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вони на вчи лися не бо го хуль ст -
ву вати. 

 
Мо лит ва за влади та всіх лю дей 

 2   Отже, перш за все благаю 
звер шувати прохання1, мо лит виå, 
кло по тання, подяки за всіх лю -
дей, 

2   за ца рів і всіх, хто при владі, 
щоб нам про во дити життя ти хе 
й спо кійне в уся кому бла го чес ті 
та пошані2. 

3   Бо це добре й приємне пе#  
ред лицем Спа си теля нашого 
Бо га, 

4   Який хо че, щоб усі лю ди бу -
ли спасенні та прийшли до пі -
знаåння Iстини. 

5   Бо Один Бог, Один і Пред -
ставник3 Бога й людей — Лю ди -
на Христос Iсус, 

6   Який віддав Самоåго Себеå на 
ви куп  за всіх, — та ке свідчення 
свого часу; 

7   для чогоå я був по став лений 
про по відни ком і апо с то лом — 
істину го во рюå у Хри с ті, не об -
манюю, — учи те лем язичників у 
ві рі та іс ти ні. 

 
Про пове дінку чолові åків і дружин 

 
8   Отже, бажаю, щоб чоловіåки 

мо   ли лися на вся кому місці, здій -
маю чи чисті4 ру ки без гні ву та 
сум ні ву. 

9   Так само й дружини, у скром-
но му5 вбранніå, із благо при стой -
ні стю6 і розсудливістю7, прик ра -
ша ли б себе ні запле те ним во -
лоссям8, ні зо ло том, ні перли -
нами, ні роз кіш ним9 убран ням, 

10   а до б ри ми діла ми, як по -

чтобы они на учи лись не бо го -
хуль ст во вать. 

 
Мо лит ва за власти и всех лю дей 

 2 Итак, преж де все го умоляю 
со вер шать про ше ния1, мо лит вы, 
хода тайства, благодарения за 
всех лю дей, 

2   за ца рей и всех, кто у вла с ти, 
чтобы нам про во дить жизнь ти -
хую и спо койную во вся ком бла -
го че с тии и уважении2. 

3   Ибо это хо ро шо и угод но 
пред лицом Спа си те ля на шего 
Бо га, 

4   Ко то рый хо чет, что бы все лю -
ди были спас ены и пришли к по -
зна нию Ис ти ны. 

5   Ибо Один Бог, Один и Пред-
ставитель3 Бо га и людей — Че ло -
век Хри с тос Ии сус, 

6   пре дав ший Самого å Се бя в 
иску п ле ние за всех, — та ко во сви   -
де тель ст во своего вре мени; 

7   для че го я был по став лен про -
 по вед ни ком и апо с то лом — ис -
ти ну го во рю во Хри с те, не лгу, — 
учи те лем языч ни ков в вере и ис -
 ти не. 

 
 О по ве де нии му жей и жё н 

 
8   Итак, же лаю, что бы му жья 

мо ли лись во вся ком ме с те, воз -
де вая чистые 4 ру ки без гне ва и 
сом не ния. 

9   Так  же и жё ны, в скромном5 

оде я  нии, с благопристойностью6 
и благоразумием7, ук ра ша ли бы 
се бя ни за плетёнными во лоса -
ми8, ни зо ло том, ни жем чу гом, 
ни рос кош ным9 оде я ни ем, 

10   а до б ры ми де ла ми, как по -

ПЕРШЕ ПОСЛАННЯ ДО ТИМОФIЯ

2:1(1) *X0F4H (дGеєсіс) – прохання, благання, моління. 
2:2(2) Fg:<`J0H (семнGотєс) – вшанування, повага, 
пошана, достоїнство; серйозність, чистота, благо -
честя, стри маність, скромність. 
2:5(3) :gF\J0H (месіåтєс) – представник, повірений, 
упов но важений, посередник. 
2:8(4) ÓF4@H (хGосіос) – благочестивий, чистий, святий. 
2:9(5) i`F:4@H (кGосміос) – скромний, по мір ний, 
поряд ний, невибагливий, стриманий. 

2:9(6) "Æ*fH (айдGос) – скромність, соромливість, 
благо  пристойність; бла го  го віння, повага. 
2:9(7) FTnk@Fb<0 (софросGюнє) – розсудливість, 
роз  важ ли вість, помірність, стриманість, статеч ність, 
цнот  ливість*, здо   ровий глузд, строга моральніс ть. 
2:9(8) B8X(:" (плGегма) – заплетене волосся, коса, 
за чіс ка (вишу кана, витончена, ви ті юва та). 
2:9(9) B@8LJg8ZH (політелGєс) – дорогий, дорого -
цінний, роз  кіш ний, який потре бує вели ких ви  трат. 

Розділи 1, 2

3:6;  2Тим 
2:17–18; 4:14. 

 
 
 
 
 
 
Розділ 2 
 
1    Флп 4:6. 
 
 
 
 
2    Єзд 6:10; 

Єр29:7; Рим 
13:1. 

 
 
 
 
3    Лк 1:47; 

Рим 12:2;  
2Тим 1:9;   
Тит 1:3. 

 
4   Iс 45:22; 

Єзк 18:23; Iн 
3:17; 17:3; 
2Пет 3:9; 
1Тим 4:10; 
Тит 2:11; Євр 
10:26.  

5  Iов 9:33; 
Iн 17:3; 1Кор 
8:6; Гал 3:20; 
Євр9:15; 
12:24.  

6   Мт 20:28; 
Мр10:45;   
Тит 2:14.  

7   Рим 
11:13;  Гал 
1:15–16; Еф 
3:7–8; 1Тим 
1:11;  2Тим 
1:11. 

 
 
 

 
 
 
8    Пс133:2; 

Мр11:25;  Лк 
23:34; Iн4:21. 

 
 
 
 
9   1Пет 3:3– 
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10   1Пет 3:4; 


