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sta måtto kära för deras verks
skull. Hållen frid med hvar
andra.
14 Och vi förmana eder, brö
der: Ti1lritttavisen de oordent
liga, uppmuntI'en de Idenmo
diga, sWdjen de svaga, varen
långmodiga mot alla.

21 men pröfven allt; behål
len det goda.
l Kor. 2: 1 J, Hi; 1 Jh. 4: l.

22 Afhållen eder från allt

slags ondt.
23 Men fridem! Gud själf
helge eder helt och hållet; och
må hela eder ande och själ och
'2 Tess. 3: 6, ]J; Rom. 14: 1;
kropp blifva bevarad ostrafflig
Gal. G: 1, 2.
15 Sen ti1l, att ingen veder vid vår Herre Jesu Kristi till
giiller m\gon med olldt för ondt; kommelse. Fil. 4: 9; 1 Kor. l: S;
l 'l'ess. 3: 13; 2 Pet. 3: 14.
utau faren alltid efter det goda
24 Tr()fast )ir han, som kal
både i förhållande till hvnral1
dra och till alla människor.
lar .eder; och han skall ock
S Mos. 19: ]s; Ords. 17: 13; 20: 22; göra det. 1 Kor. 1: 9; 2 Kor. 1: 18;
24: 29; Gal. G: 10.
2 ~'ess. 3: 3.
16 Glädjens alltid.
25 Bröder, hedjen för oss.
Lk. 10: 20; Rom. 12: 12; Fil. 4: •.

17 Bedjcn onfhUligen.
Lk. 18: 1; I';f. Ii:

J 8;

Kol. 4:

2.

26 Helsen alla bröderna med
Rom. Hl: 16;
en helig kyss.

18 Varen i allt tacksamma; l Kor. 16: 20; 2 Kor. 13: 12; l Pet. fi: H.
ty detta iir Guds vilja i Kris
27 J ag besvär eder vid Her
tus Jesus medafseende på eder. ren, att bref'vet· blir läst för
Ef. 5: 20.
K91. 4: 16.
alla bröderna.
19 Utsliieken icke AmIen.
28 Vår Herre Jesu Kristi
Ef. 4: 30; 2 'fim. l: 6.
20 Förakten icke profetior; nåd vare med eder. Amen.
l Kor. 14: 30.

Rom. 16: 24; 1 Kor. 1G: 23.

Fauli andra bref till Tessalonikerna.
1 Kapitlet.

Ifrån

Gnd, vå: Fader, och Her·

Aposteln tackar Gud fQr Tessalo- ren .J esns KrISt.us.
nikernas tro och kärlek sa.mt deras Rom. l: 7; 1 Kor. I: 3; 1 Pet. 1: 2.
tålamod under förföljelsen; beder
för dem.
3
böra alltid tacka Gud

P

aulus och Silvanus och Ti
moteus till Tessaloniker
församlingen i Gnd, vår Fa
der, och Herren Jesus· Kristus.
1 Tess. 1:

1.

2 Nåd vare eder och frid

Vi

för eder, bröder, såsom det är
tillbörligt, emedan eder tro stor
ligen tillväxer, och den inbör
des kärleken hos hvar och en
af eder alla förökas, Fil. 1: 3;
Kol. 1: 3; l Tess. 1: 2; Ef. l: J5.

2 Tess. 1: 4.
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Pattli andra breJ

. 4 så att vi själfva berömma eder; och I uti honom efter vitr
oss af eder i Guds församlin Guds och HelTen .Jesu Kristi
gar för eder uthållighet och nåd.
tro under alla edra forföljelser
2 Kapitlet.
och trångmål, som I uthiirden;
2 Kor. 7: 14; 9: 2; l 'reRS. 2: 19.
il lwillcet iir ett beviR p:l Guds

Aposteln llircl', att Herrens tillkom
melse icke sker, förrän auti1:l'ist
nppenbarats.

rättfärdiga dom, att. I m:ln alc
tns värdiga Guds rike, för hvnrs l\" en .vi bedja eder, bröder,
8ku11 lock liden;
lU. ang:\ende vår Herre Je~;u
Fil. l: 28; l Tess. 2: 14.
Kristi tillkommelse och vårt
6 så vida det nämligen är förRam]ande till honom,
rättf:1rdigt hos Gnd att veder2 att I icke hastigt låten
giilla dem med ångest, som rubba eder från eder besinning
iingRln eder,
Sak, 2: s. eller f'örskriicka eder, hvarken
7 och eder, som iingslens, genom ande eller genom örd
med vederkvickelse tillika med eller genom bref, :-låRom från
oss .vid Herren Jesu uppen- ORR, lik:tRom vore Herrens dag
barelse från himmelen med sin 1'"
101' JIane1en.
Jer. 29: 8; M t .24: 4;
makts ~inglar
l 'ress. 4: 16.
Et'. 5: 6; Kol. 2: 18; l Jh. 4: J.
8 och i eldslåga, då han ta3 Må ingen bedraga e<ler på
ger hämnd på dem, Rom icke något Riitt; ty den kommer id.e,
~{änna Gud~ och pit dem, Rom om ej affallet förRt har skett,
lCk~ lyda var H~rre .Jesu evan- och Ryndens * mällniRka, för
gelmm,:
Rom. 2:~; 2. Pet. 3: 7.\ tappclRcns son, blifvit uppen
Mt. 24: 23; l 'rim. 4: l;
9 hVllka Rkolu fa RItt Rtraff, barn<l,
evigt fördiirf, fr:m Herrens anl .J11. 2: IS.
sikte och från hans' Rtarkhets
4 han som står emot och
härligh~t,
Es.. ;2: J9. upphäfver sig öfver. allt, som
10 nar han kOl~m.er f~r .att kanns Gud eller helIgt, så att
på .den dagen f6rhar~Igas l sma han Rätter sig i GudR tempel
helIga och beundras l alla dem, och föreO'ifver sig sjiilf vara
b
Dan. 11: 36.
som hafva trott; ty vårt vitt- Gud.
nesbörd .till· eder bIef trodt.
5 Kommen I icke ihåg, att
Ag. l: JI; 1 Tess. 1: 10; Upp. 1: 7. jag sade eder detta, nitr jag
11 Därför bedja vi ock all~ ännu var hos eder?
tid föl' eder, att vår Gud måtte
(j Och nu veten I"hvad som
akta eder värdiga kallelsen och hindrar, pIr det att han i sin
med makt fullborda hvmje god- tid må' blifva uppenbarad.
hetens uppsåt och trons verk;
7 Ty redan verkar laglös
12 på det att vår Herre .Jesu hetens hemlighet, dock end1~st
Kristi; nam)l må fÖl'hlirliguR i till dess att den, som nu h111
'" A. 1.: laglöHbdcuH.

till Tessalonikerna.
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<!t'ar, har blifvitröjd ur vä
gUl.
Ag. 20: 29.
g Och då' skall den laglöse
np/enbaras, hvilken Herren .Tesus skall dräpa med sin mnns
Ande och tillintetgöra genom
sin tillkommelses uppenharelse
Job4:9; ER.ll: 4;U~p.19: 13, 15, 20, 21:
9 (Ch hvilkens tillkommelse
sker efter Aatans verkningskrnft
med all lögnens makt och tec
ken och under,
Jh. 8: (1;
2 Kor. 4: 4; Ef. 2: 2; 5 Mos. ]3: I;
Mt. 24: 24; Upp. Hl: 13.

10 och med allt oriittrådig
h
bed
. bl d d
etens,1 . rägerl
an
em,
som bllfva förtappade, därför
att de icke mottog~ kärleken
till sanningen, på det att de
måtte frälsaR.
2 Kor. 4: 3; Upp. 9: 4; 13: 8.

11 Och fördenskull sällder

Gud dem kraftig villfarelse, så
att de skola tro lögnen i
Hom. 1: 24.

12 på det att alln. må dö
mas, som icke hafva trott san
ningen, utan haft behag till
orättrådigheten. •
13 Men vi böra alltid tacka
GU d för eder, I af Herren äI
slmde bröder, därför att Gud
från begynnelsen utvnlde eder
till friilsning genom Andens
helgelse och tro på sanningen i
2 TesR, 1: 3; 1 Telis. l: 4.
14 hvartill han kallade eder
genom vårt evangelium til] vin
nande af vår Herre Jesu Kristi
härlighet.
15 Så förblifven dädör, mina
bröder, .stående och hållen eder
... Eller: den onde.

2 Tess. 3: 6.

fast vid de lärdomar, i hvilka
l blefven undervisnde, vare sig
genom vårt ord eller bref.
2 .'l'cRS. 3: 6.

•

16 "ye? val' Herre Jesus KrIs
tus sJalf ~ch Gud, vår ~nd~r,
som hal' alslmt oss och Inad
gifvit oss en evig hugsvalelse
och ett godt hopp,
17 hnn hugsvale ~dra hjär
tan och styrke eder I allt godt
ord och verk.

3 Kapitlet.
Aposteln förmanar dem att bedja för
framgången' af Herrens ord och för
säkrar dem om Herrens trofasthet.

bröder, bedjen för
Föross,öfrigt,
att Herrens ord måtte
hafva framgång och blif'v,a för
hii.rligadt, såsom ock hos eder,
Mt, 9: 38; Ef. 6: J 8, 19; Kol. 4: 3.

2 och att vi måtte frälsas
från de ostadiga och ondamiin
niskorna; ty tron iiI' icke allas.
Rom. 15: 30, 31; Jh. G: 44.

3 Men Herren iiI' trofast, som
skall ,styrka eder och flirvara
eder för det onda *.
1 Kor. 1: 9; 10: 13; 1 'l'ess. ii: 24;
Jh. 17: ]5.

4 Och vi hafva i Herren den
förtröstnn till eder, att I både
gören och skolen göra, hvad vi
bjuda eder.
2 Kol'. 7: ]6.
5 Men Herren styre edra
h'" t
t'11 G l l"] k
l
Jaran l
HI S mr e
oc 1
till Kristi .uthållighet.
6 Men . vi' bjuda eder, brö
,der, j vår Herre Jesu Kristi
namn, att I dragen eder ifrån
hvar och PU broder, som. vau

1 Tim. 1:

1.
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Pa'nli första b?'ef

drar oskickligt och icke efter
12 Men sådana bjuda ocl
den lärdom, som han undfick förmana vi vid vår Herre J t
af oss.
1 Kor. Ii: 11, 13; sus Kristus att äta sitt eg~t
l Tess. Ii: 24; Tit. 3: 10; 2 Jh. V. 10. bröd, arbetande i stillhet.
7 'l'y Iveten själfva, huru
Et'. 4: 28; l Tess. 4: 11.
I bören efterfölja oss; emedan
13 Men I, bröder, förtröt
vi icke uppförde OSR oskick tens icke att glira det godt.
ligt bland eder,
.
Gal. G: 9.
1 Kor. 4: 10; 11: l; 1 Tess. 1: 6; 2: 10.
14 Och om nllgon ickil ly
S ej heller för intetåto nå
der vårt ord i brefvet, st1. an
gons bröd, utan med ansträng
ning och möda arbetade natt tecknen honom och hafven in
och dag för att icke betunga tet umgHnge med honom, på
det att han mtL blygas.
någon nf eder.
Mt. 18: 17; l Kol'. v: 9.
Ag. 18: 3; 20: 34; 1 Kor. 4: 12;
15 Dock ansen honom icke
2 Kor. 11: 9; 12: 13; 1 Tess. 2: 9.
9 Icke därför, att vi ej hnfva såsom en fiende, utan tilll'iitta
rättighet d iirtill , utan på det visen honom såsom en broder.
att vi skulle gifva oss sjiilfvn
1G Men fridens Herre själf
åt eder till en föresyn, att I
gifve
eder friden alltid i all
mtUten efterfölja oss.
måtto.
Herren vare med eder
Mt. 10: 10; 1 Kor. 9: 4, r.; 1 Tim. 5: 18;
1 Kor. 4: 16; 11: 1; l 'l'ess. 1: 6; 2: 7, 10; alla.
Horn. Iv: 33; 16: 20;
Fil. 3: 17.

10 Ty när vi voro hos eder,
bjödo vi ju eder det.ta, att om
någon icke vill arbeta, så slmll
han icke heller äta. 1 Mos. 3: 19.
11 Ty vi höra, att några van
dra oskickligt bland eder, icke
arbetande, utan sysslande med
mångahanda.

l Kol'. 14: 33; 2 Kor. 13: 11; Fil. 4: 9;
l Tess. 5: 23.

17 Helsningen iiI' med min,
Pnllli, egen hund, hvilket är
ett tecken i hvarje bref. Så
skrifver jag.
l Kol'. 16: 21; Kol. 4: 18.

18 Vår Herre Jesu Kristi nåd
vm'e med eder alla. Amen.

Pauli första bref till Timoteus.
1 Kapitlet.
Aposteln påminner Timoteus att
varna mot främmande lära och
lärer ett rätt bruk af lagen.

Frälsare, och af Herren Jesus
Kristus, vårt hopp,
Ag. 9: 15; Gal. 1: l; Kol. 1: 27.

2 till Timoteus, mitt sann
aulus, J esu Kristi apostel skyldiga barn i tron. Nåd,
efter befallning af Gud, vår barmhärtighet, frid från Gud,

P

