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Pauli bref till Filipperna.
l KUI)itlet.

hjiil'ta såsom alla delaktiga med
mig i nåden.
Ef. 3: 1;

Aposteln tackar Gull för Filippernas Kol. 4: 3, 18; 2 Tim. 1: 8; Rb!'. UJ: 3.
kärleksfulla umgängelse i fwan
8 rfy Gud är mitt vittne,
gelhnll och beder om deras
huru
jag längtar efter eder
tillväxt.

och Timotens, Jesn
Paulus
Kristi tjitnare, till nlla de
heliga i Kristus ,TeRus, som äro
i Filippi, jiimte [rwsa1nlingens
förestånd:U'e och tjänare.
1 Kor. 1: 2.

2 Nåd vare ede~ och frid
från Gud, vår Fader, och Her
ren J eRUS Kristus.
Rom. 1: 7; Kol. ]: 2; l Pet. 1: 2.

alla med Kristi J eSll kärlek *.
Rom. 1: 9.

9 Och därom beder jag, att
eder kärlek ,mi allt mer och
mer öfvDl'f1ödll. i klUlRlmp och
i all urskillning,
10 Rå att I mlln kunnet
pröfva, hvnd som är bäst, på
det att I mån vara rena och
oansWt.lign. intill KriRti dag,
Hom. 2:

18;

12:

I,

2.

3 Jag tackar min Gud vid
11 upp(yl1da med riittfärdig
all min hågkomst af eder,
hetenR frukt, som kommer ge
Rom. 1: lO; 1 Kol'. l: 4; l~f. 1: 16;
Kol. 1: 3; l l'ess. 1: 2; 2 'fess. 1: 3. .llom ,Tesus Kristus, till GndR
ära och pris.

4 alltid i hvm'je min bön .Ih. 16:

bedjande för eder alla med
glädje,
Rom. 1: 8.
5 för edert deltagande j evan
gelium från dell första dagen
intill nu,
() just därför njrvissad, att
han, som har begynt hOR eder
ett godt vm-k, Rkall fullborda
det int.ill ,TeRn Kristi dag;
Ag. 1G: 13-15; Jh. G: 29.

7 Råsom det. Ur rätt, att. jag
tiinker detta om eder alla, där
för att jag så väl i l~ina bojor
Rom vid evangeIii försvar och
stadfästelse har· eder i mitt

* Eller:

1 Kristi Jesu hjärta.

4, Ii.

8; Rf. 2: 10; 1 Pet. 2:

12; Mt.

o:

]6; Ef. l: 12.

12 Men jag vill, att I sko
len veta, bröder, att det, som
har vederfaritB mig, RUal'Ure har
liinut till evnngelii framgång,
13 så att bland hela lif\rak
ten och för alla tie a1ldra har
blifvit uppenbart, att mina
bojor iiro i KristtiR,
14 och att de flesta af hl;Ö
derna, förtröRtande på Herren,
Hro genom milla bojor ännu
dristigare att oförskräckt tala
ordet.
li!f. 3: 13; 1 Tess. 3: 3.
15 Somliga predika väl. ock
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16.

af afund och kif Kristus, mcn
ock somliga i god mening.
16 De 801/1, gÖ1-a det af kär
lek, de predika Kristus, ve
tande, att jag är satt till evan
gelii försvar;
17 men de som göra det af
trätlystnad, de förkunna Kri
stus icke rent, menande, att
de så bringa vedermöda örver
mina bojor.
18 H vad mer? KriRtus för
kuunas dock i hval'je fall, det
må vara af förevändning eller
i uppriktighet, och däröfver
gl1tder jag mig, ja, jag skall
ock framgent glädja mig.

24 men ntt förblifva i köttet
iir nödvändigare för eder skull.
25 Och förvissad härom vet
jag, att jag skall blifva kvar och
förblifva hos eder alla till eder
förkofrau och glädje i tron;
:Fil. 2: u.

26 på det att eder beröm
melse må öfverfiöda i Kristus
J esus genom mig förmedelst
min återkomst till eder.
2 Kor. 1: 14; 5: 12.

27 Allenast skicken ederviir
digt Kristi evangelium, på det
att jag, antingen jag kommer
och får se eder, eller jag ilr
frånvarande, må få höra om
eder, utt I stån fast i en och
19 Ty jag vet, att detta
Sllmma unde, med en och sam
skall lända mig till frinsning
genom eder bön och genom ma sjitl kiimpnnde med mig
för evangelii tro
Jesu Kristi AndeR bistånd,
1 Mos. 17: 1; l Kor. 7: 20: Rf. 4: l;
2 Kor. 1: lJ.

20 enligt min trängtan och
mitt hopp, att jag i ingenting
skall komma på skarn, utnn
ntt KriRtus skall med all fri·
modighet, såsom aUtid, så ock
nu förhärligaR i min kropp,
vare sig genom lif eller ge
nom död.
21 Ty för mig iLr lifvet Kri
stus, och döden en vinning.
22 Men om just lifvet i köt
tet är mig till frukt i mitt
arbete, så vet jag ock icke,
hvilket jag skall välja;
2 Kor. 10: 3.

23 jag slites uämligen mel
lan båda, i det jag väl har
åstundan att skiljas härifrån
och vara med Kristus, ty detta
är vida mycket bättre;
2 Kor. 5: 8.
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Kol. 1: 10; l Tess. 2: 12; 4: ).

28 och nti intet fiirskriickta
f Ut' motståndarna, hvilkct f(ir
dem iiI' ett tecken till fi:irtllp
pelf'lc, men för eder till friils
ning, och det från Gud.
Horn. 8:

17;

2 Tess. 1:

fl, 6, 11.

29 Ty eder lir det för Kristi
skull förunnadt, icke hlott att tro
på honom, utan ock att lida för
hans Rkull, Ag. 5: 41; Rom. 5: 3.
30 hafvande samma kamp,
som I sågen hos mig och nu
hören om mig.

2 I{apitlet.
Filipperna f'6rmanas att vara kär
leksfulla och ödmjuka efter Jesu
f'6redöme, samt med fruktan och
bäf'van fi111följa sini'rii.lsning.

nu någon hugsvlllelse
Finnes
i Kristus, finnes någon kär
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Fil. 2:

18.

lekens uppmuntran, finnes nå honom det namn, som är öfver
gon Andens gemenskap, finnes h varje namn,
Ps. 110: l, 7;
någon hjärtlighet och barm- Es. 53: 12; Jh. 10: 17; 17: l, 2, 5;
Ag. 2: 33; Ef. 1: 20, 21;
ha"l.tI·ghet,
Ebr. 1: .; 2:

!J.

2 så fullkomnen min glädje,
10 på det att i J esu namn
så att I ären ens till siI~nes, hvarje knä må böja sig, deras
hafvande samma kärlek, en som äro i himlarna och på
dräktiga, liksinnade,
jorden och under jorden,
Rom. 12: 16; 15: 5; 1 Kor. 1: 10;
Fil. 3: 16; 1 Pet. 3: s.

Es. 45: 23.

11 och hvarje tunga bekiinna,
3 görande intet af triitlyst att Jesus Kristus är Herre,
nad eller f Mänga, utan i öd Gud Fader till ära.
. Ih t ] t d d
d
Ag. 2: 36; Rom. 14: 9; Upp. 5: 13.
lll,lU {e
st { an e en ene
en
12 Därför, mina älslmde, lika
andre högre än sig sjiilf';
som I alltid voren lydiga, så
Rom. 12: 10; 1 Pet. 5: 5.
f l'
• k
d
uIItöljen, lC e en ast såsom
4 icke seende hvar och en· ' "
t
k t
på sitt eget bästaJ utan hvar 1 mu?- nll;rvarr?, u an nu mdyrc ke
l
"f'
.
d
mer 1 mm ranvaro, me ru
oc l en a ti(~l~o:a~•. ras.
tan ?ch bäfvan eder egen
.
h
friilsl1mg.
5 Ty samma SlJlne vare, os
13 Ty Gud är den, som ver
ed~r, ~om ock var hos Krl~tu~ kar i eder både viljandet och
J eBUS,1 Pet. 2: 21; 1 Jh. Mt.
11. 29,
ver1mn det 1'''
2: 6.
lOr SI'tt va"lb eh ags
2 Kor. 3: 5; Ebr. 13: 21.
.
.
skull.
14 GUren allt utan knot och
6 hvtlken, då hnn var 1 Guds
sk~pnad, ick~. rii~nade såsom tvekan,
Pred. 9: 10.
15 på det att I mån bhfva
rot att vara Jamhk Gud,
Jh. 1: I, 2;. 17:. 5;~ 2 K~r. 4: ,;
ostraffliga och rena, Guds oför
Kol. 1. 15, Ebr. 1. 3.
• l'
VIt
Iga b arn nn'dt 1'bl an d ett
7 utan utblottade sig själf, vrångt och f'örvändt släkte,
tagande på sig en tjänares skep bland hvilka I lyscn såsom ljus
nad, kommande i människo-'1 var
"Iden,
t 2: 12;
1 p e.
gestalt; och i åthäfvor befun
Ords. 4: 18; Mt. 5: 14-16.
nen som en människa,
16 fasthåIIunde lifvets ord,
Ps. 22: 7; Es. 53: 3; Dan. 9: 26; Es. mig till berömmelse på Kristi
42: l; 49: 3, 6; 52: 13; Hes. 34: 23; dag, att jag icke har fåfångt
Sak. 3: 8; Mt. 20: 28; Rom. 1:.;
)
fl
b
15: 3, 8; Gal. 4: ••
lupit eIIer få ångt ar etat.
' 1 Tess. 2: 1!J, 20; 3: 5.
8 ödmjukadc han sig, varan de
17 Men om jag ock offras
lydig intill döden, ja, intill kor vid eder tros offcr och guds
sets död.
Ebr. 2: 9, H, 17; tjänst, så gläder jag mig och
Jh. lO: 18; Ebr. 12: 2; Mt. 26: 39, 42. ~Iiidcr mig med eder alla;
!) Därför upphöjde ock Gud 1 Tess. 2: s; 2 l'im. 4: 6; 2 Kor. 7: •.
18 men öfver detsamma gläd
honom öfver allting och skänkte

I

Fil. 2: 19.
.ie~s

ock 1, och glädjens med

mlg.

19 Men jag hoppas i Her
ren .Tesus att snart kunna sända
Timotells till eder, på det att
äfven jag må hlifva. vid godt
mod, då jag får veta. erlert
tillstånd.
Ag. 16: J.
20 Ty jag har ingen lik
sinnad, som skulle nppriktigt
hära OlmlOrg om eder;
. 21· ty alla söka de sitt eget,
icke det, som tillhör Jesus
Kristus.
l Kor. 10.: 24;
lB: 5; 2 'l'im. 4: 10, 16.

22 Men hans bepröfvade tro
het kännen I, att han med
mig, såsom ett barn med sin
fader, har tjänat i evangelium.
23 Honom hoppas jag alltså
strax kunna sända, så snart jag
får se, huru det går med mig.
24 Och jag iir förvissad i
Herren, att jag iif'ven sjiilf skall
snart komma.
25 Men jag 'aktar nödigt att
sända till eeler Epafroditus,
min broder. och medarbetare
och medkämpe, men edert sän
debud och tjänare vid mitt
hehof;
26 emedan han längtar efter
eder alla och ängslns, därför
att I lmfven hört, att han
var sjuk.
27 'ry han var verkligen sjuk,
nära döden; mcn Gud förbar
made sig öfver honom, dock
icke endast öfver honom, utan
ock öfver mig, att jag icke skulle
få bedröfvelse på bedröfvelse.

* Eller:
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öfver.

2R Ihrför sänder jag honom
nu desto skyndsammare, på det
att, när I fån se honom, I åter
mån glädjas, och jag må hafva
mindre sorg.
29 8t'\. mottagen honom nu
i Herren med all gHidje och
hållen sådana i ära.
1 KOl". 9: 14; 16: 18; Gal. 6: 6;
l Tess. 5: 12; l Tim. 5: 17;
]~br. ]3: 7, 17.

30 Ty för Kristi verkH Hkull
var han nära eWden, vägande
sitt lif, på det att han skulle
ersätta saknadcnuf eder i tjänst
bevisningen mot mig.

3 Ka}litlet.
Aposteln varnar för falska apost
lar,. säger, att han nu aktar det
såsom en förlust, hvilket han förr
aktade såsom en vinst.

minH bröder, gläd
Förjensöfrigt,
i * Herren. Att skrif
Vit ett och detsamma till eder
iir f(ir .mig icke bcsvHrligt, men
för eder tryggast.

2 Kor. lB:

11; ]'il. 4: 4; 1 Tess. 5:
16; l l'et. 4: 13; .Jak. 1: 2.

2 Hafven akt pä hundarna,
hafvcn akt på de onda arbetar
na, hafven akt på afskärelsen.
Es. 5(;: 10; 2 KOl". 11: 13.

3 rl'y vi iiro omskärelsen, vi
som tjHna Gud genom Anden
och heri;mma oss af Kristus
.Tesns oeh icke förtrösta pt'\.
köttet;
ii Mos. 10: l fl;
Rom. 2: 29; 4: 11, 12; Jh. 4: 23, 24

4 ehuru jag skulle kunna
hafva en förtröstan jämväl på
köttet. Om någon annan tyc
ker sig kunna förtrösta på
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110m jag till äfven tyrs kunde
köttet, så kunde jag det mycket
mer,
Ag. 23: 6; 26: 4, 5; komma till uppståudelsen från
,Rom. 11: I; 2 Kor. 11: 21, 22.
de döda.
Lk. 14: 14.
5 jag som blef omskuren på
12 Icke att jag redan har
åttonde dagen, SOI11 iir af Is vunnit det, eller redan är full
raels folk, af Benjamins st.am,
en Ebre af Ebreel', med af komnad, men jag jagar där
efter, om jag ock må fatta det,
seende på lagen en farise,
emedan jag ock har blifvit
1 Mos. 17: 12, 19.
fattad af Kristus. II. Vis. 1: 4;
G med afseende . på nitet en
.1h. 6: 44; l 'l'im. 6: 12.
förföljare af församlingen., med
13 Bröder, jag anser mig icke
nfseende på den rättfärchghet, sjii,lf ännu hafva fattat det,
som är i lagen, befunnen ostraff men ett säge'r jag.' Förgätaude
lig.
Ag. S: 3; 9: I; 22:4; det, ...som . är bakom mig, och
Gal. 1: 13, U.
sträckande mig efter.det, som
7 Men hvad S0111 var mig är framför,
en vinning, det har jag f(jr PB~' 45: 11; Ll{. O: 62; 1 Kor. 9: 26.
Kristi skull räknat såsom för
14 jagar jag mot målet efter
lust,
segerWnen af Guds himmelska
~ ja, jag räknar ock allt så kallelse i Kristns .re/ms.
som förlust mot den öfver 1 Kor. O: 24; 2 'rim. 4: 7; Ebr. 3: 1.
svinneliga kunskapen om m~n
15 Så många som nu äro
Herre Kristus Jesus, för hVII fulllwmliga, låtom oss vara så
kens skull jag har lidit för sinnade; och om I llt.i något
lust på alltsamman, och jag Hren anTlorlundti sinnade, skall
rii,knar det såsom afskräde, på Gud uppenbara äfven detta
det att jag må vinna Kristus föl' eder.
9 och' blifva funnen i ho
16 Dock, så långt vi hafva
nom, icke hafvande till min hunnit, låtom oss vandra efter
rättfärdighet den, som kommer samma regel [och vara af sam
af lagen *, utan den, som kom ma sinne]. Gal. 6: 16; Rom. 12: 16;
'tner genom tron på Kristus,
15: fi, 7; l Kor. 1: 10; Fil. 2: 2;
1 I)et. 3: 8.
rättfärdigheten af Gud på
grund af tron;
!tom. 1: 11;
17 B1ifven ock, I hr<ider,
3: 21, 22; 9: 30; 10: 3, 5.
mina efterföljare, och gifven
10 till att känna honom och akt på' dem, hvilka så vandra,
hans uppståndelses kraft och såsom I hafven oss till föresyn.
1 Kor. 4: 16; 11: 1; 1 TeRS. 1: 6;
gemenskapen med hans lidan
2 Tess. 3: 9; 1 Pet. 5: 1.
den, blifvande likgestaltad med
18 Ty många vandra, .om
hans död,
Rom. 6: 3-5; 8: 17;
hvillm jag ofta sade eder, men
2 Kor. 4: lO, 11; 2 ~'im. 2: II, 12;
nu säger jag det ock grå
1 Pet. 4: 13 .
... Eller: icke hafvande min rättfärdighet, som
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tande, att de äro fiender till
4 Glädjens i ** Herren alltid i
Kristi kors i
ännu en gång vill jag säga:
Rom. 16: 17; Gal. 6: 12.
Glädjens. Fil. 3: 1; l Tess. 5: 16.
19 hvilkas ände är förtap
5 Eder. foglighet vare kunnig
pelse, hvilkas gud iir buken, för alla miinniskor; Herren är
och hvilkas iira bestnr i deras nära.
skam, de diir trakta ofter det
6 Varen icke hekymrade för
jordiska.
Os. 4: 7; något, utan låten i allting edra
2 Kor. 11: 12, 15; Rom. 8: 5; 16: 18.
önskningar genom bön och
20 Ty vårt samfund är i him
åkallan med tacksägelse blifva
larna, hvarifrån vi ock vänta kunniga
inför Gnd,
Frälsaren, Herren Jesus Kri Ps. 56: 23; Mt. 6: 25; l Pet. 5: 7.
stus'
Ebr. 13: u; 1 Kor. 1: 7;
7 så skall Guds frid, som
JU. 2: 6; Kol. 3: 3; 1 'l'ess. 1: 10.
allt förstånd, bevara
öfvergår
21 som skall förvandla vål'
edrn.
hjärtan
och edra tankar
förnedrings kropp, så att den
i
Kristus
Jesus.
blir lik hans härlighets kropp,
Jh. 14: 27; Ef. 2: 14.
enligt verkan af don makt,
8 För öfrigt, bröder, allt som
hvarmed· han ock kan under
är sant, allt som är hedrande,
lägga sig allt. 1 Kor. 15: 26, 27, allt som lir riiU, allt som är
f3, '8, 51; Kol. 3: 4; 1 Jh. 3: 2.

4 Kapitlet.
De troende förmanas att stå fasta i
Herren, glädja sig i honom, vara
utan bekymmer; dera!:! gifmildhct
berömmes.

rent, allt som är älskligt, allt
som är berömligt, om det är
någon dygd, om det iiI' något
lofviirdf) titnken diirpiL
l>s. 119: 66; Hom. 12: 17; 13: 13.

9 H vad I äfven lärden och
iirföl', mina älskade och efter mottagen, samt hörden och så
längtade bröder, min glädje gen hos mig, det gören, så skall
och min krona, stån så fast 'i fridens Gud vara med eder.
Herren, mina älskade.
2 Kor. 13: 11.
Fil. 2: 16; 1 TeRS. 2: UJ, 20;
10 Men jag glädes högligen
1 }{:or. 15: 58.
2 Evodin förmanar jag, och i Herren, att I nu en gång
Syntyke 16rmanar jag att vara hafven åter kommit i det väl
ens till sinnes i Herren.
stånd, att I kunnen tänka på
3 J a, jag heder ock dig, du mitt bästa, hvarpå lock fårut
sannskyldige Sysygus *, bistå tänkten, men I huden icke då
dem, såsom de dill' hafva med till f'iill e.
mig kämpat i evangelium jitmte
11 Icke att jag sliger detta
så väl I{]emens som mina öf till följd af brist; ty jag har
riga medarbetare, hvilkas namn litrt mig att vara nöjd i det
Fil. 1: 27; tillstånd,· hvari jag är.
äro i lifvets bok.

D

Upp. 3: 5; 17: 8j 20: 12, 15; 21: 27.
li!

1 Tim. 6: 6, 8.

Sysggu, betyder medarbetare, medhjälpare.

,*'If

Eller: Bfver.
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till Kolosserna.

12 J ag förstår att vara ringa,
jag förstår ock att hafva öfver
flöd; i allt och i alla förhål
landen är jag invigd, både att
vara mätt och att vara hung
rig, både att hafva öfverflöd
och att lida brist;

18 Men jag har nu utbe
kommit allt och har öfverflöd;
jag har fullt upp, sedan jag
mottog af Epafroditm;, hvad
som kom från eder, en väl
luktande doft, ett tacknämligt
offer, välbehagligt för Gud.
'2 Kor. 9: 12;

1 Kor. 4: 11; 2 Kor. Il: 21.

13 allting förmår jag i ho
nom *, som gör mig stark.
14 Dock gjorden I viiI, när
I deltogen i mitt betryck.
15 Men lveten iifven sjiilfva,
I Filipper, att, i evangeIii be
gynnelse, då jag for bort från
Macedonien, trädde ingen för
samling i gemenskap med mig i
anseende till gifvande och tågandc utom allenast l; '2 Kor. n: 8. 9.
1ö enär lock i Tessalonika
både en och två gånger skickaden till min nödtorft.
17 Icke ~tt jag åstundar gMvan, utan Jag åstundar den {(jr
eder riilming 'rikliga frukten.
'l'it. 3: H.

4.

l'~br.

13:

16.

19 Men min Gnd skall upp
fylla hvarje edert behof efter
sin riked'om i hitrlighet ,i Kri
stus .J esns.
'2 Kor. 9: 8.
20 Men vår Gud och Fader
vare iiran i evigheternas evig
hete'r. Amen.

21 Helsen hvarje helig i
Kristus Jesus; de bröder, som
firo med mig, helsa eder.
22 Alla de heliga, men i syu
nerhet de som äro af kejsarens
hus, hels~ eder.
.
. .
23 Vår Herre Jesu KrIstI nåd
't'm'e med eder alla **. Ameu.

I

Pauli bref till Kolosserna.
l, Kapitlet.
Aposteln tackar Gud fär Kolossernas tro och kärlek och beder om
deras tillväxt i nåden.

P auh~s, ~enom Guds vilja Jesu

Kolosse. Nåd vare eder och
frid från Gud, vår Fader[, och
Herren Jesus Kristus].
Rom. 1: 1; Gal. 1: 3; l Pet. 1: 2.

3 Vi tacka Gud, vår Herre
,. Knst! apostel, och brodren .Jesu Kristi Fader, alltid bed
11mo~eus.
jande för eder;
Ef. 1: 16;
2 tIll de hehga och troende .IE'il. 1: 3; 1 Tess. 1: 2; 2 Tess. 1: 3.
bröder i Kristus, som äro i
4 emednn vi hafva hört om

* A. 1.: Kristus .
.. A. 1.: med eder ande.
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