
Tit 1.5-9 - Îndrumătorii din adunare 

 

1. Comportamentul prezbiterului – „dacă este cineva fără prihană” 

2. Casa prezbiterului 

a. Relaţia cu soţia: „bărbat al unei singure neveste” 

b. Relaţia cu copiii:  

 i. Credincioşi: „având copiii credincioşi” 

 ii. Comportament exemplar:  

  - sfinţenie: „care să nu fie învinuiţi de destrăbălare” 

  - supunere: „sau neascultare” 

3. Caracterul prezbiterului 

a. Prezentare negativă: „căci episcopul, ca econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană, nu 

încăpăţânat, nici mânios, nici dedat la vin, nici bătăuş, nici lacom de câştig mârşav” 

b. Prezentare pozitivă: „ci să fie primitor de oaspeţi, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, 

înfrânat” 

4. Competenţa prezbiterului 

 a. Credincios Cuvântului: „să se ţină de Cuvântul adevărat care este potrivit cu învăţătura” 

 b. Capacitate comunicativă:  

i. Încurajare: „pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învăţătura sănătoasă” 

ii. Înfruntare: „şi să înfrunte pe potrivnici” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tit 1.10-16 - Împotrivitorii din adunare 

 

I. Respingerea lor: „să înfrunte pe potrivnici” 

II. Recunoaşterea lor:  

1. Descrierea generală: 

 a. Contextul: „În adevăr, mai ales printre cei tăiaţi împrejur” 

 b. Caracterul: „sunt mulţi nesupuşi, flecari şi amăgitori” 

 c. Contestarea: „cărora trebuie să li se astupe gura” 

 d. Corupţia:  

  i. Manifestarea: „ei buimăcesc familii întregi” 

  ii. Metoda: „învăţând pe oameni” 

  ii. Motivul: „pentru un câştig urât” 

2. Descriere particulară: 

A. Citarea: „Unul dintre ai lor, chiar proroc al lor, a zis: „cretanii sunt totdeauna nişte mincinoşi, nişte fiare 

rele, nişte pântece leneşe” 

B. Confirmarea: „mărturia aceasta este adevărată” 

C. Corectarea:  

a. Metoda corectării: „de aceea mustră-i asupru” 

b. Motivul corectării: 

i.  „ca să fie sănătoşi în credinţă” 

ii. „şi să nu se ţină de basme evreieşti şi de porunci date de oameni care se întorc de la 

adevăr” 

 c. Mesajul corectării: 

  i. Cei curaţi: „totul este curat pentru cei curaţi” 

  ii. Cei necuraţi: „dar pentru cei necuraţi şi necredincioşi” 

   (i) Părerea lor: „nimic nu este curat” 

   (ii) Păcătoşenia lor: „până şi mintea şi cugetul le sunt spurcate” 

   (iii) Religia lor:  

- pretenţia lor: „ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu” 



- purtarea lor: „dar cu faptele Îl tăgăduiesc” 

   (iv) Purtarea lor: „căci sunt o scârbă:” 

- „nesupuşi” 

- „şi netrebnici pentru orice faptă bună” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tit 2:1-15 – Învățătura sănătoasă 

I. CONȚINUTUL învățăturii sănătoase 

I. PURTAREA CREȘTINILOR 

1. Bărbaţii în vârstă: „Spune că cei bătrâni trebie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătaţi, sănătoşi în credinţă, în 

dragoste, în răbdare” (v.2) 

2. Femeile în vârstă (v.3) 

 a. Purtarea lor: „spune ca femeile în vârstă trebuie să aibă  o purtare cuviincioasă” 

  i. Vorbirea: „să nu fie nici clevetitoare” 

  ii. Vinul: „nici dedate la vin” 

 b. Poveţele lor: „să înveţe pe alţii” 

  i. Conţinutul general: „ce este bine” 

  ii. Contextul specific: „ca să înveţe pe femeile mai tinere” 

  iii. Conţinutul particular: „să...” 

3. Femeile tinere (v.4-5) 

 a. Iubirea 

  i. Prioritatea iubirii: „să-şi iubească bărbaţii” 

  ii. Precizia iubirii: „să-şi iubeascsă bărbaţii şi copiii” 

 b. Cumpătarea: „să fie cumpătate” 

 c. Curăţia: „cu viaţa curată” 

 d. Concentrarea: „să-şi vadă de treburile casei” 

 e. Compasiunea: „să fie bune” 

 f. Supuse: „supuse bărbaţilor lor” 

4. Tinerii (v.6-7) 

 a. Mesajul: „sfătuieşte, de asemenea, pe tineri să fie cumpătaţi” 

 b. Modelul: „şi dă-te pe tine însuţi pildă” 

  i. În vieţuire: „de fapte bune în toate privinţele” 

ii. În vorbire:  „iar în învăţătură, dă dovadă de curăţie, de vrednicie, de vorbire sănătoasă şi fără 

cusur” 

 c. Motivaţia (v.8b) 

i. Ruşinarea potrivnicului: „ca potrivnicul să rămână de ruşine”  

ii. Tăcerea potrivnicului: „şi să nu poată să spună nimic rău de noi” 



5. Robii (v.9-10) 

 a. Manifestarea purtării: „sfătuieşte pe robi” 

  i. Supunere: „să fie supuşi stăpânilor lor” 

  ii. „să le fie pe plac în toate lucrurile” 

  iii. „să nu le întoarcă vorba” 

  iv. Corectitudine: „să nu fure nimic” 

  v. Credincioşie: „ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârşită credincioşie” 

 b. Motivarea purtării: „ca să facă în totul cinste învăţăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru” 

 

II. PUTEREA CREȘTINILOR: „căci harul lui Dumnezeu” (v.11-15) 

1. Harul mântuieşte: „căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toţi oamenii a fost arătat” 

2. Harul mărturiseşte: „şi ne învaţă” 

 a. Tăgăduirea: „s-o rupem” 

i. Păgântatea: „cu păgântatea” 

ii. Poftele: „şi cu poftele lumeşti” 

 b. Trăirea: „şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie” 

3. Harul motivează:  

 a. Aşteptarea speranţei divine 

i. Speranța divină: „fericita noastră nădejde” 

  ii. Slava divină: „şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos” 

 b. Aprecierea sacrificiului divin (trei caracteristici) 

  i. Voluntar: „El S-a dat pe Sine însuşi” 

  ii. Particular: „pentru voi” 

  iii. Eficient (trei rezultate) 

1. Curăţare:  

a. Declarativă (iertare): „ca să ne răscumpere din orice fărădelege” 

b. Practică (eliberare): „şi să-Şi cureţe un norod” 

2. Comunitate: „un norod care să fie al Lui” 

3. Conduită:  



 a. Atitudinea: „plin de râvnă” 

 b. Acţiunile: „pentru fapte bune” 

 

II. COMUNCAREA învățăturii sănătoase 

1. Adresarea diversă: „spune lucrurile acestea, sfătuieşte şi mustră” 

2. Autoritatea deplină: „cu deplină putere” 

3. Acceptarea deschisă: „nimeni să nu te dispreţuiască” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tit 3:1-11 – Îndrumări specifice 

 

I. Reamintirea – v.1-7 

I. MANIFESTĂRILE mântuirii (două prezentări) 

1. Viața nouă: „Adu-le aminte să fie” 

a. Relația cu autoritățile: „supuşi stăpânirilor şi dregătorilor, să-i asculte, să fie gata să facă orice 

lucru bun” 

b. Relația cu aproapele: „să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătaţi, 

plini de blândeţe faţă de toţi oamenii.” 

2. Viața veche: „Căci şi noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciţi, robiţi de tot felul de pofte şi 

de plăceri, trăind în răutate şi în pizmă, vrednici să fim urâţi şi urându-ne unii pe alţii.” 

 

II. MOTIVAȚIA mântuirii 

1. Momentul mântuirii: „Dar, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi dragostea 

Lui de oameni” 

a. Bunătatea Lui: „când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru” 

b. Dragostea Lui: „şi dragostea Lui de oameni” 

2. Motivul mântuirii: „El ne-a mântuit” 

a. Prezentarea negativă: „nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire” 

b. Prezentarea pozitivă: „ci pentru îndurarea Lui” 

3. Metoda mântuirii 

a. Regenerarea:  

i. Curățirea: „prin spălarea naşterii din nou” 

ii. Înnoirea: „şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt”  

b. Primirea Duhului Sfânt: „pe care L-a vărsat peste noi” 

i. măsura turnării: „din belşug” 

ii. mijlocitorul turnării: „prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru”  

c. Justificarea: „pentru ca, odată socotiţi neprihăniţi prin harul Lui”  

d. Proslăvirea: „să ne facem în nădejde moştenitori ai vieţii veşnice” 



II. Reamintirea – v.8 

Adevărat este cuvântul acesta, şi vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru ca cei ce au crezut în 

Dumnezeu să caute să fie cei dintâi în fapte bune. Iată ce este bine şi de folos pentru oameni! 

1. Mărturia credibilă: „Adevărat este cuvântul acesta” 

2. Mărturisirea constantă: „şi vreau să spui apăsat aceste lucruri” 

i. Credința: „pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu” 

ii. Căutarea: „să caute să fie cei dintâi în fapte bune” 

 - felul lor: „iată ce este bine” 

 - folosul lor: „și de folos pentru oameni” 

III. Refuzarea – v.9 

Dar de întrebările nebune, de înşirările de neamuri, de certuri şi ciorovăieli privitoare la Lege, fereşte-te, 

căci sunt nefolositoare şi zadarnice. 

1. Exprimările  

 i. Întrebările nebune 

 ii. Înșirările de neamuri 

 iii. Certuri 

 iv. Ciorovăieli privitoare la Lege 

2. Efectele 

 i. nefolositoare 

 ii. zadarnice 

IV. Respingerea – v.10-11 

După întâia şi a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări, căci ştim că un astfel de om este 

un stricat şi păcătuieşte, de la sine fiind osândit. 

1. Momentul respingerii: „După întâia şi a doua mustrare” 

2. Modalitatea respingerii: „depărtează-te” 

3. Motivele respingerii: „de cel ce aduce dezbinări”  

 a. Provocările lui: „aduce dezbinări” 

 b. Persoana lui: „căci ştim că un astfel de om este un stricat” 

 c. Păcatele lui: „și păcătuiește” 



 d. Pedepsirea lui: „de la sine fiind osândit” 

 


