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Pavel, apostol al lui Isus
Hristosa, după* porunca lui**
Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi
a lui Hristos Isusb, speranţa�
noastră, către Timotei*, adevă-
ratul** meu copil în credinţă:
Har�, îndurare, pace, de la Dum-
nezeu Tatăl nostruc şi de la
Hristos Isus, Domnul nostru!

Aşa te-am rugat când mer-
geam* spre Macedonia, să rămâi
în Efes, ca** să porunceşti unora
să nu înveţe pe alţii învăţături
străine, nici să* nu ia aminte la mi-
turi şi la genealogii fără sfârşit, ca
unele care duc mai degrabă la ne-
înţelegeri decât la lucrarea lui Dum-
nezeud care este în credinţă. Iar ţin-
ta* poruncii este dragostea din-
tr-o** inimă curată şi dintr-o con-
ştiinţă bună şi din credinţă neprefă-
cută, de la care unii, abătându-see,
s-au întors spre vorbire deşartă,
dorind să fie învăţători ai legii,
neînţelegând nici cele ce spun, nici
cele despre care afirmă cu tărie.
Ştim dar că legea* este bună, dacă
se foloseşte cineva de ea  potrivit
legii, ştiind* aceasta, că legea nu
este datăf pentru cel drept, ci
pentru cei nelegiuiţi şi nesupuşi,
pentru neevlavioşi şi păcătoşi,
pentru cei fără sfinţenie şi lumeşti,
pentru ucigaşig de tată şi ucigaşig

de mamă, pentru criminali, pentru
curvari, pentru homosexuali, pen-
tru răpitori de oameni, pentru minci-
noşi, pentru cei care jură strâmb şi
dacă este orice altceva împotriva
învăţăturii* sănătoase, după Evan-
ghelia gloriei fericitului* Dumne-
zeu, care** mi-a fost încredinţată.

hMulţumesc Celui care* m-a
întărit, lui Hristos Isus, Domnul

nostru, că** m-a socotit cre-
dincios, punându-mă� în slujbăi,
pe mine,  care* mai înainte eram
un hulitor şi un persecutor şi un
batjocoritor; dar mi s-a arătat
îndurare, pentru că am făcut-o
neştiind**, în necredinţă. Iar
harul* Domnului nostru a prisosit
peste măsură, cu** credinţă şi� cu
dragoste, care sunt în Hristos Isus.
Vrednic de încredere* este cuvân-
tul şi demn de toată primirea, că
Hristos** Isus a venit în lume ca
să-i mântuiască pe păcătoşi, dintre
care cel dintâi sunt eu. Dar pentru
aceasta mi s-a arătat* îndurare, ca
Isus Hristos să arate în mine, cel
dintâi, toată îndelunga-răbdare,
ca** model pentru aceia care vor
crede în El, pentru viaţa eternă.
Iar Împăratului* veacurilor, ne-
pieritorului**, nevăzutului�, sin-
guruluij�� Dumnezeu  fie onoa-
re*� şi glorie în vecii vecilor!
Amin. Îţi* încredinţez această po-
runcă, copilul meu Timotei,
după** profeţiile făcute mai îna-
inte despre tine, ca prin ele să te
lupţi� lupta cea bună, păstrând* o
credinţă şi o conştiinţă bună, pe
care unii, lepădând-o, au naufra-
giatk** în ceea ce priveşte credin-
ţa; dintre aceştia sunt Imeneu* şi
Alexandru**, pe care i-am� dat
lui Satan, ca să fie învăţaţi prin
disciplină să nu hulească��.

Îndemn deci, întâi de toate, să
se facă cereri, rugăciuni, mijlo-
ciril, mulţumiri pentru toţi oame-
nii � pentru* împăraţi şi pentru**
toţi cei care sunt în poziţii înal-
te, ca să ducem o viaţă paşnică
şi liniştită, în toată evlavia şi dem-
nitatea. Pentru căm lucrul acesta
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a Unele ms. �al lui Hristos Isus�    b Unele ms. �şi a Domnului Isus Hristos�    c Unele ms. omit    d Unele
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�Pentru că�
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de oaspeţil, capabil� să înveţe
pe alţii; nu dedat vinului*, nu bă-
tăuş,m ci blând, nu certăreţ, nu**
iubitor de bani; conducându-şi
bine propria casă, având* copiii în
supunere, cu toată demnitatea
(dar, dacă cineva nu ştie să-şi
conducă propria casă, cum va
îngriji de Adunarea lui Dumne-
zeu?); să nu fie de curând venitn,
ca să nu se îngâmfeo şi să* cadă
în vinap diavolului. Dar trebuie să
aibă şi o bună mărturie de la* cei
de afară, ca să nu cadă în dispreţ
şi** în cursa diavolului. Sluji-
toriiq*, la fel: demni, nu cu două
feţer, nu** dedaţi la mult vin,
nu doritori de câştig josnic, păs-
trând* taina credinţei într-o con-
ştiinţă curată. Şi aceştia, de ase-
menea, să fie întâi încercaţi, apoi
să slujească, fiind de neînvinuit.
Femeile, la fel*: demne, nu defăi-
mătoare, cumpătate, credincioase
în toate. Slujitorii să fie soţi ai
unei singure soţii, conducându-şi
bine copiii şi propriile case; pen-
tru că cei* care au slujit bine îşi
dobândesc o poziţie bună şi mul-
tă îndrăzneală în credinţa care
este în Hristos Isus.

Îţi scriu acestea sperând să
vin la tine mai curând; iar dacă
voi întârzia, ca să ştii cum trebuie
să se poarte cineva în* casa lui
Dumnezeu, care este Adunarea
Dumnezeului celui viu, stâlp şi
temelie a adevărului. Şi cu ade-
vărat, mare este taina evlaviei:
�Dumnezeus* S-a arătat în carne,
a fost îndreptăţit** în Duh, a fost
văzut� de îngeri, a fost predicat��
între naţiuni, a fost crezut*� în
lume, a fost primit sus�* în
glorie�.
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*1 Cor.14.34
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*Gen. 1.27;
2.18,22.
1 Cor. 11.8,9
*Gen. 3.6.
2 Cor. 11.3.

*Cap. 1.15.
**Fap. 20.28
Filip. 1.1.
�Ef. 4.12.
*Tit 1.6.
**Cap. 5.9.

este bun* şi primit înaintea lui**
Dumnezeu, Mântuitorul nostru,
care* doreşte ca toţi oamenii să
fie mântuiţi şi** să vină la cu-
noştinţaa adevărului. Pentru că*
este un singur Dumnezeu şi un**
singur Mijlocitor între Dumnezeu
şi oameni: Omul Hristos Isus,
care* S-a dat pe Sine Însuşi preţ
de răscumpărare pentru toţi, măr-
turia** fiind dată la timpul eib�,
pentru* care eu am fost rânduit
vestitor şi apostol (spun** adevă-
rulc, nu mint), un învăţător� al
naţiunilor în credinţă şi  adevăr.

Vreau deci ca bărbaţii să se roa-
ge în* orice loc, ridicând** mâini
sfinted, fără mânie şi fără îndoială.

La fel şie femeile*, să se gă-
tească în ţinută cuviincioasă, cu
modestie şi discreţie, nu cu îm-
pletituri de păr, sauf cu aur, sau
perle, sau îmbrăcăminte scumpă,
ci* cug fapte bune, cum se cuvine
femeilor care mărturisesc temerea
de Dumnezeu. Femeia să înveţeh în
linişte, în toată supunerea; dar
nu-i* permit unei femei să înveţe
pe alţii, nici** să exercite autori-
tate peste bărbat, ci să rămânăi în
linişte. Pentru că Adam* a fost în-
tocmit întâi, apoi Eva. Şi nu Adam*
a fost amăgit; ci femeia, fiind
amăgită, a ajuns la călcare de po-
runcă. Dar ea va fi mântuităj prin
naşterea de copii, dacă rămâne în
credinţă şi în dragoste şi în sfin-
ţenie, cu discreţie.

Vrednic de încredere* este cu-
vântul: �Dacă doreşte cineva sluj-
ba de supraveghere**, bună lu-
crare� doreşte�. Trebuie deci ca su-
praveghetorulk* să fie fără vină,
soţ** al unei singure soţii, cumpă-
tat, chibzuit, cuviincios, primitor

�2 Tim. 2.24

*Tit 1.7.
**1 Pet. 5.2.

*Tit 1.6.

*Is. 14.12.

*Fap. 22.12.
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1 Tes. 4.12.
**Cap. 6.9.
2 Tim. 2.26.
*Fap. 6.3.
**Lev. 10.9.
Ezec. 44.21.

*Cap. 1.19.

*Tit 2.3.

*Mt. 25.21.

*Ef. 2.21,22
2 Tim. 2.20.
*Ioan 1.14.
1 Ioan 1.2.
**Mt. 3.16.
Ioan 1.32,33;
15.26;16.8,9.
Rom. 1.4.
1 Pet. 3.18.
1 Ioan 5.7.
�Mt. 28.2.
Mc. 16.5.
Lc.2.13;24.4
Ioan 20.12.
Ef. 3.10.
1 Pet. 1.12.
��Fap.10.34;
13.46,48.
Rom. 10.18.
Gal. 2.8.
Ef. 3.5,6,8.
Col. 1.27,28.
Cap. 2.7.
*�Col.1.6,23
�*Lc. 24.51.
Fap. 1.9.
1 Pet. 3.22.
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Dar Duhul spune* lămurit
că**, în timpurile din urmă, unii
se vor depărtaa de credinţă, lu-
ând aminte� la duhuri amăgi-
toare şi�� la învăţături ale demo-
nilor, spunând* minciuni în fă-
ţărnicieb, însemnaţi cu fierul**
roşu în propria conştiinţă, oprind*
căsătoria, poruncind abţinerea
de la mâncăruri**, pe care Dumne-
zeu le-a creat spre a fi primite� cu
mulţumire�� de cei credincioşi şi
care cunoscc adevărul. Pentru că
orice creatură a lui Dumnezeu este
bună şi nimic nu este de aruncat,
fiind primit cu mulţumire, pentru
că este sfinţit prin Cuvântul lui
Dumnezeu şi prin rugăciuned.

Punând acestea înaintea fra-
ţilor, vei fi un bun slujitor al lui
Hristos Isuse, hrănit* cu cuvintele
credinţei şi ale bunei învăţături pe
care ai urmat-o îndeaproapef.
Dar fereşte-te de miturile* lu-
meşti şi băbeşti; dar tu însuţi de-
prinde-te** în evlavie;  pentru că
deprinderea* trupească este de
puţin folos, dar** evlavia este de
folos la toate, având� promisiunea
vieţii, a celei de acum şi a celei
viitoare. Vrednic de încredere*
este cuvântul acesta şi demn de
toată primirea; deoarece pentru
aceasta neg ostenim* şi suntem
defăimaţih, pentru că** ne-am pus
speranţa într-un Dumnezeu viu,
care� este Mântuitori al tuturor
oamenilor, mai ales al credin-
cioşilor. Porunceşte* acestea şi
învaţă-i! Nimeni* să nu-ţi dispre-
ţuiască tinereţea, ci fii** model
pentru credincioşi în cuvânt, în
purtare, în dragoste, j în credinţă,
în curăţie. Până vin eu, ia aminte la
citire, la îndemnare, la învăţăturăk.
Nu* neglija darull care este în
tine, care ţi-a fost dat prin** pro-
feţie, cu� punerea mâinilor de că-

tre ceata celor bătrâni. Ocupă-te cu
acestea, fii în totul în ele, pentru ca
înaintarea ta să fie arătată tuturorm.
Ia seama* la tine însuţi şi la învă-
ţătură; rămâi în ele, pentru că, fă-
când aceasta, te** vei mântui şi pe
tine însuţi şi pe� cei care te ascultă.

Nu* mustra aspru pe un bă-
trân, ci îndeamnă-l ca pe un tată;
pe cei mai tineri, ca pe fraţi; pe fe-
meile mai în vârstă, ca pe mame;
pe cele mai tinere, ca pe surori,
în toată curăţia.

Onorează pe văduvele care*
sunt cu adevărat văduve. Dar,
dacă vreo văduvă are copii sau
urmaşin, ei să înveţe întâi să
fie evlavioşi faţă de propria casă
şi să-i* răsplătească pe părinţi,
pentru că** aceasta esteo plăcut
înaintea lui Dumnezeu. Iar cea*
care este cu adevărat văduvă şi
rămasă singură şi-a pus speranţa
în Dumnezeu şi stăruie** noapte�
şi zi în cereri şi rugăciuni. Dar*
cea care trăieşte în desfătare, deşi
vie, este moartă. Porunceşte şi
acestea*, ca să fie fără vină. Iar
dacă* cineva nu îngrijeşte de
ai săi şi mai ales de cei ai casei,
a tăgăduit** credinţa şi� este
mai rău decât un necredincios.
O văduvă, ca să fie înscrisă pe
listă, să nu aibă mai puţin de
şaizeci de ani, să fi fost soţie* a
unui singur bărbat, având mărturie
în fapte bune � dacă a crescut
copii, dacă a fost primitoare* de
oaspeţip, dacă a spălat** picioa-
rele sfinţilor, dacă i-a ajutat pe cei
necăjiţi, dacă a urmărit orice faptă
bună. Dar pe văduvele mai tinere
să  le respingi, deoarece, când se
aprindq împotriva lui Hristos,
doresc să se căsătorească, având
vină, pentru că şi-au lepădat
credinţa dintâi. Şi totodată* se
învaţă şi leneşe, umblând prin

*Ioan 16.13.
**2 Tes. 2.3.
2 Tim. 3.1.
Iuda 4,18.
�2 Tim. 3.13.
2 Pet. 2.1.
Apoc. 16.14.
��Dan.11.35;
11.37,38.
Apoc. 9.20.
*Mt. 7.15.
Rom. 16.18.
2 Pet. 2.3.
**Ef. 4.19.
*1 Cor. 7.28;
7.36,38.
Col. 2.20,21.
Ev. 13.4.
**Rom.14.3,17
1 Cor. 8.8.
�Gen.1.29;9.3
��Rom. 14.6.
1 Cor. 10.30.

*2 Tim. 3.14;
3.15.

*Cap. 1.4;
6.20.
2 Tim. 2.16;
2.23; 4.4.
Tit 1.14.
**Ev. 5.14.
*1 Cor. 8.8.
Col. 2.23.
**Cap. 6.6.
�Ps. 37.4;
84.11;
112.2,3;
145.19.
Mt. 6.33;
19.29.
Mc. 10.30.
Rom. 8.28.
*Cap. 1.15.
*1 Cor. 4.11;
4.12.
**Cap. 6.17.
�Ps. 36.6;
107.2,6.
*Cap. 6.2.
*1 Cor.16.11.
Tit 2.15.
**Tit 2.7.
1 Pet. 5.3.

*2 Tim. 1.6.
**Cap. 1.18.
�Fap. 6.6;
8.17; 13.3;
19.6.
Cap. 5.22.
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*Gen.45.10;
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Mt. 15.4.
Ef. 6.1,2.
**Cap. 2.3.

*1 Cor. 7.32.
**Lc. 2.37;
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�Fap. 26.7.
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Gal. 6.10.
**2 Tim. 3.5
Tit 1.16.
�Mt. 18.17.

*Lc. 2.36.
Cap. 3.2.
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1 Pet. 4.9.
**Gen. 18.4;
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Lc. 7.38,43.
Ioan 13.5,14.
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a Sau �se vor lepăda�   b Sau �prin făţărnicia mincinoşilor�   c Deplin   d Sau �mijlocire�   e Unele ms. �Isus
Hristos�    f Sau  �pe care ai cercetat-o cu exactitate,� (vezi Lc. 1.3)    g Unele ms. ad. �şi�    h Unele ms. �ne
luptăm�    i Sau �Păstrător�    j Unele ms. ad. �în duh,�    k Învăţătură dată altora    l Dar de har
m Unele ms. �între toţi�    n  Sau �nepoţi�    o Unele ms. ad. �bun şi�    p Străini ca oaspeţi    q De pofte
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case; şi nu numai leneşe, ci
şi vorbăreţe şi amestecându-se
în toate, vorbind ce nu trebuie.
Vreau* deci ca cele mai tinere
să se căsătorească, să aibă copii,
să vadă de casăa, să** nu dea
adversarului nici un prilej de
defăimare. Pentru că unele s-au şi
întors după Satan. Dacă vreun
credincios sau vreo credincioasă
are văduve, să le ajute şi să nu
fie împovărată adunarea, pentru
ca ea să le ajute pe cele cu adevă-
rat văduve.

Bătrâniib* care conduc bine
să** fie învredniciţi de onoare
dublă, mai ales cei care se os-
tenesc în cuvânt şi în învăţătură;
pentru că Scriptura zice: �Nu*
lega gura boului care treieră� şi:
�Vrednic** este lucrătorul de
plata lui�. Împotriva unui bătrân
nu primi acuzaţie decât dacă sunt
doi* sau trei martori. Pe* cei care
păcătuiesc mustră-i înaintea tu-
turor, ca** şi ceilalţi să aibă teamă.
Te îndemnc* înaintea lui Dum-
nezeu şi a lui Hristos Isusd şi a
îngerilor aleşi, să păzeşti aceste
lucruri fără prejudecată, nefă-
când nimic cu părtinire.

Nu-ţi pune* mâinile în grabă
peste nimeni, nici nu** te face
părtaş la păcatele altora. Pe tine
însuţi păstrează-te curat. Nu mai
bea numai apă, ci foloseşte puţin
vin*, din cauza stomacului tău şi
a deselor tale îmbolnăviri. Pă-
catele* unor oameni sunt arătate
dinainte, mergând înainte la jude-
cată; iar pe unii, de asemenea, ele
îi urmează după aceea. Tot aşa şi
faptele bune sunt arătate dinainte;
şi cele care sunt altfel nu pot
fi ascunse.

Toţi câţi sunt robi* sub jug
să-i socotească pe stăpânii lor
vrednici de toată onoarea, ca

Numele lui Dumnezeu şi învă-
ţătura să** nu fie hulite. Şi cei
care au stăpâni credincioşi să
nu-i dispreţuiască pentru* că
sunt fraţi; ci mai mult să le slu-
jească, pentru că cei care au par-
te de buna lor lucraree sunt cre-
dincioşi şi preaiubiţi. Învaţă-i**
şi îndeamnă-i acestea.

Dacă cineva dă* o învăţătură
străină şi nu** se ţine de cuvintele
sănătoase, de cele ale Domnului
nostru Isus Hristos, şi� de învă-
ţătura cea potrivit evlaviei, este
îngâmfat, neştiind nimic*, ci fiind
bolnav de întrebări fără rost şi
lupte de cuvinte**, din care
provin: invidie, ceartă, defăimări,
bănuieli rele, certuri* permanen-
tef ale oamenilor** stricaţi la min-
te şi lipsiţi de adevăr, care� con-
sideră că evlavia este sursă de
câştig.g Dar evlavia* cu mulţumireh

este mare câştig. Pentru că nimic*
n-am adus în lume şii nici nu pu-
tem lua ceva din ea. Dar, având*
hrană şi îmbrăcămintej, vom fik

mulţumiţi cu acestea. Dar cei*
care vor să fie bogaţi cad în ispită
şi în cursă** şi în multe pofte
nebune şi vătămătoare, care îi
afundă pe oameni în ruină şi în
pieire. Pentru că* iubirea de bani
este o rădăcină a tot felul de rele;
după care unii, umblând, s-au rătăcit
de la credinţă şi s-au străpuns
pe ei înşişi cu multe dureri.

Dar* tu, om** al lui Dumne-
zeu, fugi de acestea şi urmăreşte
dreptatea, evlavia, credinţa, dra-
gostea, răbdarea, blândeţea du-
huluil. Luptă-te* lupta cea bună
a credinţei, apucă** viaţa eternă
la care ai mfost chemat şi pentru
care ai� mărturisit buna măr-
turisire înaintea multor martori.
Îţi poruncesc* înaintea lui Dum-
nezeu, Cel care** le păstrează pe
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*1 Cor. 7.9.
**Cap. 6.1.
Tit 2.8.

*Rom. 12.8.
1Cor.9.10,14.
Gal. 6.6.
Filip. 2.29.
1Tes.5.12,13.
Ev. 13.7,17.
**Fap. 28.10
*Deut. 25.4.
1 Cor. 9.9.
**Lev. 19.13
Deut. 24.14;
24.15.
Mt. 10.10.
Lc. 10.7.
*Deut. 19.15
*Gal. 2.11,14
Tit 1.13.
**Deut.13.11
*Cap. 6.13.
2 Tim. 2.14;
4.1.

*Fap. 6.6;
13.3.
Cap. 4.14.
2 Tim. 1.6.
**2 Ioan 11.

*Ps. 104.15.

*Gal. 5.19.

*Ef. 6.5.
Col. 3.22.
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**Is. 52.5.
Rom. 2.24.
Tit 2.5,8.
*Col. 4.1.
**Cap. 4.11.

*Cap. 1.3.
**Cap. 1.10.
2 Tim. 1.13;
4.3. Tit 1.9.
�Tit 1.1.
*1 Cor. 8.2.
Cap. 1.7.
**Cap. 1.4.
2 Tim. 2.23.
Tit 3.9.
*1Cor. 11.16
Cap. 1.6.
**2 Tim. 3.8
�Tit 1.11.
2 Pet. 2.3.
*Ps. 37.16.
Pr. 15.16;
16.8.
Ev. 13.5.
*Iov 1.21.
Ps. 49.17.
Pr. 27.24.
Ecl. 5.15.
*Gen. 28.20.
*Pr. 15.27;
20.21; 28.20.
Mt. 13.22.
Iac. 5.1.
**Cap. 3.7.
*Cap. 1.19.

*Ex. 23.8.
Deut. 16.19.
2 Tim. 2.22.
**Deut. 33.1
2 Tim. 3.17.
*1Cor. 9.25.
Cap. 1.18.
**Filip.3.12,14
�Ev. 10.23.
*Cap. 5.21.
**Deut.32.39
1 Sam. 2.6.
Ioan 5.21.

a Să conducă treburile casei    b Gr. �presbiteros�    c Stăruitor, solemn; sau �mărturisesc�    d Unele ms. �şi
a Domnului Isus Hristos�    e Slujire cu devotament   f Unele ms. �zadarnice�    g Unele ms. ad. �Depărtează-te
de unii ca aceştia.�   h Starea de a fi mulţumit   i Unele ms. �pentru că�   j Lit. �cu ce să ne acoperim�    k Sau
�să fim�   l Unele ms. omit �duhului�   m Unele ms. ad. �şi�
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1 TIMOTEI

toate în viaţăa, şi a lui Hristos
Isus, care� a mărturisit înaintea lui
Ponţiu Pilat buna mărturisire,
să păzeşti porunca fără pată, fără
vină, până* la arătarea Domnului
nostru Isus Hristos; pe care, la
timpul eib, o va arăta  fericitul* şi
singurul Stăpânitorc, Împăratul**
împăraţilor şi Domnul domnilord,
El care singur are nemurirea, lo-
cuind într-o lumină de care nu te
poţi apropia, pe care* nici un
ome nu L-a văzut, nici nu-L poate
vedea;  Lui** fie onoare şi putere
eternă! Amin.

Porunceşte celor care sunt
bogaţi în veacul de acum să nu se

mândrească, nici să nu* se încrea-
dă în nesiguranţa** bogăţiilor, ci
în� Dumnezeuf, care�� ne dă toate
din belşug, ca să ne bucurăm de
ele; ca să facă binele, să fie bogaţi*
în fapte bune, să fie darnici**, gata
să dea�, strângându-şi* pentru vii-
tor o temelie bună, ca să apuce
adevărata viaţăg.

O, Timotei, păzeşte* ce ţi s-a
încredinţat, ferindu-te** de vor-
băriile deşarte, lumeşti şi de
împotrivirile fals-numitei cunoş-
tinţe, pe care unii, mărturisin-
d-oh, s-au abătuti* în ceea ce pri-
veşte credinţa! Harul fie cu
tinej! Amink.

�Mt. 27.11.
Ioan 18.37.
Apoc. 1.5;
3.14.

*Filip.1.6,10
1 Tes. 3.13;
5.23.
*Cap.1.11,17
**Apoc.17.14;
19.16.

*Ex. 33.20.
Ioan 6.46.
**Iuda 25.
Apoc 1.6;
4.11; 7.12.

*Iov 31.24.
Ps. 52.7;
62.10.
Mc. 10.24.
Lc. 12.21.
**Pr. 23.5.
�1 Tes. 1.9.
��Fap.14.17;
17.25.
*Lc. 12.21.
Tit 3.8.
Iac. 2.5.
**Rom.12.13
�Gal. 6.6.
Ev. 13.16.
*Mt. 6.20;
19.21.
Lc. 12.33;
16.9.
*2 Tim. 1.14
Tit 1.9.
Apoc. 3.3.
**Cap.1.4,6;
4.7.
2 Tim. 2.14;
2.16,23.
Tit 1.14; 3.9.
*2 Tim. 2.18
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a Unele ms. �care dă viaţă tuturor�    b Lit. �la timpurile ei�    c Sau �Puternic�
d Lit. �Împăratul celor care împărăţesc şi Domnul celor care domnesc�    e Sau
�nimeni dintre oameni�    f Unele ms. �Dumnezeul�; alte ms. �Dumnezeul
viu�; alte ms. �Dumnezeul cel viu�    g Unele ms. �viaţa eternă�     h Sau
�profesând-o�    i Lit. �nu au nimerit ţinta�    j Unele ms. �cu voi�    k Unele ms.
omit �Amin�
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