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Kapitel 1
1 Simon Petrus, en Jesu Kristi tjänare och
apostel, till dem som har fått en lika
dyrbar tro med oss genom Guds
rättfärdighet och vår Räddare Jesus
Kristus:
2 Må nåd och frid förökas hos er genom
kunskapen om Gud, och vår Herre Jesus,
3 Som efter sin Gudomliga makt har givit
oss allt som hör till liv och Gudsfruktan,
genom kunskapen om honom som har
kallat oss till härlighet och kraft:
4 Varigenom åt oss är givet överträffande
stora och dyrbara löften: att ni av dessa
skulle få del av den Gudomliga naturen,
havande flytt undan det fördärv som är i
världen genom onda begär.
5 Och utöver detta, visande all iver, lägg
till dygd till er tro; och till dygd kunskap;
6 Och till kunskap återhållsamhet; och till
återhållsamhet uthållighet; och till
uthållighet Gudsfruktan;
7 Och till Gudsfruktan broderlig
vänlighet; och till broderlig vänlighet
kärlek.
8 Ty om dessa ting är i er, och överflödar,
så skall de se till att ni varken är
ofruktbara eller blir utan frukt i vår
Herres Jesu Kristi kunskap.
9 Men han som saknar dessa ting är blind,
och närsynt, och har glömt att han renades
från sina tidigare synder.
10 Bröder, visa därför hellre iver att göra
er kallelse och utkorelse viss: ty om ni gör
dessa ting, ska ni aldrig falla:
11 Ty så här kommer, i rikt mått, en
ingång tillhandahållas er in till vår Herres
och Räddares Jesu Kristi eviga rike.
12 Därför kommer jag inte försumma att
alltid påminna er om dessa ting, fastän ni
vet om dem, att ni blir befästa i den
nuvarande sanningen.
13 Ja, jag finner det passande, så länge
som jag är i detta tabernakel, att väcka er
genom att påminna er;
14 Vetande att jag snart måste lägga ifrån

mig detta mitt tabernakel, så som vår
Herre Jesus Kristus har visat mig.
15 Och jag kommer anstränga mig för att
ni, efter min bortgång, alltid må kunna att
ha dessa ting i minne.
16 Ty vi har inte efterföljt listigt uttänkta
fabler, när vi för er tillkännagav vår
Herres, Jesu Kristi, makt och
tillkommelse, utan var ögonvittnen till
hans härlighet.
17 Ty han tog emot ära och härlighet från
Gud Fadern, när en sådan röst kom till
honom från den storslagna härligheten,
Denne är min älskade Son, i vilken jag har
mitt välbehag.
18 Och denna röst som kom från himlen
hörde vi, när vi var med honom på det
heliga berget.
19 Vi har också ett ännu säkrare profetiskt
ord; vilket ni gör rätt i att akta på, såsom
på ett ljus som lyser på en mörk plats, tills
dagen ska gry, och morgonstjärnan ska gå
upp i era hjärtan:
20 Vetande detta, först, att ingen profetia i
skriften kommer från någon egen
utläggning.
21 Ty profetian kom inte genom mänsklig
vilja i förgångna tider: utan heliga
Gudsmän talade såsom de blev ledda av
den Helige Anden.
Kapitel 2
1 Men det fanns också falska profeter
ibland folket, liksom det kommer finnas
falska lärare bland er, som dolt kommer
föra in förbannande villoläror, till och
med förnekande Herren som köpte dem,
och drar hastig undergång över sig själva.
2 Och många skall följa på deras
fördärvliga vägar; på grund av dem
kommer sanningens väg bli smädad.
3 Och av penninglystnad kommer de med
uttänkta ord göra sig vinning på er: vars
dom för länge sedan inte dröjer, och deras
förbannelse sover inte.
4 Ty om Gud inte skonade de änglar som

syndade, utan kastade ner dem till
dödsriket, och överlämnade dem till
mörkrets kedjor, till att hållas i förvar till
domen;
5 Och inte skonade den gamla världen,
men räddade Noa, den åttonde, en
rättfärdighetens predikare, görande så att
floden kom in över de ogudaktigas värld;
6 Och läggande städerna Sodom och
Gomorra i aska fördömde han dem med
en omstörtning, statuerande ett exempel
för dem som därefter skulle leva
ogudaktigt;
7 Och räddade rättfärdige Lot, som
plågades av de ogudaktigas smutsiga
levnadssätt:
8 ( Ty denne rättfärdige man, boende
bland dem, genom att se och höra,
plågades hans rättfärdiga själ dag efter
dag av deras otillåtna gärningar; )
9 Herren vet hur att rädda de Gudfruktiga
ut ur frestelser, och hur att förvara de
orättfärdiga till en domens dag till att
straffas:
10 Men framförallt dem som vandrar efter
köttet i orenhetens lust, och föraktar styre.
Övermodiga, självrådiga, de räds inte att
smäda väldigheter.
11 Medan änglar, som är större i styrka
och kraft, inte kommer med en smädande
anklagelse mot dem inför Herren.
12 Men dessa, såsom naturens
oförståndiga bestar, födda till att
tillfångatas och förgöras, de smädar de
ting som de inte förstår; och skall
fullständigt förgås i sitt eget fördärv;
13 Och skall ta emot orättfärdighetens
lön, liksom de som har sitt behag i
utsvävningar på dagtid. De är
smutsfläckar och skamfläckar, frossande i
sina egna vanföreställningar medan de
håller måltid med er;
14 Havande ögon fulla av
äktenskapsbrott, och som inte kan få nog
av synd; de charmar obefästa själar: de
har ett hjärta som är övat i
penninglystnad; förbannade barn:

15 Vilka har övergivit den rätta vägen,
och har gått åt sidan, efterföljande
Balaams, Bosors sons, väg, som älskade
orättfärdighetens lön;
16 Men blev tillrättavisad för sin ondska:
den stumma åsnan, talande med
människoröst, förbjöd profetens dårskap.
17 Dessa är brunnar utan vatten, moln
som drivs av en stormvind; det svarta
mörkret är reserverat åt dem för evigt.
18 Ty när de talar uppblåsta fåfängliga
ord, lockar de, genom köttets lustar,
genom lustfullhet, dem som verkligen
hade flytt bort från dem som lever i
villfarelse.
19 Medan de lovar dem frihet, är de själva
undergångens slavar: ty den som en man
besegras av, av densamme är han fången.
20 Ty om de efter att ha flytt världens
besmittelser genom kunskapen om
Herren och Räddaren Jesus Kristus, på
nytt snärjer in sig i dem, och behärskas av
dem, då blir det senare värre hos dem än
det tidigare.
21 Ty det hade varit bättre för dem att inte
ha känt till rättfärdighetens väg, än att,
efter att ha känt till den, vända bort ifrån
det heliga budet som meddelades dem.
22 Men det har gått dem såsom
ordspråket så sant säger, Hunden vänder
åter till sina egna spyor; och grisen som
tvättades till att rulla i leran.
Kapitel 3
1 Detta är nu det andra brevet jag skriver
till er, kära älskade; i vilka jag genom
påminnelse väcker era oförfalskade
sinnen:
2 Att ni må komma ihåg de ord som
tidigare blev sagda av de heliga
profeterna, och det budet från oss,
Herrens och Räddarens apostlar:
3 Vetande detta, först, att i de sista
dagarna skall bespottare komma, som
vandrar efter sina egna lustar,
4 Och säger, Var är löftet om hans

tillkommelse? Ty sedan fäderna somnade
in, har allting fortsatt såsom det har varit
ifrån skapelsens begynnelse.
5 Ty de är villigt okunniga om detta, att
himlarna blev till för länge sedan genom
Guds ord, och att jorden reste sig från
vattnet och i vattnet:
6 Varigenom den dåvarande världen,
översvämmades av vatten, och gick
under:
7 Men de himlar och den jord som nu
finns, är genom samma ord bevarade,
sparade åt eld till dagen för ogudaktiga
människors dom och undergång.
8 Men, kära älskade, var inte okunniga
om detta enda, att en dag för Herren är
som tusen år, och tusen år som en dag.
9 Herren sölar inte angående sitt löfte,
såsom somliga menar det vara tröghet;
utan är tålmodig för oss, ej viljande att
någon skulle förgås, utan att alla skulle
komma till sinnesändring.
10 Men Herrens dag kommer komma som
en tjuv om natten; på den dagen skall
himlarna försvinna med ett våldsamt dån,
och elementen skall smälta av brännande
hetta, också jorden och de verk som finns
på den skall brännas upp.
11 Eftersom nu alla dessa ting skall
förgöras, vilka slags människor bör ni då
vara i all helig levnad och Gudsfruktan,
12 Väntande på och manande för Guds
dags tillkommelse, på den dagen skall
himlarna förgås, varande i eld, och
elementen skall smälta av brännande
hetta?
13 Likväl väntar vi, enligt hans löfte, på
nya himlar och en ny jord, där
rättfärdighet bor.
14 Därför, kära älskade, eftersom ni
väntar på sådana ting, ansträng er att ni
må bli funna av honom i frid,
obefläckade, och oklanderliga.
15 Och betrakta att vår Herres tålamod är
räddning; såsom också vår älskade broder
Paulus har skrivit till er, efter den vishet
given honom;

16 Såsom också i alla hans brev, talande i
dem om dessa ting; i vilka somliga ting är
svåra att förstå, vilka ting de okunniga
och obefästa förvränger, såsom de också
gör med de andra skrifterna, till sitt eget
fördärv.
17 Därför, ni älskade, eftersom ni vet
dessa ting i förväg, akta er att inte ni
också, varande bortförda av de ondas
villfarelse, ska falla ifrån er fasta
ståndaktighet.
18 Utan väx till i nåd, och i kunskapen om
vår Herre och Räddare Jesus Kristus.
Honom tillhör ära både nu och för evigt.
Amen.

