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bedjen för hvarandra, ptt delat!;
l Ill:tn blifva helade. En riit.t

bröder, svii.rjcn icke, hval'ken
vid himmelen eller vid jorden
eller någon annan ed; n tan
edert ja. vare ja, och edert nej
vare nej,. på det att I icke
mån falla linder när/on dom.
lVIt. ii: :)4, f.; ~

}\<)1',

fiirdig maml bi5n förmäl' myc
ket med sin verksamhet.·)i
Jak. ]:

J.

17 Elias var eu människa,
lika beskaffad som vi, och han
bad en hi;]}, att det ieke skulle
regna, och det regnade icke på
jorden i tre ttr och sex må
nadel'..
1 KOll. 17: 1; Lk, 4: 25.
18 Och han had IHor och
I J' . l
'.
' .
IlIll111e en gId regn, och Jor
den bar Hil~ frukt.

I: 17, lS • •

13 Lider nttgon hl and eder

oudt, sh bedje han; är någon
vid godt mod, så sjunge han
lofsånger.
Ef. ii: 1!J.
..
•
.
14 Ar nugon bland eder sluk,
Il h
t'll' f'
.r
sa \:a.. e an l I-Hg Ul:sa~!l, lU
gens nIdsta!. ?ch de hed.Je olver
1 Kon. HI: 41, f.
h~no~n, smor.Jamle hOllOm med
1Q Mina bröder, om nhgoll
olja l Herrens namn;
bland eder fal' vilse från sanMIt. G: 13; 16: IS.
niuO"en och nåO"on omvänder
f "l
h'
h
]. tr::) .Sll s l{H,Il t roml 1"
)OB. ra sa honom,
Mt. lR: !ti.
den helande, och ITc]'nn! Rkall
20}llL lIltL hall vnt:t, att dell
hjiilpa honom lIpp, oe" om hall }lOlll Olllvii.IHler ell }lYllda]'().j'r:lIl
honl' beg:Ut synder, skall det 1'ör hallS viigs villa, lm;l friUsar ('Il
lataR l~oll,?m.
.......
själ fdu dödon och öfvcrskyler
] fi bclmnll.~~ dar~~)]' for hvnr- en myckenhet af synclnr.
ILlldm edra of vertradelser och
Ord:,;. 10: 1~; 1 l'et, 4: 8.
o

]

o

Judas' bref.
Förmaning att }di.mpa flir tron odl ()Il HlOl' ifvor att skrjfYll till eder
vakta sig föl' Ri'L<lana, som fiirvlilllla..
j' ]
.
Guds nåd till llisuktighct,
om val' gemcllHHmmn Tii :mlllg,

sil. aktar jtig ni.;digt att skl'ifva
och förmana eder att ldmpa rör
den ~1.t de heliga cn gtmg för

Kristi t
och
J Jakobs.resubroder,
till de kal
lHlaH.,

iiill:tre

J

la d e, S01l1 liro i Gud Fader iil- alla öfvel'liimnade tron.
och ,"tt JesllP' o
Krif'tlls
})e
Sl\.'·,'de
•
.,
]'il. 1: 27; l 'rim. ]: 18; G: 12;
varade.
Lk. G: lG; Ag. 1: la;
~ 'rim. 4: 7.
Jh. 17: II; l Pet, ]: 5.
4 rI'
..··1
l f'
n B
h" t.' l. t ocll f
]l ·
,.y.llll!!ra
mannm
\:01' la . va.
~ _arm ar Ig le
Tl' dOC
!j
••
-;·.1 l' 1''' ,"l' " f", l ,
Illlsmnglt SIg, som lange sedan
J\oM
o\. 1010 \.0 Slg 01 e( eL
lla f va bl'f
l VI't upps lUl'f'na t'l.l
l
3
ina älskade, då jag har denna dom, ogudaktiga, som
o

M

* Eller: da

I

den tJlrer med kraft.
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10 Men dessa. smäda allt.)
i"lirviinda v:ir GlldH nåd till lös
all:tighet och fiirne]m vtlr ende hvad de ic],e känna; och all t
härskare och Herre, ~resus 1\1'i hvad de af naturen, såsom de
sius. 2 Pet. 2: l, 3, Hl; 'rit. 1: 16j oförnuftiga. djuren, förstå, däri
förd:trf'va de Hig.
1 Pet. 2: s.
2 Pet. 2: 12.
[) Men jag vi.ll piimillllU. eder,
11 Ve dem; ty de hafva tl'iidt
ehuru I redan ell gång för alla iu på Kuius viig och nir löns
veten allt, att Herren, sedan skull störtat sig i Ralaams för
han forst hade friUHt sitt folk VillelHO och g:tt.t f"lil'lorafle ge
ur Egyptens land, för det andra nom Koras motstriifvighet.
förgjorde dem, som icke trodde j 1 Mus. 4: Sj 1 .Jb. :-I: 12; 4 Mos. 22:,
4 l\IOR. 1<1: 2!J; 2G: 6~; Ps. 10(;: ~(j;
l Kor. 10: r,; .l<:br. il: 13, 19.

1, :!1; 2 IJot. 2: lIj; 4 Mos. 16:

I.

12 JJeHHlL iiro slmmfJiickarna'lO
() och att dc itllglul' s'om icke vid edm ]dirleksmåltider, då de

bevarade Hitt f'nn;tendörne, utan oförsynt hi'tlla gitstabud med
öfverg:'tf'vo Hin egen bonillg, eder och förpläga. sig sjiilfva'**;
dem har..han n~.~d eviga. bojor skyar nt:~n vatten, som drifvas
under morker forvarat tIll den bort af vmdarnu; träd utan lör,
stora dagens dom j .
I utan frukt, tVti. g:tuger döda,
.fh. 8: 44; :l Pet. 2: 4.
med r(jtt.emu uppryckta;
7 :-;t"LSOlll Sodom och Go III arra 2 Pet. 2: l a; Ords. 25: H; 2 Pet. 2: 11.
och de kringliggande HUiderna.,
13 vildn hnfsv:lgor, som ut
hvilka ptL SllUBBa sätt Horn des~m s]mllllna sina egna skiindlighe
hedrefvo horeri och giugo efter t.er j irrande stjurnor, åt hvilka
friimmande kött, harva hlifvit det svartaste mörkret är för
satta till en vnrnagel, i det att varadt till evig tid.
dc utstt"L den evi O'n eldells'straff.
]';s. 57: 20; 2 Pet. 2: 11.
1 1\'Ios. I!l: 21; 5 1\,['08. 2!): 2:1; Es. UI:
14 Men äf'ven för dell) pro
In; Jer. 20: 16; 50: 40; Klag. 4: 6; feterade Bnok, den sjnnde från
Hes. II): 49; Os. 11: s; Am. ·1: Il; Ad'll11 s';ig'wde' »Se HelTell
Lk. 17: ~U; 2 I)et. 2: 6.
'
, ' '.'
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.
kom med sma hehga skaror,
8 Icke destomm re l?esmltta 1 Mos. 5: IS; Dan. 7: 10; Ag. l: 11;
Ufvel! dessa dr(immare hlmledes
l 'l'mI8. 1: 10; 2 'l'es8. 1: 10;
);;öttet och förkasta herradömet
Upp. l: i.
,
och srniida hiirligheterllfl..
15 för ..n:tt h:UI.lL dom öfvor
2 Pet. 2: 10.
alla och ufverbevlsa alla ogud
g lIlen Mikael, öfveriingeln, aktiga om alla deras ogud
vågade icke, dtL han tvist.ade aktigu giiruingar, hVltl'lllcd de
med djäfvulen om Moses' kropp, hafva visat RiJl ogndakt.ighet,
fälla lJågoll sTlllidelscns dom, och om alla de hårda ord, som
utan sade: Herren tillrätta dc hafva talat mot honom, de
vise dig.
Dnn. lO: 13; ogudaktiga syndarna.
Upp. 12: 7; 2 Pet. 2: II.

* Eller: förargelseklipporna.
•• Egentl.: s.\som berdar föm i

lVIt. 25: 31; 2 Tess. l: 7; Mt. 12: 36.

bet.

Upp. 1:
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1.

21 och hcvarcn eder s/i i
Gucltl kiirlek,vii.nbtuclevtLl·IIolTc
J esn Kristi· harmhiirtighet till
evigt lif.
22 Och fi.jl~barmen edor (jfver
somliga,göl"ando en ttttlkillnad'»;

1(, DeRRa knota alltifl, kla
gamle ijfver Hill lott, oell van
dra efter sina bcgiirelser, och
deras mun talar stolta ord,
nnder det att de för den egmi
nyttans sknll henndm perRoner.

2 Pet. 2: 18.

17 Men I, mina iiIHkade, k0111

2a friilHen andra, ryckande
mon illttg de ord, Hom förut ~~1l1 ur elden; fi)rb~lI'men eder
hlifvit Hagda af v:h- Herre J eSl1 otver f~lIdra med frnktan, l~.a
KriRti apostlar;
.
tande t~.ll och m?,d den af kot
Ag. 20: 29; l Tim. 4: l; 2 Tim. 3: l; tet heflackade klndnaden.
,1: 3; 2 Pet. 2.: 1;.3: 2, 3.

.

18 ty dc sade eder, att pit
den yttersta tiden Hkola he
spottare uppstå, som vandra
efter Rina egna ogudaktiga be
gärelser...
.
19 Dessa aro de, som valla
tlöndring, sinnliga, icke hafvande
Anden.
Ords. 1R: J; lIes. l-i: 7;

I

Hom. 11: 14; l Tim. 4: 13, 16;
Jak. 5: 20.

24 Men honom, Hom fi.irmttr
bevara eder från fall och HUU la
eder ostraffliga inför sin hiir
lighet med fröjd,
nom. 16: 25; Upp. 3: ·1.

25 den ende Guden, v:Tr Friii
Hare
genom .J eHlIS ICl'istus, Vttr
Os. 4: 14; 9: 10; l Kor. 2: 14.
Herre, '!J{we hii.rlighet och maje
20 Men I, mina itlskade, stiit, kraft och vlLlde före aU
uppbyggen eder ptt eder heli tid och nu och i alla evig-
gaste tro, bedjande i dell He hetm·. Amen.
Hom. Hi: 27;
lige Ande,
El'. 3: 20, :n; l 'rim. l: 17.

Johannes' Uppenbarelse.
nom siu
Itillkänna
Johannes tillönskar de sju fiirsam
lingarmt i Asien nåd; lleskrifvcr,
hnru Herren uPIlenbarade sig för
honom på ön Patmos.

J

esu Kristi uppenbarelse, som
• Gud gaf honom, för att visa
sina tjänare, hvad som snart
måste ske; och han sände ge

* A.

1.: somliga, som tvifia ;

iingel oeh gaf det
ful' sin tjii.nare J0
f

halllleS
'.

2 som vlttnade om Guds ord
och J esu Kristi vittnesbUrd, så
mycket som han hade sett.
3 Salig är den, som läser,
och de, som hörn profetians
ord och bevara det, som är
f

