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11Dari Paulus, rasul* Kristus Yesus.
Aku telah menjadi rasul karena pe-

rintah dari Allah, Juruselamat kita dan
Kristus Yesus, pengharapan kita.

2Kepada Timotius. Engkau adalah
anakku yang sah di dalam iman. Semoga
Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita
memberikan anugerah, rahmat, dan
damai sejahtera kepadamu.

Melawan Ajaran Sesat
3Aku ingin supaya engkau tinggal di

Efesus. Aku telah meminta supaya
engkau melakukan itu, ketika aku pergi
ke Makedonia. Beberapa orang di Efesus
mengajarkan ajaran sesat. Tinggallah di
sana supaya engkau dapat meminta
mereka untuk tidak mengajarkan yang
salah. 4Katakan kepada mereka agar
jangan membuang-buang waktu dengan
cerita-cerita dongeng dan membuat
daftar nama-nama dari keluarga yang
tidak putus-putusnya. Itu hanya mem-
bawa perselisihan. Hal yang seperti itu
tidak membantu pekerjaan Allah. Peker-
jaan Allah dilakukan dengan iman.
5Tujuan dari perintah ini ialah agar
orang mempunyai kasih. Untuk memiliki
kasih, orang harus mempunyai hati yang
murni, melakukan yang benar, dan mem-
punyai iman yang sungguh-sungguh.

6Beberapa orang tidak lagi melakukan
itu. Dan sekarang mereka membicara-
kan yang tidak berguna. 7Mereka ingin
menjadi guru-guru Taurat, tetapi tidak
tahu apa yang dibicarakannya. Mereka
bahkan tidak yakin tentang yang dibica-
rakannya.

8Kita tahu bahwa hukum Taurat itu
baik jika digunakan dengan benar. 9Kita
juga tahu bahwa hukum Taurat tidak
dibuat untuk orang yang baik. Hukum

Taurat dibuat untuk orang yang menen-
tangnya agar menaatinya. Hukum Taurat
adalah untuk orang yang melawan Allah
dan yang berdosa, orang yang tidak
kudus dan tidak punya agama, yang
membunuh ayah dan ibunya, pembu-
nuh, 10yang melakukan percabulan, per-
cabulan sesama jenis, yang menjual
hamba, pendusta, saksi palsu, dan yang
melakukan yang berlawanan dengan ke-
benaran ajaran Allah. 11Ajaran itu
adalah bagian Kabar Baik* yang diberi-
kan Allah kepadaku untuk kuberitakan.
Kabar Baik yang mulia itu berasal dari
Allah yang terpuji.

Syukur atas Rahmat Allah
12Aku bersyukur kepada Kristus Yesus,

Tuhan kita sebab Dia yakin kepadaku dan
memberikan tugas kepadaku menjadi pe-
layan-Nya. Ia memberikan kekuatan ke-
padaku. 13Dahulu aku menghujat Kristus,
menganiaya-Nya, dan melakukan yang
menyakiti-Nya, tetapi Allah telah membe-
rikan belas kasihan-Nya kepadaku, sebab
aku tidak tahu yang telah kukerjakan.
Aku telah melakukan hal itu ketika aku
belum percaya. 14Anugerah Tuhan kita
telah diberikan sepenuhnya kepadaku.
Dan bersama anugerah itu datang iman
dan kasih yang ada dalam Kristus Yesus.

15Yang kukatakan ini benar dan
engkau harus menerimanya sepenuh-
nya: Kristus Yesus telah datang ke dunia
ini untuk menyelamatkan orang ber-
dosa. Di antaranya akulah orang yang
paling berdosa, 16tetapi kepadaku telah
diberikan rahmat, supaya di dalam aku
Kristus Yesus dapat menunjukkan,
bahwa Dia mempunyai kesabaran yang
tidak terbatas. Kristus telah menunjuk-
kan kesabaran-Nya terhadap aku yang
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paling berdosa ini, agar aku menjadi
contoh bagi orang yang ingin percaya
kepada-Nya dan mendapat hidup yang
kekal. 17Raja yang memerintah selama-
lamanya, yang tidak dapat binasa, dan
tidak dapat dilihat, satu-satunya ialah
Allah, bagi-Nyalah hormat dan kemu-
liaan selama-lamanya. Amin.*

18Timotius, anakku. Aku memberi pe-
rintah kepadamu, sesuai dengan yang
telah dinubuatkan tentang dirimu
dahulu. Aku menceritakan hal-hal ini
kepadamu supaya engkau dapat meng-
ikuti nubuat-nubuat* itu dan melakukan
perang iman yang baik. 19Tetaplah ber-
iman dan lakukanlah yang baik, yang
engkau ketahui. Beberapa orang tidak
melakukan hal itu sebab imannya telah
binasa. 20Itu telah terjadi atas Himeneus
dan Aleksander. Aku telah menyerahkan
mereka kepada setan supaya mereka be-
lajar untuk tidak menghujat Allah.

Peraturan untuk Laki-laki dan Perempuan

21Pertama, aku mengatakan kepa-
damu supaya berdoa kepada Allah

bagi semua orang. Mintalah kepada-Nya
semua yang diperlukan orang, dan ber-
syukurlah kepada-Nya. 2Engkau harus
berdoa untuk para raja dan semua orang
yang berkuasa. Berdoalah bagi para pe-
mimpin sehingga kita mendapat kete-
nangan dan hidup yang damai, hidup
yang penuh ibadat dan hormat kepada
Allah. 3Hal itu baik dan menyenangkan
Allah, Juruselamat kita.

4Allah mau agar semua orang selamat.
Dan Dia mau agar semua orang menge-
nal kebenaran. 5Hanya ada satu Allah.
Dan hanya ada satu jalan untuk sampai
kepada-Nya, yaitu melalui Yesus Kristus,
yang juga seorang manusia. 6Yesus mem-
berikan diri-Nya sendiri untuk memba-
yar dosa semua orang. Yesus adalah
bukti bahwa Allah menginginkan semua
orang selamat. Dan Dia datang pada saat
yang tepat. 7Itulah sebabnya, aku dipilih
untuk memberitakan Kabar, dipilih men-
jadi rasul.* Aku mengatakan yang benar,
aku tidak berdusta. Aku dipilih menjadi
guru untuk orang yang bukan Yahudi

a 2:14 Adam … iblis  Iblis telah menggoda
Hawa, dan Hawa telah membuat Adam
berdosa (Kej. 3:1–13). b 3:1 penatua  Secara
harfiah: “penilik.” Lih. “Penatua” di Daftar Kata.

agar mereka percaya dan tahu tentang
kebenaran.

8Aku ingin supaya di mana-mana pun
laki-laki tetap berdoa. Mereka mengang-
kat tangannya berdoa, yang berkenan
kepada Allah. Mereka bukan orang yang
suka marah dan berselisih.

9Aku juga ingin agar para perempuan
memakai pakaian yang layak. Mereka
hendaklah berpakaian yang sopan dan
sederhana,  t idak memakai  model
rambut yang aneh-aneh, atau emas, mu-
tiara, pakaian yang mahal untuk mem-
buat mereka cantik. 10Mereka harus
mempercantik dirinya dengan melaku-
kan yang baik. Orang yang menyatakan
diri mau menyembah Allah harus mem-
percantik dirinya dengan cara demikian.

11Seorang perempuan harus belajar
ketika mendengar dengan tenang dan
ketika bersedia taat sepenuhnya. 12Aku
tidak mengizinkan seorang perempuan
mengajar laki-laki dalam pertemuan
jemaat. Dan aku juga tidak mengizinkan-
nya mempunyai kuasa atas seorang laki-
laki. Ia harus tetap berdiam diri 13sebab
Adamlah yang diciptakan lebih dahulu,
baru Hawa. 14Juga, Adam bukanlah
orang yang ditipu oleh iblis.a Perempu-
anlah yang ditipu dan berbuat dosa,
15tetapi mereka akan diselamatkan
dengan melahirkan anak. Mereka akan
diselamatkan jika mereka tetap di dalam
iman, kasih, kekudusan, dan hidup
dalam penguasaan diri.

Pemimpin dalam Jemaat

31Apa yang kukatakan ini adalah
benar: Jika ada orang yang berusaha

untuk menjadi penatua,b mereka meng-
inginkan pekerjaan yang baik. 2Seorang
pemimpin harus cukup baik sehingga
orang tidak dapat mencelanya. Ia hanya
mempunyai satu orang istri. Seorang pe-
natua harus dapat menguasai diri dan bi-
jaksana. Ia harus dihormati orang lain. Ia
harus bersedia menolong orang dengan
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a3:11 perempuan  Dalam bahasa Yunani dapat
juga diartikan dengan perempuan selaku
pelayan khusus atau istri dari pelayan khusus.

menerimanya di rumahnya. Ia harus
mampu mengajar. 3Ia bukan peminum,
bukan pemarah, tetapi peramah dan
penuh kedamaian, bukan cinta uang. 4Ia
haruslah seorang pemimpin yang baik
dalam keluarganya, anak-anaknya taat
dengan penuh hormat kepadanya. 5Jika
orang tidak tahu cara memimpin dalam
keluarganya sendiri, ia tidak dapat me-
mimpin jemaat Allah.

6Seorang pemimpin janganlah seorang
yang baru bertobat sebab hal itu mung-
kin dapat membuatnya menjadi sombong
dan dia akan dihakimi dengan cara yang
sama seperti iblis dihakimi. 7Seorang pe-
mimpin juga harus dihormati oleh orang
yang bukan anggota-angota jemaat se-
hingga ia tidak akan dicela oleh orang
lain dan terjebak dalam perangkap iblis.

Petugas di Jemaat
8Sama juga dengan orang yang mela-

yani sebagai pelayan khusus* harus ter-
hormat, dapat dipercaya dalam ucapan-
nya, tidak pemabuk, tidak serakah.
9Mereka harus mengikuti iman yang di-
tunjukkan Allah kepada kita dan selalu
melakukan yang baik yang diketahuinya.
10Engkau harus menguji mereka terlebih
dahulu. Jika engkau tidak menemukan
kesalahan, barulah mereka dapat mela-
yani sebagai pelayan khusus.

11Demikian juga dengan perempuan,a

mereka juga harus terhormat. Mereka se-
harusnya tidak mengatakan yang jahat
tentang orang lain. Mereka harus mampu
menguasai diri dan menjadi perempuan
yang dapat dipercaya dalam segala hal.

12Laki-laki yang melayani sebagai pe-
layan khusus di jemaat, hanya boleh
mempunyai satu istri. Mereka haruslah
seorang yang dapat mengurus anak-anak
dan keluarganya sendiri dengan baik.
13Orang yang melayani dengan baik
selaku pelayan khusus, akan menerima
tempat yang terhormat untuk dirinya
sendiri. Dan mereka yakin akan iman-
nya dalam Kristus Yesus.

b3:16 Kristus  Secara harfiah: “Dia.”

Rahasia Hidup
14Aku berharap untuk datang kepa-

damu segera, tetapi aku menulis hal-hal
ini untukmu sekarang. 15Jadi, jika aku
tidak dapat datang segera, engkau dapat
mengetahui cara orang harus hidup
selaku keluarga Allah. Keluarga itu
adalah gereja Allah yang hidup, yang
mendukung, dan dasar kebenaran.
16Tidak diragukan lagi, rahasia ibadat
kita sangat besar:

Kristusb ditunjukkan kepada kita
dalam bentuk manusia;

Roh* membuktikan bahwa Dia benar;
Ia telah dilihat oleh para malaikat.
Kabar Baik* tentang Dia telah

diberitakan kepada bangsa-bangsa;
orang-orang di dunia ini telah

percaya kepada-Nya;
Ia telah diangkat ke surga dalam

kemuliaan.

Peringatan terhadap Guru-guru Palsu

41Roh Kudus* dengan jelas mengata-
kan bahwa pada waktu yang akan

datang beberapa orang akan tidak per-
caya lagi kepada iman yang benar.
Mereka akan menaati roh yang mengata-
kan kebohongan dan mereka akan
mengikuti ajaran iblis. 2Ajaran itu
datang melalui orang yang berdusta dan
menipu orang lain. Orang jahat tidak
dapat membedakan mana yang baik dan
yang jahat. Pengertiannya seperti telah
dibinasakan oleh besi panas. 3Mereka
berkata bahwa menikah itu salah.
Mereka juga mengatakan ada beberapa
makanan yang tidak boleh dimakan. Pa-
dahal Allahlah yang menjadikan ma-
kanan itu. Dan orang percaya yang tahu
tentang kebenaran dapat memakannya
dengan penuh syukur. 4Semua yang dija-
dikan Allah adalah baik. Tidak ada se-
suatu apa pun yang dijadikan-Nya yang
harus ditolak jika diterima dengan
ucapan syukur. 5Semua yang dijadikan-
Nya halal oleh firman Allah dan oleh
doa.
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a 4:14 menumpangkan tangan  Suatu tanda
menunjukkan bahwa telah diberikan kepada
Timotius suatu tugas khusus dari Allah.

Jadilah Hamba Yesus Kristus yang Baik
6Katakanlah hal ini kepada saudara-

saudara di sana. Hal ini akan menunjuk-
kan bahwa engkau adalah hamba Kristus
Yesus yang baik. Tunjukkanlah bahwa
engkau dikuatkan oleh kata-kata iman
dan ajaran yang baik yang telah engkau
ikuti. 7Orang menceritakan dongeng-do-
ngeng yang tidak sesuai dengan kebe-
naran Allah. Jangan ikuti cerita-cerita
itu, tetapi latihlah dirimu sendiri sung-
guh-sungguh melayani Allah. 8Latihan
secara jasmani hanya sedikit gunanya,
sedangkan ibadat sangat berguna dalam
segala hal. Ibadat membawa berkat bagi
hidup sekarang ini dan hidup yang akan
datang. 9Apa yang kukatakan adalah
benar dan engkau harus menerima sepe-
nuhnya. 10Kita menaruh pengharapan
kita kepada Allah yang hidup. Dialah Ju-
ruselamat semua orang, khususnya bagi
yang percaya kepada-Nya. Itulah alasan-
nya mengapa kita bekerja dan berjuang.

11Perintahkan dan ajarkanlah hal itu.
12Engkau masih muda, tapi jangan biar-
kan seorang pun memperlakukanmu
seolah-olah engkau tidak penting. Jadilah
contoh kepada orang-orang percaya, ba-
gaimana seharusnya mereka hidup. Tun-
jukkan kepada mereka dengan cara bica-
ramu, gaya hidupmu, dengan kasihmu,
dengan imanmu, dan dengan hidupmu
yang murni. 13Tetaplah membacakan
Kitab Suci* kepada orang, kuatkan
mereka, dan ajarlah mereka. Lakukan itu
sampai aku datang. 14Ingatlah menggu-
nakan karunia yang engkau miliki. Karu-
nia itu diberikan kepadamu melalui
nubuat* ketika para penatua* menum-
pangkan tangana atasmu. 15Tetaplah me-
lakukan itu, berikan hidupmu melakukan
pekerjaan-pekerjaan itu. Maka semua
orang akan melihat kemajuan pekerja-
anmu. 16Hati-hatilah dalam hidup dan
ajaranmu. Tetaplah hidup dan mengajar
dengan benar maka engkau akan menye-
lamatkan dirimu sendiri dan orang-orang
yang mendengarkan ajaranmu.

Cara Hidup Bersama Orang Lain

51Jangan berbicara dengan marah
kepada orang yang lebih tua, tetapi

berbicaralah seolah-olah dia ayahmu sen-
diri. Perlakukan orang yang lebih muda
seperti saudaramu. 2Perlakukan perem-
puan yang lebih tua seperti ibumu sen-
diri. Dan perlakukan perempuan yang
lebih muda seperti adik perempuanmu.
Perlakukanlah mereka dengan penuh
hormat selaku saudaramu perempuan.

3Hormatilah para janda yang benar-
benar sendirian. 4Tetapi jika seorang
janda mempunyai anak atau cucu,
mereka pertama-tama harus belajar mela-
yani Allah dengan memelihara keluarga-
nya sendiri, yaitu dengan menolong
orang tuanya. Dengan demikian, mereka
membalas kembali kepada orang tua atau
neneknya. Itulah yang berkenan bagi
Allah. 5Jika ada janda yang benar-benar
sendirian dan tidak ada yang menolong,
biarlah dia berharap kepada Allah, berdoa
setiap saat, siang dan malam untuk me-
minta pertolongan Allah. 6Tetapi janda
yang menggunakan hidupnya untuk me-
nyenangkan dirinya sendiri, sesungguh-
nya ia telah mati walaupun masih hidup.
7Katakan kepada orang-orang percaya di
sana untuk memperhatikan keluarganya
supaya tidak ada orang yang mengatakan,
bahwa mereka bersalah. 8Orang harus
menjaga semua keluarganya. Dan yang
terpenting, ia harus menjaga keluarga de-
katnya sendiri. Jika orang tidak melaku-
kan hal itu, berarti ia tidak menerima
iman yang benar. Mereka lebih buruk da-
ripada orang yang tidak percaya.

9Janda yang ditambahkan dalam
daftar yang ada padamu, harus seorang
yang berusia  tahun atau lebih. Ia
harus yang telah setia terhadap suami-
nya. 10Ia dikenal sebagai seorang yang
telah melakukan yang baik, misalnya
mengasuh anak, menerima tamu di ru-
mahnya, mencuci kaki umat Allah, me-
nolong orang yang sedang kesulitan, dan
menggunakan hidupnya untuk melaku-
kan semua pekerjaan yang baik.

11Tetapi jangan masukkan janda yang
lebih muda ke dalam daftar itu. Bila
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a 5:18  Dikutip dari Ul. 25:4. b 5:18  Dikutip
dari Luk. 10:7.

mereka menyerahkan hidupnya kepada
Kristus, mereka sering ditarik kembali
dari Kristus oleh keinginan jasmaninya
yang kuat. Kemudian mereka ingin me-
nikah lagi. 12Mereka akan dihukum
sebab perbuatan itu. Mereka salah sebab
tidak melakukan yang telah dijanjikan-
nya sebelumnya. 13Juga, para janda
muda mulai menghabiskan waktunya
dengan keluar-masuk rumah. Mereka
mulai membicarakan kejelekan orang
lain dan mencampuri urusan orang lain.
Mereka mengatakan yang seharusnya
tidak perlu dikatakannya. 14Jadi, aku
mau agar para janda muda menikah lagi,
mempunyai anak, dan mengurus rumah-
nya. Jika mereka melakukan itu, musuh
kita tidak punya alasan untuk mencela-
nya. 15Beberapa janda muda telah berba-
lik menjadi pengikut setan.

16Jika ada laki-laki atau perempuan
yang percaya mempunyai janda-janda
selaku anggota keluarga,  ia  harus
mengurusnya sendiri. Jemaat tidak perlu
repot mengurus mereka sehingga jemaat
dapat mengurus janda-janda lain yang
tidak mempunyai keluarga.

17Penatua-penatua* yang memimpin
jemaat dengan baik, pantaslah mene-
rima penghormatan dua kali lipat. Itu se-
harusnya dilaksanakan terutama buat pe-
natua-penatua yang dengan jerih payah
berkotbah dan mengajar. 18Sebab dalam
Kitab Suci* tertulis, “Jika seekor hewan
melakukan pekerjaan memisahkan
gandum, janganlah menutup mulutnya
makan gandum.”a Dan Kitab Suci juga
berkata, “Seorang pekerja patut menda-
pat upahnya.”b

19Jangan mendengarkan orang yang
menyalahkan seorang penatua. Engkau
harus mendengarkannya hanya jika ada
dua atau tiga orang yang dapat berkata
bahwa penatua itu memang salah.
20Katakan kepada orang yang masih me-
lakukan dosa bahwa mereka salah. Laku-
kan itu di depan semua jemaat. Dengan
cara itu, yang lain juga akan mendapat
peringatan. c 5:22 menumpangkan tangan  Suatu tanda

pemberian wewenang atau kuasa kepada
orang lain.

21Di hadapan Allah, dan Kristus
Yesus, dan para malaikat yang terpilih,
aku memerintahkan engkau untuk mela-
kukan itu. Tetapi jangan menghakimi
orang lain sebelum engkau tahu hal
yang sebenarnya. Dan lakukan hal yang
sama terhadap setiap orang.

22Berpikirlah dengan hati-hati sebe-
lum engkau menumpangkan tanganc

kepada orang yang engkau akan angkat
menjadi penatua. Jangan terlibat dalam
dosa yang diperbuat orang lain. Jagalah
dirimu tetap murni.

23Timotius, selama ini engkau hanya
minum air. Hentikanlah itu dan minum-
lah sedikit anggur. Itu akan membantu
perutmu agar tidak sering sakit.

24Dosa yang dilakukan beberapa orang
mudah terlihat. Dosanya menunjukkan
bahwa mereka akan dihakimi. Tetapi
dosa beberapa orang, baru akan tampak
kemudian. 25Hal itu sama seperti yang
baik yang dilakukan orang. Yang baik
yang dilakukan orang mudah terlihat.
Bahkan bila yang baik itu tidak mudah
kelihatan, tidak akan terus tersembunyi.

61Semua hamba harus menunjukkan
rasa hormat kepada tuannya. Jika

mereka melakukan itu, nama Allah dan
ajaran kita tidak akan tercela. 2Beberapa
hamba mempunyai tuan yang percaya.
Maka hamba dan tuannya adalah bersau-
dara dalam iman. Namun si hamba tidak
boleh menunjukkan sikap yang kurang
hormat. Para hamba harus melayani para
tuan yang percaya itu dengan lebih baik
lagi. Mengapa? Para hamba itu menolong
orang-orang percaya yang dikasihinya.

Ajaran Sesat dan Kekayaan yang Sejati
Engkau harus mengajarkan dan men-

ceritakan kepada semua orang untuk
melakukan hal ini. 3Beberapa orang
akan mengajarkan yang salah. Mereka
tidak setuju dengan ajaran yang benar
dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan
mereka tidak mau menerima ajaran yang
sesuai dengan cara yang benar untuk
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melayani Allah. 4Orang itu menjadi
bangga tentang yang diketahuinya,
tetapi mereka tidak mengerti apa-apa.
Penyakit mereka ialah suka memperde-
batkan dan bertengkar tentang kata-kata,
yang membawa kecemburuan, keri-
butan, penghinaan, dan kecurigaan atas
kejahatan. 5Mereka selalu mengadakan
kesusahan karena mereka mempunyai
pikiran yang kacau, yang kehilangan pe-
ngertian akan kebenaran. Mereka me-
ngira bahwa melayani Allah merupakan
suatu cara untuk menjadi kaya.

6Adalah benar bahwa melayani Allah
membuat orang menjadi sangat kaya jika
mereka telah merasa puas dengan yang
dimilikinya. 7Ketika kita datang ke
dunia, kita tidak membawa apa-apa. Dan
jika kita mati, kita tidak akan membawa
apa-apa ke luar. 8Jadi, jika kita mempu-
nyai makanan dan pakaian, kita akan
puas dengan itu. 9Orang yang ingin
kaya, akan tergoda dan terperangkap,
dan mulai menginginkan banyak hal
yang sia-sia yang akan menyakiti diri
sendiri. Hal itu merusak dan membina-
sakan orang. 10Mencintai uang adalah
akar dari segala kejahatan. Beberapa
orang telah meninggalkan ajaran yang
benar sebab mereka ingin terus mencari
uang dan akhirnya sangat menderita.

Hal-hal yang Harus Diingat
11Engkau milik Allah. Jauhkanlah

dirimu dari semua yang jahat. Berusaha-
lah hidup dengan benar, melayani Allah,
mempunyai iman, kasih, kesabaran, dan
kelemah-lembutan. 12Jagalah imanmu
seperti mengikuti suatu pertandingan.
Berusahalah dengan sekuat tenagamu
untuk memenangkan pertandingan itu.
Pastikanlah bahwa engkau menerima
hidup yang selama-lamanya. Engkau
telah dipanggil untuk menerimanya.
Dan engkau telah mengaku percaya
kepada Kristus, yang didengar banyak
orang. 13Di hadapan Allah, yang mem-
berikan hidup kepada segala sesuatu dan
di hadapan Kristus Yesus, yang memberi
pengakuan yang baik di hadapan Pontius

Pilatus,* aku mengatakan kepadamu:
14Lakukanlah perintah ini tanpa cacat
dan kesalahan hingga Tuhan kita Yesus
Kristus datang kembali. 15Allah akan
membuat itu terjadi pada saatnya. Allah
adalah Penguasa yang terpuji. Allah
adalah Raja dari segala raja dan Tuhan
dari segala tuan. 16Allahlah satu-satunya
yang tidak pernah mati. Allah hidup
dalam cahaya yang sangat terang se-
hingga tidak ada yang dapat mendekati-
Nya. Tidak ada yang pernah melihat-Nya
dan dapat melihat Allah. Hormat dan
kuasa bagi Allah untuk selama-lamanya.
Amin.*

17Berikan perintah ini kepada orang-
orang yang kaya dengan harta dunia. Ka-
takan kepada mereka supaya jangan
sombong. Katakanlah kepada mereka
untuk berharap kepada Allah, jangan
kepada uangnya. Uang tidak dapat diper-
caya, tetapi Allah mencukupkan semua
keperluan kita. Dia memberikan segala
sesuatu kepada kita yang dapat kita nik-
mati. 18Katakan kepada mereka untuk
melakukan yang baik. Katakan agar
mereka kaya dalam perbuatan-perbuatan
baik dan memberi dengan senang hati
dan siap untuk membagi-bagikan harta.
19Dengan melakukan itu, mereka akan
menabung harta untuk mereka sendiri
di surga. Harta itu akan menjadi dasar
yang kuat. Hidup mereka yang akan
datang dapat dibangun di atas harta itu.
Kemudian mereka dapat menerima
hidup yang sesungguhnya.

20Timotius, Allah telah mempercaya-
kan kepadamu banyak hal. Peliharalah
itu baik-baik. Jauhkanlah dirimu dari
orang yang mengatakan yang tidak ber-
guna, yang bukan dari Allah, dan dari
orang yang membantah kebenaran, yang
menggunakan sesuatu yang disebutnya
“pengetahuan”, tetapi sesungguhnya
bukan. 21Beberapa orang berkata bahwa
mereka mempunyai “pengetahuan” itu.
Mereka telah meninggalkan iman yang
benar.

Semoga Allah memberikan berkat ke-
padamu semuanya.
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