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vittnade 0111 din. sannipg, Htt-I hall med onda. ord ~.J~vall~·~ll'
som dn vandrar l Hanmngell.
om ORR; och Icke llOJd har
2 ,!h. v. 4. •.
... '
med, mottager han Hjiilf icke
.. 4.hg har] !lgen ~torre g]a~lJe })t"i.idoma och hi "dmr (l1i1:iillllte
an den, att .pl.g ho!', att nlllm dom, 'som vilja göra det, och
barn vandra l Hanmngon.
utdrifver dom 111' f'iirHamli"gon.
11 Min iil~lmdo, efted'ölj icke
l) Min itlskade, du gör tro
get, hvadhelst dn verkar föl' det onda, utan det goda. Den,
bröderna, som dUrtill iLro främ som gi51' det goda, iiI' af Gnu,
lingar,
1 .Th. 3: 11. lllell den, Hom gör det onda,
ti hvilka ock vittnade om dill hal' ieke sett Gnd.
1's. 37: 27.
kilrlek inför flirHamlingen; och ]'~H. l: H; l Pet. 3: 11; 1 .rh. il: 6, \1.
dll gii!' viiI, om du fortskaffar
12 DemdrillS Ilar godt vitt
dem på ett Gud värdigt siitt. neHhtil'd af alla och af Hjiilfva
7 Ty för halls HUllIns skllll 'l(. smmingen, och iifven vi gifva
begåfvo do sig ut, icke tagande honom godt vit tneHbörd, och I ve
ten, att viirt vittnesbörd lir Haut.
något af hedningarna.
8 Vi bt)m nlltRå antaga oss
13 Jag hade mtmga saker
sådalla, pt'i det att vi må hlifva att Hkrifva, men jag vill icke
medarbetare för sanningen.
skl'ifva med Lliick och penna
!) Jag har skl'ifvit till för till d ig mI'/, dem,.
2 J1I. V. 12.
samlingen, men DiotrefnR, Hom
14 Men jag hoppas att snart
gttrna vill vara den fl'iinmte få se dig, och då skola vi mUllt
bland dem, mottager oss icke. 1igen tala med hVllmndra.
10 lfördcnskull skall jag, om
15 Prid Va1'e dig. Viinnerna
jag kommer, f(jl'chålla honom helsa nig. Helsa viinnerna, hvar
de gärningar, som han gör, då och en vid sitt namn.

I

Jakobs bref.
1 }(u!)itlet.
DI" fijl'sldngmde fiil'ITlana.fl at.t idw
mIla modet., d:'\. do rH,lm i frestelse,
sumt att bedja, iclw tvitlaude.

J

2 Mina hröder, hållen dct för
aU gliidjc, nilr I råken i 1Il1inga
handa ft·cHt.elHcr, Mt.5: 11, 12;
Ag. 5: 41; I'}bl'. JO: :14; l Pet. ]: 6.

akob, Guds och Herren Jesn
3 vetande, at.t eder tros bc~
Kristi tjiiufll'e, helsar de tolt' pl'öfvfllHle verkar uthållighet.
stammarna i förskingringen.
Rom. 5: 3; 1 Pet. ]: 7.
Jh. 7: 3~; Ag. 8: H; 2 Pet. 1: ].
4 Men låt.en uthålligheten
il'

A. l.: för Namnets l;lkull,

(nl~mI.

·Jesu nal1llls).

.Tak. 1:

il.
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harva ett fllllkomligt. verk, piL
det att l m:m vara fullkom
liga och hela, sit att ingenting
fattas eder.

Jakobs

Ilar hlif'vit hepri.ifvad, skall han
/'ii. Ii fvcti'! krona., hvilken Iler
ren har lorvat dem, som älska
honom.
.Toh

v:

17;

Ords. 3: Il; Ebr. 12:

~;

G 1I1eB om det fatttu·; w"tgon 1 l)et. il: 14; Upp. ;1: 1\1; Mt. 10: 22;
af eder vishet, SIl hedje hall In: 2g, 2!J; 2 Tim. ,1: 7, s; Upp. 2: 10.
la Ingen siige, dtt hall fro
af Gud, som viilvilligt gifver
(tt alla och utan f'lirebritelHcr, stas: .lag frestas uP' Gnd; ty
H:l Hkall hon gifvas' ~U honom. Gud kan icke frestas af det
OrdR. 2: 3; J('.r. 2V: l~; Mt. 7: 7, 8; onda, och sj1ilf frestar hun in
LIc 11: o; Jh. H: 13; Iii: 7; Jak. fJ: lG.
gen;
() Men han hedje i tro, iutet
1-1 ulan hvar och en frestas,
tviflande; ty den, som tviflar, lM han af sin egen begiirelse
lir lik hafvehl vägor, som clrif drages och lockas.
vas och kastas at' vinden.
15 Diiroftcr, sedan begiirel
l\Ik. 11: ~4; Jh. ]G: 23; l JIt. 3: 22;
sen har al1a1., nider hon synd;
il: H, lG.
7 Ty en Rt"ulan mltnnlska Hin men sedan syuden har hlifvit
ke icke, att hon skall ftllli'tgoli f'llllkomllad, frambringar hOll
död.
Hom. G: 23.
af Herren.
16
Faren icke vilse, mina
S Bn tvehågsen man iir osta
itlslmde bröder.
dig i alla sina vligar. Jak. '1: 8.
17 IIvarje god gtd'vn och
H Men dell h1'o<1cl', som iiI' hvarje fullkollllig Hkiink ned
ringa, berömlllc sig at' sin lliig kommer o1'vall i fl·:'i.lI , frän lju
het;
sens Fader, hos hvilken det
10 och den, som nr rik, be icke finnes mlgon förvandling
'rum.me sig af sin ringhet; ty eller omväxlings förmörkelse.
s:tsom bIollIster pi't griiset skall Orc1s. 2: G; .1h. :J: 27; l Kor. 4: 7;
Es. ].:l: 27; 16: 10; Mal. :1: o; Hom.
hau förgt"ts.
11: 2!1.
PR. 10: :I, G; ,Jh. 14: 2; Ps. ]02: 12;
10:1: 15; gs. 40: G; 1](01'.7: 31; 11)et.
l: 2t; 1 Jh. 2: 11; J'ale 4: 14.

18 Efter sin vilja har han

födt oss genom sanningens ord,
11 Ty solen gick upp med ptt detntt vi mt1 vam en först
sin hetta och förtorkade grä ling af hans skapade varelser.
Jh. 1: 1::; il: :l, 5; l Kor. 4: Iii;
set, och dess blomster föll af,
Ual. 4: 19; 1 Pet. l: 23,
och dess utseendes fii,gring för
HI
Diirför, mina älskade brö
g~ck; Stt skall ock den rike för
der,
vare
hvar och en männiRka
VIssnn på sinn vägar.
sna.r till att höra, sen till att
12 Salig iir den mnn, som tala, sen till vrede.
uthärdar frestelse; ty dn. han
Ords, 17: 27.
'" Egcntl.: från.
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20 Ty en mnns vrede verkar
icke Guds ritttfitrdighet.
Pred. i: 10.

Jak. 2:

"8.

2 }(ullitlet..
Apostrln fiil'manllr att iclre hafva
anseenue till !)C!'son; lårer, ntt tron
utan glirnillgal' är l1öd.

21 Fi.irdensknll, lilggallde bort
all orenhet och ondslutllR myc
ina bJ'iider, IlafVl'n utan an
kenhet, mottngen med snktmo
Reende till person tron p:\
dighet det inpl:mtnde ordet, som V:Lr Herre Jesns Krifltnfl, hitr
knn frillsa edra sj iilnr.
lighetens Het-re.
Rom. IS: 12; Kol. :J: g; 1 Pet. 2: 1;
2 Ty om det i eder fUl'Sfllll
Lk. 8: 11; 1 Kor. :I: o; Horn. 1: lO.
ling komme in en mnn med
22 Och blifven ordets gi.irnre
guldring piL fingret och i ly
och icke allenast hörare, bedra
sande klädnad, och iifven en
gande eder sjiilfva.
fattig
komme däri n i oren
Mt. 7: 21, 2t; LIe. Il: 28; Rom. 2: 13;
kliidnad,
l Jll. 3: 7.
23 'J'y om m\gon iir en or
3 och I sågen pit honom,
dets hijrare och icke görare, som bill' den lysande ldiidna
su iiI' han lik en man, Rom be den, och saden: Sätt dig dn
traktade sitt natnrliga ansikte bekvlimt hiir, och saden till
i en spegel. Mt. 7: 2(;: J...k. 6: 47. den fattige: Stå du diir, eller:
24 'l'y han betraktade sig och Stitt dig ltiir nedanfi3r min fota
gick bort och glömde strax, hu pall;
rudan han vnr.
4 gjorden I icke då en åt
25 Men den som har skådat skillnad'* inom eder sjiilfva
in i (len fullkomliga Jagen, fri och blefven domare med onda
hetens lag, och förblifvit där tankar?
5 Hören, mina iilskade 1rii
vid, och icke blifvit en glömsk
hörare, utan en verklig görare, der, hnr icke Gud utvalt de
han skall vara salig i sitt gö fattiga i denna vlirlden till att
vara rika i tro och fll'fvingar
rande.
.Tale. 2: 12; Mt. 5: 19; Jh. 13: 11.
till det rike, som han har lar
26 Om någon men nr sig vara vat dem, som iilska honom?
en gndsdYl'kare, ftlRtiIn han icke Mt. 5: 3; Jh. i: 48; l Kor. ]: 20;
tyglar sin tunga, ntan bedrnger Lk. ]2: 21; 2 Mos. 20: G; 1 Sam. 2: 30;
sitt hjärta, s:1 är hans gudsdyr Ords. 8: 17; 1 Kol'. 2: 9; Jalr. ]: 12.
6 Men I hafven fi.iraktat den
kan fi'tfling.
fattige. Förtrycka icke de rika
Ps. 34: u; 1 Pet. 3: 10; JalL 3: Il.
27 Detta iiI' inför Gud och eder, och draga icke de eder
Fadren en ren och obesmittad inför domstolarna?
7 Försmäda icke de det skö
gudsdyl'lmn att besöka fader
och moderlösa barn och iinkor na namnet, efter hvilket Iiiren
i deras· betryck och bevnra sig nppkallnde'?
S Om I fullborden den ko
ohefiäclmd af vUrlden.

M

!Ii

Eller: voren I icke då ovissa o. s. v.

,
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nungsliga lagen efter skriften: euer och mlitten eder, mell I
»Dn skall iilska din nästa så icke gifven dem kroppens uUu
som dig sj ILl f» , Sft gören I viiI; tor f t ; h va rtill gagml' det '?
:1 l\'[OR. 19: I s; Mt. 22: :19; 1\1k. 12: :11;
Emil. ]:1: s, !l; Gal. 6: H; Er. 6: 2;
1 ~I'()RR. 4: !l.

g men om I hafven anseende
till person, så hegrtl) I en synd.
och blifven nf lagen öfverbe
visade så:'lOm öfvertriidarc.

a MOR.

19: ]ii;

f)

Mos. 1: 17; JG: 19.

10 'Ty den som hl"tller hela
lagen, men felar mot ett enda
bncl, han iiI' skyldig efter alla.
5 MOR. 27:

zu; Gal. l!: 10.

11 Ty den som sade: »Du
skall icke begtt iiktem;lmps
brott», han Ande ock: »Du
skall icke driipfv>.
Om dn
nu iekc Leg:h iiktemdmpsbrot.t,
men driiper, stL iiI' dn lagenR
öfvertl'iida1'c.
2 l\IOR. 20: 13, 14;

f)

MOR. G: 17, IS.

12 Talcn stt, och ,giil'en Rtt,
ROlll

ene\'

d(~, ltvilkn Rkol:t
('I·j het(~\Islag.

diimnH

;rak. 1: 2,,; .Tl!. 12: 43.

l Jh. 3: IS.

17 Sl't iiI' ock trOll, om hon
icke hm giil'll ingar, diid 1 Rlg
Rjitlf.
18 Men'l(' någon torde siiga:
Du har tro, oeh jag hnr .gär
ningar. Visa mig din tro lltan
giil'l1ingal'lla, sft skn11 jng Vi:'ilL
d~g min tro gellolll mina gii,r
lllugar.
]{I Dn tror, att Gnu iiI' en
enda; diiri giil' du riitt; iifven
de onda anclal'lln tro ilet och
hiifvn.
l\fk. 1: 24: LIc. 4: H.
20 Men vill dn veta, dn G
filngI ign miinnis]m, att tron
lItan giil'llingurna iir d;;d?
21 Blef icke Almtham, yrtr
fader, af giil'l1illgar riittGircl i
gml, dtt hnn offrade sin son
Isak p:"t aH:wct'?
l

.MON,

22: 9, 12.

22 Du ser, at.t troll 8a1l1Vor·
13 Ty domen iir utan bn1'm
kade med hans giil'uingnr, och
hiirtighet mot den, som icke
att genom g1i.rnillgal'Tla trOll
har gjort bl1rmhiirtighet; och
blef fnllkomnad,
Rhr. 11: 17.
barmhärtigheten berömmer Rig
23 och Rlo'iftcn upp(ylld, som
mot domen.
]Vu. G: Ir.; 1R: :Ir.;
MI;:. 11: 2:'; LIc 1G: 2:'; lYft. 25: ~1, 42. siignl': »Men Ahl'nhalll tl'Olltle
Gud, och det blef honolll till
14 Hvartill gagnar det, mina riiknadt till riittfiirdighet» ; och
hrlider, om nttgoll sliger sig haf hftn blef kallad GndH "lin.
va tro, men icke har gii1'l11ngar'? l Mos. ]f): 6; Hom. 4: :1; Gal. 3: o;
2 Kr. 20: 7; RR. 41: A.
Icke kan vill tron frillfm honom '?
24 Stt Ren I 1111, att en miln
Mt. 7: 20; .Jak 1: 2:1.
It) Om en lJrouel' eller RYAter nislm riittfiirdigm; nf g:il'llingar
nr Huken, och uem fattas f(id:m och icke af tro alloJla.
25 Och blef icke pi\. samma
nir dagen, LIc 3: 11; l .lh. 3: 17.
lG och n:"tgon af eder Räger siitt äfvcn l'lkökan Rahah riitt
till dem: Gån i frid, viil'lllen fiirdignd af giirningar, då hOll
.. Eller: Ja,
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Jak. 3: 16.

mottog siindchudeu och sliippte lefnudslopp i brand och siittes
ut dem en nunun väg?
själf i brand nf helvetet..
.Tos. 2: 1, u; G: 24; Rbr. 11: 3\.

Mt. Il): 11, 18, 19; l\'Ik. 7: 15, 20,23 .

7 Ty allnatnr, både tyd'ota- ,
2ö Ty lik:tsom b'oppell nbn
djlll'R
och fiiglal's, Mde kl'iiI
ande iiI' död, s:"t iiI' ock tron
djurs
och haf:"djurs, tlimjes
u tUll gärningarna cli.id.
och har blifvit t.iimd genom
den llllinskliga natllrel1,
3 }{u)litlet.
8 men tllnglll1 kall illgen
De troende förmanaR att ieke mtt miillniRka tiimjn, hon iir ett
sinnigt eftertraIda att hlifvlt HLrare
obiindig't ondt, full med död
och varnaR för tnngam; sYIHler.
ligt gift.
1ifve icke, mina bröder, m:ln
n l\fed henne vitlsigna vi
ga af eder l:lrar~, vetande, Herren och Fadren, och med
att vi skola f tt en striingdom. henne ftirbanna vi mlinniskor
2 Ty i mfmga stycken' fela Ha, som liro skapade efter
vi alla. Om mlgoll icke fellu' Gnds beläte. 1 Mos. 1: 21J, 27; 9: G.
10 Från Rtll11lna 1ll11U utgår
i ord, iir han en fnllkoHl hg
man, miU.:tig att tygla iifvell viilsignelse och fÖl'baunefse.
hela sin kropp.
Det bör icke, mina bröder, så
OrdR. 20: !J; PI't)ll. 7: 21; 1 .TI!. 1: 8; vara.
PR. :14: 14; 1 Pet. :1: 10; .Tak. 1: 20.
11 Icke gifver viiI kiillHn
3 Se, vi Higga betslen i hit från samma åder sött och bit
starnas mUll, p~\ det lltt dc må tert vatten?
lyda oss, och vlinda S(t hela
12 Icke kan vnl, mina brö
tIeras kropp.
PR. :12: 9. der, ett fikontriitl bUra oli ver,
4 Se, Ufven skeppen, om dc eller ett vintriid fikon? S:\
liro aldrig så stom och drifvlls kan icke heller en salt kiilla
af vtddsamma vindar, viindas gifva sött vatten.
af ett gansku litet roder, hvurt
13
vem Hr vis och för
hehlt den stymncles lulg vill.
ståndig bland. eder? Han vise
5 S:'I. lir ock tungan en liten genom sin goda vandel sina
lem och gi;l' dock Rtort viisen giirningnr i viRdomens sakt
af sig. Se, en liten eld, hnrn modighet.
stor skog han antiindel'!
14 Men om I harven bitter
Ps. 12: -i, 5; 7:1: s, 9; OrdR. 12: 8; 11i: 2.
ufnlld och triitlystnad i e(lert
Ö Tungan iir ock en eld. S:i hjiirt.a, Rå bel'ömmen eder icke
som en vitrld af oriittfiirdighet och ljugen icke mot sanningen.
lir tungan insntt bland vårn.lem
Rom, 13: J3.
mar, i det att hon befliiclmr*
15 DeUa lir iclm en visdom,
hela kroppen och siitter vårt som kommer ned ofvanifl'lm,

B

H

* Rllel': Tnngan lir ock en elrl, en viLrltl af orättfärdighet; tungan
befinner sig bland våra lemmar, såsom <1en där befläckar.

Jak. 3: 16.
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5 Eller menen I, att ~}{rif
ten ftjrgäfvcs sliger: »Anda
till svnrtRjnka triillgtar Anden,
som har tagit siu boning i
oss» ?
Gal. 5: J7.
1 Kor. 3: 3; Gal. Ii: 19-21.
(j Men han gifver desto större
17 Men den visdom, som nr nltd. Diirför siiger hon: »Gnd
ofvanifri'm, Hr först re11, se siitter sig emot högmodiga, men
dan fridsam, foglig, icke en ödmjuka gifver han wIll».
vis, full ·af barmhärtighet och OrdR. :1: 3·1; Mt. 2:1: 12; LIc 1: 52;
1 Pet. 5: 5.
goda frukter, opart.isk och o
skrymtad.
7 Stt varen nu Gud under
18 Men rlittfilrdighetens frukt gifna. Sttlll djlifvulen emot,
utsås i frid för dem, som stifta SlL skall han fly från eder.
Er. 4: 27; l I>et. 5: 9.
frid.
Gal. G: 8.
S Nalkem; Gud, S{l skall han
nalkas eder. Renen edra hiin
4 Kal}itlet.
Aposteln förmanar till fridsamhet, der, I syndare, och helgen edra
hön, undflyende af världens vlin hjiirtan, I tvc!lttgsna.
utan den är jordisk, sinnlig,
demonisk.
1 Kor. 2: Il, 7.
16 Ty hvarest afund och
triitlystnad är, ditr Hr o~tadig
het och allt ondt verk.

skap, samt till ödmjukhet

lll. lll.

]':R.

varifrån uppkomma krig
H
..
och strider bland eder?

1:

lG-JS;

SaJc l:

3;

.Tak. l:

8.

!) Ängslens och sörj en och
gråten; edert löje viinde sig i
Ar det icke fr{tll detta, näm sorg, och eder glädje i ned
ligen fril.n edra lustar, som s1ngm1Jwt.
Mt. ii: 4; I.k. Il: 21.
10 Odmjnkcm eder jnf(jr IIer
föra krig i cdm. lemmar?
ren, stt skall han llpphöja eeler.
HOlll. 7: 23; 1 Pet. 2: 11.
2 I il.stunden och hafven Job 22: 29; Es. GG: 2; Lk. 14: 11;
icke; I drtipen och afllndens
1 Pet. 5: G.
11 Förtalen icke h varandra,
och kunnen. icke vinna; I stri
den och lmgen, och I hafven bröder' dcn som förtalar en
icke, därför ntt I icke bedjen. broder' eller dömer sin broder
Job :15: 12; Ps. CC: IS; Ortls. l: 2S; h
1" '
.Ter. 11: 11; Mik. il: 4.
an f"ur t,al ar l agen oc1·l (urner
3 I bedjcll och fån icke, lagen. ~~cn Ol~l dn dömer l~~
därför ntt I bedjen illa, niim gell, su ar du Icke lagens go
ligen ptL det att I mån för rare, utan domare.
Mt. 7: l; Rom. 2: ..1; 1 Kor: 4: 5.
slösa det på edra lustar.
1 Jh. 3: 22; 5: 14.
12 En enda ar lagstIftaren
4 I äktenskapsbryterskor, ve- 0~!1 domar.~n,,, han som kan
ten I icke att världens viin fraIsa och foraarfva; men hvem
skap Ur Gl~ds fiendsknp? Den Hr du, som dömer din nlista?
·· 1''' VI'11 varn VHl'
" Il( ens
som dariOr
13 N Rom.
"1 I 14: 4. "
I
..
h
.
.
'
t'll
G
d
fl
l
·
u
Vit,
som sagen:
vau, an gOl' SIg l
U S lem e. 1
Il'
1 l
.
Hes. lG; Os. 2; Jh. 15: Jn; 17; 14; (ag e. er l morgon s {O a VI
Hom. 8: s; Gal. l: 10; 1 Jh. 2: 15. resa tIll den och den staden

I

o
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och diir tillbringa ett år och danh:Hlna lön, deras som hafva
handla och VilllHt 
afmejat edra ttkrar, skriar, och
skördemiinnens rop hafva kom'
Ords. 27: l; LIr. ]2: 18.
14 l som icke veten, hvad mit till Herren Sehaots ** öron.
morgondagen medför; ty huru :l Mos. 1!): 13; l) MOR. 24: 14, 15;
dant år edert Iif? En rök liren
,Joh 2·j: 10, Il.
I, som sYlles e11 liten tid och
G I ltaCven pt"t jorden lefvat
sedan försvinner 
i kräslighet och viillust; I haf
l~s. 40: G; l Kor. 7: :ll; l Pet. 1: 24; ven gödt edra hjiirtan, såsom
1 .fh. 2: 17; .Jak. 1: 10.
på en slaktedag.
15 i stiillet för att I skullcn Job 21: 1:1; LIr. 12: UJ; 16: 19, 25.
säga: Om Herren vill, och vi
(j I hafven fördömt, I hat'
lefva, så skola vi ock göra det ven dräpt den rättf1irdige; han
eller det *.
siitter sig icke emot eder.
A~.

18:

21;

l Kor. 4: 19; Ebr. 6:

3.

1 (j Men nu berömmen I eder
l eder stortalighet; all sttdall
beriimmclse Hr ond.
17 Den som diirf'ör vet att
göra, hvad som iir godt, och
icke gUr det, för hOJlOlll lir det
eu synd.
LIc 12: 47; Jh. 9: 41;
Horn. 1:

20, 21, 32; 2: 17, IS, 23.

.

S }{a)utlet.

7

S

fl varen nu tåliga, brö
der, intill Herrens tillkom
melse. Se, åkermannen viint.hr
efter jordens dyrbara frnkt,
tt\ligt förbidande den, till dess
han mr ett höstregn och ett
vårregn.
I) )\I[os. 11: 14.
8 Så varen ock I tåliga;
styrlren edra hjärtan, ty Hel'
rens tillkommelse iiI' nära.
Sucken icke bröder mot
l ., d.
,o
(t tt
>]
lVonIan ~a, p,t .. (e a
le \.0
man bhfva. domda. Se, do
maren stål' för dörren.
.. 10 .!'age!l, .mina bröder, otill
foredome l hdandet och tnla
modet profeterna, som talade
i Herrens I?am~.
l\1t. 5:. 12.
11 Sel VI p~~sa dem salIga,
son~ ~afva nth:mlat. C?m J obs
nthalhghet hat ven I l~ort, och
det slut, som Herren g.l ord e ***,
hafven I sett; ty Herren iiI'
kärleksrik och barmhärtig.

mr-I \)

De rilm bestraffas, de troende
flIamLS att vnra Hiliga, att ielm
svlirja, utan bedja, H!Lmt att be
känna synderna föl' hvaralldra.

viiI I rika gråten och
Nn tjute~l
öfver 'edra förestå

Ords. 11: 28.
ende eländen.
2 gder rikedom är förrutt
nad, och edra. kläder i.lro upp
ittua af mal.
Mt. 16: 19, 20.
3 Edert gnId och silfver iiI'
fUrrostadt, och derml rost skall
vara eder till vittnesbörd och
såsom en eld förtära edert kött.
I harven samlat skatter. i de
yttersta dagarna.
4 Se, arbetarnas af eder un-

Job l:. ~l, 22; 42:

I' .

10;

Ps. 10ll:

8.

12 Men framför allt, mina

* I~ller: om Herren vill, så skola vi både lefva och göra. det eller det.
** Egentl.: (de himmelska) härskarorna.s Herrel3.
*** Ordagrant: Herrens sll.lt.

Jnd. v.

"
Judas'

4(;4

1.

bröder, sviirjen icke, hvarkcn
vid himmelen eller vid jorden
eller någon annan ed; n tan
edert jn. vare ja, och edert. noj
vare nej,. på det. att I icke
mIm falla undcr när/on dom.
lVIt. 5: :l4, f.; 2 KUl·. l: 17,18 • •

bedjen för hvarandra, pii det att.
l Ill:Tn blifva helade. En riit,t
fiil'dig man~ bön förm:lr myc
ket med sin verksamhet.. *
Jak. ]: s.
17 EliaH var ell mnllni~ka,
lika beskafFad som vi, och han
bad en hilll, att det. icke skulle
regna, och det. regnade icke på
jorden i tre :l!' och sex må
nader.
l KOll. ] 7: l; Lk. 4: 25.
18 Och lian had :U·er och
Il .
,l '
.. .' .\.
.'..
1ll11ll1C en g.tf ICgll, oclt .101
dell bar Sili frukt.

13 Lider nltgon bland eder
ondt, Set bedje han; är någon
vid godt mod, så sjunge han
lofsånger.
Ef. 5: HI.
..•
..
14 Ar nugon bland eder sJuk,
II h 1"11· r·
.r
sa m .. e an;1 SIg Ul:sa~~\ lUgells aidsta, ?ch de bedJc olvor
l KOll. HI: 41, f.
ho.no~, smörpmde honom med
1!) Mina bröder, om någon
olJa l Herrens Bamn;
bland eder far vilse fdm sanMIt. 6: 13; 16: 18.
nin<fen och ml<fon omvänder
r ··1
b'
b
1. dre: .sa s UtIl t roml j...
)011· ra sa honom,
Mt. IS: Jr..
d?~l hdande, oeh IT(~JT(,ll I'lkall
20 I'ltt llltt hall ve·ta, att den
holalpa l~onom lIpp, och OI1l l~.:.m som olllviill(1cJ" elI s'ylldare,j'rCtn
hoar begatt syuder, skall det ior- hallS viigs villa, ban friUsal' ('Il
latas l~oJ].?m.
.. ......
själ fnTu döden och öfverskyler
] (j bclmnn.~~ dar~~)r for hvar- en myckenhet af I'lY ncl er.
ILlldm edra oiverLradelser och
Urd::;. 10: 1~; l l'et. 1: s.
o

]

o

]

Judas' bref.
Förmaning att Irlj,mpa flir t.ron oelt
vakta Hig mr sIL(hum. Hom fiirvltJHla
Guds m1.d t.ill HiHlLktiglwt.

cn sLor ifver aLt skrjfva till ed(~r

om viLl" gememmmma friLlslll11g,
stt aktar jag ni.idigt att flkrifva
udas, Je8u Kristi tjiiIlare och
och förmana eder att klimpa för
Jakobs hroder, till de kal
den tU de heliga cu gtmg för
lade, som li.ro i Gud Fader iil
alla
öfverliimnade troll.
1Je
S lr,·t·
, de och ,·~t
.JesllP
" Kri."'tlls
•.,
F'il. l: 27; l 'rim. 1: 18; 6: 12;
varade.
Lk. H: 1G; Ag. l: n;
:2 'rilll. 4: 7.

J

Jh. 17: 11; l Pet. ]: :'.
4 'I'
l f
')... B- arm h··ar t·19lle t ocll f:1"1· dOC] l ·
.y.nagra
maU1llS {Or luva
.
l··
d
O;· .1.1- f··· ···1·
. f··· d.
Illlsmnglt I'llg, som ange se an
l\.,t!
c\. oro\.e SIg 01 e el.
lla f va bl·f··t
l
·f'
1 VI. upps UJ na t·l.l
l
3 Mina älskade, då jag har denna dom, ogudaktiga, som
o

I

* Eller:

da den

~ker

med kraft.

••.•

]

