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1.

7 Dock beder jag till Gud,
l icke mån göra något ondt;
icke på det att vi må synas
hålla profvet, utan att I mån
g?ra de~ go~a,. och vi vara,
i:iltsom huHe VI ICke profvet.
~ I~,~~. G,; 9 •• l
'l t
S T
y V,l UIllW. le. (C ..n. &~
mot . sanmngen, men val fur
sanmngen,
9 Ty vi glädjas, när vi äro
svaga, och I ärC1~ starka; och
om detta bedja vi ock, näm
ligen om edert fullkomnande.
9 10
2 Kor 11 ' 3 . 12"
10 Förde~skOt~ll ·sl~rifve~ jag
detta frånvarande, på det att
jag, närvarande, ej må beM.fva
förfara med stl'linghet efter den
makt, som Herren har gifvit
att

Panli bref

Itill
mig till att uppbygga och icke
att nedslå.
1 Kor. 4: 21;
2 Kor. 2: 3; 10: 2, 8; 12: 20, 21,

·11 För öfl'igt bröder gläd
jens, fullkomndns, för~aneu
hvarandra, Varen ens till sin
nes, hällen f~'i,d, Sli. skall kiir
lekens och fndens Gud vara
•.
m e d ede'1. R om. 12'. 16, 18,. 15'• u.
1 Kor. l: 10' ]'il. 2: 2' 3: 15 16;
l Pet. a': 8; li;br. i2: u.'

12 Helsen hvarandra med en
helig kyss; :tlla de heliga helsa
d
e er. Rom. 16: 16; 1 Kor. 16: 20;
l Tess. 5: 26; 1 Pet. 5: 14.

13 Herren Jesu Kristi
och Guds kärlek och den
lige Andes gemenskap Vltre
eder alla. [Amen.]

nåd
He
med
.

Pauli bref till- Galaterna.
Gud Fader och vM' Herre .re
sus Kristus, Rom. 1: 7; 1 Kor. 1: 3.
4 som gaf sig sjiilf för våra
synder, pit det ntt han skulle
uttaga OSH lir den närvarande
aul UH, apostel, icke från miin onda viirldsåldern enligt vår
niskor, ej heller genom nå Guds och Faders vilja,
Mt. 20; 28; Gal. 2: 20; Et'. 5: 2;
gon människa, utan genom Je
Tit. 2: H; Ehr. 9: H.
SlIS Kristus och Gud Fader, som
l) hvilken vare äran i evig
uppviickte honom från de döda,
'l'it. l: 3; Ag. 2: 24, ::12; ]<";t', 1: 20; heternas evigheter*. Amcn.

l Kapitlet.

Aposteln förundrar sig öfver Ga
laternas ostadighet och förbannar
hvarje lära, som strider mot Kristi
evangelium.

P

Kol. 2: 12; l Tess. 1: 10; Ebr, 13:

20.

2 och alla dc bröder, som äro
med mig, till Galaticns försam
lingar.
3 Nåd vare edcr och frid från

* Egentl.:

in i tidsäIdra,rna,s

6 Det förundrar mig, att I
så snart låten bortvänaa eder
från den. som kallade eder i
Krist.i lU\d~ till ett annat evan
gelium,

ttdsll.ldrar~
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till Gala ferna.

Gal. 1: 24.

7 hvilket icke är något an
15 Men när Gud, som hade
. nat, än att några finnas, som afskilt mig ända från moder
oroa eder och vilja förvända lif'vet och kallat mig genom
Kristi evangelium.
sin nåd, .Ter. 1: 5; Ag. 9: 15; 13: 2;
Ag. 15: l; 2 Kor. 11: •.

8 Men om ock vi eller en
Hngel från himmelen förkunnar
eder ett annat evangelium itu
det, som vi förkunnade eder,
han vare förbannad.
9 Såsom vi förut hafva sagt,
så säger jag ock nu åter: Om
någon förkunnar eder ett annat
eVlmgelium ån det, som I mot
togen, han vare förbannad.
5 Mos. 4: 2; ]2: 32; Ords. 30: 6;

Upp. 22:

IS.

10 Talar jag niimIigen nu
männiHkor eller Gud till be
ha~? Eller söker jag att Hic
kas människor? Om jag ännu
täcktes människor, så vore jag
icke en Kristi tjiinare.
1 Tcss. 2: .; Jak. 4: •.

Rom. l:

J.

16 belwgade att i mig uppen
bara sin Son, på det att jag
skulle förkunna evangelium om
honom bland hedningarna, strax
rådfrågade jag mig icke med
2 Kor. 4: 6;
kUtt och blod;
Gal. 2: s; Ef. 3: 8; Mt. 16: 17.

17 icke heller for jag upp
till .Jermmlem till dem, som
voro apostlar före mig, utan
jag for bort till Arabien och
återviinde så igen till Dnma
skus.
18 Sedan, efter tre år, for
jag upp till .Jerusalem, för att
lära känna Petrus, och blef
kvar hos honom femton dagar.
Ag. 9:

26.

19 Men någon annan af apost

11 Men jag kungiir eder, brU larna såg jag icke, utom Jakob,
der, att det evangelium, som Herrens broder.
MIr. 6: 3.
f(irkunnades af mig, icke är
20 Och hvad jag skrifver till
efter människosätt.
eder, se, inför Gud befygm' jag)
1 Kor. 15: J, 3.
att jag icke ljuger.
12 Ty jag har ej heller mot Rom. 1: 9; 9: J; 2 Kor. l: 23; 11: 31;
tagit eller lärt detsamma af nå 1 'l'css. 2: 5; 1 'l'im. 5: 21; 2 'l'im. 4: l.
21 Sednn. kom jng till Sy
gon människa, utan genom Jesu
riens
och Ciliciens trnkter.
Kristi uppenbarelse.
Ef. 3: 3.
Ag. 9: 30.
13 Ty I hafven hUrt om min
22 Och jng vnr till nnsiktet
förra vandel i judendomen, att
jag öfver måttan fijrfijljde Guds okänd för de .Judeens försam
lingnr, som iiro i Kristus;
fijrsamling och fijrödde henne
23 de hUrde allennst de an
Ag. 8: 3; 9: J ;22: 4; 26: 9; Fil. 3: o;
dra säga: Den som tillförene
1 Tim. 1: J3.
14 och gick längre i juden förIöljde oss, han förkunnar nu
domen än· många mina sam genom evnllgelium den tro, som
tida bland mitt folk, i det att han ti1lförene förödde.
24 Och de prisnde Gud för
jag mer än någon var en ifrare
min skull.
för mina fädernestadgar.

Gal. 2:

1.
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2 Kapitlet.

Pattli bref

7 utan tvärtom, niir de sågo,
att tU mig hadP- blifvit, anfih'·
t1'odt evangelium fiir de oom
skurna, likas om åt Petrus fUl'
edan, efter ~jorton år, for jag de omskurna Ag. UI: 40;
åter upp till .J eruHalem med Rom. 11: 13; 1 Tim. 2: 7; 2 'rim. 1: J J.
BarnabaH och tog iifven Titu8
8 ty den SOlll var vprk8am
med 1nig.
Ag. Hi: 2. med Petrus till apostla~ll1l bete
2 Men jag for upp till följd för de omsknrnn, han var iif
af' en uppenbarel8e och fram ven med mig verksam bland
ställde för dem och Rärskildt* hedn ilJgal'na Ag. 9: 1[;; 1:1: 2;
för de mera ansedda det evall
22: 21; Gal. I: 16; Et'. 3: s.
9 och niir de förnumTl10 den
gelimn, som jag predikar bland
hedningarna, på det. att jag icke mig gifua nåden, riiclde .J akob
tilläfventyrs skulle löpa eller och Kefus och Johannes, som
hafva lupit. förgäfveR.
.
finsågos vara pelare, mig och
Ag. 19: 21; Fil. 2: 16.
Barnabas handen till b1<oderlig
3 Men icke ens Titus, som gemenskap, på det att vi skulle
var med mig, nödgades att gå till hedningarna, och de till
låta omskära 8ig, ehuru han omskärelsen;
Jh. 1: 12.
var Grek, Ag. 16: ~; l Kor. 9: 21.
10 allenast att vi skulle kom
1 och det just för de falRIm ma ihåg de fattiga, hvilket just
bröders skull, som insmugit är, hvad jag har beflitat mig
sig, de där kommit med för om att gUru.
att beRpeja vt\r frihet, 80m vi Ag. 1]: 30; 24: J 7; Rom. Hi: 25; •
l Kol'. 16: 1; 2 Kol'. 8: I; 9: J.
hafva j Kristus .Tesu8, på det
att de skulle göra oss till triilar.
11 Men nilr Petrus kom till
Ag. 15: 24.
Antiokia,
stod jag honom öp
5 Men vi gåfvo icke ens en
pet
emot,
emedan han var an
stund vika för dem genom ef
klagad.
tergifvenhet däruti, pl\ det att
. ] 2 Ty fi5rriin några hade
evullgelii sanning sknlle flir
kommit
dit från .Jakob, åt
blifva hos eder.
han
t.illsamman
med hednin~
() Men hvad beträfftlr dem,
gurua,
m(~ll niir de kommo,
som an8åg08 vara Ilägot 
hllrudana de nu voro, det är drog han sig undan och af
mig likgiltigt; Gud har icke skilde sig, emedan han fruk
anseende till en miinniska8 t.ade för dem, som voro af
per80n - så hade de mera omskärelsen.
13 Och Ufven de öfl'iga J u
ansedda ingenting vidare att
darna
skrymtade med honom,
lära mig; 5Mos.lO: 17; 2 Kr. 19: 7;
Job 34: 19; Ag. 10: 34; Rom. 2: J 1; så att jämväl Barnabas rycktes
Ef. 6: 9; Kol. 3: 25; 1 Pet. 1: 17.
med genom deras skrymteri.
Aposteln berättar, att han framställt
sitt evangelium för de andra apost
larna, samt att han bestl'atl'at Petrus.

S

'" Eller: enskildt.

,

...;

till Galate1·na.

Gal. 3: s.
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14 Men när jag såg, att de
icke .vandrade rätt efter evan
gelii sanning, sade jag till
PetruA inflir' alla: Om du,
som är en Jude, lefver på
hedniskt sätt och icke på ju
diskt sätt, hvarför niJdgur du
då hedningarna att Jefva som
Ag. 10: 28; 15: 10, 1 L
Judar'?
15 Vi äro genom födelsen
J ~ldar och icke syndare af hed
nmgarna;
F.f. 2: 12.
16 men då vi förstodo, att
en människa icke rättfiirdigas
af lagens gärningar, utan ge
nom tron på .J esus Kristus,
blefvo äfven vi troende på
Kristns Jesus, på det att vi
sknlle rättfärdigas af tron på
Kristus och icke tif lagens gär
ningar, därför att intet kött
. skall rättfärdigas aflagens gär.
mngar. Ps. 143: 2; Ag. 13: 38, 39;

lefver ja.g i tron på Guds Son,
som älskade mig och utgaf sig
själf för mig.
Gal. ]: .: j~r. 5: 2; 'l'it. 2: 14.

21 Jag förkastar icke Guds
nåd, ty om rättfärdighet kom
mer genom lag, så dog ju Kris
tus förgiifves.
Jl}hr. 7: l!.

3 Kapitlet.
Aposteln bestraffar Galaterna, som
ätervändt till lagen, sedan de fått
Anden genom F.vangelium.

O, Iharoförståndiga
Galater, hvem
tjust eder, för hvilkas

()gon ;resns Kristus förut blif
vit målad såsom korsfäst'?
Gal. 5: 7.

2 Detta allenast vill jag veta
af eder: Fingen I Anden af
lagens gärningar eller af trons
predikan? Ag. 2: 3S; 8: 15; 15: s;
..
l~f.l: 13.
3 Aren I så oförståndiga?
Rom. 1: 17; 3: 20, 28; 8: :I; Gal. 3: 11;
l'
r<:hr. 7: 18, 1!J.
I lafven begynt genom Anden;
17 Men om vi, som söka att skolen I nu fulländas genom
rättfärdigas i Kristus, skulle köttet '?
4 Hafven I lidit så mycket
ock själfva befinnas syndare,
då vore ju Kristus en syndens förgiiJvcs'? Om det eljest är
tjänare. Bort det!
förgäfves.
18 Ty om jag åter uppbyg-I 5 Den som nu gifver eder
ger, hvad jag hur nedbrutit, så Anden och verkar kraftiga gär
framställer jag mig själf såsom ningar hland eder, gö,' han det
en öfverträdare.
genom Jagens gärningar, eller
19 Ty jag har genom lag genom trons predikan '?
dött från lag, på det att jag
6 Likasom »Abraham trodde
Gud, och det riikllades honom
må lefva för Gud.
till riittfårdighet»,
Horn. 6: H; 7: 4, 6; 8: 2; 6: 6;
Gal. 5: U; 6: U.

1 Mos. Ifj: 6; Horn. 4:

3.

20 J ag har med Kristus blif
7 så veten, att de 8011'1, äro
vit korsfäst. Men jag lefver, af tron, de liro Abmhams sliner.
dock icke mer jag, utan Kristus
Horn. 4: 11, 12, 16.
lefver i mig.. H vad jag näm . 8 Och emedan skriften för
ligen nu lefver i köttet, det utsåg, att Gud rättfärdigar hed

Gal. 3:

9.

Pau,li bre!
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ningaJ'Jla af tron, förkunnade en människas tcstamente***,
hon Abraham förut det glada sedan det har blifvit stadfäst.
budskapet: »1 dig skoln alla'
Ebr. 9: 17:.
•
hedningar välsignas».
16 Nu blefvo loftenu till
sagda åt Abmham och åt hans
l Mos. 12: 3; 18: IS; 22: 18; 26: 4;
Ag. :J: 25.
säd, han säO'er icke: >och åt
a Allts~. ~lifva de] ~om äro siid~rna», st\som om många,
af tron, val sIgnade tIllIka med utan såsom om en enda: »och
åt din säd> hvilken är Kristus.
den troende Abraham.
10 Ty så många som äro af l Mos. 12: ;; 15: s; 17: 7; 22: 18.
lagens gärningar, de firo ~mder
17 Men ,detta menar jag:
förbannelse; ty det iiI' sknfvet: Ett testamente som förut hade
:,Förb.~nn~td är hyar och en, som blifvit stadfäst af Gud [med
~~ke f~rbhf~er Vid allt de~.'. som afseende på KristusJ, kan den
ar sl~~'ifvet l lagens bok, for att lag, som gafs fyrahundratrettio
fu,llgora det»..
I) 1\'[os. 27: 26. år därefter, icke upphäfva. till
11 Men ntt mgen genom la att göra löftet om intet.
gen rättfärdigas inför Gud, är l Mo-s. 15: 13, 16; 2 Mos. 12: 40, 41;
klart; ty det är skri/vet: »Den
,
Ag. 7: 6.
18 'ly om arfve~ komme af
rättfiirdige skull lefva af tro».
Rom. 3: 20; Gal. 2: 16; Hab. 2: 4; lag, så kom,me det ICke mer af
Rom. 1: 17; Ebr. 10: 3S.
löfte. Men åt Abraham har
12 Men lagen är icke af tron, Gud skänkt det genom löfte.
utan )den somfu,llgördessa bttd~
Rom. 4: 13, H.
han skall lefva genom dem:».
H.1
.1 . lagen td
3 Mos. 18: s; Hes. 20: 11; Rom. 4: 4,5;
la vall sl~ltlle ua
10: s, 6; 11: 6.
rätta? Den tillades för öfver
13 Kristus friköpte oss från trädelser'nas skull, till dess den
lagens förbannelse, då han * för sfid skulle komma, åt hvilken
oss blef en förbannelse - ty löftet hade blifvit gifvet;' i det
det är skrifvet: »Förbannad är att den ombesörjdes nI' änglar
hvar och en, 80m hiinger på genom en medlares hand.
Rom. 8: 3; 2 Kor. 3: 21;
Rom. 4: 15; 5: :JO.
trli» o 1\'[os. 21: 23.
20 Nu iiI' medlaren icke en
14 på det att Abrahams väl endas 1nedlm'e; men Gud är
signelse 'måtte i Kristl.18 Jesus en enda.
komma till hedningarna, och på
21 Är då lagen emot Guds
det att vi måtte genom tron löften'? Bort det! Ty om en
undfå Andens löfte**.
lag hade blifvit gifven, som
15 Bröder, jag talar efter kunde göra lefvande, så vore
människors sätt: Ingen förka rättfärdigheten verkligen af la
star dock eller gör tillägg till gen.

* Eller: därigenom att han.
** D. v. s. antingen den utlofvade Anden, eller det af Anden utlofvade•

..*

Diaeeke, hvilll:et ord betlder bäde /6rbrJ,n4

och

te~tamtntt,

till Galaterna.

863

Gal. 4: 10.

22 Men skriften inneslöt allt är ingen skillnad mellan ho
under synd, på det att löftet nom och en träl, ehuru vill han
måtte genom tro på Jesus Kris är herre öfver alltsamman;
2 utan han är under vårdare
tns gifvas åt dem, som tro.
Rom. 3: 9; 11: 32.
och förvaltare ända till den af
23 Men förrän tron kom, be fadren förut bestiimda tiden.
vakades vi under lagen, inne
3 Så höllos ock vi, då vi
slutna till den tro, som skulle voro små barn, i triHdom un
uppenbaras.
der världens barnalitror.
24 Alltså har lagen blifvit vår
Kol. 2: 8.
tuktomästare till Kristus, på det
4 Men när tidens fullhet
att vi må ritttf'årdigas af tron. kom, utsände Gud sin Son,
Mt. 5: 17; Ag. 13: 39; nom. 10: t.
fudd af kvinnn, fudd under
25 Men sedan tron har kom lagen; 1 Mos. 49: 10; Dan. 9: 24;
mit, äro vi icke mer under tukto
Bf. 1: 10; Mt. 5: 17.
5 på det att han skulle fri
milstaren.
26 'I'y alla iiren I Guds söner kUpa dem, som yoro nnder la
genom tron på Kristus Jesus. gen; på det att yi skulle få
Es. 56: 5; Jh. 1: 12; Rom. 8: 15;
sonskapet. Jh. 1: 12; Gal. 3: 26.
Gal. 4: 5.
IJ Men emedan I ären stiner,
27 Ty I, sä många som haf
sände
Gud sin Sons Ande i
ven blifvit döpta till Kristus,
edra
hjärtan,
hvilken ropar:
hafven iklädt eder Kristus.
*,
Fader!
Rom. 8: 15 .
Abba
. Rom. 6: 3; 13: u.
7 Alltså är du icke mer träl,
28 Här är icke J nde, ej hel
ler Grek, hitr är icke träl, ej utan son; och är du son, så är
heller fri, hiir är icke man och du ock Guds ltrfYinge genom
Rom. 8: 16, 17.
kvinna i ty alla ären I en enda Kristus. **
8
Men
då,
nilr
I
icke kitnden
människa i Kristus Jesus.
Jh. 17: 21; Rom. 10: 12; 1 Kor. 12: 13; Gud, voren I tritlnr under dem,
Ef. 2: u, 15; Kol. 3: 11.
som till sin natur icke äro gu
29 Men ären l Kristi, så dar; 1 Kor. 8: 4; 12: 2; Ef.2: 11, 12.
iiren I ju Abrahnms säd och
9 nu åter, nitr I hafven lärt
arfvingar enligt löftet.
känna Gnd, ja, itn mer, blifvit
l Mos. 21: 12; Rom. 9: 7; Ebr. 11: 18.
kitnda af Gud, huru ]mnnen I
ånyo vända eder till de svaga
4 ]{apitlet.
och torftign bal'l1alärorna, un
Likasom arfvingen säsorn barn är der hvilka I återigen från bör
under uppsikt, sil. äl'O ock männi jan viljen blifvlt trälar?

skorna, utan tro pli. Kristus, under 1 Kol'. 8: 3; 13: 12; Ebr. 7: IS; Kol. 2: 20.
lagens träldom.

10 I inkttagen dagar och må
en jag säger: Så Binge arf nader och h<.igtider ocll år.
vingen är ett litet barn,
Rom. 14: 5; Kol. 2: 16.

M

* Ett kaldeiskt ord, som betyder fader.

**

A. 1.: sil, är du ock arfvinge genom Gud.
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Gal. 4: 11.

Pa,uli bre!

11 J ag fruktar om eder, att tillstädes hos eder och kunde
jag måhiindn förgiLfves gjort förvandla min röst, ty jng vet
mig ingen råd med eder.
mig möda med eder.
12 Blifven såsom jag, eme
dan ock jag lir såsom I j brö
der, dii1'OUt beder jag eder. I
hafven icke gjort mig n{tgon
oriitt.
13 Men I veten; att jag till
följd af köttets svaghet första
gången förkunnade för eder
evangelium.
] Kor. 2: 3.
14 Och denna min * frestelse
i mitt kött föraktaden I icke,
ej heller afskydden, utan I mot
togen mig såsom en Guds än
gel, ,ja, såsom Kristus Jesus.
Mal. 2: 7; Mt. 10: 40; Jh. 13: 20.

15 Hnru saliga prisaden I
eder icke då! *.X- Ty jag gifver
eder det vittnesbörd, att om
det varit möjligt, haden I rifvit
ut edm ögon och gifvitmig.
lG Har jag alltså bJifvit eder
fiende, därför att jag har sagt
eder sanningen?
17 De nitälska för eder icke
rätteligen, utan de vilja afsön
dra eder, på det att I skolen
nitiLlska f'ijr dem.
Hom. 10: 2; 2 Kor. 11: 2.

18 Men det iir godt att i
en god sak alltid nitälska, och
icke .endast, när jag är när
varande hos eder.
19 Mina kiira små barn, som
jag åter föder med Hmärta, ända
till dess Kristus blir j1tllbildad
i eder, 1 Kor. 4: 15; Filem. V. 10;
Jak. 1:

18.

20 jag ville, att jag nu vore

* A.
lI<*

21 Stigen mig, I som viljen
vara uuder lagen, hören I ieke
lagPlI ?
22 Ty det är skrifvet, att
Abrabam hade två söner, en
af tjiimltekvinnan och en af
den fria. 1 Mos. lG: 1~; 21: 1, 2;
Ag. 7: s; Ebr. 11: 11.

23 Men den 80m, tJa?' af
tjiillHtekvillllall, han var född
efter klittet, och den som 1Jar
af den fria, han var fudd ge
nom löftet; J11. 8: 39; Rom. 9: 7, s.
24 hvilka m'd hafva en bild
lig bet.ydelse, ty dessa kvinnor
äro tv:"t fiirlmnd: det ena är
fråu berget Siuai, SOm flider
till träldom, och detta är Agar.
25 Ty Agar är i Arabien
namnet på berget Sinai och
motflvarar det nuvarande J eru
salem j ty detta trälar tillika
med Rina barn.
26 Men det J ernsalem, som
är ofvantill, är fritt, och det
är vår moder. ]~s. 2: 2; Ebr. 12: 22;
TJpll. 3: 12; 21: 2, 10.

27 ~'y det iLr skrifvet: » Var
glad, du ofruktsamma, som
icke föder j brist ut och ropa,
du som icke har någon födRlo
smärtn; ty den ensammas barn
äro flera, än hennes, som har
man.»
Es. 54: 1.
28 Men vi, bröder, äro, lik
som Isak, löftets barn.
Rom. 9: 7.

29 Men likasom den efter

1.: eder.
A. 1.: Rvar är då nu edert salighetRprisande?

till Galaterna.

köttet födde då förföljde den
efter Anden föddeJ sli sker del
ock Ull.
1 Mos. 21: 9.
30 Men hvad säger skriften? »Drif ut tjänstekvinnftll
och henne:'l :'lon, ty tjän:'lte- 'I
kvinnans son :'lkall icke ärfva·
med den frias :'lon."
l Mos. 21: lO, 12; Jh. 8: 35.

Gal. 5:
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.

31 Allts:l, bröder, äro Vl
icke en tjiinstekvil1nfts barn,
utan den fria:'l.

5 Kapitlet.
Galaterna förmanas att förblifva i
Kristi frihet och fara efter }rärleken,
som lir lagens uppfyllelse.

Kristus frigjort
Tilloss;frihetstänhardärför
fast och lä

ten icke ånyo binda eder under
träldomsok. Rom. G: 18; 1 Pet. 2: 16.
2 Se, jag Paulus säger eder,
att om .I låten omskära eder,
så skall Kristus intet gagna
eder.
Ag. 15: l.
3 Och jag betygar åter för
hvar och en människa, som
låter omskära sig, att hon lir
skyldig att jullgöra hela lagen.
Horn. 4: 4.

16.

7 I lupen väl. Hvern har hin
drat eder från att hiirsamma
Ranningen ?
Gal. :I: ].
8 Sådan hörsamhet iLr icke
från honom som kallade eder.

åal.

1: 6.

9 Litet surdeg genomsyrar
l Kor. 5: 6.
hela degen.
10 Jag hal' den förtröstan till
eder i Herren att I icke sko
len tänka niO'ot annat· mon
den :'lom oroat eder, ha~ skall
bära sin dom, hvem han än
må vara.
Gal. l: 7.
11 Men om jag, bröder, än
nu predikar omskärelse, hvar
för förföljes jag Hnnu? Kor
sets anstötlighet har nämligen
då blifvit till intet. l Kor. l: 23
120, att dc till och med
ville :'ltYlllpa sig, de som för
virra eder!
[) Mos. 23: 1.
13 Ty 1 blefven kallade till
frihet, bröder; låten blott icke
friheten gifva köttet anledning,
utan genom kärleken tjänen *
hvarandra. 1 Kor. 8: 9; 1 Pet. 2: 16;
l Kor. 9: 19; Gal. G: 2.

14 'fy hela lagen uppfylles
i ett enda ord, nämligen detta:
"Dn skall äl:'lka din nästa så
som dig sjiilf.»
3 Mos. 19: 18;

4 I ären skilda från Kris
tUR, I som blifven genom .la
gen rättfärdigade; I hafven Mt. 7: 12; 22: 39; Mk. 12: 31; Horn.
13: Il; Jak 2: 8.
fallit ifrån nåden.
15 Men om l hiten och frit
5 Ty vi vänta genom Anden
af tron riittfiirdighetens hopp. ten hvarandra, så sen till, att
I icke afhvarandra blifven upp
2 'firn. 4: 8.
6 Ty i Kristus .reRUS gäller ätna.
2 Kor. 12: 20.
16 Men jag siiger : Vandren .
hvarken oTnRkiirelse eller oom
skurenhet något, utan blott en genom Anden, så fullborden l
tro, som verkar genom kärlek. icke köttets begiirelse.
l Kor. 7: 19; 2 Kol'. 5: 16; Gal. G: 15;
Kol. 3: l],

* EgentI.:

vara träl, slaf.

Rom. 6: 12; 8: l, ., 12; 13: u;
l Pet. 2: 11.

Gal. 5:

17.
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17 Ty köttet har begärelse
mot Anden, och Anden mot
köttet; och dessa tiro mot hvar
andra, på det att I icke mån
göra, h va d I VI'1'Jen.
Rom. 7: 15, f.
18 Men om I drifvens ge
nom Anden, så ären I icke
Rom. 6: u; 8: 2.
un der l agen.
19 Men köttets gärningariiro
uppenbnra, och de äro äkten
slmpsbrott, horeri, orenhet, lös
aktighet, 1 Kor. 3: 3; 6: 9; Er. ö: 3;
Kol. 3: Ii.
20 afgudadyrkan, trolldom,
fiendskap, trätor, häftighet, vre
de, ränker,· partier, söndringar,
21 afund, mord, dryckenskap,
vilda upptåg och dylikt; llVar
om jag förutsäger eder, såsom.
jag ock iörutsade, att de, som
föröfva sådant, icke skola ärfva
Guds rike. 1 Kor. 6: 10; Ef. 5: 5;
Kol. 3: 6; Upp. 22: 15.
22 Men Andens frukt iir kär
lek, glädje, frid, långmodighet,
mildhet, godhet, trohet, snkt
modighet, återhållsamhet.
Ef. 5: 8, 9.

23 Emot sådant är icke lagen.
24 Men de, som tillhöra Kris
tus, hafva korsfäst köttet tillika
med lustarna och begärelserna.
·Rom. 6: 6; Gal. 2: 19.
25 Oni vi lefva genom An
den, så låtom oss ock vandra
genom Anden.
Rom. 8: 5.
26 Låtom oss icke blifva lyst
naefter fåiängligt pris, så att
vi reta hvarandra eller afundas
hvarandra.
'* Egent!.: tyngder.

6 Kal)itlet.
Aposteln förmanar till saktmod, för.
dragsamhet, ödmjukhet och ihärdig
het i att göra gollt; berömmer sig
af Kristi kors.
Bröder, om ock en människa
råkar falla i någon öfver
trädeIse, så uppriitten henne,
I som ären andliga, med sakt
modighetens ande, och se på
dig själf,att icke lifven du må
blifva frestad.
l Kor. 3: I;
Rom. 14: l; 1 Kor. 9: 22.
2 Bären hvarnndras besvär
ligheter * . och uppfy Ilen så
K'
rIS t'1 l ag. Rom. 1 5: l; l'!' ess. 5: u;
Jh. 15: 12.
3 Ty om någon tycker sig
vara något, ehuru han är in
tet, så bedrager han sig själf.
l Kor. 8: 2.
4 Men hvar och en pröfve
sin egen gärning, så skall han
då blott med afseende på sig
själf hafva sin berömmelse,
och icke med afHeende på nå
gon annan.
5Ty hvar och en skall bära
d
Jsin egen bOR'r a.
uPs . 62: 13;
er. 17: 10; om.~: 6; pp. 2: 23.
G Men den, som undervisas
i ordet, tage del med den, som
undervisar honom, i allt, som
d
är go t.
1 Kor. 9: 7, II, 14.
7 Faren icke vilse. Gud lå
ter icke gäcka sig, ty hvad en
människa sår, det skall hon
ock skörda; Lk. 16: 25; Rom. 2: 6.
8 ty den som sår i sitt kött,
han skall af köttet skörda för
gängelse, men den som sår i
<)
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Anden, han skall af Anden
skörda evigt lif.
2 Kor. 9: 6.
9 Men när vi göra det goda,
låtom oss icke fälla modet, ty
vi skola i sinom tid skörda,
om vi icke tröttna. 2 Tess. 3: 13.

Ef. 1: s.

Idet

att de må berömma sig af
edei-t kött.
14 :Men bort det, att jag
skulle berömma mig af något
annat än af vår Herre Jesu
K' . k
rIst! ors, genom hvilket **
världen är korsfäst föl' mig,
10 Därför, såsom vi hafva och jag för världen!
tid, låtom oss göra det goda Ords. 2!1: 27; Rom. 6: 6; Gal. 2: 19.
mot alla, men isynnerhet mot
15 Ty i Kristus Jesus gäller
våra trosbröder.
Ef. 2: 10. hvarken omskärelse eller oom
skurenhet något, utan· allenast
11 Seu, hvilket stort bref* en ny s k ape lse.
Kol. 3: Il;
jag skrifver till eder med min l Kor. 7: 19; 2 Kor. 5: 11; Gal. 6: 6.
egen hand!
16 Och alla som vandra ef
12 Alla som vilja gifva sig ter denna regel, öfver dem vare
ett fagert sken i köttet, de frid och barmhärtighet, samt
nödga eder att låta omskära örver Guds Israel.
Ps. 125: 5.
eder, endast på det att de icke
17 Hädanefter må ingen göra
må förföljas med Kristi kors. mig bekymmer; ty jag bär [HerFil. 3: 18.
renJ Jesu märken på min kropp.
2 Kor. 4: 10.
.
13 Ty icke heller de, som
låta omskära sig, iakttaga la~
18 Vår Herre Jesu Kristi
gen sj älfva, utan de vilja, att nåd vare med eder ande, brö·
I skolen låta omskiira eder, på der. A men.

Pauli bref till Efesierna.
1 Kapitlet.
Aposteln prisar Gud, som välsignat
de troende i Kristus, utvalt dem till
barn och tagit dem till nåd genom
honom.

2 Nåd vare eder och frid
från Gud, vår Fader, och Her
ren J eSllS Kristus.
Gal. 1: 3; l Pet. l: 2.

genom Guds vilja Jesu
Paulus,
Kristi apostel, till de heliga

3 Högtlofvad vare Gud och
vår Herre Jesu Kristi Fader,
och· på **~ Kristus Jesus tro som välsignade oss med all and
lig välsignelse i det himmelska i
ende, som äro i Efesus.
Rom. l: 7; l Kor. 1: 2; 2 Kor. 1: l. Kristus; 2 Kor. 1: 3; l Pet. 1: 3.
• Eller Sen, med huru stora bokstäfver•
.. Eller genom hvilken.
... Eller i.
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