
ligt, hvilket I ären.
Upp. 2: 33; 22:12.

9 Ty vi äro Gnds medarbe
18 Ingen bedruge sig själf.
tare, I ä.ren Guds åkerfält, Om någon bland eder tycker
sig vara vis i denna världsålder,
Guds byggnad.
så blifve han en dåre, på det
2 Kor. 6: I; E f . 2: 20, 21.
10 Efter den Guds nåd, som att han må hlifva vis.
.
'f
h<·'
h ar bl1'f't
VI mIg gl ven,
ar Jag
19 TOrds.d 3: 7; Es... 5:Id 21.
.
såsom en vis byggmästare l~gt d ... Yd eknna. vf~r Gends V']l~om ar ars ap In or u . y
g run d , ocl1 ell annan byO"!!er
t
t,··, 11( et··ar s·k'f
1'1 ve:
» H an gr). per
. . d
darpa; men hvar en ma. so d
'11' d'
h
l"
o VIsa l
eras l fnn 19het;»
t I'll , l1uru h nnygger
(arpa..
Job 5: la.
o

••

o

o

Rom. l: 5; 15: 20.

20 och åter: ) Herren känner

11 Ty en annan grund kan de visas tänkar, att de äro fii.
ingen lägga, än den som har fängliga».
Ps. !J4: II.
blifvit lagd, hvilken iir .Jesus
21 AlltRå herömme sig ingen
KrisLlll-l.
]'~H.28: 16. af miinniHkor; ty allt iiI' o(lert,
Mt. ] 6: IS; ]'~f. 2: .20; l P~t. 2: 7.
22 vare sig Paulus eller
12 Mell om nago~ pa denna Apollos eller Kefas eller viirlf}
grund bygger anttngen med eller lif eller död eller niir
guld, s~.lfv~~·, ädl:<t stenar, eller varande ting eller tillkommande
med tr~,. ho, strn,
ting: allt är edert;
13 sa. skall hvars och ens
2a men I ären Kristi, och
verk bhfva l~ppenhart~ t~ dn- Kristus lir Glids. l Kor. 11: 3.
gen skall brIl1ga det l ljuset,
emedan den uppenbaras i eld,
4 KUI)itlet.
och hurudant hvars och ens
verk är, det skall elden pröfva. Lärare liro Guds fi.irvalt:tre och böra
Efl. 4S: 10; l Pet.

1:

7; 4: 12;

14 Om någons verk, som han

ic1w i förtid (liimas; Korintierna
klinna sig mätta och rika.

S

byggt därpå, blir bestående, sti
å må man då anse oss såsom
skall han få lön;
Kristi tjänare och förvaltare
15 om någons verk förbrän af Guds hemligheter.
nes, så skull han lida skada,
2 Kol'. 4: 5; 6: 4; Kol. l: 25;
'l'it. 1: 7.
men själf skull han blifva frälst,
dock såsom genom eld.
2 Men för öfrigt söker man
hos
förvaltarna, att ellhvar be
16 Veton I icke, att I ären
finnes
trogen.
Lk. 12: 42.
Guds tempel, och att Guds
3 Men mig är det en gansim
Ande bor i eder? l Kor. G: 19.
2 Kor. 6: 16; Ef. 2: 21, 22; Ebr. 3: 6; ringa ting, att jag hedömes af
eder eller af mänsklig doms
l Pet. 2: 5.
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dag; ja, jag bedömer icke ens
mig iljälf;
4 ty jag vet intet med mig,
dock lir jag icke därigenom
}'iittfiirdigad; men H(ll'l'cn lir
den, i som bedömer mig.
2

1\108.

:14: 7: Ps. lao: 3; 143: 2;
Job 9: 2; Rom. 4: 2.

(j Dömen därfi5r intet i för
tid, innan Herren kommer, som
ock skall bringa i ljuset mörk
rets hemligheter och llppen
bara hjiirtans rådslng, och då
ska1l ,h,var och eu, fit sitt l)ris
af Gud.
Mt. 7: 1;

1 Kor. 4: 11.

den, både för linglar och miin
niskor. l Kor. ]5: S-lO; Er. 3: 8;
Ps. 44: 2~; Rom. 8: 36; Eor. ]0: 33.

10 Vi liro d:lmr f15r Kristi
skull, men I iil'en ]dolm i Kri
stus; vi svaga, men l stul'ka;
I :trade, men vi föraktade.
2 'l'eHH. a: 7; l Kol'. ~: 3;
11 Änd~ K~iiI13d:~na stund
håde hungra vi och törsta och
äro nakna och blifva miss
handlade och hafva intet var
aktigt hem,
A g. 2:1: 2: 2 Kor. 4: ,8; 11: 23.

12 och möda oss, arbetande
Ro~. 2: 1; Dan, 7: 10; Upp. 20: 12. med viLl'!l. egna h/inder. När
6 ~Ien n~cd ~eth~" brödm! vi blifva bannade, välsigna vi;
har .lag, ~!ft!lt pa m,1 g oc~ pa när vi blifv:). ftirföljd, a, forApollos for.~der sl~lll1, pit d.et. draga vi;
"
att I Hled hansYll tIll oss JlIan Ag, 18: a; 20: :u; l Tess. 2: 9;
lära att' icke tänka uWfver 2 TeRS. 3: s; l\'lt. 5: u; I,k. 6: 28;
"1 'f' t· å tt I
2:1: 3t; Ag. 7: 60; Hom. 12: H.
llvad som ar
13 nRI
,", VI'. .'bl'f
"d d
. l f' d s UJ ve k,S,11 :l
l va sma a e,
lCI re
Old' en enes SI n, UdPP gifva vi goda ord. Vi hafva
b åsens en ene emot c en an re. bl·t'·t å
" Id
i.' k
, Ords. :1: 7; Hom, 12: 3.
l VI S. som ym: ens als um,
h
t "k
d'? allas afskrap IntIll nu .
7 rfl
.1 y
vem u mnr el' ,lg.
IGag. 3: 45.
Och hvad har du, som du ICke
14 Icke ful' att komma eder
hur fåt~t? Men O.~l du ~?k har att blygas skrifver jag detta;
fåt.t ,'tlag~t, hvarfor ~erommer utan jng till rfittavisar eder så~
dn dIg, sasom om dn ICke hade som mina iih'mde barn.
fått det?
Jh. 3: 27;
l Tess. 2: II.
Rom. 12: 6; ] Pet, 4: 10; Jak. 1: 17.
15 Ty om I lin haden tio
8 I hafven redan blifvit tusen tuktomästare i Kristus,
mätta 'l hafven redan blifvit så lwfmm I dock icke många
rika, 'I hnJven utan oss här ni~er; ty jag har fi.idt eder i
skat. , Och o att Ihaden hilr Km;tus Jesus genom evange
skat, piL det att iif\'en vimu.tte Iium.'
.
Ag. 18: 11;
hiiJ'slm med eder! '
, G~~, ~: 19~. Fllem, v; 10.
g T d·t t k
.
tt G d
15 DUl'for fOl'mnnar Jug eder:
y e:. ye es mlg',a xU Blifven mina efterfijljnre.
har framstalIt oss apostlar s.å l Kor. Il: l;'Fil 3: 17; l 'l'ess. 1:8:
som de allraringuRte, såsom tIll
'2 'fess. 3: 9.,
döden dömda; emedan vi hafva
17 Fördeuslmll sänder jag
blifvit ett skådespel för väd till eder Timotens, som Hr mitt

I

L

1 Kor. 4:

IS.
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Pa~di

första. bre!

itlskade och trogna barn i Her namn, sedan I och min ande
ren, och som skall påminna blifvit församlade, med vår
eder mina vägar i Kristus, så Herre Jesu Kristi makt
Mt. 16: 19; Jh. 20: 23.
som jag allestädes i hvat'je för
5 öfverlämnll. den, som så
samling lärer.
1 Tim. 1: 2; 2 Tim. 1: 2.
bedrifvit detta, åt s.atan till
18 Men några hafva blifvit köttets fördärf, på det att an
uppblåsta, likasom jag icke den må blifva frälst på Herren
skulle komma till eder.
Jesu dag.
1 Tim. 1: 20.
19 Men jag skall snart komma
6 Eder berömmelse är icke
till eder, om Herren vill, och god. Veten I icke, att litet
lära kiLnna, icke de uppblåstas surdeg genomsyrar hela degen?
.
ord, ntan deras kraft;
Jak. 4: 16; Gal. 5: 9.
Ag. 18: 21; Rom. 15: 3.2; Jak. 4: Hi.
7
Utrensen
den gamla Hur
20 ty Guds rike lJestår' icke
degen,
på
det
att
I mån blifva
i ord, utan i kraft.
en JlY deg, såsom I .ären osy
1 Kor. 2: 4.
21 H vnd viljcn l? Skall jag rade; ty v~\rt påskalamm, Kri
komma med ris till eder, eller stus,har ju blifvit offl'lldt för
med kärlek och saktmodig ande '? oss.
Es. 53: 7; Jh. 1: 29, 30;
2 Kor. 10: 2; 13: 10.

5 Kal)itlet.
Korintierna bestraffas, därför att
de icke uteslutit från församlingen
en, som bedrifvit blodsItam.

"l If an hör i allmilnhet falas
in. om horeri bland eder, ja,

1 Pet. 1:

19; ]

Kor. 15: 3.

8 Diirför, Hitom oss hålla
högtid, icke med gammal sur
deg, ej heller med ondskans
och elakhetens surdeg, utan
med renhetens och sanningens
.
osyrade deg.
2 Mos. 12: :I, ) 5; ii Mos. 16: 3.

9 J ag skref till eder i bref
om sådant horeri, som är oer
hördt äfven bland hedningarna, vet, att I icke skullen hafva
nämligen att en har sin faders umgänge med horkarlar;
2 'l'ess. 3: 14; 2 Kor. G: u; Er. 5: tJ.
hustru.
10 d9Ck menade }ag icke i
3 Mos. 18: s; ii Mos. 27: 20.
alJmiinhet
denna världens hor
2 Och clock ären I uppblåsta,
karlar
eller
vinningslystna eller
då I hellre borden hafva. sörjt,
på det att den, som har föröf röfvare eller a(gudadyrkare;
vat denna gärning, måtte ute emedan I j II då måsten rymma
ur viiriden.
slutaR från eder.
11 Men nu skrifver jag till
3 '!'y för min del har jag,
eder,
att om någon, som kallas
s{t80m frånvarande till kroppen,
en
broder,
är en horkarl eller
men i anden närvarande, redan
vinningslysten
eller afguda
såsom närvarande beslutat
dyrkare eller smädare eller drin
Kol. 2: 5.
4 ait i vår Herre J csu Kristi kare eller röfvare, så skolen I
I

till Korintierna.

321

1 Kor. G: 14.

icke hafva umgänge, ja, icke andra. HyurfUr låten I icke
hellre göra eder orätt? H var
ens iitil. med en sådan.
Ords. 2:1: 17. 20; 24: l; Mt. 18: 17; för låten I icke hellre göra
Rom. lr.: 17; 2 Tess. 3: 6.
eder skada?
Ords. 20: 22;
12 Ty tillkommer det viH mig Mt.
6: 39; LIc. 6: 29; Rom. 12: n, 19;
att ..Wma dem, som :tro utan
1 'reSR. 4: 6j 5: 15.
för? Dömen icke I dem, 80m
8 Men l, gUren själfya orätt
äro innanför?
och skada, och detta mot bröder.
13 Men dem, som uro utan
~ Eller veten l icke, ,att de
för, dömer Gnd. Utesluten den,
orättfärdiga
icke skola ärfva
som är ond, från eder själfva.
Gnds rike? Faren icke vilse.
5 Mos. 13; 5;22: 21, 22, 21.
H varken horkarlar eller afguda
(; I{Ul)itlct.
dyrkare eller äktenskapsbrytare
Aposteln ogill:1l'. att de lu'iRtna gingo eller veklingar eller driingn
Rkiindare
3 Mos. 20: 13.
till rätta med hvamndra; läl'er
dem att rätt bruka sin frihet.
10 eller tjllfvar eller vinnings
ristar någon af eder, som IYRtna eller drinkare eller smä
hnr flnk mot en annan, att dare eller röfvure skola Hrfva
gli till riitta inför de orättfär Guds rike.
l Tim. 1: 9;
Gal.. 5: 19-21; Et". 5:5.
diga och icke inför de heliga?
. 2 Eller veten I icke, att de
11 Och detta voro några af
heliga skola d;5ma världen? eder; men l blefven rentvagna,
Och om världen dömes af eder, men I blefven helgade, men I
ären I då ovärdiga att afgöra blefvenrättfiirdigadegenoni
de minsta rättstvister?
Herren Jesu Kristi namn och
Mt. 19: 2S; LIr. 22: 30.
genom vår Gnds Ande.
3 Veten I icke, att vi skola Et'. 2: 1--3; 5: s; Kol. 3: 7; Tit. 3: 3'.
döma änglar? Huru mycket
12 Allt är mig loftigt;, men
mer då timliga saker I
icke
allt är· nyttigt; allt är
4 När I nu }lafven rättstvi
mig
lofligt,men
jag skall icke
ster angående timliga saker, så
låta
mig
behärskas
af något.
siitten I dem, som äro föraktade
l Kor. 10: 23.
i församlingen, till domare.
13, Mn.ten är för buken, och
5 J1Jder till blygd säger jag
buken för maten; men Gud
detta. Finnes då bland eder
icke en enda vis, som kan skall tillintetgöra både .den ena
och den andra. Men kroppen
döma mellan sina bröder?
är
icke för horeri, utan föl'
G Utan broder går till rätta
Herren,
och Herren fö r kroppen.
med broder, och detta inför
Mt. 15: 17; Rom. 14: 17.
otrogna.
.
14 Men Gud bäde uppväckte
7 Nu är det jn redan i all Herren och skall uppväcka oss
mänhet en brist hos eder, att genom sin makt, Ag. 2: 2., 32;
I hafven rättegångar med hvar Rom. 6: G, s; 8: Il; 2 Kor. 4: H.
11

D

1 Kor. 6: 15.
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15 Veten I icke, att. edra
kroppar äro Kristi lemmar?
Skall jag nu taga Krist.i lem
mar och göra till skökolemmar?
Bort det.!
1 Kor. 12: 27;

sin hustru, och hynr och en
kvinna sin egen man.
3 Mannen uppfylle sin skyl
dighet mot hustrun; och likaså
iifven hustrun mot mnnneu:

16 Eller vet.en I icke, att
den som håller sig till skökan,
han är en enda kropp med
henne? Ty ,de två, säger han,
skoln blifva ett enda k()tt.».

4 Hustrun har icke makt
öfver sin egen kropp, utn.n
mannen; likaså har ock manuen
icke makt öfver sin egen kropp,
utnn hUHtrun.
5 Drngen eder icke undan
nir hvnrandra, med mindre det
sker efter iifvcrenskommelse
till en tid, på det att l mån
hafva ledighet till bönen; och
kommen sti titel' tillsnmman,
på det att satan icke må fre
sta eder fi:)r eder oåterhållsnm
hets skull.
6 Men dett~l. säger jag såsom
ett medgifvande, icke såsom
en befallning.
7 Ty jag ville, att. alla mlin
niskor vore såsom jng HjiHf;
men hvar och en hal' sin egen
nådegåfvn från Gud, den ene
så, den andre så.

Et'. 4:12, 15, lO; 5: go.

1 Mos. 2:

2~;

1 Pet. :I: 7.

lVIt. 19: 5; Mk. 10: s;
Et'. 5: 31.

17 Men den som håller sig
till Herren, han iir cn enda
ande med lwnO'Jn.
Jh. 17: 21-23; Er. 4: 4.

18 Flyn horeriet. All synd,
som en människa gör, lir ut.au
för kroppen; men den som be
drifver horeri, hau syndar på
siu egen' kropp.
'
19 Eller veteu I icke, att
eder kropp är ett. t.empel för
den Helige Aude, 80m bor i
eder, och som I harven af Gud,
och att I icke liren edra egun. ?
1 Kor. 3: 16; 2 Kor. 6: 16;

1 Pet. 2:

5.

]~br.

3: 6;

20 Ty I blefven,dyrtköpt.a.,
lVIt. 19: 12; 1 Kor. 12: 11.
Förhärligen därför Gud i eder
8 Men t.ill de ogift.a och
kropp [och i eder nnde, som till änkorna Hitger jag : Det
tillhöra Gud].
1 Kor. 7: 23; Gal. 3: 13; Ebr. 9: 12; är godt för dem, om de för·
blifva såsom jag.
1 Pet. 1: 18, 19; 2 Pet. 2: L
9 Men kunna de icke yara
återhållsamma, Hå gift.e de sig;
7 Kapitlet.
Aposteln lärer angående äktenskap ty att gifta sig är bättre än
och ogift stånd samt träldom.
ntt brinna.
en hvad det. angår, hvarom
10 Men de giftn bjuder jag,
I hafven skrifvit. t.ill mig,
dock icke jag, utan Herren, att
så är det godt för en man att
en hustru icke skall skilja sig
icke befatta sig med kvinna.
från
sin man 
2 Men för att !o'rekomma
Mal. 2: u; Mt. 5:' 32; 19: 6, 9;
horeri, hafve hyar och en man
Mit. 10: Il, 12; Lk. 16: 18.

M

till Korintierna.

11 men om hon har skilt sig,
så forblifve hon ogift eller för
like sig med mannen -, och
att en man icke skall förskjuta
sin hustru.
12 Men till de öfriga säger
jag, och icke Herren: Om en
broder har en icke troende
hustru, och hon samtycker att
bo med honom, så förskjute
han henne icke;
13 och om en hUfoltru har en
icke troende man, och han sam
tycker att bo med henne, så
förskjnte hon honom icke.
14 Ty den icke troende man
nen är helgad genom hustrun,
och den icke troende hustrnn
är helgad genom mannen; an
nars vore ju edra barn orena,
men nu äro de heliga.
15 Men om den icke troende
skiljer sig, så låt honom skilja
sig; brodren eller sYRtern är i
sådana fnU ingen träldom un
derkastad, utan i frid har Gud
kallat oss.
16 Ty huru vet du, hustru,
om du skall frälsa din man?
Eller huru vet du, man, om
dn skall frälsa din hustru?
1 Pet. 3: l.

1 Kor. 7:
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19 Omskärelsen är intet, och
oomskurenheten är intet, utan
endast hållandet af Guds bud.
Gal. 6: 6; 6: J 5.

20 Hvar och en förblifve i
den kallelse, hvari ban har
blifvit kallad. Er. 4: l; Fil. 1: 27
21 Har du blifvit kallad så
som träl, bekymra dig ej där
öfver, utan om du ock kan
blifva fri, så vur hellre det,
sorn du, lir.

22 Ty den som har blifvit
lmllud i Herren såsom träl,
han iiI' Herrens frigifne; likaså
iir ock den, som har blifvit
kallad såsom fri, Kristi träl.
Rom. 6: 18, 22; Gal. 6: 13; Er. 6: 6.
1 Pet. 2: 16.

23 I blefven dyrt köpta;
hlifven icke människors trälar.
1 Kor. 6: 20; 1<::br. 9: 12;1 Pet. 1:
18, 19; 2 Pet. 2: l; 2 Kor. 11: 20.

24 Hvar och en, bröder, för
hlifve inför Gud i det, hvar
uti han har bJifvit kanad.
25 Men om jungfrurna har
jag. icke någon Herrens befall
ning; men jag gifver ett råd,
såsom den där har fått barm
härtighet af Herren att vara
trovärdig*.
26 Så menar jag nu, att
detta iir godt för den nöds
skull, som iiI' för handen; att,
säger jag) det iiI' godt för en
människa att vara så, sorn hon är.

17 Dock såsom Gud har de
lat åt hvar och en, såsom
Herren har kallat hvar och en,
så vandre han. Och så stadgar
jag i alln. församlingarna.
Jer. 16: 12.
18 Har någon blifvit kal1ad
såsom omskuren, han skn.ffc
27 Är du bunden vid. hus
sig icke förhud; har någon tru, sök ieke skillnud; är du
blifvit kallad såsom oomskuren, fri från hustru, sök icke hustru.
ban läte icke omskära sig.
28 Men om du ock skulle
lit

Eller: trogen.

-~-~
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gifta dig, så syndade du icke;
och om en jungfru skulle gifta
sig, så syndade hon icke; dock
skola sådana hafva vedermöda
för köttet; men jag skonar eder.
.29 Men det Räger jag~ brö
der: Tiden är kort härefter,
på det att ock de, som hafva
hustrur, må vara, såsom om
de icke hade;
30 och de, som gråta, såsom
om de icke gräte; och de, som
glädja sig, såsom om de icke
gladde sig; och de, som köpa,
såsom om de icke hehälle;
Hes. 7: 12, 13.

31 och de, som bruka denna
världen, såsom de som icke
bruka * henne; ty denna värl
dens väsende förgåR.
. Es. 40: 6; l Jh. 2: 17.

i

j
1

32 Men jag vill, att I sko
len vara obekymrade. Den som
är ogift, han bekymrar sig om
det, som tillhör Herren, huru
han må behaga Herren;
33 men den som har gift
sig, han bekyinrar sig om det,
som tillhör världen, huru han
må behaga hustrun ..
34 Det· är skillnad mellan
hustrun och jungfrun: den som
är ogift, hon bekymrar sig om
det., som tillhör Herren, på
det att hon må vara helig både
till kroppen och till anden;
men den som hal' gift sig, hon
bekymrar sig om det, som till
hör världen, 11 uru hon miL be
haga mannen.
35 Meridetta säger jag till
edert' . eget gagn; icke föl' att

* Egentl.:
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kasta en snara öfver eder, utan
för att befordra ärbarhet och
ett orubbligt förblifvande vid
Herren.
36 Men om någon menar sig
draga vanära öfver sin jungfi'u,
ifall hon är öfver giftasåldern,
och det måste så ske, så göre
han, som han vill; han syndar
icke; må de gifta sig.
37 Men den som står fast i
sitt sinne, emedan han är utan
tvtmg och hur frihet med af
seende pti sin egen vilja och
har beslutat detta i sitt sinne
att behålla sin jungfru, han
gör väl.
38 Så att både den, som
hortgi ner, gUl' viLl, och den, som
icke bortgi ner, gill" hättre.
39 I<Jn hustru är [genom lag]
bunden, så länge hennes man
lefver; men om mannen har
nJsomnat, så är hon fri att
gifta sig med hvem hon vill,
dock endast i Herren. Rom. 7: 2.
40 Men sftligare är hon, om
hon så iörbJifver, enligt min
mening; men jag menar, att
äfven jag har Guds Ande.

8 Ifnpitlet.
Korintierna i6rmanas att icke äta
det, som hlifvit offradt ILt afgudar,
för att e.i gifva de svaga anstöt.

M

en angående det, som har
blifvit offrad t åt afgudar,
så veta vi, att vi alla hafva kun
skap rlä1'o1n; kunskapen upp
blåser, men kärleken uppbygger.
Ag. 15: 20, 29; Rom. 14: 3, 10, 22.

2 Om någon menar sig veta

fullt brulta eller missbruka.
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t ill Kor inti erna.

1 Kor. 9:

4.

något, så vet han ännu icke tyrs blir till anstöt för de
så, som han bör veta.
svaga. Rom. H: 13, 20; Gal. Ii: 13.
Gal. 6: 3; 1 'rim. 6: 4. .
10 Ty om någon får se dig,
3 Men om någon älskar Gud, som har knnskap,sitt.a till bords
i ett afgudallllR, hlir då icke
så är han kiind af honom.
4 Så veta vi nu angående lUlfiH samve t;e, som· ar
" svag,
ätnndet ~f de.t, som har l~lifvit st.yrkt till aU äta det, Horn har
offrad t nt at~u~.ar, att mgell ~lifvit offradt åt afgudar'?
afglld finnes l varlden, och ntt,.
2 Mos. 34: 1~; 10: 19, 21.
ingen Gud finnes utom en endn.
11 Och Rå blir' den sVllge
Rom. 14: 14; 1 Kor. 10: Il!; l) Mos. hrodren för hvilken Kristus
dog, g~nom din kunskap för
4: 39; G: ~i ~~~.l;:: ~~; ]~f. 4: 6;
r: T
l t
l fi
• clitrfvud.
Hom. 14: J 5.
uy om (e, oc ( nnes sn
12 Mon när l sålunda syn
dana, som kallas gudar, vare den mot hröderna och såren
sig i himmelen eller på jorden, deras svaga samvete, så synden
såsom det ju
många I mot I{rJstm;.
.
• finnes
h
gu d ar ocl1 mangnerrar,
I f'
Il så harva. dock vi en enda
1.3 )är ör, om någon mat är
till anstöt för min broder, vill
Gud, Fadren, af hvilken alla .
.
k
']1 .
f"
l ' fIl }
Jag alls Icke iitlt ött tI eVIg
mg aro, oc l VI l. lOnon~, 'tid, på det att jag icke må
och en enda He~'fe, Jesus I~rl- vara min broder tillanRtöt.
stns, gen0!ll hVllken alla tmg
Rom. 14: 21; 2I{or. 11: 29.
äro, och VI genom honom.

I

Mal. 2: lO; Et. 3: n; 4: 5, 6; Ag. 17:
28; Horn. 11: :J6; Jh. 1: 3; 13: 13;
l Kor. 12: 3; :B'il. 2: 11; Kol. l: 16;

.

II
.

9 ]{apitlet.
t l

urn apos e n

1]
)1'U

rar

, . f il t

Hlll

J' le •

A"r

jag icke fri? Är jag icke
7 Men den kunskapen finnes
en apostel? Har jag icke
icke hos alla, utan somliga tita sett Jesus Kristus, vår Herre?
det offrade såsom offradt åt en Ären icke l mitt verk i Herren '!
afgud, görande sig ännu sam
Ag. 9: 3, 17;22: 17, IS; 28: 11;
vete öfver ltfguden *, och så
l Kor. ]5: 8; 2 Kor, 12: 2;
d
t
1 Kor, 4: 15 •
" l
h. efl ac
ms eras samve e, som
2 Om jag icke för andra Hr
är svagt.
l
'..J
t
>
} .•
om. l',.: 23; 1 K or. 10 : 2 8 .en
. aposte, så l Ur .lag;I uet ttt .
8 Men mat bestämmer icke Jmm;tone för e( er; ty iiren l
vår ställning inför Gud; ty Herren inseglet på mitt apostla
hvarken hlifva vi hättre, om ämbete.
vi äta, eller blifva vi sämre,
3 Detta iiI' mitt försvar mot
om vi icke ätn" ' Rom. 14: 17; dem, som bediillllt mig.
4 Hafva. vi icke rättighet att
9 Sen likväl till, att denna äta och dricka?
eder rättigllCt icke tilläfven
l Kor. 9: u; 1 Tess. 2: 1,
ll.:br. l: 2.

lit

A. l.: af vana vid afguden intill nu.
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[) Hafva vi icke rättighet att draga allt, på det att vi icke
som hustru föra med oss en må g(.irll. Kristi evangelium ntt
tros-syster, såsom ock de andra got hinder.
Ag. 20: 33;
apostlarna, samt Herrens brö 2 Kor, 11: 9,12; 12: 13; 1 'l'ess. 2: 7,
der och Keras?
l\lt. s: H;
13 Veten I icke, att de som
12: 46; lVTk. G: 3: Gal. 1: 19,
f(irrätta offren, de äta af offret*,
6 BIler hafva endast jag och och att dc som sköta altaret,
Barnabas ej dittighet att icke de dela med altaret?
2 Tess. 3: !J. 3 Mos. 2: 3; G: 16--18; 4 Mos. is: 8;
arbeta?
·
. l.
I) Mos. IS: ].
7 H vem 'tJiinar
lI:lgonsm
Juig på egen so Id'? H vem plan
14 Sit förordnade ock Herren
terar ell vingi\.nl och liter icke om dem, som förkllnna evan
af dess frukt '! BIler hvem VlIT geIium, ntt de skola lefva af
dal' en lljord och äter icke af evangelium,
5 Mos. 25: 4;
hjordens mjölk?
1. Pet. 5: 2. Mt. 10: 10; Lk. 10: 7; 1 'l'im. 5: 18.
8 Icke talar jag väl detta
15 Jag har dock icke hegag
efter miinniskosiitt'? Eller säger nat någon af dessa riiftigheter.
icke iifven lagen detsamma?
Men detta skrifver jag icke,
9 Ty i Moses' lag är det på det att så skall tillgå med
Rkrifvet: »Du skall icke binda mig; ty för mig vore det bättre
för munnen på oxell, som trö att dU, än att någon skulle
skar».' Icke bekymrar väl Gud göra min berömmelse om intet.
Ag. 18: 3; 20: 34; l Kor. 4: 12;
sig om oxarna?
1 'l'css. 2: 9; 2 Tess. 3: 8;
Ii Mos. 25: 4; 1 Tim.-.'): 18.

2 Kor. 11: 10.

10 Eller sliger han det icke
helt och hållet för V:"U' RkuIl?
Ty för vår skull i~l' det skrifvet, emedan den, som pWjer,
bör plöjnpå en förhoppning,
och den, som tröskar, bör trö
ska på en förhoppning att få
sin andel.
11 Om vi hafva sått tU eder
det andliga, iir det del for myc
ket, om vi skulle skörda edert
lekamliga?

16 Ty om jag förkunnar evan
gelium, så är det för mig ingen
herömmelse, ty det ligger så
som ett tvång på mig, och ve
mig, o~ jag icke förkunnar
Rom. 1: 14.
evangelnun.
17 Ty gör jag detta fri vil
ligt, så har jag lön; men gör
jag det icke frivilligt, så har
det dock såsom en förvalLning
blifvit mig anförtrodt.
.
l Kor. 4: l:
18 Rvad iir då mm Wn? JOJ
att niLr jag fiirlmnnar evan
gelittlll, jag Hkall framstlilla
Kristi evangelium kostnads
fritt, för att icke bruka ** min
rättighet i evangelium.

Horn. Ui: 27; Gal. G: 6.

12 Om andra liro delaktiga
af den rlHtighetell öfver eder,
månne icke vi ännu mer'?
Men vi hafva icke begagnat
denna rättighet, utan vi för

I

* A. 1.: de äta det, som komme/o från helgedomen.
** Egentl.: ftlllt Ql"nka eller missbruka.
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J 9 Ty ehuru jag är oberoende
af alla, har jn.g gjort mig sjiHf
till tjänare åt alla, fUr att vinna
de. fiel'lta.
20 Och jag har blifvit föl'
J udarlla Råsom en .Jnde, f tir att
vinna Judar; fUr dem, som äro
under lagen, såsom vore jag
under lagen - ehuru jag icke
är under lagen - fik att vinna
. dem, som liro nnder Ingen;
Ag. Hl: 3; 21: 23, f.

'

1 !{or. 10:

7.

27 ja, jag tuktar min kropp
och behandlar den såsom en
slaf, på det att jag icke, Redan
jag predikat för andra, må till
iifvcnt.yrR Rjiilfbefiulllts odnglig.

10 Kapitlet.
Israeliternas I'xempel bör tjäna oss
till varning, pli. det att vi icke
nu'l. förgåR •

TYl jag.Rkolen
vill icke, b1'(;de1', att
vara okunniga

21 för dem, som liro utan dlil'om, att våm. fäder voro alla
lag, såRom vore jag utan lag under. skyn och gingo nlla ge
- ehuru jag icke iir utan Gnds nom hafvet 2 MOR. 1:1: 21; 4 Mos.
9: 18; ö Mos. 1: 33; Ps. 105: 39;
Ing, utan iir i Kristi lag - för
att vinna dem, som lira utan lag.
2 Mos. 14: 22; Jos. 4: 23;
Gal. 2: 3.

PR. 78: 13, H.

22 För de Rvnga har jag blif
2 och blefvo alla döptn till
vit såsom svag, för att vinna MaseR i skyn och i hafvet
de svaga; för alla har jag blir
3 och åtonlla Ramma and
vit. allt, fi5r att på allt sHtt liga mat
2- f'Ios. 16:, l.;
~
Ps. 105: 40; Upp. -2: 17.
f ra"l sa nhgra.
Rom. Hi: l;
4 och drucko alla samma
l.
d

2 Kor. 11: 29; l Kor. 10: 33;
Gal. G: I.
am hga ryck, ty de dl'llcko
23 Men detta gör jag ftir nr en andlig klippa, som fUljde
evangelii skull, på detatt iifven dem; och klippan var Kristus.
jag må blifva delaktig däraf. 2 Mos; 17: 6; 4 MOR. 20: 10; 21: 16;

24 Veten I icke, att de Rom
5 Dock hade Gud icke behag
Wpn. ptt en kappWpningshana, t.i11 de fl~st.n. af <lem, ty de
de löpa viRserligen alla, men blefvo neuslagna i ;iknen.
blott en får Regerlönen? Löpen
4 Mos. 26: 65.
•
så, på det att I mån vinna den., G 1ylen detta skedde saso~
Fil. 3: H; 2 'firn. 4: 7; Ebr. 12: I. nirehllder för oss, på uet att VI
25 Men hvar och en, som icke skulle hafva begärelse till
deltager ien t.äftingRkamp, är det, Rom är ondt, såRom ock de
återhållsnm i nllt.; desRa näm hnde begärelse. 4 Mos. 11: 4,33;
. PR. 78.: :10; 106: u.
ligen, för at.t m. en förgltnglig
7nhfven ICke heller nfgndn
krona men vi en oföl'O'iinglig.
dyrkare, likasom någl'a af dem,
l Tihl. G: 12; 2 'fim. 2: t 4: 8.
26 Diirför löper jag nu så, såsom det är Rkrifvet: >Folket
som den där icke löper ovisst; satte Rig ned för att äta och
jag fäkt.ar så, som den där icke dricka, och de stodo upp för
att leka».
2 Mos. 32: 6.
hugger i vädret;
Ps. 78: Hi; RA. 4:1: 20.

r

1 Kor. 10: 8.
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8 Låt O111 oss icke heller be Det bröd, som vi bryt.a, är det;
urifvlL horeri, såsom n:1grn. nf icke en gememllmp med Kristi
dem bedref'vo horeri, och f'öllo kropp?·
Mt. 26:26.
på en enda dag t.jngotretusen.
17 Emedan det Ur ett enda
4 Mos. 2G: J, &, 9; Ps. ]OG:28.
bröd, fl:'\. iil'O vi, de mångtt, en
9 Låtol1l oss icko heller I"'c- enda kropp; ty vi harva alla
Ilta Krist.lIs*, H:"tf40m n:'l.gl'll. af del l det emua bl'iidet.
dem frestade honom och hlcrvo
H.om. 12: r;; l Kol'. 12: 21.
dödade nI' ormarna.
18 Sen på Iflrael efter köttet;
2 Mos. 17: 2; Ps. 78: 18, fiO; 95: 9;
hafva ieke de, som iita offren)
lOG: H; 4 Mos. 21: fl.
gemenskap med offeraltaret.?
10 Knoten icke heller, s:1som
:I M os. 2: 3; 7: 14; 1 Kor. 9: 13.
II 1
d
l1ågra nf dem knotn.de och
hlefvo dmlnde af fördiirfvnren.
19· va< siiger jag å? Att.
nfgud iiI' något?
2 Mos. 111: 2; Ps. lOG: 25; 4. Mos. en
.1
tf d Eller att
net, som iII' O rn t åt en af14: 2, 29, 36.
11 Men allt det.t.n vederfors gud, lir något?
1 Kol'. 8: 4.
1em såsom förebilder; men det
20 Nej, utan jag .'läge?', att.
blef skrifvet till e1l varning fiir hvad hedningarna offra, det
oss, till hvilka. vlLrhlfl1Hdmrnfis offm de :'it ond n findltr, och
yttersta tider hafvn. kommit.
icke åt. Gud. Men jag vill icke,
Hom. 15: 4; l Kol'. 9: JO.
att l skolen hnfva gemenskap
12 Må därför den, som tyc med de ondn andarna.
ker sig Rt.U., Re t.ill, att. han icke 3 Mos. 17: 7; 5 Mos. 32: 17; 2 Kr.
faller.
Hom. 11: 20.
11: 15; Ps. lOG: 37.
13 Inga llndm fr'estclflcr än
21 [kunnen icke dricka Her
miinskliga hnfva. kommit. iif'vcr rens kalk ocl, onda andars
~der; men Gud iir trofast,. som Imlk. I knnnen icke hafva del
icke skall tillåta, att I blif'ven i Herrens bord och i ond tt an
frestade utöf'ver hvad I för dars bord.
2 Kol'. 6: 15.
mån, utan flkll.ll jämte frestel22 Eller skola vi reta Her
se~n gifva ulven ntgimgen (liir1W, ~en'? reke liro viiI vi st.arkare
~a det att I mån knnlla ut- an hRn?
» Mos. 3'1: 21.
bh.l'da.
2 KoJ'. 1: 7·1
23 Allt är mig lofligt., men
14 Fi.irdenskull, mina iil" icke allt iiI' nyttigt.. Allt är
sIrade, uudfiyn afgndat.jiiusteu. mig lofiigt, men icke allt npp
r. 2 ~Ol'. G: 1.7: \:fh . .G: 2!.
..
bygger.
1 Kol'. G: 12,
Iv Susom trll iorstuulhgn. sa24 [nCJ'en söke sitt utan hvaJ
ger jag: Dömen RjiHfva. om det, och en den undres bästa.
som jag säger.
Rom. Hi: 2; 1 !{or. 13: 5; Fil. 2: 4.
l (j Välsignelsen9 kalk, som
25 Allt som säljes på kött·
vi välsigna, är hau icke en torget, det äten, utan att for
gemenRkap med Kris\.~ blod? ska därom för samvet,ets skull.

I

*

A. 1.: lIe'nen.
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J

, 26 Ty jorden och hennes full

het är Herrens.

2 Mos. 19: 5;

Ps. 24: l; GO: 10, 12.

2 Men jag berUmmer. eder,
bröder, därför att I uh allt
ihågkommen mig och hållen

27 Om nu någon af de otrog stadgal'lla, si'tsom jag öfver

na hjuder eder, och I

viljel~

gå, Hinmade eder dem.
.~,3 1\fen jag vill, att I 8kolc:n
veta, att Kristus iiI' hv:u'Je
för samvetets skull. JJk,' 10: 7. mans hufvud, och att mannen
28 Men om någon stiger till
är kvinnans hnfvud, och att
eder: Detta är offradt åt af Gud iiI' Kristi hufvud.
,
gudar, så titen icke däraf fe;r Ef. G: 23: Jh. 14: 28; l Kor. 3: 23;
hans Rku H, som tillkiinnagaf
15: 27, 28.
4 Hvar och en mun, som,
det, och för samvetets skull;
1 Kor. 8: lO, 11.
när han beder eller profeterar,
29 samvetet, säger jag, icke har nc'i,q(lf på hnfvudet, van
det egna, utan den andres. Ty ärar sitt hufvud.
hvarfÖr skulle min frihet dö
5 Men hvar och en kvinna
mas af en annans samvete?
som heder eller profeterar med
Rom. 14: 16.
oh()ljdt hllfvnd, hon vnniirar sitt
30 Om jag nn njuter ditmf hnfvuc1; ty det iir al1deleR'det
med taeksi:igelse, hvarför smä samma, som om hon vore rakad.
das jag då för det, som jag
6 Ty om <:n kvinna icke höl-'
tackar för'? Rom. H: 6; ] TimA: 4. .ler sig,' så må hon ock låta
31 Antingenlnuätenellerdric
håret; men. om det
lmn, eller hvadhelst I gUreJ1, gö afklippa
iiI' skamligt för en .kvmna, att
ren allt till Gnds lira. Kol. 3: 17, hennes hår Ur afklippt eller
32 Varen icke till anstöt h var
ken för Judar eller för Greker ufrukadt, si\. hölje hon sig.

Rå nten af allt, Rom SnUeR fmlU
åt eder, uLan att forska därom

eller för Guds församling;

4

1\'[08.

5;

18;

5 Mos. 22: 5.

7 Ty en man bör icke hi.51ja
Rom. 14: 13.
Ritt
emedan han .är
33 Råsom ock jag i allt Hickes Guds hnfvud,
afbild. och lira; men kvm
alla, icke sökande min nytta, mm är en mans ära.
ntan de mångas, på det att de
1 MOR. 1: 26, 21; 5: l; o; 6.
må hlifva frälsta.
8 Ty mannen iiI' icke af kvju
Rom. 15: 2; 1 Kor. 9: 19, 22.
nau, utan kvinnan af mannen;

11 I{apitlet.

l Mos. 2: 18, 21.

1 Tess. 1: 6; 2 Tess. 3: 9.

l :Mos. 24: 65.

'.'

9 ty en man sImpades ju.
Vid sammankomstf'l'lla. 1)(;l'a. kvin
icke föl' kvinnans skull, utan
norna ha.fva hufvudet betltckt.
en kvinna för mannens skull.
Nattvardens rlttta bruk.
10 Fördenskull bUr kvinnan
lifven mina efterfölj~r~, 13å
hafva
en ml1kt* på hufvudet
som ock jag är KrIstI.
föl' änglarnas skull.
1 Kor. 4: 16; Ef. 5: l; ]<'il. 3: 17;

B

~

En slöja, 1i4soJn tltt teclren till PlllJlnens lll/tkt äfver henne.

!

1 Kor. 11: iL
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11 Dock lir hvarken mannen
förutan kvinnan eller kvinnan
förutan inaJlllen i Herren.
12 Ty såsom kvinnan iiI' af
mannen, så iiI' ock mannen ge
nom kvinnan; men alltsamman
tir nf Gnd.
13 Dömen inom eder själfva: Höfves det, att en kvinna
ohöljd beder till Gnd '?
14 I~ller li[1'er icke själfva
naturen eder, att om en man
har långt hår, är det för ho
nom en vanheder;
15 men att om en kvimulo'
har långt hår, iir det för ]lcnne
en iira'? Ty härd hur hJifvit
henne gifveti sUiJlet 1'(it' slöja.
16 Men omnttgon vill tvista
härom, så. hafva vi ieke en så
dan sed, icke heller Guds för
1 'rim. 6: .,
samlingar, .
17 Men då jag bjuder detta,
berömmer jag icke, att I kom
men tillsamman, icke till för
bättring, utan till förvärring.
18 Ty först hör jag, att
när I kommen tillsamman i
församlingen, söndringar äro
bland· eder, och till någon del
tror jag det.
1 Kor. 1: 10-12.
19 Ty det måste finnas äf
ven partier bland eder, på det
att de bepröfvade må blifvn
uppenbara bland eder.
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och den ('ne iiI' hungrig, den
andre lir drucken.
22 Harven I då icke hus att
i:ttn och dricka uti? Eller för
akten I Gnds församling och
kommen dem att blygas, som
ieke harva något? Hvad sknll
jag säga till eder'? Skall jng
berömma eder'? Härutinnan be
römmer jag eder icke.
23 Ty jag mottog från Her
ren, hvad jag ock öfverliim
nade åt eder, nämligen att Her
ren Jesus i den natt, då han
förråddes, tog ett br1.id
Mt. 26: 26; Mk. 14: 22; Lk. 22: 19.

24 och tackade och bröt det
och sade: Tagen, liten, detta
iiI' min kropp, som för eder
brytes; detta gören till mm
åminnelse.
25 Likaledes . tog Ttan ock
kalken efter måltiden, sägande:
Denna. kalk är det nya för
bundet i mitt blod; detta gö
ren, så ofta I dricken den, till
min åminnelse.
26 Ty så ofta I äten detta
bröd och dricken denna kalk,
förklUlIlen I Herrens otid, till
dm3s han kommer.
Ag. 1: Il.
27 .Därför, hvilkell som ovär
digt äter detta bröd eller dric
kel' Herrens kalk, han blir
skyldig till Herrens kropp och
.Mt. 18: 7; Lk. 17; l; Ag. 20: 30;
blod.
Lk. 2: 35; 1 Jh. 2: UJ.
28 Men pröfve en människa
20 När I nu kommen till sig själf, och iite så af brödet
samman, så är det icke en och dricke af kalken,
Herrens måltid I äten.
2 Kor. 13: 5.
21 Ty vid ätandet tager hvnr
29 Ty den som [ovärdigt]
och en fÖl'ut 'sin egen måltid, äter och dricker~ han ii-ter och

3S1
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dricker sig själf en dom, då *
han icke gör skillnad på Her
rens kropp.
30 Fi.irdemlkull äro ibland
eder mtmga svnga och sjuka,
och ganska många sofvlt.
31 Men om vi bedömde oss
sjtUfva, så blefve vi icke dömdll. j

1 Ror. 12: 11.

sliga: J eSllS är Herre, utom
genom ** den Helige Ande.
Mk. 9: 39; 2 Kor. 3: 5.

4 Det finnes dock olika för
delningar af wOtdegåhror, men
Anden iiI' densamme.
Rom. 12: 6; Rbl'. 2: 4; l Pet. 4: 10;
1<X. 4: ••

5 Och det finnes olika f6r
delningar af tjiinster, och Her
32 men niir vi dömas, så ren iiI' densamme.
tuktas vi af Herren, på det
nom. 12: 7, 8; Er. 4: 11.
att vi icke med vl-irlden må
(j Och det finnes olika för
bEfva fördömda.
delningar af krajlverkningar,
Ebr. 12: 5, 10.
men Gnd, som verJmr dem alla
33 Diirför, mina bröder, )niir i a1la, lir densamme. .
l kommen tillsnmman för att
7 Men åt hyar och en gifves
iita, så vlinten på hvarandra:
Andens uppenbal'clfle till det,
34 Men. iiI' någon hungrIg, som iiI' nyttigt.
.
så äte han hemma, på det att 1
8 Ty åt den ene gifves ge
icke mim komma tillsamman nom Anden visdomens ord, och
till en dom. Men det öfriga åt en allnan knnsknpens. ord
skall jag ordna, så snart jag efter samme Ande, Kol. 1: 28.
kommer.
9 och åt en aunan tro ge
nom
samme Ande, och åt en
12 Kapitlet.
UUllau helbrHgdagörelseus uåde
'Fördelningen af nMegäfvor, tjän
ster och ]rraftiga gärningar lir olika, gåfvor genom BaUHne Ande, ***
Ps. 32: 5.

.

om de andliga gåfvorna
MenI bröder,
vill jag icke, att
J

I siw len Vll.ra okunniga.
2 I veten, att. då I VOl'en
hedningar, läten I bortföra eder
till de stumma afgudarna, allt
eftersom Iblefven förda.
l Kor. 6: 11; Et'. 2: 11, 12; l Tess. 1: 9.

r.
~

J~k.

Mk. 16: 18;

men Anden lir densamme.

10: 9; Jak. 5: 14, 15.

10 och åt en annan kraft
verkningar, och. åt en annnn
profetians gåfva, och åt en an
mlll andal's bedi.>mandc, och åt
en annan olika slags tungomål,
och åt en annan tungomåls ut
tydning. Ag. 6: 8; 8: 11; 2: t; 10: 46;
l

Kor. 14: 27.

11 Men allt detta vel'kar den

3 Därför kungör jag eder, ene och summo Anden, utde
att ingen, som talar genom ** lande siil'skildt åthvHr och eu,
Guds' Ande, stiger: Förbannad såsom hun vill.
Rom. 12: 3;
vare J esus, och att ingen kan l Kor. 7: 7; 2 Kor. 10: 13; Et'. 4: l.

* Eller: om.
Egentl.: ,i.
*** A. 1.: i den
n

ene Anden.

1 Kor. 12:

12.
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12 Ty såsom kroppen lir eH
enda och har många lemmar,
men alla lemmarna i kroppen,
ehuru de äro många, iiro en
enda kropp, s:\ iir det ock med
Kristus. Hom. 12: 4, Ii; Rf. 4: 16.
13 Ty vi di.ipt.es ju ullu i en
enda Ande till en enda kropp,
antingen vi iiro .Judar eller Greker, tjänare eller fria, och hafva
alla druckit af en enda Ande.
Rom. Il: 4, r:;; 1'11'.2: 14, Jr.; Kol. il: II;
Gal. 3: 28; Jh. Il: G3.

. l
14 Ty kroppen är ju lC \:e en
enda lem, utan många.
15 Om foten skulle säga:
Emedan jag icke iir hand, så
tillhi.ir jag ickp kroppen, månne
han därför icke t.il1hi5r kroppen?
lG Och om örat skulle siign.:
....uga, Sll• t'll
. lC
. lw ar
E me d an Jug
,l 
hör jag icke kroppen, månne
(let därför icke tillhör kroppen?
17 Om heIn kroppen vore
tiga, IlVur blefve d:"t hiirse]n ?
Om hela k1·oppen vore hörsel,
hvar blefve då lukten?
18 Men' nu satte Gud hvar
och en af lemmarna i kroppen,
.stLRom hall ville.
H) Men om de alla vore en
enda lem, hvar hlefve d:i. kroppen?
20 Nu åter iir det väl många
lemm~r, men en endn kropp.
21 Ogat kan icke sliga till
handen: .Tng behöl'ver dig icke;
eller ~\ter hufvucIet till fötterna:
J ag behijfver eder icke.
22 Utan de kroppens lem
mar, som synas varit svagare,
är~ mycket m,er nödvändiga,
23 och de kroppens lemmar
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~om vi anse vara mindre heder
värda, (h~m kläda vi så myc
ket hrderligare, och vttra miss
bildade lemmar få desto rikare
prydnad;
24 hvilket däremot våra väl
bildade lel1l1nar icke behöfva.
Men Gnd sammanfogade så
kroppen, ntt huu guf den rin
gare le111/f11,Pn en Rtörre. heder,
C) I':
•
d et att lC.
. Ire tutgon
.
~u pa
si.)ndriuQ' skulle vara i krOlJ
~
PPl1, utan lemmarna hafva sam
ma omsorg för hvarandra.
2G Och om nu en enda lem
lider, så lid~ ana lemmarna
med, eller en enda lem förhär
ligm;, stt glädjas nlla lemmarna
med .
27 Men I liren Kristi krol)!)
och lemmar, 'war och en efter
flin andel. Rom. 12: 5; JU. l: 23;
Ii: 2:1, 30; Kol, 1: H.

28 Och 'Gnd hnr satt i för
samlingen Homliga fi.jrst till
apoHtlar, rör det andra till
profeter, rör det tredje till lä
rare, vidare uncler.Qih·anlle kraf
ter, sedan ]wlbriigdaglirplscus
nådeg:H·vor, hjiilpbevisllingtll',
styrelHcgtd'vor, olika. Hlll.gH tun
gomtd.
m. 4: I J.
29 Icke äro väl alla apost
lar? Icke iiro väl alla pw
feter'? Icke lira viiI alla lä
rare? Icke hafva vHl alla ttn
dergörancle krafter?
30 Icke hafva väl alla hel
brägdagörelRens nådegåfvor?
Icke tala viiI alla med friim
mande tungomål? Icke kunna
viiI alla ut.tyda?

till Kodnfierna.
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l Kor. 14: 2.

31 :Men villul1iggen eder om allt, han hoppas allt, han nt
de biista nådog:"d"vorna. Och hiirdar allt.
Ords. 10: 12.
än vidare visar jag eder en
8 Kärleken upphör aldrig;
den yppersta väg. 1 Kor. 14: l. men antingen det är profetians
gåfvor, så skola de blifva till
13 I{allitlet.
intet; eller tungomål, så skola
Aposteln lärer, att kärleken är den de taga slut; eller kunskap, så
yppersta af alla nådegåfvo~~. bes~rif- skall den blifva till intet.
yer de~s egenskaper OCh ••for~trad~.
g Ty vi förstå blott delvis,
m Jag talar med mJtnmskOl och vi profetera blott delvis.
Fil. 3: 12.
.
nas och änglarnas alla tungo~nål, me~ icke har kärlek. Rå är
10 Men när det fullkomliga
Jag en ljudande malm eller en kommer, då skall det, soni är
klingande cymbal.
blott delvis, blifva till intet.
2 Och om jag har profetians
11 När jag var ett litet barn,
gåfva och vet alla hemligheter talade jag som ett litet barn,
och hela kunskapen, och om var sinnad som ett litet barn,
jag har all tro, så att jag för tänkte som ett litet barn; men
flyttar berg, men icke har klir sedan jng har blifvit man, har
lek, så är jag intet.
jag lagt bort det ,~aI'ns1iga ..
12 Ty nu se VI genom en
Mt. 7: 22; 17: 20; 21: 21; MIr. 11: 23;
spegel i ett gåtfullt ord, men
Lk. 17: 6; 1 Kor. 12: 8, 9.
3 Och om jag utskiftar alla då skola vi se ansikte' mot an
mina egodelar, och om jag ut sikte; nu känner jag blott del
gifver min kropp att brännas, vis, men då skall jag känna,
men icke bar kärlek, så gag säsom jag ock blef. känd.
nar det mig iutet.
2 Kor. 5: 7; 3: 18; 1 Jh. 3: 2;
l Kor. 8: 3; ~'il. 3: 12.
4 Kärleken är långmodig,
13 Men nuförblifva dessa
iir mild; kärlehn afnndas icke;
. l h
tre: Tro, hopp, kärlek; men
kiirlekell skryter IC {e, an upp störst. bland dem är kärleken.
blåses icke,
1 Pet. 4: 8.
U han skickar sig icke ohöf
14 I{n}>itlet.
viskt han söker icke sitt eget,
Att tala med främmande tungomål,
han 'förbittras icke, han till utan att någon uttyder, gagnar icke,
räknar icke det onda;
men att profetera tjänar till andras

O

1 Kor. 10: 24; Fil. 2: .,

I

21.

uppbyggelse.

han gläder sig icke öfver l~laren* . efter. kärleken, men
orättfärdigheten, men han glä 1: vinnliiggeu eder om de and
liga gåfvorna J dock mest, att I
der sig med sanningen;
.
Ps. 10: 3; 15: 4; 49: 19; 2 Jh. v. 4. mån profetem. ,; J Kor. ]2: 3J.
2 Ty den, som talar med
7 hun fördrag,er allt, han tror
6

'" Egentl.: Jagen.

1 Kor. 14: s.
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ett främmande tungomål, talar
icke för miinniskor, utan för
Gud; ty ingen hör det, utan
han talar i anden hemligheter.
Ag. 2: .; ]0: 46.

3 Men den, som profeterar,
talar för människor till upp
byggelse och till förmaning och
till uppmuntran.
4 Den, . som talar med ett
fräl1tmancle tungomål, uppbyg
ger sig sjiilf; men den, som
~rofeterar, uppbygger försam
lingen.
5 J ag ville väl, att I alla
taladen med främmande tungo
mål, men hellre, att I profe
teraden ; .ty den, som profe
term', är större än den, som
talar med främmande tungo
mål, så vida denne icke ut
tyder det, på det att försam
lingen må få uppbyggelse.
6 Men nu, I bröder, om jag
komme till eder och talade
med f,.ämmande tungomål,
hvad skulle jag därmed gagna
eder, så framt jag icke talade
till eder antingen medelst up
penbarelse eller medelst hm
sknp ellez' medelst profetia
eller medelst undervisning?
7 Om de liflösa ting, som
gifva ljud ifn\n sig, vare sig
en flöjt eller cittra, icke göra
någon skillnad på tonerna, hurn
kan man dock förstå det, som
blåses på flöjtcn, eller det, som
spelas på cittran?
8 ']'y om en basun gifver ett
otydligt ljud, hvem rustar sig
väl då till strid?
9 Så ock I, om I icke ge
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nom tungomålet gifven ett be
gripligt tal, huru skall man
förstå det, som talas? Ty 1
skolen då tala i vitdret.
10 Det finnes j Il så många
slags språk i världen, och dock
är intet af dem utan .~ina egna
ljud.
110m jag nu icke vet lju
dets betydelse, så blir jag en
utländing för den talande, och
d~n' talande en utländing för
mIg.
12 Så ock I, emedan I vinn
läggen eder om andliga gåfvor,
så sök en att till församlingens
uppbyggelse harva' öfverflöd
därat'.
13 Diirför, den som talar
med ett ll'ämmancle tungomål,
han bedje, att han må kunna
uttyda.
14 Ty om jag beder med ett
främmande tungomål, så beder
min ande, mell mitt f'örRtånd
iir utan frukt.
15 Huru är det då? Jag
skall bedja med anden, men
jag skall bedja iifven med för
ståndet, jag Rkall lofi'ljunga
med tU/den, men j;lg $lm111of
Rjunga iifven med förståndet.
Er. 5: 19; Kol. 3: 16.

16 I annat fall, om du väl
signar endast med anden, huru
skall då den, som innehar den
oliirdes plats, kunna siiga amen
till din tacksiigelse, eftersom
han icke vet, hvad du säger?
17 Ty du tackar väl Gud
riitteligen, men den andre blir
icke uppbyggd.
] 8 .Jag tackar Gud, att jag
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mer än l alla taJar med främ
'lUande tungomål;
19 dock i församlingen vill
jag hellre tala fem ord med
mitt förstånd, på det att jag
äfven må undervisa andra, än
tiotusen ord med ett främ
mande tungomål.
20 Bröder, varen icke små
barn i förståndet, utan varen
barmdiga i ondskan; men i
f'ön;f,åndet varen fullkomliga.
Ps. 131: 2; l\ft. 11: 25; 18: 3; Et'. 4: 14;

Ebr. 5: 12; 1 Pet. 2: 2.

21 I lagen lir skrifvet: »Ge
nom dem, som tala andra tnn
. gom ål, och med andra läppar
skall jag tala till detta folk,
och icke ens på det sättet skola
de hörsamma mig, säger Her
Es. 28: 11, 12.
ren».
22 Alltså äro tungomålen till
ett tecken, icke för de troende,
utan för de otrogna; men pro
fetian är icke fijr de otrogna,
utan för de troende.
23 Om nu heja. församlingen
kommer tillsamman, och alla
tala med ett främmande tungo
mål, men några. oJiird:l elI er
otrogna komma in, skola dessa
icke då säga, att I ären gaJna ?
24 Men om alla profetera,
och någon otrogen eller olärd
kommer in, så blir han öfver
bevisad af alla och blir bedömd
af alla,
25 oclt hans hjiirtas hemlig
heter blifva uppenbara; och så
skall han falla på sitt ansikte
och tillbedja Gud och förkunna,
att Gud verkligen är i eder.
~f,

6: J3;

S~~.

8: n; l Pet. Z:

l:).

1 Kor. 14:

34.

2f> Huru är det då, bröder?
Nur I kommen tillsamman, så
har hvar och en af eder an
tingen en psalm, eller har han
en undervisning, eller har han
en uppenbarelse, eller har han
ett främmande tungomål, eller
har han en uttydning. Må allt
tjäna till uppbyggelse.
1 Kor. 12; 8-10.

27 Om nu någon talar med
ett främmande tungomål, så
tale två eller högst tre hvarje
gång, och det efter hvarandra,
och en uttyde det;
28 men är icke någon uf,
tydnre tillstädes, så tige han i
församlingen, men för sig själf
och föl' Gud må han tala.
29 Men af profeterna tala
två eller tre, och de andra
döme däröft·er.
30 Men om något uppen
baras för en ann:lll, som sitter,
så tige (len fikste.
1 Toss. 5: 20.

31 Ty I kunnen alla få pro
fetern, den ene efter den andre,
på det att alla må lära sig nå
got och alla. fi:irmanas.
32 Och profeters andar äro
profeter underdåniga;
33 ty Gud är icke oordnin
gens, utan fridens Gnd.
1 Kor. 11:

16.

34 Såsom i de heligas alla
fi;rsnmlingar, tige edra kvin
nor i församlingarna; ty dem
är icke tillåtet att tala, utan
må de vara undergifna, såsom
ock lagen säger.
l Mos. 3: 16; 1 Kor: 11: 3; Ef. iS: 22;
Kol. 3: 18; l Pet. S: l.

-
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35.

~5 Men vilja de liira Nig- nd
got) så må de hemIIla fråga
sina. . män; ty det är skamligt
for en kvinna utt tala. i en
församling.
l Tim. 2: II, 12.
36 El1er har Glids ord ut
gått från eder'? Eller har det
kommit till eder allena '?
37 Om någon menur sig vara
en profet eller andlig, så må
han veta, att hvad jag skrifver
till eder, är Herrens bud.,
~

Kol'. 10: 7; 1 .111. 4: 6.

38 Men .Iir någon okunnig
hiiro1n) så må han vara okun
~g~
.
39 Därför, minn bröder, vinn
läggen eder om att profetera
och förhindren icke talandet
med främmande tnngomål.
40 Låten allt tillgå skickligt
och med ordning.

15 }{npit.let.
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att KriRtus dog fi;r v:im
del' enligt skrifterna,

NYU

Gal. J: 12; Ps. ~2: 16, 17; Es. 5:1: 5;
Dan. H: 24; Sak. 13: 7; 1 Kor. 5: i.

4 och att han bIef begmf·
vell, och 1ttt han hal' hfifvit
nppviickt på tredje dagen en
ligt skri ftern a, Es. 53: o; Ps. 16: 10;
Os. 6: 2; Jon. 2: 1; l\H. 12: 40.

5 och att han syntes för Ke·
fas, sedan för de tal f,
.
l\Ik. 16: 14; Llc 24: 34; Jh. 20: 19;
Ag. 10: 41.

6 Därefter syntes hun för
mer än femhundra bröder på
en gång, af hvilka de flesta
ännu liro kvar, men några äro
afsomnade.
7 DUrefter syntes han för Ja· .
kob, sedan för (dia apostlarna.
Lk. 24: 50.

S Men slRt af ana syntes han
äfven för mig, 80m är likasom
en i förtid född.
Ag. 9:

~, 17; ~2:

17; 23: 11; 1 Kor.

fl: I; 2 KOl'. 12: 2.

Apoflteln pILminner om Kriflt,i "PI'
ståndclse och uppenbarelse, vc(ler
lägger dem, som förnelm de dödas
.
uppständelsc.

!) Ty jag iiI' den ringaste af
apostlarna, jag som icke iit'
värd att kallas npostel, därför
en jag kungör eder, bröder, att jag har förföljt Guds för
det evangelium, som jag s:lmling. Ef. 3: 7,8; Ag.'8: 3; 9: I;
förkunnade eder, hvilket lock 22: 4; 26: 9; Gal. 1: 13; l 'J'im. l: 13.
10 Men genom Guds nåd är
mottogen, i hvilket lock stån,
jag, hvad jag är, och ham; nåd
Ga.l. l: 11.
2 genom hvilket lock blif mot mig har icke blifvit frukt
ven frälsta, om l fasthållen, lös, utan jag har arbetat mer,
med hvad ord jag förknnnade än de alla; dock icke jag, utan
eder det; så framt l. icke för Guds n(Ld, 80m är med mig.
Rom. 15: 18, l O; ~ Kol'_ J1: 33; 12: 1 l.
gäfves blofven troende.
Hom. l: 16; l Kol'. l: 21; Gal. 3: 4. . 11 Det må nu vara jag eller
3 Ty först och främst öfver de, på detta sätt predika vi,
lämnade jng åt eder, hvad jag och på detta sätt blefyen I
ock hade mottagit,. nämligen troende .

M

1!-f

... A. 1.: Men om. nägon

Gud)~

... ....

.'

.

,~

•I

..

iC~9

hällDer det, s1\,

.

~r ~ap

fclre ll:änd (näm!.

.

till Kodntier na.

337

12 Om nll KriKtllfl så pre
dikaR, att han hur hllfvit upp
viicld från de döda, huru kunna
då någrlt bInnd eder Riiga, att
det icke finnes någon de dödas
uppstane1e1se..~
13 Men om det icke finnes
någon de di5das uppståndelse,
så har icke heller Kristus blif
vit uppväckt.
o

1 Kor . 15:

29.

genom en människa de dödas
uppstAmlelKc.
1 Mos. 2: 11;
3: 6; Rom. 5: 12; 6: 23.

22 Ty KttKOm alla dö i Adam,
flå skola ock alla göras lefvande
i Kristnfl;
23 men hvar och en i sin
ordning: Kristus 1>:\S0111 först
lingen, därefter de, som tillhöra.
Kristus, vid hans tillkommelse,'
l 'l'ess. 4: 15-11.

] 4 Men har Kristus icke b1if
vit uppvlickt, så är ju vår
predikan fruktlös, och iifvell
eder tro fruktlös; .
15 och vi befinnas ock vitra
falska vittnen om Gud, emednn
vi hafva vittnat mot Gud, att
han uppväckte Kristus, som
han dock icke uppväckte, om
döda verkligen icke uppväckas.

24 sedan änden, då han öfver
liimnltl' riket åt Gnd och Fu
dren, nitr han hal' tillintetgjort
allt herradöme och all väldig
het och makt.
] Kor. 2: 6.
. 25 Ty hall måste regern, till
dess han har lagt alb, fienderna
lmdeI' sina fötter.
Ef. 1: 20; Kol. 3: l; Ps. 110: l; ,

Ag. 2: 24, 32.

26 Såsom den siste fienden
skall döden tillintetgöras.
27 Ty allt har han lagt un
der hans fötter. Men då han
säger, att allt har hJifvit hono'tlt
nnderlagdt, så iiI' dct klart, att
han är undantagen, som hal'
underlagt honom allt.

16 Ty om döda icke upp
väckas, så har icke heller Kri
stus hlifvit l1pp viickt.
17 Men om Kristus icke har
blifvit uppväckt, då iit' eder
tro onyttig, då ären l ännu i
edra synder;
18 då äro ock de i Kristus
afsomnade förtappade.
19 Om vi hlott i detta Iifvet hafva hoppats på Kristus,
så äro vi de ömkansvärdnste
af alla människor.
20 Men nu har-Krist.us hJifvit
uppväc k t f'rån de d öda, såsom
en förstling af dc afsomnade.

Ag. 2: 3(; Ehr. 1:

13;

lO:

13.

Ps. 8: 7; Ef. 1: 22; . }4~br. 2: 8;
Mt. 28: 18; Ps. 110: 2.

2R Men när allt har hlifvit
honom underlagdt, då skall
äfvcn Sonen själf underliigglls
honom, som har llnderlap;t ho
nom allt, på det att Grid må
vara allt i alla.
l Kor. 3: 23; 11:

3.

29 Ty hvad skola eljest de
Ag. 26: 23; Kol. 1: 18; l Pet. 1: 3; göra, som låta döpa sig för de
Upp. 1: 6.
döda? * Om de di5da inga
21 Ty emedan döden är ge- hmda llppv[ickas, hvnrför låta
nom en menniska, så är ock! c}e o~k döpa sig- för dem?
'" J!/nf:lf: i siii-net för (Je qödllo?

1 Kor. 15: so,
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·30 Hvarför äro ock vi hvarje
stund i fam?
Rom. 8: 36.
31 .J ag dör hvarje dag, det
betygar jag vid den beröm
melse, jag har nf eder i Kri
stus Jesus, vår Herre.
l Kor. 4: !I; 2 Kor. 4:

10,

11; 11:

23.

32 Om jag efter miinnisko
sätt i Efesus kämpade mot vild
djur, hvad gagn har jag däraf?
Om de döda icke uppväckas,
så låtom oss äta och dricka,
ty i morgon dö vi.
1<;s. 22: 13; 5(;: 12.

33 Faren icke vilse.

>Dåligt
umgänge iördärfvar goda seder>.
34 Blifven rätteligen nyktra
och synden icke; ty några hafva
ingen kunskap om Gud; eder
till blygd säger jag det.
Hom. ]3: 11; Et'. 5: H.

35 Men någon torde säga:
Huru uppväckas de döda, och
med hurudan luopp komma de?
lIos. :17: 3.

36 Du oförnuftige, det, som
du sår, mr icke lif, så framt
det icke dör.
Jh. 12: 24.
37 Och hvad du sår, icke
sår du den kropp, som skall
blifva, utan endast ett korn,
tilläfventyrs af hvete eller af
något annat slag;
38 men Gnd gifver det en
kropp, såsom han har velat,
och åt hvart och ett frö en
egen kropp.
39 Icke allt kött är snmma
slags kött; utan ett är ju män
niskors, och ett annat boskaps

Paul'i förstet

b~'ef

kött, och ett. annat fiskars, och
ett annat fåglars.
40 Och det finnes himmelska
kroppar och jordiska kroppar;
men en fil' ju dc himmelslms
härlighet, och en annan de
jordiskas.
41 En är solens härlighet,
och en annan månens härlig
het, och en annan stjärnornas
härlighet; ty den ena stjärnan
öfvergår den andra i härlighet.
42 Så är det ock med de
dödas uppståndelse. Det sås
i förgänglIghet, det uppväckes
i oförgänglighet i
43 det sås i vn.nära, det upp
väckes i härlighet; det sås i
svaghet, det uppviickes i kraft;
Fil. 3: 20, 2 J.

44 det säs en sinnlig* kropp,
det uppväckes en andlig kropp.
Det finnes en sinnlig kropp, och
det finnes en andlig kropp.
45 Stt iiI' det ock skrifvet:
»Den första miilllliskan Adam
gjordes till en lef'vande sjiil» ,
den siste Adam till en lifgif
vande .1\ nde.
1 Mos. 2: 7; Rom. 5: H.

46 Men det andliga iiI' icke
det första, utan det sinnliga,
sedan det andliga.
47 Den fi5rsta människan
var från jorden jordisk**, den
andm människan iir [Herren]
från himmelen.
Lk. 1: 78; .rh. 3: 1:1, 31.

48 Sådan som denjordiska ***
var, sådana ä,"o ock de jor
diskn. ***, och sådan som den

lit Egentl.: till själen hörande.
.. Egentl.: af IItaft, en stojtmänniska.

:;n l5"toltm~nn~s~Q.n, 't()/lmii.nnjs~ornll,
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1 Kor. 16:

6.

57 Men Gud vare tack, som
himmelska är~ sådana äro ock
gifver oss segren genom vår
de himmelska;
49 och såsom vi hafva burit Herre Jesus Kristus.
Jh. 16: 33; 1 .Th. 5: 5.
den jordis]mH * bild, så skola
58
Dii
..f;;l', mina älskade hl'(;
vi ock hiil'll, den hiullnel:..;]Gts
der,
varen
fasta,. orubbliga,
bild.
1 Mos. 5: 3;
öfverflödande i Herrens verk
Rom. 8: 29; 2 Kor. 3: 18; 4: 11;
Fil. ,l: 21; 1 Jh. 3: 2.
alltid, eftersom I veten, att
50 Men, bröder, detta säger edert arbete icke är fruktlöst i
jag: Kött och blod knnna icke Herren.
ärfva Guds rike, ej heller ärf
ver förgängligheten oförgäng
16 Kapitlet.
1 Kol'. Il: 13. Korintierna förmanas att göra sam
ligheten.
51 Se, jag sltger eder en manskott 161' de heliga, att vaka
och låta allt ske i kärlek.
hemlighet: Vi skola icke alln
afsomna'x-*, men alla skola vi 'if en hv~d anglu·. sammanskot
förvandlas
1 Tess. 4: 15, 11. 1'1 tet tIll de helIga, gören ock
52 i ett nu, i ett ögoublick, I 8t\, som jag föreskref för
samlingarna i Galatien.
vid sii'lta baslmen; ty basunen Ag. 11: 29; Rom. 12: 13; 15: 26;
skall ljuda, och de döda skola 2 Kol'. 8: 4; 9: 1, 2, 12; Gal. 2: 10.
uppväckas oförgängliga, och vi
2 På första dagen i veckan
Mt. 24: 31. lägge hvar och en af eder
skola förvandlas.
53 Ty detta förgängliga må hemma hos sig tillhopa, hvad
ste ikläda sig oförgänglighet, som blir honom förunnadt, på
och detta dödliga ikliida sig det att icke sammanskott må
odödlighet.
2 Kor. 5: 4. göras f01'St då, niir jag kommer.
3 Men när jag anländer, skall
54 Men niir detta förgiing
jag
med bref afsända dem, som
liga har ildädt sig oförgiing I pröfven
tjänliga, för att fmm
lighet, och detta dödliga har
fUra
eder
ildädt sig odödlighet, då upp J el'usalem. kärleksbevisning till
fylles det ord, som iiI' skrif
4 Men om detiir mödan
vet: »Döden har blifvit upp
värdt,
att iifven jag reser, så
slukad till seger».
skola
de
resa med mig.
ER. 25: 8; OR. 13: u; Ebr. 2: H.
[)5 »Du död,.. hvar är din
5 Men jag skall komma till
udd? Du dödsrike, hvar är eder, när jag har rest genom
din seger?)
Macedonien. 'I'y genom Ma
56 Men dödens udd är syn cedonien reser jag,
Ag. ]9: 21; 2 Kol'. l: 16.
den, och syndens kraft är lagen.
6 men hos eder skall jag
Rom. 4: 15; 5: 13; 7: 5, 13.

* Egentl.: stoflmänniskans.
** !i}ller: Ingen at' oss (nämligen

melse) skall afsomna, men o. s. v.

som lefva vid Herrens tillkom

1 Kor. 16: 7.
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kanske stanna kvnr någon t'id
14 Må allt hos eder ske i
.eller till och med öfvervintra, kärlek.
på det att I mån fortskaffa
15 Men jag förmanar eder,
mig, hvart jag än reser.
bröder:
I veten, att Stefanas'
2 Kor. 1: 15.
7 Ty nn llml1ar jag icke se hus är Almjas förstling, och
eder blott under förbi resan ; ty att de stiLllde sig till de heli
1 Kor. 1: 16.
jag hoppns att få någon tid gas tjiinst;
1G
sen
till,
att
äfven
l mån
kvarstnnna hos eder, om Her
vara
Iludergifna
mot
sådana
ren tillåter det.
Ag. 18: 21; 1 Kor. 4: 19; Jak 4: Hi. samt mot hvar och en, som
S Men i. Efeslls,Rknll jag medverkar och arbetar.
Fil. 2: ~!I; Ehr. ] :1: 17; 1 'l'i1l1. 5: 17.
kvarstanna till pingHtP'll.
17 Men jag gliider mig öfver
9 Ty en Rtor och kraftig
St.efanas'
och Fortllnati och
dörr har ijppnats fcil' mig, och
Akaici
nilrvaro,
emedan deRsa
mångamotstål1dare finnas.
hafva erRatt. saknaden af eder.
2 Kor. 2: 12; Kol. 4: 3:
18 Ty de hafva vederkvickt
10 Men o'm Timotmul kom
min och eder ande. Erkännen
mer, så Ren till, att han må vara
diirflir Hådana.
1 'l'pss. 5: 12.
utan fruktan hOR eder; ty hall
] 9 Fiirsamlingarna i Asien
verkar Herrens verk, R:"tRom ock
jäg.
Rom. lG: 21; heIRa eder; Aqvilas och Pri
1 Kor. 4: 17; Fil. 2: 19, 22.
Rcilla. tillika med försam lingen
11 Må därför ingen förakta i deras hus helsa eder mycket
, honom; utan fortslmlrenhonom i Herren. Ag. 18: 2; Rom. 1G: 3.
i fl·id, på det att han må
20 Alla bröderna helsa eder.
komma till mig; ty jag väntar lIeIRen hvarandra med en helig
honom med bröderna.
kysH. Rom. Hl: 16; 2 Kor. 13: 12;
l Tim. 4: 12.

l Tess. 5: 26; 1 Pet. 5: 14.

12 Men hvad brodren Apollos

21 Helsningen är med min,
angår, Srt har jag mycket upp Pauli, egen hand.
manat honom att komma till
Kol. 4: l s; 2 ']'ess. 3: t 7.
eder med bröderila, och det
22 Om någon icke har Her·
fanns hos honom allR ingen vilja
ren Jesus Krist.us kär, han vare
att nn komma, men han Hka1l
flit·bannad. Maran ntn *.
komma, 11iir han fllr läglig tid.
23 Herren Jesu Krist.i nåd
13 Vaken, stån fasta i tron, 1Ja're med eder.
Rom. ]6: 24.
24 Min kärlek är med eder
bevisen eder såsom män, varen
starka.
Ef. G: 10; Kol. l: ll. alla i Kristus .J esus. Amen.

*

Ett arameiskt uttryck, som betyder: Herren kommer.

