som ock vår iiJslmde brodor
Paulus efter den vishet, S0m
hal' blifvit honom gifven, sIrref
Rom. 2: .f.
till eder,
l G såsom ock i alla sina
bref, när han i dem talar om
dessa stycken j i hvilka· bre!
finnes åtskilligt, som är sv:lr
fattligt och som de okunniga
och obefästade förvränga, så
som ock de öfriga skrifterna,
till sin egen förtappelse.
Rom. 8:

19;

Jol~anne8'
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l Kol'. Hi: 24; l 'L'ess. 4:

17 Emedan I alltså, mina
iLlskade, förut veton detta J sii.
vakten eder, att icke iifven I
blifven indragna i de orlittrå
digas förvillelse och affallcn
från eder egen fasthet.
Mk. 13: 23.

18 Men tiIlviLXOll i nåd och
vår Herre och Frälsare .JeSll
Kristi kunskap *. Honom 1Jare
äran både nu och till evighe
tens dag. Amen.

Hi.

,

.J

Johannes' första bref.
1 Kal}itlet.1 vår gemenskap iiI' mRd Ffulren
De troendes gemenskap med hvarandra, samt med Fadl'en och
hans Son.

begynnelDetsen,somdetvarHomfr:"tn
vi hnfva hi)l't,
det som vi hafva sett med våra
ögon, det som vi beskådade
och vtlra händer vidrörde, niirnligen om lifvets Ord .Tl!. 1: t, H; !'lr. 1: 2; 24: 39;
2 Pet. l: IC.

oc~ med hans Son, .Tesns
KrIstus.
Jh. 17: 21; 1 Kor. 1: 9.
4 Och detta skrifva vi till
eder, pit det. att edcr gliillje
-llllt blifva fullkomllad.
2 J11. v. 12; .111. 1(i: 11; 17: 13.
fl Och dettn iiI' det Lndslmp,
som vi hnfva hört nf hOllOm
och åtel' förkunna föl' eder:
Glid Ur ett ljuR, och intet. miir
kel' iiI' i llOtlOm.

2 och Lifvet. uppenbamdes,
och vi hafva sett och betyga
Jh. 1: 9; 8: 12; 9: 5; ]2: 35, 36.
och fl)rkunna för eder det eviga
6 Om vi säga, att vi hafvn
Lifvet, som val' hos Fadren gemenskap med honom, och
dock vandra i mörkret, så ljuga
och uppenbarades för oss Jh. 1: 2; Rom. lG: 26; Kol. 1: 26; vi (/ch g()ra icke sauningen.
2 'L'im. 1: 10; 'L'it. 2: 11.

l .111. 2: 4.

3 det som vi hafva sett och
7 Men om vi vandm i lju-'
hört, det förkunna vi ock för set., flåsom hau iir i ljuset, så
eder, på det ntt äfven I mån hafva vi gemenskap med hvar
hafva gemenskap med oss; och andm, och .Tesu"I(ri~ti, hans
'" Eller: i vår Herre och FL'lUsare Jesu KriFlti. nåd och kl1n~ltap.

-,

1 Joh. 2:
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första uref.

13.

Sons, blod renar oss fn"tu all lögullrc, oeh sanningen iiI' icke
synd.
RUl'. 9: 12; i honom.
1 .Th. 1: 6; 4: 20.
l Pet. 1: 19i Upp. 1: 5.
[) Men den som bevarar hallS
8 Om vi RiLga, att vi icke ord, i honom lir Rannerligen
harva synd, R:"t bedraga vi OSR GndR kärlek * fnllkoHmad. HHr
~jiilJva, och sanningen lir icke af veta vi, att vi lira i honom.
l oss.
1 KOll. R: 4G; 2 Jer. fl: ~G; .fh. VJ: 35; 14: 21, ~~; 1 .fh. 4: 12, 13.
Ords. 20: 9; IJrell. 7: 21; .TalL :l: 2.
G Den, Rom Riiger Rig för
9 Om vi bekiinna våra. Hyn hlifva i honom, bör ock Rjälf
der, iir han trofast och l'iitt· valldra så, som han vandrade.
färdig, så att han fcirliHer OHH Mt. 11: 29; Jh. 15: 4, 5; Fil. 2: 5;
synderna och renar oss frim
l I)et. 2: 21.
all orättfärdighet.
7 Mina ii}fllmde, icke ett nytt
Ps. il2: r,; Ords. 28: l~.
1
l i'01\1'1'f'ver Jag
,
t'll
e(le
t
'
.
.
t
t
'
.
1·
)Ut
l
~ ,r, u an
1() O
m
VI Raga, a., VI le re
tt
It'1
l
I
h
d
l f .
d t
u..
• l
e gamma
mt, Rom
a en
lit va . syn.. a, Sa gora VI 10' från begynnelsen; det gamla
nom
och hauH ord b n det:··
'1., Rom I}lOr
.. -de n.
.. .]tIlllognare,
.
,u (Iet OH

I

.1 .lh. il: 11; 2 Jh. v. 5.
8 Ater skrif\'er jag till eder
ett lIytt hnd. Detta iiI' sant
Kristus ~Lr vftr f1irespl':1kare hOR i honom och i eder; ty lnörk
Fadrell. Den, Hom känner KristnH, ret förgttl', och det sanna lju
håller hauH und.
set IYB(-~r redan: .llt. 1B: :'101; Hi: 12;
.TII. l: 9; S: l!l; Hom. 1:1: 12.
ina ,;fnmOt; harn, detta skrif·
9 Den Rom Bliger sig vara i
ver jag t.ill ('(le)', p:"t (let.
att I icke mttll symla. Oeh ljmtet och hatar sin bl'odCl',
om mlgon Hyndar, Stt harva vi han iiI' linnn i mörkret.
l Ko)'. HI: 2; 2 Pet. 1: 9; l ,Jh.lI: H, 15.
ell förespl':t1ml'e hos PlHhell,
10 Den Bom lilRlcnr sin bro
.1 eSllR Kristus, Hom iiI' l'iittl'iir
der, han fÖl'blifvel' i ljuset, och
dig. Rom.:I: 25; 8: :ll; 1 'L'im. 2: 5;
ingen anstöt är i honom.
Ii'hr 7° 24 ~.r::' 'lo
ar lC re lOSS.

M

2 Oeilim'l\

I),

Al:"~~' i~ii;'sonjng

fiir v:t.ra syudel' ; men icke al1e
Hast fii)' v:"Lm, utan ock föl' hela
vitrldeH~. .Tlt. 4: 42; 2 Kor. 5: IS;
.
Kol. 1: 20; l .fh. 4: 10, H.

;Jh. l:?:

~fl;

11: 9, 10; 2 Pet. l: 10.

11 MPll den Bom hatar sin
hrodCl', han lir i mörkret och
vandrar i mörkret och vet. icke,
hvart han ,bortgår; ty 1IIi;r1.:ret
hal' förblindat Jums iigon.
12 .Jag skrifver till eder,
1n'ina 'Små barn; ty syndern!t
liro, eder förlåtna föl' .hans
nHmns skull.

3 Och däraf veta vi, att vi
haf\'n lärt känna honom, om
vi hevara hanR hud.
4 Den. som sliger: .T ag har
]ilrt kii.nnn. honom, och iclce LlL 24: 47; Ag. 4: l!l; 10: 43; 13: 38.
bevarar hans bud, han iir eu
13 J ag skrifver till eder, I

* Eller:

ldl'lelwn till Gud.

15
I

I~

1 Joh. 2: 14.
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fiider; ty l hafven llil't klinIla
honom, flarn iir fnin begynnelFlen. Jag skrifver till eder, I
ynglingar; ty l hafven besegrat
den onde.
~)
14 .hg har skrifyit till eder,
I sm:'" barn; ty I hafven Hirt
ldlnna Fadren. .Jng har skrif..
vit till eder, I flidor; ty I hnfven Hiort kiillua honom, som lir
från begynnelRen . .Tag har Flkrif..
vit t.ill eder, I ynglingar; t.y I
liren starka, och GUdR ord 1'örblifver i eder, och I hafven be..
segrat..den onde.
Ef. G: ]0.
15 AIsken icke världen, icke
heller de ting, som ilro i vild..
den. Om någon älskar vllrlden,
flå ilr icke E'adrcns kilrlok* i
honom.

.Johannes'

hade varit, af OflFl, Slt Flkrtllc dc
jn hnfva nil'blifvit blnnd OBFl;
men det skedde, plL det nU de
~kul1e blifva uppenbara, att
teke alla liro nf ORR.
Ps. 41: 10; Ag. 20: 30; 1 Kol'. 11: 19.

20 Oeh I hafven slni.irje]flo
af den Helige och veton n11t.
Ps. 4,,: R; la:1: 2; .Ih. 14: 2G. l~hl'. I:

!l.

21 .Jag har icko sluifvit t.ill
oder, emodan I icke veten Ran..
ningon, ntan emedan Iveten
den, och cmednn ingen lögn
är af Ranningen.
22 Hvem iiI' Wgnaren, om
icko don, Rom nekar, att .J 0
sus lir Kri8tu8? Denne lir anti..
krist, han som förnekar Fndren
och Sonen. 1 .1h. 4: 3; 2 .Jh. v. 7.
23 II var och en, som fi.;r"
Rom. 12: 2; Gal. 1: 10; .Jak. 4: 4.
nolmr Sonen, har icke heller
.16 Ty allt det som ilr i vild- Fadren; den som hekiinner So
den, köttets begärelse och ögo- nell, han har ock Fadren.
nens begllrelse och lefvc1'llets Lk. ]2: 9; .Jh. 15: 2~; 2 ~~im. 2: ]2;
högf1ird, det iiI' icke nf Fndl'on,
l .nt. 4: Ui .
. utan det ill' af viirhlen.
24 Hvad I hi.il'den frim he..
17 Och vlirlden förg:"ts och gYllllclseJl, det nirhlifve i eder.
hennes begärelse; men den som Om det, som I hörden frlln be
gUl' Gnds vilja, han förblifvel' gynnelsen, fiirhlifver i eder, s:l
till evig tid.
skol~n ock I flirh]jfva i Sonen
1)R. 90: 10; RR. 40: Il; 1 Kor. 7: 31: och l Fadren.
1 Pet. 1: 24; Jak. 1: 10.
25 Och detta ilr det Wfte,
. 18 Kara barn, den ytten;ta R.O!n han lofvade ORS, det eviga
tiden ilr inne. Och s:lsom. I hfvet.
hafven hUrt, att antikrist kom2G Detta har jag flkrifvit till
mer, så hafva ock nu mångn eder om dem, Rom förvilla eder.
~7 Och den Rmörje]se, Rom
nntikrister uppstått; hvamf yi
vetn, att den ytterRta tiden ilr I fmgen fdn honom, fijrhlif..
inne.
Mt. 2.1: 24; Ag. 20: 29; ver i eder, och I hafven icke
2 '1:e8s. 2:. ~.
behof, att någon lär eder, utan
19 ~e utglllgo tran oss, men s:isom hans smörjelse Hlr eder
vara Icke af oss; ty om de om allt, så ilr det ock sant

I

•

* Eller:

},ärleken till Fa<1ren.
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och icke liign; och sttsom han {letta hopp till honom, renar
Hil'de eder, så förblifven i ho SIg, Sl"tf;om han *** Hr ren.
Ag. 15: 9; 2 Kor. 7: J.
nom. *
.Ter. 31: 33, 34;
Jh. ]4: 26; 16: 13; ]~br. 8: 10, II.
4 Hvar oeh en som gör syn·
28 Och nu, 7nina "flnffi,...hal'll, den, han gör ock lagöfvertl'ii
förblifvell i honom, pil. det att, de]sen; oeh synden är lagUf
när han blir uppenbarad, vi vertriidelsen.
l .Th. 5: 11.
mit hafva frimodighet och icke
5 Och I veten, att han up
med Nlmm hlifva. bortvisade penbarades, på det att han
frtm honom vid huns tillkom skulle horttaga våra synder;
melse,
Mk. 8: 38; 1 Jll. 3: 2. och flynd är icke i honom.
4; 1 'l'im. 1: J 5; J~s. 53: 9;
211 Om I veten, att han iiI' ]~s.!! 5a:
Kor. 5: 21; l l>et. 2: 22, 24.
l'iittfärdig, Sl"t veten, att ock
G IIvar och en, som fUrblif
hvar och en, som gUl' l'iittfiir
ver i honom, syndar icke; hvar
digheten, lir född af honom.
och ell, som syndar, hal' icke
Ps. :HI: 4; 1 Jh. 3: 7, 10.
flett.honom, ej heller Hirt kiiJllla
•
honom.
l .Th. 2: 4; 4: 8, 16;

8 J{apltlet.

3 Jh. v.

J J.

Aposteln påminner om Guds ldir
7 Mina små hul'll, låten in
lek, samt uppgifver Iräulleteckncll gen fiirvilla eder; den, som
l'
l Jft Guds lmrll Odl d.J·iif'vulens harn. gi)r l'iitt I'iin1']
Ig ICt,en, lir rilttill'
en, hll~'l~(~nn knl'le~( Fadl'cn el ig, N:"tSOm han är rlittfiirdig.

S hal'

~

1 Jh. 2: 29.
}la det att
vi mil. kallaR GndR harn, hvil
8 Den, flom gör sYIHlon, är
ket vi ock liro. FtirdensknlI af fljilfvnlon; ty djiifvnlen har
kiinnor viirldcn oss icke, eme syndut fHm 1logynnelHCl1. FUl'·
dan hon icke känner honom.
dcnskull llppenhnmdes Glldr,l
.Ih. 1: 12; 16: 3; 17: 2fi.
Son, att han skulle nedslå djäf
2 ]J{inrt lilskac1e, vi liro IIU vulens giil'llingar.
Ps. (j8: 22; ,Th. 8: 44.
011(ls bltl'll, och det iiI' iinnll
!) II var och on, fwm är fiidfI
icke nppcnharadt, hvad vi sko
la blifva; mon vi veta, att Hiir nf Gud, gör icke Rynd, emedan
han htn' blifvit uppenbarad iC"X', hans slid förhlirver i honom;
skola vi vara lika honom, eme och han kan icke Ayncln, eme
dan vi skola se honom, sttsom dan han lir född af Gne1.
1 Pet. 1: 23; 1 ,111. 5: 18.
han iiI'.
Bs. 56: 5; Rom. 8: 15;
10
Diirat' iiro GnclR 1111l'll
'.! I'ct. 1: 4; Rom. 8: 18, UI; l Kol'. 15: H/;
2 Kol'. 4: 17; :F'il. a: 21; Kol. 3: 4;. och djiifvulcns harn uppen
l Kol'. 13: 12; 2 !{or. 5: 7.
hara: lIvar of'h ell, som icke
3 Och lIvar och en, f'lom hm' g<-ir riittfiirdighet., iir icke af
glfVlt ORS,

* Ellor: och såsom don lärde eder, Hå fiil'ulif'vell i den.
n 1<;1101': när det har blifvit uppenbaradt.
*** Kristus.
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1 .Joh. 3: 11.
Gud, och icke heller den,
icke itlflkar sin broder.

Rom

1 .Th. 4: 8, 16.

Johannes'
18 Mina

Hm{L

hal"1l, låtoJrI

OHH

icke iils lm med ord ell or med
tl~ngan, ntan i giirning och san

11 Ty detta. är det budskap, l1111g.
.Jale. 2: J 5, 16,
som I· hafven hört från be
1D Och diiraf skola vi veta,
gynnelsen, att vi skola älska att vi iiro af sanningen, och
hvarandra;
Jl1. 1:1: 34; 15: 12; skola lngna'/1 vii,m hjiirt::m in
1 Tess. 4: !I; 1 .Ih. :!: 7, s.
för honom diirmerl,
12 och icke göra Si'tSOlll Kain,
20 att om iin viirt hjiirta an
S0111, var af den onde .och mör
klagar 01'11'1, G ud lir Rtörrc lin
dade sin broder. Och hvarför vårt hjiirLa och kiinucr allting'.
mördnde han honom? Jo) ditr
21 JJfintt iilRkade, om V[lrt
för att hans giirningar voro hjärta icke anklagar oss, så hnf
onda, men hans hroders rtitt va vi frimodighet inför Gud,
färdiga. 1 1\1os. 4: 8; Eh1'. 11: 4.
22 och hvadhelst vi bedja, fi'L
13· Förundren eder icke, hrö
vi af honom, emedan vi bevara.
der, om världen hatar eder.
hans bud'x,,;:, och göm det, som
Jh. 15: 18, 19; 17: I~. •
iir
behagligt inför honom.
14 Vi veta, att vi hnfvu
PR. 10: 17; :le1: In, IR; ]·11,: IS; OrclR.
öfvergått fr[m döden till li f Iii: :lO; :!8: ~J; Mk. ]l: 24; J:tk. 1: !j.
vet, emedan vi in81m brij\ler
23 Och detta iir h:ms bud '**,
na. Den, som icke lils]('tlr, för
att vi skola tro på hans SOllS,
hEfver i döden.
J eSIl Kristi, namn och älska
3 Mos. IV: 11, IS; l ,Jh. 2: 9-1 I.

]r; II var och en,

SOIl1

hatar hvarandrn, enligt det hnd, som

sin lll'orlcr, iir en Jnallr"ll"itp:u'(" han gal' ONS.
,111. I,: 2!I; ]7: ~; :1 MOH. 1rl: JR;
och J veteJl, utt i Il ~Cll lIl:tll
Mt. ~~: :!~J; ,';r. 5: 2; l Pet. 'J: Il.
dråpare har evigt lit' förblif
24 Och den, som bevarar
vande i sig.
hans
bud ' ' 'N, förblifver i ho
1\'It. 5: 21, 22; Gal. 5: 21.
16 Dämf hafva vi lärt känna nom, och han i honom ~ och
kärleken, att han ntgaf sitt lif dämf vda vi, att han förblif
för oss; iifven vi b;)rfL ntgi f'va V('I' .i OHS, arA IHlen, Rom han
gaf mlH. ,Th. 1:1: ~l4; 14: n; Hi: 10;
vårt lit" för ])J"öderna.
J11. 3: 16; 15: 1:J; nom. r,: s;
T~f.

nom. 8:

(I;

l ;fll. 4: 12, 13,

l~.

5: 2, 25; l .T11. 4: !I.

4: ]{uI,itlet.
17 Men hvilken som har den
1W viil'ldens goda och Ror sin ApoHt.dn fiil'H1amtr dc trocncle att
pt'ji!"ya andarna; fiirwanar till
hrodcr vara nödHtiilld och tiH
ldtrlck.
sluter sitt hjiirta ful' honom,
Mina
lUskade,
tron icke ]1 var
huru förblifvcr G l1ds kiirlek i
och
en
ande,
utan prörvell
honom'?
;; JVlo/'L Vi: 7;
andarna, om de iLro af Gnd;
Lk. 3: 11; l Jh. 4: zo; ;.;: l.
* Egentl.: öfvertyga.
H Det greldska ordet står i 2:l och 21 verserna i flertal, mell i 23 i ental.
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fÖl'sta bref.

1 Joh. 4: 11.

1l):"Lll,~a t'ah.;ka profeter haL" :-1111 elll'ii(ldc Son i viirhlell, p<"t
va ntg:"ttt i vlirlden.
det att vi lIJlt lef'va genom ho
l KOll. 22: 22; .Ter. 29: 8; l\ft. 7: 15,16; Hom.
Jll. a: 16; Hom, 5: s; 8: 3~;

ty

:H: 4, 5, H; Ag. 20: Z8,

zu;

Hom 16: 17;

l Jh. 3: 16.

1M. 5: 6: l 'ress. 11: :1I; 2 Pet. 2: I, :l;
2 .JI1. v. 7; TJpp. 2: 2.

10 Diiru t,i heHt:"u' kitl'leken,
2 Ditraf källllen I G lH1R A 11 iekc att vi iihdmdc Gud, utan
de: TT var och en unde Rom be att han nlskadc oss och slinde
kiinner .Tmllls vara den i k;ittet Hin Son till ell försoning för
,TIt. 15: 16;
komne Kri:-ltlls, han iir af Gud; VtLl'lt synder.
Joh 12: II; 1 .111. 4.: I; 5: 1

Hom. 3:

~4, ~5;

5: 8, 10; 2

]{Ol". f'i:

IlJ.

11 JJfina iih;kadc, om Gud
3 och hvar och en ande /'lom
icke be]dinl1er .l CRUS [vnm den sIl iilslmdc ()HS, StL bUra oek
i köttet komlle Kristm;J, hall vi ii.lska hvarandra.
Mt. 18: 33; JlI. 15: 12, 13.
iiI' icke af Gud; och detta iir
12 Ingen hltr nitgorll.;in Rett
antikrists andcJ om hvilkell I
Gnd. Om vi lUska hvaranclra,
hafven hört, att han kommer,
st'\. f(;rhlifvel' Gud i oss, oclt
och han är nu redan i världen.
haliS kiirlek* iir fullkomnad i
2 ~'ess. 2: 3, 8; l Jh. 2: 18, 2:l.
4 llfina Rll1{~ barn, I iiren af oss. 2 Mos. 33: 20; 5 Mos. 4: 12;
Gud och harven heHcgrat dem; Jlt. 1: IS; l 'rim. 1: 17; G: 16; l Jh. 2: 5.
la ])iimt' veta vi, att vi f'ör
ty dell, som iir i eder, iir flWrre
hlifvH i honom, och han i oss:
än den, som iir i viirldell.
5 De äro nf viirJ(len; fl;r(len alt han har gifvit OH8 af sill
Ande,
JIt. 14: !!o; l .TlL. 3: 24.
skull tala de af viirldeu, och
J ,1 Och vi hafm Hett och
viirldcn hör dem.
vittlJa, att Facl)"(~1l har RiilHlt
.llt. :I: 31; Ii,: 19.
(j Vi lim af G lid. Den, Rom SOllen till att vam världens
kiinuer Gud, hUr OSH; (kli, som Fril1!-i:ll'o.
icke iir af Gud, hi;r oss icke; Jh.1: 14: 1 Jh. ]: l; .rli. :1: 17; 12: 17.
15 Dell salU bekiinner, att
häraf känna vi sanningens Ande
.JCRUe! 1ir G nds SOll, i honom
och villfarelRen8 ande.
fUrblifver Gnd, oeh han i Gud.
•Jh. 8: o; lO: 27 .•
.Ih. 17:

!! I;

l .TIt. il: 24.

7 Mina iilHkade, 1:lt01l1 OSfl
lö Och vi hafva liirt kii,nna
iils]m hvnrandra; ty kiirleken och trott dOll kiirlek, 80m Gnd
iiI' af Gnd, och !tyar och CII, har till OS:-I. G ud iir kiirlek,
som !ilskar, iiI' född af Gud och den, 80m förblifver i kilr
och klillller Gnd,
leken, förhlifvcr i G lid, och
S Dcn, ROlllieke iLlRlmr,kiin Gud förblif'ver i honom.
ner icke Gud, ty Gud iir kitr
17 IMrnti har kiirJeken blif
lek.
l Jh. 2: 4; S: G. vit fullkomnad hos oss,.pii det

o Dltrnti uppenbarades Gnds att vi m:t. hafva frimodighet
kärlek till 08S, att Gnd har sänc1t ptl <-101110118 dag; emedan, så
* :Eller:

kärlelren till honom.

4[,4

1 Joh. 4: 18.

Rorn han'" iir, sa aro ock vi i

Johannes'

G lIfl, att vi Jlevara harlf! hnd;
och' hanf! hud liro icke hmga.

vlirIel. Lk G: ~7; ,hk. 2: 13.
18 Fruktan iir icke i kiir
leken, utan den fullkomliga
kärleken utdlifver fruktan; ty
fruktan har pina med sig; men
tJen, Rom frnktar, iir icke full
kOlll11ad i kärleken.
Hl Vi insIm [honomJ, cme
dan han nirAt älskade' oss. '1:'*
20 Om någon silger : .Jag iH
skar Gnd, och hatar S]!1 bro
(}0r, stt iir han en lögnare. Ty
den Rom icke illRkar Bill bro
der, som han har sett, huru
kan han iLlska Gnd, som hau
icke har sett'? 1 .J1I. 2: 4; 3: 17.
21 Och detta hud hafva vi
nf holtom, att den, som lihllmr
Gud, ska.ll ock älska. sin bro
der. 3 Mos. 19: 18; l\H. 22: ~7, :19;
delHm

J11. 14: 15, 21, 2:1; 15: 10; 2 Jlt. v. G:
l\lt. 11: !)9, 30.

4 Ty :dlt det, som iiI' föllt
af Gud, besegrar vtirlden; och
tletta iiI' segren, Rom har be
segrat världen, v~lr tro.
Jh. 1G: 33.

5 lIvem itr den, som bese
grar vlirlden, om icke den, som
tror, att .l eRnS iir Gnds Son?
1 Kor. 15: ::;7; l J11. 4: 4.
(j Denlle iiI' dcn, som k01l1
medelst vatten och blod, Jmms
KriRtm;; ieke med vattnet alle
nast, utan med vattnet och 1110
det; och A nelen iir den, som
vittnar, ty'l(o'>:* A nelen iiI' smmin

l's. lUI:

gell.

~H.

7 Ty tre ~iro de, som vittna
Jh. ]3: 34; 15: l~; El'. 5: 2; 1 'fess. 4: 9; [i himmelen: Fadren, Ordet och
l ret. '1: s; ] J11. 3: II, 23.
den Heliga Ande; och desRa tre
liro ett.
r:
'11 t
Mt. 2R: J!); Jh. l: I;
u ]{lt))l; C

I

· . I ' : H . ·tfl:

I~: Upp. 1!}: n ..

Tron p,~ Gnds Son m(lor ld~rlek till
fl Oeh t.re aro de, som VlUlla
Gnd oeh till Gn(~~ barn, :samt
pit jorden
Anden och vattnet
besegrar va.rlden.
och blodet; och de tre äro anRe.

'/-J:

HvarJ eRnRoch

\) Om vi mottaga miinniRkor
f\tt iiI' Gllds vitt
född af Gud; och hvar och ('Il nesbijrd RWrre; ty detta iiI' G lH1H
Rom iilRkar den, som födde, vittl1eRbi5rd, Ronl hall har vitt
han älskar ock den, som har nat om sin Son.
.J11. 5: 37; 8: 17, 18.
blifvit född af honom.
10 Den, som tror på Guds
Jh. l: l!), 13; l Jh. 2: 22, 23; 4: 2.
2 Dämt' veta vi, att vi iihlka Son, har vittneRbördet inom
Gudi'> barn, uil"
iiIsIm Gud Rig; den, som icke tror Gnd,
och göra hans hud.
har gjort honom till lögnare,
3 Ty detta ii.r kiirleken till emedan han icke har trott på
en Rom tror, att

iiI' KriRtns, ha n tir naR vittnesbörd,

vi

* Kristus.
** Eller: Låtol11

oss älska; ty o. s. v.
Eller: att Auden o. fl. V.
t De af klalllmer jnneslutna orden sa1mas
handskrifter,

***

de flesta och biista

2 J 011.

{tn,d"a 'bref.

V3.

~--------------~----------------------

det vittnesbörd, som Und har honom lif, dem n,ämli9en, som
synda icke till döds. Det fin
vittnat om RinSon.
,Th. B: Jfl, 3~; 17: 17; Rom. R: lO.
nes en Ryncl till döds; för den
11 Och detta nr vittnesbi5r Da sliger .ing icke at.t n:lgon
det, att Gnd gaf oss evigt lif, skall l,edjn.
och detta lif iir i hans Son.
4 Mos. 1;i: 30; l Ram. 2: ;!ä; l\ft.
Jll. l: 4

12: 31, 32; Mk. :I:

~s. :!();

Lk. 12: 10;

.I·;lJt·. G: 4; 10: 2r..
12 Den, som lmr Sonen, hnr
17
All
oriittfiirdighet iir synd;
lifvet; deu, som icke har Guds
oeh
det
linnes Rynd icke till
SOD, har icke lifvct.
dUtlR.
1 .llt. 3: 4 •
•Th. 3: 3&; 5: 24.
13 Detta har jag skrifdt till
18
veta, att hvar och en,
eder, på det att I m:ln veta,
Rom iiI' fudd nf Gnd, icke syn
att I hafven evigt lif, I som
dar; utnll den af Gud ftidde be
tron p:t Gnds Sons namn.
varar Rig, och den onde kom
.lh. 20: :l1.
mer i~ke yid honom.
14 Och detta iiI' den fri
l .Th. :I: !l.
modighet, Rom vi hafva till
l~ Vi veta, att vi liro afGnd,
honom, att om vi bedja något och hela vilrlden ligger i den
efter hans vilja, Stt hör han ondes"" 1,älll.
20 Och vi veta, att Gnds Son
01'11'1.
.ler. 29: 12; Mt. 7: R; 21: 22;
Jh. 14: 1~; 15: 7; 1 .111. 3: 21, 22.
har kommit och gifvit ORS för
lG Och om vi veta, att han stånd till att klinna den Sanne;
h15r OSR, hvndhelRt vi bedja, Rtt och vi liro i den Saune, i hans
veta vi, att vi ·hafva det om Son, .Tesns KristuR. Denne ilr
hedda, hvarom vi hafva bedt den smme Gnden och det eviga
honom.
LIr. 11: 9; .Th. 16: 23. lifvet.
l,k. 24: 45; .Th. 17: 3.
lG Om mlgon ser sin hroder
'21 ,Jfinrt små bal'li, ynkten
beg:'\' Cll RYlld icke till dijds, 8ft eder fi;r a(gndarna. Amen.
beclje han, och han sJmll gifva
l Kol'. 10: 14.

Vi

Johannes' andra bref.
I

Aposteh~ gliide~ sig tif~?r dem, so.JU icke
v~llllr:1 l sannlllge~.~, jor~.anal' tIll som
lrarlek och varnar 10t' umgange med '
villoandar.
2

jag allena, ntan Mven alla,
hafva,~,.,
lilrt j':inna saunino-cn
1:>"
för sanningens skull, som
eniildste till d,en ntvnlda fi5rblifver! ORS. och. Rknll vam
frun och henneR barn, hvil- med ORS till eVIg bd.
lm jag iilskar i sanning, och
3 N:hl, lJarmhilrtighet, frid

D

'" R11e1': det ondas.

