till Pimoteus.

2 Tim. 1:
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2.

och sargat sig själfva med Iighet, som bor, i ett otiIIgiing
2 Mos. 23: s; Iigt Ijus,hvilken ingen af män
många kval.
ä Mos. 16: 19; Ords. 15: 16.
niskor har sett, eller kan se,
11 Men du, o Gnds miin hvilken vm'e ilra och evig kraft.
niska, fly sftdant;· och fal' efter Amen. 2 MOR. :1:1: 20; 5 MOR. 4: 12;
rättfårdighet, gudaktighet, tro,
Jh. 1: 18; l .Jh. 4: 12, 20.
kärlek;' uthiUlighet, saktmod.
17 Bjud de rika i denna
2 Tim. 2: 22.
världsålder 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 blefkallad, och hvar lefvande Guden, som rikligen
om du afgaf den goda bekiln förlänar oss allting till åtnju
tallde;
Job !Il: 2'; Ps. 62: 11;
nelsen· inför många vittnen.
l Kor. 9: 24-26; l 'rim. 1: 18;
2 ~'i~l. 4:7; Fil. 3: 13, u.

Mt. 4: 19; lO: 2'; Lk. 8: 14; 12: 15.

18 att göra. godt, vara rika
på goda gärningar, gifmilda,
Jak. 2: 5.
meddelsamma,
19 samlande sig en god grund
för det tillkommande, på det
att de mtt fatta uti det rätta
lifvet.
Mt. 6:: 20; Lk. 16: !l.
20 O 1'imoteus, förvara ditt
anförtrodda gods, vändande dig
bort från de oandliga, tonuna
orden och den falskIigen före
gifna kunskapens inkast,

13 Jag bjuder dig infUr Gud,
som gör allting lefvande t och
inför Kristus Jesus, som inför
Pont.ius Pilatus betygade den
goda bekiinnelsen,
1 ~'im. 5: 21; 5 Mos. 32: 39; 1 Sam.
2: G; Mt. 27: 11; Jh. 18: 37.

14 att du bevarar budet obe
fläckadt, oklanderligt* intill vår
Herre Jesu Kristi uppenharelse,
15 som den salige och ende
härskaren, Konungen öfver alla .2 ']'im. 1: 1,; l 'rim. 1:" 6;4: 7;
konnnO'ar och Herren' öfver 2 ~'im. 2: u, ,16; 'l'it. 1: u; 3: 9.
21 tillhvilken några hat'va
alla h:rrar skall i sin tid låta
oss skåda, '
.
_
be.känt sig ocl~ så förirrat sig
l l.'im. I: 17; Upp. 17: u; 19: ~~.
ft:nn ,tron. Naden 'Vare med
, lG han som allena hal' odod dlg**.Amen.
2 'l'im. ,2: 18.

I

Pauli andra bref till Timoteus.
1 Kapitlet.

seende' på löftet om 'det lif,
som lir i Kristus J e:ms,
2 till 'l'imoteul'l, mitt ii1s1mde
barn. Nåd barmhHrtiO'het frid
o
,
från Gud '
Fader
och Kristus
aulus, g~n?m Guds ,vilja Jesus, vår Herre.
Jesu KrIstI apostel med af- Gal.}: 3; 1 ~'ilU. 1: 2; 2 Pet. 1: 2.

Apostcln uppm:tlIar 'rhiJotc1H! att
npplifva den Gnlls llåd, som var
i honom, oeh att iclm blygas för
H errenSVI'ttnes b"01'd •

P

* Eller:

l

bevarar budet, obefläckad, oklanderlig.

, "'* A. 1.: med eder.

------------
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2 Tim. 1: B.

3 Jag tnckar Gud, hvilken
jag tjänar från mina förfäder
i ett rent samvete, såsom jag
oaflåtligen har dig i åtanke i
mina böner natt och dag,
Ag. 22: 3; 2:1: l; 24: 14, 16; 26: 4;
Et", l: 16; Fil. l: 3; 1 'l'ess.l: 2; 3: lO,

4 Hin!!tnnde,
när.J·a!!kommer
~
ihåg dina tårar, att f tt se dig,
på det att jag må uppfyllas
A g. 20 : 37.
med gl ..ödJ'eo,
5 erinrande mig den oskl'ymi } lOS tIg,
l·
ta de tro, som fnnos
och som först bodde hos din
mormoder Lois och din moder
Evnike; och jag är förvissad,
att den ock bor hos dig.
u

Pauli andra bre!

10 men som nu har blifvit
uppenbarad genom vår Fräl
sare Jesu Kristi uppenbarelse,
hans, som tillintetgjorde döden
och frambar i ljuset lif och
oförgänglighet genom evange
Rom, Hl: 25;
lium,
Kol • l', 26', "
Es. '>"8'
lICor, l"'
~i)"
a, 54, f""
]~bl', 2: 14; Et', l: 9; 3: 9.

11 för hvilket jag bestämdes
till förkunnare och apostel och
hedningarnas Hirare.
Ag. U: 15', 1:1: 2', 22: 21', Er. 3: 8;

Gal. l: 10; 2: 8, 9; l 'l'im. 2: 7.

12 Fördenskull lider jag ock
detta, men blyges likväl icke;
ty jag vet, på hvem jag tror,
·
3 15.
och iir förvissad, att han lir
A g. 1 6: 1; 2 T lm.:
6 För denna orsaks sknll mäktig att förvara mitt anför
påminner jag dig ntt upplifvlt trodda gods till den dagon.
J<:r. :I: l; Ps. 1(;: 5.
den Guds nådeg:lfva, som iiI'
hos dig genom mina händers
13 Behåll de sunda ords
påläggning. Ag. 6: 6; 8: 17; 13: 3; förebild, hvilka du hörde af
Hl: 6; 1 Tim. 4: 14; o: 22.
mig, i den tro och kärlek,
7 Ty Gud har ieke gifvit som iiI' i Kristus Jesus.
oss en räddhågans ande, utan
2 Tim. 3: H.
14 Förvarn. det goda anför
en kraftens och kärlekens och
trodda godset ge~om den Helige
tuktighetens ande.
Ande, som bor lOSS.
2 Mos. 20: IS: Rom. 8: Hi.
. k,J',"
S Bl ygs a Il ts å lC
e 101' var
D-1 Tim. 6: 20.
Herres vittnesbörd, icke heller
15. u ~et, at~ alla, som äro
för mig, hans fånge, utan lid l ASIen, tIll hvtlka Fygellus
med mig för evangelium efter o~h H~rm?~~nes. höra, hafva
Guds kraft, Rom. l: 16; Fil. 4: 14; vandt SIg liran mIg.

I.

o

Ag. 11: 33; Ef. 3: l; 4: l; Fil. l: 7;

o

Ag. lU: 10; 2 T~m, 4: 10, l~.

.

16 Herren glfve Oneslforl
9 hans, som frälste oss och hus barmhärtighet; ty han ve
kallade oss med en helig kal derkvickte mig ofta och blyg
lelse, icke efter våra gärningar, des icke för min boja j
utan efter sitt eget uppsåt och
2 Tim. 4: 19.
•
17 utan då han var l Rom,
den nåd som har blifvit oss
gifven i' Kristus Jesus före sökte h.an mig med all flit och
eviga tider, Rom. 9: 11; Ef. 1: 4; fann mIg.
.
18 Herren glfve honom, att
Tit. 3: 4-6; 1: 2; 1 Pet. 1: 20.
Filem. v.

I, 9, J3; 2

'firn. 2:

3.
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ti II 'l'imo t ett 9.

2 Tim. 2:

18.

han måtte finna barmhärtighet nlllgsman; men Guds ord är
hGS Herren på den dagen. Och icke bundet.
Ef. 3: J, 13;
4: l; Fil. 1: 7; Kol. 1: 24.
~uru många tjänster han gjorde
10 Fördenskull uthärdar jag
1 Efesus, vet du själf bäst.
allt för de utvaldas skull, på
2 Kal)itlet.
det att äfven de må vinna den
Aposteln förmanar Timoteus att frälsning, som är i Kristus Je
vara stark genom nåden och an SUS, med evig härlighet.
förtro vittnesbördet åt trogna män.

2 Kor. 4: 15.

dig nu, mitt barn,
den nåd, som är i
Kristus Jesus.
2 Och hvad dn hörde af mig
inför många vittnen, det an
förtro åt trogna människor,
som skola vara dugliga att
ock lära audm.

11 Det är ett trofast ord,
ty om vi dogo med hon01nJ så
skola vi ock lefva med honom;

stärk
Så,genom

1 Tim. 3:

L'd
l

f

2,

ii. ven

.12 om vi uthärda, så skola
VI ock härska med honom; om
vi förneka honom, så skall ock
han förnelm oss;

f.; Tit. 1: 5.

d

såsom en
god Jesu Kristi stridsman.
.
2 'rim. 1: 8; 4: 5.
4 Ingen, som gör krigstjänst,
jnvecklar . sig i näringsbestyr,
på det att han må behaga den,
SOm har tagit honom i sin sold.
[) Och äfvenså, om någon inlåter sig i en täftingskamp, så
krönes han icke, om ban icke
har kämpat enligt lagens föreskrift..
1 Kor. 9: 25.
6 Akermaunen som arbetar
bör först få del ~f frukterna.'
:3

Rom. 6: 5, 8; 8: 17; 2 Kor. 4: 10;
1 Pet. 4: 13.

2 Kr. 15:2; Fil. 3: 10; Mt. 10:
~Ik. 8: 3S; LIt. 9: 26; 12: 9.

Il,

33;

13 om vi äro otrogna, så
h
an dock trogen, ty
han kan Icke f(jrneka sig sJälf.

:e"orbrf
l ver.

4 Mos. 23: 19; Rom. 3: 3; 9: 6.

14 Påminll om detta, bety
gande inför Herren, att de icke
skola strida om ord, hvilket
är till ingen nytta, tetan till de
hörandes uudergång.

I

•1

Th~. 6:

4.

•

.15 Befhta dIg om att beVIsa
dIg bepröfvad
Gud, såsom
] Kor. 9: 10. .
en arbetare, som Icke behöfver
7 Besinna, hvad jag sliger; b~ygas, den där rätt delar san
ty Herren skall gifva dig för mngens ord.
16 Men undvik oandliga,
stånd i allting.
8 Kom i håg Jesus Kristus tomma ord; ty de skola gli
som är uppväckt från de döda' allt längre i ogudaktighet,
.af Davids säd efter mitt evaI1~ 1 Tim. l: 4; 4: 7; 6: 20; Tit. l: 14; ll: 9.
gelium, 2 Sam~ 7: 12; Ps. 132: 11;
17 .och ~cra~ tal skall fräta
Es. 11: 1; Mt. 1: l; Ag. 2: 30; 13: 23; o.mkru~g SIg sasom en kräfta;
Rom. 1: 3.
blI hvIlka höra Hymeneus och
. 9 i .hvilket jag lide: ända Filetus,
l Tim. 1: 20.
tJll bOJor7 s4som ~~ mlssgär
18 s9m h~fvAo föriJ'r~t sig

rö:

2 Tim. 2: 19~

Pauli andra bre!

408

från sanningen, sägande, att
uppståndelsen redan har skett,
och förvända någras tro.
1 Tim. 6: 20; 1 Kor. 15: 1'2.

3 Kapitlet.
Aposteln fönltsäger svåra tider oeh
beskrifver de människor, som
då skola lefva.

19 Guds fasia grund, består
en vet dettll, att i de yt
tersta dagarmt skola svåra
dock och har detta insegel:,
Herren känner de sina, och: tider inträffa. '
1 Tim. 4: l;
H var och en, som nämner Her
2 Pet. 2: 1; 3: 3; Jud. V. 18.
rens namn, skilje sig från orätt2, Ty miiIluiskorna skohl. vara
färdighet.
4 l\fos. 16:' 5, 21, 26; egenkära, giriga, stortaliga, hög
.Jh. 10: 14; ]:~: 18.
d'}
20 Men i ett stort hus fin- mo 19a, lädiska, mot föräldrar
nas icke blott kärl af guld och ohörsamma, otacksamma, ohe
af silfver, utan ock af trä och af liga,
ler, och några äro till heder,
~. kärlekslösa~ , of?rsonliga,
andra till vanheaer. Rom. 9: 21. sma?elYRtna, oaterhallRamma,
210m nu någon renar sig förvII(!.~l.d~., ~latand~. det ~o~a,
från sItdana människor blir han
4 forrachska, ofverdadlga,
ett kitrl till heder, helgad,t och ~ppblåsta, ii.lskande vällust mer
för husbonden brukbart boredt au Gud,
till allt godt verk. 2 Ti~. 3: 17.
5. de diLl' äga en ~orm af gud
aktIghet, men hafva förnekat
M
22' en undfly ungdomens dess kraft. Och undvik sådana.
begärelser och far efter rät.t- l\ft. 7: 15; Tit. l: 16; Rom. 16: 17;
färdighet, tro, kärleJr, frid med 2 Tess. 3:6; Tit. 3: 10; 2 Jh. v. 10.
dem, som åkalla Herren af rent
6 Ty ibland deRsa ii,ro dc,
hjärta: 1 Tim. 6: 11; l Kor. 1: 2. som innii.stla sig i husen och
23 Och bortvisa dåraktiga fånga sådana usla kvinnor, som
och opassande spörsmål, ve- äro belastade med synder, drif
vas af mångahanda begärelser,
tande, att de föda strider.

M

I

1 Tim. l: 4 . '

..24., Men <:;n Herrens tjiin:~re
~or lCkc strHla~ nt~m var:t valllI~ mo~, ~lln, skIcklIg att underVIsa, tahg,
l l'im. 3: 2;
Tit. 1: 9; Ordl'l. l!l: Il. .
')~
l lt
11" t tf '.1
_d mC( :'la \: moc Jes ra :mf C
'
.emo t,s,t,·,t,. om t'll"!'
l( em, som
l a vellt
G d 1 11
'f l
.
.yr~. dU. s t{~111 e gl.va ( eml sm-'
nesan rmg l, snnumgens mn,
... '
s k ap,
GaL G. l, ~g. 8. 2.2.
26 och de skulle besmna SIg
från djäfvulens snara, fångade
af hopom till att [föra hans vilja.

Tit. l: 11 .

7 alltid litras och aldrig
kUI1IHl. komma till 'Rauningens
kunskap.
8 Men på samma sätt som
T
t t d
• nunes oc• h •Tam b1res mo
l\{
1 ,R.O,
l o
,ORCS,
Sit motR;a oc { (ossa
.
..' I
f'" d" f'
samlIngen, manIIls mr,or ar
vade till sinnet, odugliga. med
l'
d
• t
alseen e pa' ,ron.
Q

2 1\'[os; 7: 11; Rom. 1: 28; 1 l'im.
6: 5; Tit. 1: 16.

9, Men de skola icke vidare
0/ deras galen

h~fv~ framgån~;

till.,Timotett.9.

2 Tim. 4: 8.
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skap skall b1ifvll tyulig för alla, må blifva fullkomlig, till allt
såsom ock de förras blef det. godt verk fullkomnad.
2 Mos. 7: 12; 8: 18, 19.

10 Meh dn har troget Iöljt
min lära,mitt handlingssätt,
mitt uppsåt, min tro, min lång
modighet, min kiirlek, min uth ålligh et,
l' Tim. 4: G..
11 mina fi5rföljelser, mina
lidanden, sådana som veder
foros mig i Antiokia, i lIro
l1ium, i Lystra, sådana förfölJ'elser som J'flO" hal' utstått· och
lir alla' har 'H~rren befriat' mig.

4 Kapitlet.
Aposteln förmanar Timoteus att
flitigt och troget predika, samt ta
1ar om sin hädanfärd.

Såochbetygar
jag nu infi;r G ud
Herren Jesus Kristus,

som skall döma lefvande och
döda,. och vid hans uppenba
relse och hans rike: Gal. 1:.20;
Fil. l: 8; l Tim. 5: 21; G: la; .

. 2 Pre~ika. ordet, hål.l på i
Ag. 13: riO; 14: l, 2, 5, 19; Ps. 34: 20; tId och l otId, öfverbevlsa, be
straffa, förmana med all lång
2 Kor. l: 10.·
12 Men lifven alla, som vilja I modighet och nndervisning.
lefva gudligt i Kristus .Tesus,.
2 'rim. 2: 25.
skola blifva förföljda.
.3 Ty de~' RkaU komma en
tId, dit de ICke skola fi.irdraga
Mt. lG: 2.; Lk. 24: 2'0; .Ih. 11: u;
Ag. 14: 22; l Tess. 3:3.
den sunda läran, utan efter sina
13 Oeh onda mltmiislwr och egna begärelser samla sig lä
bedragare Rkola gå nllt längre rare, emednn det klinr dem i
i det onda" i det att de fi)r öronen;
villa och fi.irviUas. .
4 och de skola vändaöro
nen
bort från sanningen' och
14 Men· föi'blif du vid det,
vända sig till sagornn.
som du lärde dig,' och hV,arom
l 'l'im. 1: .; 4: 7.
dn blef viss, eftersom du vet,
G Men var du nykter i allt,
tif hvem *' du lärde det,
lid, gör en evangeIii ,förkun
2 'l'im. 2: 2.
nares. verk, fullgör din tjän8t.
. 15· och dn från din spitda
2 Tim. 1: s; 2: 3; Et'. 4: 11.
barndom har kiii1t dc heliga
G Ty, jag offras redan, och
skrifterna, som hinna gt)ra dig
tiden för mitt uppbrott iiI' inne.
vis till friilsning genom tron Fil. 2: 17; 2 Pet. l: u; Fil. 1: 23.
på Kristus Jesus.·'
..
7, Jag har kiimpnt den goda
lG All af Gud ingifven skrift tiWingskampen, jag. har full
iL!' ocknyU.ig«·* till nnuerviH iindat loppet, jitg' har bevarat
Bing, till heHtraffnillg, ,till upp tron.
l !{or. 9:.24, 1'.;
riittelse, till tuktan i rättfär Fil. 3: 14; l Tim. G: 12; Ebr. 12: 1.
8 Härefter är .mig förvarad
dighet, Rom. 15: 4; 2 Pet. l: 19-21.
17 på det att. Gnus mlinniflka riittfnrdighetens krona, som

* A. L: af hvilka.
** Elln': All s],rift

är at'. Gud ingifyen .och nyttig ..•.

2 Tim. 4:

9.
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Pauli breJ

Herren, den rättfärdige doma-/ honom; ty hun har häftigt
ren, skall gifva mig på den motst:ltt våra ord.
j men icke allenast åt
16 V'd
·tt.(!,· t a 1'''
dagen
. utan
'
t 10rsvar
II
mIg,
ock åt a Ila, som h a f va
. le mI d10rs
~afr lll!5f. n m~ mMIg~ udan
.aka
älskat hans uppenbarelse.
t
l Kor. 9: 2a; l Pet. 5: 4; Jak. 1: 12. 0. verga vo ung.
. a e IC e
tIllriilmas dem.
9 Befl~ta d}g om att snart
17 Men Herren bi8tod mig;
komma tIll nug.
..
. . och gaf mig kraft, p:"t det att
.10 1'y Demas har ofverg1fvlt predikan skulle genom mig fllll
~~g, e~edan ha~. har /attat följas, och alla hedningar fli
karlek tIll de~na. vm:ldel! j ~ch höra den j och jag blef räddad
han !lur beglfvlt SIg. bl1 'les- ur lejonets gap.
salomIm, Kreskcns tIll Gala18 Och Herren skall riidda·
tien, Titus till Dalmatien.
mig från hvarje ond glirning
H:. h
.
och fri.i.lsa mig till sitt him
11 L uk asKOIl'14:
a ena ar
os
mIg. me l S1ra 1'1'k e. H on om vare aran
..
"
h
T ag Marl ms och f or onom. . h t
.
h
t
A
·
t h
..
. t'll l eVIg e ernas eVIg e er. . men. .
mettd d Igid 'y t an
ar
mIg
l
19 H elOsa P'
'.. t
rIS 1~~ a och A q VI._ :
las och Onesifori hU8.
ny a me 8'/,n, 'J!ins.
12 . ~en Tylnkus har jag Ag. 18: 2; Rom. 16: 3; l Kor. 1G: 19;
siindt tIll Efesus.
2 Tim. l: 16.
( \
Ef. 6: 21; Kol. 4: 7; Tit. 3: 12.
20 Erastus blef kvar i Ko
13 För med dig, uär du riutj men Trofimus lämnade
kommer, manteln, som jag Iitm jag sjuk i Miletus. Ag. 19: 22;
uade kvar i Troas hos Km'pus, Horn. 16: 23; Ag. 20: 4, la; 21: 29.
och böckerna, i synnerhet per
21 Beflita dig om att komma
gamenterna.
före vintern. Eubulus och Pu
14 Alexander, smeden, har dens och Linus och Klaudia
bevisat mig mycket ondt j Her och alla bröderna helsa dig.
ren skall vedergälla honom efter
22 Herren Jesus KriRtus 1Jare
hans gärningar.
1 Tim. 1: 20. med din ande. Nåden 'Vare med.
15 Vakta ock du dig flir eder. Amen.
Filem. v. 2a.
o

o

Pauli bref till Titus.
1 Kal)itlet.
pt"t Guds utvaldas tro och kun"
Aposteln uppmanar Titus att till· skapen om den sanning, som
sätta äldsta och nämner, llvilka hör t.iIl gudaktighet,
dessas egenskaper böra vara;
1 'firn. 3: 16; 6: 3.
beskrifver Rretenserna.
aulus, Guds tjänare och Jesu
2 i hopp om evigt lif,
Kristi apostel med afseende hvilket Gud, som .icke kan
* Egentl.: tidsll.1dern (före Kristi återkomst).
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