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2 Tesaloniceni 3:3
3. Credincios este Domnul: El vă va întări şi vă va păzi de cel rău.
4. Cu privire la voi, avem încredere în Domnul că faceţi şi veţi face ce vă poruncim.
5. Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu şi spre răbdarea lui 
Hristos!
6. În Numele Domnului nostru Isus Hristos, vă poruncim, fraţilor, să vă depărtaţi de 
orice frate, care trăieşte în neorînduială, şi nu după învăţăturile, pe cari le-aţi primit 
de la noi.
7. Voi înşivă ştiţi ce trebuie să faceţi ca să ne urmaţi; căci noi n-am trăit în 
neorânduială, între voi.
8. N-am mâncat de pomană pânea nimănui; ci, lucr  â  nd şi ostenindu-ne, am muncit zi 
şi noapte, ca să nu fim povară nimănui dintre voi.
9. Nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm în noi înşine o pildă 
vrednică de urmat.
10. Căci, când eram la voi, vă spuneam lămurit: „Cine nu vrea să lucreze, nici să nu 
mănânce.”
11. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, ci se ţin 
de nimicuri.
12. Îndemnăm pe oamenii aceştia şi-i sfătuim, în Domnul nostru Isus Hristos, să-şi 
măn  â  nce p  â  nea lucr  â  nd în linişte.

1 Timotei 4:9.Iată un cuvânt adevărat şi cu totul vrednic de primit!
10. Noi muncim, în adevăr, şi ne luptăm, pentrucă ne-am pus nădejdea în Dumnezeul 
cel viu, care este Mântuitorul tuturor oamenilor, şi mai ales al celor credincioşi.
11. Porunceşte, şi învaţă aceste lucruri.
12. Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire,
în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie.
13. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare, şi la învăţătura pe care o dai 
altora.
14. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ţi-a fost dat prin proorocie, cu de 
către ceata presbiterilor (Sau: bătrâni.).
15. Pune-ţi pe inimă aceste lucruri, îndeletniceşte-te în totul cu ele, pentru ca 
înaintarea ta să fie văzută de toţi.
16. Fii cu luare aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii, pe care o dai altora: 
stăruieşte în aceste lucruri, căci dacă vei face aşa, te vei mântui pe tine însuţi şi pe cei
ce te ascultă.

2 Timotei 2:6
6. Plugarul trebue să muncească înainte ca să str  â  ngă rodurile.
7. Înţelege ce-ţi spun; Domnul îţi va da pricepere în toate lucrurile.
8. Adu-ţi aminte de Domnul Isus Hristos, din sămânţa lui David, înviat din morţi, 
după Evanghelia mea,


