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Pauli bref

Herren, den rättfärdige doma-/ honom; ty hän har häftigt
ren, skall gifva mig pli den motst:U.t vitra ord.
dagen; men icke allenast ut
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17 Mon Herren biHt.oJ mig
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. . och guf mig kraft, piL det att
.10 1'y Demas har ofvel'lpfvIt predikan skulle genom mig fn ll
n:~g, e~edan ha~. har bttnt följas, och alla hedningar få
karlek tIll Je~~a. vm:lde~ *; r ~ch hörn. Jen; och jag blef rilJdaJ
han ~lur beglfvlt SIg. tIll les nr lejonets gap.
salom}m, Kreskens tIll Gala
18 Och Herren skall riidda
mig från hvarje ond giirning
tian, Titus till Dulmatien.
Kol. 4: 14... h
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las och Onesifori hus.
.. 12 . ~en Tylnkus har jag Ag. 18: 2; Rom. 16: 3; l Kor. 16: 19;
sandt tIll Efesus.
( \
2 Tim. l: 16.
.l<::f. fl: 21; Kol. 4: 7; Tit. 3: 12.
20 Erastus blef kvar i Ko
13 För med Jig, när du rint; men Trofimus lämnade
kommer, manteln, som jag Him jag sjuk i Miletus. Ag. 19: 22;
nade kvar i Troas hos Km'pus, Hom. 16: 23; Ag. 20: 4, 1(;; 21: 29.
och böckerna, i synnerhet per
21 Beflita dig om att komma
gumenterna.
töre vintern. Eubulus och Pu
14 Alexander, Rmeden, har dens och Liuus och Klaudia
bevisat mig mycket ondt; Her och ulla bröderna helsa dig.
ren skall vedergälla honom efter
22 Herren.1 esns Kristus varp.
hans giirningar.
1 Tim. 1: 20. med din ande. Nåden va.1'e med.
15 Vakta ock dn dig för eder. Amen.
Filem. v. 2(;.

Pauli bref till Titus.
1 Kapitlet.
Aposteln uppmanar Titus att till
sätta mdsta och nämner, hvilka
dessas egensImper böra vara;
beskrifver Kretel1serna.

pit Gnds utvaldas t.ro och kun
skapen om den sanuing, som
hör till gudaktighet,
l Tim. 3: 16; 6: 3.
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aulus, Guds tjänare och Jesu
2 i hopp
Kristi apostel med afseende hvilket Gud,
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Egentl.: tidsäldern (före Kristi återkomst).
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mana genom den sunda liiran
och öfverbevisa dem, som säga
Rom. emot.
1 Tim. 6: 3;
llt

-1 MOB. 23: 19; 2 Tim. 2: 13;
16: 25; 2 Tim. 1: 9; Rom. 1: 2.

2 Tim. 1: 13; 4: 3; 'l'it. 2: l.

3 men i sin tid uppenbarade
10 Ty det tinnes många gen
han sitt ord genom den predi
sträfviga mlinniskor, pratma
kan, som anförtroddes mig en
kare och bedragare, i synnerhet
ligt Guds, vår Frälsares, be
de, 80m ii1'O af omRkitrelsell,
·fallning, Ef. 1: 9; 3: 9; Kol. 1: 26;
l Tim. 1: 6; Ag. Ui: 1.
2 Tim. l: lO; l Pet. 1: 20; Ag. 20:
24; 2 Kor. 2: 17; Gal. 2: 2; l Tess. 2: 4.
11 på hvilka man bör till
4 till Titus, mitt sannskyl stoppa munnen, de där för
diga barn efter vår gemen vända hela hus, Htrande det,
samma tro. N åd, barmhärtig som icke är tillbörligt, för nes
het, frid från Gud }j'ader och lig vinnings skull. 2 Tim. 3: 6;
Mt. 23: 23; 1 'l'im, 6: 5.
Hen'en Jesus Kristus, väl'
Frälsare.
Ef. 1: 2;
12 Någon af dem, en dems
Kol. 1: 2; 2 Tim. 1: 2; Filem. v. 3.
egen profet, har sagt: Kreten
5 Fördenskull litmnade jag serna äro alltid lögnare, onda
dig kvar på Kreta, att du djur, lata bukar.
skulle ordna, hvad som ännu,
·13 Detta vittnesb()rd lir sant;
fattades, och i alla städer till fördenskull
bestraffa
dem
slitta äldsta, såsom jag befallde skarpt,. på det att de må blifva
dig;
Ag. 14: 23; 2 Tim, 2: 2. sunda l tron
6 om någon är otadlig, en
14 och icke akta på judiska
enda hustrus man och har tro sagor och sådana människors
ende barn, som icke äro be bud, som vända sig frän san
ryktade for utsväfningar eller ningen.
1 Tim. 1: 4; 4: 7;
genstrlifviga.
1 Tim. 3: 2.
Mt. 15: 9; I{ol. ~: 22; Es. 29: 13.
7 Ty föreståndaren bör så
15 Allting är rent för de
som en Guds förvaltare vara rena, men för de besmittade
otadlig, icke egenkär, icke snar och otrogna är ingenting rcnt,
till vrede, icke drinkare, icke utan både deras förstånd och
våldsam, icke sniken efter nes samvete äro besmittade,
Mt. 15: 11; l,k. 11: 39; Ag. 10: 15;
lig vinning,
3 Mos. 10: 9;
]ljf.

6: 18;'1 Tim. 3: 3; 1 Pet. 5: 2.

Hom. 14: U. 20..

8 utan giistvii.nlig, mskande
16 De sliga sig känna Gud,
det goda, tuktig, rättfärdig, men med gärningarna förneka
helig, återhållsam,
de det, eftersom de äro fulla
1 Tim. 3: 2.
mcd styggelse och ohörsamma
9 hållande sig till det tro och till allt godt verk odug
fasta ordet enligt läran, på det liga.
Jer. 4: 22; 2 Tim. 3: D;
att han må kUllna både för
Jud. v. 4.

Tit. 2:
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2 Kapitlet.
Aposteln uppmanar Titus att under
visa män, kvinnor och tjänare om
deras plikter, framställer Guds
fräb;ande nåd.

l\Jf en tala du det, som öfvcr

l"l ensstiimmer med den sun

P{wli bref

10 icke oärliga, utan bevi
sunde all god trohet; på det
att de i allt må pryda Guds,
• F "1
l
var ra sares, ära.
11 Ty Guds f(ir alla mnn
niskor ±"riilsande nåd uppen
1 Tim. 2: 4; Tit. 3: 4.
barad,
12 uppfostrnndc oss till att,.
försaka oQ"udaktigheten och de
världsliga begiirelserna, samt
lefva tuktigt och räUfiirdigt
och gudligt i denna närvarande
världsåldern,.
Ef. 1: 4;

är

da läran;
2 att gamla män skola vara
·· b ara, t ul(~lga,
~.
I
snn d a
ny \: t ra, ar
i tron, kärleken, uthålligheten;
3 likaledes att gamla kvin
nor skola i hela sitt skick vara
sådana, som det höfves heliga,
icke förtalerskor, icke begifna Kol. 1: 22; 2 ~rim. 1: n; 1 J11. 2: I fl.
på mycket vin, lärarinnor i
13 i det att -vi vänta det sa
det goda, .
liga hoppet och uppenbarelsen
1 'rim. 2: 9; 5: 13; 1 Pet. 3: 3.
af vår store Guds och Fräl
4 på det att de må allvar- sares, Jesu Kristi, härlighet,
Iigt tillhålla de unga lcvinnorna
1 Kor. 1: 7; Fil. 3: 20.
att älska sina män, älska sina
14 som guf sig ~.iälf för oss,
barn,
på det att han skulle förlossa
5 vata tuktiga, kyska, hus oss från all orättfärdighet och
liga, goda, sina män under rena åt sig själf ett egendoms
gifna; på det att Guds ord folk, som nitäh;kar för goda
gärningar. 2 Mos. 19: 5; Gal. 1: 4;
icke må försmädas.
'J

.1 Mos. 3: 16; 1 Kor. H: 34; }<"}f. 5: 22;
Kol. 3: 18; 1 Pet. 3: ].

2: 20; Ef. 2: 10; 5: 2; Ebr. 9: 14.

15 Tala såda.nt och förmana
6 Förmana hkale~es .de yngre och bestraffa. med allt efter
tryck. Ingen fömkte dig.
männe'l!' att håll~ SIg I ~uk~,
7 utI allt beVIsande dIg sJälf l I R o r ; 16: 11.
såsom en föresyn i goda gilr
ningn,r, med renhet i Htran,
3 Knl)itlet.
med ärbarhet,
1 'l'im. 4:

l!!;

1 Pet. 5:

3.'

8 med snndt och ost.raffligt
tal, på det att den, som stAr
emot, mtt blygas, då han icke
har något ondt
att sliga om oss.
1 P t

De troende päminnaR om Rina IJlik
ter mot öfvcrhetell oeh alla mltn
niskor; erinraR om, livad de s.iitlfva
tillflii'CllC hado varit.

p.'
. ammn dcm att vara f urstar
]
l' l
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oc 1 myn( lU'. wter. un ergl 
e . 2: 12, 15; 3: 16.
9 Förmana tjänare att vara na, hörsamma, till alltgodt
sina husbönder undergifna, i verk beredvilliga;
Rom. 13: 1, f.; l Pet. 2: 13.
allt till behRg, icke gensvariga, .
2 att icke smäda någon, att
Ef
l 3: 22; 1 Tim. 6: 1, 2;
, . 6: 5; K o.
.1 Pet. 2: 18.
vara fridsamma, fogliga, be vi

1 'I"
.Llm. 5: 14;

u

till Tiltt8.
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Tit. 3: 15.

sande all saktmodighet mot må beflita sig om att öfva goda
alla människor.
gärningar. Sådant är godt och
Fil. 4: 5; 2 Tim. 2: u, 25.,
nyttigt för människorna.
3 Ty tillförene voro Hf~en
9 Men undvik dåraktiga
vi oförståndiga, ohörsamma, spörsmitl och sliiktledningar
villfarande, trälande under mån och trätor och strider om lagen;
gahanda begiirelser och lustar, ty de äro gagnlösa och fåfäng
lcfvande i ondska och afund, liga.
1 Tim. 1: 4; 4: 7.; 6: 20;
afskyvärda, hatande hvamndrn.. ,
2 Tim. 2: 23; 1'it. l: H.
1 Kor. G: 11; Ef. 2: 1, f.; 5: s;
, 10 Bortvisa en partilysten
Kol. 3: 7; 1 Pet. 4: 3.
människa efter en och annan
4 Men när, Guds, viir Fräl tillrättavisning, .
sares, godhet och kärlek till Mt. 18: 17; Rom. ]6: 17; 2 Tess. 3: 6;
människorna uppenbarades,
2 Tim. 3: 5; 2 Jh. v. 10.
Tit. 2: 11.
11 vetande, att en sådan iir
5 så frälste han oss, jcke till förviilld och syndar, såsom den
följd af gärningar i rlittfiirdig diir har fördömt sig själf.
het, hvilka vi själfva hade gjort,
12 Niir jag siinder till dig
utan efter sin barmhärtighet Artenuis eller Tykikus, så skyn
genom nya födelsens bad och da dig att komma 'till mig .j
den Helige Andes förnyelse,
Nikopolis; ty jag har beslutat
Rom. 3: 20; 4: 2, 6; 9: II; 11: 6;
Gal. 2: 16; Ag. Hi: 11; l!~f. 1: 4; att där tillbringa vintern.
13 Fortskafl'u omsorgsfnllt
2: 4, 9; 2 Tim. 1: 9; Jh. 3: 5;
Ef. 5: 26.
Senas, den lagkloke, och A pol
6 hvilkcn han rikligen ut los, på det att ingenting må
göt öfver oss genom Jesus Kri fattas dem.
stus, vår Frälsare, Hes. 36: 25;
14 Och må iifven de våra
Joel 2: 28, Ag. 2: 33; Rom. 5: 5.
Bira sig att öfva goda gärnin
7 på det att vi, rättfårdigade gar till fyllande af de nijdvän
genom hans nåd, skulle efter diga behofven, på det att de
hoppet blifva arf'vingar till evigt icke mä vara utan frukt.
lit'.
Rom. 8: 23, 24
15 Alln, som lir o med mig,
8 Det är ett trofast ord, och helsa. dig. Helsa dem, som
sådant vill jag att du im.;kärper, hafva oss kära i troll. N:"tden
på det att de, som 'tro Gud, vare med cdcr alla. Amen.

