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Pauli 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. 5: 11, 13; sus Kristus att äta sitt eg~t
1 Tess. 5: 24; Tit. 3: lO; 2 Jh. v. lO. bröd, arbetande i stillhet.
7 '1'y Iveten själfva, huru
Et'. 4: 28; l Tess. 4: 11.
I bören efterfölja oss; emedan
13 Men I, bröder, förtröt
vi icke uppförde OSA oskick tens icke att glira det godt.
ligt bland eder,
.
Gal. G: 9.
1 Kor. 4: lO; 11: l; 1 Tess. 1: o; 2: 10.
14 Och om någon icka ly
8 ej heller för intetåto nå
der
vårt ord i bl'efvet, så. an
gons bröd, utan med anAträng
tecknen
honom och hafven in
ning och möda arbetade natt
tet
nmgiinge
med honom, på
och dag för att icke betunga
det
att
han
mtt hlygas.
nugon af eder.
Ag. 18: 3; 20: 34; 1 Kor. 4: 12;
2 Kor. 11: 9; 12: 13; 1 Tess. 2: 9.

9 Icke därför, att vi ej hafva
rättighet diirtill , utan på det
att vi skulle gifva oss sjiilfva
åt eder till en föresyn, att I
måtten efterfölja oss.
Mt. 10: 10; 1 Kor. 9: 4, t'.; 1 'rim. 5: 18;
l Kor. 4: 16; 11: 1; l 'l'ess. 1: o; 2: 7, 10;
Fil. 3: 17.

10 Ty när vi voro hos eder,
bjödo vi ju eder detta, att om
någon icke vill arbeta, så skall
han icke hel10r äta. 1 Mos. 3: 19.
11 'l'y vi höra, att några van
dra oskickligt bland eder, icke
arbetande, utan sysslande med
mångahanda.

Mt. 18: 11; 1 Kor. li: 9.

15 Dock ansen honom icke
såsom en fiende, utan tillrätta
visen honom såsom en broder.
lG Men fridens Herre själf
gifve eder friden alltid i all
mutto. Herren vare med eder
alla.
Horn. 15: 33; lG: 20;
l Kor. 14: 33; 2 Kor. 13: 11; Fil. 4: 9;
1 Tess. 5: 23.

17 Helsningell iiI' med min,
Pauli, egen hand, hvilket är
ett tecken i hvarje bref. Så
skrifver jag.
l Kor. 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 t'rämmande 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, Jesu Kristi apostel skyldiga barn i tron. Nåd,
efter befallning af Gud, vår barmhärtighet, frid ft:ån Gud,

P

till Timofeus.

lår Fader,
'år Herre.
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----------------------------------11 enligt den salige Gudens
och Kristus J eStis,
härlighets evangelium, som bIer
mig aniörtrodt.

Ag. 16; 1; 1 Kor. 4: 17;
, l Tess. 3: 2; Gal. 1: 3; Tit. 1: ,;
1 Pet. 1: 2.

12 Och jag tackar den, som

3 SåRom jag uppmanade dig, har gil'vit mig kraft, vur Herre
nir jag for till Macedonien, att Jesus Kristus, att han aktade
stillna kvar i Efesus, på det att mig trogen, i det att han be
duskulIe bjuda somliga att icke stämde mig för tjänsten,
dri:va främmande läror,
13 mig,. som förut var en häAg. 20: l, 3; Gal. 1: 6, 7.
dare och förföljare och vålds
4 eller akta på sagor oeh än d- verkare; men barmhärtighet ve
lösa släktledningar, som fram- derfors mig, emedan jag hade
hållaspörsmål, snarare lin Guds gjort det ovetande i otro;
nåde.{örvaltning genom tro; så Ag. 8: 3; 9: 1; 2t: 4; 26: 9; 1 Kor. Ui: 9;
uppmmar jag di,q ock nt~.
Gal. 1: 13; .F'H. 3: 6; 1 Kol'. 7: 25;
1 Tm. 4: 7; 2 'rim. 2: 16, 23.

Jh. 9: 39; Ag. 3: 17.

5 Men ändamålet med budet '14 och vår Herres nåd var
är kär'ek af rent hjärta och af öfvermåttan rik med den tro
godt Stmvete och af oskrym- och kärlek, som är i Kristus
tad tro,
J eSIlI'!.
Horn. 13 8; Gal. 5: u; Mt. 22: 37.
15 Det iir ett trofast ord och
.. ~ hvn:ifrån s~~nliga. hafva vllrdt att"på allt.sätt :mottagas,
f~:H'lrrat !~g och vandt ing bort ntt KriRtus Jesus kom i värl
tIll ~nyt~gt ta!, ,. . . .
den för' att"frälsa syndare, af
1 Tlm. 6 4, 20, Tlt. 1. 14, 3. 9.
h '11- • .. d
'f a"m's'te . .
... '1' l
l l"
VI m Jag ar
en r
I
VI Ja~( e .vara
ag aral'e, Mt. 9: 13; Mk.2: 17; Lk. 5: 32; 19: 10;
utan att :örsta, hvarken hvad
l Jh. 3: 5.
.
de säga, eller hvarom de be16 Men fördenskull veder~
dyra.
fors mig barmhärtighet, att
8 Men vi veta, att lagen iiI' J eSU8 Kristus skulle främst
god, om man brukar honom på mig bevisa hela sin lång
Rom. 7: 12. modighet till en förebild för
lagenligt,
9 vetande, att för en rätt- dem 'som skulle tro på ho
färdig är icke någon lag satt, nom' till evigt lif.
utan för orättfärdiga och gen17 Men evigheternas konung,
sträfviga, för ogudaktiga och den oförgänglige, osynlige, en~
syndare, för oheliga och oand- de Guden, vm'e iiru och här
liga, för fadermördare och mo- lighct i evigheternas evigheter.
dm'mördare, för mandråpare,
Amen. Rom. 16: 21; 1 Tim. 6: 16.
Gal. 3: 19; 5: 23.
O'D
. d'
10 horkarlar drängaskända18 etta blId Htgger Jag 19
re människot5ufvar, lögnare, på hjärtat, mitt barn Tim?teus,
m~nedare och om något annat enligt de förut öfver dig ut·
strider m~t den sund~ läran i4laae profetiorna, på det ntt

I
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19.

du i dem må strida. den goda
striden, 1 Tim. Il: 12; 2 Tim. 4: 7.
19 behållande tro och ett
godt samvete, hvilket några
hafva . stött ifi'ån sig och så
lidit skeppsbrott i afseende på
tron; ,
1 Tim. 3: 9.
20 till hvilka },(jra Hyme
neus och Alexander, hvilka
jag haröfverlämnat ,åt satan,
på det att de må tuktas till
att icke häda.
2 'l'im. 2: 17; 4: u; 1 Kor. 5:

(j.

2 Kupitlet.·
Aposteln uppmanar till bön för aHa
och i6rbjuder kvinnorna att predika.

förmanar jag nu först och
Så främst,
att man håller bö

ner, åkallan, förböner, tack
sägelser för alla människor,
2 för konungar och alla öf
verhetspersonel~, på det att vi
må . föra ett lugnt och stilla
lefverne i all gudaktighet och
ärbarhet.
Jer. 29: 7.
3 Ty detta är godt och tack
nämligt inför Gud, vår Frälsare,
4 som vill, att alla människor
skola blifva frälsta och komma
till sanningens kunskap.
Hes. 18: 23; 2 Pet. 3: !J.

Pauli första b,-ef

7 för hvilket jag bestämdcI
till predikare och apostel 
jag säger sanning [i Kristud,
jag ljuger icke - till hednil
gamas lärare i tro och sännirg.
Horn. 9: 1; Ag. 9: 15; 13: 2; 22: J1;
Rom. 11: 13; 15: 16; Gal. 1: 16; 2: 'i 8;
Ef. 3: 8; 2 Tim. 1: Il.

8 Så vjll jag nu, att niin
nerna skola på hvalje stille
bedja, upplyftande heliga iän
der utan vrede och tvekat.
Mal. 1: 11; Jh. 4: 21; Ps. 13,: 2;
Mt. 5: 23; 6: H.

9 Likaledes ock, att kv,nnor
na skola pryda sig i lrifvisk
dräkt med blygsamhet mh tuk
tighet, icke i flätadt lår. och
guld eller pärlor e11er kostbar
IdiidHel,
Tit. 2: 3; 1 ?et. 3: a.
10 utan, såsom de1 höfves
kvinnor, som bekännl. sig till
g~ldaktighet" med goda gär
mngar.
11 En kvinna htte i stillhet
läm sig med all urdergifven
het.
1 Mos. 3: )6; Ef. 5: 24.
12 Men en kvinna tillåter
jag icke att lära ar;dra, ej hel
ler att taga sig välde öfver
mannen, utan hon vare i still
het.
1 Kor. 14: 34.
13 Ty Adam skapadesfiJrst,
sedan Bva.

5Tydet är en enda Gud
och en enda medlare mellan 1 Mos. 1: 27; 2: 18, 22; 1 Kor. 11: 8, 9.
14 Och Adam bIet' icke be
Gud och människor, männi
skan Kristus J estIs,
dragen, utan kvinnanblef be
dragen och föll så i öfverträ-.
Jh. 17: a; nom~ 3: 30; 10: 12;
d el·se. , l Mos. 3: 6; 2 I{or. ,l 1: 3 •
Gal. 3: lO; Ebr. 9: la.
"'If t'll
"
f
6
. som ga SIg SJIt ,} en
:Ui Men hon skall frälsas ge
lösen * föl' alla, lwilket är det nom barnsbörden, om, de för
i sinom tid gifna vittnesbördet, blifva i, tro och kärlek och
Mt. 20: 28; Et·: l: 7;' Kol. 1: u;
h l l
d k' h
.,
l Kor. 1:' 6.
' e ge se me,,· tu tIg et. " ' ,
"E[;entl.: 'en motsvarllond(:l, lösen.
'.:'
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3 Ku})it}et.
En församlingsföreständares rätta
beslrafi'cnhct, församlingstjänares
och deras hustrurs egenskaper.
Gndaldighetens hemlighct.

är ett trofast ord: Om
Detnågons
håg blir vänd till

1 Tim. 4:

3.

vara iirbara, icke t'örtalerskor
nyktra, i allting trogna.
'
12 Församlingstjänarnaskola
vara en enda hustrus män, flom
viiI förm;tå sina barn och sina
egna hus.
13 Ty de, som hafva. tjänat
väl, vinna åt sig sjiilfva en god
ställning och mycken frimodig:'
het i tron på Kristus Jesus.

ett föreståndarekall *, så åstun
dar han ett godt verk.
2 Så bör nu föreståndaren
vara oklanderlig, en enda hm;
Mt. 25: ~l; 1 Jh. 3: 21; 5: H.
tI:us man, nykter, tuktig, höf
14 Detta skrifver jag till dig,
. vlsk, J?ästvänlig, skicklig att
ehuru
jag hoppas att snart
underVIsa;
Tit. 1: 6. 7.
3 icke drinkare, icke våldsam komma. till dig;
15 men om jag dröjer, på
uLan foglig, icke stridslysten'
det
att du må veta, huru man
icke girig;
2 Tim. 2: 24:
bör
förhålla Rig i Gnds hus
4 väl fijrcstående sitt eget
hus och hållande sina barn i som ftr den lefvande, GudeJl~
i'örRamlillg, sanuingens pelare
lyflnad med all ärbarhet 
5 men om någon icke kan och grundfiiRte.
16 Och erkändt stor iiI' gud
förestå sitt egct h11S, huru skall
aktighetens
hemlighet: Han
han ~köta Guds församling? 
som
**
uppenbarades
i köttet,
6 ICke nyomvitnd, på det att
han ickc må hlifva uppblåst rättfärdigades i Anden, syntes
och så falla i djäf'vulcns dom. för änglarna, predikades bland
7 Men han bör ock hafva hedningarna, troddes i viirIden,
ett godt vittnesbörd af dem, upptogs i hiirligheten. Jh. 1: H;
som äro utanför, på det att Ef. 3: 5, 6; 1 Pet. 3: 18; l Jh. 1: 3.
han icke må falla i smälek och
4: Ku})itlet.
djäfvulens snara. 1 Kor. 5: 12.
Aposteln beskrifver falska lärare'·
8 Likalcdes böra ock for förmanar att afvisa kltringsagol' och
samlingens tjänare vara ärbara
öfva sig till gudaktighet.
icke tveta~iga,. icke begifna ptl
en Anden säger uttryckli
mycket vm, Icke snikna cfter
gen, att i kommande tider
llefllig villniilg,
Ag. 6: 3.
några skola utfalla från tron
. 9· hafvande trons hemlighet
aktande på villoandar och ondl:
l ett rent samvete. 1 Tim. 1: 19.
litror
. l\ft. 24: 23;
10- Men iifven dessa skola andars
2 Tess. 2: 3; 2 Tim. 3: l; 2 Pet.
först pröfvas, sedan må de tjä
3: 3; 1 Jh. 2: 18;. Jud. V. 18.
na, om de äro otadliga.
.
2 genom lögnares skrymteri,
11 Likaledes böm hustrurna
3 'som, brännmärkta i sitt
;; Det gre~islp1- grqet jlr eriskope. .. 4. Jr: Gqd O st. f. }:l:itJl som).

M
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eget samvete, bjuda, att man
11 Bjud och liir detta.
icke skall gifta sig, utt man
12 Ingen· f'öralde dill ung
skall afhålla sig från hvarje dom, utan blif de troende en
handa mat, som dock Gud har föresyn i ord, i vandel, i kär
skapat för att med tacksägelse lek, [i ande], i tro, i kysldlCt.
åtnjutas af dem, som tro och 1 Kor. 16: 10, 11; Tit. 1: 15: 2: 7;
1 Pet. 5: 3.
hafva. förstått sanningen.
13 Fortfar att förc]ii:m, för
1 Mos. 9: 3; Hom. 14: 6; 1 Kor.
mana, undervisa, till dess jag
10: 30.
4 Ty hvarje af Gud skapadt kommer.
ting är godt, och intet är f'ör
14· Försumma icke den nåde
kastligt, då det mottages med gåfva, som iiI' i dig, hvilken
1 Mos. l: 31; gafa dig genom profetia nnder
tacksägelse;
Ag. 10: 15; Rom. 14: H, 20; 1 Kor. dc iihh;tus handpåHiggning.
10: 25; ~L'it. l: 15.

l Tess. 5: 19; 1 'rim. 1: IS; Ag. 6: 6;
8: 17: 13: 3; 19: 6; 1 Tim. 5: 22.

5 ty det helgas genom Guds
ord och bön.

15 Behjärta detta, lef i detta,
på. det att din förkofran må
6
du föreställer brö vara uppenbar för alla.
derna detta, så är dn en god
16 Huf nkt på dig själf och
J esu Kristi tj itnare, nib·d af o l"
~" hrf d" .d t
trons ord och nf den godllläran, Pd lL ll~:~tIld; t(tH ' lo lurlVII d; fY"ol m
1'''I't
u ra sa
u gOl' c; a, sa s {a
t roge t h ar e f·t.erw
som d2n Tim.
J.
b.od
d'.I O' sJ';'lf
d
'
1: 5; 3: 14, 15.
,1. o
,t
ocllOm,
som
ö
.. d
11'
höra dIg.
Hom. 11: 14;
7 MeJ? b ortYlsa
e oane 19a
1 Ror. 9: 22; Jak. 5: 20.
och kärIngaktIga sagorna; och
öfva dig själf till gudaktighet.
5 Ka}}itlet.

Om

I

1 Tim. 1: 4, 6.

S Ty den kroppsliga öfnin
gen är föga nyttig, men gud
aktigheten är nyttig till allt,
hafvande löfte om det nuva
rande lifvet och det tillkom
mande.

Aposteln Hl.rer, huru man bör skicka
sig mot olika medlemmar af för
samlingen, gifver Timoteus sär
sItiIda förmaningar.

iHdre man, må du
E~nhårdt
bestraffa; utan

icke
för
Kol. 2: 23; 1 Tim. G: 6; Ps. 37: 4. mana honom såsom en fader,
9 Det är ett trofast ord och yngre 1nän såsom bröder,
3 Mos. H): 32.
väl'dt att på allt sätt mottagas.
2 ä1dro kvinnor såsom mö
1 Tim. 1: 15.
10 Ty fördenskull möda vi oss drar, yngre kvinnor såsom sy
och kämpa"\ emedan vi hafva strar i all kyskhet.
satt vårt hopp till den lefvande
3 Hedra .linkor, sådana som
Guden, som är alla människors verkligen äro änkor.
4 Men om någon änka har
frälsare, synnerligen de troen
Ps. 107: 2; 1 Pet. l: 2l . bq.rn eller barp.bl~rnl mA de först
des.
• A, J,: rÖJ'S~lj.tlllJlf,

till Timoteu8.
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l1tra sig att med gudaktighet
vårda sig om sitt eget hus och
Hi\. betala. sin skuld till sina
föräldrar; ty detta är taclmiim
ligt inför Gnd.'
5 Men den som verkligen iir
en Huka och har blifvit ensam,
hon siitter sitt hopp till Gnd
och förbJifver i böner och åkal
lan natt och dag; J~k. 2: 36, 37.
. 6 men den som lefver i yp
pIghet, hon är lefvande död.
7 Bjud äfven detta, på det
att de må vara oklanderliga.
8 Men om någon icke dra
ger försorg om sina egna. och
i Rynnerhet om sitt hURfolk,
så har han förnekat tron och
iiI' vilrre lin en otrogen.

1 Tim. 6: 21.

nast sysslolösa; utan ock skval
lemktiga och. nyfikna, talande
det, som icke är tillbörligt.
'l'it. 2: 3.

14 J ag vill därför, att yngre
änkor skola gifta sig, f tida barn,
förestå sitt hus, icke gifva mot
Rtåndaren någon anledning till
lastande.
15 Ty redan hafva några
vitndt sig bort eftel," satan .
16 Har någon troende man
eller kvinna änkor, så må de
understödja dem och icke låta
församlingen betungas, på det
att hon må kunna understödja
dem, som verkligen äro änkor.
17 De äldsta, som väl före
stå, må aktas dubbel heder
värda, synnerligen de som ar
2 Tim. 3: 5.
9 En llnka må nntagas, di\. beta i ordet och läran;
12: 8; 15: 27; 1 Kor. 9: II;
l10n icke är yngre än sextio Rom.
Gal. 6: 6; Fil. 2: 29; 1 Tess. 5: 12;
år, har varit en enda mans
]·~br. 13: 17.
hustru
18 ty skriften säger: "På
10 och har vittnesbörd genom en oxe, som tröskar, skall du
goda gärningar; om hon har icke binda för munnen», och:
uppfödt barn, om hon härber ,Arbetaren är värd sin lön».
25; .. ; 1 Kor. 9: 9; 3 Mos.
gerat, om hon tvagit heligas 519:Mos.
13; il Mos. 24: u; l\1t. 10: 10;
fötter, om hon understödt be
Lk. 10: 7.
tryckta, om hon vinnlagt sig
19 Mot en äldste upptag icke
om hvarje godt verk.
klagomål, utom med två eller
1 Pet. 4: 9; 1 Mos. 18: .. ; 19: 2;
tre vittnen. ,; Mos. 17: 6; 19: 15.
Lk. 7: 38, H.
20 Dem, som syndn, till
11 Men bortvisa yngre änkor, rättavise du inför alla, pi\. det
ty så snart de af vällust sätta att äfven de öfriga må frukta.
sig upp mot Kristus, så vilja
5 Mos. 11: ", 5; 19: lS-20.
de gifta sig,
Jag betygnr inför Gud
12 hafvande en dom öfver och21 Kristmi
.l esns och de ut,;.
sig) därför att de brutit sin
valda
änglarna,
att du iakt
första tro.
tager detta utan fördom, icke
13 Därjämte lära de sig ock
något med väld.
,
att vara sysslolösa, löpande om görande
Gal. 1: 20; Fil. 1: 8; 1 Tess. 2: 5;
kring i husen, men icke alle
1 Tim. 6: 13.

1 Tim. 5:

22.
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22 Lägg icke for hastigt hän ord och den lära, 80m hör till
der på någon och gör dig icke gudaktighet,
heller delaktig i andras syn· Gal. l: 6, 7; l Tim. 1: 3; Tit. l: l.
4 8rt är han uppblåst och vet
der. Håll dig sjiilf kysk.
Ag. G: 6; 8: 11; l:l: 3; 1!J: 6; l 'l'im. intet, utan är Hjuk i spörsmål
4: 14; ~ Tim. l: 6.
och ordstrider, af hvilka upp
23 Drick icke längre. endast komma afnnd, kif, smädelser,
vatten, utan begagna något li onda misstankar,
1 Kor. 8: 2;
tet vin för din mages och dina l 'rim. l: 4; 2 'j'im. 2: 23; Tit. 3: 9.
Dfta påkommande kriimpors
5 misshälligheter mellan *
Ps. 104: 15. människor, som äro fördärfvade
sk ull.
24 Somliga människors Hyn till sitt sinne och beröfvade
der äro uppenbara och gå före Hanningen, menande, att gud
dem till dom; för ftudl'a åter aktighctcll är ett medel till
följa de efter.
Gal. 5: 19. vinning. [Drag dig ifrån så
25 På samma slitt äro ock dana].
1 Kor. 11: 16; 2 Tim.
de goda gärningarna uppen 3: 5, 8; Tit. 1: l, Il; Rom. Hi: 17;
Tit. 3: lO; 2 Jh. v. lO.
bara; och de, med hvilka det
G Dock är gudaktigheten
förhåller sig annorlunda, kunna
med förnöjsamhet ett stort me
icke förborgas.
Ords. 15: 16;
del till vinning.

(; Kapitlet.
Aposteln visar tjänares plikter,
följderna af falsk Hira och ordstri
der, samt varnar mot girighet.

ä!,o tjäna::e under
Alla,ok, som
akte sma hnsbonder all

1

~'im.

4: s; 1 Pet. 5: 7.

7 Ty vi hafva icke fört med
någonting in i världen;
det iir klart, att vi icke heller
kunna föra något därur;
ÖS8

Job l: 21; 27: 19; Ps. 49: 18;
Pred. 5: 14, 15.

ära värda, på det att Guds
8 utan då vi hafva föda och
namn och' läran icke må f6r-1 kläder, så böra vi låta oss
Ef. G: 5; nöja därmed.
Ps. 55: 23;
smädaR.
Kol. 3: 22; Tit. 2: 9; l Pet. 2: 18.

Ords. 27: 26; Mt. G: 25; Ebr. 13: 5.

2 Men de, som hafva troende
husbönder fömkte dem icke
därför, att de liro briider;utan
tjiine dcm sft mycket hellre,
som de, hvil1mmottaga deras
viilO"iil'nilw, liro tl'OCIHlc ocll HIt l"
l 1'"
l '"'I . S''?d'
S w( e.
a UH ar OC l lOrnutlla.
3 Om någon drifver friim
mande lära och icke håller sig
till vår H erreJesu Kristi sunda

.. 9 M,en ~e, som vilja blifva
rIka, falla l frestelse och snara
och i. mting~. oförståndiga.. och
sk.~dl~ga begH~·el~.er, ..som i'laI~.~m
mamnskorna l fordarfoch for

*

tapJleh~c.

OnlR. 11: 2S; 28: 20;
Mt. l:l: '22; l\'lk. 4: HI; Jak. 5: 1.

10 Ty en rot till allt ondt

är girigheten, till hvilken som
liga harva fattat lust och där
igenom fijrvillat sig från tron

A. 1.: onyttiga sysselsitttningar föl'
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2 Tim. 1:

2.

och . sargat . sig själfva med lighet, som bor i ett otillgiing
2 Mos. 23: s; ligt ljus,hvilken ingen af män
många kval.
[j 1\'[08. 16: 19; Ords. 15: 16.
niskor hnr sett, eller kan se,
11 Men du, o Guds miin hvilken vm'e Hm och evig kraft.
niska, fly sttdant;· och far efter Amen. 2 MOR. :m: !1O; [j MOA. 4: 12;
rättfärdighet, gudaktighet, tro,
J11. l: 18; 1 .111. 4: 12, 20.
kärlek; uthållighet, saktmod.
17 Bjud de rika idenua
2 Tim. 2: 22.
viirIdsålder att icke vara hög
12 Kämpa trons goda kamp, modiga eller sätta sitt hopp
fatta uti det eviga lifvet, till på' oviss rikedom, utan på den
hvilket du blef kallad, och hvar lefvande Guden, som rikligen
om du afgaf den goda bekiin förlänar oss allting till åtnju
.Tob !Il: 24; Ps. 62: 11;
nelsen· inför många vittnen.
tande;
l Kor. 9: 24-26; 1 '1'im. l: IS;
2 Ti~l. 4:7; I·'il. 3: 13, H.

Mt. 4: 19; 10: 24; Lk. 8: u; 12: 15.

18 att göra godt, vara rika
på goda giirningar, gifmilda,
Jak. 2: 5.
meddelsamma,
19 samlande sig en god grund
för det tillkommande, på det
att de må fatta uti det rätta
1 'l'im. 5: 21; 5 Mos. 32: 39; 1 Sam. lifvet.
Mt. 6:: 20; Lk. 16: 9.
2: 6; Mt. 27: 11; .Th. 18: 37.
20 O 'l'imoteus, förvara ditt
14 att du bevarar budet obe anförtrodda gods, vändande dig
fläckadt, oklanderligt* intill vår bort från de oandliga, ton11na
Herre Jesu Kristi uppenbarelse, orden och den falskIigen före
15 som den salige och ende gifna knnskapens inkast,
llflrslmren, Konnngen äfver alla .2 'firn. 1: 14.; l 'J'im. 1:4, 6; 4: 1;
konungar och Herren· öfver 2 '1:im .. 2: 14,.16; Tit. 1: u; 3: ~.
21 tIllhvIlken några hntva
alla herrar slmll i sin tid låta
oss skåda, '
.
_
bekänt sig och sa förirrat sig
l ~'im. l: 17; Upp. 17: H; 19: ~?
fl:ån ,trOll. Nåden vm'e med
.' lö han som allena har odod dlg**.Amen.
2 Tim •. 2: 18.
13 J ag bjuder dig innir Gnd,
som gär allting lefvande .. och
inI6r Kristus J esus, som inför
Pont.ius Pilatus betygade den
goda bekiinnelsen,

I

Pauli andra bref till Timoteus.
1 Kal)itlet.

seende på Wftet om det Ii f,
som iir i Kristns J esns,
2 till 'I'imoteus, mitt mskade
barn Nåd barmhiirtiO'het frid
Herrellsvittnesbörd.
från' Gnd 'Fader oel;' K;istus
anlus, g~l1?m G ads ,vilja J esns, vår Herre .
.Tesu KrIstI apostel med af- Gal. 1: 3; l Tim. l: 2; 2 Pet. 1: 2.

Aposteln llppm:t1I:u' 'fhnotellA att
Ullplifva den Guds nåd, 80m var
i honom, och att ic]w blygas för

P

* Eller: bevarar budet,
, "'* A. 1.: mel1 eder.

I

obefläckad, oklanderlig.

