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2 Kor. 1: 12.

Fauli andra bref till Korintierna.
1 Kallitlet.

sam i· uthärdande af samma
Aposteln prisa,r Gud, som hugsva. lidanden, som iifven vi lida.
111.1' sina trogna i allt betryck, och Och vårt hoppom eder är faRt,
ålJeropar Hig på sitt samvetes
vittnesbtirtl.

.genoin Guds vilja .Tesu
Pan!l1.s,
h.l'lsh apo:;\tel, och bro(h'en
Timoteus till uen Gnds fi)r
samling, som iiI' i Korint, till
lika 'med alla de heliga, som
äro i hela Aknja.
2 Nåd wIre eder och frid från
Gud, vål' Fader, och Herren
•Tc:-ms Kristus.
nom. ]: 7;
1 Kol'. 1: 3;

]~f'.

1: 2; l Pet. 1: 2.

2 Kol'. 4: 15, l7.

7 emedan vi vet.a, att såsom
l äl'en delaktiga i lidandena, så
iiren l det. ock i hugsvalelsen.
S Ty vi vilja icke, bröder,
att I angående vårt betl-yck,
Rom vederfors 01'11'1. i . Asien,
skolen vnrn i okunnighet där
om, att vi öfver måttan hetun
gadeR tifver fi.irmåga, Rå att vi
fi.il'tviflade till och med om lifvet .
Ag. 19: 23; 1 Kor. 15: 32.

\) Ja, vi hafva sjiilfva inom
3 Högtlofvad vare Gud och
oss
haft vår dödRdom, på det
vrtr . Herre J esu Kristi Fader,
att
vi
icke måtte förtröRta på
barmhiirtigheteus Fader och all
ORR sj1t1fva, utan på Gud, som
hngsvalelRes Gud, .
uppviicker de döda; .
Et'. 1: 3; 1 Pet. 1: 3.
.Ter. 17:5, 7.
4 som hugsvalar oss under
10 orh Rom räddade och ännu
allt V{lrt betryck, på det att vi
räddar ORS nr en så Rtor döds
må knnna hllgsvala dem, som
äro, i allahanda betryck, genOIi\ fara *, och på hvilken vi hoppas,
att .han iifven framgent Rkall
den hug:walelse, hvarmed vi
oss;
1 Kol'. 15: 31.
riidua.
själfvn blifvn hugsvaladenfGud. . Il dti
ock l med andra ar
Rom. 15: 5; 2 Kol'. 7: G:

beten för ORS i bönen, på det
att. från många pel'ROIH'1' må Il
våm viignal' hembäras tnck
sägclse för den niidcgåt'va, som
genom rminga Nllskyndals oss.
94:: 19; 2 Kor. 4: 10; Kol. 1: 24.
6 Men antingen vi äro i be Hom. 15: 30; .Pil. 1: 19; Pilem. v. 22.
tryck, så ä1'O vi det föl' eder
12 Ty detta är vål' beröm
hugsvalelse och frälsning, eller melse, niimUgen vårt samvetes
vi hugsvalas, så sker det rör vittnesbörd, att. vi uti Guds
eder hugsvalelse, som är verk enfald och .l'enhet, icke i kötts
':ey såsom Krist.i lidanden
cifverfWdn t.ill mls, RiL (if'ver
fliidargenom Krist.us itfven v:ll'
PS. 34: 20;
hugsvalelse.
l)

* Egentl.:

död.

2 Kor. 1:

13.
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lig visdom, utan i Guds nåd
21 Men den, som stadfäster
hafva vandrat i världen, men oss tillika med eder i Kristus
synnerligen i förhållande' till och har smort oss, är Gud,
eder. .
l Kor. 2: i, 13.
l Jh. 2: 20, 27.
13 Ty vi skrifva icke annat
22 som äfven hal' beseglat
till eder, än hvad IliiRen eller oss och gifvit 088 Andens pant
ock kännen. Men jag hoppas, i våra hjärtan.
Rom. 8: 16;
'nt'II
l
tet
kö
2 Kor. 5: 5; Et". l: 13, 14; 4: 30.
kolen
l
tt
l
a
s
l
s u. -..nna
')3 M
.
111 G d fIl
14 - såsom lock till en .....
.~n .lag .m t~~:
u .1
. _ . tt . vIttne ofver mm Sjal, att Jag
d el h a f ven ka"11 t oss
J annu
.•
l
l'ka VI f'"or att s l(ona e d
er 'lc.:e
d
b ··
~r e~ornn~eHe, l aTom I har kommit till Korint.
är1
oc ( aren var, pa erren. esu I Ho.m. 9: l; 2 Kor. 11: 31; Gal.. l: 20;
dag.
2 Kol'. 5: 12;
Pil. l: 8; 2 Kor. 12: 20; 13: 2, lO.
Fil. 2: 16; 4: I; 1 Tess. 2: 19. 20.
24 Icke att vi. äro l~ el:~'ar
15 Och i denna t.illförsikt ofver eder tro, utan VI aro
ville jag komma först till eder, medhjä!pare till eder gliidje;
på det att I skullen få en för- ty I stnn fasta. genom tron.
R
l Pet. 5: 3; l Kor. 3: 5.
nyad n i~.~d ,
.om. l'. II.
16 och genom eder stad fara
till Macedonien och från Ma
cedonien åter komma till eder Aposteln vill icke komma till Ko
och af eder fortskaffas till rintierna för att bedröfva dem;
Judeen.
l Kor. lG: 5. uppmanal; dem att hugsvala dell
ångerfulle blodHkäutlal'Cll.
17 Då jag nu ville detta,
en
jag beslöt för min egen
icke gjorde jng mig viil skyl
skull
att icke åter m~d
dig till lättsinnighet? BIler
bedröfvelse
komma till eder:
hvad jag beslutnr, beslutnr jag
2
Ty
om
jag bedröfvar eder,
väl det efte! köttet, på det att
hvem
iiI'
då
den, som gliider
hos mig må vam på samma
mig, om icke den, Rom hedröf
gång ja ja och llej nej?
.
Ii) Mcn Gud är trofast, att vas af mig?
3 Och jag skref till eder just
vårt tal till eder iiI' icke på
detta, på det att jag icke, när
.<Jamma gång ja och nej,
jng kommer, må hafva bedröf
Mt. 5: 37; Jak. fi: 12.
19 Ty Guds Son, Jesus Kri velse nf dem, af hvilka jag
stus, som bland eder predika borde hafva gHtdje, emedanjag
des genom OSS, genom mig och har den tillförsikten till eder
Silvanus och 'l'imoteus, bIef alla, att min glädje är allas
icke på samma gång ja och nej, eder gliidje.
2 Kor. 12: 21.
4 'I'y i stort betryck och
utan i honom har blifvit ja.
20 Ty alla Guds löften äro hjiirtats ångest skref jag till
i honom ja och i honom amen, eder under många tårar, icke
Gud till ära genom oss.
pil det att I skullen bedröfvus,

I
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utan på det att I skullen för
stå den kärlek, som jag rikligen
har till eder.
5 Men om någon har för
orsakat bedröfvelse, så har han
icke bedröfvat mig, utan till
någon del, för att icke lägga
sten på börda, eder alla.

2 Kor. 3:

3.

14 Men Gud vare tack, som
alltid förer oss i triumf i Kri
stus och genom oss allestädes
uppenbarar sin kunskaps lukt.
I{o!. l: 27.

15 Ty vi äro Kristi vällukt
för Gud bland dem, som blifva
frälsta, och bland dem, som
blifva förtappade;
1 Kor. 5: 1.
16 för de senare en dödslukt
6 Denna. bestraffning, som till döds, för de förra en lifs
lum mottagit af de flesta, är lukt till lit:':!. Och hvem är
nog för en sådan, l Kor. 5: 5. härtill duglig?
7 så att I nu tvärtom hellre
Lk. 2: 34; 2 Kor. 3: 5, 6.
17 'l'y vi förfalska icke Gnds
bören fijrlåta och hugsvala, på
det att han icke tilläfventyrs ord, såsom många' göra; ntan
må uppslukas genom alltför såsom af renhet, ja, såsom af
Gud tala vi inför Gud i Kristus.
stor bedri5fvelse.
Fred. 12: 10; 2 Kor. 4: 2.
8 DärfÖr förmanar jag eder,
att I offentligen besluten att
bevisa kärlek mot honom.
3 Kapitlet.
9 Ty i den ufsikt skref jug
Pauli rekommendationsbref. Evan
äfven, nämligen fik att pröfva gelii
eller AndenR tjänst är längt
eder, om I uti allt liren lydiga.
härligare än lagens eller
bokstafvens.
10 Men hvilken l förH'tten
något, honom fdrlåter ock jag;
egynna vi nu åter att för
ty . den som jag har förlåtit, i
ol'dn oss sj iiI fvu ? Eller be
fall jag haft något att förlåta, höfva vi väl, såsom somliga,
honom har jag ju förlåtit för förordande bref till eder eller
eder skull i Kristi åsyn,
förordande bref från eder?
11 på det att vi icke må
2 Kor. 5: 12; 10: 8.
bes vikas af satan; ty om hans
2 I själfvll. iiren vårt bref,
anslag äro vi ieke okunniga.
som iiI' inskrifvet i våra hjär
samt kännes och läses af
tan,
12 MennärjagkomtillTroas
alla
människor,
1 I{or. 9: 2, 3.
för att förkunna Kristi evan
3 eftersom det är uppenbart,
gelium, och en dörr hade blif att I ären ett ·1{risti bref, om
vit mig i5PPl1ud i Herren,
besörjdt af oss OelL inskrifvet,
Ag. 16: 8; 1 Kor. 16: 9 ..
icke
med bläck, utan med den
13 haae jag icke någon ro i
lefvande
Gudens Ande, icke
min ande, emedan jag icke fann
på
taRor
af
sten, utan på hjär
min broder Titus, ut:m jag tog
tats taflor af kött.
nfsked af dem och for till 2 Mos. 24: 12; 34: 1; Jer. 31: :u;
MncedoJJien.
~ X9r. 7: ~, ~ •.
Ebr. ~: JO; Hes, H: ni 3G: 3th
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4 Men en Rådan tillförRikt
12 Då vi nu hafva ett så
hafva vi genom Kristus till Gud; dant hopp, bruka vi li'Jycken
Er. fl: 19.
5 icke därför att vi af OHS frimodighet
själfva äro dugliga att tänka
13 och görtt icke såsom Mo
något såsom från oss själfva, ses, som hängde ett täckelse
utan vår duglighet är från Gnd, ;5fver sitt ansikte, på det att
2 Kor. 2: 16; }'il. 2: 13.
Israels harn icke skulle Hk:lda
6 som ock har gjort oss dug på slutet af dct förHvinnande.
liga att vara ett uytt fi5rhunds
2 Mos. 34: 3a.
tjänare, icke bokstafvcns, ntan
14 Men deras sinnen· hlefvo
Andens; ty bokstafvcll diidar, fiirhiirdade; ty iinda till denna
men Anden gör lefvande.
dag förhlifvcr samma täckelse
Jer. :11: 31; 2 Kor. u: 18; ]'~br. 8: 6,8; vid gamln fiirhundetH liiRlllng
Hom. 2: :J7, .2a; 7: Il, 10, Il.
emedan det ieke uppenbaras;
7 Men omdöd.ens tjiiust, att det försvinner i Kristus.
som medelst hokHtäf'ver var
Es. G: lO; Hes. 12:.2; Ag. 28: 26;
. . t d*
• t
- J 11·
!tom. 11: 8; l\H. 13: Il.
1
t· pa. s tetnaI , H1{C(1( e l
] 5 ;1 a, 'ännu i dag, då Moses
]l~~-ll~al
le; ] sa k·
a . srae s Htrll"tHeS,
I;·' ,J.199er. c tt t··HC.).{Cl,se over
··f.' •
.lar
lre19l{Ull(
le
e fl :te1a pa M
. oseH l
l ... t
unsikte fUl' hum :tIlHikteR här (Cll':(t:~ M1,IHI' ,(t... l
.. d **
.
l Il h ·11·
. J ell Ilar (C omvalJ. Il
hghets s \:U, VI wn dock var .. fIl II ..
': l -tt.
försvinnande;
tH.I,f~k Il t eu en, S,t )O! ,tges
5 Mos. lO: l; 2 Mos. 34: 29, ~o.
:tc -e se .
8 huru mycket mer skall då
F:s. 25: 7; Rom. Il: 23, 26.
] 7 Men Herren är Anden;
ieke Andens tjänst vam i hitrhvarcHt Jlll H erl'ellH Ande iir,
Iighct!,
diir Hr frihet.
Jh. 4: 24
9 Ty om fördömelsens tjänst
18 :rvlen vi alla som med
har härlighet,mycket mer öfver aftäckt ansikte skåda Herrens
flödar då i härlighet rättfär hiirlighet lilmsom i en spegel,
dighetenH tjänst.
vi förvandins till HltmJna hild
!tom. 1: l i; 3: 21.
10 Ty i dett.a afseende, näm från härlighet till hitrlighet,
såsom fdm Herrens Ande .".**.
ligen för den öfversvinneliga
l Kor. 13: 12.
härlighetens skull, iiI' ju det
förhärEgade likasollt ieke för
4: Kapitlet.
härligadt.
Aposteln förklarar, att han med all
11 Ty om det försvinnande trohet och npprikt.i~hct predikade
evangelium.
hade härlighet, så har det för .
~1ifvande mycket större här Fördem'lku!l, emedan vi hafva
hghet. ' .
denna tjänst, såsom harm
, * Eller: om den tjänst, som genom bokstafven verkar döden ock. Y~J."
inristad o. s. v.
*'" Eller: det (hjärtat) omvänder sig.
u* ;Elle}."; frltn nerf!l~ AIl4~p.; eHf3r friJ,n Amlenf5 Herre,
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2 Kor. 4: 16.

hiil'tjghet har veuerfarits ORR,
fälla vi ieke modet,
2 utan hafva afsagt OSR skam
liga hemligheter, i det att vi
icke vandra i illfundighet, ej
heller förfalska Gnd8 orO., utan
genom sauniugf'llS nppenlm
rnnue förarun vi oss hof,) hvarje
människas samvete inför Gud.

mål; vi som äro rådvilla, men
dock icke helt rådWsa;
9 förföljda, dock icke öfver
gifna; nedel'slagna, dock icke
fi:il'dHrfvade;
Ps. 31: 24.
10 alltid förande omkring i
vrtr kropp .J mm död, på det
att ock .T esn lif må i vår kropp
uppenharas.
Rom. 8: 11;

Hom. 1: I G; 2 KOl". 2: 17; 1 'J'ess.
2: 3, !ij 2 Kor. o: 11; G: 4

Gal. Il: 11; 2 Kol'. l: 5; 2 'firn. 2:
u, 12.

3 Men om vårt. evangelium
iilldock iir fi)ruoldt., Htt iir det
föruoldt bland dem, som hlifvn
förtappade,
2 'l'ess. 2: 10.
4 bland hvilka denna viirl
dens* gud hal' iörblindat de
otrognm-l sinnen, på det att för
dem icke skall skina glansen
af Kristi härlighets evangelium,
hans som iir Gnds urhild.

11 Ty vi, som lefvn, öfver
lämnas nlltid :lt diiden nir Jesu
sknll, pil. det att ock ~reRu lif
må nppe)1Laras i vårt dödliga

kött.

Ps . .t4: 23; l\'ft. li: 11; Rom.
8: :lG; l Kol'. ] 5: 31, 49; Kol. 3: .t.

12 R:l. är nn döden verksam

men Jifvet i eder.
13 Men emedan vi hafva
Ramme trOll!'! Ande, enligt det
Es. G: J o; Mt. 13: u; .Th. 12: :11. 40; som iiI' skrifvet: »Jag trodde,
2 Kol'. 3: 18; Kol. l: Hi; li.:br. l: 3. därför talade jag', så tro äfven
5 Ty vi preuilm icke oss vi, diil'för tala vi ock,
Ps. 11 Il: 10.
sjiilfva,utan KriHtns .Tesns så
som Herre, lllen oss Hjälfva 8:1
14 vetande, att den som npp-.
SOm edra tj1inare föl' ~'esu skull. viickte Herren Jesus" han skall
2 KoJ'. 1: U. .
ock genom;** Jesus. uppväcka
. 6 Ty Gnd, som befallde lju oss och framRtiLlla oss tillika
set lysa utur mörkret, nr den, med eder.
Ag. 2: 24, 32;
Rom; 8: 11; 1 Kor. 6: 14.
som lyste i vltr:t hjiirtan till
15 Ty allt sker för eder skull,
att sprida glansen nf Guds
härlighets knm!lmp i ;, e:m Kri på det att den rikliga 'nåden
sti :mRikte.
1 Mos. l: 3. må genom de mtmga göra
taclu-!i.igelsen öf'verfWdande till
7 Men vi hafva denna skatt GlH]H ära.
i lerkärl, på det att den öfver
2 Kol'. 1: 6, 11;' 2 Tim. 2: 10.
svinneliga kraften må vnraGnds
1G Därför f1illa vi icke mo
och icke af ORS;
Dom. 1: 16; det; utan om än vår utvärtes
2 Kol'. 5: l; 1 Kol'. 2: 5.
människa förgås, så fi:5'rnyas
. 8 vi som i allt blifva träng dock dert invärtes dag efter dag.
da, men dock icke råka i trång
Rom. 7: 22; Ef. 3: lG; Kol. 3: 10.'

* Egentl.: denna tidsålderns.
** A. 1.: med

i

ORS,

2 Kor. 4: 11.

346

Pa1lli andra bre!

17 Ty vårt hastigt öfver
[, -rvren den, som har hercdt
gåcnde och Hitta betryck 'ver ORS till just detta, lir Gud, som
kar åt oss på öfversvinneligt har gifvit ORS Andens pant.
sätt och i öfversvinneligt mått Es. 29: 23; Ef. 2: 10; Rom. 8: lO;
2 Kor. l: 22; Et'. 4: 30.
en evig orh viktig härlighet,
6 Ditrf(ir liro vi alltid vid
Ps. HO: 6; Mt. ö: 12; Rom. 8: IS;
godt mod och veta, ntt så länge
2 Teas. l: 7; 2 Tim. 4: s.
vi
liro hemma i kroppen, åro vi
18 i det att vi icke se efter
ännu
borta frän Hen·en.
de ting, som Rynas, utan efter
l Kl'. 29: 15; Ps. 39: 13; 119: 19;
dem, som icke synns; ty de
Ebr. 11: 13.
ting, som synas, liro timliga,
7 Ty vi vandra i tro, icke
m~n de, som icke synnR, äro l åskådning.
Rom. 8: 24.
eVIga.
Rom. 8: 24, 25; 1 Kor. 13: 12;
. 2 Kor. 4: J 8;

5 Kapitlet.

]i~br.

11: 1.

8 Men vi iiro vid godt mod,

och hafva mer lust att vnra
borta från kroppen och varn
hemma hOR Herren. Fil. l: 23.
9 Därflir, antingen vi äro
hemma eller horta, siitt:t vi
Y vi veta, att. om V:tl't. jor ock vitl' iim i att vara honom
diska hUR, vår tiilthydda, l l l'
l Tes!'!. ö: 10.
nedbrytes, så hafva vi i him .le lag 19a.
larnn en byggnad af Gud, ett
10 Ty alla måste vi uppen
hus, icke gjordt med händer bams inför KriRti domstol, på
och evigt.
2 Km'. 4: 7; det att Inrar och ('Il må upp- .
Rbr. 11: 10; 2 Pet. 1: l::, 14.
bjim Wnen mr det, som har
2 Ty i denna ltydda sucka 8kett i och g(mom kroppen,
vi jn, längtande att öfverkHida nllteftersom han har gjort godt
Mt. 25: 3J;
oss med vår boning från 11im eller ondt.
melen,
Rom. fl: 2:'1. Rom. 14: JO; Ps. /:2: 13; .ler. ]7: JO;
.
l'
Hom. 14: J 2; Kol. 11: H, 25.
3 om VI niirn l!!Cn, iif\'CIl se
,~
11 Eftersoll1 vi IIU kiinlla
dan vi blifvit ldiidda.·», icke
skola befinnas nakna.
HerreuR fmktan, söka vi öfvel'
l 3: 27; Upp.. :I: 18; tyga miinniskorna; men föl' Gud
Mt. 22: 1l; G a.
G: 15.
liro vi uppenbara, ja, jag hop
4 Ty vi, Rom liro i tiilthyd- paR, ntt vi tiro uppenbara iif
dan, sucka ju och äro betun- ven i edra samveten.
gadc, emedan vi icke vilja af- Job:n: 23; .Jud. v. 23; 2 Kor. 4: 2.
kliida OSS, utan öfvel'kläda oss,
12 Vi fi.il'orda oss icke åter
på det att det dödliga må blifva hos eder, utan detta säga vi~
uppslukadt af lifvet.
gifvande edel; anledning att beHorn. 8: ]J; 1 Kor. 15: 53, 54.
l'ömma eder af oss, på det att
De troende hafva en boning i him
larna, hvarefter de längta; alla må
ste. uppenbaras föl' Kristi domstol.
]i'Ul'likningcn i I{ristu!'!.

'11

• Eller: eftersonl ju vi, !ledan vi iklädt oss den,

ic]~e

o. s. v.

till Korintierna.

347

2 Kor. 6:

15.

I mån hafva något aft 81Jara verb'ädelser och nedlliggande
dem, som berömma Rig af ut i oss förlikningens ord.
Kol. 2: 9; Rom. 3: 24, 25i Kol. 1: 20.
seendet och icke af hjärtat.
20 Så firo vi nu sändebud i
2 Kor. l: H; 3: Ii 10: 8; Il: 12.
Kristi
ställe, såsom om Gnd
13 Ty äro vi utom oss, så
förmanade
genom oss. Vi hedja
ä,'o vi det för Guds skull *,
i
Kristi
ställe:
Låten förlika
eHer äro vi sansade, så liro vi
eder***
med
Gud.
det för eder skull *.
21 [Ty] den som icke visste
2 Kor. 11: 1--I7; 12: 6, I l.
14 Ty Kristi kårlek tvingar af någon Rynd,hoii'örii"giorde
oss, eftersom vi så döma, att hall till,.synd' för oss;'på det.
om en dog för alla, så dogo att vi skulle blifvä' Giia.S'j,uH
färdighet i honom.
de ju alJesamman.
Es. 5a: 6, 9, U;' 1 Pet. 2: 22; Rom.
15 Och han dog för alla,
8: 3; Gal. 3: 13; 1 Jh. 3: 5; Jer.
33: 16; Rom. 5: 19.
på det att de, som lefVtt, icke
mer må lefva för sig själfva,
utan för honom, som f(jr dem
6 Kapitlet.
dog och uppväcktes.
Förmaning att icke fåfängt mottaga

Rom. 5: 15; 6: 11, 12; 1 Kor. 6: 19i
Gal. 2: 20; l Tess. 5: 10; 1 Pet. 4: 2.

Guds näd; beskrifning, huru en
Gnds tjänare bör bevisa sig.

16 Därför känna vi frän
en såsom medarhetare för
denna stund ingen efter köttet;
manu. vi eder ock att icke
och om vi än hafva känt Kri fåfängt mottaga Guds nåd,
stus efter köttet, känna vi ho
1 Kor. 3: 9; Ebr. 12: n.
nom likvlil numera icke så.
2 Ty han säger: »Jag bön
Mt. 12: 50; Jh. 15: 14.
hörde dig i behaglig tid, och
17 Diirför, om någon är i jag hjälpte dig på frälsningens
Kristus, är han en ny skapelse; dag». Se, nu är en välbehaglig
dct gamla lir förgånget, se, tid, se nu är friilRningenR dag.
allt har hlifvit nytt.
Bs. 49: s; Lk. 4: 19; Rom. 13: l:!.
Rom. 8: 10; G:tl. Ii: 6; 6: 15; J{ol.
3 Och vi gifva icke i något
3: 11; Bs. 43: IS, 19; Upp. 21: 5.
afseende någon ansWt, på det
18 Men ttlltsamman är från att vår tjänst icke må klandras;
Gna, som förlikte ORB med sig
l Ror. 10: az.
själt' genom .Tesus Krist\ls och
4 utan vi bevisa oss i all
gut' oss förlikningens tjänst,
ting såsom Guds tjänare: med
Rom. 5: 10; 1 Jh. 2: 2; 4: 10.
stor uthållighet i trångmål, i
19 emedan ju Gud förlikte i nöd, i ångest,
Kristus viirlden med sig sjiilf**,
1 Kor. 4: l; 2 Ror. 4: 2.
icke tillräknande dem deras öf
5 under hugg och slag, i fän

M

* EgentI.: åt Gud; åt eder.
** Eller: Ty Gud var i Kristus,
*** Eller: Förlikens,

töl'likande världen med sig själf.
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I

gelser, i upplopp, i mödor, i
vakor, i fastor;
2 Kor. 11: 23.
6 i 'renhet, i kunslml), i lån!!
modighet, i godhet, i hclig
t l l .. l J
. 1
aml e,. l os {rym w mr e ~ ;
7 j sanningens ord, i Gnds
kraft, genom rättfärdighetens
vapen på högra sidan och på
den vlinstra;
OJ

Eller h vad gemenskap' har lj us
med mörker'?
5 Mos. 7: 2;
Ords. 24: l; ] ]{or. 5: !i; Ef. 5: 11, f.

15 Och hvad öfverensstäm
l h lY
me se al'. \.rist1\s med Bclial?
BIler hvad del har en troende
med en otrogen '?
l Sam. 5: l, f.; l Ror. 10: 21.

16 Och hvad förhindelse har
Guds tempel med afgnc1ar?
l Ror. 2: 4; IM. G: 11, 13; 2 Tim. Ty I lircn ** den lef'yande GII4: 7; 2 Kor. 4: 2.
dens tempel, såsom Gnd sade:
8 genom lim och smälek, ",lag 81mll bo j dem och van
genom olldt rykte och godt dm i dem; och jag skall vant
rykte; såsom villoandar och deras Gud, och de skola vara
dock sannfärdiga;
mitt folb.
1 Kor. 10: H;
3: 16', G: lO', Er. 2: 21', Ehr. 3: 6',
9 såsom okända och dock
1 Pet. 2: 5; 3 Mos. 26: 12;
kändn; såsom döende, och se,
Hes. :n: 27.
vi lofva; Råsorn Luktade och
17 Diirför »g:tn nt ifrån dem
dock icke dödade;
PR. 118: JR. och NkiJjells frän de'In) sH.ger
10 såsom bedröfvade', men Herren, och vidrören icke något
alltid glada; såsom fattiga, men orent; så skall jag mottaga eder
F.s. 52: 11; Upp. 18: 4.
görande många rika; såRorn
18 och vara eder en Fader,
ingenting hafvande och doclc och 1. skolen vara mina söner
nllting innehafvande.
d
öttran,
säger Herren den
och
Fi1. 4: 11, 12.
l
1
n
lsmä
dige.
11 O,I Korintier, vår mun
Jer. 31: l, 9, 33; Upp. 21: 7.
har öppnat sig till eder, vårt
hjärta är vidgadt.
7 Ka}}itlct.
12 I hafven det icke trångt Förmaning till helgelse; Panli kär
lek och glädje däröfver, att Korin
lOSS, men I hafven det trångt
tierna blifvit bedröfvade till
l edra hjärtan.
2 Kor. 7: 2, 3.
sinneslLndring.
13 Men till lika vedergäll
å v~ nu.. hafva d~ssa löften,
ning - jag .talar Råsom till
m'ma alskade, SH. låtom oss
kära harn - låten ock I edra rena oss från all köttets och
hjårtan* vidgas.
l Kor. 4: H. andens befläckelse, fllllbordan
14 Båren icke friimmande ok de heligheten i Guds fruktan.
1 Tim. 4: 8; l Jh. 3: 3.
tillsamman med otrogna; ty
hvad delaktighet har rättfär
2 Gifven oss rum i edra
dighet med orättfärdighet? hjärtan. Ingen hafva vi gjort

D

* Egentl.: läten
** A. 1.: Vi aro.

ock I eder vidgas.

ti II Korin tierna.
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orätt, ingen hragt i fördärf, in-blefven bedröfvade till sinnes
gen hesvikit.
ändring; ty I blefven bedröf
Ag. 20: 33; 2 Kor. 12: 17.
vade efter Guds vilja, på det
3 .J ag stiger icke detta till att I icke i något hänfleende
fördömelse; ty jag har fi.iru t skullcnIidu skada nI' ORR.
sagt, att I åren i våra hjärtan
10 Ty den Horg, som är efter
till att dö och lefva med 088.
Guds
2 Kor. 6: 11-13.
l .
.vilja" f verkar sinnesän
4 Jag har stor frimodighet f rlUg tIll en rälsning, som man
med afseende på eder; jag be ieke ångrar; men världens sorg
2 Sam. ]2: 13;
römmer mig mycket af cder; verkar död. _
jag är upp(ylld med hugsva Jer. 50: 4; Mt. 26: 75; Lk. 18: 13.
11 Ty se, hvilken ifver just
le1se; jag har en öfverfWdande
glädje efter allt vårt betryck. detta, att I hlcfven bedl'öfvade
)it. 5: 12; Ag. 5: H; Fil. 2: 17;
efter Guds vilja, har verkat
hos eder, ja, hvilket försvar,
Kol. 1: 2(.
hvilken
5 Ty när vi kommo ,till hvilken förtrytelse,
Macedonien, hade jn vårt kött fruktan, hvilken längtan, hvil
ingen ro, utan vi VOJ'O på allt ket nit, hvilken hestraffning!
siut Lritngda: utviirtcH sh'ider, Uti allt hafven I bevisat, att I
invärtes farhågor. 2 I{or. 2: 13; sjiilfva iiren rena i den saken.
Ag. 16: 19, 23; 5 MOB. 32: 25.
12 Således, om jag ock skref
6 Men Gud, som hugsvalar till eder, så skedde det icke för
de ringa, hugsvalade oss genom den förorättandes skull, icke
Titi ankomst;
heller för den fi:irorättades skull,
7 men icke allenast genom utan på det att eder ifver om
hans ankomst, ut.an jemväl oss RImlIe hos eder blifva up
genom den hugsvalelse, hvar penbar inför Gud. _
F"
. .
med han blef hugsvalad med
afseende på eder, i det att han . 13 ordenskull haf.~a VI hlIf
omtalade för oss eder längtan, VIt lll~gsvalade. MenJa~nte den:
eder klagan, eder nitälskan om ~a var hugsvalelse.. ~ng~ VI
mig, så att jag gladde mig ~~r~u I~y?ket mer gladjas ofver
ännu mer.
1 Tess. 3: 7. lItl gl.ad~e, emeda~ hans ande
8 Ty om jag ock bedröfvade har bhfvlt vederkVIckt af eder
eder med mitt bref, så ångrar a]]a.
jag det dock icke; och om jag
14 Ty om jag i något af
än lönet ångrade det - ty jag seende hal' för )lOnoTn heri5mt
ser, att det där brefvet be mig af eder, så har jag icke
dröfvade eder, om ock blott kommit på skam; utan lika
2 Kor. 2:.. som vi hafva talat. allt i san
för en tid 9 så gläder jag mig dock nu, ning för eder, så har ock vår
icke därför att I blefven be berömmelse inför Titus blifvit
dröfvade, utan därför att I en sanmng;

I

----

---- - - - - - - - . _ - - 
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7 Men såsom I uti allt öfver
flöden, i tro och i tal och i
kunskap och i all ifver och i
eder kärlek till oss, så sen till,
att I öfverflöden jämväl i denna
nåd.
1 Kor. 1: 5.
8 Jag säger detta, icke såsom
en befallning, utan för att ge
2 Tess. 3: 4; Filem. v. 8, 21.
nom andras ifver pröfva äfven
eder kärleks äkthet.
9 Ty I kännen vår I-Ien·e
8 Kapitlet.
Jesu.
Kristi nåd, att han, ehuru
Aposteln berömmer Macedoniernas
gifmildhet och uppmalJar Korin rik, blef fattig för eder skull,
tierna att följa deras exempel.
på det att I genom hans fattig
en vi kungöra för e~ler, brö dom skullen blifva rika.
8: 20; Lk. 9: 58; Fil. 2: 6, 7.
der, den Guds nad, som . Mt.
10 Och jag gifver ett råd
har blifvit gifven i .Macedo hiirutinnan; ty detta är nyttigt
niens förRam lingar, Rom. l:;: 2G. [tir eder, som redan förrn året
2 att oaktadt mycket och VOl'en de försLu, icke allenast
pröf'vande betryck har deraR att göra, utan ock att vilja.
öfverflödande glädje och djupa
1 Kor. 7: 7, 25; Ords. 1!l: 17;
fattigdom flödat öfver, .<:å att
l\It. 10: 42; 2 Kor. 9: 2.
11 Men fullborden nu ock
de rikligen gifvit i enfald *.
Rom. 12: 8; Gal. 2: 10.
görandet, på det ntt, likasom
S Ty efter förmttgn, jag hc viljans hcniigcnhet, Hå ock full
tygar det, ja, örver f(irlllll,ga hordandet må lJlijim efter hva:t"s
och ens tillgång.
gåfvo de sj älflllant,
4 med mycken cntdigenhet
12 Ty om belliigenhcten före
bedjande oss om dcn nåden finneR, så iir den tacknämlig i
att få taga del i tjiinstbevis mån af hvad man äger, ej i
mån af hvttd man icke äger.
ningen mot de heliga.

15 och hans hjärta är ännu
mer viindt till eder, niir han
erinrar sig allas eder lydnad,
huru I med fruktan och biifvan
mottogen honom.
Fil. 2: 12.
16 Jag gläder mig, att jag i
allt är vid godt mod med af
seende på eder..

M

Ag. 11:

29; Rom. 15: 26; 1
. l, 2; 2 Kor. 9: l.

!{or. 16:

5 Och icke såsom vi hade
väntat, utan Rig Rjälfva gåfvo
de först åt Herren och iifven
åt oss genom Guds vilja,
6 på det att vi m:Ute upp
mana Titus, att såsom hnn
hade förut begynt, så skulle
han ock hos eder fullborda
äfvcn denna nåd.

* Egcntl.:

Ords. :1: 28; Mk. 12: 43; Lk. 21: 3;
2 Kor. !l: 7; l Pet. 4: lO,

13 Ty detta säger jag icke,
på det att andra skola hafva
lättnad och l trångmål; utan
att det skall gå Eka till: i
denna tid må edert öfverfiöd
fylla deras brist,
14 på det att ock deras öfver
flöd må fylla eder brist, att
det må blirva en likhet,

flödat öfver till rilredomcn af deras enfaldiga gifvande,

till Kodn.tierna.
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2 Kor. 9: 6.

15 såsom det iir skl'ifvet; broder och medarbetare hos
,Den, som samlade mycket, eder, ellet' om vårn bl'i.ider, så
hade intet till öfverloppH, och äro de sitndebud från f(irsam
den som samlade litet, honom liugnr och Kristi itra.
fattades intet».
2 Mos. W: 18.
24 Så ådagnliiggen nu mot
16 Men Gud Wire tack, soni dem inn;!" f'lirl·mmlingarna be
iuO'ifver samma ifver om eder viset på eder kärlek och på
M
vår berömmelHe nf eder.
i Titi
hjärta. .
17 ']'y han mottog visserli
gen den niim,nrla uppmaningen,
't' .
Korintierna förmanas att gifva rik·
. If'
men som 1Hlll sJli iir så l l'lg, ligt och villigt och till Guds pris.
om kärlekstjänsten mot
far han sjiilfmant till eder.
de heliga iir det väl öfver
18 Men vi ~'i:i~'da tillika med
110nom den broder, hvilkeus lHidigt, att jag skrif"ver till
Ag. 11: 29: Rom. 15: 26;
beröm i evangelium är i alla ·eder.
fijrsamlinO"arna
2 ~ K~r. ]1): .:; 2 K01"1 8: b4. d
10 och icke det allenast, utan'lli~,tJflg altn'leJl ~(er f~re'l
han hnr ock blifvit vald af ~l g: e 'bme,. an e uu!-g a f ldl 
fi5rsamlingarna till vår följ e- f=~n :&itg deru,mmer ~lg:t e er
slagare på resan med denna af AUlr .' ace domer~.~, namäl'l9tenlatt
mJa . se
an 10rra
* ..'t
b ·· 'd a k"rarl el{sgaOfva,
oss om
d'
I
l 't re 't HU'_
f"
tt flegorJ
.. ' , H
.,
1 Vån le
o, oc 1 e( el 111 ,eg
~r ab'
'r1u"!'l;)!'.a etrrens ara oc l gade de flesta.
2 Kor. S: 10.
var erN VI 191le , Ag. 11: 30.
20 ditrmed llndvikande, att
:1 Men jag sander bröderna,
någon skall klandra OHS i fråga på (let att vår herömme]sp af
om detta rika ,sammanskott, eder icke må i denna del blif'va
som af oss ombesörjes.
om intet, och att I, såsom jag
21 Ty vi vinnlägga O!:lS om sade, mån vara redo,
det, som är godt**, icke alle
4 pi\. det ntt icke, om Mace
nast inför Herren, utnn ock donier komma med mig och
inf()r m1illniskol',
finna eder oberedda, vi, för att
Rom. ]2: 17; Fil. 4: 8; 1 Pet. 2: 12. icke säga I då tillitfventyrs
.22 Men. jli.mte deHsa Säll~~ må komma p~\ skam med denna
VI den var broder, som VII vår tillförsikt,
I';br. 8: H; 11: 1; 2 Kor. 11: 17.
många stycken ofta hafva be
5 Jag har därför ansett nöd
funnit vara nitisk, men nu iinnu
mer nitisk genom sitt stora vändigt att uppmana bröderna
att fara förut till eder och för
förtroende till eder.
23 Antingen ilet me lir fråga bereda eder til1för~ne utlofvade
om TituH, så är han min med välsignelse, så att den är fär

TY

* Egentl.:
"'*' Egentl.:

nåd.
skönt, !lom tager sig väl ut.
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prisa Glld för Eder bekännelses
underdånighet under Kristi
evangelium och för edert del
t.agande i enfald för dem och
för alla;
14 linder det att Ufven de
med hi.in nir eder Hingt.a eft!')·
eder nir dPll ,iil\renwinneliga
Ords. 11: 24; 22: g; Gal. G: 8.
GndR ll~td, som iir i.ifver eder.
15 Men Gud va1'e tack för
7 H var och en, såsom han
beslutar i sitt hjnrta; icke med hans outsägliga gåfva I
01uste11er af tVt\ng; ty Gnd
älskar en glad gifvare.
10 Knpitlet.
dig såsom en viilsignelse och
icke såsom en njugghet.
6 Men det sliger jag: Den
som sår sparsamt, han skall
ock sparsamt skörda; och den
som 8 tu' med viil8igneh;e, han
skall ock med viihrignelse
skiirdll.

2 Mos. 25:

~;

tlfi:

fl; [)

ltom. 12: s.

MOR. In: 7;

8 Men Gna iir mäktig att
låta all nåd öfverfWda till eder,
'på det att I, uti allting alltid
hafvande ull eder tillräckliga
utkomst, mån ijfverfWda till
allt godt verk;
9 såsom det iir skrifvet:
,Han strödde ut, han' gaf åt
de fattiga; hans rättfilrdighet
förblifver till evig tid).
Ils. 112: 9.

10 Och den som gif\'(~r sLid
åt såningsmannen och bröd till
spis, han skan gif'va och fi5r
öka edert utsäde och låta eder
rättfilrdighet.R frnkt.er t.ill växa;
Es. 55: 10-12.

Il så att I uti allt blifven

rika t.ill all gifmildhet. i enfald,
hvilken verkar genom oss tack
sägelse till Gud., Rom. 12: 11.
12 Ty denna ~iiln8tbevisning
icke allenast fyller de heligas
behof, ut.an öfverflödar äfven
genom många t.acksägelRer t.ill
Gud,
2 Kor. ]: 11; 4: Hi.
13 i det. att de till fi:i1jd af
denna ijiinstbeviRni ngs ii kt.het

Aposteln önskar att ej behöfva.
bruka sin apostoliska myndigluit,
mot Korintierna; talar om sina
stridsvapen.

Pauhm förmanar eder
Menvidjag KriRti
saktmod och
mildhet, jnst. jag, Rom, efter TtvlUl
I /IiiHen, viiI ansikte mot an
sikte är ödmjuk bland eder,
men frånvarande är dristig
mot eder,
2 och jag beder, att. jag icke
må närvarande nödgas vara
dristig med den t.i1lförsikt,
hvarmed jag titnker vara djärf
mot. några, nämligen mot dem,
som t.änka om oss så, som van
drade vi efter köttet..
:3 Ty fastiin vi vandra i köt
t.et., Rh'ida vi dock icke efter
köttet..
4 Ty Yttra stridsvapen äro
icke köt.t.sliga, utan mäkt.iga
flir Gud t.ill att nedslå fästen,
.Tel'. ]: 10; Ef. 6: 13.

5 i det at.t vi nedslå tanke~
byggnacler och hvalje förskans
ning, som uppreses mot Guds
kunskap, och t.aga hvarje tanke
t.ilWmga ullder Kristi lydnad,

till K orint'ierna.

6 Ramt hålht oss redo att
straffa all olydnad, när eder
lydnad har blifvit fullkomnad.
7 Sen I på det, som är föl'
ögonen? ,x· Om n:"tgon förtri:iRtar
på sig själf, att han tillhör
Kristus, sä tiinke han åter af**
sig sjiilf, att likas om han till
hör Kristus, så göra vi det ock.
. 1 Kor. 14: 37.

8 Ty om jag än något mer
berömmer mig af vår makt,
som Herren har gifvit till att
uppbygga eder och icke till att
nedslå eder, så skall jag dock
icke komma på skam;
2 Kor. 12:

Il:

13: 10.

2 Kor. 11:
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nast efter måttet af den verk
ningskrets, som Gud tilldelade
oss såsom mått, att vi skulle
hinna äfven ända till eder..
2 Kor.

]l: IS;

12: 5, 6; 1 Kor. 12: l],

14 Ty vi utiltriicJm oss icke
för långt, såsom hunne vi icke
till edct·, ty vi kommo itfven
ända till eder med Kristi evan
gelium;
15 icke öfver måttan beröm
mande oss af andras mödor,
men ägande det hopp, att vi,
då eder tro tillväxer, skola
hos eder rikligen utvidgas en·
ligt vår tillmiitta verknings~
krets;
16 för att predika evange~
lium i de trakter, som ligga
bOl·tom eder, icke för att inom
en annans verkningskrets be~
römma oss af det, som redan
är färdigt.
.
.
17 :» Men den som berömmer
sig, hun berömme sig af Her
Es. 65: 16; Jer. 9: 23,24;
ren».

9 på det att jag icke må
synas likasom Rkrämma eder
med mina bref.
.
10 Ty brefven, säger man,
äro väl myndiga ?ch kraftiga,
men den kroppslIga närvaron
är svag, och talet föraktudt.
Il Den som säger så, han
betänke '»**, att sådana som vi
1 Kor. l: 31.
frånvarande äro med ordet i
18 Ty icke den, som för·
bref, sådana äro vi ock när· ordar sig sj äl f, håller profvet,
varande i. gärningen.
utan den, som Herren förordar.
12 Ty vi drista icke att räkna Ords. 27: 2; Rom. 2: 29; l Kor. 4;: 5:
oss till, eller jämföra oss med
11 lfapitlet.
några af dem, som förorda sig
:"jälfva - men eftersom de mäta Aposteln fruktar, att Korintierna
sig efter sig själfva och jäm skulle låta bedraga sig af de falska
föra sig med sig själfva, äro de apostlarna; angifver sitt företräde
framför dessa..
[
utan förstånd 
. 2 Kor. 3: 1; o: 12.
att I "illen fördra:ga af mig
något litet oförnuft! Dock
13 men vi skola icke öfver
.
måttan berömma oss, utan alle I fördragen mig ju.

o,

* Eller: Sen på det, som är för ögonen! Eller: I sen p'å det, som
är för ögonen.
** A. 1.: vill.
*** Egentl.; r<:n sådan betUnke.
12
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2 Ty jag nitälskar om eder
med Guds nitälskan; ty jag
trolofvade eder med en enda
man, för att framställa för
Kristus, en ren jungfru.
2 Kor. 5: 13.

Pattli and"a bre!

och led brist, betungade jag
ingen; ty de bröder, som kom
mo från Macedonien, uppfyllde
min brist; och på allt sätt ak
tade jag mig och skall akta
mig för att vara eder till tungn.

3 Men jag fruktar, att så Ag. 20: 33; '2 Kol'. 12: 13; 1 Tess. 2: 9;
2 Tess. 3: 8.
som ormen bedrog Eva med
10 Så visst som Kristi san
sin illfundighet, så skola till
äfventyrs edra sinnen förvän ning är i mig" -skall denna
das från den enfaldiga' trohe berömmelse med afseende på
mig icke förstummas i Almjas
ten mot Kristus.
1 Mos. 3: 4; Jh. 8: 44.
1 Kor. 9: 15.
trakter.
4 Ty om den, som kommer
11 IIvarfi.ir? MtLllue ditrfi.ir
till eder) predikar en annan att jag icke älskar eder'? Gud
J esus, som vi icke predikade, vet det.
eller I undfån en annan ande,
12 Men hvad jag gör, det
som I icke undfingen, eller ett skall jag ock gi)ra, för att. af
annflt evangelium, som I icke skiirll nnlcdningcn ful' dem,
mottogen, så fördragen I det som sUka anledning att i det,
ganska väl.
Gal. 1: 8. hvaraf de berömma sig, så be
5 Ty jag anser mig i intet finnas, som ock vi.
13 Ty sådana iiro falska
afseende stå efter de öfver
apostlar,
svekfulla arbetare,
mt\ttan höga apostlarna.
som förskapa flig till Kristi
'2 Kor. 12: l),
6 Om jag än iiI' olitrd i ta apostlar.
14 Och det är icke under
let, så är jag det dock icke i
kunskapen; dock i allt äro vi ligt; ty satan själf förskapar
uppenbara'" bland alla i af sig till en ljusets ängel.
15 Därför iiI' det icke märk
seende på eder.
1 Kor. 1: 17; 2: l, 13; Rf. 3: 4;
värdigt, om lifven hans tjänare
2 Kor. 4: 2; 5: Jl; 12: 12.
7 Eller när jag iörödmjukade förskapa sig till rättfärdighe
mig själf, på det att I skullen tens tjänare; hvilkas ände skall
upphöjas, gjorde jag väl synd vara efter deras gärningar.
Ater säger jag: Må in
däri, att jag för intet förkun gen16 anse
mig vara oförnuftig.
nade för eder Guds evangelium?
EljeRt
mottagen
mig ock så
1 Kor. 9: 6, 12.
som
oförnuftig,
på
det att äf
8 Andra församlingar plun
drade jng, i det att jag nf dem ven jag må nitgot litet be
2 Kor. 12: 6.
rölUlna mig.
tog lön eder till tjänst.
17 H vad jag mt. talar, det
Fil. 4: 10, 15.
9 Och när jag var hos eder talar jag icke efter Herren,

* A..

1.: utan i allt hafva vi ådagalagt den (kunsltapen)' för eder.
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till Korintierna.

utan såRam i oförnuft, i denna
min berömmelses tillförsikt.
18 Eftersom många beröm
ma sig efter köttet, skall ock
jag berömma mig.
2 Kor. 10:

J 3;

12:

5:

Fil. 3:

4.

3,

19 Ty I fördragen gärna de
oförnuftiga, eftersom I tiren
förnuftiga.
20 Ty I fördragen, om nå
gon gör eder till trälar, om
någon äter upp eder, om nå
gon fångar eder, om någon
förhHJver sig ö/uer eder om
någon Rlår eder i ansiktet.
21 Till min skam säger jag
detta; vi vara nämligen svaga.
Men det, hvari någon är djiirf,
däri - jag talar i oförnuft - är
äfven jag djärf. 2 Kor. 10: 10.
22 Aro de Ebreer? Det är
ock jag. Äro d~ Israeliter?
Det är ock jag. Ara de A bra
hams siid? Det Hr ock jag.
J

Ag. 22: 3; Horn. 11: l; Fil. 3: 5.

23 Äro de Kristi tjänare?
Såsom en vansinnig säger jag:
J ag är det än mer: jag har
varit flera gånger i mödor,
flerfaldiga gånger under hugg,
. ännu flera gånger i fängelse,
ofta i dödsfaror; 1 Kor. 15: 10, 31;
Ag. 9: ] 6; 21: 1I; 1 Kol'. 4: 1),

24 af Judar har jag fem gån
ger fått fyrtio slag, ett mindre;
5 Mos. 26: 3.

..

2 Kor. 12:

1.

sor, jag har varif i faror på
floder, i faror för röfvare, i
faror för mitt folk, i faror för
hedningar, i faror i städer, i
faror i öknar, i faror på h af,
l faror bland falska bröder;
Gal. 2: 4.

27 i möda och besvärlighet,

i många vakor, i hunger och
törst, i många fastor, i köld
2 Kor. 6: 5.
och nakenhet;
28 utom allt det öfriga, niim
ligen mitt dagliga å,liggnnde*,
bekymret om alla församlin
garna.
Ag. 20: 18, f.
29 H vem är svag, och jag
är icke svag? H vem tager an
stöt, och jag brinner icke?
1 Kor. 9:

22;

8:

13.

30 Om jag måste berömma
mig, så skall jag berömma mig
af det, som hör till min svag
het.
2 Kor. ]2: 5.
31 Gnd och vår Herre Jesu
Kristi Fader, han som är högt
lofvad till eviga tider, vet, utt
jag icke ljuger.
Gal. 1: 20.
32 I Damaskus höll konung
Aretas' ståthållare Damaske
nernas stad besatt med vakt,
för att gripa mig,
33 och jag blef nedhissad i
en korg genom ett fönster
tvärtigenom muren och und
Ag. 9: 25.
kom hans händer.

25 tre gånger har jag blifvit
piskad med spö; en gång har
12 }{u})itlet.
jag blifvit stenad; tre gånger Aposteln berömmer sig af sina
har jag lidit skeppsbrott; en uppenbarelser och talar om den
natt och en dag har jag tillbragt satans ängel, som ansatte honom.
i djupet; Ag. 16: 22; 14: 19; 27: 41. Att berömma mig är nödvän
26 ofta har jag var.it på re·
digt, ehuru icke nyttigt;
!If

A. 1.: det dagliga tilloppet till mig.

2 Kor. 12:
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2.

Pattli andra bre!

men jag skall nu öfvergå till
syner och uppenbarelser från
Herren.
2 Jag vet om en man i Kris
tus, att densamme för fjorton
år sedan - om han var i krop
pen, det vet jag icke, eller om
han var utom kroppen, det vet
jag icke, Gud vet det. - blef
uppryckt ända till tredje him
melen.
Ag. 9: 3; 22: 14-18;

8 Angående denne bad jag
tre gånger Herren, att den
sImlle vika ifrån mig.
9 Och IJan har sagt t.ill mig:
Min nåd är dig nog, ty min
kraft ,x· fullkomnas i svaghet.
Helst skall jag diirför fastmer
berömma mig af mina svag
heter, på det att Kristi kraft
må hvila öfver mig.
10 Diirför finner jag välbe
1 Kol'. 15: 8.
hag i svagheter, i försmäde]
3 Och jag vet om denBannne Ror, i n()d, i f'l)l'följelsel', i ån
mannen, att han - om han var gest lör Kristi skull, ty nitr
i kroppen eller utom kroppen, jag är svag, då är jag Rtarle
det vet jag icke, Gud vet det
11 Jag har blifvit oförnuf
4 blef uppryckt till paradi
tig, [i det att jag berömt mig] ;
set och hörde outsägliga ord,
hvilka ingen människa får ut 1nen I hafven nödgat mig där
till; ty jag hade bort förordas
tala.
.
af eder. J ag har nämligen i
5 Af densamme Bkall jag be
intet. afseende stått efter de
römma mig, men af mig själf
skall jag icke berömma mig, öfver måttan höga apostlarna,
om jag ock är intet.
om icke af mina svagheter.
2 Kor. 11: l, 5, 13.
2 Kor. 11:

30.

12 Kännetecknen på en apo

6 Ty om jag än ville be
römma mig, skulle jag dock stel hafva ju verkats ibland

icke vara oförnuftig; ty jag
skulle säga sanning; men jag
afhåIler mig därifrån, p:t det
att ingen må tänka högre om
mig, än hvad han ser mig vara
eller i något afseenc1e hör från
2 Kor. 10: 8; 11: 16.
mig.
7 Och på det att jag icke
sknlle förhäfva mig ijJ'vcr np
penbarelsernas öfversvinnelig
het, gafs mig ett törne för
köttet, en satans ängel för att
misshandla mig, på det att jag
icke skulle förhäfva mig.
Job 2: 6.

* A.

1.: l,raften.

eder i all uthållighet genom
tecken och under och kraftiga
gii1'llingal'.
.
l Kor. n: 2; 2 Kor. 4: 2; 6:

~;

11:

6.

13 Ty hvad är det, hvaruti

I hafven stått tillbaka för de
andra församlingarna, om icke
däri, att jag själf icke har be
tungat eder? Förlåten mig
dennn of'ijrriitt.
2 Kor. 11: !l.
14 Se, för tredje gången hiU
ler jng mig färdig att kounua
till eder, och jag skall icke be
tunga eder; jag söker nämligen
icke edert, utan eder; ty det
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åligger icke harnen att samla
åt föräldrarna, utan föräldrarna
åt barnen. 2 Kor. 13: l; Ag. 20: 33.
15 Men jag Hkall gaw;ka
gärna uppotfm, ja, uppofl'rnH
föl' edra 8jälar, om jag ock,
ju mer jag älskar eder, desto
mindre iil8kas. 2 Kor. l: 6; Kol.

2 Kor. 13:

6.

det horeri och den Wsaktighet,
som de föröfvat. 2 Kor. 13: lO.

13 Kapitlet.
Korintiernn lIppnUtll~LR till Rjiilf
pröfning. 81ntölUllmn.

lir tredje gången
Dettakommer
till eder.

jag
På
grund
af
två
eller
tre
vittnens
l: 24; 2 Tim. 2: 10; 2 Kor. 6: 12, 13.
utsaga skall hvltl'je sak af16 Men hU vara, att jag icl\:e
~der," docl.,. S0111 g()l'as. 2 Kor. 12: 14; 4 MOR. :15: 30;
h,..•!, he~,,,(Ct·I,.,.t
" ' , . '"
.•
5 Mos. 17: 6; l!l: 15; Mt. 18: 16;
jag är illfundig, menen I, Hå
Jh. 8: 11; ]·Jbl'. 10: 28.
har jag fångat eder med list.
2 .Tag har Ragt förut, och
17 Har jag viiI besvikit eder jag säger fi5rnt, StlSOlll när jag
genom någon af dem, som jag för andra gången var llärva
har siindt till eder?
rande, så ock nn frånvarande
18 Jag uppmanade Titus och till dem, Rom förut harva 8yn
Rände med honom brodren. Icke dat, och till alla de öfriga, att
har väl TituR i nägot afHeende nitr jag kommer åter, Rkall jag
2 Kor. 12: 20, 21.
beRvikit eder'? Hafva vi icke icke Rkona;
vandrat i samma ande, i Samma
3 eftersom l siHwn ett prof
fotspår?
2 Kor. 8: 6-22. af den Kristml, som talar i
Hl Åt
I tt . f"
mig, och som med afseende på
".
eri'.~enden . 'la f"VIGOld' eder icke är svag, utan kraftig
svara oss UH' e er. .n or n 1 bl, d d
Mt
. n 
. K . t t l'
lIt'
an e er.
. 10.• 0.
kl'lSd' ,UH f:~ a VII; men lbl , tn1tJUt
4 Ty han bIef jn korsfäst i
a_} s Ila e, or e( er upp ygge ses ["1'1
1 t men l e f'ver
().Jc 11 f Rvag]C,
sm .
2 Kor. 5: 12. dock i följd af Guds kraft; och
20 . Ty jag fruktar, att när äfven vi äro ju svaga i ho
jag kommeri jag måhända icke nom, men skola dock Iefva med
finner eder sådana, Rom jag vill, honom i. följd af Gnds kraft i
och att jag af eder befinnes så vårt förhållande till eder.
dan, som I icke viljen; att det
}<'il. 2: 7, s; 1 Pot. 3: 18.
måhrinda är kif, afund, vrede,
5 Försöken eder sjitlfva, om
partistrider, n;rtaI, örontass I åren i tron, pröfven eder
landn, lIpphl:'tsthet, oordningar; 8jiilfva. Eller kiinncn I icke
l Kor. 4: 21; 2 Kor. 10: 2; 13: 2.
eder 14jiilfva, att Jesns KristlIR
21 att när jag åter kommer, är i eder? Om ej tilliifventyrR
min Gud förödmjukar mig med så är, att I i något icke hållen
afseendcpiieder,ochjagfiirsörja profvet.
l Kor. 11: 28.
öfver många af dem, som förut
6 Men jag hoppas, att I sko
hafva syndat och icke ändrat len erfara, att vi ej äro sådana,
sitt sinne för den orenhet och som icke hålla profvet.

:'1

Gal. 1:
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1.

Pa1tli b1'ef

l

7 Dock beder jag till Gud, mig till att uppbygga och icke
att l icke mån göra något ondtj till att nedslå.
1 Kor. 4: 21;
icke på det att vi må synas
hålla profvet, utan att I mån
göra det goda, och vi vara,
stLsom hälle vi icke profvet.
G; 9 •. ]
~ t
R T y VI~ If\~r.
L
orma
IC(C llttgo
·
mo t sanmngen
men va"Z f'"ur
. '
SannIngen.
9 Ty vi glädjas, när vi äro
svaga, och I iirCJ~ starka; och
om detta bedja vi ock, näm
ligen om edert fullkomnande.
2 Kor. 11: 30; 12: 5, 9, 10.
10 Fördenskull skrifver jag
detta frånvarande, på det att
jag, närvarande, ej må beh~fva
förfant med stränghet efter den
makt, som Herren har gifvit

Kor. 2: 3j 10: 2, s; 12: 20, 21,
,11 För äfrigt bröder gläd
jens fllllkomudns för~lllmeu
hva;~tndra, Varen ~ns till sin
nes, hållen frid, så skall klir
l elrens oc h f'··d
G u d vala
.
11 ens
d d
me e er. Rom. 12: 16, 18; 15: 5;
1 Kor. 1: 10' ]'il. 2: 2' 3: 15 16'
l Pet. a': 8; Iijbr. b: 14.'
•
12 Helsen hvarandrn med en
helig kyss; alla de heliga helsa
eder. Horn. 16: 16; 1 Kor. 16: 20;
"P t ~
1 Tess .... : 26; 1 e. v: H.
13 Herren Jesu Kristi nåd
och Gnds kärlek och den He
lige Andes gemenskap vare med
eder alla. [Amen.]
,
2

Pauli bref till, Galaterna.
Gud Fader och vår Herre .re
Aposteln förundrar sig öfver Ga sus Kristus, Rom. 1: 7; 1 Ror. 1: 3.
laternas ostadighet och förbannar
4 som gaf sig själf för våra
hvarje lära, som strider mot Kristi synder, på det att han skulle
evangelium.
uttaga oss nr den nitl'varande
aulus, apostel, icke från miin onda viirIdsåldern enligt vår
niskor, ej heller genom nå Guds och Faders vilja,
Mt. 20: 21'1; Gal. 2: 20; Er. 5: 2;
gon människa, utan genom Je
'l'it. 2: u; Ebr. D: 14.
sus Kristus och Gud Fader, som
[)
hvilken
vare iiran i evig
uppväckte hOllOm från dc döda,
Tit. l: 3; Ag. 2: 24, 32; JU. 1: 20; heternas evigheter*. Amen.
Kol. 2: 12; l Tess. l: 10; Ebr. 13: 20.
6 Det förundrar mig, att I
2 och alla de bröder, som äro så snart låten bortvända eder
med mig, till Galatiens försam från den, som kallade eder i
lingar.
Kristi m\d~ till ett annat evan
3 Nåd vare eder och frid från gelium,
* Egentl.: in i tids1tldrlllrnll,s tids1t1drlllr.,

1 Kapitlet.
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