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andra bref

2 Pet. 1:

4.

hi;gmodiga, men de ö(hnjulm hiirlighet i Kristns J OSU8, sedan
gifver han nåd». Ef. 5: 21; Horn. I en liten tid hafveu lidit, skall
12: 10, 16; Ords. 3: 34; Fil. 2: 3.
siiilf fullkomna stödJ'!l, 'styrlm
.. ]ill,lll
. 1cen ed er nu nn- och
" stad f'iiHbt eder.
"
S • o(
6. ,a
2 'rim. 1: 9;
dcr GlHh; l~itktigaJlalld, pi'~ d?t 12 Kor. 4: 17;. l Pet. 1: o; ]':h1'. 13: 21.
.a.tt han ma upphoJlt eder l SUl
11 Honom vare [h1lrligheten
tICl;
.lob 22: 29; och] kraften i cvigheterna~ evig
heter. Amen.
Lk. 1: ti2; H: Il; ,Jal(. 4: 10.
7 kastande alla. edra bekym
12' Med SiIvanu~, eder trog
mer på honom, ty han har omsOJ'g om eder.
Ps. 55: 23; ne broder, setsom jag menar,
Mt. Ii: 25; 1 Kor. 9: 9; Fil. 4: 6.
har jag i· få ord skl'ifvit, för
S Varen ~yktra, v~!~en, ty manande eder och betygande,
eder motstandare, dJafvulen, att detta. iiI' den sauna Guds nåd.
går omkring såsom ett rytande Och stän fast i densamma *.
lejon, sölmnde, hvem han Bltt
m)r. 13: 22.
upps]ulm.
13 Den tillika med eder ut
valda fdr8arnlingen i Babylon
I 'l'ess. 5: 6; 1 Pet. 1: 13; 4: 7:
Job 1: 7, 8; Lk. 11: 24; 22: 31.
\) Motställ honom, stadiga och min son Markns helsa. eder.
i tron, vetande, att samma li
Ag. ]2: 25.
14 Helsen hvarandra. med
daude utstås af edra bröder i
.. Id en. Et'. 6: 11, 13; Jak. 4: 7. kärlekens kyss. Frid vare eder
var
alla, som ären i Kristus [tTesus].
10 Men all nåds Gud, som A men. Horn. 16: 16; 1 Kor. 16: 20;
har lmllat eder till sin eviga
2 Kor. 13: 12; 1 'fess. 5: 26.

Petri andra bref.
1 Kapitlet.
De troende förmanas att P(1. grund
af Guds löften bevi:-;a sin tro och
göra sin utkorelse fast.

Petrus, .Tesn Kristi tjäSimon
nare och apoRtel, till dem,
som fått en lika. dyrbar tro
som vi genom vår Guds och
Frälsaren Jesu Kristi rättfiirdighet.
2 Nåd och frid föröke SIg

* A.

1.: i hvilken Istän.

eder genom Guds och vår
Herre Jesu knl1s1mp.

{(il'

Horn. 1: 7; 1. Pet. 1: 2; Jud. V. 2.

3 Eftersom hans gndomliga
makt har skänkt oss allt, SOIU
hör till lif och gudaktighet,
medelst hans kunskap, som
kallat oss genom sin härlighet
och dygd,
. 4 gell om hvillmll:m har skiinkt
oss de dyrbara och största Iöf

I
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2 Pet. 1: 5.

I

Pet1"i

tena, pit det. att I genom dem fastiill I veten det och iiren
mån blifva delaktiga af gndom- befästade i den sanniJlg, som
lig natur, undkomna det i hal' kommit till eder.
världen genom begärelse rå-13 Jag anser det nämligen
dancle fördiirfvet;
Es. 56: 5; vara riitt att, så länge jag är
Jh. 1: 12; Rom. 8: 15; 2 Kor. 3: I s; i denna tiilthydda genom på
Gal. 3:. 20; EJ?r. 12: 10.; ] Jh.. ?:?: minneIser uppväcl~a ~eder.
5 ~a anvand~n Ju.st darfor
2 Pet. 3: 1.
all fht och .bevIsen l e~.er !ro
14 Ty jag vet, att afläggan
d.ygd, och l dygden forstan det af min tälthydda är näm
•
förhanden *, såsom ock vår
dIghet, '.. . '
.6 och l forstan.dIghet~n ater Herre Jesus Kristus gaf mig
hallsamhet, .och l återl~allsam- tillkänna. 2 Tim. 4: 6; Jh. 21: IS.
~eten uthålhgh~t, och l uthål
15 Och jag vill äfven beflita
.. mig därom, att I ener min bort
hgheten .!1iudaktlgh~t,
7 ~ch l glH~ak~~ghet~l1 bro gång stiidse knnne!l komma
drakarlek, och I brodrakarleken ihåg dettn.
allmännelig kärlek.
.
. T ....
8 Ty om dessa stycken fin16
Y ~1 folJde ICke n.agr:~
Das och blifva rikliga hos eder, klokt. uttankta ~agor, dn VI
så låta de eder icke vam overk kungJorde eder var Herre .1 esn
samma eller utan frukt med Kristi makt och tillkommelse,
afseende på vår Herre .Tesu u.tan vi hade. va.~·it ögonvittnen
'l'it. 3: 14. tIll han.s l~t~.l.estat; . . .
Kristi kunskap.
o 'J'y de hos l vill"en dpsR" 1 Kor. 1. 11, 2. l, 4, l~,. 4. 20, Mt.
•
J.
Il
1
"-. .
. 000'.
17: I; 10Th. 1: I; .1: 14.
Icke {lTnHt~, han iir ..bIHld, l det
17 t.y han fick af Oud Fader
att l~:ln .. t~llslnt.er OgOll?H ~ch iira och hiirlighct, nlir en sttdan
har forgatIt renmgen fmn sma röst kom till honom friin den
Es. li9: 10; stora härligheten: »Denne är
forna synder.
Set'. 1: 11; 1 Jh. 2: 9, 11.
min iilRlmde Son, till hvilken
10 Diirför, bröder, heflitell jag har viUbehag».
Mt. 3: 17: 17: 5; MIL 1: 11; 9: 7;
eder desto· mer om att göm
eder kallelse och utkorelse fast;
LIr. 3: 22; 9: 35.
t.y om I gi.iren detta, skolen i
18 Och, ~enn:: röst hörd? v~
icke nttgollsin stöta emot.
komma tran 11lmn:elen, da. VI
1 .1h. 5: IS; 1: 10.
voro med honom pa det helIga
11 Ty så skall ingtmgen i berget.
vår Herre och FriLlsare Jesu
Ocll sae mycket rlastnre
. t'
.
'1
'11'
'f
19
I{ rlS1
eVJga
rJ
\C n { Jaen gl" J f
la va VI. nn el e·t pro f'et'IS l{fl 01'
l
o
vas e( er.
det, och I gören viiI, om I gif
12 Därför är det min nfsikt ven akt därpå, såsom på ett
att alltid påminna eder härom, ljus, som skiner i ett mörkt
o

* Eller:

ko~mer

plötsligt.

andra bref
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2 Pet. 2: 11.

rum, till dess det dagas, och störtade 'dem ned i afgrunden
morgonstjärnan uppgår i edra och öfverlilmnade dem åt mörk
hjärtan;
Ps. 119: 105; Jh. 5: 35; rets kedjor att förvaras til do
2 Kor. 4: Il; UPl). 22: 16.
Job 4: 18; LI,. 8: 31;
men;
20 först och främst vetande, 1 Jh. 3: 8; Jud. v. 6; Upp. 20: 2.
att ingen profetia i skriften
5 och om han icke skonade
kommer af egen utläggning.
den forna världen, men beva
21 Ty ingen profetia fram rade Noa, riittfärdighetens pre
kom någonsin genom en män dikare, sjiilf den åttonde, när
niskas vilja, utan människor han Hit floden gå öfver de ogud
talade från Gud, drifna af den aktigas värld;
Helige Ande.
l Mos. 7: 7. 23; 1 Pet. 3: 19, 20.
2 Tim. 3: 16; 1 Pet. 1: 11.
6 och om han dömde stii
derna Sodom och GomoJ'ra till
undergång, läggande dem i aska,
2 Kapitlet.
i
det han satt dem t.ill en var
Aposteln förutsäger, att falska lärare
slwla komma, beskrifver dem och nagel för dem, som dä-rl'fter
omtalar deras straff.
skulle vara ogudakt.iga,
l\/f en det uppstod iifven fal 1 Mos. 19: 24, 25; 5 Mos. 29: 23; Es.
50: 40; Ile!'!. IIi: 49; Am.
ll.! ska profeter bland folket, 13:4:19;11;Jel'.
Jud. v. 7; 4 Mos. 2G: 10.
såsom det ock bland eder skall
7 och om han friilste den rätt
finnas falska lärare, som skola färdige Lot, som pinades af' de
försåtligt införa fördiirfliga par orättrådigas lösaktiga umgrtn
tier;:', till och med förnekande ge]se
1 Mos. 19: 5, 7, 8. 15.
dell Herre, s.om köpte dem,
8 - ty d'å den rätWil'dige
och sä draga öfver sig ett ha mannon bodde ibland dem, blef
stigt mrdiirf.
rJ Mos. 13: t. f.; han genom syn och hi.irsel dag
Mt. 24: 11; Ag. 20: 29; Mk. 13: 12;
1 J{or. 11: JU; l Tim. 4: l; 2 Tim. efter dag i sin rättfärdiga sjfil
p~ågad af deras gudlösa gHr
3: 1,4; Jud. v. 4, 18; Os. 9: 13,
2 Och många skola efterHilja nmgar 
deras utsväfningar, och föl' deras
9 s:l vet Herren att frälslt
skull skall sanningens väg blif de fronuna ur fi'este] sen, men
VlL fljl'smädad.
JUlI. v. (. till domens dag förvara de oriitt
g Och i vinningslystnad skola flirdign till att strnft'as,
1 Kor. .10: 13.
de med uppdiktade ord ockra
10 och i synnerhet dem, som
pii eder; men för dem hal' do
men redan länge icke varit vandra efter köttet i hesmit
overksam, och deds fördiirf tande hegär~lse och f'Jrakta
slumrar icke,
] Tim. 6: 5; herradömet. Ofverdttdign, egen
kära, bäfva de icke för att smii
'l'it. l: 11; 5 Mos. 32: 35.
4 Ty om Gud icke skonade da härligheter, Jud. v. 1, 7, 8.
änglar, som hade syndat, utan
11 då likväl änglar, som i
• Eller: kätterier,

2 Pot. 2:

12.
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Petri

------------

starkhet och makt lim större, kijl.tds hegiil'c1scl', genom n\.
icke fiiIla någon smiidandc dom sviifningar till sig dem, Horn
emot dem inför Herren.
knappt hafva undflytt de i vill
farelse vandrande, .•Jud. v. 16.
Jud. v. 9.
12 Men dessa skola, likasom
19 i det ntt dc lofva dem
oskäliga djur, som af naturen frihet, fastän de sjmfva äro
äro födda till att fångas och fördärfvets triLlar; ty om man
fördiirfvas, då de smitdn, hvad hal' lJI i fvit öf'vervullllcn af nå
de icke förstå, iifven i deras gon, s:"L har man ock hlifvit
fördärf fördiirfvas
h ans t ra.
"1 Jh. 8: 34; Hom. G: lG.
Jer. 12: ::; JUll. v. 10.
20 Ty om de, som genom'
13 och så uppbära oriittfiir Herren och Fritls!l.ren Jesu
dighetens lön. De hålla niim Kristi kunskap hafva undflytt
lige-n den dagliga kriisligheten viirIdens besmittelser, åter in
för en njutning; de äro skam vefva Rig däruti ochöfvorvinfliLckar och styggelser; de lefva
J
f
dl'
. l "l']
f . bd"
.
naR, RtL HU' ör em (et 1-J1~ta
l {ras l!! let a sma e ragenor, bl' f . t "
" de t. f"orR t a.
l VI varre an
hållande gitstabud med eder; Mt. 12: 45; LlL 1l: 26; Rbr. fl: 4, f.
l
1 .Tfllo.. ':: 12.
."
I 21 Ty det hade varit hättre
14 etc
UL va ugOll, som aro t'"ur d em a·t t 'ICl(e J.la f va 1"ar t.
."
fulla af aktenskapshrott och l:'
;·ttf:· ·d· l t . :. "
"ttl'
.
d d l l t'll {,mua r,t ,u Igl.e enR vag, <tn
oma
Iga.
l syn ;
o
oc
m
l
• tt
1.
.
l f"'" t d· '''1
d e lla f'va a, , SOt ,tn d"e. h""a f va l:',u·t l;'
{ann,L.
SIg o Je 'iS a e Rj't 'U"
...':'
.. ' , , . ..
.
den, viinda Rlg Ifrån det åt dem
ett
l vml1mgs]ystnad lnufvadt "f
'1;' ,l·]
t
'"
l
;
'
f"
l
l
e le l'Ig,t. lJU d O.
llJarta.; le (WO ur Janne sons u vel ,LInJl.l(
LlL l~: <17, 4ll.
barn.
. .
22 Dem har ve<lediu·jts, hvnd
15 I?e hafva. öfv~rglrVlt d.~n 80m, säges i det Ranna ordsprå
raka vagen och fant VIlse, f01 ket: ,Hunden har återviindt
j~~lde ~alaa~~, B08ors" 8~~8 till sinn Rpyor»; och: >Svinet,
v:tg, hVIlk<:~l alskade orattfar som tvagit sig, vältrar sig :Uor
<.hghetcns lun,
i smutscll~.
Drus. 26: 11.
<J

4 Mos. 22: 5, 7,21; Jud. V. 11

16 men fick tillrättavisning
för sin öfverträdelse: ett stumt
arhctsdjur talade med människo
röst oeh förhindrade profetens
galenskap.
4 Mos. 22: 23, 28.
17 Dessa äro källor utan
vatten, skyar, S9m drifvns af
en stormby, och"""' åt dem är det
svartaste mörkret förvaradt [till
evig tid]. Ords. 25: J4;.Jlld. v. 13.
18 Ty de tala fåfi in gli gh etens
stolta ord och locka så genom

3 Kallitlct.
Aposteln redogör för afsiktcll med
detta bref, försiikrar, att Herrens
dag ielw skall uteblifva.

iiI' rodan, mina älskade,
Detta
det andra brefvet, jag skrif
ver till eder, och i båda upp
viicker jng genom påminnelser
edcrt rena sinne,
2 Pet. 1: 13.
2 att I mån komma ihåg de
ord, som förut blifvit sagda af
.----"----

---
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fl n el ra lJr' ef.

de heliga profet.erna, och det bud,
Rom l harven fittt af edra apostlar fr:ln Herren och Friihlaren,
3 vetande först och främst,
ntt i de yt.terRta dagarna Rkola
med h:"m komma bespottare,
Rom vanura efter sinn ('(rna
l .
o
1. yö·.
)P.7: u e ~Cl.
.
..
1 11111.4. 1,.. 2 Trm. :J. 1, ,!.lHl.::. lR'

2 Pet. 3: 15.

som :;;omliga nnse det vitra för
sUlJIlighet, utan han iiI' l:\ng
modig mot oss·;t·x-*, emedan hun
icke vill, att n:1gm skola för
gris, utan att alla skola komma
till Rinnesiindring.
Ei!. ne: 18; H:tu. 2: 2, 3; Rur. 10: 37;
l I'et. 3: 20; HeR. ] 8: 23, 32; :13: 11;

Hom. 2: ..; l 'l'im. 2: L

10 Mell HerrenH dag Rkall

1
4 och saga: lIvar ar loftet]
J']
.•
,l
"ll]
l
t f
wmma l (som en tjut, och. ui\.
)
t
om lans ,l l 1~'d
wmme se;
YTan
l
l
l'
l
l'
lo
f'
l s w a lIm arna met Rtort (an
den (ag,
l
uti ·u erna a RomlllH e, t·..·
h 1
t·
"tt
.. ·Il·t··
.
lIt
.:
l
,t
1
orgas, l oc h. e emen
f· Ul
J Iver ,1,
. S.l. smn (.1, /tar . b
l" erna sa
l . as
, f.
1 '1
b
l
ram oc upp osas, oc 1 Jor
vant
l ver~,
j~ s o m aro
.. el"ar.J ? ran s mpe senR egyu~,
. (le n ocl1 (e
Ile se
Rs. ,l. 19,
• f'" 1 ..
.Ter. 17: u;; Hes. ]2: 22.
pa, "or )rannas.
r:. rl'
d
,0 .t?
d tt Mt. A: 31i, 4:'1, H; Lk 12: 39, 40;
.) . Y e, Rom p.lS .. 1. e, ,a, 1 'I'CRi!. Ii: 2; IJpp. ::: 3; })s. ](12: 27;
gliimma *, att af ålder fn 1111 OH
Ml{. 1:1: 3J; UIlP. 20: 11.
himbr och en jord, som hal'
11 Eftersom uu allt detta så
uppstått af vatten och genom nppli.iHcs, hnrlldana hören icke
vatten medelst Guds ord,
l dä varu i helig umgängelse
1 Mos. ]: fl, 9; Ps. 24: 2; :l3: Il; l:1G: Il. och gudakti!rhet
G genon~. hvillm **, .den dtL
12 väntande odh påskyndande
varande vudden })lef l vatten Gnds d:WH tillkommelse föl'
hVal'fl Rln~ll himlarna skola anfiirdl'iinkt och flirgickR.
l MOi!. 7: lU, ~1.
•
tiinuas och npplösas, och ele
7 Men de 1m varande. 1mn- mentel'llH RiiUal-! i brand och
Iarna och jor~e.n. hafm genom fiirsmälta!
I.k. 12: 36;
sammn. ord bhfvlt sparade och Tit. 2: l3; Ps. 50: 3; 2 TeRS. 1: s.
förvaras :1t elden till de ognd13 Men efter hans löfte viinta
nktiga miinniRkornafl doms och vi nya himlur och eu ny jord,
ftirtappelReR dag.
PR. 102: 27; i hvillm rättfiil'dighet hor.
u

o

Rs. 51: Il; Ebr. 1: 11; 2 Tess. 1: 8.

Ri!. 65: 17; 66: 22; Upp. 21: l.

8 Men ett iir, Rom I icke
hören glömma, m;ina iiIsImde,
nihnl~gen.. detta, at~ en enda
dag ar for Herren saRom tURen
är, och tusen år Ri\.som en enda
dag.
Ps. 90: 4.
!) Herren fijrRumnuu' sig icke
med afReende p:i sitt Wfte, s:'\.-

14 Diirfiir mina lilskmle be
fliten eder l:ndcl' det I vU:lten
dettn, om' att nil' honom be
finnas ohcfiiickade och o för
vitliga i frid.
1 Kol'. 1: 8;
)i'il. 1: 10; l Tess. 3: 13; 5: 23.

15 Och riilmen vår Herres
långmodighet för friilsning; så

* Eller :'l'y sjä.lfviljande glömma de.
** Nämligen: genom vatten och Cl-lldH
"',** A,!.: mot eder.

ord.
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1 Joh. 1: 1.

17 Emedan I alltså, mina
iHskadc, förut veten {letfa J så
vakten eder, att icke äfven I
blifven indragna i de orättrå
digas förvillelse och affnJlen
från eder egen fasthet.

som ock vår lllslmde broder
Paulus efter den vishet, S0m
har blifvit honom gifven, skref
till eder,
Rom. 2: 4.
16 såsom ock i alla sina
bref, när han i dem talar om
dessa stycken; i hviIlm· bre!
finnes åtskilligt, som iir Rvår
fattligt och som de okunniga
och obefästade förvränga, så
som ock de öfriga skrifterna,
till sin egen förtappelse.
Rom. 8:

19;

.Toltannes'

MIr. ]3: 23.

] 8 Men tillviixen i nåd och
vår Herre och Frälsare.resn
Kristi kunskap *. Honom vare
äran både nu och tillevighe
tens dag. Amen.

l Kor. 15: 24; l '['ess. 4: Hi.

J

Johannes' första bref.
I

1 Kapitlet.
vår gemenskap iiI' med Fadren
De troendes gemensIrap med hvar- ocl~ med hans SOll, .resns
andra, samt med .I!'adren och
KrIstus.
Jh. 17: 21; 1 Kor. 1: 9.
hans Son.
4 Och detta skrifva vi till

begynn elDetsen,somdetvarRomfr:in
vi harva hört,

eder, p:"t det att eder· glitdje
blifva fullkomnad.

·llItt

2 Jh. V. 12; .Th. 15: 11; 17: 13.
det som vi harva Hett mnd vitra
ögon, det som vi be~kådl1de
i> Och detta iiI' det budskap,
och våra händer vidrörde, näm- som vi harva hört uf honom
ligen om lifvets Ord och ~\ter förkunna för eder:
Jh. 1: I, H; I,k. 1: 2; 24: ~9;
Gud ilr ett lJ'w4, och intet mör
'2 Pet. l: IG.
2 och Lifvct. uppenbarades, kel' iiI' i honom.
och vi hafva sett och bctygn
Jh. 1: 9; 8: 12; 9: 5; 12: 35, 36.
och förknnna för eder det cviga
6 Om vi säga, att vi hnfva
Lifvet, som var hos Fadren gemenskap med honom, och
och uppenbarades för oss dock vandra i mörkret, så ljuga
Jh. l: 2; Rom. lG: 26; Kol. l: 26; vi och göra icke sallllingen.
'2 '['im. l: 10; '['it. 2: 11.

l .T11.2: 4.

3 det som vi hafva sett och
7 Men om vi vandra i lju-'
hört, det förkunna vi ock för set, såsom han är i ljuset, så
eder, på det att äfven I mån hafva vi gemenskap med IlVar
hafva gemenskap med oss; och andra, och Jesu.. KI-lflti, hans
7'\:.

ii'

Eller: i vår Herre och :Fdilflal'e Jesu Krist.i, nåd och kunskap.
~

'.

-----------

-

---

