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efter dem, ty de vaka öfver
f'(lra själar, SitS om de diir skoln
nfHiggn. räkenskap; på det att
de må göm. detta med gHtdje
icke. med s. uc.lran; ty detta
.~Cheder
nr
ICke nyttIgt.

1 Pet. 1: 3.

21 han fullkomne eder i
allt godt verk, till ntt göra
hal-IS vilja, verkimde i eder det,
som iiI' viLlbehagligt inför ho
nO~lI, genom ..•1es~s ~(ristus,
hVllken vare aran 1 eVIgheter
nas evi crl Ieter. Amen.

I

Fil. 2: 2!l; 1 'reRH. 5: 12; ] 'l'lm. 5:
~ fl; I!es. :1.: 1s; :1:1: 2, R.. .

2 'kol'. :I:

5;

Fil. 2:

13.

18 BedJen fi:ir oss; ty VI äro
M
förvissade, att vi harva ett.
.~2
.~:n jag fö~:~mtl1a~ eder,
godt samvete, viljande i allt * hruder, f()~'dragen f~)}"n~anlllgenH
röra en god vandel.
ord.; ~y ~ag har JIl l korthet
skrlfvlt till eder.
Ag. 2:1: 1; 2 Kol'. 1: 12.
1 fl Och jag nppmanar eder
23 Veten, att brodren Timo
desto mer ntt glIra detta, pli. det
teus har blifvit lösgifven, och
att jag så mycket. snarare må
med honom, om han snart kom
:Uergifvas :U eder.
mer, skall jag se eder.
20 Men friJe1ls Gud, hvil
24 lIelsen aHa edra fiire
ken från de döda återförde ho st:lndnre och alln de heliga.
nom, l-1om genom ett evigt. för De, som äro från Italien, he]sa
bunds blod lir den store her eder.
Jen för fru'en, nämligen vål'
25 Nåden t'(l?'e med eder al1a.
Herre Jesus,
Ag. 2: 2!;
Amen.
ES.40: ll; Hes. il4: 23; .Th. 10: Il;
"1 Pet. 2: 25;"5: 4; Rak. 9: 11.

Petri första bref.
1 Kapitlet.

I

2 utvalda efter Gnd Faders
förutseende genom Andens hel
gelse till lydnad och bestiin
ke]se med Jesu Kristi blod.
Ntid
och frid föröke sig nir
etrus, Jesu Kristi aposte],
eder.
Rom. 8: 2!l; Rbl'. 12: 24;
till de främlingar, smn iiro
Rom. 1: 7; l Kol'. l: 3; JU. 1: 2;
af det. förskingrade L'Irael i
2 Pet. 1: 2; Jud. v. 2.
Pontus, Galatien, Kappadosien,
3 Högtlofvad vare GuJ och
. Asien och Bitynien,
vår Herre Jesu Kristi Fader**,
Jh. 7: 35; Ag. 8: 14; Jak. l: ).
Aposteln prisar Ond för nya födel
sens nåd, samt lärer, att pl'of'etiorna
genom Kristi uppenbarelse
bIifvit uppfyllda.

P

*

Eller: bland alla.
•• Eller: vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader.

1 Pet. 1:

4.
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som efter sin stora barmhär nu.den, allvarligt undersökte och
tighet har födt oss på nytt till flitigt forskade,
Mt. Il!: 17;
ett lefvnnde hopp genom Jesu L}{. 10: 24; l Mos. 49: 10; Dan. 2: 44;
9: 24; Hagg. 2: s; SIlk. G: 12.
Kristi uppståndelse frtm de
11
efterforslmnde, till hvil
döda,
Er. 1: a; Jak. 1: 18;
ken eller hurudan tid Kristi
Rom. G: 2, 3; l Kor. Iii: 20.
4 till ett oförglingligt och Ande, som VILl' nti dem, hlin
obesmittadt och ovansldigt arf, visade, dtt han fiil'ut vittuade
förvurndt i himlarna åt eder, om de för Kristus be.<dänula
lidandena och de därefter föl
Kol. l: fl; 2 'rim. 1: 12.
jande
härligheterna; 2 Pet. 1: 21;
5 som med Guds makt be
Ps. 22: 7; .EH. 53: 3; Lk. 24: 26.
vfU'f'n s genom tron till den
12 fiir hvilka * det llppen
friilsning, ROm iiI' beredd att
uppenbaras i don yttersta tiden, baradeR, att de icke tjänade
sig sjiilfva, utan eder**, med
.Jml. v. 1.
6 på hvilken I skolen fröj dessll stycken, hvilka nu hafvll
das, sedan I nn cn liten tid, blifvit eder kungjorda af dem,
om så behöfves, blifvit hedröf som genom den från himmelen
vade genom mångahanda fre sände Helige Ande hafva för
stelser,
Rom. ii: 3; .Jak. 1: 2; kunnat eder evangelium, och i
2 Kor. 4: 17; Ebr. 10: 37; l Pet. 5: 10. hvillm iillglarnn :"tstundn att
Dan. 12: 9; Ef. 3: 10;
7 på det att eder tros likt skåda in.
Ebr. 11: 13, 39; Ag. 2: 4.
het må befinnas mycket dyr
barnre än gnIdet, som fiirgtts,
13 Därför, i. nykterhet om
mell priif\rns genom eld, till gjordande edert sinnes Wilder,
lof och ärt\. och priH vid .J esu siiUen ett fullkomligt hopp till
Kristi uppenbarclHe;
den nåd, Rom tillfaller eder vid
Ords. 17: 3; l·:R. 4H: 10; 1 Kol'. 3: 13; .Tesu Kristi uppenbarelse.
1 Pet. 4: 12; .Tak. 1: a.

8 lwilken I iilsken, fastän I

LI{. ]2: 35; Et". Il: 14; Lk. 21: 34;
Hom. 13: 13; l Tess. 5: 6.

14 S:lsom lydnadens barn
icke hafven sett honom, p:"t
hvilken l nu troll utan att se riiUen eder icke efter de förra
honom och diirl'iir en gång sko begiirelserna i eder okunnighet,
Ag. 17: 30.
len fröjdas med outsiiglig och
10 utan efter den Helige,
förhärligad glädje,
som har kallat eder, blifven
2 Kol'. Ii: 7; Eor. 11: 1, 27.
9 dU. I vinnen eder tros mål, ock I själfva heliga i all eder
vandel; 3 Mos. 11: H; 19: 2; 20:
edra sj iilars friilsning;
7, 26; LIr. 1: 74, 75; 2 Kor. 7: ).
10 angående hvilken fräls
16 emedan det är skrifvet:
ning profeterna, som profete »I skolen vara heliga, ty jag är
3 Mos. 11: 45.
rade om den för eder bestämda helig).

* nämligen profeter.
** A.!.: oss.
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17 Och om I såsom Fader
äka]]en honom, som utan un
seende till person dömer efter
hval's och ens gärning, så van
aren i fruktari under edert
främlingskaps tid, u Mos.iO: 17;
2 1(1'. HI: 7; Job 34: )9; 2 Kor. 5: 6;

Ehr. 11: 13; Fil. 2: 12.

1 Pet. 2:

6.

vande och [till evig tidJ för
Jl1. 3 : 3, 6;
blifvunde ord.
Jak. 1: 18; l Jh. 3: 9; .Th. 1: 13.

24 Ty »allt kött är såsom
grits, och aU dess härlighet så
som blomster p1"1. griis; griiflet
visl'made och blomstret föll af';
Ps. 102: 12; 103:

lij;

Rs. 40: 6:

l Kor. 7: 3J; l .Th. 2: 17;
18 vetm)de, att I icke· med
Jak. 1: 10; 4: 14.
förgängliga ting, med silfver
25 men Herrens ord f(jrblif
eller gnId, hlefven återWsta fr:"tn ver i evighet». Och detta itr
edert fåfiingliga, fitderneiirfUr. det ord, som genom evallge
lefnadssätt,
lium har blifvit förknnnlldt för
l Kor. Il: 20; 7: 23; Upp. u: !l.
eder.
19 utan med Kristi dyra blod,
såsom ett oförvitligt och obe
2 I{apitlet.
Häckadt lamms,
Ag. 20: 2R; De troende förmanas att lJol'tlllgga

Ebr. 9: 12, u; 1 Kor. 5: 7.

all ondska och att åstunda eV3,uge-

Iii oföl'falsl.ade mjölk.
20 hvilken väl var förutsedd
iiggande d ii rfLi r bort all ond~
före viirIdens grundlHggning,
sim och allt svek och skrym
men uppenbarades i de yttersta
tiderna föl' eder skull,
teri och aful1d och allt förtal,

L

Jh. 17: u; Rom. lll: 25; 2 Tim. 1: 9;
Upp. 13: s; Et'. 1: 9, 10; Gal. 4: 4;
Ebr. 1: 2; Rom. 3: 25.

21 flom genom honom trOll
på Gud, hvilken uppviickte ho
nom från de döda och gaf\ ho
nom hårlighet, piL det att eder
tro och edert hopp skulle vara
tm Gud.
Ag. 2: 24, 32; Rom. Il: 4; Fil. 2: !l.
·22 Eftersom l hafven renat
edra själar i snnningens lyd":
nad [genom Anden] till oskrym
tad brödmkiirlek, sft älsken
hvarandrn innerligt af ett rent
hjärta,
Rom. 12: 10; Ef. 4: 3;

Horn. Il: .; Et'. 4: 22, 25; Kol. 3: 8;
Ebr. 12: l;

2 åstunden liknsom nyfödda
barn deil andliga '., oförfalskade
mjölken, på det att I mån växa
<IlLraf till frälsning,
Es. 55: t;

vn: 2; Mt. 18: :t; l Kol'. 14: 20 .
. 3 om I nnUfil'R hafven Rma

Ps.

kat, att Herren iir god.
Ps. 34: 9.

4 Och kommande till ho
nom, den lefvande stenCil, som
viLl af milnniskor har blifvit
förkastad, men föl' Gnd är ut
vald och dyrbar,
Ps. 118: 22; Mt. 21: 42; Rf. 2. 20.

5 uppbyggen äfven I eder
23 såsom födda på nytt, icke såsom lefvande stenar till ett
af förgänglig, utan af oför andligt ** hus, till ett heligt
gänglig säd genom Guds lef prestcl'?lmp, för att frambiim
l 'l'im. 1: G; Rbr. 13: l; l Pet. 2: 17.

.. Logikos, med förnuftet öfvel'ensstämmande.
Pnevmatikos.

',**

1 Pet. 2:

Petri

438

6.

andliga * offer, tacknämliga för från de köttsliga begärelserna,
Gud genom Jesus Kristus.
som stl'ida mot själen;
Et'. 2:,21, 22; I<:br. 3: Il; Es. (;1: 6;
6G: 21i Upp. l: Ii; Mal. ]: 11; ltom.
12: 1; j';br. ]3: 15; Fil. 4: 18.
I'~br. 12: 28.

.. ..

.

.

Darfor.hete~ det o~k l. skrIften: » Se, .lug lagg.~r l StOll en
(j

utvald, en dyrbar JlUl'Ilsten; och
~en, som tror ptL honom, skall
mgalunda komma på skum.)
Rs. 28:

IG;

Hom. 9: 3~.

l Pet. l: 17; Rom. la: u; Gal. 5:
Hl, 24; 5: 17; Jalr. 4: 1.

12 ocl J!..
l"
l lUren en goc umgun
gelse bland hedningarna, på det
att de i fråga om det, hval'i
d~ förtala eder s:"tsom missgiil'
mngsmiin, mä, niil' de skåda
edm goda gärningar, för des
sas skull prisa Gud på besö
kelsens dag.

I

7 Eder, flom tron, tIllkom 2 Kol'. 8: 21; Mt. 5: 16; Fil. 2: 15;
l Pet. 3: IIl; l Kol'. 14: 2:'.
mer alltsi't iiran; men nir dem,
13 Varen hvarje mänsklig
som äro ohörsamma, »har den
sten, som byggnil1gsrnännen för anordning undergifna för Her
kastade, blifvit en hl.irllst.en )
rens skuIJ, ehvad det är ko
Ag. 4: 11.
nungen, s:tflom den öfverste,
8 och »en stötesten och en
Uom. 13: 1; 'rit. 3: l.
förargelseklippa», och emedan
14 eller ~yfding.al'na, S:lS0~1
de icke hörsamma ordet, stöta af honom sanda tIll straff for
de emot hvart.ill de ock bIcfvo {~ell1, ~om gUra det onda, men
bestämd~.
El!. 8: 14; Lk. 2: 34; tIll prIS för dem, som gUra det
goda.
l Kol'. l: 23; Jh. 6: GO, GJ, GG.
Hom. 13: 3, 4.
9 Men I liren eu utvald I'lliikt,
lG Ty så iiI' Guds vilja, att
ett. konungsligt presterskap, ett ] genom att göra det goda
heligt folk, ett egendomsfolk, skolen bringa till tystnad de
på det att I mån förkunna oförnuftiga människornas ohm
hans dygder, som har kallat nighet,
Tit. 2: 8.
eder frän. mörkret till sitt uu
16 såsom fria, och icke såsom
2 MOR. Hl: Ii; de där skulle hafva fl'illPten
derbara lJUS;
Upp. 5: 10; :ER. 62: 12; 2 MOR. l !J: fl; t'U t .. 1t l f'·
d j5 1\1os. 7: 6; ],~f. 1: 14; 5: s; Kol. l: 13.
l.
,IL: \.man c
o~ .. on s \.llll,
utan sasom Guds tjImare.
'IIi'"
. l
10 I som t 1.
urene1c\:evoren .Th. 8: 32; Hom. 6: IS; Gal. 5: 1, 13:
2 Pet. 2: 19.
Guds folk, men nu itren hans
folk; I som icke haden fått.
17 Ären alla; älsken brö
barmhärtighet, men nu hafven derna; frukten Gnd' liren ko
Ol!. 1: 10; l1l111gen.
Hom. 12:
Fil. 2: 3;
fått hal'mhiirtighet.
'1: 23; Et'. 2:

i 9; Hom. 9: 2G.

;0;

1 Pet. 5: 5; Rbr. 13: 1; l Pet. l: 22;
2 Pet. 1: 7; Mt. 22: 21.

11 Mina älsknde, jag för
manar eder såsom gäster och
18 I tjänare, varen i n11
främlingar, att I afbållen ede~' fruktan edra husbönder und el'

* Pnevmatikos.

tÖJ· sta bref.
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I

gifna, icke alIenast de goda och blifvit omvända till edra sjä
fogliga, utan ock de vrångsinta. lars herde och vårdare.
'
l<~s.

Ef. 6: 5.

19 Ty detta är nåd, om nå
·]
"
gon, d å llUn .lI ( er orättvHlt, för
samvetets och Guds skull * för
drager bedri:ifvelser;
Mt. 5: 10; Il Kor. 7: 10.

t;

53: 6; Hes. 34: 6; Ps. 23: l;
lles. 34:
37: :~; .Ih. 10: 11;
:bbr. 13. 20.

2;;

3 }{apitlet.
Hustrurna uppmanas att vara sina
miin undergifna, samt männerna
att visligt umgås med sina
hustrur.

20 ty hvad herömmelse är
det, om I uthärd~n, då l syn
ikaledes, l hustrur, varen
den och därfår hhfven slagna?
edra miin undergifna, på
~ Mon om I uthärden, då l gören .
I det goda och dii1:får fiin lida, det att, äfven om några icke
hörsamma ordet, de genom
. / detta är ni'~d illfö.r ~ud .•
l
l Pet. 3. H, 17, 4. 14, l,..
hustrurnas umgängelse må utan
21 Ty därtill blefven I kal ord vinnas,
1 Mos. :I: ] 6;
lade, emedan Kristus led för 1 Kor. 14: 34; Er. 5: 22; Kol. 3: 18;
Tit. 2: 5.
.
eder, lämnande eder ett före
2 när de skåda eder i fruk
döme, på· det att I skullen
tan kyska. umgängelse;
efterfölja hans fotspår,
3 och vare eder prydnad **,
l\U. ] 6: 24; 1 'ress. 3: 3; Jh. 13: 15;
icke den utvärtes med hårets
Fil. 2: 5; 1 Pet. 3: 17, 18.
22 hvilken icke gjorde nå flätande och guldsmyckens
gou synd, ej heller blef något kringhängande ellergranna klä~
ders påtagande,
svek funnet i hans mun;

L

Es. 53: 9; 2 Kor. 5: 21; l Jh. 3: 5.

23 hvilken, när han hIer
bannad, icke bannade igen, och
när han led, icke hotade, utan
hemställde det till honom, som
dömer rättvist;
Mt. 27: 39;

n.

8: 48, 49.

Es. 3: 18; l 'l'im. 2: 9; Tit. 2:

/j.

4 utan hjiirtats förborgade
miinnislm i den saktmodign och
stilla andens oförgänglign vä
sende, som är kostbart inför
Gnd.
Ps. 45: H; Hom. 7: 22; 2 Kor. 4: 16.

5 Ty så prydde sig ock for
dom de heliga kvinnorna, som
hoppades på Gud och voro
sina män undergifl1a;
6 såsom Sara lydde Abra
ham och kallade honom herre;
och hennes barn ären I, om I
Mt. 8: 17; Hom. 6: 11; 7: Il;
1;:1'1. 53: 5.
gören det goda och icke låten
25 Ty Ivoren vilsefarande eder af något förfiiras.
likasom får; men nu hafven I
1 Mos. 18: 12; 3: iii.

24 hvilken sjiilf i sin kropp
bar upp våra synder på trädet,
på det att vi skulle vara döda
från synderna och lefva för
rättfärdigheten; »genom hvil
kens sår I blefven helade".

*
n

Orda.grant: ror Guds sa.mvetes skull.

Ordagr/lnt:

hvil~as

prydnacl V/lre,

1 Pet. 3:

7.
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7 Likaledes, I män, nmgåns
visligt med det kvinnliga kiirlet
såsom det svagare, och Devisen
dem ära, såsom ock medarf
vingar till lifvets uttd, på det
att edra böner icke må för
hindras.

IdoclcsnJiga; men låten odericke
förskräckas eller oroas af delll ;
Mt. 5: 10; l I'et. 2: 21); 4: 14, 15;
5 Mos. 1: :]9; Es. fl: 12; Jer. 1: 8;
M:t. lO: 28.

15 utan hltllen Herren Kristus
helig i edra hjärtan. :Men va
r-en alltid heredda att med sakt
l Kor. 7: 3; Ef. 5: 25; Kol. 3: 19.
modighet och frukt.an svara
8 Men slutligen varen alla 11Var och en, som af eder for
lika sinnade, medlidsamma, mot drar skiil för det hopp, som iir
bröderna kärleksfulla, barm i eder,
Joh 1: 21;
härtiga, (idmjuka,
F.s. 8: 13; Ps. 119: 46; Ag. 4: 8, f.
!tom. 12: 16; Iii; 5; Fil. 3: 16.
la hafvande ett godt Hum
9 icke vedergällande ondt vete, på det att de, som smäda
med ond t eller bannor med eder godn umgiingelse i Kristus,
bannor, utan tvärtom viilsig må komma på skam uti det,
nande, emedan I hlefven där för hvilket I hlifven förtalade.
till kallade, på det att I mån
Tit. 2: s; 1 Pet. 2: 12, 15, 10.
äl'fva välsignelse. 3 Mos. 19: IS;
17 rfy det är bättre att, om
Ords. 20: 22; Mt. 5: 30; 1 Ror. fj: 7;
så lir Guds vilja, lida, därför
Mt. 25: 34.
att man gör det goda, än där
10 Ty » den som vill älslm
för att man gör det onda.
lifvet och se goda dagar, han
18 Ty älven Kristus led * en
afhålle sin tunga från det, som gång för synders skull, rätt
är ondt, och sinn Hippar från fiirdig för oriittfärdiga, på det
att tala svek;
Ords. 2: 23; Ps. 34: 13, 14; .Tak. 1: ZG. att han skulle föra oss till Gud,
11 han vike ifrån det, som i det han vm blef till köttet
är ondt, och göre det, som är dödad, men gjord lefvande till
godt; han söka frid och fare Anden; Rom. 5: 6; ]i;hr. l): 15, 28;
Hom. 1: 4; :.l Kor. J3: 4
eftol' dell.
11)
i hvilkell han. ock gick
1'1'1. :17: ~!7; ]~R. 1: 16; :1 Jh. v. Il.
12 Ty HerremI ögon iiro viindn tlstad och predikade för HU
t.ill de rättfärdiga, och hans ijron darna i fiingclset,
JU. 2: 17; 1 I'et. '1: 6.
till deras bön, men Herrens
20
som
fordom voro ohör
ansikte är emot dem, som göra
samma,
när
Guds långmodighet
det onda». Ps. 34: 16; Es. 66: H.
väntade i Noas dagar, då en
13 Och hvem iiI' den, som
ark' tillreddes, i hvilken få, det
skall göra eder något ondt,
iir, åtta själar, frälstes genom
om I niUilsken för det goda?
vatten,
14 .Ta, om lock fån lida för Mt.
24: 3S; Lk. 17: 26, :.!7; Rom. 2: 4;
rättfärdighetens skull, så ären
l Mos. 6: 3/ :;, Hi 7: 7; 8; HJ.
" A. l.; dog.

första bre/.

441

21 hvilket nu frälsar iifven
OR!-1 -» i en mothild, niimJ'igen
dopet, som iir, icke ett afliig
gamle af köttets orenlighet,
utan ett. godt samvetes för
bund .»* med Gud genom .TeRU
Kristi uppståndelse, Ef. 5: 2().
22 hvilken, uppfaren till him
melen, Hr på Guds hngra sida,
sedan tinglar och väldigheter
och makter hnfva blifvit honom
underlagda.
Ps. 110: ];
Ef. 1: 20, 2]; Kol. 1: ](l; 3: ].

4 Kapitlet.

1 Pet. 4:

11.

och smäda, nilr I nu icke löpen
med dem, till samma liderlig
hetelIs pöl.
{) :Men de skolu. göra räken
skap för honom, som iir redo
att dömu lefvande och döda.
.J11. 5: 25; Ag. 10: 42.

G Ty för den skull förkull

nnde!'! evnngelium iifven för
döda, att de vill skulle tWmas
i likhet med mitnniskor till
köttet, men i likhet med Glid
lefva till anden.
1 Pet. 3: 19.
7 Men alltings slut iir nära.
Vm'cn alltså tnktign och nyktra
till bijner.
LIc. 21: 35; 2 Pd." :1:

De troende förmanas att vltpna sig
med Kristi sinne, att vara nyktra, 9, 11; 1 Jh. 2: 18: J,,1(. 21: 34; ltOlU.
kitrlelrsf'ulla och gästvänliga.
13: 12; Mt. 26: 41; l!'iI. 4: G.

nu Kristus led för
Emedan
oss till köttet, så vitpnen

8 Men framför ant hafven
en innerlig kiirlek till hvar
ock I eder med samma upp andra; ty »kitrleken öfverskyler
såt - ty den som har lidit till en myckenhet uf synder»;
köttet, han har afstl\tt från Ords. 10: 12: Ords. 1i: 9; Jak. 5: 20.
9 varongnstviinliga mot hvnr
Rom. 6: S; Rbr. ]2: 1.
synd 2 på det att I under den andra utall knot,
Rbr. Ill: 2; Fil. 2: u.
lUerstl"tcnde tiden i ]d;ttet icke
10
Allteftersom
hvar och en
vidare mIm lcfva efter mitn
fått
nåuegåfva,
så.
tjitllenhvar
niskors begärelser, utan efter
andra diirmed, s:isom goda för
GndA vilja.
Rom. ]2: 2; 14: 7;
af Guds m:ingfaldign
vultare
2 Kor. Ii: la; Gal. 2: 20; Et". 4: 24;
l 'l'e~lA. 5: lO: Ji:br. 9: 14.
Ords. :I: 28; 2 Kor. 8: 12;
n:ld.
3 Ty det iLr nog att under 1 Kol'. 12: -t; ]·~f. 4: I]: Ll(. 12: 12;
'l'it. 1: 7.
den flirflutna tiden hafva gjort
110m någon talar, så. tale
hedningarnas vilja, i det att I
vandradcn i utsvlLfningar, be han så!'!om Gnds utsagor***;
gärelser, dryckenskap, vildn om någon har on tjiinst, så
upptåg, dryckeslag och skiind (jiine han såsom uf den stark
het., som Gud gifver, på det utt
liga afgudatjlinster,
.
Gud mIl i allt. förhiirligas ge
Rom. 13: 13; Et'. 4: 17.
4 hvarIör
de förnndra siO"
nom .Tesus Kristus, hvilken hiir-"
"
lO>

* A. 1.: eder.
** Eller: fÖl'plildelse;

förbundet innebar il Guds sida l,i/le å män·
niiikans sida /örpl'iktelse.
.
'
*"'* Eglmtl.: guduspr:'tk, orakel.

1 Pet. 4: 12.
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ligheten och kraften tillhör i lIlall ..hl. fli. HO dcn ogudaktige
evigheternas evigheter. Amen. och Ryndaren '?
.ler. 23: 22; nom. 12: Il-S.

Ords. Il: 31; LIc. 23: 31.

1') M'
"1 k l f'
l·
19 Därtör böra ock de, Rom
..... lma,,~~ s ~a(le, 'lortl t1n,c ren lida cfter GndH vilja :"tt 110
1
C( er lC \C o lver (en n ,1'1TIg~8\1
Id
"11 l 1
l'
nom, S:tSOll1 en trofast I ([1.pare,
e ]' sf?m ar )1ll.J1( 1~I(ler 0~1~ ~om anhefalla Rina RjlLlar i goda
ve( el' ares et er;1 pro nlllg, " .
'
,1
I'19t]··
g:U'l11ng-al'.
sasom om nago't lmuet',
UUl
' Ps. ai: Il; Lk. 23: 4C; Ag, i: 59.
de eder;
J<:s. 48: ]0;
l Kor. 3: 13; 1 pet, 1: 7.
I
5 Kal)itIet.
13 utan föl' Rå villt ~()m I
ären delaktiga af Kristi lidan De iildsta förmanas att värda Guds
de troende att vara ödmjuka,
den, S{t glädjens, Pft det att I lJjol'd,
vaksamma o<:h ståmlaldiga.
ock vid hans härlighets uppen
e iUdsta, som äro bland eder,
barelse mån glädjns och fröjdas.
förmnnnr jag, som lUVen är
Gal. G: 17; Fil. 3: ] o; Kol. 1: 24;
Upp. l: 9; 2 Kol'. l: 5; 2 '!'im. 2: 10. en af de äldsta och vittne till
14 Om I fi.ir Kristi namns Kristi lidariden, och som lifven
skull blifven smiidade, så ären iLr delaktig i den hiLrliglwt,
I saliga; ty härlighetens och som skall ul'>pellbamR:
Filem. v. 9; Upp. 1: 9.
Guds Ande hvilar öfver eder[; .
2 Vården den Guds hjord,
hos dem blir han hädad, men
som är bland eder, hafvande
hos eder fÖl'hiirligad].
Mt. 5: lO, J l; l Pet. 2: 20; 3: H.
nkt piL dellHlunma, icke nöd
15 Ty ingen af eder lide så tvunget, utan Hjälfrnant, icke
som mördare eller tjuf eller heller för neslig vinning, utan
missgärningsman, eller s:"tsom med beredvillighet, .Ter. 23: 4;
den där blandar sig i andras Ag. 20: 28; l Tim. 3: 3; Tit. l: 7.
3 icke heller såsom herrar
angelägenheter.
i.ifver
församlingarna, utan 8å
16 Meu om nligon liller så
Rom
fi..ire(Wmel1
fUl' hjorden;
som kristen, så mU. han icke
Hf's. 33: 3, 4; 2 Kol'. l: 24; Fil. 3:
blygas, utan prisa Gud för detta
17; l 'rim. 4: '12.
namn.
Ag. 5: 41; Fil. 1: 29.
4 su skolen I, då Öfyerherden
o

•

o

•

'

I

D

17 Ty ti<lel1 är inne, att do

blir uppenbar, vinna härlig

men Hkall börja på GudH hus; hetenH ovauHkliga

krona~

men börjar den först på oss, l'~R.• 40: ]J; Jh. 10: 1]; l Kol'. 9: 25;
2 Tim, 4: 8.
hvad blir (hl. demH HInt, som
icke hörsamma Guds evan
5 Likaledes, I yngre, varen
Rs. 10: 12; de äldre undergifna. J a, va
gelium?
Jer. 25: 29; 49: 12; Mal. 3: 5.
ren alla hvarandra undergifna
18 Och om den l'iLttfärdige och ikläden~der ödmjukheten,
med möda fl'ä1sas, hvar skall ty »Gud. sätter sig emot de
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andra bref

2 Pet. 1:

4.

hiigrnodiga, mCll de öthnjulm hiirlighet i Kristus Jesus, sedan
gifvcr han nåd». ]l;f. {j: 21; Horn. I en liten t.id hafven lidit, skall
16:: SI~, ~.6·1· O;d1S. 3: 3(1; Fil. 2: 3.
sjiilf fullkomna, stödja,' styrka
- ,n o( ill,1l1 ~en cc er nu nn- och stadt'itsbt eder. 2 Tim. 1: 9;
der Guds l~iiktlgn..l.HLlld,p{~ d?t 12 Ror. 4: 17; l l'et.l: Ii; ]';hr.13: 21.
a.tt han ma npphu,1a eder l sm
11 HOllom vare [hiirligheten
tId;
,Toll 22: 29; ochJ kraften i evigheternas evig
Lk. 1: 52; 1<1: ll; .Tal,. 4: 10.
heter. Amen.
7 kastande alla edra bekym
mer på honom, ty han har om
12' Med Silvanus, eder trog
Ps. 55: 23; ne broder, såRom jag menar,
sorg om eder.
l\'It. G: 25; 1 Kor. 9: 9; Pil. 4: 6.
har jag i· få ord skrifvit, för
S Varen ~yktra, v~~!~cn, ty manande eder och betygande,
eder motRtandare, dJafvulen, att detta iiI' den sanna GUclR nåd.
går omkring såsom ett rytande Och stån fast i densamma *.
lejon, sökande, hvem han m:t
]';br. 13: 22.
upps]ulm.
13 Den tillika med eder ut
valda f6rsarnlingen i Babylon
I 'l'ess. 5: 6; 1 Pet. 1: 13; 4: 7:
Job 1: 7, 8; Lk. 11: 24; 22: 31.
9 Motstån honom, stadiga och min son Markus helsa eder.
i tron, vetande, att samma li
Ag. 12: 25.
clande utstås af edra bröder i
14 Helsen hvaralldra med
.. Id en. EL Ii: 11, 13; Jak. 4: 7. kärlekens kYHs.Frid vare eder
var
alla, som äl'cn i Kristufl [.Jesus].
10 Men all nåds Gud, som A men. Horn. 16: 16; 1 Kol'. 16: 20;
har kallat eder till sin eviga
2 Kor. 13: 12; 1 'ress. 5: 26.

Petri andra bref.
1 Kapitlet.
De troende förmanas att pil. grund
af Guds löften beviF;a sin tro och
göra siu utkorelse fast.
imon Petnu'l, .J e~m Kristi tjä-

S nare och

apostel, till dem,
som fått en lika dyrbar tro
som vi genom vår Guds och
Frälsaren Jesu Kristi rättt'nr'
dighet.
2 Nåd och frid föröke SIg

*

A. 1.: i hvilken Istän.

ful' eder genom Guds och vål'
Herre Jesu kunskap.
Horn. 1: 7; 1 Pet. 1: 2; Jud. v. 2.

3 Eftersom hans gudomliga
makt hur skänkt oss allt, som
hör till lif och gudaktighet,
medelst hans klll1flkap, flom
kallat oss genom sin härlighet
och dygd,
. 4 gellomhvillmhanharskiinkt
OSS de dyrbara och största löf

I

