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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. 2Tess.3: 13.

Idet

att de må berömma sig af
edert kött.
14 Men bort det, att jag
skulle berömma mig af något
annat än af vår Herre Jesu
K' . k
nst! ors, genom hvilket**
världen är korsfäst för mig,
10 Därför, såsom vi hafva och jag för världen!
tid, låtom oss göra det goda Ords. ~W: 27; Rom. 6: 6; Gal. 2: 19.
15 Ty i Kristus Jesus gäller
mot alla, men isynnerhet mot
våra troshröder.
Ef. 2: 10. hvarken omskärelse eller oom
skurenhet något, utan allenast
11 Sen, hvilket stort bref* en ny s k ape lse.
Kol. 3: 11;
jag skrifver till eder med min 1 Kor. 7: 19; 2 Kor. S: 17; Gal. S: 6.
egen hand!
16 Och alla som vaudra ef
12 Alla som vilja. gifva sig ter denna regel, öf'ver dem vare
ett fagert sken i köttet, de frid och barmhärtighet, samt
nödga eder att låta omskära äfver Guds Israel.
Ps. 125: 5.
17 Hädanefter må ingen göra
eder, endast på det att de icke
må förföljas med Kristi kors. mig bekymmer; ty jag bär [Her
Fil. 3: 18.
rel1J Jesu märken på min kropp.
13 Ty icke heller de, som
2 Kor. 4: 10.
låta omskära sig, iakttaga la
18 Vår Herre Jesu Kristi
gen själfva, utau de vilja, att nåd vare med eder ande, brö'
l skolen låta omskiira eder, på der. Amen.

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

2 Nåd vare eder och frid
från Gud, vår Fader, och Her
ren J esns Kristns.
Gal. 1: 3; 1 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 viilsignade oss med all and
lig välsignelse i det himmelsim i
ende, som äro i Efesus.
Rom. 1: 7; 1 Kor. 1: 2; 2 Kor. 1: 1. Kristus i 2 Kor. 1: 3; 1 Pet. 1: 3.
II! Eller
Sen, med huru stora bokstäfver•
.. Eller genom hvilken•
... Eller i.

Ef. 1:
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4 såsom hun utvalde oss i
honom före världens grund-läggning, att vi skulle vara
heliga och oförvitliga inför honom; Horn. 8: 29, 30; Kol. 1: 22, 23;
2 Tess. 2: J3; 2 'rim. 1: 9; Lk. 1: 75;
JM. 5: 27; Tit. 2: JZ.
5 i kiirlek förlltbestlimmande
oss till sonskap hos sig genom
J esus Kristus efter, sin viljas
välbehag, Rom. 8: n; Gal. 4: 5.
6 sin nåds hfirlighet till pris,
med hvilken han henådade OI'lS
i den Älskade, l\U. a: 17; 17: 5:
7 i hvilken vi harva, återlösningen___-genom. -hans blod, öfverträdelscrnas_ förlåtelse efter
rikedomen af hans nåd,
Ag. 20: 28; Kol. 1: H; Ehr. 9: J2;
l Pet. l: J8, In; Rom. 9: 2:1; JU. 2: 7;
.l!'il. 4: J!I.

hans hnrlighet till pri8, vi som
förnt hafva hoppats på Kristus;
13 i hvilken ock I iiren~ se
dun I hörden sanningens ord,
eder frälsnings evangelium; i
hviJkcn lock, sedan I hlefven
troende, besegladens med läf
tota Helige Ando,
Horn. 8: 15, J6; 2 Kor. 5: S; Ef. 4: 30.
14 som itr vårt arf:"l pant till
hans egendomifolks förlos:ming,
hans härlighet till pris.
2 Kor. 1:

l

22;

Rom. 8:

2:1;

5 Mos. 7:

6.

15 Fördensknll upphör icke
hol1or jag, 'sedan jag hört om
eder, tro på Herren .J eSlls och
om eder kärlek till alla heliga,
l f'
l
.J
lfj att tac nI, ~ir ~oeJ', ~. lågkommando eder Imma boner,
ROlll. ]: o; Fil. 1: 3; l 'ress. 1: 2:

8 som han har låtit ijfVer-/
2 1.'ess. 1: a.
.
flöda till.oss i all visdom och . ~ 7 .på det att.. v~r Herre Jesu
allt förstand,
.
KnstI Gud, harhghetens Fa
g kungörande oss sin viljas der, må gifvlt eder visdoms
hemlighet eftor Hitt viil heh ag, oeJI lIppclllmroJscs Ande i Hill
som han föroRatto sig inom sig lnlUHkap
sjä~r, Horn. 16:. 25; ]i1f. 3: o; KoL 1: 26;
18 och upplysa edert hjärtas
2 TIm. ~: 9; TIt. 1~ 2; ~.. Pet. 1:.20. ()gon, så att I förstån, hurudant ..
.. 10 . tIll en nade8for~~lt~mg hans kalJelseshopp är, hurudan
for tId~rn~s fullhet, 1~a'lnl~.'Je1t rikedomen af hans arfs hiirlig
~tt ~t SIg litEtr sammanfattt~. n~\~: het i ·x·,x· de heliga, Ps. 119: IS.
J KrIstns, [bade]· det, Som Hr l .
19
.
.
..
.. oc}l h uru d an d en.o"fver
111mlarna,
och
det
som
ar
på
.
'
. d
. l
SVlllnel··
19a S t orh ete n a f' h ans
jor en, llonom,
lt
el l'
d
•
.
Gal. 4: 4; Kol. 1: 20.
ma r me ~lseen e pa OSR,
11 i hvilken vi ock hafva som tro enlIgt verkRamheten
fått nrfslott, förutbestämda ef- af hans starkhet.s kraft,
t,er hans uppsåt, hvilken ver. Kol. 2. 12.
•
kal' allt efter sin viljas råd,
20 hVllken han verlc:tde l
Rom. 8: 17; Kol. l: 12.
Kristus, då han uppväckte ho
12 på det att vi skola vara nom från de döda och satte
III

~*

A. 1.: på.

Eller: blq,nd.

till Efesierna.

Ef. 2:

369

12.

honom på sin högra sida i det sin stora kärleks skull, llVar
himmelska Ag. 2: 24, 32; Ps. 110: l; med han iilskade oss äfven då,
1 Kor. 15: 25; Kol. 3: l; Ebr. 1: 3;

Rom. 10: 12.

l Pet. 3: 22.

5 när vi voro döda genom
21 öfver allt furstendöme och öfvertriidelserna, tillika med
välde och makt och herradöme Kristus lefvHnde - genom nåd
och allt namn, Rom nämneR, ären I frälstaHorn. 5: 6, 8, 10; G: 4; 8: Il;
icke allenast i denna tidRtiJdcr,
Kol. 2: 12, 13; :1: l, :J.
utan ock i den tillkommande
6 och uppväckte och satte
.Fil. '2: 9; Kol. 2: lO.
22 och lade allt under haml oss tillika med honom uti det
fötter och gäf 110nom till ett himmelska i Kristus J GSUS,
hufvnd öfver allting åt fönmm
7 på det att han skulle i de
Iingen,
Ps. 8: 7; tillkommande tidsåldrarna visa
Ef. 4: 13; 5: 2:1; Kol. 1: 18;
sin nåds öfversvinneliga rike
23 som är hans kropp, haml dom genom godhet mot oss i
fullhet, som uppfyller allt i alla. KristIIs Jesus.
8 Ty genom nåden ären I
frälsta medelst tron, och det
2 Knpitlet.
Hedningar och .Judar, hvilka alla icke af eder, Guds gåfva är det;
äro af naturen vredens barn, blifva
i Kristus frälsta oeh lefvande
gjorda.

.. fven eder*, då I voren döda
A
genom edra öfverträdclser

Kol. 2: 13.
och Hyndor,
2 i hvillm I tillf(jrene van
draden efter denna världens
tidsålder, efter, fursten öfver
härsmakten i luften, öfver den
ande, som nu verkar i ohör-I
samhetens barn,
Jh. 14: 30; Kol. 3: 6, 7.

Rom. 3: 24; 4: 16; Tit. 3:

ft.'

9 icke af gärningar, på det
att ingen må ,berömma sig.
Rom. 3: 20, 27; 4: 2; 9: Il; ll: 6;
1 Kor. 1: 29, 30; 2 Tim. 1: 9.

] o' Ty vi äro hans verk, ska
pade. i KrlHtus ~eslU'; till !?oda
gärnIngar, för hVlllm Gud förut
beredde oss**, på det att vi
skulle vandra i dem.
Ps. 100: 3; Es. 29: 23; Ef. l: i;
4: u; 'l'it. 2: H.

11 Därför kommen ihåg, att
I som tillförene voren hedn'ingar i köttet och blcfven kal
lade oomskurna af den med
händer gjorda, så kallade om
skiirelsen i köttet

3 bland hvilka ock vi alla
tillförene lungingos i vårt kötts
begärelser, fullgörande köttets
och tankarnas lustar, och voro
af naturen vredens barn, såsom 1 Kor. 12: 2; Ef. 5:' S; Kol. 1: 21.
12 att I på den tiden voren
ock de andra.
4 Men Gud, som är rik på utan' Kristus, uteslutna från
barmhärtighet, gjorde oss för Israels borgarrätt och främ
• gjorde Gud le/vande tillika med Kr(,tu,. hvilka ord måste tilläggas
från vers. 4 och 5.

. .. Eller: b.vilka. Gud förut beredde, på det att vi o. s, v.
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mande för löftets förbu nd*, .resns Kristus själf till hqrn
icke hafvande något hopp och sten; 1 Kor. 3: !J, lO; Upp. 21: U;
varande utan Gud i världen.
Ps. 118: 22; Es. 28: 16; Mt. 16: IS;
Rom. 9: 4.

1 Pet. 2: 4.

13 Men nu hafven I, som
21 i hvilkon hela byggnaden
tillförene voren fjärran, i Kri- sammanfogas och växer till ett
stus .r esus kommit nära genom heligt tempel i Herren,
. t' bl d
l Kor. 3: 17; 6: Hl; 2 Kor. 6: 16.
Kns
l
o.
22 i hvilken äfven I tillsam
14 Ty han själf iiI' vår frid,
.
han som gjorde båda till ett ma~ uppbyggens tIll en Guds
och nedbröt skiljeväggen, näm-, bOllIng genom
Anden.
l Pet. 2: 5.
fl
d
k
ligen en s npen,
.Th. 10: 16;
Ag. 10:

36;

Rom. 5:

l;

Kol. 1:

20.

3.

15 då han genom sitt kött tillKallltIet.
intetgjorde budordens i stndgar Äfven hedningarna äro delaktiga af
bestående lag, på det att han frälsningen i Kristus Jesus, hvar
skulle i Sill
skapa af de två
för de uppmanas att icke
~
uppgifvas.
en enda ny människa, stiftande Fördenskull böier J'ag mina
frid,
Kol. 2: H;
J
knänJ jag Paulus, Kristi
l 6: 15.
2 K or. 5 : l 7; G a.
16 och återförlika dem båda Jesu fånge för eder skull, I
Arr.. 21: 33',
hedningar-;
med· Gud i en. enda
kropp Ef.4: 1; Fil. 1: 7, 1~, 16; Kol.
." 4: 3;
d
l
genom rorset, l et ntt han
2 '!'im. 1: S; 2: 10; Filem. v. ].
dödade fiendslmpen på dettn.
2 om I eljest hnfven hört
Rom. 6: 6; 8: 3; Kol. l: 20.
om förvaltningen af den Guds
17 Och han kom och för- nåd, som blef mig gifven med
knnnade evangelium om frid afseende på eder,
för eder, som voren fjärran,
Ag. 9: 15; 13: 2; 1 Kor. 4: l.
och för dem, som voro nära.
3 att hemligheten blef genom
Es. 57: 1!J.
uppenbarelse kungjord för mig,
18 Ty genom honom hafva såsom jag förut har i korthet
vi båda i en och samme Ande skrifvit,
Ef. l: 9, lO;
tillträdet till Fadren.
Kol. 1: 26; Ag. 22: 17, 21; 26: 16, 17;
Gal. 1: 11, 12
Jh. 10: 9; 14: 6; Rom. 5: 2; Ef. 3: 12;
4 hvaraf I kunnen, när I
Ebr. 4: 16; 10: 19, 20.
19 Alltså ären I då icke mer läsen det, f6rstå min insikt i
främlingar och gäster, utan I Kristi hemlighet,
ären de heligas medborgare
5 som under andra tidsåldrar
och Guds husfolk,
icke var kungjord för mänl" 22,23; niskors barn, såsom den nu
G a.
l 6 : 10; F l'l. 3 : 20; Ebr...:
l Pet. 2: lO.
har blifvit uppenbarad för hans
20 uppbyggda på apostlarnas heliga apostlar och profeter
Ag. 20: 28.
och profeternas .grund med genom Anden,"
• Det grekiska.' ord, som blifvit öfversa.tt med förbund, står i flerta,l.

/
I

I

j
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6 niimligen att hedningarna mäl för eder skull, hvilka äro
iLro med oss arfvingar och med eder ära.
oss en kropp och med oss del Fil. 1: 14; Kol. 1: 24; 1 Tess. 3: 3.
aktiga nr hans löfte i Kristus
14 Fördenskull böjer jag
J eSllS genom evangelium,
mina lmlin till vår Herre ,lesu
Gal. :1: 14; JM. 2: 15, 16.
Kristi Fader,
7 för hvilket jag blef en tjit
15 af hvilken al1t faderskap
nare efter gttfvan af den Guds i himlarna och på jorden har
nåd, som gaJs mig enligt hans sitt namn,
makts verkningskraft.
16 att han måtte fUrJäna
Rom. 1: 5.
eder efter sin hiLrlighets rike
8 Åt mig, den allra ringaste dom, att I med makt mån bJifvll.
af alb. heliga, blef denna nåd stärkta genom hans Ande till
gifven att blan~ hednin~a:n~ den invärtes människan,
förkunna evangelIum om l\.l'lstI
Ef. 6: 10; 2 !{or. 4: 16.
outgrundliga rikedom
.
17 att Kristus må bo genom
1 Kor. Hi: 9; Gal. 1: ]6; 2: 8; 1 Tlm. tron i edra hjärtan, på det att
1: 13, 15; 2: 7; 2 Tim. 1: Il.
I, rotade och grundade i kär
9 och upplysa alla om, huru leken,
Kol. 2: 7..
dan förvaltningen af den hem
18 mån med alla helign kunna
lighet är, som från tidsåldrar fatta, hvad bredden och läng
nas begynnelse varit förborgad den och djupet och höjden är,
i Gud, som skapade allting
19 och känna Kristi all kun
[genom JesllH Kristus],
skap öfvergående kärlek; på
:I Tim. 1: lO; 'l'it. 1: 2, 3; 1 Pet. 1:
20; Rom. lG: 25; Jh. l: 3; Kol. 1: 16; det att r mån blifva uppfyllda
iinda till Guds hela fullhet.
]~lJr. 1: 2.
20 Men honom som förmår
10 på' det att nu för fursten
göra
utöfver allt,1a,IAngt ut
dömena och väldigheterna i det
himmelska Guds mångfaldiga öfver hvad vi bedja eller tänka,
vishet skulle genom försam enligt den makt, som är verk
sam i oss,
Es. 55: 8, 9.
lingen blifva kungjord,
21 honom vare äran i för
11 efter det uppsåt från evig samlingen genom Kristus J e
het, hvilket han verkställde i sus * till alla tidsåldrar i evig
Kristus Jesus, vår Herre,
heternas evighet. Amen.
12 i hvilken vi hafva frimo
4 Kapitlet.
dighet och tillträde med för
Efesierna förmanas att skicka sig
tröstan genom tron på honom. sin kallelse värdigt, bevara Andens

Jh. 10: 9; 14: 6; Rom. 5: 2; Ef. 2:
Ebr. 4: 16; 10: 19, 20.

18;

13 Därför beder jag, att l
icke fiillen modet i mina trång

* A.

l.: och i Kristus Jesus.

enhet och ej vandra säsom
hedningarna.

förmanlIr jag nu eder, jag
Säfången
i Henen, att vandra

Ef. 4:
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Pauli brej

värdigt. den kallelse, hvarmed lister, somliga till herdar och
I blefven kallade,
lärare
Ag. 21: 8; 2 Tim. 4: 5;
JU. 3: l; l Mos. 17: 1; l Kor. 7: 20;
Fil. l: 27; Kol. 1: 10; 1 'l'ess. 2: 12.

Rom. 12: 7; 1 Kor. 12: 28.

.

12 fi.>r de heligas fullkom
2 med all ödmjukhet och nande, till tjänstens förrättande,
saktmodighet, med långmodig till Kristi kropps uppbyggande;
Et'. 1: 23; Kol. l: 24.
het fördragande hvarandra i
13 till dess vi alla 11inna till
kärlek,
enheten i trOll och i kunskapen
Kol. l: ]J; :1: 12; l 'I'PHs. 5: 14.
3 beflitande eder om att be om Guds Son, till en full
vara Andens enhet genom fri kommen man, till måttet af
Kristi fullhets ålder;
dens band.
14 på det att vi icke mcr
4 Dct iir en enda kropp och
en enda Ande, såsom lock må vara små barn, drifna och
blefven kallade i ett enda eder kringftirda af hvarje litrdomR
kallelses hopp, Rom. 12: 5, 10; vitder genom människornas
svekfullhet, genom illfundighe~,
Et". 2: 16; 1 Kor. 12: 4, 1],
5 en enda Herre, en enda ledande till' förvillelsenR konst
tro, ett enda dop, en euda Gud grepp, 1 Kor. 14: 20; Ebr. 13: 9.
15 utan, fast.hållande Rallllin~
och allas Fader,
1 Kor. 12: 5;
gen, i kärlek växa i allt 'upp
Mal. 2: 10; 1 Kor. 8: 4, G; 12: G.
G som är lif'ver alla och ge till honom, Rom iir hufvudet,
nom alla och i alla.
Kristus,
1M. 1: 22; 5: 23.
16 frän hvilken hela kroppen,
7 Men åt hynr och en af
genom bvarje understödjande
oss har' nåden blifvit gifven
led tillhopafogad och samman
efter Kristi gåfvas mått.
ht'Ulen, cllligt h val' och en dels
Rom. 12: 3, G; :l Kol'. 12: J 1.
verkningskl'aft
i dess mått åstad
8 Därför siiger hun: » Han
kommer
kroppens
tillväxt till
for upp i höjden och tog fångar
sin
egen
uppbyggelse
i kärlek.
till fånga och gaf människorna
Kol. 2: 19; Rom. 12: 5; 1 Kor. 12: 21.
gåfvor».
Ps. 68: 19; Kol. 2: 15.
17 Detta Ritger och betygar
9 Men detta: "hall for UpP»,
hvnu lir det annat, itn att han jag alltR{L i Herren, att I icke
ock for ned till jordens Bcdra mer skolen vandra, såsom hed
rum?
...
Jh. 3: 13; 6: G2. ningarna vandra i sitt sinneR
10 Den som for ned, han fåfänglighet,
är ock den, som for upp öfver
18 förmörkade till sitt för
alla himlar, på det att han stånd, skilda från det lif, som
skulle uppfylla allt. Ag. 2: 33. är af Gud, för den okunnig
11· Och han har satt·» som hets skull, som finnes· hos dem
liga till apostlar, somliga' till för deras bjärtas förhärdelses
profeter, . somliga till evange skull;
Ef. 2: 12; l 'l'ess. 4: 5.

* Egentl.:

gifvit.

ti II Efesierna.

19 hvilka, sedan de blifvit
försoffade, öfverlämnade sig åt
IÖf-laktighet till bedrifvande af
an orenhet med vinningslyst
Rom. 1: 24, 26.
nad.
20 Men I Hirden eder icke
så Kristus;
210m I eljest hörden honom
och blefven undervisade i ho
nom, såsom sanningen är i J esns,
22 så att I beträffande eder
förra vandel bortladen den gamla
människan, som fördärfvar sig
efter bedriigeriets lustar,
Rom. 6: Il; Er. 2: 2, a; Kol. 2: ll;
3: 9; Ebr. 12: 1; l Pet. 2: l; 4: 2.

Ef. 5:
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vara tjänligt till behöflig upp
byggelse, att det må vara till
gagn för dem, som höra.
l\1t. 12: 36; Ef. 5: 3, 4j Kol. 3: 16.

30 Och bedröfven icke Guds
Helige Ande, med hvilken I
blpfven beseglade till förlof-ls
!liugeus dag.
Es. 7: 13; 6a: 10; 2 Kor. 1: 22; 5: 5;
Et'. l: 13, u; Rom. 8: 16, 23.

31 All bitterhet och häftighet
och vrede och rop och smädelse
vare fjärran ifrtm eder tillika
med all ondska.
32 Men blifven mot hvar
andra vlinliga, barmhärtiga, för
låtande den ene deu andre,
s:"Lsom ock Gud i Kristus har
fiirlåt.it eder.
Kol. 3: 12, 13j

23 och förnyens i edert sin
Rom. 6: 4; 12: 2.
lies ande
24 och iklädden eder den nya Mt. G: Uj Mk. 11: 25; Fil. 2: 12.
miinnislmn, som är skapad efter
Gud i sanningens rättfärdighet
5 Kapitlet.
och helighet.
De f'örmanas att blifva Guds efter
2 Kor. ä: 17; Kol. 3: 10.

följare. att vaudra i kärlek och

25 Därför läggen bort Wg
undfly alla mörkrets verk.
nen och talen sanning hvar Q å blifven nn Guds efterföl
och en med sin niista, emedan Ojare, s:1som iilskade barn,
Mt. ii: 45, 48; Lk. G: 31l.
vi äro hvarandras lemmar.
2
och
vaudl'cn
i }tärlek,
Sak. 8: 1Il; 1 Pet. 2: 1; Rom. 12: /j.
Jr .
1 d så26 V redgens och synden icke; som ock: \Tli'ltus ms m e oss
låten icke solen gå ned öfver och utgaf sig sjiilf för oss till
och offer, Gud till en
Ps. 4: 5; 37: 8. !!:1fvft
~
e d. er vre d e
27 och gifven icke heller välluktande doft.
'''f l
Jh. 13: H; 15: 12; 1 Tess. 4: 9;
d.Ia
l .Th. :1:11, 23; 4: 20; Gal. 2: 20;
vu en rum.
1 Pet. 5: 9; .~:lr. 4: .!:.

I.

}i;br. 8: 3; 9: 14; l Pet. 3: 18.

28 Den som stJul, stJttle Icke
3 Men horeri och aH oren
mer, utan ar~.ete hellre,guran~le, het eller vinningslystnad må
h~ad som ar ,godt, med Slll~ icke ens niimuas bland eder,
handel', på det att 'han ma såsom det höfves heliga,
hafva att meddela åt den be
Er. 4: 29.
höfvande.
Ag. 20: 34;
4 ej heller skamlöshet och
1 Tess. 4: 11; 2 Tess. 3: 8, 12.
dåraktigt tal eller gyckel, hvil
2~) Låten icke något föl' ket allt icke Ur tillbörligt, utan
skämdt tal utgå nr eder mun, h eIl re t,:telnutge
.. 1se.
utan allenast sådant, som kan
l\:Ik. 7: 21; Gal. 5: 19.

Er. 5:
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[) Ty detta veten I, att ingen
16 Så sen nu till, att I val1
horkarl elJer oren eller vinnings dren noggl'ttilt*, icke såsom
lysten, hvilken är cn nfguda ovisa, utan såsom visa,
Kol. 4: 5.
dyrkare, har arfs10tt i Kristi
och Guds rike.
Kol. 3: 5;
16 köpande tiden, emedan
l Kor. 6: 9, 10; Upp. 22: l ri.
dagarna äro onda.
17 Fördenskull blifven icke
6 Ingen bedrage eder med
tomma ord; ty för sådant kom oförnuftiga, utan förstån, hvad
mer Guds vrede örver ohör som är Herrens vilja.
Rom. 12: 2.
samhetens barn.
Jer. 29: 8;
Mt. 24: ~; l\fk. 13: 5; Lk. 21: 8;
18 Och dricken eder icke
2 Tess. 2: 3; Rom. 1: 18; Kol. 3: 6.
druckna af vin, hvaraf ett tygel
7 Hafven diirför ingen gemen löst väsende kommer, utan upp
skap med dem.
fyllem~ med Anden,
8 '1'y Ivoren tillförene mör Ords. 20: l; 23: 21, 30; ES.5: 11,22;
LIc 21: 24; 1 'Mos. 9: 2],
ker, men nu ären I ljus i
19 talande \till hvarandm i
Herren; vandren såsom ljusets
barn
2 Kor. 3: 18; psalmer och lofsånger och and
1 Tess. 1: 9; Jh. 12: 36.
liga visor, sjungande och spe
9 - ty ljusets frukt består i lande för Herren i edert hjiirtn,
all godhet och ritttfiil'dighet
1 Kr. hi: 9; Kol. a: Iii.
och sanning Gal. 5: 22.
20 alltid tackande Gnd och
10 pröfvu.nde, hvad som är Fadren för allt i vår Herre Jesu
välbehagligt för Herren;
Kristi namn, Kol. 3: 17; 1 Tess.
Rom. 12: 2.

5: 17, IS; Ji:bl'. l:l: 15; l Pet. 2: 5.

11 och tagen ingen del i
21 lllldergifna hvarandm i
mörkrets ofruktbnl'll. gHl'uingar,
Kristi f'l'llktnu.
l Pet. 5: Ii.
utan fastmer bestrafftm dem.
Mt. 18: 17; 2 Kor. 6: u; 2 'l'ess. 3:
22 I hustrur, varen edru. män
u; Rom. 13: 12; 1 Kor. 5: 8; 10:20; un d el'gI'foa, ,t.S
s~ Om Her r e n.
Eb
9
,,1'.
: H.
K}{ l
'>
T
.}
d
l
l'
1
Mos.
a:
16;
1 or. ]4: 34;
O.
I ~ y lva som lem Igen
:1: 18: Tit. 2: r.; 1 l'et. 3: t.
23• '1'Y rumllIen ur
.. h ns t rUllS
bedrifves af dem, det iir skam
ligt till och med att nämna.
hufvlld, stlsom ock Kristus är
13 Men allt som bestraffas,
h f d
det uppenbaras af IJ'uset,' ty församlingens u vu ; han är
sin kropps frälsare;
allt som uppenbaras, det är ljus. Horn. 12: 6; l K or. 11: 3; 10~: 27;
Jh.

a:

20. 21; 1 Kor. 14: 24, 25.

Et'. 1: 22; 4: 12, Iii; Kol. 1:.18, 2i.

14 Därför säger han: »V alma
24 dock, såsom församlingen
upp, du som sofver, och sh\ är Kristus undergifven, så vare
upp från de döda, så skall ock hustrurna i aJlt sina män
Kristus upplysa dig».
d
Es. 60: l; Kol. 3: l; Horn. 6: 4, 5: un ergifna.
d h
13: ll; Ef. 2: 5.
25 I män, älsken e ra ustrur,
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1.: Sä !'len nu n,oggrallt till, att I vandren, icke säsom
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till Efesierna.

Ef. 6:

9.

såsom ock Kristus älskade för
6 Kapitlet.
samlingen och utgaf sig sjiilf
Barns, föräldrars, tjänares och her
för henne,

rars plikter. De troende uppmanas
att taga på sig hela Guds
skulle
vapenrustning.

Kol. 3: 1il; l Pet. 3: 7; Gal. 1: ,.

26 på det att han
helga henne, sedan han renat
bar!l' ~Rren edra föräldrar
henne genom vattnets bad, i
lydIga l Herren; ty detta är
ordet;
Jh. 3: 5;
rättfärdigt.
Kol. 3: 20.
17: 19; Tit. 3: 5; 1 Pet. 3: 21.
2
>Hcdra
din
fader
och din
27 på det att han skulle för
moden,
hvilket
är
det
förstR
sig framställa församlingen här
bud
med
löfte,
2
Mos.
20: 12;
lig, icke hafvande fläck eller
5 Mos. 5: 16; Mt. 15: 4; Mk. 7: 10.
skrynka eller något sådant,
3 lIIpå det att dig må väl
utan att hon skulle vara helig
gå, och du må länge lefva i
och oförvitlig.
II. 1Vis. 4: 7; ~f. 1: (; Kol. 1: 22. landet».
4 Och, I fäder, reten icke
28 Likaledes böra mlinnerna
edra
barn till vrede, utan npp
älska sina hustrur, såsom sina
föden
dem i Herrens tukt och
egna kroppar. Den som äl
skar sin hustru, han älskar ti l I rii t tavis ni ng.
Kol. 3: 21; 5 Mos. 6: 7,20; Ps. 78: ,;
sig själf.
Ords. 29: 17.
29 Ty ingen har någonsin
5 I tjänare, varen lydiga mot
hatat sitt eget kött, utan han edra herrar efter köttet med
närer och omhuldar det, såsom fruIdan och bäfvan, i edert hjär
ock Kristus församlingen.
tas enfald, såsom mot Kristus;
30 Ty vi iiro lemmar i hans Kol. 3: 22; 1 Tim. 6: I; Tit. 2: 9.
6 icke med ögontjänst, så
kropp[, af hRns kött och af
som
de där vilja behaga män
hans ben].
1 Kor. 6: 15.
niskor, utan såsom Kristi tjä
31 »Fördenskull skall en man
nare, görande Guds vilja af
ufvcrgifvlt sin fader och sin hjiirtat,
moder och håna sig till sin
7 med välvillighet tjiinande,
hustru, och de två skola vara såsom tjänande Herren och icke
ett enda kött>.
1- Mos. 2: 24;
Mt. 19: 5; Mk. 10: 7; 1 Kor. 6: 16. människor,
8 vetande, att hvad godt hVRr
32 DennR hemlighet är stor; och en gör, för det skall han
jag talar nämligen om Kristus uppbära lön af Herren, antin
och församlingen.
gen han är träl eller fri.
33 Dock älsken äfven I hvar
Rom. 2: 6; 2 Kor. 5: 10.
och en för sig sin hustru så
9 Och, I herrar, gören det
som sig själf; men hustrun samma mot dem, bOl'tläggande
må se till) att hon vördar sin edert hot, vetande, att både

I

man.

eder och deras Herre är i him

Ef. 6:
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10.

Pauli bre!

lama, och att hos honom fin- hjälm och Andens sviird, som
nes jntet anseende till perRon. är Glids ord,
;) Mos. 10:

17;

2 Kr. 19:

7;

Ag. 10:

34;

I<~s. !i!):

17; l

~'(,RS.

5: s; Ebr. 4:

12.

18 under all bön och åkal
l Pet. 1: 17.
lan, alltid bedjande i anden
10 För öfrigt, mina bröder, och fördenskull vakande i all
blifven Rtarka i Herren och i uthållighet och bi.iu för alla
hans Rbrkhets kraft.
I heliga,
lKor. 11~: 13;
11 Ikliiden eder Guds hela Mk. 13: 33; Lk. 18: l: Hom. 12: 12;
t'
• d t ttl·
Kol. 4: 2; 1 Tess. 5: 17.
rtllnt~'dl?'~f' el a 'J matn
19 äfven för mig, på det att,
kvapenrus
unna mo S a Ja vu em; \:Ons - nar
. .Jag
. . .uppnar mm
. mun, ord
grepp.
Rom. 13: 12;
• O"f'
•
·tt
d f"
2 Kor. G: 7; Kol. 3: 12; l Tess. 5: 8. ma .b l vas nllg a
me . r~~
12 Ty vi hafva icke strid mo(h~het kungöra evangelll
mot blod och kött utan mot hemlIghet,
furstendömena mot viildiO'hc- Ag. 4: 29; Kol. 4: 3; 2 Tess. 3: l.
tema, mot världshärskarJ~:t i .. 20 för )1\:i~kcn )ag är .ett
denna tidsålders mi.irker mot sandebud 1 bOJor, pa det att Jag
ondskam; andemakter i ild him- må ft'imodigt ditl'lltinnall tala,
melska ryrnderna.
l<}f. 2: 2. stlsom jag bör tala.
2 Kor. 5: 20; Ag. 28: 20.
13 Fördenskull tagen på eder
Guds hela vapenrustning, pä
21 Men på det att iifven l
det att I mån kunna motstå mån veta mitt tillstånd, huru
i den onda dagen och, sedan I det går mig, skall Tykikus, den
utr'ättat allt, blifva bestående. iilskade hrodren och trogne tjä
2 Kor. 10: 4.
naren i Herren kungöra eder
~4 Så stliu .. nu omgjordade allt,
' K O l . 4: 7.
k~lllg edra ~.ander. l~ed. s~n22 hvilken jag sänder till
mng och kladda 1 mttfardlg- eder just i den nfsikt, att I
hetens pansar
mån få veta Vttrt tillstånd och
Es.ll:5;Lk.12:~5;lPet.l:13.
tth
' J . l 1 'l'"
F
] s] od 1
f" U
a
au ma ll1gsva n ec ra lJar
. o oc l ,\: ( n. o.m o, ,erna tan.
2 'l'im. 4:' l~.
med den beredvIlltghet, som
kommer af fridens evangelium.
23 Frid vm'e hröderna och
16 Jämte'» allt detta tagen kärlek med tron frän Gud Fader
trons sköld, hvarmed l skolen och Herren ;1es118 Kristus.
kunna utsläcka alla den ondes
24 Nåden vm'e med alla, som
älska vår Herre Jesus Kristus
glödande pilar;
17 och fatten frälsningens 1 oförglinglighet.
Rom. 2: 11; Gal. 2: 6; Kol. 3: 25;

~

A. 1.: Bland.

