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1 Timothy

Πρὸς Τιµόθεον ά

1 Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ
3 κατ’ ἐπιταγὴν θεοῦ σωτῆρος ἡµῶν

4 καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τῆς ἐλπίδος ἡµῶν
2 Τιµοθέῳ γνησίῳEmb τέκνῳ ἐν πίστει,
χάρις ἔλεος εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡµῶν.
3 ΚαθὼςSit παρεκάλεσά σε προσµεῖναι ἐν Ἐφέσῳ

4 πορευόµενος εἰς Μακεδονίαν,
3 ἵνα παραγγείλῃς τισὶν

4 µὴ ἑτεροδιδασκαλεῖν
3 4 µηδὲ προσέχειν µύθοις καὶ γενεαλογίαις ἀπεράντοις,

4 αἵτινες ἐκζητήσεις παρέχουσιν µᾶλλον ἢ οἰκονοµίαν θεοῦ τὴν ἐν πίστει. Sit

5 τὸTop δὲ τέλοςTop τῆς παραγγελίας Top ἐστὶν ἀγάπη ἐκ καθαρᾶςEmb καρδίας
3 καὶ συνειδήσεως ἀγαθῆς καὶ πίστεως ἀνυποκρίτου,

6 ὧν τινεςTop ἀστοχήσαντες
2 ἐξετράπησαν εἰς µαταιολογίαν

3 7 θέλοντες εἶναι νοµοδιδάσκαλοι,
3 µὴ νοοῦντες µήτε ἃ λέγουσιν

4 µήτε περὶ τίνων διαβεβαιοῦνται.
2 8 Οἴδαµεν δὲ

3 ὅτι καλὸς ὁ νόµος,
4 ἐάν τιςTop αὐτῷTop νοµίµως χρῆται,

3 9 εἰδὼς τοῦτο,Cata

4 ὅτι δικαίῳ νόµος οὐ κεῖται,
5 ἀνόµοις δὲ καὶ ἀνυποτάκτοις, ἀσεβέσι καὶ ἁµαρτωλοῖς,
5 ἀνοσίοις καὶ βεβήλοις, πατρολῴαις καὶ µητρολῴαις,
5 ἀνδροφόνοις 10 πόρνοις ἀρσενοκοίταις ἀνδραποδισταῖς ψεύσταις

ἐπιόρκοις,
5 καὶ εἴ τι ἕτερον τῇ ὑγιαινούσῃEmb διδασκαλίᾳ ἀντίκειται

6 11 κατὰ τὸ εὐαγγέλιον τῆς δόξης τοῦ µακαρίου θεοῦ,
7 ὃ ἐπιστεύθην ἐγώ.

12 ΧάρινIncorp ἔχω τῷ ἐνδυναµώσαντί µε ΧριστῷApp Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡµῶν, App

3 ὅτι πιστόν µε ἡγήσατο
4 θέµενος εἰς διακονίαν

5 13 τὸR-Dis πρότερονEmb ὄντα βλάσφηµον καὶ διώκτην καὶ ὑβριστήν, R-Dis

2 ἀλλὰ ἠλεήθην,
3 ὅτι ἀγνοῶν

4 ἐποίησα ἐν ἀπιστίᾳ·
14 ὑπερεπλεόνασεν δὲ ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡµῶν

3 µετὰ πίστεως καὶ ἀγάπης τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.
15 πιστὸς ὁ λόγος καὶSplit πάσηςEmb ἀποδοχῆς Emb ἄξιος, Split

3 ὅτι ΧριστὸςTop Ἰησοῦς Top ἦλθεν εἰς τὸν κόσµον
4 ἁµαρτωλοὺς σῶσαι,

5 ὧν πρῶτός εἰµι ἐγώ.
16 ἀλλὰ διὰ* Cata τοῦτο * Cata ἠλεήθην,

3 ἵνα ἐνTop ἐµοὶ Top πρώτῳTop ἐνδείξηται Χριστὸς Ἰησοῦς τὴν ἅπασανEmb

µακροθυµίαν
4 πρὸς ὑποτύπωσιν τῶν µελλόντων πιστεύειν ἐπ’ αὐτῷ

5 εἰς ζωὴν αἰώνιον.
17 τῷTop δὲ βασιλεῖTop τῶν αἰώνων, ἀφθάρτῳ ἀοράτῳ µόνῳ θεῷ, Top

3 τιµὴ καὶ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀµήν.
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18 ΤαύτηνCata τὴν παραγγελίαν Cata παρατίθεµαί σοι, τέκνον Τιµόθεε,

4 κατὰ τὰς προαγούσαςEmb ἐπὶ σὲ Emb προφητείας,
3 ἵνα στρατεύῃ ἐν αὐταῖς τὴν καλὴν στρατείαν

4 19 ἔχων πίστιν καὶ ἀγαθὴν συνείδησιν,
5 ἥν τινεςTop ἀπωσάµενοι

6 περὶ τὴν πίστιν ἐναυάγησαν,
5 20 ὧν ἐστιν Ὑµέναιος καὶ Ἀλέξανδρος,
5 οὓς παρέδωκα τῷ Σατανᾷ,

6 ἵνα παιδευθῶσιν µὴ βλασφηµεῖν.
2 2 Παρακαλῶ οὖν πρῶτον πάντων

3 ποιεῖσθαι δεήσεις προσευχὰς ἐντεύξεις εὐχαριστίας ὑπὲρ πάντων ἀνθρώπων,
5 2 ὑπὲρ βασιλέων καὶ πάντων τῶν ἐνEmb ὑπεροχῇ Emb ὄντων,

4 ἵνα ἤρεµον καὶ ἡσύχιον βίον διάγωµεν ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σεµνότητι.
3 τοῦτοTop+ καλὸν καὶ ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ σωτῆρος ἡµῶν θεοῦ,

3 4 ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι
4 καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν.

5 εἷς γὰρ θεός,
εἷς καὶ µεσίτης θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἄνθρωποςR-Dis Χριστὸς Ἰησοῦς, R-Dis

3 6 ὁ δοὺς ἑαυτὸν ἀντίλυτρον ὑπὲρ πάντων,
4 τὸ µαρτύριον καιροῖς ἰδίοις.

7 εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ κῆρυξ καὶ ἀπόστολος,
ἀλήθειαν λέγω

2 οὐ ψεύδοµαι,
3 διδάσκαλοςR-Dis ἐθνῶν ἐν πίστει καὶ ἀληθείᾳ. R-Dis

2 8 Βούλοµαι οὖν
3 προσεύχεσθαι τοὺς ἄνδρας ἐν παντὶ τόπῳ

4 ἐπαίροντας ὁσίουςEmb χεῖρας χωρὶς ὀργῆς καὶ διαλογισµοῦ.
9 ὡσαύτως [καὶ] γυναῖκας ἐν καταστολῇ κοσµίῳ

3 µετὰ αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης κοσµεῖν ἑαυτάς,
3 µὴ ἐν πλέγµασιν καὶ χρυσίῳ ἢ µαργαρίταις ἢ ἱµατισµῷ πολυτελεῖ,
3 10 ἀλλ’ ὃCata πρέπει γυναιξὶν ἐπαγγελλοµέναις θεοσέβειαν, Cata

4 δι’CataRef ἔργων ἀγαθῶν. CataRef

11 γυνὴTop ἐν ἡσυχίᾳ µανθανέτω ἐν πάσῃ ὑποταγῇ·
12 διδάσκειν δὲ γυναικὶ οὐκ ἐπιτρέπω οὐδὲSplit αὐθεντεῖν ἀνδρός, Split

3 ἀλλ’ εἶναι ἐν ἡσυχίᾳ.
13 Ἀδὰµ γὰρ πρῶτος ἐπλάσθη,

3 εἶτα Εὕα.
14 καὶ ἈδὰµTop+ οὐκ ἠπατήθη,
ἡTop δὲ γυνὴTop ἐξαπατηθεῖσα

ἐν παραβάσει γέγονεν·
2 15 σωθήσεται δὲ διὰ τῆς τεκνογονίας,

3 ἐὰν µείνωσιν ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ καὶ ἁγιασµῷ µετὰ σωφροσύνης·

3 πιστὸς ὁ λόγος.
ΕἴSit τιςTop ἐπισκοπῆς ὀρέγεται, Sit

καλοῦ ἔργου ἐπιθυµεῖ.
2 2 δεῖ οὖν τὸν ἐπίσκοπον ἀνεπίληµπτονEmb εἶναι,

3 µιᾶςEmb γυναικὸς Emb ἄνδρα,
3 νηφάλιον σώφρονα κόσµιον φιλόξενον διδακτικόν,
3 3 µὴ πάροινον µὴ πλήκτην, ἀλλὰ ἐπιεικῆ ἄµαχον ἀφιλάργυρον,
3 4 τοῦ ἰδίου οἴκου καλῶς προϊστάµενον,
3 τέκνα* Top ἔχοντα ἐν ὑποταγῇ, µετὰ πάσης σεµνότητος

5 (εἰSit δέ τιςTop Sit τοῦEmb ἰδίου οἴκου Emb προστῆναι οὐκ οἶδεν, Sit

πῶς ἐκκλησίας θεοῦ ἐπιµελήσεται;),
3 6 µὴ νεόφυτον,



Page 31 Timothy 3:6 - 1 Timothy 4:10
4 ἵνα µὴ τυφωθεὶς

5 εἰς κρίµα ἐµπέσῃ τοῦSplit διαβόλου. Split

2 7 δεῖ δὲ καὶ µαρτυρίανEmb καλὴν Emb ἔχειν ἀπὸEmb Split τῶν ἔξωθεν, Emb Split

3 ἵνα µὴ εἰς ὀνειδισµὸν ἐµπέσῃ καὶSplit παγίδα τοῦ διαβόλου. Split

8 ∆ιακόνουςTop ὡσαύτως σεµνούς, µὴ διλόγους,
3 µὴ οἴνῳEmb πολλῷ Emb προσέχοντας, µὴ αἰσχροκερδεῖς,
3 9 ἔχοντας τὸ µυστήριον τῆς πίστεως ἐν καθαρᾷEmb συνειδήσει.

10 καὶTop+ οὗτοι Top+ δὲ δοκιµαζέσθωσαν πρῶτον,
2 εἶτα διακονείτωσαν

3 ἀνέγκλητοι ὄντες.
11 γυναῖκαςTop ὡσαύτως σεµνάς, µὴ διαβόλους, νηφαλίους,

3 πιστὰς ἐν πᾶσιν.
12 διάκονοιTop ἔστωσαν µιᾶςEmb γυναικὸς Emb ἄνδρες,

3 τέκνων καλῶς προϊστάµενοι καὶSplit τῶν ἰδίων οἴκων. Split

13 οἱTop γὰρ καλῶςTop διακονήσαντες Top βαθµὸν ἑαυτοῖς καλὸνSplit περιποιοῦνται
3 καὶSplit πολλὴν παρρησίαν ἐν πίστει τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Split

2 14 ΤαῦτάTop+ σοι γράφω
3 ἐλπίζων ἐλθεῖν πρὸς σὲ ἐν τάχει·

15 ἐὰνSit δὲ βραδύνω,Sit

3 ἵνα εἰδῇς
4 πῶς δεῖ ἐνEmb οἴκῳ θεοῦ Emb ἀναστρέφεσθαι,

5 ἥτις ἐστὶν ἐκκλησία θεοῦ ζῶντος, στῦλοςApp καὶ ἑδραίωµα τῆς
ἀληθείας. App

16 καὶ ὁµολογουµένως µέγα ἐστὶν τὸ τῆςEmb εὐσεβείας Emb µυστήριον·
Ὃς ἐφανερώθη ἐν σαρκί,

2 ἐδικαιώθη ἐν πνεύµατι,
2 ὤφθη ἀγγέλοις,
2 ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν,
2 ἐπιστεύθη ἐν κόσµῳ,
2 ἀνελήµφθη ἐν δόξῃ.

4 ΤὸTop δὲ πνεῦµαTop ῥητῶς λέγει
ὅτι ἐνSit ὑστέροιςEmb καιροῖς Sit ἀποστήσονταί τινες τῆς πίστεως

3 προσέχοντες πνεύµασιν πλάνοις καὶ διδασκαλίαις δαιµονίων,
3 2 ἐν ὑποκρίσει ψευδολόγων,
3 κεκαυστηριασµένων τὴν ἰδίαν συνείδησιν,
3 3 κωλυόντων γαµεῖν,
3 ἀπέχεσθαι βρωµάτων,

4 ἃ ὁTop θεὸς Top ἔκτισεν εἰς µετάληµψιν µετὰ εὐχαριστίας
5 τοῖς πιστοῖς καὶ ἐπεγνωκόσι τὴν ἀλήθειαν.

3 4 ὅτι πᾶν κτίσµα θεοῦ καλὸν
3 καὶ οὐδὲνConstit ἀπόβλητον

4 µετὰ εὐχαριστίας λαµβανόµενον·
2 5 ἁγιάζεται γὰρ διὰ λόγου θεοῦ καὶ ἐντεύξεως.

6 ΤαῦταTop+ ὑποτιθέµενος τοῖς ἀδελφοῖς
καλὸς ἔσῃ διάκονοςSplit Χριστοῦ Ἰησοῦ, Split

3 ἐντρεφόµενος τοῖς λόγοις τῆς πίστεως
4 καὶ τῆς καλῆς διδασκαλίας ᾗ παρηκολούθηκας·

7 τοὺς δὲ βεβήλους καὶ γραώδεις µύθους παραιτοῦ.
2 γύµναζε δὲ σεαυτὸν πρὸς εὐσέβειαν·

8 ἡTop γὰρ σωµατικὴTop γυµνασία Top πρὸς ὀλίγον ἐστὶν ὠφέλιµος,
ἡTop δὲ εὐσέβειαTop πρὸςEmb πάντα Emb ὠφέλιµός ἐστιν

3 ἐπαγγελίαν ἔχουσα ζωῆςSplit τῆς νῦν καὶ τῆς µελλούσης. Split

9 πιστὸς ὁ λόγος καὶSplit πάσηςEmb ἀποδοχῆς Emb ἄξιος· Split

10 εἰς* Sit τοῦτο * Sit γὰρ κοπιῶµεν καὶ ἀγωνιζόµεθα,
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3 ὅτι ἠλπίκαµεν ἐπὶ θεῷ ζῶντι,
3 ὅς ἐστιν σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων µάλισταApp πιστῶν. App

2 11 Παράγγελλε ταῦταTh+

2 καὶ δίδασκε.
12 µηδείςConstit σουTopGen τῆς* Emb νεότητος Emb καταφρονείτω, *

ἀλλὰ τύπος γίνου τῶνSplit πιστῶν Split ἐν λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ,
3 ἐν ἀγάπῃ, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ.

13 ἕωςSit ἔρχοµαι Sit

2 πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει, τῇ παρακλήσει, τῇ διδασκαλίᾳ.
2 14 µὴ ἀµέλει τοῦ ἐν* σοὶ * χαρίσµατος,

3 ὃ ἐδόθη σοι διὰ προφητείας
4 µετὰ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου.

15 ταῦταTh+ µελέτα,
ἐνTh+ τούτοις Th+ ἴσθι,

3 ἵνα σουTop TopGen ἡ προκοπὴ Top φανερὰ ᾖ πᾶσιν.Split

2 16 ἔπεχε σεαυτῷ καὶ τῇ διδασκαλίᾳ,
2 ἐπίµενε αὐτοῖς·
τοῦτο* Th+ γὰρ ποιῶν *

καὶ σεαυτὸν σώσεις καὶSplit τοὺς ἀκούοντάς σου. Split

5 ΠρεσβυτέρῳTop µὴ ἐπιπλήξῃς
2 ἀλλὰ παρακάλει ὡς πατέρα,

3 νεωτέρουςTop ὡς ἀδελφούς,
3 2 πρεσβυτέραςTop ὡς µητέρας,
3 νεωτέραςTop ὡς ἀδελφὰς ἐν πάσῃ ἁγνείᾳ.

3 ΧήραςTop τίµα τὰς ὄντωςEmb χήρας.
4 εἰSit δέ τιςTop Sit χήρα Top τέκναEmb ἢ ἔκγονα Emb ἔχει, Sit

2 µανθανέτωσαν πρῶτον
3 τὸν ἴδιον οἶκον εὐσεβεῖν
3 καὶ ἀµοιβὰς ἀποδιδόναι τοῖς προγόνοις·

τοῦτοTop+ γάρ ἐστιν ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.
5 ἡTop δὲ ὄντωςEmb Top χήρα καὶ µεµονωµένη Top

2 ἤλπικεν ἐπὶ θεὸν
2 καὶ προσµένει ταῖς δεήσεσιν καὶ ταῖς προσευχαῖς νυκτὸς καὶ ἡµέρας,

6 ἡTop δὲ σπαταλῶσαEmb Top ζῶσα Top τέθνηκεν.
7 καὶ ταῦτα παράγγελλε,

3 ἵνα ἀνεπίληµπτοι ὦσιν.
8 εἰSit δέ τιςTop Sit τῶν* Emb ἰδίων

3 καὶ µάλιστα οἰκείων Emb οὐ προνοεῖ, * Sit

τὴν πίστιν ἤρνηται
2 καὶ ἔστιν ἀπίστουEmb χείρων.

9 ΧήραTop καταλεγέσθω
3 µὴ ἔλαττον ἐτῶν ἑξήκοντα γεγονυῖα,
3 ἑνὸςEmb ἀνδρὸς γυνή,
3 10 ἐνCata ἔργοις καλοῖς Cata µαρτυρουµένη,

4 εἰCataRef ἐτεκνοτρόφησεν,
4 εἰ ἐξενοδόχησεν,
4 εἰ ἁγίων* Emb πόδας ἔνιψεν, *

4 εἰ θλιβοµένοις ἐπήρκεσεν,
4 εἰ παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ ἐπηκολούθησεν. CataRef

11 νεωτέραςEmb Top δὲ χήραςTop παραιτοῦ·
ὅτανSit γὰρ καταστρηνιάσωσινSit τοῦ Χριστοῦ, Sit

γαµεῖν θέλουσιν
3 12 ἔχουσαι κρίµα

4 ὅτι τὴν πρώτην πίστιν ἠθέτησαν·
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13 ἅµαSit δὲ καὶ ἀργαὶ µανθάνουσιν

3 περιερχόµεναι τὰς οἰκίας,
3 οὐ µόνον δὲ ἀργαὶ
3 ἀλλὰ καὶ φλύαροι καὶ περίεργοι,

4 λαλοῦσαι τὰ µὴ δέοντα.
14 βούλοµαι οὖν νεωτέρας

3 γαµεῖν, τεκνογονεῖν, οἰκοδεσποτεῖν,
3 µηδεµίαν ἀφορµὴν διδόναι τῷ ἀντικειµένῳ λοιδορίας χάριν·

15 ἤδη γάρ τινες ἐξετράπησαν ὀπίσω τοῦ Σατανᾶ.
16 εἴSit τιςTop πιστὴ Top ἔχει χήρας, Sit

2 ἐπαρκείτω αὐταῖς
2 καὶ µὴ βαρείσθω ἡ ἐκκλησία,

3 ἵνα ταῖς ὄντωςEmb χήραις ἐπαρκέσῃ.
17 ΟἱTop καλῶςEmb προεστῶτες Emb πρεσβύτεροι Top διπλῆς τιµῆς ἀξιούσθωσαν,

3 µάλισταR-Dis οἱ κοπιῶντες ἐν λόγῳ καὶ διδασκαλίᾳ. R-Dis

2 18 λέγει γὰρ ἡ γραφή,
Βοῦν ἀλοῶντα οὐ φιµώσεις,
καί,
Ἄξιος ὁ ἐργάτης τοῦSplit µισθοῦ αὐτοῦ. Split

19 κατὰ* Top πρεσβυτέρου Top κατηγορίαν µὴ παραδέχου, * 

3 ἐκτὸς εἰ µὴ ἐπὶ δύο ἢ τριῶν µαρτύρων.
20 τοὺςTop ἁµαρτάνοντας Top ἐνώπιον πάντων ἔλεγχε,

3 ἵνα καὶTop οἱ λοιποὶ Top φόβον ἔχωσιν.
2 21 ∆ιαµαρτύροµαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ καὶ τῶν ἐκλεκτῶν ἀγγέλων,

3 ἵνα ταῦταTop+ φυλάξῃς χωρὶς προκρίµατος,
4 µηδὲνConstit ποιῶν κατὰ πρόσκλισιν.

22 ΧεῖραςTop ταχέως µηδενὶConstit ἐπιτίθει
2 µηδὲ κοινώνει ἁµαρτίαις ἀλλοτρίαις·
σεαυτὸνTop ἁγνὸν τήρει.

2 23 Μηκέτι ὑδροπότει,
ἀλλὰ οἴνῳ ὀλίγῳ χρῶ διὰ τὸν στόµαχον

3 καὶ τὰς πυκνάςEmb σου ἀσθενείας.
24 ΤινῶνTop Top+ ἀνθρώπων Top+ αἱ ἁµαρτίαι Top πρόδηλοί εἰσιν

3 προάγουσαι εἰς κρίσιν,
τισὶνTop δὲ καὶ ἐπακολουθοῦσιν·

25 ὡσαύτως καὶ τὰ ἔργα τὰ καλὰ πρόδηλα,
καὶ τὰTop ἄλλωςEmb ἔχοντα Top κρυβῆναι οὐ δύνανται.

6 ὍσοιTop εἰσὶν ὑπὸ ζυγὸν δοῦλοι, Top

τοὺςTop ἰδίους δεσπότας Top πάσηςEmb τιµῆς Emb ἀξίους ἡγείσθωσαν,
3 ἵνα µὴ τὸ ὄνοµα τοῦ θεοῦ καὶ ἡ διδασκαλία βλασφηµῆται.

2 οἱTop δὲ πιστοὺςEmb Top ἔχοντες δεσπότας Top µὴ καταφρονείτωσαν,
3 ὅτι ἀδελφοί εἰσιν,

ἀλλὰ µᾶλλον δουλευέτωσαν,
3 ὅτι πιστοί εἰσιν καὶSplit ἀγαπητοὶ Split

4 οἱR-Dis τῆςEmb εὐεργεσίας Emb ἀντιλαµβανόµενοι. R-Dis

Ταῦτα* δίδασκε καὶ παρακάλει. *

3 εἴSit τιςTop ἑτεροδιδασκαλεῖ
καὶ µὴ προσέρχεται ὑγιαίνουσινEmb λόγοις

3 τοῖς τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
3 καὶ τῇ κατ’Emb εὐσέβειαν Emb διδασκαλίᾳ, Sit

2 4 τετύφωται,
3 µηδὲνConstit ἐπιστάµενος,
3 ἀλλὰ νοσῶν περὶ ζητήσεις καὶ λογοµαχίας,
3 ἐξ ὧν γίνεται φθόνος ἔρις βλασφηµίαι,
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4 ὑπόνοιαι πονηραί, 5 διαπαρατριβαὶ

3 διεφθαρµένων ἀνθρώπων τὸν νοῦν
3 καὶ ἀπεστερηµένων τῆς ἀληθείας,
3 νοµιζόντων

4 πορισµὸν εἶναι τὴν εὐσέβειαν.
2 6 ἔστιν δὲ πορισµὸς µέγας ἡ εὐσέβεια µετὰ αὐταρκείας·

7 οὐδὲνConstit γὰρ εἰσηνέγκαµεν εἰς τὸν κόσµον,
ὅτι οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι δυνάµεθα·
8 ἔχοντες δὲ διατροφὰς καὶ σκεπάσµατα,

τούτοις* Th+ ἀρκεσθησόµεθα. *

9 οἱTop δὲ βουλόµενοιTop πλουτεῖν Top ἐµπίπτουσιν εἰς πειρασµὸν καὶ παγίδα
3 καὶ ἐπιθυµίας πολλὰς ἀνοήτους καὶ βλαβεράς,
3 αἵτινες βυθίζουσιν τοὺς ἀνθρώπους εἰς ὄλεθρον καὶ ἀπώλειαν.

10 ῥίζα γὰρ πάντων τῶν κακῶν ἐστιν ἡ φιλαργυρία,
ἧς τινεςTop ὀρεγόµενοι

2 ἀπεπλανήθησαν ἀπὸ τῆς πίστεως
2 καὶ ἑαυτοὺς περιέπειραν ὀδύναις πολλαῖς.

11 ΣὺTop δέ, ὦ ἄνθρωπε θεοῦ, ταῦταTh+ φεῦγε·
2 δίωκε δὲ δικαιοσύνην εὐσέβειαν πίστιν, ἀγάπην ὑποµονὴν πραϋπαθίαν.
2 12 ἀγωνίζου τὸν καλὸνEmb ἀγῶνα τῆς πίστεως,
2 ἐπιλαβοῦ τῆς αἰωνίουEmb ζωῆς,

3 εἰς ἣν ἐκλήθης
3 καὶ ὡµολόγησας τὴν καλὴνEmb ὁµολογίαν ἐνώπιον πολλῶνEmb µαρτύρων.

2 13 παραγγέλλω [σοι] ἐνώπιον τοῦ θεοῦ τοῦ ζῳογονοῦντος τὰ πάντα
4 καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ
4 τοῦ µαρτυρήσαντος ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου τὴνEmb καλὴν ὁµολογίαν, Emb

3 14 τηρῆσαί σε τὴν ἐντολὴν ἄσπιλον ἀνεπίληµπτον
4 µέχρι τῆς ἐπιφανείας τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,

2 15 ἣν καιροῖς ἰδίοις δείξει ὁ µακάριοςEmb καὶ µόνος Emb δυνάστης,
3 ὁApp βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων καὶ κύριος τῶν κυριευόντων, App

3 16 ὁApp µόνοςEmb ἔχων ἀθανασίαν,
4 φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον,Split App

3 ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων
3 οὐδὲ ἰδεῖν δύναται·
3 ᾧ τιµὴ καὶ κράτος αἰώνιον, ἀµήν.

17 ΤοῖςTop πλουσίοις ἐν τῷ νῦνEmb αἰῶνι Top παράγγελλε
3 µὴ ὑψηλοφρονεῖν
3 µηδὲ ἠλπικέναι ἐπὶ πλούτουEmb ἀδηλότητι

4 ἀλλ’ ἐπὶ θεῷ
5 τῷApp παρέχοντι ἡµῖν πάντα πλουσίως εἰς ἀπόλαυσιν, App

3 18 ἀγαθοεργεῖν,
3 πλουτεῖν ἐν ἔργοις καλοῖς,
3 εὐµεταδότους εἶναι, κοινωνικούς,

4 19 ἀποθησαυρίζοντας ἑαυτοῖς θεµέλιον καλὸν εἰς τὸ µέλλον,
5 ἵνα ἐπιλάβωνται τῆς ὄντωςEmb ζωῆς.

20 Ὦ Τιµόθεε, τὴν* παραθήκην φύλαξον *

3 ἐκτρεπόµενος τὰς βεβήλουςEmb κενοφωνίας
5 καὶ ἀντιθέσεις τῆς ψευδωνύµουEmb γνώσεως,

4 21 ἥν τινεςTop ἐπαγγελλόµενοι
5 περὶ τὴν πίστιν ἠστόχησαν.

Ἡ χάρις µεθ’ ὑµῶν.
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2 Timothy

Πρὸς Τιµόθεον β́

1 Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήµατος θεοῦ
4 κατ’ ἐπαγγελίαν ζωῆς τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ

3 2 Τιµοθέῳ ἀγαπητῷ τέκνῳ,
χάρις ἔλεος εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡµῶν.
3 ΧάρινIncorp ἔχω τῷ θεῷ,

4 ᾧ λατρεύω ἀπὸ προγόνων ἐν καθαρᾷEmb συνειδήσει,
3 ὡς ἀδιάλειπτον ἔχω τὴν περὶ σοῦ µνείαν

4 ἐν ταῖς δεήσεσίν µου νυκτὸς καὶ ἡµέρας,
3 4 ἐπιποθῶν

4 σε ἰδεῖν,
3 µεµνηµένος σουTopGen τῶν δακρύων,

4 ἵνα χαρᾶς πληρωθῶ,
3 5 ὑπόµνησινIncorp λαβὼν τῆς ἐν σοὶ ἀνυποκρίτουEmb πίστεως,

4 ἥτις ἐνῴκησεν πρῶτον ἐν τῇ µάµµῃ σου Λωΐδι
5 καὶ τῇ µητρί σου Εὐνίκῃ,

3 πέπεισµαι δὲ
4 ὅτι καὶ ἐν σοί.

6 δι’ ἣν αἰτίαν ἀναµιµνῄσκω σε
3 ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισµα τοῦ θεοῦ,

4 ὅ ἐστιν ἐν σοὶ διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν µου.
2 7 οὐ γὰρ ἔδωκεν ἡµῖν ὁ θεὸς πνεῦµα δειλίας

3 ἀλλὰ δυνάµεως καὶ ἀγάπης καὶ σωφρονισµοῦ.
2 8 µὴ οὖν ἐπαισχυνθῇς τὸ µαρτύριον τοῦ κυρίου ἡµῶν

3 µηδὲ ἐµὲ τὸνApp δέσµιον αὐτοῦ, App

2 ἀλλὰ συγκακοπάθησον τῷ εὐαγγελίῳ κατὰ δύναµιν θεοῦ,
3 9 τοῦ σώσαντος ἡµᾶς καὶ καλέσαντος κλήσει ἁγίᾳ,

4 οὐ κατὰ τὰ ἔργα ἡµῶν
4 ἀλλὰ κατὰ ἰδίαν πρόθεσιν καὶ χάριν,

5 τὴν δοθεῖσαν ἡµῖν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ πρὸ χρόνων αἰωνίων,
3 10 φανερωθεῖσαν δὲ νῦν

5 διὰ τῆς ἐπιφανείας τοῦ σωτῆρος ἡµῶν Χριστοῦ Ἰησοῦ,
4 καταργήσαντος µὲν τὸν θάνατον
4 φωτίσαντος δὲ ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν διὰ τοῦ εὐαγγελίου

2 11 εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ κῆρυξ καὶ ἀπόστολος καὶ διδάσκαλος,
12 δι’ ἣν αἰτίαν καὶ ταῦτα πάσχω·

2 ἀλλ’ οὐκ ἐπαισχύνοµαι,
2 οἶδα γὰρ ᾧ πεπίστευκα
2 καὶ πέπεισµαι

3 ὅτι δυνατός ἐστιν
4 τὴν παραθήκην µου φυλάξαι εἰς ἐκείνην τὴν ἡµέραν.

13 ὑποτύπωσιν ἔχε ὑγιαινόντωνEmb Split λόγων Split

3 ὧν παρ’* Top ἐµοῦ * Top ἤκουσας ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ
4 τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ·

14 τὴν καλὴνEmb παραθήκην φύλαξον
3 διὰ πνεύµατος ἁγίου τοῦ ἐνοικοῦντος ἐν ἡµῖν.

2 15 Οἶδας τοῦτο,Cata

3 ὅτι ἀπεστράφησάν µε πάντες οἱ ἐν τῇ Ἀσίᾳ,
4 ὧν ἐστιν Φύγελος καὶ Ἑρµογένης.

2 16 δῴη ἔλεος ὁ κύριος τῷ ὈνησιφόρουEmb οἴκῳ,
3 ὅτι πολλάκις µε ἀνέψυξεν
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3 καὶ τὴν ἅλυσίν µου οὐκ ἐπαισχύνθη,

17 ἀλλὰ γενόµενος ἐν Ῥώµῃ
σπουδαίως ἐζήτησέν µε

2 καὶ εὗρεν·
2 18 δῴη αὐτῷ ὁ κύριος

3 εὑρεῖν ἔλεος παρὰ κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡµέρᾳ.
καὶ ὅσα ἐνEmb Ἐφέσῳ Emb διηκόνησεν, βέλτιον σὺ γινώσκεις.

2 ΣὺTop οὖν, τέκνον µου, ἐνδυναµοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,
2 καὶ ἃL-Dis ἤκουσας παρ’ ἐµοῦ διὰ πολλῶν µαρτύρων, L-Dis

ταῦταTop+ παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις,
οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται

3 καὶ ἑτέρους διδάξαι.
2 3 συγκακοπάθησον ὡς καλὸς στρατιώτης Χριστοῦ Ἰησοῦ.

4 οὐδεὶςConstit στρατευόµενος Constit

2 ἐµπλέκεται ταῖς τοῦEmb βίου Emb πραγµατείαις,
3 ἵνα τῷ* στρατολογήσαντι ἀρέσῃ. *

5 ἐὰνSit δὲ καὶSit ἀθλῇ τις, Sit

2 οὐ στεφανοῦται
3 ἐὰν µὴ νοµίµως ἀθλήσῃ.

6 τὸνTop κοπιῶντα γεωργὸν Top δεῖ πρῶτονEmb τῶν καρπῶν µεταλαµβάνειν.
2 7 νόει ὃ λέγω·
2 δώσει γάρ σοι ὁ κύριος σύνεσιν ἐν πᾶσιν.
2 8 Μνηµόνευε Ἰησοῦν Χριστὸν

3 ἐγηγερµένον ἐκ νεκρῶν, ἐκ σπέρµατος ∆αυίδ,
4 κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν µου,

2 9 ἐν ᾧ κακοπαθῶ µέχρι δεσµῶν ὡς κακοῦργος,
ἀλλὰ ὁTop λόγος τοῦ θεοῦ Top οὐ δέδεται·
10 διὰTh+ τοῦτο Th+ πάντα ὑποµένω διὰ τοὺς ἐκλεκτούς,

3 ἵνα καὶTop αὐτοὶ Top σωτηρίας τύχωσιν
4 τῆςSplit ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ Split µετὰ δόξης αἰωνίου.

11 πιστὸς ὁ λόγος·
εἰSit γὰρ συναπεθάνοµεν,Sit

2 καὶ συζήσοµεν·
12 εἰSit ὑποµένοµεν, Sit

2 καὶ συµβασιλεύσοµεν·
εἰSit ἀρνησόµεθα, Sit

κἀκεῖνοςTop ἀρνήσεται ἡµᾶς·
13 εἰSit ἀπιστοῦµεν, Sit

ἐκεῖνοςTop πιστὸς µένει,
ἀρνήσασθαι γὰρ ἑαυτὸν οὐ δύναται.
14 ΤαῦταTh+ ὑποµίµνῃσκε

3 διαµαρτυρόµενος ἐνώπιον τοῦ θεοῦ
4 µὴ λογοµαχεῖν, ἐπ’Emb οὐδὲν Emb χρήσιµον,

5 ἐπὶ καταστροφῇ τῶν ἀκουόντων.
2 15 σπούδασον

3 σεαυτὸνTop δόκιµον παραστῆσαι τῷ θεῷ, ἐργάτηνR-Dis ἀνεπαίσχυντον, R-Dis

4 ὀρθοτοµοῦντα τὸν λόγον τῆς ἀληθείας.
16 τὰς δὲ βεβήλουςEmb κενοφωνίας περιΐστασο·
ἐπὶ πλεῖον γὰρ προκόψουσιν ἀσεβείας
17 καὶ ὁTop λόγος αὐτῶν Top ὡςEmb γάγγραινα Emb νοµὴν ἕξει.

2 ὧν ἐστιν Ὑµέναιος καὶ Φίλητος,
18 οἵτινες περὶ τὴν ἀλήθειαν ἠστόχησαν,

3 λέγοντες
4 [τὴν]Top ἀνάστασιν Top ἤδη γεγονέναι,
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2 καὶ ἀνατρέπουσιν τήν τινωνEmb πίστιν.

19 ὁTop µέντοι στερεὸςTop θεµέλιος τοῦ θεοῦ Top ἕστηκεν,
3 ἔχων τὴνCata σφραγῖδα ταύτην· Cata

2 Ἔγνω κύριος τοὺς ὄντας αὐτοῦ,
2 καί,
2 Ἀποστήτω ἀπὸ ἀδικίας πᾶςTh+ ὁ ὀνοµάζων τὸ ὄνοµα κυρίου. Th+

20 ἘνSit µεγάλῃ Sit δὲ οἰκίᾳSit οὐκ ἔστιν µόνον σκεύη χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ
3 ἀλλὰ καὶ ξύλινα καὶ ὀστράκινα,

καὶ ἃTop µὲν εἰς τιµὴν
ἃTop δὲ εἰς ἀτιµίαν·

21 ἐὰνSit οὖν τιςTop Sit ἐκκαθάρῃ ἑαυτὸν ἀπὸTh+ τούτων, Sit Th+

2 ἔσται σκεῦος εἰς τιµήν,
3 ἡγιασµένον, εὔχρηστον τῷ δεσπότῃ,
3 εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἡτοιµασµένον.

22 τὰς δὲ νεωτερικὰςEmb ἐπιθυµίας φεῦγε,
2 δίωκε δὲ δικαιοσύνην πίστιν ἀγάπην εἰρήνην

3 µετὰ τῶν ἐπικαλουµένων τὸν κύριον ἐκ καθαρᾶςEmb καρδίας.
23 τὰς δὲ µωρὰςEmb καὶ ἀπαιδεύτους Emb ζητήσεις παραιτοῦ,

3 εἰδὼς
4 ὅτι γεννῶσιν µάχας·

24 δοῦλονTop δὲ κυρίουTop οὐ δεῖ µάχεσθαι
3 ἀλλὰ ἤπιονEmb εἶναι πρὸς πάντας,

4 διδακτικόν, ἀνεξίκακον,
4 25 ἐν πραΰτητι παιδεύοντα τοὺς ἀντιδιατιθεµένους,

5 µήποτε δώῃ αὐτοῖς ὁ θεὸς µετάνοιαν
6 εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας

5 26 καὶ ἀνανήψωσιν
7 ἐκ τῆς τοῦEmb διαβόλου Emb παγίδος,

6 ἐζωγρηµένοι ὑπ’ αὐτοῦ εἰς τὸ ἐκείνου θέληµα.

3 ΤοῦτοCata δὲ γίνωσκε,
ὅτι ἐνSit ἐσχάταις ἡµέραις Sit ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί·

2 2 ἔσονται γὰρ οἱ ἄνθρωποι φίλαυτοι φιλάργυροι ἀλαζόνες ὑπερήφανοι
3 βλάσφηµοι, γονεῦσινEmb ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι ἀνόσιοι
3 3 ἄστοργοι ἄσπονδοι διάβολοι ἀκρατεῖς
3 ἀνήµεροι ἀφιλάγαθοι 4 προδόται προπετεῖς
3 τετυφωµένοι, φιλήδονοι µᾶλλον ἢ φιλόθεοι,
3 5 ἔχοντες µόρφωσιν εὐσεβείας
3 τὴν δὲ δύναµιν αὐτῆς ἠρνηµένοι·

καὶ τούτουςTh+ ἀποτρέπου.
6 ἐκSit Th+ τούτων Sit Th+ γάρ εἰσιν οἱ ἐνδύνοντες εἰς τὰς οἰκίας

3 καὶ αἰχµαλωτίζοντες γυναικάρια
4 σεσωρευµένα ἁµαρτίαις,
4 ἀγόµενα ἐπιθυµίαις ποικίλαις,
4 7 πάντοτε µανθάνοντα
4 καὶ µηδέποτε εἰςEmb ἐπίγνωσιν ἀληθείας Emb ἐλθεῖν δυνάµενα.

8 ὃνL-Dis τρόπον L-Dis δὲ ἸάννηςEmb L-Dis καὶ Ἰαµβρῆς Emb ἀντέστησαν Μωϋσεῖ, L-Dis

οὕτωςSit Th+ καὶ οὗτοι ἀνθίστανται τῇ ἀληθείᾳ,
3 ἄνθρωποι κατεφθαρµένοι τὸν νοῦν,
3 ἀδόκιµοι περὶ τὴν πίστιν.

2 9 ἀλλ’ οὐ προκόψουσιν ἐπὶ πλεῖον·
ἡTop γὰρ ἄνοιαTop αὐτῶν Top ἔκδηλος ἔσται πᾶσιν,Split

3 ὡς καὶ ἡ ἐκείνων ἐγένετο.
10 ΣὺTop δὲ παρηκολούθησάς µουTopGen τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ,

3 τῇ προθέσει, τῇ πίστει, τῇ µακροθυµίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑποµονῇ,
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3 11 τοῖς διωγµοῖς, τοῖς παθήµασιν,

4 οἷά µοιTop ἐγένετο ἐν Ἀντιοχείᾳ, ἐν Ἰκονίῳ, ἐν Λύστροις,
3 οἵους διωγµοὺς ὑπήνεγκα

καὶ ἐκ πάντων µε ἐρρύσατο ὁ κύριος.
12 καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶςEmb ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται.
13 πονηροὶTop δὲ ἄνθρωποιTop καὶ γόητες Top προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον

3 πλανῶντες καὶ πλανώµενοι.
14 σὺTop δὲ µένε ἐν οἷς ἔµαθες καὶ ἐπιστώθης,

3 εἰδὼς
4 παρὰ τίνων ἔµαθες,
4 15 καὶ ὅτι ἀπὸSit βρέφους Sit [τὰ] ἱερὰEmb γράµµατα οἶδας,

5 τὰR-Dis δυνάµενά
6 σεTop σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. R-Dis

16 πᾶσαTop γραφὴ Top θεόπνευστος καὶ ὠφέλιµος πρὸς διδασκαλίαν,
3 πρὸς ἐλεγµόν, πρὸς ἐπανόρθωσιν, πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ,

4 17 ἵνα ἄρτιος ᾖ ὁ τοῦEmb θεοῦ Emb ἄνθρωπος,
5 πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐξηρτισµένος.

2 4 ∆ιαµαρτύροµαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ
4 τοῦApp µέλλοντος κρίνειν ζῶντας καὶ νεκρούς,
4 καὶ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ· App

2 2 κήρυξον τὸν λόγον,
2 ἐπίστηθι εὐκαίρως ἀκαίρως,
2 ἔλεγξον, ἐπιτίµησον, παρακάλεσον, ἐν πάσῃ µακροθυµίᾳ καὶ διδαχῇ.
2 3 ἔσται γὰρ καιρὸς

3 ὅτε τῆς ὑγιαινούσηςEmb διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται
ἀλλὰ κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυµίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσιν διδασκάλους

3 κνηθόµενοι τὴν ἀκοὴν
4 καὶ ἀπὸ µὲν τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν,
ἐπὶ δὲ τοὺς µύθους ἐκτραπήσονται.
5 σὺTop δὲ νῆφε ἐν πᾶσιν,

2 κακοπάθησον,
ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ,Split

τὴν* διακονίαν σου πληροφόρησον. *

6 ἘγὼTop γὰρ ἤδη σπένδοµαι,
καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἀναλύσεώς µου ἐφέστηκεν.
7 τὸν καλὸνEmb ἀγῶνα ἠγώνισµαι,
τὸν δρόµον τετέλεκα,
τὴν πίστιν τετήρηκα·
8 λοιπὸνSit ἀπόκειταί µοι ὁ τῆςEmb δικαιοσύνης Emb στέφανος,

2 ὃν ἀποδώσει µοι ὁ κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡµέρᾳ, ὁR-Dis δίκαιος κριτής, R-Dis

3 οὐ µόνον δὲ ἐµοὶ
3 ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ.

2 9 Σπούδασον ἐλθεῖν πρός µε ταχέως·
10 ∆ηµᾶςTop γάρ µε ἐγκατέλιπεν

3 ἀγαπήσας τὸν νῦνEmb αἰῶνα
2 καὶ ἐπορεύθη εἰς Θεσσαλονίκην,

3 ΚρήσκηςTop εἰς Γαλατίαν,
3 ΤίτοςTop εἰς ∆αλµατίαν·

11 Λουκᾶς* Top ἐστιν µόνος µετ’ ἐµοῦ.
Μᾶρκον ἀναλαβὼν

2 ἄγε µετὰ σεαυτοῦ,
2 ἔστιν γάρ µοι εὔχρηστος εἰς διακονίαν.

12 Τύχικον* δὲ ἀπέστειλα εἰς Ἔφεσον.
13 τὸν φαιλόνην ὃν ἀπέλιπον ἐν Τρῳάδι παρὰ Κάρπῳ ἐρχόµενος φέρε,
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3 καὶSplit τὰ βιβλία µάλιστα τὰς µεµβράνας. Split

14 ἈλέξανδροςTop ὁ χαλκεὺς Top πολλά µοι κακὰSplit ἐνεδείξατο·
2 ἀποδώσει αὐτῷ ὁ κύριος κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ·
2 15 ὃν καὶ σὺ φυλάσσου,
λίαν γὰρ ἀντέστη τοῖς ἡµετέροις λόγοις.
16 ἘνSit τῇ πρώτῃ µου ἀπολογίᾳ Sit οὐδείςConstit µοι παρεγένετο,
ἀλλὰ πάντες µε ἐγκατέλιπον·
µὴ αὐτοῖς λογισθείη·
17 ὁ δὲ κύριός µοι παρέστη

2 καὶ ἐνεδυνάµωσέν µε,
3 ἵνα δι’Top ἐµοῦ Top τὸ κήρυγµα πληροφορηθῇ
3 καὶ ἀκούσωσιν πάντα τὰ ἔθνη,

2 καὶ ἐρρύσθην ἐκ στόµατος λέοντος.
2 18 ῥύσεταί µε ὁ κύριος ἀπὸ παντὸς ἔργου πονηροῦ
2 καὶ σώσει εἰς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ τὴν ἐπουράνιον·
2 ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀµήν.
2 19 Ἄσπασαι Πρίσκαν καὶ Ἀκύλαν καὶ τὸν ὈνησιφόρουEmb οἶκον.

20 ἜραστοςTop ἔµεινεν ἐν Κορίνθῳ,
ΤρόφιµονTop δὲ ἀπέλιπον ἐν Μιλήτῳ ἀσθενοῦντα.

2 21 Σπούδασον
3 πρὸ χειµῶνος ἐλθεῖν.

2 Ἀσπάζεταί σε Εὔβουλος καὶ Πούδης καὶ Λίνος καὶ Κλαυδία
3 καὶ οἱ ἀδελφοὶ πάντες.Emb

22 ὉTop κύριος Top µετὰ τοῦ πνεύµατός σου.
ἡTop χάρις Top µεθ’ ὑµῶν.


