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Oameni care trebuie să tacă (Tit 1:10-16) 
 
Introducere 

• Problema este comună, generală - 1 Timotei 1:3-7 
• A opri aceşti oameni, a le pune botniţă, a-i reduce la tăcere, este o parte a 

misiunii şi lucrării presbiterilor. Ei trebuie să îndrepte, dar trebuie şi să apere. 
 

Analiza textului 
1. Cine sunt ei? 

a.   Numărul (proliferarea) lor - mulţi (v. 10).  
b. Comportamentul lor şi caracterul lor - v 10,12,16 

 Rebel 
 Flecari - au inimi pustii, de aceea vorbe goale, flecării 
 Amăgitori  
 Mincinoşi.  
 Fiare sălbatice - senzuali şi instinctivi ca animalele.  
 Pântece leneşe 
 Nu cunosc pe Dumnezeu  

c. Efectul lor - Buimăcesc familii întregi (v 11)  
d. Motivul lor - câştigul mârşav, urât (v 11) 

2. Reacţia faţă de aceşti oameni: 
a. v. 10 Trebuie să li se astupe gura. Cum? 

o Prin revocarea dreptului de a vorbi, de a preda, de a învăţa 
o Prin a-I copleşi cu puterea adevărului, rostit clar şi precis Mat 22:34 
o Prin trăire sfântă şi evlavioasă - 1 Petru 2:15  

b. v. 13 - Trebuie mustraţi aspru, tăios, ca să se schimbe 
c. v. 14 - Trebuie să le respingem învăţătura (basme evreieşti, porunci omeneşti) 

3. Evaluarea acestor oameni: 
a. v. 15 O evaluare interioară - tot ce face cel necurat în interior, este necurat 
b. v.16 O evaluare exterioară - faptele lor dovedesc că nu-L cunosc pe D-zeu 

4. Cum ajung unii aici? 
1. Nu au învăţat / experimentat cum trebuie lucrurile de la început - nu au o temelie solidă 
2. Amestec între învăţătura Lui şi tradiţiile omeneşti. Un pic de Cuvânt şi multă imaginaţie. 
3. Prin alipire de duhuri înşelătoare - îşi apleacă urechea spre istorisiri închipuite (când nu mai 

eşti satisfăcut….. când nu eşti serios cu angajamentele şi legămintele asumate…. când 
cultivi o inimă uşuratică şi “deschisă” la nou…. etc) 

4.    Nu au păstrat un cuget bun şi au căzut de la credinţă  
5. Lipsa unor modele, a unor presbiteri care să păzească turma 
6. Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ….. 2 Tes 2:9-12 

 
Aplicaţii 

A. Sănătoşi în credinţă 
o    Ancorat în Cuvânt (Cuvânt înţeles prin Duhul Sfânt - şi diavolul ia Scriptura) 
o    O credinţă completă - ia totul, nu “ciuguli” preferenţial! Ierburi amare Exod 12:8 

B. Discernământ şi fermitate 
o Nu te lăsa atras de învăţătura lor, de punctul lor de vedere; nu-l primi în casă 
o Fii cu luare aminte asupra ta 

C. Roagă-te! Roagă-te neîncetat pentru slujitori, pentru turmă, pentru tine 
 


