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11Dari Paulus, rasul* Kristus Yesus,
yang menjadi rasul karena kehendak

Allah. Allah mengutus aku untuk mem-
beritakan janji tentang hidup dalam Kris-
tus Yesus.

2Kepada Timotius, anakku terkasih.
Semoga Allah Bapa dan Kristus Yesus
Tuhan kita memberikan berkat, rahmat,
dan damai sejahtera kepadamu.

Ucapan Syukur dan Penghiburan
3Aku selalu mengingatmu dalam

doaku siang dan malam. Aku bersyukur
kepada Allah yang aku sembah seperti
yang dilakukan oleh nenek moyangku,
bahwa yang kuyakini adalah benar. 4Aku
mengingat bahwa engkau menangis
karena aku. Aku sangat ingin melihatmu
supaya aku dapat benar-benar bersuka-
cita. 5Aku ingat imanmu yang benar.
Iman yang seperti itu, pertama-tama
telah dimiliki oleh nenekmu Lois dan
ibumu Eunike. Aku tahu bahwa engkau
juga memiliki iman yang sama. 6Itulah se-
babnya, aku mau mengingatkan engkau
supaya menggunakan pemberian Allah
kepadamu. Ia memberikannya ketika aku
menumpangkan tanganku atasmu. 7Roh*

yang telah diberikan Allah kepada kita
tidak membuat kita takut. Dialah sumber
kuasa, kasih, dan penguasaan diri.

8Jadi, jangan malu menyaksikan ten-
tang Tuhan kita dan jangan malu karena
aku. Aku dipenjarakan demi Tuhan,
tetapi ikutlah menderita bersamaku demi
Kabar Baik.* Allah memberikan kekuatan
kepada kita untuk melakukannya.

9Allah telah menyelamatkan kita dan
menjadikan kita umat-Nya yang kudus.*

Hal itu terjadi bukan karena perbuatan
kita. Allah melakukan itu sebab Dia
menghendakinya dan karena anugerah-

a1:12 Hari itu  Hari Kristus akan datang untuk
menghakimi semua orang dan membawa
orang-orang yang percaya untuk hidup
bersama Dia.

Nya. Anugerah telah diberikan kepada
kita melalui Kristus Yesus sebelum per-
mulaan zaman, 10tetapi sekarang telah
dinyatakan kepada kita dengan keda-
tangan Kristus Yesus, Juruselamat kita.
Ia telah membinasakan kematian dan
menunjukkan kepada kita jalan menuju
hidup melalui Kabar Baik.

11Aku telah dipilih untuk memberita-
kan Kabar Baik, menjadi pemberita,
rasul,* dan guru. 12Sekarang aku mende-
rita karena aku memberitakan Kabar
Baik, tetapi aku tidak malu. Aku menge-
nal Dia, yang pada-Nya aku percaya. Aku
yakin bahwa Ia mampu menjaga yang di-
percayakan kepadaku sampai Hari itu.a

13Taatilah ajaran yang benar, yang
engkau dengar dari aku. Taatilah itu
dengan iman dan kasih yang ada dalam
Kristus Yesus. Ajaran itu adalah contoh
yang menunjukkan kepadamu yang
harus kauajarkan. 14Jagalah kebenaran
yang sudah diberikan kepadamu dengan
pertolongan Roh Kudus* yang hidup di
dalam kita.

15Engkau tahu bahwa setiap orang di
daerah Asia telah meninggalkan aku.
Bahkan Figelus dan Hermogenes pun
telah meninggalkan aku. 16Aku berdoa
agar Tuhan menunjukkan rahmat-Nya
kepada keluarga Onesiforus. Ia telah
sering menghibur aku dan dia tidak
malu karena aku di dalam penjara.
17Sebaliknya, ketika ia tiba di Roma, ia
terus mencari aku sampai menemukan
aku. 18Aku berdoa agar Tuhan mengizin-
kan Onesiforus menerima rahmat dari
Tuhan pada Hari itu. Engkau tahu
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betapa banyaknya aku telah ditolongnya
di Efesus.

Tentara Kristus Yesus yang Setia

21Timotius, engkau seperti anakku
sendiri. Tetaplah kuat di dalam anu-

gerah yang kita miliki dalam Kristus
Yesus. 2Engkau telah mendengar yang
kuajarkan. Banyak orang lain yang men-
dengarkan hal itu juga. Berikan ajaran
itu kepada orang-orang yang dapat kau-
percayai sehingga mereka juga bisa
mengajarkannya kepada orang lain.
3Turutlah menderita dengan kami se-
perti tentara Kristus yang baik. 4Seorang
tentara ingin menyenangkan komandan-
nya, ia tidak menggunakan waktunya
untuk melakukan yang dilakukan orang
lain. 5Seorang pelari yang ikut dalam
pertandingan tidak akan menerima mah-
kota jika tidak bertanding sesuai dengan
peraturan yang berlaku. 6Petani yang be-
kerja keras haruslah menjadi orang per-
tama yang menerima hasil panen yang
ditanamnya. 7Pikirkanlah yang kukata-
kan ini. Tuhan akan memberikan ke-
mampuan kepadamu untuk mengerti
tentang semua hal itu.

8Ingatlah Yesus Kristus yang dibang-
kitkan dari kematian. Ia berasal dari ke-
luarga Daud.* Itulah Kabar Baik* yang
kuberitakan kepada orang. 9Dan aku
menderita sebab memberitakan Kabar
Baik. Bahkan aku diikat dengan rantai
seperti orang yang benar-benar melaku-
kan kesalahan, tetapi firman Allah tidak
terbelenggu. 10Jadi, aku menerima
semua penderitaan itu dengan sabar.
Aku melakukannya untuk menolong
semua orang yang telah dipilih Allah.
Aku menerima penderitaan itu supaya
mereka dapat menerima keselamatan
yang ada dalam Kristus Yesus disertai
dengan kemuliaan yang kekal.

11Perkataan ini adalah benar,

“Jika kita mati bersama Yesus, kita
juga akan hidup bersama Dia.

12 Jika kita menjalani penderitaan
dengan setia, kita juga akan
memerintah bersama Dia. a2:19  Dikutip dari Bil. 16:5.

Jika kita menyangkal-Nya, Ia juga
akan menyangkal kita.

13 Jika kita tidak setia, Ia tetap setia,
sebab Ia tidak dapat menyangkal

diri-Nya sendiri.”

Pekerja yang Diakui
14Tetaplah mengingatkan hal itu

kepada orang. Ingatkanlah mereka di ha-
dapan Allah agar tidak bertengkar ten-
tang kata-kata. Pertengkaran seperti itu
tidak akan menolong siapa pun, malahan
akan membinasakan orang yang mende-
ngarnya. 15Lakukan sebaik mungkin
yang dapat engkau lakukan untuk meng-
hadirkan dirimu di hadapan Allah se-
perti yang layak diterima-Nya. Jadilah
pekerja yang tidak malu akan pekerjaan-
nya, yaitu pekerja yang menggunakan
ajaran yang benar dengan cara yang
benar.

16Jauhkanlah dirimu dari orang yang
membicarakan yang tidak berguna, yang
bukan berasal dari Allah. Mereka yang
terlibat dalam pembicaraan semacam itu
akan membawa dirinya semakin menen-
tang Allah. 17Ajaran mereka akan me-
nyebar seperti penyakit yang mematikan
masuk ke dalam tubuh. Himeneus dan
Filetus adalah orang yang seperti itu.
18Mereka telah meninggalkan ajaran
yang benar dan mengajarkan bahwa ke-
bangkitan* semua orang mati sudah ter-
jadi. Dan mereka membinasakan iman
beberapa orang.

19Dasar Allah yang kuat tidak ber-
ubah. Perkataan ini tertulis di atas dasar
itu, “Tuhan mengenal orang yang men-
jadi milik-Nya.”a Juga perkataan ini ter-
tulis di atasnya, “Setiap orang yang me-
ngatakan bahwa ia percaya kepada
Tuhan, harus berhenti melakukan yang
salah.”

20Di rumah yang besar terdapat
benda-benda yang tidak hanya terbuat
dari emas dan perak, tetapi ada juga
yang dari kayu dan tanah liat. Beberapa
benda adalah untuk keperluan khusus,
yang la in  untuk keper luan biasa .
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a2:21 kudus  Orang yang kudus adalah murni
dan hanya menjadi milik Allah.

21Tuhan mau memakai engkau untuk
tujuan khusus, jadi bersihkanlah dirimu
dari segala yang jahat, engkau akan men-
jadi kudus,a dan Tuhan dapat memakai
engkau. Engkau akan siap untuk mela-
kukan setiap pekerjaan yang baik.

22Jauhkanlah dirimu dari nafsu orang
muda. Berusahalah dengan gigih untuk
hidup benar dan mempunyai iman,
kasih, dan damai sejahtera. Lakukan hal
itu bersama orang yang mempunyai hati
yang murni dan percaya kepada Tuhan.
23Jauhkanlah dirimu dari perdebatan
yang bodoh dan yang tidak berguna
sebab engkau telah mengetahui, bahwa
hal itu akan menimbulkan pertengkaran.
24Selaku hamba Tuhan, janganlah ber-
tengkar. Baik-baiklah terhadap setiap
orang. Hendaklah engkau menjadi se-
orang guru yang baik, sabar, 25mengajar
dengan lemah-lembut kapada orang yang
suka melawan. Semoga Allah memberi
kesempatan bagi mereka untuk bertobat
sehingga mereka dapat menerima kebe-
naran. 26Dengan demikian, mereka
sadar kembali dan dapat lepas dari pe-
rangkap iblis yang telah menawan
mereka untuk melakukan keinginannya.

Hari-hari Terakhir

31Ingatlah hal ini. Banyak kesulitan
akan terjadi pada hari-hari terakhir.

2Pada hari-hari terakhir orang akan me-
ngasihi dirinya sendiri, tamak akan
uang, pembual, sombong, pemfitnah,
tidak patuh terhadap orang tua, tidak
tahu berterima kasih, tidak peduli ter-
hadap agama, 3tidak mengasihi orang
lain, tidak mau mengampuni, memfit-
nah orang, tidak dapat menguasai diri-
nya, garang, membenci yang baik, 4ber-
balik melawan teman-temannya, mela-
kukan yang bodoh tanpa berpikir
panjang, angkuh, suka akan kesenangan
dunia. Mereka tidak mengasihi Allah.
5Mereka seakan-akan melayani Allah,
tetapi cara hidup mereka menunjukkan,
bahwa mereka tidak sungguh-sungguh

b3:8 Yanes dan Yambres  Kemungkinan mereka
adalah ahli-ahli sihir yang melawan Musa di
pengadilan Firaun. Lih. Kel. 7:11–12, 22.

melayani-Nya. Jauhkanlah dirimu dari
mereka itu.

6Beberapa dari mereka masuk ke
rumah-rumah dan menjerat perempuan
yang lemah pendiriannya, yang hidup-
nya penuh dengan dosa — perempuan
yang dibawa ke dalam dosa oleh semua
hal yang diinginkannya. 7Mereka selalu
berusaha untuk belajar, tetapi tidak
pernah dapat mengerti  kebenaran
dengan sempurna. 8Sama seperti Yanes
dan Yambresb yang melawan Musa,*

mereka melawan iman yang benar sebab
pikiran mereka sudah menjadi kacau.
Mereka gagal dalam mengikuti iman.
9Mereka tidak akan pernah berhasil
dalam pekerjaannya. Semua orang akan
tahu kebodohan mereka, sama seperti
yang terjadi pada Yanes dan Yambres.

Petunjuk Terakhir
10Engkau tahu semua tentang aku,

yang kuajarkan, caraku hidup, tujuan hi-
dupku, imanku, kesabaranku, dan ka-
sihku. Engkau tahu bahwa aku tidak
pernah berhenti berusaha. 11Engkau
tahu tentang semua aniaya dan penderi-
taan yang terjadi padaku di Antiokhia,
Ikonium, dan Listra, tempat-tempatku
mengalami aniaya, tetapi Tuhan menye-
lamatkan aku dari semua masalah itu.
12Semua orang yang mau hidup mela-
yani Allah, dalam Kristus Yesus, akan di-
aniaya. 13Orang jahat dan penipu akan
terus menjadi semakin jahat. Mereka
akan menyesatkan orang lain, tetapi
mereka sendiri juga sesat.

14Engkau harus tetap mengikuti
ajaran yang telah kaupelajari. Engkau
tahu bahwa ajaran itu benar. Engkau
tahu bahwa engkau dapat yakin terha-
dap orang yang mengajarkannya kepa-
damu. 15Engkau telah mengenal Kitab
Suci* sejak engkau masih anak-anak.
Kitab Suci dapat membuat engkau bijak-
sana yang membawa engkau kepada ke-
selamatan melalui iman dalam Kristus
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Yesus. 16Semua Kitab Suci diberikan
oleh Allah, berguna untuk mengajar dan
menunjukkan kepada orang yang salah
dalam hidupnya. Berguna untuk mem-
perbaiki kesalahan dan mengajarkan
cara hidup dengan benar. 17Dengan
menggunakan Kitab Suci, hamba Allah
akan siap sedia dan mempunyai semua
yang diperlukannya dalam melakukan
setiap pekerjaan yang baik.

41Di hadapan Allah dan Kristus Yesus
aku memberi perintah kepadamu.

Kristus Yesus adalah yang akan mengha-
kimi semua orang - yang hidup dan yang
mati. Yesus akan melakukan itu bila Dia
datang kembali untuk memerintah
selaku Raja. Jadi, aku memberi perintah
kepadamu: 2Beritakanlah firman Allah!
Siap sedialah setiap saat. Beritahukan
kepada mereka yang harus dilakukan-
nya, tegurlah bila mereka salah, dan
berilah semangat kepada mereka. Laku-
kanlah itu dengan penuh kesabaran dan
dengan ajaran yang hati-hati.

3Waktunya akan datang, orang tidak
mau mendengarkan ajaran yang benar.
Mereka akan terus-menerus mengum-
pulkan guru-guru yang menyenangkan
hatinya, yang mengajarkan yang ingin
didengarkannya. 4Orang tidak mau lagi
mendengarkan kebenaran, dan mereka
memberikan perhatian terhadap cerita-
cerita dongeng. 5Tetapi kendalikanlah
dirimu setiap saat dan jangan takut
menghadapi penderitaan. Lakukan pe-
kerjaan pemberitaan Kabar Baik.* Jalan-
kan semua tugas seorang hamba Allah.

6Waktunya telah tiba bagiku untuk
menyerahkan hidupku sebagai persem-
bahan buat Allah. Tidak lama lagi aku
akan meninggalkan hidup ini. 7Aku
telah bertanding dengan baik dan sudah
menyelesaikan perlombaan. Aku tetap
setia. 8Sekarang sebuah mahkota kebe-
naran sedang menantikan aku. Tuhan
adalah hakim yang adil dan akan mem-
beri mahkota kepadaku pada Hari itu.
Ya, Ia akan memberikan mahkota bukan
hanya kepadaku, tetapi juga kepada
semua orang yang mau menanti-nanti-
kan kedatangan-Nya kembali.

a4:13 kitab-kitab yang terbuat dari kulit  Inilah
yang disebut “Perkamen.”

Petunjuk Pribadi
9Berusahalah datang kepadaku sece-

pat mungkin. 10Demas sangat mengasihi
dunia ini. Itulah sebabnya, ia meninggal-
kan aku dan pergi ke Tesalonika. Kres-
kes pergi ke Galatia dan Titus ke Dalma-
tia. 11Hanya Lukas yang masih tinggal
bersamaku. Ajaklah Markus bersamamu
bila engkau datang, ia dapat menolong
aku di sini. 12Aku telah mengutus Tikhi-
kus ke Efesus.

13Ketika aku di Troas, aku telah me-
ninggalkan pakaianku di rumah Karpus.
Jika engkau datang, tolong bawa pakaian
itu. Bawa juga kitab-kitabku, terutama
yang terbuat dari kulit.a

14Aleksander, tukang besi itu telah
melakukan banyak hal yang jahat terha-
dap aku. Tuhan akan menghukumnya
sesuai dengan perbuatannya. 15Engkau
harus waspada terhadap dia sebab ia
sangat menentang ajaran kita.

16Pertama kali aku membela diri di
pengadilan, tidak ada seorang pun yang
hadir untuk menolongku. Semuanya
sudah meninggalkan aku. Aku berdoa
agar Allah mengampuni mereka, 17tetapi
Tuhan tetap bersamaku. Ia memberi ke-
kuatan kepadaku sehingga aku dapat
memberitakan Kabar Baik* di mana-
mana. Allah mau supaya semua orang
yang bukan Yahudi mendengar Kabar
Baik, jadi aku telah diselamatkan dari
mulut singa. 18Tuhan akan menyelamat-
kan aku apabila ada orang yang berusaha
menyakiti aku. Tuhan akan membawa
aku dengan selamat ke dalam Kerajaan-
Nya di surga. Bagi Tuhanlah kemuliaan
selama-lamanya. Amin!*

Salam Terakhir
19Salam kepada Priskila dan Akwila

dan kepada  ke luarga  Ones i forus .
20Erastus telah tinggal di Korintus, dan
aku meninggalkan Trofimus di Miletus —
ia sedang sakit. 21Usahakanlah sedapat-
dapatnya datang kemari sebelum musim
dingin.
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Ebulus dan juga Pudes, Linus, Klau-
dia, dan semua saudara seiman mengi-
rim salam kepadamu.

22Semoga Tuhan selalu menyertai
rohmu. Semoga Allah memberikan
berkat kepadamu.
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