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Ef. 1.16.
Filim. 4.
3 *Ioan 6.29.
Gal. 5.6.
Cap. 3.6.
2 Tes.1.3,11.
Iac. 2.17.
**Rom.16.6.
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6 *1 Cor. 4.16;
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Filip. 3.17.
Cap. 2.14.
2 Tes. 3.9.
**Fap. 5.41.
Ev. 10.34.
8 *Rom.10.18.
**Rom. 1.8.
2 Tes. 1.4.
9 *Cap. 2.1.
**1Cor.12.2.
Gal. 4.8.
10 *Rom. 2.7.
Filip. 3.20.
Tit 2.13.
2 Pet. 3.12.
Apoc. 1.7.
**Fap. 1.11.
Cap. 4.16.
2 Tes. 1.7.
†Fap. 2.24.
††Mt. 3.7.
Rom. 5.9.
Cap. 5.9.

Lucrarea lui
Pavel în
Tesalonic

1

Pavel şi Silvan* şi Timotei, 2 nu a fost zadarnică; ci, după ce am
către adunarea tesalonicenilor caşig suferit* mai înainte şi am fost
re este în Dumnezeu Tatăl şi în
insultaţi în Filipi, după cum ştiţi,
Domnul Isus Hristos: Har** vouă
am** îndrăznit în Dumnezeul
şi pacea.
nostru să vă vestim† Evanghelia
2
Mulţumim* întotdeauna lui
lui Dumnezeu, cu multă†† luptă.
Dumnezeu pentru voi toţi, amin- 3 Pentru că* îndemnul nostru nu
tind de voib în rugăciunile noasera din rătăcire, nici din necu3 tre, aducându-ne aminte neîncetat 4 răţie, nici în înşelăciune; ci, după
de lucrarea* credinţei voastre şi
cum* am fost aprobaţi de Dumde** osteneala dragostei şi de
nezeu ca să** ni se încredinţeze
răbdarea speranţei în Domnulc
Evanghelia, aşa vorbim, nu ca să
nostru Isus Hristos, înaintea lui
plăcem† oamenilor, ci lui Dum4 Dumnezeu şi Tatăl nostru, ştiind,
nezeu, care†† încearcă inimile
fraţi preaiubiţi de Dumnezeu, 5 noastre. Pentru că nu* am fost
niciodată cu vorbire linguşi5 alegerea* voastră. Pentru că
Evanghelia* noastră nu a fost la
toare, după cum ştiţi, nici cu lăcod
voi numai în cuvânt, ci şi în pumie ascunsă, Dumnezeu** este
tere şi în Duh Sfânt** şi în sigu- 6 martor; nici* n-am căutat glorie de
ranţă† deplinăe, după cum ştiţi††
la oameni, nici de la voi, nici de
ce fel de oameni am fost între voi,
la alţii, deşi am fi putut să fim**
6 pentru voi. Şi voi* v-aţi făcut
cu greutate, ca apostoli† ai lui
imitatori ai noştri şi ai Domnului, 7 Hristos; ci* am fost blânzi** în
primind Cuvântul în mult necaz,
mijlocul vostru, aşa cum o doică
7 cu bucuria** Duhului Sfânt, încât 8 îşi îngrijeşte cu drag copiii. Astvoi aţi devenit modelef tuturor
fel, plini de dragoste pentru voi,
credincioşilor din Macedonia şi
ne găseam plăcerea să vă dăm*
g
8 din Ahaia. Pentru că, de la voi,
nu numai Evanghelia lui DumCuvântul Domnului a* răsunat nu
nezeu, ci şi propriile noastre vieţi**,
numai în Macedonia şi Ahaia, ci 9 pentru că ne eraţi preaiubiţi. Pentru
credinţa** voastră faţă de Dumcă, fraţilor, vă amintiţi osteneala
nezeu s-a răspândith în orice loc,
şi truda noastră: llucrând* noapte
încât nu avem nevoie să vorbim
şi zi, spre** a nu împovăra pe
9 ceva; pentru că ei înşişi istoricineva dintre voi, v-am predicat
sesc despre noi ce* intrare am 10 Evanghelia lui Dumnezeu. Voi
avuti la voi şi** cum v-aţi întors
înşivă sunteţi martori, şi Dumnezeu
de la idoli la Dumnezeu, ca să slude asemenea, cu câtă* sfinţeniem şi
jiţij unui Dumnezeu viu şi adedreptate şi fără vină ne-am purtat
10 vărat şi să* aşteptaţi din** ceruri 11 faţă de voi, care credeţi: după cum
pe Fiul Său, pe† care L-a înviat
ştiţi, cum vă îndemnam pe fiecare
g
dintre cei morţi, pe Isus, care ne
dintre voi ca un tată pe copiii lui, şi
scapă de†† mânia care vine.
12 vă mângâiam şi vă mărturiseam, ca
2 Pentru că voik înşivă ştiţi, să* umblaţi într-un chip vrednic de
fraţilor, că venirea noastră la voi
Dumnezeu, care** vă cheamă

2 *Fap. 16.22.
**Cap. 1.5.
†Fap. 17.2.
††Filip.1.30.
Col. 2.1.

3 *2 Cor. 7.2.
2 Pet. 1.16.
4 *1 Cor. 7.25.
1 Tim. 1.11;
1.12.
**1Cor. 9.17
Gal. 2.7.
Tit 1.3.
†Gal. 1.10.
††Pr. 17.3.
Rom. 8.27.
5 *Fap. 20.33.
2 Cor. 2.17;
4.2; 7.2;
12.17.
**Rom. 1.9.
6 *Ioan 5.41;
5.44; 12.43.
1 Tim. 5.17.
**2Cor.11.9;
12.13,14.
2 Tes. 3.8.
†1Cor. 9.4,6;
9.12,18.
2 Cor.10.1,2;
10.10,11;
13.10.
2 Tes. 3.9.
Filim. 8,9.
7 *1Cor.9.1,2,9
**1 Cor. 2.3;
9.22.
2 Cor. 13.4.
2 Tim. 2.24.
8 *Rom. 1.11;
15.29.
**2Cor.12.15
9 *Fap. 20.34.
1 Cor. 4.12.
2 Cor. 11.9.
2 Tes. 3.8.
**2Cor.12.13;
12.14.
10 *2 Cor. 7.2.
2 Tes. 3.7.
12 *Ef. 4.1.
Filip. 1.27.
Col. 1.10.
Cap. 4.1.
**1 Cor. 1.9.
Cap. 5.24.
2 Tes. 2.14.
2 Tim. 1.9.

a Unele ms. ad. „de la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la Domnul Isus Hristos“ b Unele ms. omit „de voi“
c Lit. „speranţei Domnului“ d Sau „nu a fost adusă la voi“ e Lit. „în multă siguranţă“ f Unele ms.
„model“ g Unele ms. omit h Unele ms. ad. „şi“ i Unele ms. „avem“ j Slujire de rob k Lit. „intrarea“
l Unele ms. ad. „pentru că“ m Sau „cu câtă evlavie“
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la Împărăţia şi gloria Sa. Şi a
pentru aceasta şi noi mulţumim
lui Dumnezeu neîncetat* că, după
ce aţi primit Cuvântul lui Dumnezeu auzit de la noi, aţi primit nu**
un cuvânt al oamenilor, ci, aşa
cum este, în adevăr, Cuvântul lui
Dumnezeu, care şi lucrează în voi
14 *Gal. 1.22. 14 care credeţi. Pentru că voi, fraţi**Fap. 17.5;
lor, v-aţi făcut imitatori ai adună17.13.
rilor* lui Dumnezeu în Hristos
†Ev. 10.33;
10.34.
Isus care sunt în Iudeea; pentru că
aţi suferit şi voi aceleaşi** lucruri
15 *Fap. 2.23;
3.15; 5.30;
de la cei de un neam cu voi, ca şi
7.52.
**Mt. 5.12; 15 ei de la† iudei, care* au omorât şi
23.34,37.
pe Domnul Isus şi pe profeţib**,
Lc. 13.33;
şi pe noi ne-auc alungat prin per13.34.
†Est. 3.8.
secuţie, şi nu Îi plac lui Dumnezeu
16 *Lc. 11.52.
şi† sunt împotriva tuturor oameFap. 13.50;
14.5,19;
16 nilor; ne opresc* să vorbim na17.5,13;
ţiunilor, ca să fie mântuite, pentru
18.12; 19.9;
22.21,22.
ca** să umple întotdeauna măsu**Gen.15.16.
ra păcatelor lor: dar mânia a veMt. 23.32.
†Mt.24.6,14
nit peste ei până la urmăd†.
Dar noi, fraţilor, după ce
Dorinţa lui 17
Pavel de a-i
am fost despărţiţi de voi* pentru
vedea
un timpe, cu faţa, nu cu inima,
17 *1 Cor. 5.3.
ne-am străduit mult mai mult, cu
Col. 2.5.
multă dorinţă, să vă vedem faţa.
18
De aceea am dorit să venim la
18 *Rom. 1.13;
15.22.
voi, chiar eu, Pavel, o dată şi
chiar de două ori; dar ne-a împie19 dicat Satan*. Pentru că cine* ne
19 *2 Cor. 1.14
este speranţă, sau bucurie, sau cuFilip. 2.16;
4.1.
nună** a laudei? Nu sunteţi chiar
**Pr. 16.31.
voi,
înaintea Domnului nostru
†1Cor.15.23
Apoc. 1.7; 20 Isusf, la† venirea Sa? Pentru că
22.12.
voi sunteţi gloria şi bucuria
noastră.
Vizita lui 3
De aceea, nemairăbdând*,
Timotei
am** gândit că ar fi bine să fim
2
lăsaţi singuri în Atena şi am trimis
1 *Vers. 5.
pe Timotei*, fratele nostru şi
**Fap.17.15
2 *Rom.16.21
slujitor
al lui Dumnezeu g în
1 Cor. 16.10
Evanghelia lui Hristos, ca să vă
2 Cor. 1.19.
întărească şi să văa încurajeze în
13 *Cap. 1.3. 13
**Mt. 10.40.
Gal. 4.14.
2 Pet. 3.2.

ceea ce priveşte credinţa voastră,
ca* nimeni să nu fie 3 *Ef. 3.13.
**Fap. 9.16;
clătinat în necazurile acestea.
14.22; 20.23;
(Pentru că voi înşivă ştiţi că
21.11.
1 Cor. 4.9.
pentru** aceasta suntem rânduiţi;
2 Tim. 3.12.
4 pentru că şi* când eram la voi vă
1 Pet. 2.21.
spuneam dinainte că vom suferi 4 *Fap. 20.24.
necaz, după cum a şi fost, şi ştiţi.)
5 De aceea şi eu, nemairăbdând, 5 *1 Cor. 7.5.
2 Cor. 11.3.
am trimis ca să aflu despre cre**Gal. 2.2;
dinţa voastră, ca* nu cumva să
4.11.
Filip. 2.16.
vă fi ispitit ispititorul şi osteneala** noastră să fie în zadar.
6 Dar* acum, Timotei a venith de 6 *Fap. 18.1,5.
**Filip. 1.8.
la voi la noi şi ne-a adus vestea
bună despre credinţa şi dragostea
voastră şi că aveţi întotdeauna o
plăcută amintire despre noi,
dorind** mult să ne vedeţi, după
cum şi noi dorim să vă vedem;
7 de aceea am* fost mângâiaţi, 7 *2 Cor. 1.4;
7.6,7,13.
fraţilor, cu privire la voi în toată
strâmtorarea şi necazul nostrui,
8 prin credinţa voastră. Pentru că 8 *Filip. 4.1.
acum trăim, pentru căj voi staţi*
9 tari în Domnul. Pentru că ce* 9 *Cap. 1.2.
mulţumiri putem da în schimb lui
Dumnezeu pentru voi, pentru
toată bucuria cu care ne bucurăm
datorită vouă înaintea Dumneze- 10 *Rom. 1.10;
1.11; 15.32.
10 ului nostru, rugându-nek* nespus
**Fap. 26.7.
de mult, noapte** şi zi, ca să vă
2 Tim. 1.3.
†2 Cor. 13.9;
vedem faţa şi† să împlinim ce
13.11.
lipseşte credinţei voastre?
11
Iar Însuşi Dumnezeu şi Tatăl Rugăciunea
lui Pavel
nostru şi Domnul nostru Isusf să*
12 ne îndrepte drumul spre voi! Iar 11 *Mc. 1.3.
pe voi, Domnul să* vă facă să 12 *Cap. 4.10.
**Cap. 4.9;
sporiţi şi să prisosiţi în dragoste
5.15.
unii faţă de alţii** şi faţă de toţi,
2 Pet. 1.7.
după cum facem şi noi faţă de voi,
Cor. 1.8.
13 ca* să vă întărească inimile, ca 13 *1
Filip. 1.10.
să fie fără vină în sfinţenie,
Cap. 5.23.
2 Tes. 2.17.
înaintea lui Dumnezeu şi Tatăl
1 Ioan 3.20;
nostru, la venirea Domnului
3.21.
**Zah. 14.5.
nostru Isusf cu** toţi sfinţii Săi!
3 pentru

Iuda 14.

a Unele ms. omit
b Unele ms. „pe profeţii lor“
c Unele ms. „şi pe voi v-au“
d Sau „deplin“
e Unele ms. ad. „de un ceas“ f Unele ms. ad. „Hristos“ g Unele ms. „fratele nostru şi împreună-

lucrător al lui Dumnezeu“; alte ms. „fratele nostru şi împreună-lucrător sub Dumnezeu“; alte ms.
„fratele nostru şi slujitor al lui Dumnezeu şi împreună-lucrător cu noi“; alte ms. „fratele nostru şi
împreună-lucrător“ h Sau „Dar Timotei tocmai a venit“ i Unele ms. „în tot necazul şi strâmtorarea
noastră“ j Lit. „dacă“ k Lit. „rugând“
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Îndemn la
sfinţenie

deci, fraţilor, vă rugăm
4 şi văÎncolo
îndemnăm în Domnul Isus

ca, după cum aţi* primit de la noi
cum trebuie să umblaţi şi să fiţi
plăcuţia** lui Dumnezeu, cum şi
umblaţib, să prisosiţi şi mai mult†.
2 Pentru că ştiţi ce porunci v-am dat
3 *Rom. 12.2. 3 prin Domnul Isus. Pentru că
Ef. 5.17.
aceasta este voia* lui Dumnezeu:
**Ef. 5.27.
sfinţireac** voastră, ca să vă feriţi
†1 Cor. 6.15;
4 de curvie†; fiecare dintre voi să
6.18.
Ef. 5.3.
ştie* să-şi ţină vasul în sfinţenie
Col. 3.5.
4 *Rom. 6.19. 5 şi onoare (nu* în patima poftei,
5 *Rom. 1.24;
ca** şi naţiunile care† nu-L cu1.26.
6 nosc pe Dumnezeu); nimeni să nu
Col. 3.5.
**Ef. 4.17,18
treacă* peste măsură şi să nu
†1Cor. 15.34
nedreptăţească
în aceasta d pe
Gal. 4.8.
Ef. 2.12.
fratele său, pentru că Domnul este
2 Tes. 1.8.
răzbunătorul**
tuturor acestora,
6 *Lev. 19.11;
19.13.
după cum v-am şi spus mai înainte
1 Cor. 6.8.
**2 Tes. 1.8. 7 şi am mărturisit deplin. Pentru că
7 *Lev. 11.44;
Dumnezeu nu ne-a chemat la necu19.2.
răţie, ci* lae sfinţenie. De aceea,*
8
1 Cor. 1.2.
Ev. 12.14.
cel care dispreţuieşte pe fratele său
1Pet.1.14,15.
în aceasta, nu dispreţuieşte pe
8 *Lc. 10.16.
om, ci pe Dumnezeu, care** v-af
**1Cor.2.10;
7.40.
şi dat Duhul Său cel Sfânt.
1 Ioan 3.24.
9
Iar despre dragostea fră9 *Ier. 31.34.
Ioan 6.45;
ţească
nu aveţi nevoie să vă scri14.26.
g, pentru că voi înşivă* sunteţi
em
Ev. 8.11.
1 Ioan 2.20;
învăţaţi de Dumnezeu să** vă
2.27.
**Mt. 22.39. 10 iubiţi unii pe alţii. Pentru că şi
Ioan 13.34;
faceţi aceasta faţă de toţi fraţii din
15.12.Ef. 5.2.
întreaga Macedonie. Dar vă în1 Pet. 4.8.
1 Ioan 3.11;
demnăm, fraţilor, să prisosiţi şi
3.23; 4.21.
11
mai
mult şi să căutaţi cu stăruinţă
11 *2 Tes. 3.11.
1 Pet. 4.15.
să fiţi liniştiţi şi să* vă vedeţi de
**Fap. 20.35
ale voastre şi să** lucraţi cu
Ef. 4.28.
2 Tes. 3.7;
mâinile voastre, după cum v-am
3.8,12.
12
poruncit,
ca* să umblaţi cuvi12 *Rom. 13.13.
incios faţă de cei de afară şi să
2 Cor. 8.21.
Col. 4.5.
n-aveţi nevoie de nimenih.
1 Pet. 2.12.
Dar nu dorimi, fraţilor, să fiţi
Venirea 13
Domnului
în necunoştinţă despre cei care
pentru ai Săi
au adormit, ca* să nu vă întris13 *Lev. 19.28.
taţi ca şi ceilalţi care** nu au
Deut. 14.1,2.
14
speranţă. Pentru că, dacă* cre2 Sam. 12.20
1 *Filip. 1.27.
Col. 2.6.
**Cap. 2.12.
†Col. 1.10.

dem că Isus a murit şi a înviat,
tot aşa şi Dumnezeu va aduce
împreună cu El pe** cei care au
15 adormit înj Isus. (Pentru că vă
spunem aceasta prin* Cuvântul
Domnului, că noi, cei** vii, care
rămânem până la venirea Domnului, nu o vom lua nicidecum
înaintea celor care au adormit;
16 pentru că Domnul* Însuşi, cu un
strigăt, cu glasul arhanghelului
şi cu trâmbiţa** lui Dumnezeu,
va coborî din cer; şi întâi
vor învia cei morţi† în Hristos;
17 apoi noi cei vii, care rămânem,
vom fi răpiţi în* nori împreună
cu ei, pentru a-L întâmpina pe
Domnul în văzduh: şi astfel
vom** fi întotdeauna împreună
18 cu Domnul. Astfel* încurajaţi-vă
unii pe alţii cu aceste cuvinte.)
(5) Iar despre timpuri* şi vremuri, fraţilor, nu aveţi nevoie
2 să vi se scrie, pentru că voi înşivă ştiţi prea bine că ziua*
Domnului aşa vine, ca un hoţ în
3 noapte. kCând spun: „Pace şi
siguranţă!“, atunci deodată vine
pieirea* peste ei, ca** durerea
peste cea însărcinată; şi nicide4 cum nu vor scăpa. Dar* voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, ca
ziua să vă surprindă ca un hoţ.
5 Pentru căl voi toţi sunteţi fii*
ai luminii şi fii ai zilei; noi nu
suntem ai nopţii, nici ai întu6 nericului. Astfel deci* să nu dormim, cam ceilalţi, ci să** ve7 ghem şi să fim trejin; pentru că
cei care* dorm, dorm noaptea;
şi cei** care se îmbată, se îm8 bată noaptea; dar noi, fiind ai
zilei, să fim treji, îmbrăcând*
platoşa credinţei şi a dragostei
şi, drept coif, speranţa mântuirii;
9 pentru că Dumnezeu* nu ne-a
rânduit spre mânie, ci** spre

**Ef. 2.12.
14 *1Cor. 15.13 a
În sensul de a umbla ca să plăceţi b Unele ms. omit „cum şi umblaţi“
**1Cor.15.18;
c
Sau „sfinţenia“ d În context, referitor la relaţiile între bărbat şi femeie
15.23.
e Lit. „în“ f Unele ms. „ne-a“ g Unele ms. „scriu“ h Sau „de nimic“
Cap. 3.13.
i Unele ms. „nu doresc“
j Lit. „prin“
k Unele ms. ad. „Deoarece“
l Unele ms. omit „Pentru că“ m Unele ms. ad. „şi“ n Neinfluenţaţi de vin
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15 *1Împ.13.17;
13.18; 20.35.
**1Cor.15.51

16 *Mt. 24.30;
24.31.
Fap. 1.11.
2 Tes. 1.7.
**1Cor.15.52
†1 Cor.15.23
17 *Fap. 1.9.
Apoc. 11.12.
**Ioan12.26;
14.3; 17.24.

18 *Cap. 5.11.

Ziua
Domnului
1 *Mt. 24.3,36
Fap. 1.7.
2 *Mt. 24.43;
24.44; 25.13.
Lc. 12.39,40
2 Pet. 3.10.
Apoc. 3.3;
16.15.
3 *Is. 13.6-9.
Lc.17.27-29;
21.34,35.
2 Tes. 1.9.
**Ier.13.21.
Osea 13.13.
4 *Rom.13.12;
13.13.
1 Ioan 2.8.
5 *Ef. 5.8.
6 *Mt. 25.5.
**Mt. 24.42;
25.13.
Rom. 13.11.
1 Pet. 5.8.
7 *Lc.21.34,36.
1 Cor. 15.34.
Ef. 5.14.
**Fap. 2.15.
8 *Is. 59.17.
Ef. 6.14;
6.16,17.
9 *Rom. 9.22.
Cap. 1.10.
1 Pet. 2.8.
Iuda 4.
**2Tes.2.13;
2.14.
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dobândirea mântuirii prin Dom10 *Rom.14.8,9 10 nul nostru Isus Hristos, care* a
2 Cor. 5.15.
murit pentru noi, ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim îm11 *Cap. 4.18. 11 preună cu El. De aceea*, încurajaţi-vă unii pe alţii şi zidiţi-vă
unul pe altul, după cum şi faceţi.
Vă rugăm dar, fraţilor, să*
Îndemnuri 12
12 *1Cor.16.18
recunoaşteţi pe cei care se osFilip. 2.29.
tenesc între voi şi vă conduc în
1 Tim. 5.17.
Ev. 13.7,17. 13 Domnul şi vă sfătuiesc; şi să-i
13 *Mc. 9.50.
preţuiţi nespus de mult, în dra14 *2Tes. 3.11;
goste, datorită lucrării lor. Fiţi
3.12.
**Ev. 12.12. 14 în pace* între voi! Vă îndemnăm
†Rom. 14.1;
dar, fraţilor, mustraţi* pe cei în
15.1.
Gal. 6.1,2.
neorânduială, mângâiaţi** pe cei
††Gal. 5.22.
descurajaţi, sprijiniţi† pe cei
Ef. 4.2.
Col. 3.12.
slabi, fiţi†† îndelung-răbdători
2 Tim. 4.2.
15
faţă de toţi. Vedeţi* ca nimeni să
15 *Lev. 19.18.
Pr. 20.22;
nu întoarcă altuia rău pentru rău,
24.29.
ci întotdeauna** urmăriţi ce
Mt. 5.39,44.
Rom. 12.17.
este bine a unii faţă de alţii
1 Cor. 6. 7.
1 Pet. 3.9.
**Gal. 6.10.
Cap. 3.12.

1234

16 şi faţă de toţi; bucuraţi-vă* întot- 16 *2 Cor.6.10.
Filip. 4.4.
17 deauna; rugaţi-vă* neîncetat; 17 *Lc. 18.1;
21.36.
18 mulţumiţi* pentru toate; pentru că

aceasta este voia lui Dumnezeu,
19 în Hristos Isus, faţă de voi; nu*
20 stingeţi Duhul; nu* dispreţuiţi
21 profeţiile; darb cercetaţi* toate,
22 ţineţi** ce este bun; feriţi-vă de
23 orice formăc a răului. Iar Însuşi
Dumnezeul păcii* să** vă sfinţească deplin: şi întreg duhul
vostru şi sufletul şi trupul să†
fie păstrate fără vină la venirea
Domnului nostru Isus Hristos.
24 Credincios* este Cel care vă chea25 mă, care va şi face aceasta. Fra26 ţilor, rugaţi-vă* pentru noi. Salutaţi* pe toţi fraţii cu o sărutare
27 sfântă. Vă rog fierbinte în Domnul ca* epistola să fie citită tuturor
28 fraţilord. Harul* Domnului nostru
Isus Hristos fie cu voi! Amine.

a Unele ms. „binele“ b Unele ms. omit „dar“ c Sau „înfăţişare“ d Unele ms.
ad. „sfinţi“ e Unele ms. omit „Amin“

Rom. 12.12.
Ef. 6.18.
Col. 4.2.
1 Pet. 4.7.
18 *Ef. 5.20.
Col. 3.17.
19 *1Cor.14.30.
Ef. 4.30.
1 Tim. 4.14.
2 Tim. 1.6.
20 *1Cor.14.1,39
21 *1 Cor. 2.14;
2.15.
1 Ioan 4.1.
**Filip. 4.8.
23 *Filip. 4.9.
**Cap. 3.13.
†1 Cor. 1.8.
24 *1 Cor. 1.9;
10.13.
2 Tes. 3.3.
25 *Col. 4.3.
2 Tes. 3.1.
26 *Rom.16.16.
27 *Col. 4.16.
2 Tes. 3.4.
28 *Rom.16.20;
16.24.
2 Tes. 3.18.

