
Rosenius som redaktør af Pietisten i årene 1860-1868

Artiklen er udarbejdet af Flemming Kofod-Svendsen, kofodsvendsen@gmail.com

I tillæg til denne artikel har jeg også udarbejdet artiklerne Fra Luther til Rosenius – i svensk 
kirkehistorie og Rosenius' baggrund og livsforløb. Disse to artikler er tænkt som 
baggrundsinformation for mine artikler med oversigt over indholdet i bladet Pietisten. Når der 
under gennemgangen af indholdet i de forskellige numre af Pietisten omtales noget, der har relation 
til svensk kirkehistorie eller til Rosenius' baggrund og livsforløb, vil der i en fodnote blive henvist 
til en af de to artikler. Men man skal naturligvis selv afgøre i hvilken udstrækning, man under 
læsningen af artiklerne om Pietisten ønsker at inddrage de to artikler med baggrundsinformation.

Pietisten, 19. årgang, 1860

Till denna Tidnings wärde läsare1 
Da Rosenius i 1860 påbegyndte udlægningen af Paulus' Brev til Romerne i Pietisten, som først 
sluttede med udgangen af 1866, begyndte han med at redegøre for formålet med denne fortløbende 
bibelgennemgang. Han nævnte da i begyndelsen, at Luther havde bemærket om Romerbrevet, at det
spredte lys over hele Bibelen.2 I Moberg og Sandell siges: "De syv Aar for Romerbrevets 
Udlægning tilbragtes derfor mere end før paa det ensomme Arbejdsværelse, hvor han studerede de 
Fortolkere, som stode ham til Raadighed, mediterede og skrev. De kilder, af hvilke han saaledes 
hentede Vejledning og Hjælp ved dette sit Arbejde vare Philippi, Meyer, Olshausen, Starke og 
Benson for det rent exegetiske, Haldane, Chalmers, Besser m. fl. for Anvendelse og Betragtning".3 
Derimod omtaltes af gode grunde ikke Luthers forelæsninger over Romerbrevet 1515-1516, da de 
først blev offentliggjort og udgivet i 1908 af Johannes Ficher4, så Rosenius har ikke kunnet inddrage
disse forelæsninger. Det betød, at Luthers skrifter fik en mere tilbagetrædende rolle i 
Romerbrevskommentaren end i Pietisten 1842-1859. Rosenius tog udgangspunkt i den græske 
grundtekst og læste de eksegetiske værker på deres originalsprog.

1 Pietisten nr. 1, 1860, 1-3.
2 Luther, "Fortalen til Romerbrevet" i Martin Luther Skrifter i udvalg (København: Credo, 1981), 115; W.A. 7, 3.
3 Amy Moberg og Lina Sandell, Techning af Carl Olof Rosenii lif och werksamhet (Stockholm, tryckt hos A.L. 
Norman, 1868), 256. Disse personer vil, i det omfang det måtte være muligt, blive omtalt i fodnoter i forbindelse med, 
at Rosenius henviser til dem.
4 Luthers Vorlesung über den Römerbrief 1515/1516. Leipzig: Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung og udgivet i WA i 
−1938 W.A. 56.
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 Epistelen till de Romare. Inledning5 
Luthers Fortale til Romerbrevet inddrages to gange i begyndelsen.6 Rosenius giver en grundig 
indledning til Romerbrevet med angivelse af brevets budskab − en dogmatik og etik del − samt en 
angivelse af indholdet i hvert enkelt kapitel med inddragelse af Luthers Fortale.                                 

 Nytt och gammalt från Nådens rike. Ett nådens under7 
En historie om, hvordan en tigger læste højt af Bibelen for en ringe betaling. En skomager fik 
således læst af Bibelen, men skaffede sig selv en bibel, som andre læste for ham. Han kom til tro og
blev medlem af en evangelisk menighed.

 Et warnande exempel8 
En person modtager en bogpakke skænket af en, der præsenterer sig som falden ud af nåden. 
Pointen er, at når vi har modtaget nåden, må vi ikke afvise den.

 Epistelen till de Romare. Första Capitlet9 
Rosenius giver først en oversigt over kapitlet. Den type oversigter laver han gentagne gange. 
Derefter giver Rosenius nærmest en forklaring af de enkelte ord i de første fire vers, hvor han især 
fokuserer på at forklare ordet apostel.

 Nytt och gammalt från Nådens rike. Uppmaning till gemensam bön10 
Det er blevet foreslået, at man samles første mandag i marts måned til fælles bøn for det svenske 
folk. Rosenius bakker varmt op.

 Något om tidningen "Wäktaren"11 
Rosenius bragte et indsendt opråb om støtte til Tidsskriftet Wäktaren.

 Epistelen till de Romare. Cap. 1,5-712 
Til ordet "kallad henviser Rosenius i en fodnote til en prædiken i Luthers Kyrko- Postilla.13 Derpå 
inddrager Rosenius et citat af Luther, der ifølge en fodnote er hentet fra Luthers fortale til Johannes 
Åbenbaring.14 Så inddrager Rosenius i udlægningen af ordene "nåde" og "fred" et par sætninger fra 

5 Pietisten nr. 1, 1860, 3-12.
6 Luther, "Fortalen til Romerbrevet", Credo 1981, 113-136; W.A. 7, 3-27.
7 Pietisten nr. 1, 1860, 12-15.
8 Pietisten nr. 1, 1860, 16.
9 Pietisten nr. 2, 1860, 17-31.
10 Pietisten nr. 2, 1,860, 31.
11 Pietisten nr. 2, 1860, 32.
12 Pietisten nr. 3, 1860, 33-45.
13 Det er Luthers prædiken over Matt 7, 15-21, som er  evangelieteksten til 8. søndag efter Trinitatis i Luthers Kyrko-
Postilla Sommar-Delen, 167-185; Luther, Kirkepostillen II, Sommerdelen, 411-423.

2



Luthers Fortale til Romerbrevet. Samlet set udlægger og forklarer Rosenius indholdet af de enkelte 
ord, idet han samtidig præciserer afsnittets indhold.

 Nytt och gammalt från Nådens rike. Spridda drag af Wäckelserna i Amerika15 
Her fortælles glimt fra vækkelsen i USA. 1. En datter af katolske forældre kom i en protestantisk 
søndagsskole, mens forældrene var ikke troende. Da faderen blev urolig for sin sjæl, bad han og 
hans hustru datteren bede for dem og læse i Bibelen for dem. Forældrene kom til tro. Dernæst 
fortælles om en sømand, der kom til tro. Til sidst fortælles om en mand, der var stærk modstander 
af kristendommen. Da hans datter kom til tro, blev hun bortvist fra hjemmet. Så blev faderen syg og
sendte bud efter datteren, hun kom hjem sin far, der kom til tro.

 Förbönens kraft16 
Her fortælles, hvordan en prædikant bad for en syg pige, og hun blev helbredt

 Epistelen till de Romare. Cap. 1, 8-1717 
Rosenius udlægger vers for vers. Rosenius betonede, at Paulus takkede Gud for de kristne i Rom. 
Han takkede ikke mennesker. Rosenius udfoldede, hvordan Paulus håbede på at møde menigheden i
Rom og især for at dele en åndelig gave med dem. Rosenius udfoldede så, at Paulus skyldte både 
grækere og barbarer evangeliet. og at han ikke skammede sig ved evangeliet.

 Hur blir oss då?
Rosenius publicerede sangen Hur blir oss då?18 med syv vers. Af C.B. efter C.J. P. Spitta. Spitta 
blev født den 1. august 1801 i  Hannover. Faderen var bogholder og fransk sproglærer og moderen 
var en døbt jøde. Spitta var fra barn gudfrygtig, og da han begyndte at studere teologi i Göttingen, 
følte han sig afvist af den rationalisme, han mødte på universitetet. Luthers skrifter hjalp ham til den
rette forståelse af forholdet mellem tro og gerninger. Spitta var en flittigt præst, der tillige 
etablerede både en missionsforening og en sammenslutning til fremme af afholdssagen. I 1847 blev 
han superintendent i Wittingen, 1853 i Peine og fra juli 1859 i Burgdorf. 1855 blev han hædret af 
universitetet i Göttingen med den teologiske doktorgrad. Allerede som barn skrev han digte, og fra 
1824 skrev han åndelige sange. Spittas sangsamling "Psalter und Harfe" udkom i to dele 1833 og 
1843. I samlingen fra 1833 står Wie wird uns sein, wenn endlich nach dem Schweren, der i Pietisten
nr. 4 i 1860 står som Hur blir oss da. når Gud oss ändtligt låter. Sangen kom med i Ahnfelts 
Sangbogs 11. hefte som nr. 169 (syv vers) uden forfatterangivelse. Den blev af Wadström indført i 
Pilgrimsharpan 1861 og i 1862 i den reviderede og udvidede andra upplagan som nr. 195 med de 
samme vers som i Pietisten. Wadström har under salmen sat signaturen C. R-g. I senere udgaver af 
Ahnfelts Sangbog fx i LM og ELM står C. Rogberg som forfatter  I Bibeltrogna Vänners Sangbok 

14 Luther, Detta löfte gäller alla. Företal till Bibeln, 112-113; "Fortalerne til de bibelske skrifter" i Luthers Skrifter i 
Udvalg III, G.E.C. Gad, 1964, 177-178; W.A. DB VII, 420-421.
15 Pietisten nr. 3, 1860, 45-48.
16 Pietisten nr. 3, 1860, 48.
17 Pietisten nr. 4, 1860, 49-63.
18 Pietisten nr. 4, 1860, 63-64.
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1937 nr. 466 (syv vers) står C. Rogberg som forfatter. I Ahnfelts Sangbog, Strandhem Örkelljunga, 
1967 nr. 169 står som forfattere C. J. P. Spitta og C. Rogberg. I fortegnelserne over  navne på 
forfattere og oversættere står, at C. Rogberg er ukendt. I BV's sangbog Lova Herren står sangen 
også med Spitta som forfatter, men der præsenteres som oversætter præstefruen Carolina Maria 
Ulrika Blixén- Rogberg (1834-1863). 

Epistelen till de Romare. Cap. 1, 18-3219 
Rosenius understreger, at nu begynder tredje afdeling af dette kapitel, hvor apostelen påviser, at alle
mennesker er under synd. Derpå uddyber Rosenius indholdet af begrebet Guds vrede. Også 
hedningerne har så megen erkendelse af Gud, at de er uden undskyldning. Rosenius udfoldede så 
følgerne af at forkaste den levende Gud.

 Guds frid på Sinai. Lagen är fullgjord20 
En ung mand fra Stockholm var på rejse i Mellemøsten og fik også lejlighed til at bestige Sinai 
bjerg. Han reflekterer over loven fra Sinai og Kristi gerning Langfredag og dens betydning.

 De wigtiga il-buden21 
En engelsk soldat i Indien lå for døden. Han kendte ikke Gud. Han telegraferede så til en kristen 
160 mil borte. De korresponderede sammen, og resultatet blev, at soldaten fik fred med Gud, inden 
han døde. 

 Epistelen till de Romare. Andra Capitlet22 
Rosenius skrev så, at efter at apostelen i det første kapitel havde beskrevet hedningernes situation, 
talte han i dette andet kapitel om jøderne og viste, at de, som havde en sådan kundskab om 
sandheden, at de dømte og fordømte andre, de måtte i desto højere grad være uden undskyldning, da
de øvede de samme synder, som de fordømte. Rosenius pointerede så, at Paulus i sidste del af 
kapitlet, vers 17-29, ved at betone jødernes synder viste, at de ydre fordele, som de nød, ikke 
befriede dem fra deres dom.

Wäckelserna i Skottland23 
Med Evangelical Christendom som kilde berettes om den skotske vækkelse, der begyndte i 1840 og 
stadig fortsatte, og som resulterede i regelmæssige bedemøder og overfyldte kirker. 

19 Pietisten nr. 5, 1860, 65-79.
20 Pietisten nr. 5, 1860, 79-80.
21 Pietisten nr. 5, 1860, 80.
22 Pietisten nr. 6, 1860, 81-95.
23 Pietisten nr. 6, 1860, 95.
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 Du har ännu en Fader i himmelen24 
Rosenius fastslår, at hvordan du end er, så er du barn af din himmelske far, og selv om du er faldet 
dybt, så er Jesus død og opstanden for dig. I forlængelse af den undervisning bringer Rosenius et 
citat af Bogatzky25 fra hans bog Guds Fadershjerta.

 Epistelen till de Romare. Cap. 2, 11-2426 
Rosenius siger, at efter at apostelen i det foregående på det skarpeste har angrebet jøderne og påvist,
at de, som havde et sådant lys og dog gjorde de samme synder, som de fordømte hos andre, de var 
de mest strafskyldige over for Guds retfærdige dom. Rosenius siger, at så fremlægger apostelen 
yderligere nogle grunde for, at jøderne burde forstå dette, og han gendriver fuldstændigt jødernes 
falske indbildninger om en særlig nåde og skånsel i Guds dom. Dette håb grundede jøderne på deres
ydre fortrin, at de var Abrahams børn, Guds pagtsfolk, og at de havde Guds ord m.m. Rosenius 
slutter sin gennemgang med at understrege, at hvad apostelen har sagt om jøderne, kan tillæmpes på
de fleste navnkristne, især på de skriftkyndige og lærerne iblandt dem.

 Hwarföre befriar ej Herren på en gång sina trogna från deras skröpligheter?27 
Rosenius skrev, at forfatteren til denne lille artikel var Aug. Rochat, som Rosenius omtalte som en 
Guds mand i Schweiz.

 Epistelen till de Romare. Cap. 2,25-29. Cap. 3,1-428

 Her gav Rosenius en grundig fremstilling af omskærelsen. Omskærelsen gavner, hvis man holder 
loven. Hans konklusion var, at der var to åndelige riger. Et lovrige og et nåderige. Derefter 
behandlede han de første vers i kapitel tre. Han understregede, at jøderne havde mange fortrin. Men 
de havde kun en ting at gøre: At give Gud ret i hans domme og vende sig til nådestolen.

 Herren kommer de swaga till hjelp29 
Her fortælles lidt om klarhed over, hvem man skal gifte sig med.

24 Pietisten nr. 6, 1860, 96.
25 Carl Heinrich von Bogatzky (1690-1774) drev juridiske og teologiske studier ved universitetet i Halle, som han 
grundet sygdom ikke fik fuldført. Han var discipel og en stor beundrer af Francke. Han udøvede en stor og 
betydningsfuld sjælesørgervirksomhed især iblandt adskillige adelige familier i Schlesien. Efter ophold hos forskellige 
adelige familier slog han sig ned som gæst i vajsenhuset i Halle, hvor han holdt opbyggelsesmøder for studenterne og 
forfattede en lang række opbyggelige skrifter og og salmer og også skrev en selvbiografi. Selvbiografien giver 
værdifulde bidrag til forståelsen af den senere pietisme og et indblik i livet i de fromme kredse på den tid. Hans 
udgangspunkt er hans egne indre erfaringer og hans sigte er den enkeltes opbyggelse. Rosenius' brug af Bogatzky er 
ikke særlig omfttende, men han inddrager ham i følgende årgange af Pietisten: 1849, 1856 og 1858. 
26 Pietisten nr. 7, 1860, 97-110.
27 Pietisten nr. 7, 1860, 110-112.
28 Pietisten nr. 8, 1860, 113-127.
29 Pietisten nr. 8, 1860, 127-128.
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 "Rik eller salig?"30 
En kristeligt interesseret ung mand drømte, at han fik spørgsmålet: "Vil du være rig eller salig?" 
Han svar var salig. Han blev aldrig rig. I forlængelse heraf bringer Rosenius et citat af Prætorius og 
et af Augustin.

 Epistelen till de Romare. Cap. 3, 5-1831 
Med henvisninger til Skriften gav Rosenius en kort sammenfatning af, hvad der tidligere var blevet 
sagt om alle menneskers fortabte stilling under synden, og at ingen derfor kan blive retfærdig ved 
loven. Rosenius henviser til Melanchthons undervisning om arvesynden i Apologien, der var en 
uddybning af det, han allerede havde  beskrevet i Confessio Augustana artikel to. Til sidst 
konkluderede Rosenius sin fremstilling ved at citere Rom 3, 18: "Gudsfrygt har de ikke for øje".

 "Af budordet fick synden lif"32  
Her fortælles en historie fra et udenlandsk blad om en soldat, der blev kærligt modtaget af en 
troende bogbinder og hans troende tjenestepige. Deres kærlighed og kristne vidnesbyrd blev 
modtaget med stigende afvisning af soldaten. Til sidst ville soldaten myrde dem, men deres fortsatte
kærlighed overvandt soldaten, og Helligånden skabte troen i ham.

"Min kraft warder uti swaghet fullbordad"33 
Her bringes et citat af Aug. Rochat fra hans til svensk oversatte bog Evangeliskt Wittnesbörd. I 
Pietisten nr. 7 i 1860 var der allerede bragt et stykke af ham. 

Register til Pietisten34

Rosenius gav den meddelelse, at Pietisten havde vedhæftet et bilag med et register til alle artikler i 
de første 18. årgange. Samtidig blev det oplyst, at takket være omtrykning af nogle numre af 
Pietisten, var alle årgange nu tilgængelige.

Epistelen till de Romare. Cap. 3, 19-2035 
Her gav Rosenius en minutiøs gennemgang af de to vers, hvor han inddrager et citat af Luther. 
Rosenius introducerer med at beskrive, hvordan nogle mener, at visse fromme mennesker ikke 
grundlæggende er ramt af arvesynden. Om det siger Rosenius, at det er en helt forkert opfattelse, 
som han så bruger Luther til at underbygge.36 Derefter udfolder Rosenius, hvordan syndserkendelse 
kommer ved loven. Det sker på to måder. Først ved at loven vender sig til vor samvittighed, stiller 

30 Pietisten nr. 8, 1860, 128.
31 Pietisten nr. 9, 1860, 129-141.
32 Pietisten nr. 9, 1860, 142.
33 Pietisten nr. 9, 1860, 143-144.
34 Pietisten nr. 9, 1860, 144.
35 Pietisten nr. 10, 1860, 145-154.
36 Kilden ikke fundet.

6



os over for Guds hellige bud og krav og får os til at overveje, hvorvidt vi har været og gjort det, som
Guds hellige bud kræver. Ved at sammenligne Guds bud og vort væsen kan vi vågne op af vor søvn 
og indse, at vi ikke alene er skyldige, men også dømt til døden som vi er. Nu ser vi vore mest 
fremtrædende gerningssynder, men vi har endnu ikke fået en dybere erkendelse af syndens magt 
over os. Denne dybere syndserkendelse får vi først, når vi et stykke tid alvorligt har forsøgt at 
opfylde Herrens bud, at modstå og aflægge alle synder og i alle ting gøre, hvad Gud elsker.

"I ingen annan är salighet"37 
Her fortælles om en ung kristen mand, der ankommet til London, går ind i en unitarkirke, som han 
troede var en evangelisk kirke. Da prædikanten ikke taler om Jesus, men vore gerninger, rejser den 
unge mand sig og siger, at der er kun frelse i Jesu navn. Gennem dette vidnesbyrd skabes en slags 
vækkelse, hvor flere får fred med Gud.

 Hvad nytta har jag af allt det Guds ord, jag läser och hörer?38 
En ung mand klagede over, at han hørte så meget Guds ord, men han kunne kun beholde lidt af det. 
Den ældre mand gav nogle eksempler for at vise, at Guds ord gør sin gerning, når vi holder os til 
det.

Anmälan39 
Her gives praktiske oplysninger om abonnement på Pietisten.

 Epistelen till de Romare. Cap. 3, 21-2240 
Rosenius indleder med, at her begynder nu tredje del af kapitlet, hvorefter han udfolder 
retfærdiggørelseslæren både sprogligt ud fra den græske grundtekst og det dogmatiske indhold. 
Rosenius forklarer indholdet, at retfærdigheden fra Gud har Gud selv tilvejebragt gennem sin søn på
samme måde, som han skabte verden gennem sin søn. Rosenius fortsætter, at denne retfærdigheds 
art og natur består af to dele: 1. Den er en opfyldelse af alle lovens bud. 2. Den er en 
stedfortrædende lidelse af al den straf, som loven idømmer syndere. Til sidst skriver Rosenius, at 
tekstens ord "utan lag" træffende er oversat af Luther med "utan lagens tillhjelp".

Anmälan41

Rosenius gav en række praktiske oplysninger vedrørende abonnementstegning

37 Pietisten nr. 10, 1860, 154-159.
38 Pietisten nr. 10, 1860, 159-160.
39 Pietisten nr. 10, 1860, 160.
40 Pietisten nr. 11, 1860, 161-176.
41 Pietisten nr. 11, 1860, 176.
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 Epistelen till de Romare. Cap. 3, 23-3142 
Rosenius udfolder frelsens grundvold, idet han her ligesom også flere andre steder i fodnoter gør 
opmærksom på, hvordan den græske grundtekst bedst forstås. Rosenius inddrager en lignelse af 
doktor Chalmers til at forklare teksten. Rosenius understreger, at forskellige evangeliske kirker er 
enige om læren retfærdiggørelse af tro. Det dokumenterer han ved i fodnoter at henvise til 
forskellige bekendelsesskrifter; derefter inddrager Rosenius bibelforklaringer og prædikener af 
Luther med kildeangivelse43, ligesom han inddrager Apologiens tale om retfærdiggørelse. Rosenius 
understreger til sidst, at troens prædiken ikke sætter loven ud af kraft, så mennesker kan foragte 
loven og gode gerninger.

Bihang till Pietisten. Slutord44 
Her gives en slags årsrapport med mange glæder. Til sidst opfordres til opslutning om den fælles 
bedeuge i januar. Som indledning gives praktiske oplysninger om især abonnement på Pietisten.

 Register öfwer de smärre artiklarne i Pietisten 186045 

Rosenius som redaktør af Pietisten 1860
I denne årgang gav Rosenius en grundig forklaring til Rom 1,1-3,31, hvor han både var optaget af at
give gode oversigter over de enkelte tekstdele og samtidig forklare de forskellige centrale ord og 
begreber, som Paulus bruger. I denne årgang var det primært begreberne Guds vrede, synd, lov og 
en begyndende forklaring af retfærdiggørelse. Også i disse numre med teologisk prægede artikler 
bragte Rosenius tillige opbyggelige historier og en åndelig sang.

Pietisten 20. årg. 1861

Epistelen till de Romare. Fjerde Capitlet + twenne tillägg46 
Rosenius giver et overblik over dette kapitel, hvis hovedindhold er Abrahams eksempel af 
retfærdiggørelse ved tro. Rosenius fastslår, at først viser apostelen, at Abraham var retfærdiggjort på
den måde, at hans tro på Guds løfte blev regnet ham til retfærdighed. For det andet viser apostelen, 
at Abraham var retfærdiggjort ved tro før sin omskærelse til bevis på, at nåden og retfærdiggørelsen
ikke afhænger af lov-pagten. For det tredje beskriver apostelen troens art og væsen med Abrahams 
tro som eksempel. Abrahams tro prises højt og fremstilles som et forbillede for os. Man kan sige, at 
Rosenius giver en dogmatisk fremstilling af retfærdiggørelse af tro med inddragelse uden 
kildeangivelse af Luther.47 For nærmere at forklare sin fremstilling af retfærdiggørelsen bringer 
Rosenius det, han kalder Twenne tillägg 1. Om Jakobs anvendelse af Abrahams eksempel. Rosenius

42 Pietisten nr. 12, 1860, 177-192.
43 Martin Luther, Herrens Jesu Kristi Afskedstal (Stockholm: Bibeltrogna Vänner, 1918), 543-559; Martin Luther, Jesu
afskedstale II (Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening, 2016), 226-239; W.A. 46, 43-46; Luthers prædiken over 
Matt 23, 34-39 til Anden Juledag, Sankt Stefans dag i Luthers Kyrko-Postilla, 101-108; Luther, Kirkepostillen I, 
Vinterdelen,193-200;  Luthers prædiken over Matt 9,1-8 til 19. søndag efter Trinitatis i Luthers Kyrko-Postilla, 
Sommar-Delen, 299-304; Luther, Kirkepostillen II, Sommerdelen, 579-586.
44 Pietisten nr. 12, 1860, 193-194.
45 Pietisten nr. 12, 1860, 194.
46 Pietisten nr. 1, 1861, 1-15.
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viser, at ret forstået modsiger Paulus og Jakob ikke hinanden. 2. Om Paulus med ordene uden 
lovens gerninger alene mener ceremonial-loven? Her underviser Rosenius om, at loven består af 
den moralske, den ceremonielle og den borgerlige lov. Retfærdiggørelse af tro uden lovens 
gerninger betegner alle lovens dele.  

Förnöjsamhets-medel. Hwad är olycka?48 
Fra sydstaterne i USA fortælles, hvordan nogle mennesker drøftede, hvad ulykke var. En mor 
fortalte så, hvordan hun var blevet lykkelig og havde fået dejlige børn. Så kom en 
stormflod/sunami, hvor hun mistede sin mand og børn undtagen den mindste. Hun arbejdede for at 
forsørge og opdrage ham. Han kom i dårligt selskab og endte som en morder, der blev henrettet. 
Her var et menneske ramt af ulykke.
  

 Epistelen till de Romare. Cap. 4, 4-849 
Rosenius understreger den store hovedsandhed, at den, der vil opnå frelsen ved lovgerninger, mister
den. Men den, der tror på Ham, som retfærdiggør den ugudelige, får frelsen. Derefter giver han en 
grundig vers for vers gennemgang og inddrager Luther uden kildeangivelse.50 Dernæst inddrager 
Rosenius Den Augsburgske Bekendelses Apologi om arvesynden. Så giver han i en større fodnote 
en udfoldelse af indholdet af retfærdiggørelse. Det betyder ikke, at man i sig selv bliver gjort 
retfærdig, så man bliver syndfri. Man bliver dømt eller erklæret retfærdig i kraft af, hvad en anden 
nemlig Kristus har gjort stedfortrædende for en.

 "Håll uppå i tid och i otid"51 
Her fortælles hvordan den skotske prædikant dr. Chalmers var underholdende i et selskab. Pludselig
døde en i selskabet. Chalmers52 beklagede da, at han ikke havde benyttet aftenen mere opbyggeligt.

47 Luthers prædiken på Johannes Døbers Dag over Luk 1,57-80 i Luther, Huspostilla oversat af S.G. Cavallin 
(Stockholm: F. & G. Beijers förlag, 1877) 622-633; Luther,  Huspostillen, oversat og tilrettelagt Finn B. Andersen 
(København: Books on Demand GmbH 2018), 565-574;  W.A. 52, 644-654.
48 Pietisten nr. 1, 1861, 15-16.
49 Pietisten nr. 2, 1861, 17-29.
50 mit wercken vmbgehet − Luthers bibel til Rom 4,4. Biblia 1544.
51 Pietisten nr. 2, 1861, 29.
52 Thomas Chalmers (1780-1847) ønskede allerede fra skoletiden at blive præst. Han studerede ved universitetet i St. 
Andrews, hvor han tog teologisk embedseksamen. Gennem Pascals "Tanker" og W. Wilberforces og Hannah Mores 
skrifter blev han påvirket af den evangeliske retning i England. I 1814 blev han præst i Glasgow. Den præstegerning 
åbnede hans øjne for kirkens åndelige forfald og den store fattigdom i byens store sogne. Han påbegyndte både et 
evangeliserende arbejde og en gennemtænkt plan for en stor diakonal indsats. Han blev i 1828 professor i teologi i 
Edinburgh, hvor han fik stor betydning for studenternes åndelige udvikling. Samtidig fik han stor betydning for den 
evangeliske retning. Han arbejdede aktivt for, at der blev indsamlet penge til bygning af nye kirker. I 1834-1843 blev 
der ført en kamp om præstevalget mellem de evangeliske og moderate i den skotske kirke, som reelt var en kamp 
mellem kirke og stat. Chalmers havde altid forsvaret den folkekirkelige ordning, men da han blev overbevist om, at en 
udtræden af folkekirken var uundgåelig, forberedte han dannelsen af Skotlands frie kirke. Da den blev grundlagt den 
18. maj 1843, blev han valgt til præsident for de udtrådtes forsamling. Han måtte da nedlægge sit embede ved 
Universitetet og blev forstander for frikirkens første  præsteskole, New College i Edinburgh. Han var en flittig 
opbyggelsesforfatter, der både udgav småskrifter og større opbyggelige skrifter, der udkom i 25 bind.

9



 "Warer nyktre och waker"53 
Rosenius underviser i, at det er i strid med Bibelen at lære, at mennesket er syndfrit.

Anmälan54 
P.A. Ahlberg55 meddeler, at han planlægger at udgive et blad kaldet Smålands Missions-Tidning. 
Bladet skal have Kristus i centrum og udgives i evangelisk luthersk ånd og orientere om den 
åndelige situation både blandt børn og voksne.

Epistelen till de Romare. Cap. 4, 9-1756 
Rosenius giver en vers til vers udlægning.  Derefter uddyber han sin undervisning om omskærelsen 
og den rette sakramente lære med en henvisning til Den Augsburgske Bekendelses Apologi, artikel 
syv og til Luthers skrift Om kirkens babyloniske fangenskab.57 Dernæst citerer Rosenius igen Luther
uden kildeangivelse, men det er en fortsat inddragelse af skriftet Om kirkens babyloniske 
fangenskab. Denne gang om dåben, hvor essensen af dette citat er den kendte sætning Ikke 
sakramentet, men troen på sakramentet retfærdiggør. Derefter citerer Rosenius igen Luther uden 
kildeangivelse. Rosenius introducerer med at understrege, at det er et hovedanliggende i Den 
Hellige Skrift at skelne ret mellem lov og evangelium, som vi bør lægge os nøje på sinde. Rosenius 
bruger Luther til at understrege dette budskab.58 
  Når Rosenius behandler begrebet Guds vrede henviser han i en note både til Friedrich Adolf 
Philippi (1809-1882),59 Melanchthon og Müller, inden han giver sin egen forståelse af begrebet. 
Dernæst citerer Rosenius  Luther uden kilde.60 Derefter citerer Rosenius Melanchthon.61 Til sidst 
citerer Rosenius Luther med kilde.62 Rosenius konkluderer, at ligesom Abraham troede på en 
almægtig Gud, der kan gøre alting, kaldes vi til at tro på den samme almægtige Gud.

53 Pietisten nr. 2, 1861, 30-32.
54 Pietisten nr. 2, 1861, 32.
55 Præsten Per August Ahlberg (1823-1887) oprettede i Kristdala i Småland en skole til uddannelse af kolportører. Han 
flyttede senere skolen til Kristdala i Småland, hvor den fik navnt Ahlsborg. I 1875 blev Ahlberg kaldet til prædikant i 
Örebro Evangelisk-lutherske missionsforening. Da skolen i Vetlanda blev nedlagt, oprettede han en tilsvarende 
uddannelsesskole i Örebro, som fungerede til hans død.
56 Pietisten nr. 3, 1861, 33-47.
57 Svenska Kyrkans Bekännelsesskrifter, 174-184; De Lutherske Bekendelsesskrifter. Konkordiebogen, 88-94; Sämtl. 
W. XIX, 76, der henviser til Om kirkens babyloniske fangenskab fra 1520 i Martin Luther Skrifter i Udvalg. Credo 
1982,17-151; W.A. 6, 497-573.
58 Salme 117, 1530, Luthers Folkebibliotek s. 38; W.A. 31 I, 246.
59 Philippi var af jødisk slægt; efter at være blevet døbt i 1829 helligede han sig teologiske og filosofiske studier og 
blev professor i systematisk teologi. Hans hovedværker: En kommentar til Romerbrevet i tre bind, 1. udgave 1848f., og 
"Kirchliche Glaubenslehre" i seks bind, 1. udgave 1854f. Philippi er kendt som en luthersk teolog, der lagde stor vægt 
på både Bibelen og den lutherske bekendelse.
60 Luther, Stora Galaterbrevs Kommentaren, ny svensk tolkning jämte inledning av Martin Lindström (Stockholm: 
Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag, 1954), 21; Luther, Store Galaterbrevskommentar I, Credo 1981, 35; 
W.A. 40 I, 47.
61 Udlægning af Rom 4,16: Philip Melanchthon, Commentary on Romans. Saint Louis: Concordia Publishing House,   
1992, 114-115; CR (Corpus Reformatorum) 15, 898.
62 Sämtl. W. VIII, 314, som henviser til Joh 15. Det drejer sig om en række fortløbende prædikener over Joh 14-16. De
udkom ikke samlet på Luthers tid, men i to bind: Joh 14-15 og Joh 16. Det er skrifterne “Das 14. und 15. Kapitel St. 
Johannis gepredigt und ausgelegt” i 1538. W.A. 45, 465-733 og “Das 16. Kapitel St. Johannis gepredigt und ausgelegt” 
i 1538. W.A. 46, 1-111. De er under titlen Jesu afskedstale. Luthers prædikener over Joh 14-16. 1. del: Joh 14; 2. del: 
Joh 15-16 udgivet af Luthersk Missions Bibelskoles Elevforenings Forlag 2015 og 2016. Allerede i 1918 udgav 
Bibeltrogna Vänner Dr. Martin Luther: Herrens Jesu Kristi Afskedstal.
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 Goda, tänkwärda yttranden63 
Her bringes markante, men anonyme ytringer . De efterfølges af en annoncering af en pastor 
Hammer i Norrköping, der planlægger at udgive en postille over den nye tekstrække.

 Epistelen till de Romare. Cap. 4,18-2564 
 Rosenius fortsætter vers til vers udlægningen. Derefter inddrager han Bengel65 (1687-1752).66 
Dernæst inddrager han i en kommentar til Rom 4,18  Meyer, Philippi og Luther i en fodnote.67 
Rosenius beskrev så, hvordan Abraham tog sin fornuft til fange i troens lydighed mod det, Gud 
havde sagt. Dette underbyggede han ved at inddrage Luther uden kilde.68 Derefter citeres Luther 
med kilde.69 Dernæst inddrages Luther med henvisning til De Schmalkaldiske Artikler.70 Rosenius 
konkluderer, at den synder, som søger sin sjæls frelse, i Guds Ord finder alt, hvad han har brug for 
til liv og salighed.

 "Straffet lärer att gifwa akt på orden"71 
Det er historien om en dreng, der lærer mange bibelvers i skolen, men han udvikler sig til en 
utilpasset dreng, der udvises fra den ene skole efter anden anden. Han indkaldes som soldat og 
kommer i krig og bliver såret. Foran en operation møder han en kristen læge, der tager 
udgangspunkt i de skriftsteder, han havde lært som barn. Det fører til hans omvendelse og nye liv.
 

63 Pietisten nr. 3, 1861, 48.
64 Pietisten nr. 4, 1861, 49-61.
65 Johann Albrecht Bengel (1687-1752) var født ved Stuttgart, studerede teologi i Göttingen, hvor han under studier af 
Speners og Franckes skrifter blev klart påvirket af pietismen. Bengel virkede som præst, teologisk forsker og 
bibeludlægger, hvor han overalt fik stor betydning ved sin store flid, dygtighed og sit kærlige væsen. I 1742 udkom 
første gang hans berømte Gnomon Novi Testamenti (Fortolker af Det Nye Testamente), som var en ypperlig og 
åndsbåren kort latinsk kommentar til Det Nye Testamente, der udmærker sig ved sine sunde eksegetiske principper, den
glimrende præcision i udtrykket, den dybe indlevelse i Skriftens ord og ånd og de mange fine enkeltbemærkninger. 
Dette værk er blevet genoptrykt mange gange.
66 Gnomon Novi Testamenti s. 614 oder Zeiger des Neuen Testamentes, eine Auslegung desselben in fortlaufenden 
Anmerkungen: in deutscher Sprache herausgegeben von C.F. Werner. 2; jævnfør Philippi, Commentar über den Brief 
Pauli an die Römer 1848, s.132, hvor det er Chrysostomos, der har citatet.
67 Heinrich August Wilhelm Meyer (1800-1873), født i Gotha, studerede i Jena, blev 1831 præst i Harste ved 
Göttingen, 1837 superintendent i Hoya, 1841 slotspræst, superintendent og konsistorialråd. Meyer er forfatter og 
udgiver af et meget udbredt bibelværk, der i 1832 begyndte at udkomme med kommentarer til de tre første evangelier. 
Senere kom hans Kritisch-exegetisches Handbuch über den Romerbrief, som Rosenius synes at have brugt; Philippi, 
Commentar über den Brief Pauli an die Römer 1848, s.132; Luther Bibel, "Die Gantze Heilige Schrifft". Der komplette 
originaltext von 1545 in modernem Schriftbild. Band 2, s. 2275-2276. 
68 Luther, Stora Galaterbrevs Kommentaren 1954, 196; Luther, Store Galaterbrevskommentar 1981 I, 307-308;  W.A. 
40 I, 362-363.
69 Sämtl. W. VIII, 1426, som henviser til “Vier Predigten. Von der Toten Auferstehung und letzten Posaunen Gottes (1 
Kor. 15,35-57) 1544-1545. Zusammengebracht durch M.A. Poach 1564. W.A. 49, 395-415.422-441.727-746.761-780; 
jf. Lutheri Kyrko-Postilla Tredje Delen, 260-404; Luther, Första Korintierbrevets femtonde kapitel. Utlagt och 
förklarat. Bibeltrogna Vänners Förlag, 1934.
70 De Schmalkaldiske Artikler  Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirke. 5., durchgesehene 
Auflage. Göttingen, 1963, 405-468; Svenska Kyrkans Bekännelsesskrifter. Verbum 2015, 309-338; De evangelisk-
lutherske Bekendelsesskrifter. Konkordiebogen. København 2018, 165-184; W.A. 50, 192-254.
71 Pietisten nr. 4, 1861, 61-63.
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  En sällsam omwändelse-historia. Auktionen72 
Et eksempel på en vækkelsesprædikant, der i et øjeblik kan håndtere en situation til stor velsignelse.

Anmälan73 
Reklame for gode bøger især af Rosenius.

 Femte Capitlet74 
Rosenius begynder med en oversigt over kapitlet. Derefter uddyber han begrebet "fred med Gud" i 
en fodnote med henvisning til Olshausen, Meyer og Philippi.75 Dernæst fastslår han, at den første 
store betydning af, at vi er retfærdiggjort af tro, er, at vi har fred med Gud. Rosenius skriver, at vi 
mennesker ofte forbinder fred med Gud med den indre fred eller samvittighedsro. Men det vigtigste 
er, at der er oprettet et nyt fredsforhold mellem Gud og det menneske, der har fået fred med Gud, 
nemlig at den Guds vrede, der hviler over den, som ikke tror på Guds søn, er ophævet. 
Den, der har fred med Gud, lever i håbet om en evig herlighed hos Gud. Derpå inddrages 
Konkordieformelen.76

 Huru skall jag komma till himmelen77 
Her forklares, at vi kan komme i himlen, fordi Gud er kommet til os på jorden.

Epistelen till de Romare. Cap. 5, 3-578 
Først inddrages Prætorius. Derpå Luther uden kilde.79 Så Luther igen.80 Rosenius understreger, at når
vi er retfærdiggjort af tro, er vi salige, da er hele livets mål vundet og alting godt for tid og evighed. 
Vi er Guds salige børn og arvinger til himmelen. Ud fra denne overordnede beskrivelse giver 
Rosenius hjælp til at forstå betydningen af de enkelte ord i Rom 5, 3-5 og de enkelte sætninger. 
Rosenius forklarer fx, at begrebet "Guds kærlighed" ud fra det græske sprog dels kan betyde den 
kærlighed, hvormed Gud elsker os, og dels den kærlighed, hvormed vi elsker Gud. Han påviser så, 
hvordan vi med den viden bedst forstår den tekst, han gennemgår.
.

72 Pietisten nr. 4, 1861, 63-64.
73 Pietisten nr. 4, 1861, 64.
74 Pietisten nr. 5, 1861, 65-80.
75 Hermann Olshausen (1796-1839), tysk teolog, professor i Königsberg og Erlangen; blandt hans skrifter må nævnes 
hans forsvar for de fire evangeliers ægthed (1823) og hans i mange henseender  fortræffelige kommentar til Det Ny 
Tesamentes skrifter (1830 f.).
76 Solida Declaratio, Konkordieformlen § 4. Om gode gerninger i Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen
Kirke. 5. durchgesehene Auflage. Göttingen, 1963, 936-950; Svenska Kyrkans Bekännelsesskrifter. Verbum 2015, 511-
513; De evangelisk-lutherske Bekendelsesskrifter. Konkordiebogen. København 2018, 288-290.
77 Pietisten nr. 5, 1861, 80.
78 Pietisten nr. 6, 1861, 81-92.
79 Til Anton Lauterbach i Pirna, 10. marts 1542; W.A. Br. 10, 3-5.
80 Sämtl. W. IV, 559, der henviser til Luthers forelæsning over Salme 5,12. Anden Salmeforelæsning 1519-1521. 
Zweite Psalmenvorlesung: Operationes in Psalmos. W.A. 5, 19-673.  
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Gud skall wisa mig Wägen81 
En beretning om en troende familie blandt grove minearbejdere. Forældrene dør. Drengen bliver et 
vidnesbyrd, men dør ung. Det ord, han ofte udtalte, var: "Gud vil vise vejen".

 Ett kraftigt medel mot ofördragsamhet och missbelåtenhet82 
Her fortælles hvordan en far, da datteren skulle giftes, bad sin datter, om hun hver dag ville bede 
Gud om at vise hende sine synder. Da han besøgte hende, så han, at hun var ked af det. Han sagde 
blot: Du har ikke bedt Gud om at vise dig dine synder. Da hun gjorde det, fik hun et bedre forhold 
til sin mand, og det førte til hans omvendelse.

Goda, minneswärda yttranden83 
Gode ord, men intet af Luther.

Epistelen till de Romare. Cap. 5, 6-1084 
I begyndelsen citerer Rosenius Luther.85 Så citerer han igen Luther.86 Derefter citerer han atter 
Luther.87 Rosenius understreger i kommentaren til disse vers, at de troendes håb til Guds herlighed 
ikke kan blive til skamme, da det hviler på storheden og urokkeligheden i den Guds kærlighed, som 
han viste i Kristi forsoningsdød. Rosenius peger på, at Kristus led døden for os mennesker, da vi 
endnu var ugudelige. Men når Gud viser sin kærlighed mod os, ved at Kristus døde for os, da vi 
endnu var syndere, så vil Gud meget mere, efter at vi er blevet retfærdiggjort ved Kristi blod, frelse 
os fra sin vrede. Her som flere andre steder bruger Rosenius Luther til at underbygge sin egen 
fortolkning.

Epistelen till de Romare. Cap. 5:11-1488 
Midt i artiklen citerer Rosenius Luther med kilde.89 Derefter citeres Luther uden kilde.90

I begyndelsen af artiklen betoner Rosenius, at med Rom 5,11 afslutter apostelen den tankegang, der 
begyndte med Rom 5,1. Højdepunktet er, at Gud er vor ven og Fader og dermed følger al tryghed 

81 Pietisten nr. 6, 1861, 92-95.
82 Pietisten nr. 6, 1861, 95-96.
83 Pietisten nr. 6, 1861, 96.
84 Pietisten nr. 6, 1861, 97-112.
85 Det er vers 2 i Luthers salme Nu fryde sig hver kristen mand  i Den Danske Salmebog nr 487; vers 2 i Var man må 
nu väl glädja sig, som er nr. 345 i Den svenska Psalmboken antagen av  kyrkomötet år 1986.
86 Luther, Stora Galaterbrevs Kommentaren 1954, 43 [forklaring over Gal 1,4]; Luther, Store Galaterbrevskommentar 
1981 I, 69; W.A. 40 I, 88.
87 Luthers første passionsprædiken, der var over Rom 5, 8-11 og med temaet "Om Kristi lidelses rette brug" i Luther, 
Huspostillen 2018, 172-178 [den ældste danske oversættelse var af Peder Tidemand udgivet i 1564, som Rosenius 
måske har kendt]; W.A. 52, 226-236.
88 Pietisten nr. 8, 1861, 113-126.
89 Sämtl. W. III, 90, der henviser til Luther, Udførlige Udlæggelse af første Mosebog, 1 Mos 2, 15-17, 143-154;  
Luther, Første Mosebog I, 1 Mos 2, 15-17, 59-60; W.A. 42.
90 Luthers prædiken over Luk 11, 27-28 til tredje søndag i fasten i Lutheri Kyrko-Postilla, Tredje Delen, 232-239; 
W.A. 17 II, 280-289; jvf. Luthers prædiken over Luk 11, 14-28 til 3. søndag i fasten i Luther, Kirkepostillen I, 
Vinterdelen, 479-484.
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og salighed. Rosenius skriver så, at med Rom 5, 12-19 kommer vi til anden del af kapitel fem. Her 
betoner Rosenius, at ligesom synden, døden og fordømmelsen er kommet over alle mennesker ved 
et menneske, sådan vil også nåden, retfærdigheden og livet komme ved en, nemlig vor Herre Jesus 
Kristus.

 "Jag lägger dina fiender till din fotopall"91 
Dette er en beretning fra Nordamerika om tre unge mænd, der havde fået en kristen opdragelse, men
havde vendt Gud ryggen. De optrådte provokerende foran et kristent vækkelsesarrangement, men 
fik bagefter dårlig samvittighed og gik til prædikanten og bekendte deres synder. Det førte til deres 
omvendelse, og siden blev de prædikanter.

 Minneswärda yttranden af åtskillige Guds män92 
Af disse gode ytringer er ingen af Luther.

Epistelen till de Romare. Cap. 5, 15-1793 
Først bringer Rosenius et citat af Starke uden kilde.94 Dernæst bringer han, det han kalder en mere 
fri oversættelse af Rom 5, 16 af Luther.  Luther95 er næppe enig med Rosenius i, at det er er fri 
omskrivning. Luther mener sikkert, at det er en oversættelse til rigtig tysk. Rosenius udfolder, at når
et menneske af egen bitter erfaring mærkerne følgerne af Adams syndefald på sig selv, så er det 
glædelige budskab, at de velsignede følger af Jesu frelsergerning er langt mere omfattende 
og .overvældende. 

 Epistelen till de Romare. Cap. 5, 18-2196 
Midt i artiklen citerer Rosenius Luther.97 Derefter fortsætter Rosenius med at citere Luthers Store 
Galaterbrevskommentar.98 Til sidst citeres Luther uden kilde.99 Rosenius understreger, at i disse vers
fremstiller Paulus den store sammenligning af Adam og Kristus. Rosenius udfolder så meget 
grundigt konsekvenserne af Adams syndefald. Synden og døden er kommet ved Adam. Endnu 

91 Pietisten nr. 8, 1861, 126-127.
92 Pietisten nr. 8, 1861, 128.
93 Pietisten nr. 9, 1861, 129-144.
94 Johann Friedrich Starck (1680-1756) var en tysk luthersk præst, der blev påvirket af pietismen. Starck var præst ved 
Fattig- og Vaisenhuset i Frankfurt a. M., hvor han i 30 år holdt bibelmøder i Speners ånd. Starck var meget respekteret 
for sin troværdige forkyndelse og sit flittige forfatterskab.
95 I Martin Luther, Bibel. Die gantze Heilige Schrifft. Der komplette originaltext von 1545 in modernem Schriftbild. 
Band 2, 2277.
96 Pietisten nr. 10, 1861, 145-159.
97 Sämtl. W. XII, 1339, der henviser til en prædiken af Luther på tredje søndag i advent over Matt 11, 2-10. 1521. W.A.
7, 500-511. Latinsk Adventspostil 1521; Luthers Kyrko-Postilla, 41-52; Luther, Kirkepostillen I, Vinterdelen, 76-89.
98 Luther, Stora Galaterbrevs Kommentaren 1954, 263-264; Luther, Store Galaterbrevskommentar 1984 II, 25-26; 
W.A. 40 I, 488.
99 Salme 117, 1530, W.A. 31 I, 223-257; citatet Luthers Folkebibliotek, s. 38-40, W.A. 31 I, 245-246. Forklaringen 
over denne Salme står også i Wittenberg III s. 542; Jena V s. 145; Altenburg V s. 250; Leipzig VI s. 489; Walch. V s. 
1642; Erlangen XL. s. 280.
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grundigerere redegør Rosenius for Jesu frelsergerning. Det er Jesu stedfortrædende lydighed, der er 
forudsætningen for, at mange kan blive retfærdige. Retfærdigheden og livet er kommet ved Jesus 
Kristus. Endelig betoner Rosenius, at lovens hovedopgave ikke er at gøre mennesker retfærdige, 
men at afsløre synden, så mennesket kan blive retfærdiggjort ved i tro at blive tilregnet Kristi 
lydighed.
.

 Tänkwärda yttranden100 
Der er ingen yttranden af Luther. Derefter omtale af Pietisten og Missions-Tidning.

 Epistelen till de Romare. Sjette Capitlet101 
Rosenius giver først en oversigt over kapitlet, så en oversigt over hvert enkelt vers. Rosenius 
understreger, at en kristen er karakteriseret ved at være i sit rigtige liv, når han lever efter Guds ord. 
Hvis synden lokker ham, bliver han bange, plaget og urolig, som om en fjende var ved at overfalde 
ham. Dette underbygger Rosenius ved at bringe et citat af Luther uden kilde.102 Så bringer han et 
citat af Luther uden kilde.103 Derpå et citat af både Luther104 og Augustin uden kilde. Sådan siger 
Augustin selv: ”Sakramentet er den usynlige nåde i en synlig skikkelse”.105 
 Derefter citat af Luther og Weller og Prætorius uden kilde.106 Rosenius understreger så stærkt han 
kan, at Guds nåde ikke giver frihed til at synde. Skal du døde synden, må du have en villig ånd til 
det. Skal du bevare den villige ånd, må du leve i troen, i den salige trøst og vished, at Gud tilgiver 
dig alle dine synder. Hvordan det end går dig i kampen mod synden, om det går godt eller dårligt, så
rokker det ikke ved din barneret hos Gud. Selve denne øvelse at tro nåden og døde synden er det 
sikreste vidnesbyrd for dig om, at hvor ringe den kamp end kan se ud, så lever du dog i en sand tro. 

  Så snart ögat wändes från Gud, rubbas trons frid107 
En beretning om en kvinde, der helt hvilede ved Gud og aldrig bekymrede sig. En fik udvirket, at 
kongen ville give hende et årligt beløb. Hun blev glad, men begyndte alligevel at tænke på, om det 
beløb af kongen rakte til hendes udgifter. Historiens morale er, at begynder vi at vurdere, om Guds 
gaver rækker, bliver troen usikker. Vender vi os helt til Gud, bliver troen sikker på Guds omsorg.

100 Pietisten nr. 10, 1861, 160.
101 Pietisten nr. 11, 1861, 161-173.
102 Morten Luthers Udlæggelse af de syv Bodspsalmer, s. 37. København 1856. Die sieben Busspsalmen mit deutscher
Auslegung verbessert durch D.M. Luther (zweite Bearbeitung). W.A. 18, 479-530; citatet: W.A. 18, 493.
103 Martin Luther, Den hellige dåb, fra1535. København: Books on Demand GmbH 2018, 33; W.A. 37, 627-672; selve
citatet W.A. 37, 650.
104 Luther, De overåndelige sværmere. Mod de himmelske profeter om billederne og nadveren, W.A. 18, 164; jvf. 
"Oppgjøret med svermerne (1524-1525)" i Martin Luther: Verker i utvalg III. Ved Inge lønning og Tarald Rasmussen. 
Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1980, 213-355.
105 Sacramentum est invisibilis gratie visibilis forma. Augustine calls a sacrament a visible word, St Augustine's 
Tractate 80: on John 15, 1-8.: The word is added to the element, and there results the Sacrament, as it itself also a kind 
of visible word.
106 W.A. Tr. 2, 416. Hieronymus Weller (1499-1572. Studerede teologi i Wittenberg, dr. theol. i 1535. Skrev flere 
teologiske  skrifter.
107 Pietisten nr. 11, 1861, 173-174.
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Ja, Fader, så hafwer warit behagligt för dig"108 
En beretning om en skomager, der regelmæssigt tog imod besøgende på sit værksted, hvor han 
forklarede dem kristendommens grundsandheder. Engang fik han også besøg af en lærd professor, 
for hvem han lukkede Romerbrevets indhold op. Også professoren fik fred med Gud.

Christi fortfarande underwerk109  
En kristen eremit kom ind i Alexandria og blev mødt af hån. Folket råbte på mirakler. En af skaren 
sagde: "Det er da et mirakel, at I behandler denne mand så dårligt, og at han vedbliver med at være 
venlig".

Anmälan110

Rosenius orienterede ikke alene om abonnement på Pietisten og Missions-Tidning, men også om 
gamle årgange af Pietisten og om at tegne abonnement på andre kristelige blade.

 Epistelen till de Romare. Cap. 6,4-7111 
Midt i artiklen bringer Rosenius et citat af Luther uden kilde om kampen mellem kødet og Ånden.112

Derefter henviser Rosenius til Dr. Meyers kommentar. Rosenius betoner, at alle, som blev døbt til 
Kristus, blev døbt til hans død. Det vil sige, at man skal regne sig for død fra synden, så den aldrig 
kommer til at have magt over en. Samtidig blev man i dåben oprejst sammen med Kristus, der selv 
blev opvakt fra de døden ved Faderens herlighed. Dette døds og o
pstandelsesfællesskab med Kristus giver kraft til at leve et helt nyt liv.                           
 

 Åter ett år bortganget. "Prøfwer eder sjelfwa om I ären i tron"113 
En jordnær historie om en præst, der besøger en købmand, der er ved at gøre status. Købmanden 
fortæller, hvor vigtigt det er at gøre status. Han giver som eksempel, hvordan en kollega forsømte 
det og gik fallit. Præsten sagde til sin kirkegænger, at der var en endnu vigtigere status, nemlig at 
spørge om jeg lever i et ret forhold til Gud. Det standsede købmanden, så han tænkte over sit 
åndelige liv og måtte konkludere, at han kun var en navnkristen. Han erkendte sin synd og kom til 
en levende tro på Jesus.

108 Pietisten nr. 11, 1861, 174-175.
109 Pietisten nr. 11, 1861, 176.
110 Pietisten nr. 11, 1861, 176.
111 Pietisten nr. 12, 1861, 177-190.
112 Kilden ikke fundet.
113 Pietisten nr. 12, 1861, 191-194.
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 Pietisten Register öfwer de smärre artiklarne i Pietisten 1861114 

Rosenius som redaktør af Pietisten 1861
I denne årgang gav Rosenius en grundig gennemgang af Rom 4,1-Rom 6,7, hvor hovedtemaet var 
udfoldelsen af begrebet retfærdiggørelse. Rosenius forklarede også, hvad der skete med Adam, og 
hvilke følger det fik, og hvad der skete med Kristus, og hvilke følger det fik. Udover de solide 
eksegetisk-dogmatiske artikler bragte Rosenius også i denne årgang opbyggelige historier og hvad 
han kaldte Goda, tänkwärda yttranden.

 Pietisten 21. årg. 1862

Epistelen till de Romare. Cap. 6,8-13115 
I artiklen bragte Rosenius først uden kilde et citat af Luther,116 og ligeledes et andet citat af Luther 
uden kilde.117 Rosenius tager udgangspunkt i den virkelighed, han skildrede i den forrige artikel, at 
et menneske ved dåben blev knyttet til både Kristi død og opstandelse og derfor i dette Kristus-
fællesskab ikke mere skal trælle for synden, men leve et helt nyt liv. Det er indholdet af denne 
virkeligheder, som Rosenius udfolder i dette afsnit. Han betoner, at kraften til det nye liv fås i et 
fortsat tæt Kristus-fællesskab. Derfor skal vi regne os selv for døde for synden, for Jesus gik i døden
for vor synd, men samtidig fokusere på, at vi i Kristus er levende og fuldkomne for Gud. Den synd, 
der er død i Guds øjne, må vi på ingen måde give plads for i vor konkrete livsførelse. Omvendt skal 
vi stille vort legeme med alle de evner Gud har udrustet os med til rådighed for Gud, så Gud får lov 
til at bruge vore lemmer til gavn og glæde for vore medmennesker.

 Huru och när skall jag blifwa förlossad från mitt onda?118 
Det er historien om en from kvinde, der kæmpede med at overvinde al ondskab i hjertet. Da det ikke
lykkedes, opgav hun kristendommen. Hun mødte så en ikke-kristen familie. Da følte hun sig 
forpligtet på at vidne om Jesus. Det førte hende selv tilbage til kristendommen. Hun indså også, at 
det afgørende var ikke, at hun overvandt det onde, men at hun i kampen mod det onde indså, at det 
afgørende er, at Guds nåde er os nok.

114 Pietisten nr. 12, 1861, 194.
115 Pietisten nr. 1, 1862, 1-13.
116 I Martin Luther, Bibel. Die gantze Heilige Schrifft. Der komplette originaltext von 1545 in modernem Schriftbild. 
Band 2, fodnote (sidenote) til Rom 6, 12, s. 2278;  W.A. DB 7, 47.
117 Luthers prædiken til 8. søndag efter Trinitatis over Rom 8, 12-17 i Lutheri Kyrko-Postilla, Andra Delen, 686-695; 
Luther, Kirkepostillen II, Sommerdelen, 405-410; W.A. 22, 131-140.
118 Pietisten nr. 1, 1862, 14-16.
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 Epistelen till de Romare. Cap. 6, 14-18119 
Igen en vers til vers gennemgang med sproglige iagttagelser i noter. Rosenius er i denne artikel 
optaget af at udfolde begreber som friheden fra loven, men ikke frihed til at synde. Lovfrihed er 
ikke lovløshed. Rosenius' udgangspunkt er, at det er kun det menneske, for hvem loven er blevet en 
tugtemester til Kristus, så vedkommende er blevet retfærdiggjort af tro, som kan blive helliggjort. 
Det er livssamfundet med Kristus og ordet om Jesu frelsergerning for fortabte syndere, der giver 
kraft til at leve et helligt liv. For Rosenius er det livsvigtigt, at til en sand helliggørelse kræves 
samvittighedens frihed fra loven. Samtidig betoner Rosenius, at det menneske, som er blevet forenet
med Kristus og har modtaget Helligånden og lever af nåden, har fået et nyt hjerte, som nu elsker 
Gud og hans vilje og virkelig hader synden. Til sidst betoner Rosenius, at når Paulus skriver, at 
synden ikke skal få herredømmet over dem, som ikke er under loven, men under nåden, så hviler 
det løfte på noget mere end på menneskets nye sind. Det hviler på Gud selv. Når et menneske har 
fået sin trøst alene i Gud og hans nåde og har opgivet ethvert håb om at helliggøre sig selv, tager 
Gud selv ansvaret for helliggørelsen.

Huru Gud hörer bön120 
En dreng klagede til sin lærer over, at Gud ikke hørte hans bøn. Læreren bad ham forklare. Drengen
forklarede, at han havde bedt Gud om at give ham et ydmygt hjerte. Men siden var han blevet hånet 
og drillet af kammeraterne. Læreren sagde, at måske Gud brugte kammeraterne til at give ham et 
ydmygt hjerte. Drengen forstod.  

 Hwar I nu liden agan, så bjuder sig Gud till eder såsom till barn. Ebr. 12,7121 
I dette stykke gives eksempler på, hvordan Gud tugter sine børn.

 Epistelen till de Romare Cap. 6, 19-23122 
Rosenius fortsætter sin vers til vers gennemgang med vægtlægning på de dogmatiske 
grundbegreber. Rosenius beskriver i dette afsnit den kamp mellem kød og ånd hos en kristen, som 
Paulus også omtaler andre steder. Rosenius skriver, at Paulus bruger et billede for sine læseres 
skyld. De ved godt af erfaring, at man bliver slave under den, man adlyder og underkaster sig. Man 
bliver også slave under den, som man stiller sig til rådighed for og lader sig styre af. Enten er man 
slave under synden, og det fører til død. Eller man er slave under den lydighed, som fører til 
retfærdighed, der igen fører til helliggørelse. Rosenius betoner, at helliggørelsen ikke er opfyldt 
ved, at den sande nåde er i vore hjerter. Han understreger, at helliggørelsens gerninger fortsat skal 
praktiseres og vokse ved at den troende lytter til Ordets og Åndens tale og bestræber sig på stadig 
mere at stille sin sjæls og sit legemes kræfter til rådighed i retfærdighedens tjeneste. Rosenius tager 
hensyn til begge sider hos den kristne, idet han snart taler alvorsord beregent for kødet og snart taler
opmuntringsord beregnet for troen. Alvoren er det stærke enten – eller i valget af lydighedsforhold, 

119 Pietisten nr. 2, 1862, 17-32.
120 Pietisten nr. 2, 1862, 32.
121 Pietisten nr. 2, 1862, 32.
122 Pietisten nr. 3, 1862, 33-47.
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enten lydighedsforhold til synden, som fører til skammelige handlinger og til sidst i døden, eller 
lydighedsforhold til retfærdigheden, som fører til helliggørelse og til sidst ender i evigt liv.

 "Låt dig nöja åt min nåd" 123

En historie hvis pointe er, at vi er mest trygge, når vi er fattige i os selv og kan forvente al nåde og 
alt godt hos Jesus.

 Kunskapen är behöflig, men blott hjertats tro gör mig lycklig124 
Historiens pointe er, at kristen kundskab er vigtigt og nyttigt, men det afgørende er hjertets tillid og 
tro.

 Epistelen till de Romare. Sjunde Capitlet125 
Rosenius begynder med en oversigt over kapitel 7; derefter en vers til vers gennemgang. I 
begyndelsen af artiklen126 citerer Rosenius Luther uden kilde for ordene "de taga blott skummet af 
evangelium och hafwa aldrig druckit af det starka Winet".127 I slutningen af artiklen inddrager 
Rosenius igen Luther128 og lidt senere igen Luther.129 Paulus siger i Rom 5,20: "Men loven kom til, 
for at faldet kunne blive større; men hvor  synden blev større, der blev nåden end mere 
overstrømmende rig". Paulus udtrykker sig her på en måde, som for en jødisk betragtning må være 
oprørende og næsten blasfemisk. Paulus forklarer, at loven blev givet for at gøre faldet endnu større.
Loven hører til på syndens og dødens side, ikke på nådens side. Loven er ifølge Paulus syndens 
partner. Loven og nåden supplerer ikke hinanden; de er alternativer. Loven er ikke  et middel til at 
skænke liv, men den kalder synden frem og gør synden til bevidst oprør og overtrædelse. Hvor 
mennsker står med loven over for Gud, dér kan loven ikke gøre noget godt – andet end tjene 
evangeliet ved at overbevise om synd. For enten vil loven skabe hyklere, der smykker sig med en 
ydre, retfærdig skikkelse, men som ikke i hjertet elsker og adlyder Gud, eller også vil loven skabe 
fjendskab mod Gud, fordi den får synden i os til at trodse Gud og rejse al sin uvilje og ulyst til Gud 
og hans vilje. Det er det sidste, han vil vise menigheden i dette kapitel. Rosenius konkluderer denne 
artikel med ordene, at så længe vi bliver i Kristus, har vi en evig nåde. Sådan er friheden fra loven.

123 Pietisten nr. 3, 1862, 47-48.
124 Pietisten nr. 3, 1862, 48.
125 Pietisten nr. 4, 1862, 49-60.
126 Pietisten nr. 4, 1862, 51.
127 Luthers prædiken på første søndag efter påske over 1 Joh 5,4-12 i Lutheri Kyrko-Postilla Andra Delen öfwer de 
årliga Sön- och Högtids-Dagars Epistlar 441-454; selve citatet s.445; Luther, Kirkepostillen II Sommerdelen, 66-73; 
selve citatet s. 68 og W.A. 21, 280.
128 Luther, "Fortalen til de latinske værker" i Luther stærke sager. Fredericia: Credo, 2017, 194-205; selve citatet s. 
204; W.A. 54, 179-187.
129 Luther, Stora Galaterbrevs Kommentaren 1954, 139; Luther, Store Galaterbrevskommentar 1981 I, 219; W.A. 40 
I, 267.
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 "Werlden i Jesu rättfärdig är worden". Swar til några bröder i en landsort130 
Rosenius giver en nuanceret fremstilling af sin forståelse af den omdebatterede sætning.

 Epistelen till de Romare. Cap. 7, 5- 6131 
Det er en mere dogmatisk udlægning med enkelte sproglige bemærkninger og en henvisning til en 
tidligere årgang af Pietisten i noter. Midt i artiklen bringer Rosenius et længere citat af Luther132 og 
senere endnu et citat af Luther.133 I en fodnote om Bokstafwen och Anden bringer Rosenius også et 
citat af Luther.134 
  Rosenius begynder i sin forklaring til disse to vers med at betone, hvordan Paulus i Rom 7,5-6 
sætter sine læseres tidligere liv, hvor de bar frugt for døden over for deres nye liv, hvor de er døde 
fra loven for nu at tilhøre Jesus alene og således bære frugt for Gud. Meget tyder på, at Paulus sigter
til en bestemt begivenhed, hvor læserne døde fra loven. Paulus tænker uden tvivl på dåben, som han
har skildret i Rom 6. Som døbte står de ikke længere i noget afhængighedsforhold til loven. De er 
befriede fra den pagt, der havde moseloven som omdrejningspunkt. Det skete ved Kristi legeme, 
siger Paulus, nemlig ved Kristi legemlige død og opstandelse. Ved Jesu liv er alle lovens krav 
opfyldt, og i Jesu død blev hele lovens dom over synden fuldbyrdet. I dåben døde det enkelte 
menneske; det blev begravet med Kristus og opstod med Kristus (jf. Rom 6, 3-4). Det døbte og 
troende menneske er befriet fra den fordærvelige treenighed af synden, døden og loven. Ved korset 
og dåben er vi døde ud af lovens trældom og er nu frie til "at blive en andens" (Rom 7,4), nemlig 
Kristi brud. Rosenius afslutter sin artikel med at betone, at når loven ikke gør et menneske from og 
god, men tværtimod opvækker syndige begæringer og had mod Gud, da er det virkelig nødvendigt 
både for vor retfærdighed og vor helliggørelse, at vi er fri fra loven.

Filosofen Hegels död135 
Her fortælles, at Hegel kort før sin død tog imod evangeliet og bekendte troen på Jesus.

 "Jag är färdig att dö"136 
To arbejdede i en underjordisk grube. Den ene troende, den anden vantro. Ved en pludselig opstået 
fare kunne kun den ene reddes. Den troende tilbød pladsen til den anden, der blev reddet. Det gjorde
et så stort indtryk på ham, at han også søgte Gud

130 Pietisten nr. 4, 1862, 60-64.
131 Pietisten nr. 5, 1862, 65-77.
132 Luther, Stora Galaterbrevs Kommentaren 1954, 281; Luther, Store Galaterbrevskommentar 1984 II, 53-54; W.A. 
40 I, 518-519.
133 Luthers prædiken over Luk 1, 26-38 til Jungfru Marie Bebådelsedag/Marias' Bebudelsesdag i Lutheri Kyrko-
Postilla, Tredje Delen, 64-75, selve citatet s. 72; Luther, Udlægning af evangelieteksten på de vigtigste helgendage, 
140-147, selve citatet s. 145.
134 Luthers prædiken over 2 Kor 3, 4-11 til 12. søndag efter Trinitatis i Lutheri Kyrko-Postilla, Andra Delen, 725-744, 
selve citatet s.735; Luther, Kirkepostillen II Sommerdelen 468-478, selve citatet s. 473-474.
135 Pietisten nr. 5, 1862, 77-78.
136 Pietisten nr. 5, 1862, 78-79.
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 Det är förkrosselse att känna sitt hjertas hårdhet137 
Budskabet er, at det er åndeligt livgivende at kende sit hjertes hårdhed.

 Utwalda yttranden af Luther138 
A.139 
B. Rom 5, 3 – ikke fundet i W.A., men på engelsk uden kilde:
If the devil were smart and keep quiet and let the Gospel be preached, he would suffer less harm. 
When the Gospel is not challenged, it gets all rusty having no reason or cause to bring its power and
might to the fore. Therefore nothing better can happen to the Gospel than when the world opposes it
with its power and cleverness. The more my conscience, sin and devil oppose me, the stronger my 
righteousness becomes. That is because the sins that oppress me hurt me and so I continue on more 
fervently and stronger in praying and crying to God and so faith becomes increasingly stronger. 
Since we have a refuge that actually becomes stronger by trial and offense, we should not fear but 
take hear and rejoice in our sufferings.
C. Den eder rörer, han rörer min ögonsten.
Af dessa ord må wi till wår uppmuntran och tröst lära, att wi aldrig lida orätt utan att Gud lider den 
förut, samt blifwer mera och swårare förolämpad än wi; att Gud wår Fader har en sådan omsorg för 
oss, att Han känner den orätt, som oss wederfares, förr, och lider den med mere owilja och missnöje
än wi sjelfwe − på det wi icke måge låta oss hänföras till hämnd. Ja, wi böra fastmer förbarma oss 
öfwer de arma, eländiga menniskorna, når wi se, att de genom oss stöta emot detta Guds stora, 
herrliga Majestät, till sitt ewiga förderf, och så förskräckligt förgriva sig deremot, alldenstund de 
icke blott icke kunna skada oss, utan ock jämmerligen förderfwa sig sjelfwa.140

 

Epistelen till de Romare. Cap. 7, 7-8141 
Igen en meget grundig udlægning af de to vers med vægtlægning på at få fremført det dogmatiske 
indhold. Når det er så nødvendigt at dø fra loven for at kunne bære frugt for Gud, er det så udtryk 
for, at loven er ond og syndig? Nej, langtfra! udbryder Paulus. Det svar er jo indlysende, eftersom 
det er Gud selv, som har givet loven. Det er jo netop den omstændighed, som gør, at Paulus' læsere 
har så vanskeligt ved at forstå hans tale om loven. Paulus fortsætter: "Men jeg havde ikke lært 
synden at kende uden ved loven". Paulus vil nu vise, hvad grunden er til, at vi må løses fra loven for
at bære frugt for Gud: Ved loven, det vil sige med loven som redskab, lærte jeg synden at kende. 
Loven gør på sin måde synden attraktiv. Loven forhindrer ikke synden, men på en mærkelig måde 
anbefaler den i virkeligheden synden. Loven vækker ifølge Paulus synden i mennesket og peger på 
de muligheder, der er for at synde. Netop fordi noget bliver forbudt, vækker det en speciel interesse.
Helt tydeligt kommer det til udtryk i forbudet imod begær (Rom 7,7b).Vi vidste ifølge Pauus ikke, 
at der var noget ondt i begæret, hvis ikke loven havde forbudt begær. Paulus udtrykker det på den 
måde, at synden får en anledning i mødet med loven. Loven er anledningen. Loven kan 
sammenlignes med det eller den, der vækker en sovende slange. Loven giver anledning til synd, og 

137 Pietisten nr. 5, 1862, 79.
138 Pietisten nr. 5, 1862, 79-80.
139 Vier tröstliche Psalmen fra 1526 (her Salme 62 vers 9;  W.A. 19, 552-614. 
140 Kilden ikke fundet.
141 Pietisten nr. 6, 1862, 81-92.
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uden den anledning sover slangen, og synden er død. Når det er sagt betoner Paulus, at det trods alt 
er synden og ikke loven, der vækker begæret. Rosenius sluttede sin artikel med at understrege, at 
hvis et menneske ved loven virkelig kunne blive god og retfærdig, så var Kristus død til ingen nytte.

 Tröst för bedjande föräldrar142 
Her gives to eksempler på bønhørelse.

Twenne grader: se Gud i allt, se sitt allt i Gud143 
Lidt ordspil  om tillid til Gud.

Enfaldens wishet144 
Om at hvile ved Guds løfter.

 Walda yttranden af Luther145 
Det første citat af Luther er identisk med B citatet, som er nævnt under tidligere citater af Luther.146 
Det fjerde sidste citat findes:147

 Epistelen till de Romare. Cap. 7, 9-13148 
Igen en eksegetisk-dogmatisk gennemgang, hvor Luther sidst i artiklen inddrages uden kilde.149

Bemærk at Paulus i dette afsnit skriver i datid, mens han i næste afsnit (Rom 7, 14-25) bruger nutid.
I dette afsnit viser Paulus de erfaringer et menneske gør under loven, inden det kommer til tro på 
Jesus. Hans fokus er først og fremmest det vakte, men endnu ikke omvendte menneskes erfaringer 
under loven. Intet i kristenlivet kan læres én gang for alle. Kristenlivet er et personligt forhold til 
Gud gennem Ordet. Derfor kan intet læres teoretisk, sådan at man kan det for resten af livet. Alt må 
fornyes. Og det gælder også synet på os selv og vor synd. I vers ni skriver Paulus, at han engang 
levede uden lov. Han sigter hermed til tiden, førend han mødte Jesus. Det betyder ikke, at han ikke 
rent teoretisk kendte loven. Den havde han kunnet udenad fra sin tidlige ungdom af. Og den havde 
han indrettet hele sit liv efter. Menneskelig set var apostelen ulastelig efter loven. Men da budet 
kom – da han blev ramt af loven i sit indre – blev det helt anderledes. Dette er meget vigtigt. Intet 
menneske forstår lovens egentlige indhold, førend Guds Ånd bruger den på hans hjerte. Loven har 
en naturlig tilknytning til vort hjerte, som evangeliet ikke har. Men det naturlige menneske er ikke 

142 Pietisten nr. 6, 1862, 93-94.
143 Pietisten nr. 6, 1862, 94-95.
144 Pietisten nr. 6, 1862, 95.
145 Pietisten nr. 6, 1862, 95-96.
146 Pietisten nr. 5, 1862, 79-80.
147 Luther, Stora Galaterbrevs Kommentaren 1954, 42-43; Luther, Store Galaterbrevskommentar 1981 I, 68; WA 40 I,
87.
148  Pietisten nr. 7, 1862, 97-111.
149 "Seks teserækker til disputation mod antinomerne 1537-1540" i Martin Luther Skrifter i udvalg. Troen og Livet. 
København, Credo, 1992, 197-224; W.A. 39 I, 342-358.

22



indstillet på loven, men på loviskhed. Det elsker loviskhed, der får et menneske til at se fromt ud, 
men hader loven, som afslører loviskheden som synd i Guds øjne. Dette kalder apostelen at leve 
uden lov. Så længe det sker, er synden død, passiv, behøver ikke kæmpe for at beherske et 
menneske. Når Gud begynder at åbenbare for et menneskes hjerte, hvad loven egentlig kræver, og 
at han er en hellig Gud, som ikke kan forliges med synd, da kommer der liv i synden. Synden og 
Guds Ånd kæmper om mennesket. Det oplever, at det ikke har evne til at blive retfærdigt. Det er 
ikke muligt for loven at gøre et menneske godt i Guds øjne. Rosenius understreger til sidst, at loven 
er hellig, og budet er helligt, retfærdigt og godt, men det er synden, menneskets iboende ondskab, 
og ulydigheden mod loven, som fremkalder døden. Men det er netop lovens hensigt at afsløre 
synden i dens grænseløse syndighed.

 "Hwarken ondt eller godt kommer utan Herrans befallning"150 
Med et konkret eksempel vises, hvor trygt det er at hvile i, at alt kommer fra Gud.

 Epistelen till de Romare. Cap. 7,14151  
Størstedelen af denne artikel har nærmest præg af en videnskabelig afhandling,152 hvor  det er vigtigt
for Rosenius at fastslå, at det "jeg", der taler, er Paulus som kristen. Rosenius inddrager først Luther
uden kilde.153 Derefter inddrager han både Augustin154, Luther, Melanchthon155 og Calvin for sit 
standpunkt. Han nævner derpå, at i Philippis Romerbrevskommentar finder man den grundigste 
argumentation for, at Paulus taler om sin egen erfaring som en benådet apostel. Til sidst i sin artikel 
udlægger Rosenius Rom 7, 14. Han konstaterer, at loven og Paulus er af forskellig natur. Loven er 
åndelig; den hører Guds verden til. Paulus er kødelig; han hører syndens verden til. Ligesom en 
slave er solgt til sin herre og derfor må gøre hans vilje, er det gamle menneske i en kristen solgt 
under synden og kan alene tjene den. Derfor kan loven ikke hjælpe en kristen i kampen mod synden
eller til at virkeliggøre det nye menneske. Når Gud føder et menneske på ny, befrier han det ikke fra
syndens rod, fra selve naturen, men han sætter det ind i en kamp mod syndens magt. I denne kamp 
skal synderen holde sig til sin frelser, og fåret skal følge sin hyrde.
 

 Om jag wisste, att mitt namn stode skrifwet i lifwets bok!"156 
Den fromme Theophilus kæmpede med spørgsmålet, om han var udvalgt til salighed. I en drøm 
blev han spurgt, hvorfor han var så interesseret i det spørgsmål. Han fik det råd: "Tro på Gud og lev
i Gud, så er du udvalgt".

150 Pietisten nr. 7, 1862, 111-112.
151 Pietisten nr. 8, 1862, 113-126.
152 Jvf. Torben Kjær, "Jeg'et" i Romerbrevet 7,7-13 og 14-25. Forlag1, 2010.
153 Luthers prædiken over Matt 21, 1-9 til 1. søndag i advent i Luthers Kyrko-Postilla, Winter-Delen, 6-28; Luther, 
Kirkepostillen I, Vinterdelen, 15-32; W.A. 10 I 2, 21-62.
154 Sin is remitted in Baptism, not in such a manner that it no longer exists, but so that it is not imputed. Here he 
confesses openly that sin exists, i.e., that it remains, although it is not imputed.
155 Philip Melanchthon, Commentary on romans. Saint Louis: Concordia Publishing House, 2010, 152-162.
156 Pietisten nr. 8, 1862, 127.
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För en nedslagen predikant157  
En prædikant havde været utilfreds med sin prædiken, men en tilhører havde fået stort udbytte. 

 "Och sedan"158 
En ung mand beskrev, hvordan han ville gøre det ene og det andet for at få en flot karriere. En 
prædikant spurgte ham, hvad han ville gøre efter hvert opnået mål. Til sidst ville han dø som en 
æret mand. Hvad så efter døden, spurgte prædikanten. Det satte tanker igang, der førte til hans 
omvendelse.

 Anmälan159 
Her reklameres ikke alene for at abonnere på Pietisten, men også for de ældre genoptrykte årgange, 
hvor de ni ældste er billigere end de følgende. Det skyldes, at de ni første er blevet forkortet. 
Desuden reklameres for nogle bøger af Rosenius samt martyrhistorien og Pilgrims-
Vandringen/Christens Resa.

 Epistelen till de Romare. Cap. 7,15-20160 
Rosenius giver samme grundige vers til vers udlægning med enkelte forklarende sproglige noter. 
Derefter inddrages et citat af Luther uden kilde,161 og så et citat fra det, Rosenius kalder "Wåra 
symboliska böcker".162 Rosenius bemærker, at man let overser, at Paulus i sin fremstilling nu skifter 
fra datid til nutid. For hans forfærdelse over synden er nemlig stadig den samme. Selv om Paulus nu
skildrer sit liv som moden, helliggjort apostel, selv om nåden nu er ham nok, og selv om han 
virkelig dermed ifølge Rom 6 forbedres og helliggøres, så oplever han altså sin egen syndighed lige 
så stærkt som tidligere. Ja måske som værre. Han er virkelig kommet til at holde af Guds lov og er 
enig med den. Netop derfor er det så hårdt for ham at måtte erkende, at hans hele natur er imod. 
Selv en apostel må altså sige: "Jeg forstår ikke, hvorfor jeg gør, som jeg gør". Paulus skelner 
mellem det, som han selv egentlig vil, og det som det onde, der bor i ham, vil. Det kan man ikke 
sige om et uigenfødt menneske. Den, der ikke er født på ny, har ingen anden natur  i sig end kødet. I
Rom 6, 1-7 og Rom 8 taler Paulus om, hvad det er, som giver en kristen sejr over synden og virker 
et helligt liv. I dette tekstafsnit skildrer Paulus det, som ikke giver en kristen sejr over synden og 
ikke kan hjælpe ham til at leve i overensstemmelse med det nye sind, som Gud har skabt i ham. 
Tidligere har vi set, at loven ikke kan gøre et menneske retfærdigt over for Gud.  I denne tekst siges 
det, at loven heller ikke kan give en kristen kraft til at leve som en kristen. Rosenius konkluderer 

157 Pietisten nr. 8, 1862, 127.
158 Pietisten nr. 8, 1862, 127-128.
159 Pietisten nr. 8, 1862, 128.
160 Pietisten nr. 9, 1862, 129-144.
161 Kilden er ikke identificeret.
162 I praksis citerer Rosenius fra Den Store Katekismus, Credo 1996, 171; Luthers Stora Katekes i Svenska Kyrkans 
Bekännelsesskrifter, 381-495; W.A. 30 I, 231.
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med som Paulus at betone, at når jeg gør det, jeg ikke vil, er det ikke længere mig selv, der gør det, 
men synden som bor i mig.

Epistelen till de Romare. Cap.  7,21-25163 
Rosenius fortsætter sin eksegetisk-dogmatisk gennemgang, hvor Luther inddrages med kilde.164

Rosenius betoner, at som kristne er vi undergivet en lov, en regel eller en naturnødvendighed, at det 
onde klæber ved os. For at sejre over synden er det ikke nok, at man har en ny genfødt vilje og et 
nyt genfødt sind. En kristen har ingen evne til selv at sætte det nye sind ind imod det gamle 
menneske. Prøver man på det, går det på den måde, at man kun er i stand til at gøre det, der er ondt, 
selv om man helst vil gøre det, der er godt. Selv om man med sin forstand glæder sig over Guds lov,
må man konstatere, at det er en anden lov, der bestemmer over ens krop, og den fører krig mod 
forstandens lov. Det onde sejrer til trods for ens inderste lyst til at sejre over det. Med sit gamle 
menneske kan man ikke tjene Gud, men kun synden. Men med sit nye sind tjener man Gud og er i 
fuld overensstemmelse med Guds hellige lov. I en kristen er der to naturer. Den nye natur, det nye 
menneske, skabt af Gud ved at Jesus bor ved troen i ens hjerte, og den gamle natur, kødet, det 
gamle menneske. Derfor foregår der en kamp mellem kødet og Ånden. Loven kan ikke hjælpe en 
kristen i kampen mod synden. Det er lige så umuligt for loven at virke helliggørelse som at virke 
retfærdighed for Gud. Lige som et menneske har brug for Jesus til retfærdighed over for Gud, har 
det også brug for Jesus, for at det nye menneske skal sejre over det gamle. Rosenius understreger, at
når den hellige apostel Paulus, der så helt havde viet sit liv til Herren og hans tjeneste, som havde 
kæmpet en god kamp, bevaret troen og nu ventede retfærdighedens krone, som Kristus havde 
vundet til ham, med blik på sin indre kamp måtte udråbe: "Jeg elendige menneske! hvem skal fri 
mig fra dette dødens legeme?", så konkluderer Rosenius, at kristne, der kæmper med deres syndige 
ondskab, som har forgiftet og ødelagt deres natur, må tilegne sig det befriende budskab, der ligger i 
denne tekst om, at vi har brug for Jesus for at vort nye menneske skal sejre over det gamle.

Epistelen till de Romare. Åttonde Capitlel165 
Rosenius udarbejder først en oversigt over kapitlet. Derefter giver han en eksegetisk-dogmatisk 
gennemgang, hvor han inddrager Luther uden kilde.166 Rosenius begynder med at understrege, at i 
dette kapitel sker der den rigeste sammenfatning af alt, hvad der hedder nåde, både nåden hos Gud 
og nådens virkninger i den enkelte. Rosenius påpeger derefter, at ordene "Så er der da" viser, at 
dette afsnit trækker konsekvensen af noget, som er sagt tidligere. Det er tanken i Rom 7,6, som 
videreføres i denne tekst. I 7,6 slås det fast, at man ikke længere er bundet af loven, når man er død 
sammen med Kristus og dermed er blevet befriet fra det, man tidligere var fanget i. For den, som er 
i Kristus Jesus, er der ingen fordømmelse. Det bliver forklaret i næste vers med ordene, at livets 
Ånds lov i Kristus Jesus har gjort en kristen fri fra syndens og dødens lov. Livets Ånds lov er ikke 
en lov, som mennesker skal holde. Det er en lov, som Gud bruger på mennesker, som tror på Jesus. 
Lov bruges på samme måde som i Rom 3,27 og 7,21. Der er tale om en lovmæssighed, en 
virkelighed som mennesker er undergivet. Det samme gælder udtrykket i slutningen af 8,2 "syndens

163 Pietisten nr. 10, 1862, 145-160.
164 Sämtl. W. T. 5, s. 247 = Salme 2, 1532: Walch 1. udg. 5, 247; W.A. 40 II, 290-291.
165 Pietisten nr. 11, 1862, 161-174.
166 "Om et kristenmenneskes frihed" fra 1520 i Martin Luther Skrifter i Udvalg. Credo 1981, 65-97; W.A. 7, 20-38.
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og dødens lov". De ord taler også om en virkelighed. Den, der er under loven, er undergivet syndens
og dødens herredømme. I Jesus Kristus sætter Gud det menneske, som tror, ind i en ny virkelighed. 
Lige så sikkert  som synden fører døden med sig, lige så sikkert fører Jesu stedfortrædergerning det 
evige liv med sig. Den, som er under nåden, er under livets herredømme og får Guds Ånd i sit 
hjerte. Rosenius konkluderer, at en kristen har Helligånden, som kæmper og strider imod synden og 
driver ham til nådestolen.     

Den herrliga förwandlingen167 
Her skildres, hvordan en larve kan blive til en smuk sommerfugl. Bruges som billede på, hvordan 
vores liv vil blive forvandlet i herlighed.

 Epistelen till de Romare. Cap. 8, 3-4168  
Eksegetisk-dogmatisk gennemgang, hvor Luther først inddrages uden kilde169 og så i en note.170 
Rosenius begynder med at pointere, at det vers, han nu vil gennemgå, i sit indhold svarer til den 
"lille Bibel" i Joh 3,16. Det, som var umuligt for loven, fordi den var magtesløs på grund af kødet, 
det gjorde Gud. Det var umuligt for loven at gøre mennesker retfærdige for Gud.  Materialet, kødet, 
svigtede. Det var også umuligt for loven at hjælpe en kristen til at leve rigtigt. Men der var en ting 
mere, som var umuligt for loven. Den kunne ikke fordømme synden, som hersker over menneskets 
kød. Loven kunne – og kan – nok fælde dommen over kødet og synden. Men den kan ikke 
fuldbyrde fordømmelsen af synden i kødet. Alt dette gjorde Gud. Det skete ved, at han sendte sin 
egen Søn i syndigt køds skikkelse og for syndens skyld og således fældede dødsdom over synden i 
kødet. Jesus kom i det samme kød, som hos os mennesker er under syndens magt. Men i ham var 
det syndfrit. Jesus blev sendt for syndens skyld. Det betyder først og fremmest, at Guds Søn blev 
menneske på grund af den magt, som synden har over vort kød.  I og med at Gud sendte sin søn på 
denne måde, fældede Gud selv dødsdom over synden i kødet. Hvad betyder det? Dødsdommen over
den synd, som hersker over menneskets kød, skete i og med, at Guds Søn blev et menneske som en 
af os, dog uden synd. Her tænkes på hele Jesu liv, alt hvad han var og gjorde, indtil det blev 
fuldbragt i hans død på korset og opstandelsen påskemorgen. Hensigten med at Gud ved at sende 
sin Søn fældede dødsdom over synden i kødet var, at lovens krav skulle opfyldes i os. Der står ikke,
for at lovens krav skulle blive opfyldt af os. Det var jo det, som var umuligt. Der står heller ikke for 
os, som om Paulus talte om Jesu stedfortrædende lovopfyldelse i soningen, men i os.  Paulus 
forventer faktisk her som i Rom 6 en Kristi gerning i os, der til dels opfylder loven og 
kærlighedsbudet. Jesus bor ved troen i en kristens hjerte. Ligesom en kristen ved Jesus har fået 
lovens krav opfyldt for sig, får den kristne også ved Jesus lovens krav opfyldt i sig. Når Paulus føjer
til: "Vi som ikke vandrer efter kødet, men efter Ånden", udtaler han ikke en betingelse, en kristen 
skal opfylde for at få del i dette. Han udtaler et faktum, en kendsgerning, som er en virkning af, at 
lovens krav er opfyldt i en kristen ved Jesus. 
 

167 Pietisten nr. 11, 1862,174-176.
168 Pietisten nr. 12, 1862, 177-190.
169 Kilden ikke fundet.
170 I Martin Luther, Bibel. Die gantze Heilige Schrifft. Der komplette originaltext von 1545 in modernem Schriftbild. 
Band 2 til Rom 8, 3, s. 2281.

26



.

 Huru kan man djupast bedröfwa en helig menneska171 
En romersk kejser ville genere den fromme Chrysostomus, biskop i Konstantinopel. Han fik forslag 
om at landsforvise ham, sætte ham i fængsel m.m. Til sidst rådede en kejseren til at lokke ham til 
synd, for Chrysostomus frygtede virkelig synden.

 Walda yttranden af Luther172 

Sanningens makt173 
To kristendomskritikere ville kritisere henholdsvis Jesu opstandelse og Paulus' omvendelse. De 
måtte studere Bibelen og resultatet blev to gode afhandlinger.

Tre wigtiga reglor för lifwet174 
Rosenius oplyser, at det lille stykke er skrevet af H. Benn.  Her næves tre vigtige regler for en 
kristen. 1.Flittig i bønnen. 2. Bruge  Guds ord. 3. Søge fællesskab med andre kristne.

Anmälan175

Rosenius orienterede om næste års abonnement af Pietisten, herunder en understregning af, at alle 
ældre årgange kunne købes.

Register öfwer de smärre artiklarne i Pietisten 1862176

Rosenius som redaktør af Pietisten 1862
I denne årgang bragte Rosenius en grundig eksegetisk-dogmatisk gennemgang af Rom 6,8- 8,4. Det
første dogmatiske tema, Rosenius behandlede, var, at en kristen kun kan virkeliggøre at leve som 
kristen under nåden i fællesskab med Jesus, men ikke under loven. Det andet dogmatiske tema var, 
at loven, som i selv er hellig, god og fuldkommen som Gud selv, hverken kan hjælpe et menneske 
til at blive en kristen eller hjælpe en kristen til at leve som en kristen. I årgangens to sidste numre 
begyndte Rosenius sin gennemgang af Rom. 8, hvor temaet er, at kristenlivet er et liv i Kristus. 
Også i denne årgang bragte Rosenius en række opbyggelige historier samt en vigtig artikel med 
temaet Werlden i Jesu rättfärdig är worden.

171 Pietisten nr. 12, 1862, 191.
172 Pietisten nr. 12, 1862, 191.
173 Pietisten nr. 12, 1862, 191-192.
174 Pietisten nr. 12, 1862, 192.
175 Pietisten nr. 12, 1862, 192.
176 Pietisten nr. 12, 1862, 193.
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Pietisten 22. årg. 1863

 Epistelen till de Romare. Cap. 8,5-8177 
Rosenius giver en eksegetisk-systematisk behandling af det at leve efter kødet eller Ånden. Luther 
citeres uden kilde.178 Rosenius indleder med at understrege, at i dette kapitels første vers har 
apostelen sammenfattet, hvad han hidtil i Romerbrevet har lært om menneskeslægtens eneste 
salighedsvej: Kristus er vor retfærdiggørelse ved troen på Kristus, hvorved vi er fri fra loven og al 
fordømmelse. I dette tekstafsnit viser apostelen, at al helliggørelse er umulig uden Guds Ånd. Et 
menneske, som lader sig lede af kødet, attrår det kødelige, mens det menneske, som lader sig lede af
Ånden, attrår det åndelige, det vil sige det, som har med Jesus og hans frelse at gøre. Attrå er et 
meget stærkt udtryk. Det er den magt i menneskets indre, som bestemmer, hvad et mennske ønsker, 
vil og længes efter. Det bestemmer, hvad et menneske ser sin fordel i, eller hvad der ikke kan glæde
eller tilfredsstille et menneske. Det skyldes, at kødets attrå er fjendskab imod Gud. Det gamle 
menneske kan ikke være lydig mod Guds lov, ikke engang selv om det giver sig pæne og moralske 
udslag. Det naturlige menneske kan heller ikke forbedres. Derfor kan det menneske, som er i kødet, 
heller ikke tækkes Gud. At være i kødet står her som modsætning til at være i Kristus. Med dette 
har Paulus også sagt, at det gamle menneske i en kristen heller ikke kan forbedres. Helliggørelsen i 
en kristens liv kan ikke ske ved en forbedring af selvlivet. Kun ved Guds Ånd sker helliggørelsen. 
For den, som er i overensstemmelse med Guds Ånd, attrår det, som hører Ånden til, og denne attrå 
er liv og fred.  

 Pröfningen och uppmuntringen179 
En kvinde havde sagt ja til at arbejde i søndagsskolen, men blev usikker på, om hun også skulle 
gøre noget andet. Hun tog i søndagsskolen, hvor hun fik et fattigt barn. Det kom til tro og døde i 
salig fred.

Den aldrig utlärda konsten
Rosenius publicerede under den overskrift sangen: På Herrans ord war trygg. Mot allt ditt tycke180 
med 12 vers. Sang af Carl Gustav Cassel (1783-1866), dommer  over Västmanland, Dalarna og 
Uppland. Sangen er nr. 94 (12 vers) i Ahnfelts Sangbog uden forfatterangivelse. Nr. 236 i 
Hemlands-Sånger (12 vers), Swenska Luth. Tryckföreningen, Chicago 1881 med henvisning til 
Ahnfelts Sånger. Nr. 360 i BV's sangbog (12 vers) med henvisning til Ahnfelts sånger. I Andliga 
Sånger, Ahnfelt, Sangbog Kristliga Ungdomsförbundets Musikförlag 1967  nr. 94 (12 vers). C.G. 
Cassel angives som forfatter. I BV's sangbog Lova Herren nr. 531 med 12 vers og C.G. Cassel som 
forfatter 1863. Nr. 384 i LM-sangbog 1967 (7 vers) med henvisning til Ahnfelts sange. Nr. 374 i 
LM-sangbog 1993 (7 vers) C.G. Cassel 1863. Nr. 366 i ELM-sangbog 1965 (12 vers) med 
henvisning til Ahnfelts sange. Nr. 452 i ELM-sangbog 2001 (9 vers) C.G. Cassel 1863.

177 Pietisten nr. 1, 1863, 1-12.
178 Kilden ikke fundet.
179 Pietisten nr. 1, 1863, 13-15.
180 Pietisten nr. 1, 1863, 15-16.
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 Epistelen till de Romare. Cap. 8, 9-11181 
I sin udlægning af Paulus' ord i Rom 8,9, om at Guds Ånd bor i en kristen, slutter Rosenius med 
ordene: "Om dessa mera framstående och begripliga tecken af Andens inneboende, wilja wi ännu 
höra Luthers beskrifning i hans förklaring öfwer Gal. 4:6. Han säger:...".182 Luther bruges til udfolde
og uddybe Rosenius' fremstilling. 
  Rosenius begynder med at påpege, at den, som har Guds Ånd, ikke er i kødet, men i Kristus. Ellers
kunne han ikke have Guds Ånd. Det at Guds Ånd bor i et menneske, er et kendetegn på, at han tror 
på Jesus og dermed er en kristen. Er et menneske i Kristus, da er Kristus også i ham. Men dermed er
en kristen ikke blevet syndfri. Synden sidder endnu i hans legeme og sætter sit præg på det. Det 
skyldes ikke, at det legemlige liv i og for sig er syndigt. Men det skyldes, at kødet, det gamle 
menneske, sætter sit præg på legemet. Derfor er legemet dødt på grund af synd. Det betyder tillige, 
at en kristen ikke kan undgå den legemlige død, medmindre han lever ved Jesu komme. Synden er 
altså i en kristen, men en kristen tilhører ikke synden. Han tilhører Jesus. Derfor tilhører han også 
det fuldkomne Guds rige. Rosenius pointerer, at de, som har Guds Ånd, har den sikreste garanti og 
vished for, at Herren Jesus vil opvække deres dødelige legemer til evigt liv. Det, som er sket med 
Jesus, da Gud oprejste ham fra de døde, vil også ske med alle, som tror på ham. En kristen vil få 
det, som i 1 Kor 15 kaldes "et åndeligt legeme", "et herliggjort legeme". Det er et sådant legeme, 
Jesus har efter opstandelsen. Dette løfte opfyldes på alle kristne i opstandelsen, eller ved at de 
kristne bliver iført det nye legeme, hvis de lever ved Jesu genkomst. 

Hwilostaden, salighets-klippan183 
Da en lærd engelsk videnskabsmænd, der havde skrevet mange bøger, skulle dø, var hans eneste 
håb: Guds nåde. Da en anden videnskabsmand skulle dø, var hans hilsen til sine studenter: "Gud er 
kærlighed".

 Epistelen till de Romare. Cap. 8,12-14184 
Efter at Rosenius har udlagt disse vers, siger han følgende: "Men wäl må alla trogna af denna text 
märka, att man icke må lefwa lättsinnigt och wårdslöst eller mena att, för den stora nådens skull, 
synden icke är farlig." Dette både uddyber og begrunder Rosenius ved på de følgende sider at 

181 Pietisten nr. 2, 1863, 17-32.
182 Luther, Stora Galaterbrevs Kommentaren 1954, 313-314; Luther, Store Galaterbrevskommentar 1984 II, 102; 
W.A. 40 I, 572-573. Når man foretager en komparativ læsning af det mere end en side lange citat af Luther, følger 
Rosenius' gengivelse ikke ordret den svenske oversættelse af Lindners udgave; derimod tyder noget efter læsning af 
min danske og norske oversættelse af Walchs udgave, at Rosenius har sin tekst fra Walchs udgave. Men det er 
vanskeligt at afgøre, om Rosenius har brugt den danske oversættelse fra 1743 af Walchs udgave i et senere oplag, eller 
den norske udgave af Walch fra 1861, eller han har oversat Walch fra den tyske tekst. Samtidig er der ord, der minder 
om Falks oversættelse fra Erlanger Ausgabe. Måske har Rosenius lavet sit eget citat af Luther ved at inddrage alle tre 
oversættelser.
183 Pietisten nr. 2, 1863, 32.
184 Pietisten nr. 3, 1863, 33-48.
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bringe citater fra samme prædiken af Luther.185 Luther bruges både til at uddybe og begrunde 
Rosenius' fremstilling. 
  Rosenius begynder med at understrege de goder og fortrin, som apostelen i de foregående vers i 
kapitlet har beskrevet, at kristne har. De er fri for al fordømmelse, de har Helligånden og håbet om 
en herlig opstandelse. Det giver en stærk tilskyndelse til  at vandre efter Ånden. Men kødet, det 
gamle menneske, er ikke dødt i os. Selvlivet kræver sine rettigheder, som det i virkeligheden ikke 
har. En kristen fristes stadig, og særlig er selvlivet farligt i alt, som har med selvhævdelse og trang 
til magt og indflydelse over andre at gøre. Ingen kristen undgår, at selvlivet bryder frem og får ham 
til at synde. Men det er alligevel ikke det samme som at leve sit liv i overensstemmelse med det 
gamle menneske.  Hvis man indrømmer det gamle menneske, kødet, ret til at leve, da kommer man 
til at leve i overensstemmelse med det. Det betyder intet mindre, end at man går den evige død i 
møde – med mindre Gud i tide får omvendt det menneske fra den vej. Derfor skal en kristen døde 
det gamle menneske ved Ånden. Han skal altså ikke gøre det ved loven, men ved Ånden. Da 
kommer han til at leve. Rosenius afslutter denne artikel ved at betone, at alle mennesker, som for 
Herrens skyld fører en stadig strid med sig selv, så de med Ånden døder deres kød, de skal arve 
evigt liv, for alle som ledes af Helligånden, er Guds børn.

 Jag är det186 
Et kort budskab om, at Gud giver alt, hvad vi har brug for.

 Epistelen till de Romare. Cap. 8,15-16187 
Rosenius udlægger ordene, at vi som kristne har modtaget en Ånd, der giver barnekår, og i den 
råber vi: “Abba, Fader!” Her uddyber Rosenius sin egen udlægning med et langt citat fra en 
prædiken af Luther.188 Dette citat efterfølges kort efter af et nyt citat af Luther.189 Luther bruges til at 
udfolde og uddybe Rosenius’ fremstilling.

Ved komparativ læsning af Rosenius’ mange citater i Pietisten fra Luthers Store 
Galaterbrevskommentar med Lindners udgave, Walchs udgave og Erlangenudgaven i Falks 
oversættelse af Luthers Store Galaterbrevskommentar tyder alt på, at Rosenius har brugt både 
Lindners og Walchs udgaver under redigeringen af Pietisten samt Falks oversættelse, da den blev 
tilgængelig. Det er kun naturligt, at Rosenius’ har brugt Falks oversættelse, da han selv i 
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens Litteraturudvalg har arbejdet med dens udgivelse. Derimod har 
det ikke kunnet afdækkes, hvornår Rosenius første gang har læst Walchs udgave af Luthers skrifter,
ej heller om Rosenius har kendt den danske oversættelse af Luthers Store Galaterbrevskommentar 
fra 1743 eller den norske fra 1861, eller han har læst Walchs tyske udgave.
  Rosenius betoner, at i denne tekst møder man en barnekårsånd, der er forligt og fortrolig med Gud.
Guds Ånd giver ikke trællekår. Evangeliet åbenbarer for et menneske, at det ved Kristus er blevet 

185 Det er fra Luthers prædiken til 8. søndag efter trinitatis over Rom 8,12-17 i Lutheri Kyrko-Postilla, Andra Delen, 
686-695; Luther, Kirkepostillen, II, Sommerdelen, 405-410; Crucigers Sommerpostil 1544. W.A. 22, 131-140.
186 Pietisten nr. 3, 1863, 48.
187 Pietisten nr. 4, 1863, 49-62.
188 Det er Luthers epistelprædiken til Søndag efter jul/Julesøndag over Gal 4,1-8 i Lutheri Kyrko-Postilla, Andra 
Delen, 155-189, selve citatet s.184-188; Luther, Kirkepostillen, I, Vinterdelen, 215-235.
189 Luther Store Galaterbrevskommentar til Gal 4,6, Stora Galaterbrevs Kommentaren 1954, 317-318; Luther, Store 
Galaterbrevskommentar 1984 II, 108-109; W.A. 40 I, 580-581. Her er det min vurdering, at Rosenius citerer fra Falks 
oversættelse fra Erlanger Ausgabe.
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indsat i barnekår hos Gud. Ingen stræber og kæmper og vinder sig frem dertil. Man lytter sig til det, 
for barnekåret gives af Ånden ved evangeliet. Helligånden vidner sammen med en kristens egen 
ånd, at man er en kristen. Ånden vidner om Jesus for et menneske, og Ånden tager af det, som hører
Jesus til, og meddeler det til et menneske. Da bliver et menneske overbevist om, hvad Jesu 
frelsergerning betyder for det, og at det er et Guds barn på grund af, hvad det ejer i Jesus. Når dette 
Åndens vidnesbyrd falder sammen med vidnesbyrdet fra den kristnes egen ånd, da får 
vedkommende  den rette vished om, at det er et Guds barn.

 "Äro ock edra hufwudhår alla räknade"190 
En historie om hvordan en, der frygtede Gud, blev reddet, mens en, der hånede ham, omkom.

 Saker, som wi kunna weta − och böra weta191 
Her nævnes nogle skriftsteder, som man bør kende.

Anmälan192 
 Her omtales bøger, der kan købes.

Epistelen till de Romare. Cap. 8, 17-18193  
På en eksegetisk-dogmatisk måde udfolder Rosenius, hvad det vil sige at være barn hos Gud med 
arveret. Med barneret følger arveret. Det betyder, at en kristen er intet mindre end Guds arving og 
Guds Søns medarving. At være en kristen er at dele kår med Jesus. Her i livet bliver det også 
lidelseskår. Paulus siger det sådan: "Vi skal dele hans lidelser med ham". Det har ikke noget at gøre 
med det, som Jesus led for vore synders skyld. Det kunne kun han lide. Men en kristen deler kår 
med Jesus her i verden. Jesus blev ikke regnet for noget; derfor bliver den, som tror på ham, heller 
ikke regnet for noget. Verden værdsætter ikke Jesus og evangeliet, derfor værdsætter den heller ikke
den, som lever i kraft af evangeliet. Jesus blev forfulgt her i verden. Mange steder i verden bliver de
mennesker, der tror på Jesus og følger ham, også forfulgt. En kristen kan ikke dele kår med Jesus 
uden at gøre det også i lidelsen. Men lidelser kan let gøre kristne modløse. De kan også let skabe 
tvivl. Hvorfor frier Gud os ikke ud af lidelsen? Kristenlivet er en vandring gennem trængsler mod 
herlighed. Her inddrager Rosenius Luther for at underbygge sin fremstilling.194 Helliggørelsen når 
sit mål i herliggørelsen. Derfor skal en kristen ikke vurdere sit barnekår efter det, som han oplever i 
verden, men efter den herlighed, som han har i vente. Som Paulus udtrykker det: "Jeg er overbevist 
om, at den lidelse, vi bliver udsat for nu, er det rene ingenting i sammenligning med den 
guddommelighed, vi engang vil få at se". Paulus skildrer her, hvad der sker ved Jesu genkomst, 
hvor Guds-riget bliver åbenbaret for sanserne i en ny hmmel og en ny jord.

190 Pietisten nr. 4, 1863, 63.
191 Pietisten nr. 4, 1863, 64.

192 Pietisten nr. 4, 1863, 64.
193 Pietisten nr. 5, 1863, 65-79.
194 Det har ikke været muligt at finde kilden til dette citat af Luther.
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"Under öfwer under"195

Rosenius publicerede under den overskrift sangen: Är det sannt, att Jesus är min Broder? med seks 
vers 80. Lina Sandell-Berg (1832-1903) er forfatter. Sangen kom med i Ahnfelts Sangbog hefte nr. 
7 fra 1863 som nr. 95 med alle seks vers. Sangen er vidt udbredt står bl.a. i Den svenska 
Psalmboken fra 1986 som nr. 250 (fem vers). EFS Sionstoner nr. 171 (seks vers). BV's sangbog 
1937 nr. 323 (seks vers); BV's sangbok Lova Herren nr. 424 (seks vers). IM Hjemlandstoner 1976 
nr. 423 (fem vers). LM-sangbog 1967 nr 186 (seks vers); LM-sangbog 1993 nr. 205 (seks vers) 
ELM-sangbog 1965 nr. 367 (seks vers); ELM-sangbog 2001 nr. 320(seks vers). Sange og Salmer 
2013 (fem vers) Lina Sandell 1863. 

 Epistelen till de Romare. Cap. 8, 19-23196 
Fortsat eksegetisk-dogmatisk undervisning hvor Rosenius inddrager Luther til at underbygge sin 
fremstilling.197 Rosenius underviser om skabningen i Guds ords lys. Skabningen er det samme som 
naturen – skaberværket undtagen engle og mennesker. Skabningen blev ikke skabt med lidelse og 
død indbygget fra første færd. Den blev efter syndefaldet af Gud underlagt forgængeligheden i 
modsætning til mennesket, der selv valgte den. Der hentydes til 1 Mos 3,17-19. Men det er en 
midlertidig tilstand. Ligesom mennesket skal opstå legemligt – vort legemes forløsning – skal også 
naturen og hele skaberværket nyskabes ved Jesu genkomst. Det bliver den nye jord, hvor de 
opstandne skal leve i al evighed. Da er Paradis genoprettet. Rosenius afslutter artiklen med ordene: 
Kom Herre Jesus og gør ende på syndens og djævelens magt, gør ende på vort bedrøvelige onde, at 
vi altid synder imod dig, at vi ikke kan tro, ikke bede, ikke adlyde og tjene dig, som vi gerne ville. 
Ja, kom Herre Jesus.

"Jag will gå"
Rosenius publicerede under den overskrift sangen: Jag har en Fader i det fadersland198 med seks 
vers. I en fodnote siges, at sangen er kommet med i det netop udkomne 7. hefte af Ahnfelts sånger. 
Det skete som nr. 100. I Ahnfelts Sangbog har sangen historisk fremtrådt anonymt. I Ahnfelts 
Andliga Sånger1967 står under nr. 100, at den har en engelsk forfatter. På engelsk er teksten I have 
a Father in the promis'd land. Både ord og melodi findes i første del af "The revival Tune Book", 
som efter al sandsynlighed udkom i London i 1850'erne. Både tekstforfatter, melodiforfatter og 
oversætter er ukendte. EFS Sionstoner 1916 nr. 366 (seks vers) Ahnfelts sånger. BV-sångbok 1937 
nr. 429 (seks vers) Ahnfelts sånger. ELM-sangbog 1965 nr. 479 (seks vers) Ahnfelts sange.

 Epistelen till de Romare. Cap. 8, 24-27199 
Rosenius indleder denne artikel med at understrege, at et menneske  er blevet frelst i håbet. "Frelst" 
betyder at have nået målet i det fuldkomne Guds Rige. I håbet har vi nået dette mål. Men da skal vi 
ikke regne med at se det virkeliggjort her i tiden, for da havde det ikke været nødvendigt at håbe på 

195 Pietisten nr. 5, 1863, 80.
196 Pietisten nr. 6, 1863, 81-95.
197 Kilden til citatet af Luther ikke fundet.
198 Pietisten nr. 6, 1863, 95-96.
199 Pietisten nr. 7, 1863, 97-110.
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det. Det, vi håber på, har vi ikke set endnu, men vi venter tålmodigt på det. Tålmodighed betyder et 
sind, som tåler de prøvelser, som følger med lidelserne her i tiden. At håbe på det fuldkomne Guds 
rige skaber et sådant sind i en kristen. Rosenius skriver derefter, at da vil en kristen ofte spørge: 
"Hvordan kan jeg da med min store magtesløshed komme dertil?" Magtesløshed betyder at mangle 
evnen til at klare vanskelighederne. Men det skal ikke få kristne til at tabe modet. Gud har ikke 
regnet med, at kristne selv skal klare vanskelighederne. Han kommer tværtimod de kristne til hjælp 
gennem Helligånden, som bor i de kristne. Ofte ved en kristen ikke, hvad han skal bede Gud om, 
eller hvordan han skal gøre det. Men det er heller ikke nødvendigt, for så beder Helligånden for en 
kristen med ordløse suk. Rosenius betoner til afslutning, at når vi i stor svaghed ikke kan bede, som 
vi ønsker, så skal vi alligevel ikke mistrøste eller mene, at Gud ikke hører nogle bønner fra os, men 
vi skal vide, at Gud netop i disse ordløse suk hører sin Helligånds egne bønner, de kraftigste og 
reneste bønner, der er i nøje overensstemmelse med hans egen vilje.

 När Herren will200 
En kvinde længtes efter at komme i himlen. Hendes broder sagde: Men vel først, når Gud vil. Det 
gav hende frimodighed til at tjene, indtil Gud kaldte hende hjem.

 Jag är owärdig; men − Jesus Christus201 
En fattig enkes eneste endnu levende barn lå for døden og kunne ikke tale. Barnet skrev: Uværdig - 
Jesus Kristus.

 Det ena nödwändiga202 
Den store videnskabsmand Isac Newton blev som ældre svækket på sine åndsevner, men han 
glemte aldrig, at han var en synder og Jesus Kristus en  meget stor frelser.

 Epistelen till de Romare. Cap. 8, 28-30203

Luther citeres med kilde.204 Rosenius begynder med at understrege, at vi ved, at alt virker sammen 
til gode for dem, der elsker Gud. Derudfra skriver Rosenius om de vanskelige spørgsmål som Guds 
forudbestemmelse, Guds forudviden og menneskers frelse. Rosenius betoner, at Gud fra evighed 
har besluttet at gøre mennesker salige ved Kristus. Gud har ikke bestemt noget menneske til at gå 
fortabt. I sin evige alvidenhed forudså Gud, at det menneskepar, som Gud ville skabe i sit billede, 
ville falde i synd. Da besluttede den treenige Gud, førend han skabte mennesket, at han selv i sin 
kærlighed ville frelse mennesket gennem sin søn, det evige og selvstændige 'Ord', der af 
barmhjertighed og kærlighed ville blive menneskers frelser og broder. Da alle mennesker er udvalgt
i Kristus til frelse og derfor alene i ham er Gud velbehagelige og salige, taler Skriften overalt om 

200 Pietisten nr. 7, 1863, 110-111.
201 Pietisten nr. 7, 1863, 111-112.
202 Pietisten nr. 7, 1863, 112.
203 Pietisten nr. 8, 1863, 113-128.
204 Sämtl. W. I, pag. 1994; Første Mosebog 20, 4-5: Luthers Udførlige Udlæggelse af første Mosebog, 820-825; 
Luther, Første Mosebog II, 267-271; W.A. 43, 115-116.
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nødvendigheden af en forening med Kristus. Rosenius betoner, at når Paulus skriver, at de, som 
elsker Gud, er kaldede efter hans beslutning, så betyder det de mennesker, der har taget imod Guds 
kald. Her afviser Rosenius, at når Gud udsender et alment kald og stiller mennesker til ansvar, hvis 
de foragter kaldet, så skulle Gud alligevel uafhængigt af menneskets stillingtagen til kaldet have 
forudbestemt, hvem der skulle blive salige eller ej. Rosenius skriver også, at selv om man har en ret 
lære om udvælgelsen, så kan den blive ulykkelig ved en forkert brug af denne lære. Den sandhed, at
Gud allerede har set og ved, om jeg i evighed skal være  i himlen eller i pinestedet, kan misbruges 
til skade. Et anfægtet menneske kan fordybe sig i Guds hemmelige forudviden, så det har vanskeligt
ved at høre og tage imod Guds åbenbare tilsigelser. Rosenius understreger til sidst, at vi er udvalgt i 
Kristus, og den, som har Sønnen, har livet.

Epistelen till de Romare. Cap. 8, 31-32205 
Rosenius siger til indledning, at den lovsang, som Paulus indleder, ikke alene er en fortsættelse af 
de foregående vers, men det er en afslutning på hele fremstillingen fra Rom 3, 21. Frelsen i Jesus er 
så stor og så rig, at alt forstummer. Det betyder dog ikke, at en kristen er fri for vanskeligheder, 
lidelser, anklager og meget mere. Men ingen og intet kan rokke ved Guds frelsesbeslutning. Intet og
ingen kan skille en kristen fra Jesus. For at hjælpe kristne til at regne med dette, stiller Paulus en 
række spørgsmål, for at de skal se, hvor lidt lidelser og vanskeligheder eller hvad det ellers måtte 
være egentlig betyder. Paulus spørger: "Er Gud for os, hvem kan da være imod os?" Tilsyneladende
kan alle være imod den kristne. Men det er også kun tilsyneladende. Det betyder ingenting. Gud er 
for en kristen. Derimod er det stik modsat for den, som ikke tror på Jesus. Han har Gud imod sig, 
om han end tilsyneladende har alt og alle med sig. Paulus fortsætter: "Han, som ikke sparede sin 
egen Søn." Paulus fører dermed troens blik derhen, hvor det ser, at Gud er for en kristen. Det sted er
korset. Paulus fremstiller den store modsætning mellem Guds Søn og os mennesker. Det største og 
mest ærede i Himlen blev givet hen for os. Netop for os blev det dyreste hos Gud ofret. Rosenius 
konkluderer denne artikel med ordene, at når Gud har givet os den aller største gave, kan vi trygt 
regne med, at Gud også vil give os, hvad vi ellers har brug for. 

 Ikabod206 
Det er historien om et svagtbegavet barn, der også bliver utilpasset. Som ung bliver han imidlertid 
omvendt og bliver et bønnens menneske. Han bliver også i stand til at arbejde med enkle opgaver 
som at hugge brænde.

Epistelen till de Romare. Cap. 8, 33- 34207 
 Rosenius fokuserer her på nogle spørgsmål, som Paulus stiller og som ofte anfægter og plager  
kristne: "Hvem vil anklage Guds udvalgte?" og "Hvem er den, som fordømmer?" En kristen undgår 
ikke at opleve anklager. Og anklagerne er af to slags: Den ene slags anklage kan man kalde lovens 
anklage. Kristne anklages for det, de er i sig selv. De kender dommen over deres synd og selvliv. 

205 Pietisten nr. 9, 1863, 129-142.
206 Pietisten nr. 9, 1863, 142-144.
207 Pietisten nr. 10, 1863, 145-155.
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Denne anklage er berettiget. I virkeligheden er det Gud, som må vise os kristne sandheden om os 
selv, for at vi ikke skal komme bort fra troen på Jesus. Vejen ud af den anklage er på ny at tilegne 
sig Guds retfærdiggørende nåde. Den anden slags anklage, som en kristen oplever, er Djævelens 
anklage. Den består i, at kristne anklages, fordi de tror på Jesus og frygter Gud. Denne anklage er 
ikke berettiget. Den anklage skal en kristen ikke give efter for. Ingen anklage kan dødeligt ramme 
den, som tror, hverken lovens eller Djævelens, for Kristus er død for os, men det er endnu vigtigere,
at han er stået op fra de døde for os. Nu sidder han ved Guds højre hånd og beder for alle kristne. 
Rosenius konkluderer, at så længe vi er i Kristus, er vi altid retfærdige, selv om vi kæmper med og 
lider under vores iboende synd.

Guds underbara wägar till en själs frälsande208 
Dette er en historie om en dreng opvokset hos katolske forældre i Irland. Han kommer ud at sejle og
reddes mirakuløst, da skibet i Liberia bliver angrebet af vilde afrikanere. Han ender på en 
missionsstation, hvor han bliver omvendt og senere kommer til at virke som missionær.

 Epistelen till de Romare. Cap. 8,35-37209 
Rosenius indleder sin artikel med at betone, at apostelen nu kommer til den anden hovedbekymring 
hos kristne, nemlig om de kan forblive i Kristi kærlighed. Rosenius udfolder indholdet af Paulus’ 
ord: “Hvem vil kunne skille os fra Kristi kærlighed?” og bringer så et kort citat af Luther uden 
kildeangivelse.210 Luther bruges til at begrunde Rosenius' fremstilling. Her må vi undersøge ordet 
skille. Ingen og intet kan skille en kristen fra Jesu kærlighed. Jesus siger, at ingen kan rive dem ud 
af hans hånd. Men noget helt andet er det, hvis en kristen unddrager sig Jesus, eller vender Jesus 
ryggen, jvf. Hebr. 10,38. De farer, som skiller os fra Jesus, kan ikke komme udefra; de kan kun 
komme fra os selv, ved at vi forlader ham. Uanset hvad en kristen kommer til at opleve, selv de 
vanskeligste trængselstider, kan ingen eller intet skille ham fra Kristi kærlighed. Rom 8, 36-37 
viser, at en kristen må regne med at gennemgå meget for Jesu skyld. Det viser også kristendommens
historie ned gennem tiderne. Men ingen kristen har noget at frygte. Han skal ikke være bekymret for
fremtiden. For i alt, hvad en kristen kommer til at gennemleve –  eller dø af, hvis han bliver dræbt 
for Jesu skyld – har han vundet den endelige sejr, fordi Gud elsker ham og er hos ham. Rosenius 
afslutter med at pointere, at vi sejrer ikke i egen kraft, men gennem en anden, nemlig ham som 
elsker os.
 

208 Pietisten nr. 10, 1863, 155-160..
209 Pietisten nr. 11, 1863, 161-175.
210 Første Mosebog 32, 2-3 i Luther, Første Mosebog III, 296-300; W.A. 44, 68.
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 Olika tröst i döden211 
Den første historie handler om Oliver Cromwell, der fik stor magt. På dødslejet trøstede han sig 
med, at man ikke kunne falde ud af nåden. Den anden historie handler om en indianer, der angribes 
af sygdommen kopper. Han dør i troen på sin frelser.

Epistelen till de Romare. Cap. 8,38-39212 
I denne artikel afslutter Rosenius sin gennemgang af Rom 8, hvor han jubler over, hvor usvigelig 
sikker Guds kærlighed er. Denne salige vished hviler helt på, at man ved, hvem man tror på. Det 
vigtigste er, at man ikke tror på sig selv, sin egen styrke, troskab og årvågenhed, der alle er 
omskiftelige ligesom vejret, men at man tror på Herren alene. Hele tiden er den sikre grund, som 
troen griber om, den gerning, som blev fuldbragt for de fortabte, som alrig selv kunne vinde frelsen.
Rosenius udfolder sin vished om, at troen,som lever i Kristi kærlighed, aldrig vil kunne skilles fra 
denne kærlighed. Han opregner i ordpar de højeste magter, som nævnes kan: død-liv, engle-
åndemagter, nuværende-tilkommende, høje-dybe. Hvilken af disse kræfter, der end møder en 
kristen, vil de aldrig kunne rive de troende bort fra Kristi kærlighed. Så længe troen hviler i Kristus,
er hjertet helliget Herren og har al sin forløsning i ham alene. Rosenius afslutter sin artikel med at 
skrive, at apostelen i dette kapitel har forkyndt en stærk trosfrimodighed. Det har han gjort for at 
opmuntre alle Guds børn til samme trosfrimodighed. 

 "Efter du war Gud kär, måste det så wara"213 
Historiens pointe er, at den, Gud elsker, tugter han.

 Fikonträdet; eller: Sötman af det bittra214 
Her skildres hvordan figentræet bærer søde frugter. Det bruges til at sige, at Gud tugter, den han 
elsker. Så bringer Rosenius uden kilde følgende: "Lidandet gör oss ock skickliga att wäl trösta 
andra. Huru wäl swarade icke Luther, då han tillfrågades huru han kunde så träffande tale om wåra 
erfarenheter, att man trodde sig särskildt åsyftad, och han sade: "det hafwa mina frestelser och 
anfäktningar lärt mig".215

Register öfwer de smärre artiklarne i Pietisten 1863216 

En återblick på det gamla året217 
Her priser Rosenius Guds velgerninger og opfordrer til deltagelse i bønneugen i det nye år.

211 Pietisten nr. 11, 1863, 175-176.
212 Pietisten nr. 12, 1863, 177-191.
213 Pietisten nr. 12, 1863, 191.
214 Pietisten nr. 12, 1863, 191-192.
215 Kilden ikke fundet.
216 Pietisten nr. 12, 1863, 192.
217 Bihang til Pietisten nr. 12, 1863, 193-194.
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Rosenius som redaktør af Pietisten 1863
I  denne årgang har Rosenius gennemgået Rom 8 undtagen de første fire vers, som han gennemgik i
de to sidste numre i forrige årgang. Rosenius' hovedbudskab har været, at ingen og intet kan skille 
en kristen fra Guds kærlighed i Kristus Jesus. Det tema har Rosenius belyst fra flere vinkler, idet 
han samtidig har vist, at Paulus i dette kapitel på en måde har samlet den undervisning, han har 
givet i de foregående syv kapitler. Også i denne årgang har Rosenius flere gange bragt citater af 
Luther. Han har også i hvert nummer bragt en opbyggelig historie eller en kirkehistorisk oplysning. 
Endelig har han i denne årgang flere åndelige sange.

Pietisten 23. årg. 1864

 Epistelen till de Romare. Nionde Capitlet218 
Rosenius betoner til indledning, at Paulus skrev denne del af Romerbrevet med stor sorg og smerte i
kærlighed til sine brødre og landsmænd. Derefter giver Rosenius et overblik over kapitlet. Han 
skriver dernæst, at Rom 9-11 udgør en særlig afdeling i Romerbrevet, som han kalder " Judarnas 
förkastelse och hedningarnas upptagelse, såsom en ny bekräftelse derpå, att trons rättfärdighet är 
den enda som för Gud gäller". I Rom 1-8  har Paulus behandlet loven og evangeliet i relation til det 
enkelte menneske. I det afsnit, som begynder med Rom 9, er det fortsat loven og evangeliet, som 
bliver behandlet, men nu i relation til Israel og hedningefolkene. Vi møder med andre ord loven og 
evangeliet i frelseshistorisk perspektiv. Rosenius gennemgår så alt, hvad Gud har forjættet og givet 
til jøderne og konkluderer, at det, Paulus vil afvise, er, at man stoler på, hvem man nedstammer fra 
og på sine mange gode og rigtige gerninger. Det eneste afgørende er, at man i tro modtager den 
fuldbragte frelse, som Jesus har vundet til både jøder og hedninger. 

 Förnuftets gudinna219 
En historie om hvordan en kvinde bliver udråbt til fornuftens gudinde 1793 i Paris. En englænder 
finder hende kort før hendes død i usle omgivelser. Han tager sig af hende, men hun er så syg, at 
hun snart dør.

Wi berömma oss ock i bedröfwelsen220 
Luther. Det er samme citat af Luther som i Pietisten 1862, 80. Dog mangler dette dels Rom 5,3 og 
de sidste 2½ linje.  

218 Pietisten nr. 1, 1864, 1-15.
219 Pietisten nr. 1, 1864, 15-16.
220 Pietisten nr. 1, 1864, 16.
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Epistelen till de Romare. Cap. 9,6-13221 
Rosenius begynder med et grundlæggende spørgsmål: Gud har givet Israel hele sin 
frelsesåbenbaring, men Israel er ikke blevet frelst. Betyder det, at Guds ord til Israel har slået fejl? 
Rosenius slår fast, at hvis nogen mener, at Guds ord har slået fejl, fordi Israel som folk ikke er 
blevet frelst, så skal han vide, at han slet ikke har forstået, hvad Guds Ord egentlig taler om. Guds 
pagts troskab står fast, selv om Israel er uden frelsen. Gud har givet Israel sin frelsesåbenbaring  Det
er ikke alle dem, der stammer fra Israel, som virkelig er israelitter. Det er ene og alene det, som sker
i hjertet, der betyder noget i et menneskes gudsforhold. Gud har udvalgt sig et folk for gennem det 
at forberede og fuldbyrde frelsen. Men det er ikke alle, der tilhører det jødiske folk, som får del i 
Guds frelsesåbenbarings virkelighed. Hvem er da det Israel, som frelsesløfterne bliver virkeliggjort 
for? Det er de jøder, der tror på det løfte, som Gud gav i Gammel Testamente, at han ville sende sin 
Søn som verdens frelser, og som Gud har fuldbyrdet gennem Jesu død på korset langfredag og Jesu 
opstandelse påskemorgen. Rosenius føjer til, at det ikke er alle, der er opvokset i et kristent land, 
som får del i den evige frelse, men alene de mennesker, der er født på ny af Helligånden og lever i 
en levende tro på Jesus.

 Penndraget, eller kärleks-bemödandet wälsignadt222 
En historie om et "kirkeægtepar", der kun er navnkristne, som bliver kaldet til Jesu disciple. 

 Epistelen till de Romare. Cap. 9,14-18223 
Rosenius begynder med at citere Paulus spørgsmål: "Findes der mon uretfærdighed hos Gud?"  og 
han citerer også hans svar: "Nej, langtfra" (Rom 9,14). Desuden citerer Rosenius først 
Melanchthon224 og siden Luther.225 Hvad er det egentlig for en indvending, som her bliver afvist? Det
er det naturlige menneskes anstød mod evangeliet. Det, som især præger den frelseshistoriske 
udvælgelse i Israel og dermed selve evangeliet, er Paulus ord: "...ikke på grund af gerninger, men 
fordi han [Gud] selv kalder" (Rom 9,12). I sin udvælgelse har Gud overhovedet ikke taget hensyn 
mennesker, hverken til hvad de er, eller ikke er, hverken til deres retfærdighed eller deres synd. De 
mennesker, Gud udvalgte, var alt andet end syndfri, som for eksempel Abraham og Jakob. Alt er af 
nåde – for intet. Men netop dette strider mod hele det naturlige menneskes indstilling over for Gud. 
Protesten lyder sådan: Det er ikke retfærdigt ikke at tage hensyn til, hvad mennesket gør eller mener
er ret og rimeligt. På apostelens Paulus tid var denne tænkning sat i system hos de ledende og 
indflydlesesrige i Israel nemlig farisæerne. Men i virkeligheden ligger den tænkning hos os alle. 
Rosenius argumenterer så i resten af sin artikel for, at Gud er retfærdig, når han frelser af nåde 
alene. Han gør det ved at give en grundig skriftbegrundelse.

221 Pietisten nr. 2, 1864, 17-29.
222 Pietisten nr. 2, 1864, 30-32.
223 Pietisten nr. 3, 1864, 33-48.
224 Kilden ikke fundet.
225 Kilden ikke fundet.
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Något från den högre wishetens skola.226 
Citat af Luther.227

 

 Den rätta grunden för wår frid228 
Et citat der opfordrer til at se på Jesus for at få fred.

 Epistelen till de Romare. Cap. 9, 19-29229 
Rosenius begynder med at understrege, hvad han har fremhævet tidligere, at udvælgelsen er en 
udvælgelse i Kristus. Alt, hvad der er sket gennem de mennesker, Gud udvalgte i den gamle pagt, 
går ud på at forberede det, som han virkeliggør og fuldbyrder i Kristus. Principielt gælder denne 
udvælgelse hele menneskeheden. Gud ønsker, at alle mennesker skal blive frelst og indse, hvad der 
er sandt. Rosenius betoner, at udvælgelsen ikke er dobbelt. Den gælder ikke fortabelsen. Rosenius 
betoner, at mennesket som skabt af Gud ingen ret har til at kritisere sin skabers nådesudvælgelse. 
Rosenius omtaler dernæst vredens kar, som er de mennesker, som Gud forhærder, de kar som en 
gang skal blive fyldte med Herrens vrede" (Es. 51,20) og  modsætningen "barmhjertighedens kar", 
som er de mennesker, som Herren forbarmer sig over, som han vil give al sin nåde, så de kar bliver 
fulde af Guds barmhjertighed, salighed og herlighed. Rosenius skriver, at nogle har ment, at 
"vredens kar" går på Farao og de egyptere, der fuldte ham, mens "barmhjertighedens kar" betegner 
Israels børn, som Gud  netop med sin straf over Farao og egypterne forløste og frelste. Rosenius 
skriver, at Farao og egypterne på den ene side og israelitterne på den anden side højst kan ses som 
eksempel på vredens og barmhjertighedens kar. Rosenius mener, at vredens kar i Romerbrevet 
betegner de mennesker, der som Farao forhærder sig imod Guds ord. Det gælder både de 
ubodfærdige jøder og de mange hedninger op gennem kirkens historie, der har afvist Guds kald til 
frelse. Barmhjertighedens kar betegner de mennesker både af jøde og ikkejøder/hedninger, der har 
taget imod Guds kaldende nåde og er gået ind i Guds rige.
 

 Anmälan230 

Her anmeldes bøger af Rosenius, sammensat af artikler fra Pietisten. Desuden Pilgrims-
vandringen= En Christens Resa og Martyrhistorien.

226 Pietisten nr. 3, 1864, 48.

227 Salme 32, 8. Die sieben Busspsalmen mit deutscher Auslegung verbessert durch D.M. Luther. 1525 (zweite 
Bearbeitung); Dr. Morten Luther, Udlæggelse af de syv Bodspsalmer. København 1856; W.A. 18, 479-530.
228 Pietisten nr. 3, 1864, 48.
229 Pietisten nr. 4, 1864, 49-64
230 Pietisten nr. 4, 1864, 64.
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 Epistelen till de Romare. Cap. 9,30-33231 
Rosenius udfolder sit syn på udvælgelsen: nej til den dobbelte prædestination, som Rosenius kalder 
forudbestemmelse til salighed eller fordømmelse. Luther inddrages i en fodnote. Det er en vigtig 
note, hvor Rosenius tager klart afstand fra den dobbelte prædestination. Henvisningen til Luther og 
andre er meget upræcis og kan ikke spores kildemæssigt. Rosenius bringer så en konklusion på sin 
artikel: Det var Guds gave, at hedningerne kom til tro; det var ikke deres egen fortjeneste. Gud gav 
uværdige hedninger sin Søn fra himmelen. Derefter gav han dem Helligånden, som udvirkede troen 
i deres hjerte. Præcis de samme gaver gav Gud til Israel, og han gjorde det både tidligere og 
rigeligere end til hedningerne. Men alligevel forblev Israel i vantro; ikke desto mindre vendte de sig
imod Guds nåde. Disse afslutningsvers i Rom 9 er et meget vigtigt afsnit. Det kan betegnes som en 
nøgle til hele fremstillingen i denne frelseshistoriske del i Rom 9-11. Disse vers kaster lys over 
Israels stilling i Guds frelsesplan. Det Israel søgte, men ikke opnåede, var at komme i et ret forhold 
til Gud. Hele deres indsats under loven gik netop ud på at blive anerkendt og antaget af Gud. Men 
det opnåede de ikke. Samtidig peger disse vers på noget grundlæggende for alle menneskers 
personlige gudsforhold.

 Barna-förtroligheten med Gud232 
En historie om at kunne tale med Gud om alt bliver anvendt på en mand, der ikke kender Gud, men 
som qua sin stilling kan tale med kongen om alt. 

 Epistelen till de Romare. Tionde Capitlet233 
Rosenius indleder med at betone, at Paulus i dette kapitel ligesom i det foregående kapitel 
udtrykker, hvad der fylder hans hjerte med hensyn til Israel. Han ønsker, at det folk, der er så 
nidkært for Gud, må blive frelst. Nidkær betyder, at man begærer, ønsker og går ind for noget på en 
sådan måde, at det udelukker alt andet. Jøderne ønskede at tjene Gud, og de havde megen alvor i 
deres opfyldelse af loven. De ofrede, bad, fastede, gav almisser og bekæmpede de åbenlyse synder. 
Men de manglede forståelse af Guds retfærdighed: trosretfærdiggørelsen af Guds nåde. Den stilling,
som Israels folk var i, var Paulus selv i engang. Det, han ønsker og beder om for sit folk, det har han
selv fået lov at opleve. Ud fra jødernes situation skriver Rosenius så, at dette er hele verdens 
åndelige historie. Derefter udlægger Rosenius Paulus ord: "Kristus er lovens ophør, så retfærdighed 
gives enhver, som tror". Rosenius kalder det et af de vigtigste kerneord i Bibelen og inddrager i sin 
udlægning en prædiken af Luther.234 

Den gamla, fasta grunden235

Rosenius publicerede under den overskrift sangen När undret i Gudomens tanke änn låg med 19 
vers. Rosenius har sat initialerne C.G.C. under sangen, hvilket må betyde Carl Gustav Cassel. 
Tilsyneladende er sangen ikke brugt i nogen sangbog.                                               

231 Pietisten nr. 5, 1864, 65-79.
232 Pietisten nr. 5, 1864, 79-80.
233 Pietisten nr. 6, 1864, 81-94.
234 Luthers prædiken på 3. søndag efter Trinitatis over Luk 15,1-10 i Luthers Kyrko-Postilla, Sommar-Delen, 98-112, 
mest citat s. 101; Luther, Kirkepostillen II, Sommerdelen, 317-331.
235 Pietisten nr. 6, 1864, 94-96,
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Epistelen till de Romare. Cap. 10,5-8236 
Rosenius udfolder eksegetisk-dogmatisk troens retfærdighed og henviser i en fodnote til Bengel, 
Chrysostomus, Luther, Beza, Calvin.237 Derefter inddrager han Luther i sin udlægning af Gal 3,12238 
og senere igen Luther.239 I disse vers hos Paulus møder vi et klart enten-eller, som Rosenius 
fremhæver i sin udlægning af disse vers: Enten er et menneske lydigt mod evangeliet, og så satser 
det ikke på sin egen retfærdighed. Eller også vil mennesket opbygge sin egen retfærdighed, og så 
følger det ikke evangeliet. Rosenius anfører, at Moses beskriver, hvad der kræves for at være 
retfærdig over for loven. Det korte svar er, at alt, hvad loven kræver, skal overholdes. Loven og 
evangeliet hører sammen og virker sammen, men må aldrig blandes sammen. Modsætningen 
mellem loven og løftet fremkommer først, når loven bliver løsrevet fra løftet, bliver isoleret fra sin 
sammenhæng i frelsesåbenbaringen og brugt som frelsesvej. Dette var Israels skæbnesvangre 
fejltagelse, som udelukkede dem fra frelsen. Jesus er kommet; han døde og opstod for alle 
mennesker. Evangeliet er et budskab om Kristus, hvori Kristus kommer personlig til den, som hører
det. Den, som griber og tilegner sig ordet om Kristus, griber og tilegner sig Kristus selv. 
.

 "Störst är kärleken". 1 Cor. 13240 
En historie om en, der havde vanskeligt ved at tro nåden på grund af en tidligere farisæisk holdning,
så hun havde skjult Kristus for en ungdomsbekendt. Til sidst fik hun fred med Gud.

 Hafwer ingen omsorg. Herren är när241 
Når vi tror syndernes forladelse, og har vi fred med Gud, skal vi også huske på, at Jesus vil gå med 
os i alt.

 Doctor Chalmers, om ett rätt predikosätt242 
Her udfoldes, at en ret prædiken består af to dele: Tekstforklaring og tillæmpning.

 Epistelen till de Romare. Cap. 10,9-13243 
Eksegetisk og dogmatisk udlægning, hvor Luther uden kilde inddrages med citatet "På tro och tro är
stor skilnad".244 Rosenius indleder denne artikel med at betone, at Paulus i disse vers behandler 
spørgsmålet om, hvordan et menneske bliver frelst. Han stiller det selvransagende spørgsmål: Har 

236 Pietisten nr. 7, 1864, 97-108.
237 Alt, hvad der står i denne note, findes i Heinrich August Wilhelm Meyers NT Commentary til Rom 10, 6: 
Kritisch-exegetisches Handbuch über den Römerbrief s. 465ff.
238 Luther, Stora Galaterbrevs Kommentaren, 1954, 230; Luther, Store Galaterbrevskommentar I, 1981, 362; W.A. 40 
I, 425-426.
239 "Den skønne lovsang, salme 118" Luthers Skrifter i Udvalg III, G.E.C. Gad 1964, 260-337;  Das schöne 
Confitemini, an der Zahl der 118. Psalm.1530; W.A. 31 I, 65-182.
240 Pietisten nr. 7, 1864, 108-112.
241 Pietisten nr. 7, 1864, 112.
242 Pietisten nr. 7, 1864, 112.
243 Pietisten nr. 8, 1864, 113-127.
244 Luther til Gal 3,13, Stora Galaterbrevs Kommentaren 1954, 234-245; Luther, Store Galaterbrevskommentar 1981 
I, 367-386; W.A. 40 I, 432-452 .
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jeg i min mund den bekendelse, hvor jeg gerne taler om Kristus som min frelser? En kristen 
bekender med sin mund Jesus som Herre, det vil sige, at Jesus er Gud, og at Gud er dette menneske 
Jesus Kristus. Og en kristen tror i sit hjerte, at Gud opvakte Jesus fra de døde. De ord betyder, at 
Jesus efter fuldbragt soning er gået ind i himlen og har taget pladsen ved Faderens højre hånd og 
lever der som vor stedfortræder og talsmand. Lige så sikkert som det er, at alle, som ikke tror på 
Jesus, er udelukket fra frelsen, lige så sikkert er det, at alle, som tror på ham, bliver frelst. Det 
gælder både jøder og grækere, det vil sige hedninger. Men i denne sammenhæng ligger der ikke 
mindst vægt på, at det også gælder jøder. Ingen jøde, som tror på Jesus, bliver udelukket fra frelsen.

 Huru olika man hörer245 
En historie om hvordan samme prædikant kan høres meget forskelligt.

Se ej på mig246

Rosenius publicerede under den overskrift sangen Se ej på mig, se på din Son med seks vers. Den er
underskrevet L. S. Den er med som nr. 127 med alle seks vers i det 8. hefte af  Ahnfelts Andeliga 
Sånger, der udkom i 1864. Alle steder, hvor sangen er med, fremgår det, at Lina Sandell er 
forfatteren. I BV's sangbog fra 1937 nr. 312 (seks vers); i Lova Herren nr. 343 med seks vers. I 
LMs Sangbog 1968 står sangen som 227 (seks vers) men med Rosenius som forfatter. I LMs 
sangbog 1993 står sangen som nr. 431 (seks vers), men med Lina Sandell 1864 som forfatter. I 
ELM-sangbog 1965 står sangen som nr. 332 (seks vers) og Lina Sandell som forfatter. I ELM-
sangbog 2001 står sangen som nr. 384 (seks vers) og Lina Sandell 1864. I Hjemlandstoner 1902 er 
sangen nr. 185 (6 vers), svensk  I Sange og Salmer 2013 står sangen som nr. 380 (fem vers) og Lina
Sandell 1864.

 Epistelen till de Romare. Cap. 10, 14-21247 
Luther inddrages uden kilde første gang248 og anden gang.249 Rosenius betoner til indledning, at 
årsagen til Israels fortabelse skyldes deres selvretfærdighed og vantro. Men kan det tænkes, at Israel
har nogen undskyldning, som kan komme folket til gode? Her gennemgår Rosenius mange detaljer i
Paulus' ord, som kan konkluderes på denne måde. Guds udvælgende nåde kommer til mennesker 
gennem et bestemt budskab om en bestemt person: Guds Søn som er blevet mennesket Jesus 
Kristus, og som har udført ganske bestemte kendsgerninger til vor frelse: sonet vor synd, opfyldt 
loven i vort sted over for Gud. Hvert eneste menneske, som med sine legemlige ører hører dette 
budskab, er genstand for Guds udvælgende nåde i og med, at han hører ordet om Jesus. Hvor dette 
ord får lov at virke efter Guds vilje, udvælger det et menneske til frelse ved at skabe troen i hans 
hjerte. Det, at et menneske kommer til tro på Jesus som sin frelser, har sin sidste årsag i Guds egen 

245 Pietisten nr. 8, 1864, 127-128.
246 Pietisten nr. 8, 1864, 128.
247 Pietisten nr. 9, 1864, 129-143.
248 Luthers prædiken over Matt 8, 1-13 til 3. søndag efter Trettondedagen/ Helligtrekonger i Luthers Kyrko-Postilla 
182-191; Luther Kirkepostillen I, Vinterdelen, 386-395; W.A. 17 II, 72-88.
249 Luthers prædiken over ApG 9, 1-25 på Paulus omvendelsesdag i Luther Huspostillen 1545/1564/1868 II, 48-56; 
Luther Huspostillen 1545/2018, 541-546; W.A. 52, 611-617.
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frie beslutning til frelse og i det faktum, at Gud fra evighed af udvalgte alle mennesker i Kristus til 
at stå hellige og ulastelige for hans ansigt. 
  På den tid, da Paulus skrev Romerbrevet, var evangeliet faktisk kommet til jøderne, ikke alene i 
Palæstina, men også rundt omkring i verden, hvor der var jødekolonier. Med ordene i Rom 10,21 
har Paulus gjort det klart, at Israels virkelige synd var vantro. De har hørt, og de har afvist det, som 
de har hørt.

 Den enda tröst, som ej bleknar i döden250 
En evangelikal engelsk biskop lå for døden. Han beklagede sig over sine mange forsømmelser. 
Nogle påpegede hans store betydning. Men en anden påpegede Kristi store fortjeneste. Da fik 
biskoppen fred.

 Tänkwärda yttranden af äldre lärare251 
Blandt andet af Luther.

Epistelen till de Romare. Elfte Capitlet252 
Rosenius giver en oversigt over kapitlet, hvor han også omtaler Israels fremtidige omvendelse. 
Rosenius skriver til indledning, at apostelen i Rom 9 og Rom 10 har vist, at Herren Gud efter sit 
evige frelsesråd alene retfærdiggør dem, som tror på Sønnen. Det gælder også for hedninger, som 
tror på Jesus, mens Israel med al sin religion bliver fortabt. Dette strider hverken mod Guds 
tidligere løfter til Israel eller imod hans hellige retfærdighed. Det har apostelen påvist med mange 
ord fra Skriften. Da han tillige har påvist, at Israel ikke har været efterladt i uvidenhed om Guds 
frelsesråd, men tværtimod længe og vedvarende  er blevet kaldt til omvendelse, så må 
konsekvensen af alt dette blive, at Israel alene ved sin ulydighed mod evangeliet selv blev årsag til 
sin vantro og fortabelse. Dette var en forskrækkelig fremstilling, og dermed kunne apostelen have 
forladt dette emne og være gået videre til brevets anden hoveddel, nemlig formaningerne. Men 
apostelens  kærlighed til sit folk og hans sorg over dets ulykke tillod ham ikke at afslutte 
spørgsmålet på en så trøstesløs måde. Tværtimod tvang det ham til også at fremstille hvilket håb, 
der endnu står tilbage for det vantro Israel.

 Minneswärda ord af upplyste Guds män253 
Luther ikke med.

 Anmälan254 
Information om Pietisten næste år med rabatordninger etc.

250 Pietisten nr. 9, 1864,143-144.
251 Pietisten nr. 9, 1864, 144.
252 Pietisten nr. 10, 1864, 145-159.
253 Pietisten nr. 10, 1864, 159-160.
254 Pietisten nr. 10, 1864, 160.
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Epistelen till de Romare. Cap. 11, 7-10255 
Rosenius giver sin sædvanlige eksegetisk-dogmatiske udlægning med forklarende sproglige 
oplysninger i noter. Rosenius indleder med at spørge med Paulus: Hvorledes forholder det sig da? 
Hvad følger af alt det, der er blevet sagt om Israel, især at der er blevet en rest tilbage i kraft af en 
nådes-udvælgelse? Er det af nåde, så er det altså ikke mere af gerninger. Begrebet nådes-udvælgelse
siger, hvordan den udvælgelse sker, der efterlader en rest i Israel, som er Herrens: den sker i 
overensstemmelse med nåden; det vil sige ved evangeliets forkyndelse er en rest kommet til tro, 
som derved er blevet udvalgt. Her skelnes mellem folket Israel − folket som helhed −  og "de 
udvalgte", som er kernen i Israel, der er udvalgt til frelse. Vi ved fra Rom 9,30-33, at Israel brændte 
efter at blive anerkendt af Gud. Men fordi de ikke søgte det på den måde, som Gud giver 
anerkendelse på, opnåede de det ikke. De udvalgte derimod, som har ladet sig frelse ved evangeliet, 
har netop opnået det, som det store flertal i Israel ikke opnåede. 

 Åter ett under af Guds nåd256 
En kristen besøger en fattig kvinde, der lever i synd. Besøget fører til hendes omvendelse. Kort før 
sin død anmoder den fattige kvinde om endnu et besøg. Den kristne kvinde glæder sig over, at den 
fattige kvinde har fået livet i Gud.

 Anmälan257 
Detaljerede oplysninger om Pietisten det næste år også til norske prænumeranter.

Epistelen till de Romare Cap. 11,11-21258 
Rosenius indleder sin artikel ved at henvise til, hvad Paulus  i de foregående vers (v. 8-10) har sagt 
om den forfærdelige forkastelsesdom, som Gud har ladet overgå sit gamle pagtsfolk. Denne 
forhærdelse, som er kommet over Israel, betyder, at de er stødt an mod anstødsstenen Kristus (jf. 
Rom 9, 32). At Israel snublede, så de faldt, betyder, at de har mistet frelsen. Men det har aldrig 
været Guds plan, at Israel skulle ende som et fortabt og forstødt folk. Tankegangen er, at jøderne 
havde ret til at høre evangeliet først, men generelt afviste de det, og derfor gik ordet videre til 
hedningerne (se ApG 13,46-48). Sandheden er, at Gud står ved evangeliet om Kristus, uanset det 
må betyde jødernes fald. Men derved er frelsen kommet til hedningerne, de folk, som står med et 
syndefald, de ikke kan overvinde. Her var frelsen mulig ved at de fik en fuldbragt frelsesgerning at 
gribe om i tro. Rosenius konkluderer, at det ikke var Guds plan, at Israel skulle ende i en evig 
ødelæggelse. Tværtimod  lod Gud deres fald få to store nådefulde følger. Det første var, at 
evangeliet kom til hedningerne. Det andet var, at hedningernes benådning og store velsignelse af 
evangeliet skulle tilskynde Israel til i anger og tro at vende sig til deres forkastede Messias. Israel 

255 Pietisten nr. 11, 1864, 161-173.
256 Pietisten nr. 11, 1864, 174-176.
257 Pietisten nr. 11, 1864, 176.
258 Pietisten nr. 12, 1864, 177-191.
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skulle ikke bestandigt blive borte, men ville til sidst omvende sig, efter at de længe havde savnet de 
velsignelser, de i vantro havde forkastet.  

 Det försåtliga strömdraget259 
Nogle unge mennesker sejlede på floden mod Niagaravandfaldet. De blev advaret, men mente ikke 
der var nogen fare. For sent opdagede de faren og omkom. Det appliceres på, hvordan mennesker 
kan gå evigt fortabt ved ikke at lytte til Guds røst.

 Fader wår
Rosenius publicerede under den overskrift sangen: O, store Herre Gud, som skapat werldar alla260 
med 12 vers. Denne sang har jeg ikke fundet i nogen af de sangbøger, jeg har haft adgang til.

Register öfwer de smärre artiklarne i Pietisten261 

Rosenius som redaktør af Pietisten 1864
Rosenius gennemgik i denne årgang Rom 9,1-11, 21, hvor han især behandlede Israels forkastelse 
af evangeliet. Denne forkastelse fik til følge, at evangeliet gik videre til hedningerne. Det skulle 
også have til følge at gøre jøderne misundelige, så de ville fortryde deres afvisning af evangeliet og 
tage imod det. Også i denne årgang bragte Rosenius en række åndelige historier og korte 
opbyggelige betragtninger samt et par åndelige sange.

Pietisten 24. årg. 1865

Epistelen till de Romare. Cap. 11, 22-27262 
Rosenius begynder med at forklare Paulus' advarsel til de hedningekristne. Ligesom det er en stor 
fare for jøder at stole på, at de rent nationalt tilhører et folk, som er udvalgt af Gud, sådan er det 
ikke mindre farligt, når hedningekristne begynder at ringeagte Israels folk, fordi det er under Guds 
straf på grund af vantro. Det er denne ringeagt over for Israel som folk, Rosenius advarer imod i sin 
udlægning af Paulus' ord. Rosenius understreger, at det er et eksempel på Guds godhed, at 
hedninger optages i Guds rige og fortsætter så, at nu meddeler Paulus sin hemmelighed ved sin 
udtrykkelige profetiske forkyndelse af Israels fremtidige omvendelse. Rosenius betoner, at når 
Paulus skriver, at hemmelighed (mysterium) i Ny Testamente betegner noget, der er så skjult, at et 
menneske ikke selv kan udtænke det, men det må meddeles gennem en guddommelig åbenbaring. 
En sådan hemmelighed havde det tidligere været for jøderne, at Gud også ville kalde hedninger ind 
i Guds rige. Nu var det så en hemmelighed for de omvendte hedninger, at jøderne endnu engang 
skulle blive Guds folk. Rosenius minder først om, at ikke hele Israel var under forhærdelsen, men 

259 Pietisten nr. 12, 1864, 192.
260 Bihang till Pietisten nr. 12, 1864, 193-194.
261 Bihang till Pietisten nr. 12, 1864, 194.
262 Pietisten nr. 1, 1865, 1-16.

45



kun en del. Dernæst betoner han, at forblindelsesdommen ikke altid skulle hvile over Israel, men at 
også Israel engang skal blive omvendt til Herren. 
Rosenius understreger, at når Paulus skriver, at så skal hele Israel frelses, står "hele Israel" i 
modsætning til "en del af Israel" i det foregående. Og da det i hele kapitlet handler om selve folket, 
det legemlige Israel, så er her en bestemt forudsigelse om, at Israel som folk da skal omvende sig til
Kristi evangelium, og ikke blot enkelte medlemmer af folket. At enkelte jøder har modtaget Jesus, 
det har altid fundet sted, som apostelen sagde det i Rom 11, 5 om denne "rest i kraft af en nådes-
udvælgelse". Dette løfte kan således ikke alene anvendes på det åndelige Israel eller de enkelte 
troende jøder. Her tales om det, der skal ske, når "hedningerne fuldtalligt er gået ind". Israel skal da 
som et folk blive kristen, blive befriet fra dets forhærdelsesdom, vågne op og tage imod Kristi 
evangelium. Rosenius præciserer, at ordene "så skal hele Israel frelses" ikke betyder, at så skal hver 
enkelt jøde blive sandt troende. Rosenius henviser til Paulus' ord i Rom 9, 23 "hvis de ikke bliver i 
deres vantro", ligesom han betoner, at de enkelte jøder ikke med en uimodståelig almagt vil blive 
omvendt. Rosenius nævner også, at selv om man kalder hele Europa for et kristent kontinent i 
modsætning til hedningeverdenen, så gælder det, at der i det kristne Europa vil findes falske kristne.
Ordene "så skal hele Israel frelses" betyder, at Israel som folk vil tilslutte sig salighedens 
evangelium, selv om mange i det folk også vil være falske kristne. Rosenius slutter med at betone, 
at det enkelte menneske altid vil have frihed til at modstå Guds kald.       

Epistelen till de Romare. Cap. 11, 28-36263 
Rosenius skriver til indledning, at ordene "Ses der hen til evangeliet, er de fjender for jeres skyld, 
men ses der hen til udvælgelsen, er de elskede for fædrenes skyld" er lidt vanskelige at forstå efter 
den græske grundtekst, og er også blevet forstået lidt forskelligt. Rosenius' egen forståelse er, at 
Gud for fædrenes skyld, for sin egen pagt med dem, elsker deres efterkommere. I Paulus' ord 
gentages, at jøderne skulle blive fjender af Guds frelsesåbenbaring, for at frelsen skulle komme til 
hedningerne. Men det betyder ikke, at Gud har glemt det jødiske folk eller er holdt op med at elske 
det. Udvælgelsen skete  gennem Abraham, og den gik videre gennem de andre patriarker. Det, som 
Gud gjorde gennem denne udvælgelse, og det,  som han har givet til dette folk, tager han aldrig 
tilbage. Som Paulus udtrykte det: "Sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke". Som netop 
Romerbrevet så klart viser, er de hedningekristne frelst af nåde ved troen på Jesus gennem 
evangeliet. På samme måde skal Israel blive det. Af nåde ved troen på evangeliet ved at se på ham, 
som de har gennemstunget, vil Israel omvende sig til Herren og blive frelst. Det hele munder ud i et 
storstilet perspektiv i Rom 11, 32: "Thi Gud har indesluttet alle under ulydighed, for at han kunne 
forbarme sig over alle". Det er ikke bare for at hedningerne skal blive frelst, at der er kommet 
forhærdelse over en del af Israel. Det skal også ske til Israels frelse. "Forbarme sig over alle" gælder
først og fremmest Israel. Og det gælder ikke alene den generation, som lever, når Herren åbenbarer 
sig fra Zion. Det gælder alle i Israel, som har vendt om til Jesus og har taget imod evangeliet til 
frelse.

263 Pietisten nr. 2, 1865, 17-32.
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  Rosenius konkluderer, at Paulus slutter med en lovprisning af Guds storhed. Denne lovprisning 
knytter umiddelbart til ved det store perspektiv, som kapitel 11 har åbnet. Men samtidig står 
lovprisningen som afslutning på det store læreafsnit i Romerbrevet, som begyndte med Rom 1,16.

 Den största synden264 
Børn kommer med deres forslag til den største synd. Faderen udtrykker, at det er gode svar, men 
den største synd er at afvise Jesus som sin frelser.

 Epistelen till de Romare. Tolfte Capitlet265 
Rosenius indleder med at sige, at med dette kapitel begynder nu Romerbrevets anden store 
hoveddel, som indeholder formaninger og undervisning om en kristen livsførelse. Formaningerne til
de kristne er af dobbelt art. Der er noget, som en kristen formanes til, fx at bruge Guds ord, at bede, 
at være sammen med andre kristne, og en kristen formanes til mange slags gode gerninger. En 
kristen advares mod verdslighed, mod kødelige lyster, mod at følge det gamle menneske, mod alt 
som er imod Guds hellige lov. Man kan sige, at formaningerne er de kristnes vejvisere og 
advarselsskilte.  Rosenius giver dernæst en oversigt over kapitlet. Så inddrager han Bengel.266 Her 
kunne Rosenius også have henvist til Luthers forord til Kirkepostillen267, hvor Luther siger det 
samme som Bengel: Moses befaler, en apostel formaner. Han presser ikke og driver ikke på, som 
Moses gør i det Gamle Testamente, og som det jo er lovens natur. Nej, han underviser os kærligt og 
venligt. Han siger blot, hvad vi skal gøre, og hvad vi skal undlade, og hvordan det vil gå den, der 
handler ondt og den, der gør godt. Han driver og tvinger ingen. Ja, han underviser endog på en så 
blid måde, at han mere lokker end befaler. Han begynder jo med at sige: Salige er de fattige, salige 
er de sagtmodige. Og apostlene plejer også at bruge ord som: jeg formaner, jeg beder, jeg bønfalder 
osv. Men Moses siger: jeg befaler, jeg forbyder. Han truer og forskrækker desuden med 
forfærdelige straffe og ulykker. Ud fra den vejledning kan du læse og høre evangelierne, så de 
gavner dig. Til sidst inddrager Rosenius Luther.268

Både rätt och orätt269 
 En samtale mellem to søstre og deres morbror om egen syndighed og Guds nåde i Kristus.

264 Pietisten nr. 2, 1865, 32.
265 Pietisten nr. 3, 1865, 33-46.
266 Gnomon Novi Testamenti. Johann Albrecht Bengel (1687-1752) var født ved Stuttgart, studerede teologi i 
Göttingen, hvor han under studier af Speners og Franckes skrifter blev klart påvirket af pietismen. Bengel virkede som 
præst, teologisk forsker og bibeludlægger, hvor han overalt fik stor betydning ved sin store flid, dygtighed og sit kærlige
væsen. I 1742 udkom første gang hans berømte Gnomon Novi Testamenti (Fortolker af Det Nye Testamente), som var 
en ypperlig og åndsbåren kort latinsk kommentar til Det Nye Testamente, der udmærker sig ved sine sunde eksegetiske 
principper, den glimrende præcision i udtrykket, den dybe indlevelse i Skriftens ord og ånd og de mange fine 
enkeltbemærkninger. Dette værk er blevet genoptrykt mange gange.
267 Luther, Kyrko-Postilla, Vinterdelen, Luthers eget Företal s. 4-6; Martin Luher "En lille vejledning om, hvad man 
skal søge og forvente at finde i evangelierne" i Martin Luther Skrifter i Udvalg. Troens artikler. Prædikener af Luther. 
Credo 1985, 17-24; W.A. 10 I, 1, 8-18; selve citatet W.A. 10 I 1, 13.
268. Luthers prædiken over Rom 12, 1-7 til 1. søndag efter Trettondedagen/Helligtrekonger i Lutheri Kyrko-Postilla, 
Andra Delen, 241-251; Luther, Kirkepostillen I, Vinterdelen, 343-349; W.A. 17 II, 5-15.
269 Pietisten nr. 3, 1865, 47-48.
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Epistelen till de Romare. Cap. 12,1-3270  
Rosenius inddrager Luther med et kort citat271 og derefter et længere citat af Luther.272 Rosenius 
indleder med at udlægge Rom 12,1, hvor han betoner, at Paulus taler til brødre. Han taler til 
mennesker, der hviler i Guds nåde og på den grund kan kæmpe imod synden. Nu kan de formanes 
som nådens frie børn. Den grundlæggende formaning i Rom 12,1-2 er karakteriseret ved, at der er 
noget, som vi formanes til (vers 1), og noget vi advares imod. Det grundlag, som apostelen 
fremfører formaningen på, er Guds barmhjertighed. Guds barmhjertighed går tilbage til alt, hvad der
er skrevet tidligere i Romerbrevet. Lige fra Rom 1,16 har der været tale om Guds barmhjertighed. 
Derfor kan formaningen komme som en konklusion: Altså. Den, som har taget imod alt det, som 
Gud giver for intet i Jesus Kristus, kan ikke længere leve for sig selv. Selv om en kristen har 
gudsfrygtens ånd i sit hjerte, er det ikke en selvfølge, at han kommer til at leve, som han skal. 
Ganske vist udspringer helliggørelsen af, at en kristen tror på Jesus, men den sker ikke automatisk. 
Det kommer i høj grad an på, hvordan en kristen selv stiller sig til Guds ord. Derfor er 
formaningerne  så nødvendige. Derfor er det direkte farligt, hvis en kristen ikke vil høre dem og 
indrette sit liv efter dem. En kristen opfordres til at give sig selv som en offergave til Gud. Offer 
betyder egentlig gave. Som Herren har givet sig selv som gave til os og ofret sig for vor skyld, giver
vi os selv tilbage til ham som gaver, for at han kan disponere over os og bruge os. Han vil leve i os, 
bo i os og bruge alle vore lemmer. På den måde kommer vi som kristne til at tjene ham i vore 
medmennesker. En kristen skal ikke tilpasse sig den tid, han lever i. Han skal lade sig forvandle, så 
han får en ny måde at tænke på og derved kan erkende, hvad det er, Gud vil, og hvordan han kan 
glæde Gud med det, der er godt og rigtigt. Til sidst formaner Rosenius sine læsere til ikke at have 
for høje tanker om sig selv. Tænk jer godt om og overvej, hvilke evner og hvilken udrustning I hver
især har fået i troens fællesskab med Kristus.

 Icke rättwisa, utan nåd273 
En historie, der viser forskellen på at handle efter hvad der er ret og efter nåde.

Minneswärdt yttrande274

Af Luther 

270 Pietisten nr. 4, 1865, 49-63.
271 Kilden ikke fundet.
272 Luthers prædiken over Matt 20, 1-16 til søndag septuagesima i Luthers Kyrko-Postilla, 196-198; Luther 
Kirkepostillen I, Vinterdelen, 427-430; W.A. 17 II, 135-141.
273 Pietisten nr. 4, 1865, 63-64.
274 Pietisten nr. 4, 1865, 64; Luther, Stora Galaterbrevs Kommentaren 1954, 68; Luther, Store 
Galaterbrevskommentar 1981 I, 68; W.A. 40 I, 87.
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Epistelen till de Romare. Cap. 12,4-8275 
Den sædvanlige metode med  inddragelse af Luther276 og igen.277 Rosenius betoner til indledning, at 
det er meget trøstefuldt, at alle, som tror på Kristus, er ét legeme i Kristus, men samtidig er man 
hver for sig hinandens lemmer. At nåden er grundlag og kraft i helliggørelsen, kommer også frem i 
den tætte forbindelse mellem formaningen og nådegaverne. Det er grundtanken fra 1 Kor 12-13, 
som Paulus her i Romerbrevet tager op igen: menigheden som et legeme med vidt forskellige 
lemmer. Rom 12, 3-8 minder mest om 1 Kor 12. En nådegave er en bestemt nåde, som Gud giver en
kristen til at udføre bestemte gerninger i Guds rige. Nådegave beror altså på Guds nåde og 
Helligåndens åbenbaring til det, som en kristen skal tjene Herren med. Derefter giver Rosenius en 
grundig gennemgang af de enkelte nådegaver og slutter med at understrege, at apostelen med disse 
syv eksempler viser, hvor forskellige tjenester de forskellige lemmer på Kristi legeme har, og at 
intet lem og ingen tjeneste er uden betydning, men at alle virker til de øvrige lemmers tjeneste og 
nytte. Heraf følger også, at ingen bør hovmode sig over en højt anset gave og et stort kald, ligesom 
ingen bør være misfornøjet med en mere ydmyg tjeneste.

 

 Hwar och en med den gåfwa som han fått hafwer278 
En historie om en nedgang i missionsvirksomheden. Man aflyste også bedemøderne. Men en ældre 
dame fortsatte med at mødes med Gud i bøn.

 Minneswärda yttranden af Luther279 
Det første er over Matt 6, 9-10.280 Det andet er over Salme 38, 22.281 

275 Pietisten nr. 5, 1865, 65-79.
276 I Martin Luther, Bibel. Die gantze Heilige Schrifft. Der komplette originaltext von 1545 in modernem Schriftbild. 
Band 2, 2465-2473; "Fortale til Johannes Aabenbaring" i Luthers Skrifter i udvalg III. København: G.E.C. Gad, 1974, 
170-179;  W.A. D.B. 7, 419
277 Luthers prædiken over Rom 6, 6-16 og Rom 6,17-21 til 2. og 3. søndag efter Helligtrekonger i Lutheri Kyrko-
Postilla Andra Delen, 252-278 og 279-295; Luther Kirkepostillen I, Vinterdelen, 368-385; W.A. 17 II, 32-60.
278 Pietisten nr. 5, 1865, 79.
279 Pietisten nr. 5, 1865, 80.
280 Martin Luther, Fadervor udlagt for jævne lægfolk. På dansk ved K. Olesen Larsen. København: Gyldendal, 1960; 
Auslegung deutsch des Vaterunsers für die einfältigen Laien:W.A. 2, 80-130.
281 Morten Luther, Udlæggelse af de syv Bodspsalmer, København 1856; Die sieben Busspsalmen mit deutscher 
Auslegung verbessert durch D.M. Luther 1525 (zweite Bearbeitung), W.A. 18, 479-530.
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 Epistelen till de Romare. Cap.12,9-10282

Rosenius skriver til indledning, at apostelen i den foregående del af kapitlet har skitseret det
kristelige liv i store hovedtræk, idet han formanede de troende til at bringe deres legeme som et

levende, helligt, Gud velbehageligt offer, og til ikke skikke sig lige med denne verden, men lade sig
forvandle gennem en fornyelse af deres sind til at kunne skønne, hvad der er Guds vilje og endelig

som lemmer på Kristi legeme i ydmyghed forblive i sit eget kald. Så følger nu en hel strøm af
formaninger til alle slags kristne dyder, især som ytringer af kærligheden som det vigtigste og om

oprigtighed i alt.  Rosenius inddrager Luther283 og igen.284 Derefter udfolder Rosenius, hvad
kærlighed er, blandt andet ud fra 1 Kor 13 og understreger, at "kærlighed er lovens opfyldelse", som

apostelen skriver i næste kapitel (Rom 13,10). I sidste del af artiklen skriver Rosenius konkret og
praktisk om, at kristne skal afvise det, der er ondt, og holde fast ved det gode. Og så skal de elske

hinanden og vise hinanden ubegrundet respekt.

Ett under af Guds nåd och trofasthet285 
Opmuntrende beretning fra bibelselskabers og bibelsprednings arbejde.

Ett warnings-exempel för nådens förakt286 
En beretning om en ung pige, der i søndagsskolen kaldes af Jesus, men ikke tager imod ham. Da 
hun skal dø, mener hun, at det er for sent at blive omvendt. En meget alvorlig beretning om ikke at 
afvise Guds kald.

Den olyckliga öfwermättnaden287 
Citat af Luther: " Hwad wållade wäl, att Judarne så föga trodde och alldeles icke wille låta 
omwända sig? Intet annat än den olycksaliga lasten som kallas öfwermättnad; ty de woro från 
fäderna wana wid Ordet, och dermed så öfwergjutna, att, då det icke war dem nytt, de wämjade 
derwid; såsom wi tywärr se att det äfwen går ibland oss. Och wi hafwa skäl att frukta, det äfwen wi 
skola falla i samma dom. Andra menniskor, som stå utom oss och icke hafwa sådana förmåner, ropa
ack og we i trängtan derefter, gripa det begärligt och upp-plocka med glädje de smulor, som wi 
kasta bort, och dessa äro för dem idel socker. Wi, som hafwa så rikeligen och fullt upp deraf, äro 
längesedan mätta och lede derwid, så att ingen mera erkänner den andra för en Christen. Men jag 
warnar hwar man att tage sig till wara. Ty wi se, att wi, likasom Judarne, blifwa utledsnade och 
mätta; men wi se äfwen, att det icke aflöper utan fara". − Se hwad den hel. Paulus hann upplefwa, 
då han skrifwer till sina Corinthier: "I ären nu mätte, I ären nu rike wordne, I regeren utan oss" etc. 
(1 Cor. 4:8).

282 Pietisten nr. 6, 1865, 81-89.
283 "Om kærligheden" i Martin Luther Skrifter i udvalg. Troen og livet. Prædikener, sermoner og teserækker af Luther.
København: Credo, 1992, s. 112-113.
284 Luthers prædikener over Rom 12, 6-16 og Rom 12,17-21 til 2. og 3. søndag efter Trettondedagen/Helligtrekonger  
Lutheri Kyrko-Postilla, Andra Delen, 252-279; Luther, Kirkepostillen I, Vinterdelen, 368-385; W.A. 17 II, 32-60.
285 Pietisten nr. 6, 1865, 89-94.
286 Pietisten nr. 6, 1865, 94-96.
287 Pietisten nr. 6, 1865, 96. Kilden til citatet ikke fundet.
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 Epistelen til de Romare. Cap. 12,11-12288 
Rosenius fortsætter sin praktiske udlægning af formaningsdelen i Romerbrevet, hvor han fortsat  
inddrager Luther289. Rosenius introducerer ved at tale om, at menneskets iver og energi hurtigt kan 
aftage. Kommer en kristen i den situation, understreger Rosenius, at han skal følge den af 
Helligånden levendegjorte og helligede ånd, som bor i ham, fordi han er en ny skabning i Kristus (2 
Kor 5,17). En kristen bliver brændende i ånden og tjener Herren ved at lade sig fylde af Guds 
kærlighed. Om formaningerne til at være glade i håbet, tålmodige i trængselen og udholdende i 
bønnen opfordrer Rosenius kristne til at rette sit blik mod, hvad der venter ved Kristi genkomst og 
til at huske på, at alle ting samvirker til gode for dem, som elsker Gud (Rom 8,28). Til sidst betoner 
Rosenius, at hvis Gud ikke sender kristne sin nåde og hjælp, kan vi ikke virkelig gennemføre vore 
kristelige pligter. Derfor må kristne få blik for, at vi kan ikke leve i Gud uden bønnen.

 Marthas böner, eller: "i mitt namn"290 
 En beretning om en trofast lærer.

 Huru skall jag komma derhän, att jag besinner mig lycklig?291 
Pointen er, at man bliver først lykkelig, når man holder op med at stræbe efter det.

Walda yttranden af upplyste män292

 herunder følgende af Luther: "Jag har welat hafwa många ting i mina händer, och då har jag alltid 
förlorat dem; men altt hwad jag kunnat förmå mig att lemna i Guds hand, det har aldrig blifwit en 
förlorad sak".

Epistelen till de Romare. Cap. 12,13-16293  
Rosenius fortsætter med at give en praktisk og jordnær udlægning og applikation af Paulus konkrete
formaninger om at hjælpe de hellige i nød, om at vise gæstfrihed, om at være glade med de glade og
græde med de grædende, om at være enige indbyrdes og ikke tragte efter de høje ting, men holde 
sig til de ringe og ikke være kloge i egne tanker. Også ved en praktisk undervisningn om de 
bibelske formaninger inddrager Rosenius Luther.294

288 Pietisten nr. 7, 1865, 97-108.
289 Kilden ikke fundet
290 Pietisten nr. 7, 1865, 108-111.
291 Pietisten nr. 7, 1865, 111.
292 Pietisten nr. 7, 1865, 111-112.
293 Pietisten nr. 8, 1865, 113-123.
294 Luthers prædikener over Rom 12, 6-16 og Rom 12,17-21 til 2. og 3. søndag efter Trettondedagen/Helligtrekonger  
Lutheri Kyrko-Postilla, Andra Delen, 252-279; Luther, Kirkepostillen I, Vinterdelen, 368-385; W.A. 17 II, 32-60.
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 Epaphras. (Kol. 4,12)295

 Der tegnes et smukt billede af Epafras med vægtlægning på ham som forbederen. Derudfra 
beskrives forbønnens betydning.

Den sanna helgelsens hemlighet296 
I form af eksempler fra dagliglivet gives undervisning i, at først når vi er frie fra loven, kan vi af 
hjertet gøre Guds gode vilje.

 Epistelen till de Romare. Cap. 12,17-21297 
Rosenius fortsætter sine praktiske forklaringer til Paulus' formaninger: En kristen skal ikke 
gengælde nogen ondt med ondt, skal stræbe efter det, der er godt i alle menneskers øjne, om det er 
muligt. En kristen skal så vidt muligt leve i fred med andre mennesker. En kristen skal ikke tage  
retten i egen hånd, men give plads for Guds vrede. Det tilkommer nemlig Gud at straffe. En kristen 
skal give sin fjende noget at spise, hvis han er sulten og noget at drikke,hvis han er tørstig. En 
kristen skal ikke lade sig overvinde af det onde, men overvinde det onde med det gode.

 "Winnlägger eder att I kunnen ingå."298 
Pointen i denne fortælling er, at det er udmærket at ville vide en hel masse, men det afgørende er, at
man tager imod ordet fra Gud og følger det.

Rätt dela sanningens ord299 
 Her gives en række eksempler på, hvordan man på den rigtige måde deler lov og evangelium.

 Också en hjelp för predikanten300 
 Da en ældre kristen lå for døden, sagde hun, at hun havde tjent Herren så lidt. Da gennemgik 
præsten med konkrete eksempler, hvor meget hun havde betydet for ham som prædikant.

Fem citater af Luther301  
1. Mattheus war en publikan.302 
2. Den nådige och barmhjertige Herren.303

295 Pietisten nr. 8, 1865, 123-126.
296 Pietisten nr. 8, 1865, 126-128.
297 Pietisten nr. 9, 1865, 129-140.
298 Pietisten nr. 9, 1865, 140-141.
299 Pietisten nr. 9, 1865, 141-142.
300 Pietisten nr. 9, 1865, 142-143.
301 Pietisten nr. 9, 1865, 143-144.
302 Luthers prædiken over Matt 9, 9-13 Sankt Matthæus' dag i Luther, Huspostillen 1545/1564/1868 II, 150-159; 

Luther, Huspostillen 1545/2018, 617-624; W.A. 52, 705-715.
303 Salme 111, 1530; W.A. 31 I, 414.
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3. "Håll dig genom tron wid Christus, så begynner du rätteligen; blif wid honom, så går du din wäg 
rätt fram; fortfar sålunda till ändan, så är du salig".304

4. "I allt lidande och all anfäktelse skall menniskan skynda till Gud, samt känna och lära, att allt 
blifwer henne af Gud tillskyndadt, det må komma genom satan eller menniskor.305

5. En synd måste ofta blifwa den andras botemedel, för wår förderfwade ondskas skull.306

Epistelen till de Romare. Trettonde Capitlet307  
Rosenius giver en oversigt over kapitlet, så en vers til vers gennemgang, hvor Luther inddrages.308 
Rosenius betoner fra begyndelsen, at Paulus fortsætter med at formane og undervise de troende om 
en kristelig livsførelse. Her  underviser han om, hvordan kristne skal forholde sig til øvrigheden. Af 
Guds store nåde er en kristen blevet medlem af et rige, der ikke er af denne verden. Det betyder 
imidlertid ikke, at kristne ikke skal adlyde lederne  i det verdslige rige. Hovedårsagen er, at der ikke
er nogen øvrighed, som ikke er fra Gud, og de, som findes, er indsat af Gud. Rosenius forklarer, at 
det betyder enhver øvrighed, hvad enten den er god eller ond. Rosenius udlægger så Paulus' 
konkrete udsagn om, at ørigheden ikke er til for at skræmme dem, der gør det gode, men dem, der 
gør det onde. Rosenius behandler også konkrete spørgsmål som at betale skat og told og 
konkluderer, at en kristen ikke må skylde andre nogen andet end det at elske dem. 

Epistelen till de Romare. Cap. 13,8-10309  
Under temaet at kærligheden er opfyldelsen af loven forklarer og applicerer Rosenius disse vers og 
inddrager Luther310 og igen.311 Rosenius skriver, at det store emne, som nu bliver forelagt os, er 
kærligheden, som hele lovens opfyldelse, som Guds allerhøjste vilje med hensyn til vor livsførelse. 
Hvis nogen spørger, hvad Gud virkelig ønsker af os mennesker med hensyn til vor livsførelse her på
jorden, så får vi det at vide i denne tekst af Paulus, som forklarer, at hele Guds lov egentlig sigter på
kærligheden, så det menneske, som elsker sin næste, har opfyldt loven. Dette udfolder Rosenius så 
igennem sin artikel.

Guds kraft i en troende själ312 
Minneswärda ord313 

Et citat af Luther: Wi äro främlingar och gäster här och söka ett bättre fädernesland (Ebr. 11).314

304 Kilden ikke fundet
305 Kilden ikke fundet.
306 Kilden ikke fundet.
307 Pietisten nr. 10, 1865, 145-160.
308 Luthers prædiken over Luk 5, 1-11 til femte søndag efter Trinitatis i Luther, Huspostilla. Stockholm: F. & G. 
Beijers förlag, 1877, 403-413; Luther Huspostillen, 1545/2018, 373-380; W.A. 52, 394-397.
309 Pietisten nr. 11, 1865, 161-172.
310 Luthers prædiken over Luk 14, 1-11 til 17. søndag efter Trinitatis i Luthers Kyrko-Postilla, Sommar-Delen, 283-
287;  Luther, Kirkepostillen 2, Sommerdelen, s. 555-559; W.A. 22, 300f. og W.A. 10 I 2, 392-398.
311 Kilden ikke fundet.
312 Pietisten nr. 11-12, 1865, 172-175.189-193.

313 Pietisten nr. 11, 1865, 175-176.
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 Anmälan315 
Igen gives praktiske oplysninger om abonnement på Pietisten.Vil man udover abonnement på 
Pietisten, også abonnere på andre blade eller give gaver til særlige formål, bedes man oplyse det 
særskilt.

Epistelen till de Romare. Cap. 13,11-14316 
Rosenius fortsætter sin praktiske eksegetiske udlægning med applikation, hvor Luther i en note 
inddrages i mere sproglige overvejelser.317 Rosenius skriver, at Paulus i disse vers indskærper sine 
formaninger om at være tro over for alle pligter og bevise kærlighed samtidig med at man lever et 
liv i overensstemmelse med evangeliets lys. Dette pålægger Paulus, idet han samtidig minder om 
den nåderige tid, som de troende lever i ved evangeliets lys og i forventning om den salighed, som 
nu er nærmere, end da de blev troende. I lyset af disse ord forklarer Rosenius, hvordan en kristen er 
kaldet til at aflægge mørkets gerninger og tage lysets rustning på, til at leve sømmeligt og ikke leve 
i svir og druk, ikke løsagtigt og udsvævende, ikke i kiv og misundelse. Rosenius afslutter med at 
understrege, at efter at Paulus udtrykkeligt har sagt, hvad der ikke sømmer sig for kristne, viser han 
konstruktivt fremad med ordene: "Iklæd jer Herren Jesus Kristus, og vær ikke optaget af det 
kødelige, så det vækker begær". Det bør være centrum i en kristens livsførelse.

 Augustini erfarenhet af orden i Rom. 13, 13- 14318 
Som et tillæg til Rom 13,13-14 skildres lidt af Augustins liv med særligt henblik på de ord.

 Register öfwer de smärre artiklarna i Pietisten 1865319 

Rosenius som redaktør af Pietisten 1865
I denne årgang kommenterede Rosenius Rom 11,22 til Rom 13,14, det vil sige han afsluttede sin 
store gennemgang af Israels plads i Guds frelsesplan. Det store flertal af jødefolket havde været 
ulydigt mod evangeliet, mens et mindretal havde taget imod Guds nåde. På grund af flertallets 
ulydighed var evangeliet kommet til hedningerne, men Israels forhærdelse skal kun vare til en tid; 
derefter skal jødefolket føres til tro og frelse. Derefter begyndte Rosenius på sin gennemgang af 
Romerbrevets anden store hoveddel, som indeholder formaninger og undervisning om kristnes 
livsførelse, hvor Rosenius blandt andet underviste om en kristens forhold til og lydighed mod 
øvrigheden. Også i denne årgang bragte Rosenius en række åndelige historier og korte opbyggelige 
betragtninger.

314 Luthers prædiken over 1 Pet 2, 11-20 til tredje søndag efter påske i Lutheri Kyrko-Postilla Andra Delen 472-482; 
Luther, Kirkepostillen II, Sommerdelen, 121-127; W.A. 21, 339-349.
315 Pietisten nr. 11, 1865, 176.
316 Pietisten nr. 12, 1865, 177-188.
317 Luthers prædiken over Rom 13, 11-14 til 1. søndag i advent i Lutheri Kyrko-Postilla Andra Delen, 3-19; Luther, 
Kirkepostillen 1, Vinterdelen, 6-14.
318 Pietisten nr. 12, 1865, 193-194.
319 Pietisten nr. 12, 1865, 194.
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Pietisten årg. 25. 1866

Epistelen till de Romare. Fjortende Capitlet320 
Rosenius skriver i sin indledning, at dette kapitel har stor betydning for kristne menigheder, hvor  
der er opstået forskellige meninger i åndelige spørgsmål og forskellige måder at leve på som 
kristne. Disse forskellige meninger kan opfattes som så vigtige, at de binder samvittighederne og 
truer med at ødelægge det kristne fællesskab. I en sådan situation bør man studere dette kapitel. 
Men da kan det ske, at mange ikke vil tage ved lære af dette kapitel, selv om de ellers værdsætter 
Guds Ord højt. De mener nemlig, at dette kapitel taler om ligegyldige ting som at spise kød eller ej 
og om at overholde jødiske fastedage eller ej. De siger, at sådanne ting jo er ligegyldige i dag i 
modsætning til de ting, der er uenighed om i vore dage. Da denne tanke ofte overflødiggør hele 
kapitlet, når der er mest brug for det, vil Rosenius gennemgå kapitlet i lyset af de rejste 
indvendinger. Rosenius gennemgår så kapitlet med fokus på forholdet mellem de stærke og svage i 
troen, hvor han begynder med at give en oversigt over kapitlet. Så udlægger han de enkelte vers 
med sigte på kristnes gensidige hensyntagen til hinanden. I sammenstillingen af problemstillingen 
på nytestamentlig tid med hans samtids situation nævner han, om man skal blive i Svenska Kyrkan 
eller forlade den.

 Guds trofasthet, wår sista tröst321 
 Rosenius begynder med et citat af Luther og lader så en sjælesørger med eksempler beskrive 
indholdet i Guds trofasthed.

Epistelen till de Romare. Cap. 14, 7-15322 
 I sin undervisning går Rosenius til det helt centrale, at ingen kristne lever for sig selv, og ingen dør 
for sig selv. Denne sandhed gælder alle kristne, hvad enten man tilhører de svage eller de stærke i 
troen. Rosenius udfolder, hvordan alle kristne i dåben blev helliget, idet de både døde og blev 
oprejst med Kristus til at leve et helt nyt liv. Dernæst fremholder han indholdet af dette døds- og 
livsfællesskab med Kristus og spørger, om vi så som kristne lever både af Kristus, i Kristus og med 
Kristus. Dette applicerer Rosenius på Paulus ord: "Derfor lad os ikke mere fælde dom over 
hverandre, men fæld hellere den dom, at man ikke må vække anstød hos sin broder eller give ham 
anledning til fald." På Paulus tid var der nogle, der regnede den ene dag for bedre end den anden, 
mens andre regnede alle dage lige. På tilsvarende måde var det med, hvad de spiste. Rosenius 
understreger, at problemet var, at den ene kristne ville binde en anden kristens samvittighed ved at 
fastslå, at der var kun en rigtig holdning, nemlig hans egen. Rosenius redegør for, at i nogle 
situationer kan en kristen udmærket være streng i nogle spørgsmål, mens en anden lever mere frit i 
de samme spørgsmål. Rosenius' budskab er, at i sådanne forhold må man ikke binde hinandens 
samvititgheder og skabe splid i det kristne fællesskab. 

320 Pietisten nr. 1, 1866, 1-13.
321 Pietisten nr. 1, 1866, 14-16.
322 Pietisten nr. 2, 1866,  17-32.
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Minneswärda yttranden323 
Anonyme.

Epistelen till de Romare. Cap. 14,16-23324 
Rosenius understreger i denne artikel, at Guds Rige ikke består i, hvad man spiser og drikker. Når 
de svage var så ængsteligt fastholdt i de gamle bestemmelser om mad og drikke, at de for en 
uenighed i det spørgsmål kunne fordømme de stærke, mens de stærke omvendt lagde så megen 
vægt på deres frihed, at de kunne glemme, hvad de dermed gjorde ved de svages samvittighed, så 
blev resultatet, at begge parter på grund af uenighed i spørgsmål om mad og drikke blev årsag til, at 
evangeliet blev spottet. I denne situation retter Rosenius fokus på, at Guds Rige består i 
retfærdighed og fred og glæde i Helligånden. Rosenius udfolder så indholdt i den sætning og 
konkluderer, hvor katastrofalt det kan gå med en ødelæggende uenighed i en menighed: Evangeliet 
hindres i at lyde i ånd og kraft til dem, der har brug for at høre det for at komme i livsfællesskab 
med Jesus Kristus.
 

Segrens och kraftens hemlighet325 
 Med konkrete eksempler fortælles, at man får kraft og styrke, når man forventer al sejr og kraft hos
Jesus og ikke blot hjælp til selvhjælp.

Huru en god predikant bildas326 
Med et par udtalelser af Luther bliver hans måde at prædike beskrevet.327

Epistelen till de Romare. Femtonde Capitlet328 

323 Pietisten nr. 2, 1866, 32.
324 Pietisten nr. 3, 1866, 33-47.
325 Pietisten nr. 3, 1866, 47-48.
326 Pietisten nr. 3, 1866, 48.
327 Luthers prædiken over Siraks Bog 15, 1-6 til Tredje Juledag i Luther Kirkepostillen, I, Vinterdelen, 201-206; W.A. 
10 I 1, 289-304.
328 Pietisten nr. 4, 1866, 49-60.
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Rosenius giver en oversigt over kapitlet, ligesom han inddrager Luther.329 Derefter skriver Rosenius,
at man kan overraskes over, at apostelen så ihærdigt taler om de stærkes forhold til de svage. Men

dette afsnit går længere end det foregående, og det stiller det foregående afsnit i det rette perspektiv.
Det drejer sig ikke bare om at lade være med at spise kød og drikke vin og på den måde vise

hensyn, men i det hele taget om at ville bære de svages skrøbeligheder og ikke gøre, hvad der er en
selv til behag. Når apostelen siger "Vi", viser det, at han regner sig selv med blandt de stærke, og at
han selv går ind for at leve efter den formaning. Det udtryk, som er brugt om de skrøbelige, betyder
egentlig: De som ikke magter. På grund af deres svaghed i troen mangler de evner og kræfter, som
de normalt skulle have haft. Sådanne kristne har ikke brug for dom eller ringeagt, men hjælp.  De

har brug for kærlighed og omsorg, og at andre kristne kommer dem til hjælp ved at bære den byrde,
som ellers bliver for tung for dem. Hvis en kristen skal følge denne formaning, kan han ikke tænke
på sin egen fordel og sit eget behag. Da må han lade hensyn til andre komme foran hensynet til sig
selv. Rosenius  afslutter med bøn om, at Kristus må give kristne nåde til at være hans efterfølgere. 

Huru en mer än wanligt owärdig syndare skall frälsas330 
 Her skildres en sjælesørgerisk samtale mellem en levende kristen og en, der mener, at han på grund
af sine mange ikke kan blive frelst synder. Til sidst indså og tog han imod syndernes forladelse.

Epistelen till de Romare. Cap. 15,4-7331 
Igen denne på eksegese baserede formaning om gensidig hensyntagen, hvor Luther inddrages.332

Rosenius begynder med at henvise til, at alt, hvad  der er skrevet i Gammel Testamente, er skrevet, 
for at vi kan lære deraf. Det er så langt fra, at vi, som er kristne i den nye pagt, er færdige med 
Gammel Testamente. Det er om Gammel Testamente, der er skrevet i 2 Tim 3,16: "Ethvert skrift er 
indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, 
så at det mennske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning." Det er 
Guds ords gerning i en kristen, som leder ham til at følge Jesus som sit forbillede. Ordet giver 
udholdenhed og trøst. Og gennem denne udholdenhed og trøst får en kristen håb. Gud kaldes 
"udholdenhedens og trøstens Gud." Skal vi gå ind og bære hinandens byrder, har vi brug for både 
udholdenhed og trøst. Konklusionen lyder så: "Tag jer derfor af hverandre, ligesom også Kristus har
taget sig af os, til Guds ære" (Rom 15,7).

Winsten af den högsta jordiska lycka333 
 Her gives eksempler på mennesker, der har haft stor magt og mange penge, men på deres dødsdag 
måtte sande, at de havde levet forgæves uden virkeligt indhold i livet.
                                                                                                              

329 Luthers prædiken over Joh 13, 1-17 til Skærtorsdag i Luthers Huspostillen 1545/1564/1868, 234-243; Luthers 
Huspostillen 1545/2018, 162-169; W.A. 52, 216-226.
330 Pietisten nr. 4, 1866, 60-64.
331 Pietisten nr. 5, 1866, 65-77.
332 Luthers prædiken over Rom 15, 4-13 til 2. søndag i advent i  Lutheri Kyrko-Postilla, Andra Delen, 19-47; Luther 
Kirkepostillen I, Vinterdelen, 33-47; W.A. 10 I 2, 62-93.
333 Pietisten nr. 5, 1866, 77-78.
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Förwänd wälgörenhet334 
 Her er budskabet, at vi skal begynde med at vise godgørenhed til vore nærmeste og samtidig 
udstrække godgørenheden til hedningemission.

Om korsets hemlighet
Rosenius publicerede under den overskrift sangen: War tröst, mitt hjerta, låt dig ej förwilla335  med 
ni vers. Som forfatter præsenteres Johann Anastasius Freylinghausen (1670-1739), der var direktør 
for opdragelsesanstalten i Halle. Sangen er ikke fundet i nogen skandinavisk sangbog.

Minneswärda yttranden336 
 Blandt andet af Augustin. 

Epistelen till de Romare. Cap. 15, 8-13337 
 Rosenius indleder med at understrege, at jøder og hedninger frelses af samme nåde, og han 
udfolder dererfter lidt af sit Israelssyn fra Rom 9-11. Kristus har forenet den største af alle 
modsætninger: Skellet mellem jøder og hedninger. Kristus har taget sig af sit eget folk. Han er 
blevet en tjener for de omskårne, sådan som Gud havde forudsagt, og han har på den måde 
stadfæstet Guds sandfærdighed ved at opfylde de løfter, som var givet til Israels fædre. Da Jesus 
gjorde dette, begrænsede han sin virksomhed til Israel og drog ikke ud til hedningerne. Det bliver 
ofte understreget i evangelierne. Denne virkeliggørelse af frelsen for Israel, gav i høj grad Israel 
anledning til at prise Gud for hans sandfærdighed.  Hedningerne havde ikke sådanne løfter. Men 
alligevel er de ikke blevet holdt udenfor. De skal prise Gud for hans barmhjertighed. Det betyder, at
Gud har taget sig af dem ganske uforskyldt, uden at de har haft noget krav eller et særligt løfte. 
Også dette er forudsagt i Gammel Testamente, som flere steder viser, at hedningerne skal prise Gud 
sammen med hans eget folk. Har Kristus på denne måde forenet den største af alle modsætninger, 
hvor meget mere vil han ikke komme til at forene modsætninger mellem de stærke og de svage i 
menigheden, når de kristne vel at mærke følger de formaninger, som bliver givet dem.

Den farligast förwillande "Smickraren"338 
 Rosenius bringer først et uddrag fra Pilgrims-Vandringen/Christens Resa om en smigrer, der fører 
kristen og håbefuld på afveje. Dernæst citerer Rosenius fra en pastor Cheevers "Betragtninger" over
Pilgrims-Vandringen/En Christens Resa. 

Minneswärda yttranden af Luther339 

334 Pietisten nr. 5, 1866, 78.
335 Pietisten nr. 5, 1866, 79.
336 Pietisten nr. 5, 1866, 80.
337 Pietisten nr. 6, 1866, 81-94.
338 Pietisten nr. 6, 1866, 94-96.
339 Pietisten nr. 6, 1866, 96; Martin Luther, Første Mosebog III til kapitel 34 vers 30, 364; W.A. 44, 160.
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Epistelen till de Romare. Cap. 15, 14-21340 
 Rosenius indleder med, at nu er de egentlige formaninger afsluttet, men apostelen redegør så med 
sig selv som eksempel på kaldet til at være hedningemissionær. I sin eksegese udfolder Rosenius, 
hvad vi kan lære af Paulus' missionærgerning. Paulus minder først om sin nære relation til læserne, 
som han også skrev om i Rom 1,8-15. Dernæst skriver han om den rejse, som han har planlagt til 
Spanien. Paulus har tidligere givet menigheden i Rom stærke formaninger. Nu giver han 
anerkendelse og opmuntring på en meget personlig måde. Han understreger, at han er sikker på, at 
menigheden er fuld af godhed, som udspringer af kærlighed. Det er en godhed, som udspringer af 
kristnes gudsforhold, og som er virket af Helligånden. Dernæst skriver han, at menigheden er fyldt 
af al indsigt, så de er i stand til formane hinanden. Som læser får man et positivt indtryk af 
menigheden i Rom, men samtidig skriver Paulus, at han til dels ret dristigt har skrevet til dem for at 
påminde dem i kraft af den nåde, Gud har givet ham (Rom 15,15).

"Oundkomliga förhållanden"341 
 Her bringes en oversættelse fra engelsk af en beretning om Josefs fristelser i Ægypten, men 
hvordan han fulgte Gud. Josef appliceres så på vores situation, når vi fristes.

Dödens Skuggas Dal342 
 Rosenius introducerer kort Bunyans bog Pilgrims-Vandring/Christens Resa, idet han samtidig 
henviser til den tidligere omtalte pastor Cheevers bog.

Epistelen till de Romare. Cap. 15,22-33343 
 Rosenius forklarer detaljeret Paulus' rejsevirksomhed, men er især optaget af applikationen, hvor 
han inddrager Luther.344 Paulus skriver, at han i mange år har ønsket at besøge menigheden i Rom, 
men er blevet forhindret. Det, som har hindret Paulus i at komme til Rom, er hans 
missionsvirksomhed i Mellemøsten. Men nu mener han, at tiden er moden til besøget i Rom. Han 
regner med at det kan ske på gennemrejse til Spanien. Men han vil først opholde sig en tid i Rom 
for at lade menigheden få del i det budskab, som Gud har betroet ham. I brevet fortæller Paulus 
også, at han er på vej til Jerusalem med en pengegave til de fattige iblandt de kristne. Gaven har han
indsamlet i menighederne i Makedonien og Akaja.

340 Pietisten nr. 7, 1866, 97-106.
341 Pietisten nr. 7, 1866, 106-108.
342 Pietisten nr. 7, 1866, 108-112.
343 Pietisten nr. 8, 1866, 113-127.
344 Martin Luther,  Bibel. "Die gantze Heilige Schrifft". Der komplette originaltext von 1545 in modernem Schriftbild, 
Band 2, hvor Rosenius citerer Luthers sidenote til teksten s. 2294.
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Walda yttranden af Luther345 

1. Herren gifwer oss fromhet; Han finner henne icke hos oss. Du måste alltså icke misströsta, fast 
ditt samwete  bäfwar och känner synden; ty ju skändligare du synes dig sjelf, dess förr gifwer Gud 
dig sin nåd.346

2. Ju mera du känner, att du är en syndare, och ju mera du tycker dig wilja fly från Gud, desto mera 
bör du tränga dig intill Honom.347

3. Den som icke försökt att lida eller dö, den wet icke heller hwad Skriftens tröst will säga.348

4. Gud är en mästare, som förstår den konsten att twinga allt, som will skada oss, till att tjena och 
gagna oss; det som will beröfwa oss lifwet, måste föra oss till lifwet; det som will förfära och 
fördöma oss, måste tjena att styrka wår tro och wårt hopp, på det att bönen må blifwa desto 
warmare och få desto rikare bönhörelse. Han  kan säga: död och graf, blifwen lif; helwete, blif 
himmelens salighet! Gift, blif kostelig läkedom! Djefwulen och werlden blifwe mina Christna 
nyttigare tjenare, än de kära änglarna och helgonen. Ty Han kan och will inhägna, sköta och ansa 
sin wingård så, att den under allsköns lidanden och olyckor står så mycket frodigare.

5. Den nyttan göra alla de Christnas lidanden, att de blott befordra wårt christliga lif och rikta det 
med fullkomlig kunskap och frimodig bekännelse af Ordet, styrka hoppet och utbreda Christi rike. 

6. Herren känner de rättfärdigas wäg. Så fördold är den äfwen för de rättfärdiga sjelfwa, att endat 
Gud känner den,. Ty Hans högra hand leder dem rätt underligen, så att det icke är en känslans eller 
förnuftets wäg, utan trons, som går i mörkret och ser efter osynliga ting.

7. Tron wisar sin kraft i lidandet; ju skarpare detta ¨r, desto herrligare träder tron fram.

8. Tron att wi behaga Gud är orsaken till de goda gerningarna; men icke äro gerningarne orsaken till
tron, att wi behaga Gud.349

345 Pietisten nr. 8, 1866, 127-128.

346 Luthers prædiken over Matt 21, 1-9 til 1. søndag i advent i Luthers Kyrko-Postilla, 6-28; Luthers Kirkepostillen I, 
Vinterdelen, 15-33; W.A. 10 I 2, 21-62.
347 Kilden ikke fundet.
348 Kilden ikke fundet.
349 Mon alle disse citater er fra en samling citater af Luther fx Doktor Martin Luthers Skrifter efter tidens behof  
lämpadt Urwal bind 5.
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Epistelen till de romare.Sextonde Capitlet350 
 Rosenius begynder med en oversigt over kapitlet, men fokuserer så på broderkærligheden ved 
omtale af en række navngivne personer. Adskillige af dem er omtalt andre steder i Ny Testamente, 
hvilket Rosenius også beskriver.

 Den dyrköpte lärdomen351 
 En evangelisk prædikant fortalte følgende om sine første 25 år. Som ung hørte han i et foredrag, at 
i åndelige ting kan et menneske intet gøre af egne kræfter. Det vakte modstand i hans sind, og han 
ville bevise, at han kunne gøre noget. I hans præstetjeneste fik han stadig problemer med at 
koncentrere sig under sin prædiken, sin liturgi etc. Men så efter 25 år anråbte han Gud om hjælp, og
da forsvandt alle hans problemer. Historiens pointe understreges af et rammende citat af Luther: 
"Om Gud skall använda oss till någon nytta, så skall Han börja med att slå armar och ben af oss".352  

Tillägg till ofwanstående artikel353 
 I en svensk forsamling stillede en det spørgsmål, om et troende menneske kan love aldrig at gøre 
det eller det. Alle var enige om, at en sådan kraft havde det troende menneske ikke. Da kunne de 
konkludere, at kun i Herren har mennesket sin styrke.

Walda yttranden af Luther354  

Anmälan355 
 Rosenius redegør her for, hvilket pres det har været for ham hver måned i 25 år at udgive et blad 
med en længere artikel i hvert nr. Derfor har han besluttet, at Pietisten som månedsskrift skal 
ophøre med udgangen af 1866. Det er så meningen, at Pietisten skal udkomme som kvartalsskrift, 
eller måske hver anden måned, hvor hovedindholdet vil være en prædiken/tekstgennemgang ud fra 
de nye højmessetekster.

Epistelen till de Romare. Cap. 16,17-20356 
 Rosenius understreger, at i dette afsnit taler Paulus med en særlig tone, idet han advarer mod falske
lærere. Også i udlægningen af dette afsnit giver Rosenius en eksegetisk-sjælesørgerisk 
undervisning, hvor han inddrager og påpeger, hvad Luther særlig lagde vægt på under 
gennemførelsen af reformationen; dernæst et citat af Luther.357 Paulus plejer at være meget grundig, 

350 Pietisten nr. 9, 1866, 129-139.
351 Pietisten nr. 9, 1866, 139-141.
352 Kilden ikke fundet.
353 Pietisten nr. 9, 1866, 141-142.
354 Pietisten nr. 9, 1866, 142-143; Luthers prædiken over Matt 25, 1-13 på S:t Barbare Dag/Barbaras dag  i Lutheri 
Kyrko-Postilla Tredje Delen, 239-250; Luther, Udlægning af evangelieteksten på de vigtigste helgendage, 9-16. .
355 Pietisten nr. 9, 1866, 143-144.
356 Pietisten nr. 10, 1866, 145-158.
357 Luthers prædiken over Kol 3, 12-17 til 5. søndag efter Trettondedagen/Helligtrekonger i Lutheri Kyrko-Postilla, 
Andra Delen, 295-309; Luthers Kirkepostillen I, Vinterdelen, 410-418;  W.A. 17 II, 109-123.
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når han advarer mod vranglære. Tænk for eksempel på hans stærke ord i Galaterbrevet. I 
Romerbrevet omtales vranglæren kun i forbifarten. Det skyldes sikkert, at vranglærerne endnu ikke 
var kommet til Rom. Mange af de kristne i Rom kendte godt til vranglærere, fordi de tidligere 
havde boet i Mellemøsten. Når Paulus advarer her i Romerbrevet, er det sikkert for at forebygge, at 
vranglærerne skulle få indgang blandt de kristne i Rom, når de måtte indfinde sig i byen.

 Den kämpande trons hemlighet358 
 af Luther.

Epistelen till de Romare. Cap. 16, 21-27359 
 Rosenius udlægger Paulus' forskellige hilsener fra navngivne personer og udfolder indholdet af den
afsluttende lovprisning. Romerbrevet er skrevet, for at de, som læser det, skal styrkes i troen på 
Jesus. Det er Jesus, Romerbrevet maler os for øje. Det er Jesus, Paulus
 forkynder i dette brev. Det er Jesus, der skal have al ære.+uyw1r455a8eyppålyhøx 7y

Återblick på de förnämsta stycken i Romerbrefwet, med särskild hänsyn till deras nytta och
anwändning360 

 Rosenius giver et sammenfattende resume over Romerbrevets undervisning, idet han inddrager 
Luther.361

 Anden är willig, men köttet är swagt362 
 Her beskrives hvordan en schwezisk præst hver morgen læste et kapitel af Bibelen og udvalgte et 
dagens ord, som særligt skulle følges den dag. En dag valgte han ordene fra Matt 5, 42: "Giv den, 
som beder dig...". En fattig enke kontaktede ham så om hjælp til husleje. Så beskrives hvordan han 
først prøvede på at undgå at hjælpe hende, men først efter tilskyndelse fra sin hustru, hjalp han den 
fattige enke.       

 Huru det skall trösta oss, att Gud är allsmäktig363 
 Her gives en fremstilling af  Guds almagt ved hjælp af citater af Luther i konkrete historiske 
situationer.364

358 Pietisten nr. 10, 1866, 158-160.
359 Pietisten nr. 11, 1866, 161-171.
360 Pietisten nr. 11-12, 1866, 171-176.177-187.
361 Luthers prædiken over Gal 4, 1-8 til Julesøndag/ søndag efter jul i Lutheri Kyrko-Postilla, Andra Delen, 155-189; 
Luthers Kirkepostillen I, Vinterdelen, 215-236; W.A. 10 I 1, 449-503.
362 Pietisten nr. 12, 1866, 188-190.
363 Pietisten nr. 12, 1866, 190.
364 Til kansler Brück i Augsburg i W.A. Br. 5, 530-532.
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Gud är allena wis. Fader, ske din wilja365 
 Et opbyggeligt stykke der slutter med et citat af Luther: Guds wilja är bättre än wår goda Wilja".366

Till wåra wänner367 
 Rosenius omtaler på en ydmyg måde Pietistens 25-års jubilæum og redegør for beslutningen, at 
den nu skal udkomme sjældnere med tekudlægninger/prædikener over de nye højmessetekster. Han 
angiver størrelsen i antal ark med særlige oplysninger på omslaget. 

Register öfwer de bibelspråk, som finnas anförda i C.O. Rosenii skrifter och der blifwit belysta eller
utlagda368 

Det oplyses i en fodnote, at registeret er udarbejdet til den udgave, der blev trykt i 1879. 

Rosenius som redaktør af Pietisten 1866
I denne årgang gennemgik Rosenius Rom 14,1-16,27. Han behandlede de mange konkrete 
formaninger blandt andet til de stærke og svage i troen. Han afsluttede sin gennemgang af 
Romerbrevet ved at give en oversigt over brevets indhold med særligt henblik på at hjælpe læseren 
til at tilegne sig brevets indhold og anvende det i sit eget kristenliv. Rosenius afsluttede denne 
årgang med nogle korte opbyggelige betragtninger.

Pietisten 1867-feb. 1868. Predikningar369

 Fôrsta Söndagen i Adventet. Text: Joh 18,36-37370 
Rosenius tog udgangspunkt i, at Jesus, Guds Søn, stod over for Pontius Pilatus, der udspurgte ham, 
om han var en konge. Det bekræftede Jesus, der imidlertid understregede, at hans rige ikke var af 
denne verden. Rosenius udfoldede så Jesu frelsergerning, og hvori hans rige bestod. Rosenius 
inddrog hverken Luther eller andre.

365 Pietisten nr. 12, 1866, 191.
366 Martin Luther, Fadervor udlagt for jævne lægfolk. På dansk ved K. Olesen Larsen. København: Gyldendal, 1960; 
Auslegung deutsch des Vaterunsers für die einfältigen Laien: W.A. 2, 80-130.
367 Pietisten nr. 12, 1866, 191-192.
368 Anhang Pietisten nr. 12, 1866,1-56.
369 Desværre er jeg ikke i besiddelse af originaludgaven til Pietisten i den nye udgave, som Rosenius havde bebudet i 
Pietisten nr. 9, 1866, hvor Pietisten som månedsblad ophørte fra 1867 for at udkomme sjældnere, hvor hovedindholdet 
var grundige prædikener eller prædikenforklaringer til de nye højmessetekster. Kilderne til min fremstilling er: 1. 
Predikningar öfwer Swenska Kyrkans Nya Högmesslotexter af C.O. Rosenius och P. Waldenström. Första Årgången. 
Första Delen. Stockholm 1870. 2. Pietisten. Nytt och Gammalt från Nådens Rike. Predikningar, strödda uppsatser m.m.
Stockholm: EFS, 1880.
370 Pietisten 1880, 1-14. Prædiken nr. 1.
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Andra Söndagen i Adventet. Text: Luk 12,35-40371 
Rosenius understregede til indledning, at denne tekst handlede om at være rede og leve i 
forventning til Kristi komme. Rosenius betonede, at man var rede, når man til stadighed var klædt i 
bryllupsklædningen (Matt 22,11), det vil sige lever i troen på Kristus og dagligt bliver iklædt Kristi 
retfærdighed. Rosenius udfoldede så ud fra teksten, hvordan man mere konkret kunne leve i en glad 
forventning til Kristi komme. Dernæst skildrede Rosenius noget af salighedens herlighed. Til sidst 
bragte Rosenius følgende citat: "Ju mer nöd du har af din synd, desto bättre är du beredd för Kristi 
ankomst" (L.). Citatet må formodes at være af Luther.372 

Tredje Söndagen i Adventet. Text: Matt 11,11-19373 
Rosenius indledte med at sige, at i denne tekst taler Jesus meget om Johannes Døberen. Det sker for
sjæles frelses skyld, så mennesker må indse, at det nu er deres besøgelsestid, efter som Jesus er 
kommet, og snart vil blive åbenbaret, efter at hans forløber er kommet og har peget på ham. 
Tyngdepunktet i Rosenius' prædiken er en udfoldelse af de mange løfter i Gammel Testamente både
om en forløber og opfylderen Jesus Kristus. Rosenius uddybede også, hvordan de omstændelige 
forskrifter i GT om de forskellige ofre udgjorde en forbilledlig tegning af det store forsoningsoffer, 
som Jesus var kommet for at udføre til menneskeslægtens frelse. Til forklaring af forholdet mellem 
Johannes og Jesus havde Rosenius på en note, hvor han henviste til Augustin, Chrysostomus, 
Hilarius m.fl. og også Erasmus, Luther og Melanchton,374 og derefter et citat af Luther uden kilde.375

 Fjerde Söndagen i Adventet. Text: Joh 3,22-36376 
Rosenius behandlede i begyndelsen den sitation, at Johannes' disciple var nervøse for,at Jesus skulle
samle flere tilhængere end deres mester Johannes Døberen. Det fik Johannes til at understrege, at 
han var ikke Kristus, mens hans forløber, dr pegede hen på Kristus. Det udfoldede Rosenius ved at 
betonede betydningen af ikke at samle til sig, men til Jesus. Derefter forkyndte Rosenius, at Jesus 
var kommet fra sin himmelske fader til os mennesker som vor frelser, og at det evige liv var i troen 
på Jesus. Men den, der ikke lyder sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. 
Luther inddrages ikke.

 Juldagen. Text: Joh 1,1-14377 
I denne meget lange prædiken udfoldede Rosenius både treeenighedslæren, inkarnationen, 
forsoningen og frelsens modtagelse. Men prædikenens tyngdepunkt var inkarnationen. Rosenius 
begyndte med, at Ordet var i begyndelsen, og det var hos Gud, og Ordet var Gud. Og Ordet blev 

371 Pietisten 1880, 15-29. Prædiken nr. 2.
372 Kilden ikke fundet.
373 Pietisten 1880, 30-44. Prædiken nr. 3.
374 Henvisningen til Luther findes i Luthers Folkebibliotek bind 3, s. 264; Predigt von unserer seligen Hoffnung (in 
Kemberg) über den Spruch aus der Epistel S. Pauli. Tit 2, 13ff. Durch D.M. Luther gepredigt. 19. August 1531; W.A. 
34 II, 108-137.
375 Kilden ikke fundet.
376 Pietisten 1880, 45-61. Prædiken nr. 4.
377 Pietisten 1880, 62-96. Prædiken nr. 5.
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kød og tog bolig iblandt os. Rosenius understregede så, at det skete for den faldne menneskeslægts 
skyld. Han uddybede den faldne menneskeslægts virkelige situation. Dernæst beskrev han, hvordan 
inkarnationen var en stor kærlighedserklæring til den faldne menneskeslægt. Da Rosenius udfoldede
Jesu forsonergerning, understregede han sit budskab ved at bringe et længere citat fra en af Luthers 
påskeprædikener.378 Til sidste beskrev Rosenius, hvordan og hvornår man bliver delaktig i det liv og
lys, der kom til vor jord julenat.

 Annandag Jul. Text: Matt 10,32-39379 
Rosenius indledte med at nævne, at fra gammel tid fejrede man på denne dag Stefanus', den første 
martyrs dødsdag. Derfor hørte man også i den gamle højmessetekst, Matt 23, 34-39, om alt det 
retfærdige blod, der var udgydt på jorden fra den retfærdige Abels blod og til blodet af Zakarias, 
Barakias' søn, som blev slået ihjel mellem templet og alteret. Rosenius fortsatte, at også i dagens 
tekst talte Jesus om strid og forfølgelse. Tyngdepunktet i Rosenius' udlæggelse var at fokusere på, 
om mennesker ville kendes ved Jesus over for mennesker. Her betonede Rosenius, at det var at 
kendes ved Jesus både i ord og gerning. Rosenius bragte et citat af Luther med den oplysning, at det
havde han sagt over en anden tekst.380

 Söndagen efter Jul. Text: Luk 12,32381 
Rosenius indleder sin prædiken med at udbryde, at det er herligt, at vi ikke behøver at frygte, fordi 
vor himmnelske far har besluttet at give os riget. Rosenius udfolder så, at der kun er en ting at 
frygte, det er, at vi ikke kender Gud som vor far og Jesus som vor frelser. For da går vi fortabt. 
Rosenius bragte så uden kilde følgende citat af Luther: "Hvad var det for en tor, somvar uden kamp 
og anfægtelse?"382 Rosenius beskriver så, hvor vigtigt det er at have det han kalder en frygts ånd, 
nemlig at man frygter for at stole på sig selv og i stedet retter al opmærksomhed mod vor 
himmelske far, som før verdens grundlæggelse har elsket os med så stor en kærlighed, at han har 
ofret sin egen søn for at redde os.

 Nyårsdagen. Text: Joh 14,13383 
Rosenius indledte med at understrege, hvilket fantastisk løfte Jesus gav, at vi måtte bede om alt i 
hans navn, og så ville han give os det. Rosenius udfoldede så, hvem Jesus var: Han var med ved 
skabelsen, han havde frivilligt givet afkald på sin guddomsherlighed hos sin far og var ikke alene 
blevet menneske, men også gået lidelsens og dødens vej for at vinde en evig frelse til os mennesker,
der havde vendt Gud ryggen. Det var til os, Jesus gav det fantastiske løfte, at vi måtte bede om alt i 

378 Luthers prædiken over Mark 16, 1-8 til Første Påskedag i Luthers Kyrko-Postilla, Winter-Delen, 259-259; i Luthers
Kirkepostillen II Sommerdelen, 9-17, citatet s. 11; W.A. 21, 213-215 og W.A. 46, 329-354.
379 Pietisten 1880, 97-116. Prædiken nr. 6.
380 Luthers prædiken over Matt 8, 23-27 til 4. søndag efter Trettondedagen/Helligtrekonger i Luthers Hus-Postilla, 
Stockholm: F. & G Beijers förlag,1877,145-153; Luther Huspostillen, 1545/2018, 88-93, citatet s.88; W.A. 52, 123-
129.
381 Pietisten 1880, 117-127. Prædiken nr. 7.
382 Kilden ikke fundet. 
383 Pietisten 1880, 128-145. Prædiken nr. 8.
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hans navn, og så ville han bønhøre os. Rosenius standsede ved betydningen af, at vi lærte at bede 
om, at Guds vilje med os i vore liv. Rosenius understregede til sidst, at Jesus nu sidder ved Faderens
højre hånd som talsmand og stedfortræder. Måtte det tilskynde os til stadig at bede frimodigt om alt 
i Jesu navn. Rosenius bragte så et citat af det han kaldte "en äldre lärare (Löhe)".384 Rosenius fortalte
også, hvordan en mand over for Luther havde beklaget, hvor meget der i verden gik imod hans 
ønsker. Da havde Luther svaret: "Måske har du med alvor bedt bønnen, ske din vilje". Da manden 
bekræftede det, svarede Luther: "Ja, der har du årsagen; sådan skal man ikke bede, hvis man vil 
have alting efter sin egen vilje".385 

Söndagen efter Nyårsdagen. Text: Joh 1,29-34386 
Rosenius udfolder ud fra både GT og NT, hvad Johannes ord: "Se, Guds lam, som bærer verdens" 
betyder. Rosenius beskrev, hvordan alle menneskers synder var forsonede og betalte, så alle 
mennesker havde en fri og åben adgang til en forsonet og nådig Gud. Rosenius beskrev bl.a. hele 
offersystemet i GT som et forbillede på det blodige offer, som Jesus bragte for alle mennesker. 
Rosenius underbyggede sin fremstilling med et citat af Luther.387 Til sidst formidlede Rosenius, at 
alt, hvad Jesus havde vundet, kunne det enkelte modtage som sin personlige gave. Da havde 
synderen tilegnet sig og fået frelsende gavn af alt det, aom Guds lam havde gjort ved at bære og 
borttage verdens synd.

Trettondedagen. Text: Joh 8,12388 
Rosenius indledte sin prædiken med at understrege, at når Jesus sagde: "Jeg er verdens lys", sagde 
han dermed indirekte, at hele verden befinder sig i et åndeligt mørke på grund af syndefaldet. 
Rosenius så betydningen af, at Jesus var verdens lys, og at der kun var lys og liv ved at følge ham. 
Rosenius beskrev så, hvordan Gud allerede på syndefaldets dag tændte et lys for dem, der var faldet
i mørke. Dernæst beskrev han Guds fortsatte bebudelse af sin frelsesplan igennem GT. Derefter 
understregede Rosenius, at også NT lærte den samme frelsesvej gennem Jesus, som bebudet i GT. 
Rosenius udfoldede så i sidste del af prædikenen, at den, som ved tro på Kristus har modtaget ham 
som sin frelser, har det sande lys. Dette lys fører os til liv og salighed. Så bragte Rosenius et skjult 
citat af Luther.389 

384 Johann Konrad Wilhelm Löhe (1808-1872). Löhes "Guds ord, ledestjerne til en uforgængelig fred" blev af 
Rosenius oversat til svensk og forsynet med et tillæg. Hans "Evangelisk Postil" blev oversat af P. Fjellstedt.
385 Kilden ikke fundet, men dette citat af Luther er fundet andre steder hos Rosenius.
386 Pietisten 1880, 146-163. Prædiken nr. 9.
387 Prædiken over Matt 28, 1-10. Første påskeprædiken. Om Kristi opstandelses kraft og nytte, Luthers Hus-Postilla, 
183-189, selve citatet s. 185 nederst-186 øverst; Luther, Huspostillen, 1545/2018, 256-262, selve citatet s. 258; W.A. 
52, 245-253
388 Pietisten 1880, 164-177. Prædiken nr. 10.
389 Dette citat har Rosenius bragt flere steder i noget forskellig ordlyd. Han har nok hver gang citeret efter 
hukommelsen.
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Första Söndagen efter Trettondedagen. Text: Joh 7,14-18390 
Rosenius begyndte med at undervise om, at denne søndag havde historisk haft som fokus at påvise, 
hvordan Jesu visdom og forstand i templet blev åbenbaret. Rosenius understregede, at denne nye 
evangelietekst fortsatte med at undervise om Jesu visdom. Det skete, da Jesus igen underviste i 
helligdommen, og jøderne undrede sig over hans skriftkundskab. Da svarede Jesus, at hans lære var 
ikke hans egen, men han havde fået den af sin far, som havde sendt ham. Derpå tilføjede Jesus, at 
hvis nogen ville gøre Guds viljem, skulle han erfare, om læren var fra Gud, eller Jesus talte af sig 
selv. Denne sidste sætning uddybede Rosenius i sin prædiken ved at understrege, at vi gjorde Guds 
vilje ved at tro og hylde Guds søn. At udfolde den sætning blev så tyngdepunktet i Roseniuis' 
prædiken. Han inddrog så et langt citat fra Luthers udlægning af Johannesevangeliet til at 
underbygge sin egen udlægning.391

Andra Söndagen efter Trettondedagen. Text: Joh 4,5-26392 
Rosenius indledte med at understrege, at i prædiketeksten efter 1. tekstrække, Joh 2,1-11, 
åbenbarede Jesus sin herlighed ved brylluppet i Kana, da han gjorde sit første tegn ved at forvandle 
vand til vin. I prædiketeksten til den nye tekstrække åbenbarede Jesus sin herlighed for 
samaritanerne, da han talte med den samaritanske kvinde  ved Jakobsbrønden ved Sykar. Rosenius 
gav en levende skildring af Jesu samtale med den samaritanske kvinde, der resulterede i, at hun gik 
tilbage til sin landsby og fortalte, at hun havde mødt en mand, der havde fortalt hende alt, hvad hun 
havde gjort. Mon han ikke skulle være Kristus? Resultatet blev, at mange samaritanere tog ud for at 
møde Jesus, og mange kom til tro på grund af hans ord. Derpå udfoldede Rosenius, hvordan 
mennesker ved at høre Jesu ord både kom til syndserkendelse og modtog frelsen af uforskyldt nåde.
I sin prædiken inddrog Rosenius tre vers af Brorsons salme fra 1735 Ak, vidste du, som går i 
syndens lænke [591 i Den Danske Salmebog, nr. 34 i Ahnfelts Sangbog, oversat til svensk af 
kontraktsprost i Öved Johan Michael Lindblad (1817-1893)].

 Påskdagen. Text: Joh 20,1-10393 
Rosenius indledte med at fastslå, at man påskedag fejrer Kristi fuldkomne sejr. Hans opstandelse 
var besejlingen af alt, hvad han havde gjort til vor forsoning. Rosenius fastslog med henvisning til 1
Kor 15, at hvis Kristus ikke var opstået, så var både vor prædiken og vor tro forgæves. Dernæst 
introducerede han prædiketeksten Joh 20,1-10. Han behandlede teksten både historisk eksegetisk og
mere dogmatisk. Han skildrede først, hvordan disciplene før hans død havde haft vanskeligt ved at 
tro, at han skulle lide, dø og opstå. Han skildrede disciplenes frygt og kvinderne på vej til graven for
at salve Jesu afsjælede legeme. Rosenius skildrede også, hvordan de første disciple ikke var naive 
mennesker, der troede på hvad som helst, men deres senere vidnesbyrd om Jesu opstandelse, selv 
når det kostede forfølgelse, var et klart vidnesbyrd om, at de havde mødt den opstandne og var 
blevet overbevist om, at han virkelig var opstanden. Dernæst udfoldede Rosenius, at Kristus er 

390 Pietisten 1880, 178-190. Prædiken nr. 11.
391 Luther's Works 23, 229 (over Joh 7, 17). Wochenpredigten über Joh 6-8, 1530, 1531 und 1532, W.A. 33,1-675; 
selve citatet W.A. 33, 361-363.
392 Pietisten 1880, 191-200. Prædiken nr. 12.
393 Pietisten 1880, 201-214. Prædiken nr. 13.
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oprejst til vor retfærdighed. Da formidlede han hele Guds frelsesplan, hvor Jesus som Guds lam 
havde båret og borttaget alle vore synder. Han havde vundet en retfærdighed til alle mennesker, så 
enhver som lod iføre den af Kristus vundne retfærdighed havde evigt liv og salighed. Til sidst 
udfoldede  Rosenius Ny Testamentes tale om Jesu genkomst, hvor han mindede om, at ligesom 
Jesus opstod fra de døde, skal vi også opstå og leve evigt sammen med ham.

Sjette söndagen efter Påsk. Text: Luk 12,4-12394 
Guds rike står icke i ord, utan i kraft

Rosenius udformede et tema for denne prædiken, som han i begyndelsen uddybede. Efter sin 
prædikens lange indledning angav Rosenius sin prædiketekst. Hans første punkt i sin 
tekstudlægning var, hvordan Herren Kristus styrkede sine venner mod frygt og svaghed, når de ville
bekende hans navn. Rosenius næste punkt  var spørgsmålet om Gud og verden. Han betonede, at 
man kan ikke både være ven med den gudsfjendske verden og med Gud. Dernæst understregede 
han, at de, som ønskede helhjertet at følge Gud, måtte forvente hån og spot og undertiden direkte 
forfølgelse fra verden. Rosenius afsluttede dette afsnit med en advarsel om at blive præget af 
verden. Dernæst udfoldede Rosenius, hvor trygt det var at hvile i Guds faderomsorg, hvor han bl.a. 
understrege, at når selv Gud tog sig af de små spurge, hvor meget større omsorg ville han ikke have 
for sine børn. Dernæst udfoldede Rosenius betydningen af at bekende Jesu navn og aldrig svigte i 
bekendelsen. Rosenius sluttede med de forjættende ord, at Jesu disciplæe behøvede ikke frygte, 
hvad de skulle sige i konkrete situationer, for da ville Helligånden give Jesu disciple de rette ord.

Rosenius som redaktør af Pietisten 1867 til sin død den 24. februar 1868
I den nye udgave af Pietisten møder vi Rosenius som den grundige og dybtborende tekstudlægger 
og prædikant. Han magter på en enestående måde både at hjælpe læseren til bedre at forstå 
indholdet i den konkrete prædiketekst og samtidig at formidle tekstens indhold på en sjælesørgerisk 
måde.

 

394 Pietisten 1880, 215-231. Prædiken nr. 14.
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