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Sebuah gereja kecil yang terletak di Kreta pada masa kini. Sekitar dua ribu tahun yang 
lalu, Titus, seorang anak rohani Paulus, pernah melayani di pulau ini.

Agenda
Bagian 1: Latar Belakang Surat dan 
                 Salam (1:1-4)
Bagian 2: Tugas Titus di Kreta (1:5-16) 
Bagian 3: Rumah Tangga Baru (2:1-10)
Bagian 4: Fondasi dari Perbuatan Baik 
                 (2:11-15)
Bagian 5: Hidup Sebagai Warga Negara 
                 yang Baik (3:1-8)
Bagian 6: Penutup (3:9-15)
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• Penulis: Paulus (1:1)
• Penerima: Titus (1:4)
• Waktu: setelah Paulus 

dibebaskan dari 
pemenjaraannya yang 
pertama di Roma (tahun 
61-63) 

• Tujuan Penulisan: 
Menasihati Titus dalam 
tanggung-jawabnya 
untuk mengayomi 
gereja-gereja di KretaBersama 1 dan 2 Tim., Titus termasuk 

dalam surat-surat pastoral (ditujukan 
bagi perorangan, bukan gereja)

Tentang Surat 
Titus (1)
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Tokoh Utama: Paulus
• Setelah dibebaskan dari pemenjaraannya yang 

pertama di Roma, Paulus membawa Titus ke 
Kreta (kemungkinan besar di sana sudah ada 
gereja sebelumnya)

• Paulus meninggalkan Titus di Kreta (1:5), 
sebagaimana dia meninggalkan Timotius di 
Efesus (1Tim. 1:1-3) 

• Beberapa waktu kemudian dari Makedonia, 
Paulus menulis surat kepada Timotius (1Tim.) 
dan kemudian juga kepada Titus (Tit.), 
sehingga isi kedua surat ini mirip

• Orang Kristen Yunani yang dididik oleh 
Paulus dan menjadi utusannya (2Kor. 7:5-16)

• Dijadikan teladan oleh Paulus tentang 
bagaimana karya Allah kepada orang-orang 
non-Yahudi (Gal. 2:1-3)

• Nantinya menjadi penilik jemaat di Kreta 
(1:5)

• Disebutkan dalam tiga surat Paulus lainnya 
(2Kor. 2:13; 7:6, 13, 14;8:6, 16, 23; 12:18; 
Gal. 2:1, 3; 2Tim. 4:10)

Tokoh Utama: Titus
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Situasi Jemaat di 
Kreta

• Permasalahan jemaat: 
gereja tidak terorganisasi 
dengan baik, tingkah-laku 
jemaat yang ceroboh, dan 
adanya guru-guru palsu

Pada masa itu, Kreta digunakan sebagai kiasan 
untuk kemerosotan moral 

"Hampir mustahil untuk 
menemukan kelakuan orang 
yang lebih berbahaya dan 
kebijakan publik yang lebih 
tidak adil dibanding apa yang 
ada di Kreta" 

                                                     - Polybius -

• Keadaan sekitar: jemaat 
hidup di tengah orang-
orang Kreta yang terkenal 
malas, rakus, pembohong, 
dan jahat

Tentang Surat Titus (2) Tema-Tema Penting:

No Tema Ayat

1 Injil seharusnya menghasilkan perbuatan baik, 
tidak terpisahkan

1:1; 2:1; 11-14; 
3:4-7

2 Perbuatan baik seseorang mencerminkan 
pengenalannya terhadap Allah

1:16

3 Sangat penting untuk mempunyai seorang 
penatua/pendeta yang rohani

1:5-9

4 Orang Kristen yang sejati tidak akan 
mencemarkan Injil

2:5, 8, 10

5 Perbuatan baik menempati posisi yang 
penting dalam kehidupan orang Kristen

2:1-10, 14; 3:1-2, 
8, 14

6 Sangat penting untuk menyelesaikan 
kesalahan moral/doktrinal dalam gereja

1:10-16; 3:9-11

7 Injil adalah dasar dari etika Kristen 2:11-14; 3:3-7



Bahan Pendalaman Alkitab
Kitab Titus (Versi 1.0 16 Desember 2019)

http://studibiblika.id
(diolah dari berbagai sumber) 5

Tentang Surat Titus (3)

Garis Besar Isi:
1. Kepemimpinan dalam gereja (1:1-16)
2. Hidup yang benar dalam gereja (2:1-15)
3. Hidup yang benar di tengah-tengah 
masyarakat (3:1-15)

Orang Kristen harus mendisiplinkan 
dirinya sendiri dan hidup tertib dalam 
satu tubuh di gereja sehingga menjadi 
teladan di tengah-tengah masyarakat

Paulus menyatakan rumusan kepercayaan Kristen 
paling lengkap di seluruh Perjanjian Baru dalam 
dua paragraf (2:11-14; 3:4-7)

Gambaran Mengenai Gereja yang Sehat 
Berdasarkan Surat Titus
1. Kepemimpinan yang baik (1:5-9)
2. Penanganan kekeliruan yang baik 
    (1:10-16; 3:9-11)
3. Kehidupan Kristen 
    yang baik 
    (2:1-10; 3:1-2)
4. Injil sebagai sumber 
    dari kesalehan 
    (2:11-14; 3:3-7)
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Hamba (budak) 
(Yun.: doulos)

Sebagaimana 
seorang budak,  
Paulus bertindak 
atas otoritas 
tuannya, yaitu 
Yesus Kristus 
(sehingga dia juga 
menggunakan 
istilah 
"rasul 
Yesus 
Kristus")

Salam (1:1) 
• Istilah "hamba Allah" hanya 

digunakan Paulus di dalam surat ini 
(biasanya dia menggunakan istilah 
"hamba Kristus," misalnya dalam Rm. 
1:1; Gal. 1:10; Fil. 1:1)

• Penggunaan istilah tersebut dilakukan 
Paulus untuk menempatkannya dalam 
garis para juru bicara Allah seperti 
Musa (Mzm. 105:26), Daud (2Sam. 
7:4, 8), dan para nabi (Yer. 7:25; 25:4; 
Am. 3:7; Hag. 2:23)

• Orang-orang percaya telah menerima hidup 
kekal dalam kehidupan di dunia ini (Yoh. 
5:24) namun secara penuh baru akan 
diterima setelah kedatangan Tuhan Yesus 
yang kedua

Salam (1:2-3) - 1

• Misi Paulus berakar pada 
kepastian akan hidup 
kekal yang dijanjikan Allah 
ini

Pengharapan Kristen bukan pengharapan yang 
sia-sia, karena didasarkan pada janji Allah, 
bukan pikiran manusia
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• "Allah yang tidak berdusta" (bnd. Ibr. 6:18) 
berlawanan dengan dewa-dewa Yunani yang 
digambarkan bisa berdusta dan dimanfaatkan 
manusia

Salam (1:2-3) - 2 

Karena selalu ditolak Hera, Zeus, dewa 
langit, mengubah dirinya menjadi 
seekor burung tekukur untuk bisa 
mendekati Hera, yang kemudian 
terpaksa menikahinya. 

• Gambaran 
Allah yang 
seperti ini 
juga kontras 
dengan 
orang-orang 
Kreta yang 
terkenal 
pembohong 

Pertanyaan Refleksi Bagian 1

1. Seberapa sehat gereja kita menurut surat 
Titus?
2. Mengapa ada orang-orang Kristen yang 
kehidupannya tidak mencerminkan Injil?
3. Dalam konteks masa kini, berikan contoh 
ajaran-ajaran Alkitab yang sangat perlu untuk 
ditekankan!
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Tugas Titus di Kreta (1:5-16)
Melalui surat ini, Paulus 
menugaskan Titus untuk 
(1:5):

Tantangan yang dihadapi oleh Titus di Kreta:
1. Gereja tidak terorganisasi dengan baik (1:5)
2. Guru-guru palsu dibiarkan (1:10, 11; 3:10, 11)
3. Perlunya pengajaran tentang doktrin dan tindakan 
yang benar (2:1-10; 3:1,2)

Mengatur apa yang 
masih perlu diatur

Menetapkan 
penatua-penatua di 

setiap kota

1

2

Tuhan tidak membiarkan pekerjaan kasih 
karunia-Nya tidak terselesaikan 

(Fil. 1:6; 1Tes. 5:23)

Penatua 

• Arti: seorang laki-laki yang matang dan  bisa 
mengambil keputusan dengan tepat 

• Istilah "tua-tua" sudah ada sejak zaman Perjanjian 
Lama, baik di Mesir (Kej. 50:7), Moab dan Midian 
(Bil. 22:7) maupun Israel. Mereka adalah para 
pejabat pemerintahan.

• Pada masa Perjanjian Baru, "tua-tua" adalah 
pemimpin sinagog. Inilah yang diadopsi Paulus

• Istilah "penatua" (Yun. presbuteros) sering ditukar 
dengan "penilik jemaat"                    (Yun. episkopos) 
(1:7; 1Tim. 3:1,2)

• Pada masa kini, istilah ini mengacu pada pendeta
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Kualifikasi Penatua (1:6-9)
• Seorang ayah dan suami 

yang matang
• Dikenal sebagai orang yang 

berintegritas, mampu 
mengendalikan diri dan 
murah hati

• Mampu untuk 
mengajarkan Kabar Baik

... bnd. 1Tim. 3:1-7

"Tak bercacat" (1:6) berarti tidak 
ada tuduhan negatif  (dalam arti 
bukan rumor) dari orang-orang 
sekitar terhadap seorang penatua, 
yang pada akhirnya membuat Injil 
terlihat buruk. Kehidupan penatua 
harus layak dijadikan teladan 
sehingga banyak orang tertarik 
pada Injil.

1: Mampu Memimpin Keluarga (1:6)
• Suami yang setia dan tidak melakukan praktik 

poligami, yang umum ditemui pada masa itu 
(menandakan ketidakmampuan mengendalikan 
diri)

Rumah adalah medan 
latihan bagi para pemimpin 

Kristen!

• Anak-anaknya (Yun. teknon, 
yaitu anak yang masih tinggal di 
rumah dan dalam pengawasan 
ayahnya) harus setia pada iman 
Kristen
Jika seorang penatua tidak bisa 
menuntun anak-anaknya untuk 
beriman, bagaimana  dia bisa 

menuntun jemaat?
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2: Berintegritas
    (1:7-9)

Tetapi seorang yang...
Suka memberi tumpangan, suka akan yang 
baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai 
diri dan berpegang pada perkataan yang benar

Penilik jemaat (Yun. episkopos) dapat 
diartikan seperti manajer yang mengurus 
segala rumah tangga tuannya

Bukan seorang yang...
Angkuh, pemberang, 
peminum, pemarah, serakah

3: Mampu Mengajar

Seorang penatua harus ....
1. Diajar dalam ajaran yang benar
2. Menggenggam erat ajaran tersebut

3. Mengajarkannya 
kepada umat Tuhan dan 
memastikan bahwa 
ajarannya itu 
membangun tubuh 
Kristus 

Gereja harus 
mewartakan 
firman Tuhan 
yang sejati, 

bukan yang lain
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Tetapi Mereka Bukanlah Orang yang 
Bisa Melakukan Segalanya!

1. Membaca pikiran

2. Berada di semua tempat

3. Mengubah hati seseorang

4. Tahu segalanya

5. Menyenangkan 

    semua orang

6. Hidup tanpa dosa 

7. Menumbuhkan gereja

8. Melipatgandakan uang

9. Menghindari kesalahan

10. Mencegah favoritisme

11. Membuka segala hal

12. Mengabaikan dosa

Dua Belas Hal yang 
Tidak Bisa Dilakukan 

oleh Pendeta

www.churchleaders.com

Seperti Apakah Guru-Guru Palsu di 
Kreta (1:10-12, 16)?

• Pemberontak - tidak mau 
tunduk pada otoritas dan 
menolak perintah Injil

• NATO (No Action Talk Only) - 
pandai berkata-kata tetapi tidak 
berbuat menghasilkan sesuatu 
yang baik

• Penyesat - memanipulasi 
perkataan manis untuk 
menyesatkan orang-orang

Tanya: Apa yang lebih berbahaya 
dari serigala berjubah domba 
(sheep)? 
Jawab: Serigala berjubah gembala 
(shepherd)!

Apakah guru-guru palsu masih ada pada saat 
ini?
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Apa yang Diajarkan Oleh 
Guru-Guru Palsu di Kreta (1:10)? 

1. Sibuk dengan mitos-mitos
Yahudi dan aturan-aturan
buatan manusia
(bnd. 1Tim. 1:4)

2. Keselamatan oleh iman tidak ada hubungannya 
dengan hidup saleh (menghasilkan orang Kristen yang 
hidupnya sembarangan, bnd. 2:2-9)

LEGALISME

KASIH 

KARUNIA

Apa yang Harus Dilakukan Terhadap Guru-
Guru Palsu (1:11, 13, 14)?

(epistomizō)

Menutup mulut untuk 
mendiamkan (mencegah)

Para penyesat itu jangan 
ditoleransi, tetapi dibungkam
... dan ini harus dilakukan oleh 

Titus dan para penatua!

Terkadang dokter 
mengambil langkah-

langkah yang dramatis, 
seperti amputasi, supaya 

sel-sel kanker tidak 
merambah ke organ-organ 

vital pasien
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Kecaman Terhadap Guru-Guru Palsu 
(1:15-16)

Segala hal adalah suci bagi orang 
yang suci; tetapi bagi orang yang 

sudah tercemar dan tidak percaya, 
tidak ada yang suci; sebaliknya, 
bahkan pikiran dan kesadaran 

mereka pun ikut-ikutan tercemar  
(1:15; bnd. Luk. 11:38-41)

Semuanya akan tampak hijau jika 
Anda memakai kacamata berlensa 

hijau

Karena hatinya 
belum disucikan, 
banyak orang Yahudi 
yang menyangkal 
Tuhan Yesus (1:16) 
dan berbuat 
yang jahat

Pertanyaan Refleksi Bagian 2
1. Apakah kemampuan profesional (pendidikan, 
pengalaman, kecerdasan, wibawa, dll.) penting 
untuk dimiliki seorang pemimpin rohani? Jika 
penting, mengapa tidak disebutkan oleh Paulus?
2. Sebutkan contoh guru-guru palsu pada masa 
kini! Apa yang mereka ajarkan?
3. Mengapa Paulus tidak menasihati untuk 
menoleransi guru-guru palsu? Bukankah itu 
tanda bahwa kita mengasihi mereka?
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Instruksi Kepada Berbagai Kelompok 
Jemaat (2:1-10)

Untuk melihat pengajaran Paulus mengenai keluarga, silakan 
baca: 1Tim. 5:1-8; Gal. 3:28; Ef. 5:22-6:4; Kol. 3:18-21. Mengenai 
budak dan tuannya, silakan baca: 1Tim. 6:1,2; Ef. 6:5-9; Kol. 3:22-
4:1, Flm.

Dalam bagian ini, Paulus 
berganti topik dari 
masalah-masalah 
kepemimpinan gereja dan 
pengajar palsu ke instruksi 
untuk berbagai kelompok 
jemaat dan kewajiban 
moral di dunia ini

Ajaran yang Sehat (2:1)

Ajaran yang sehat tidak hanya 
membuat relasi kita dengan Allah 

lebih intim, tetapi juga 
memperlengkapi kita sebagai 

wakil Allah di dunia yang sudah 
jatuh dalam dosa 

Paulus memerintahkan supaya hidup dan 

ajaran Titus kontras (berkebalikan) dengan 

para pengajar palsu di Kreta
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Laki-Laki yang Tua (2:2)
• Hidup sederhana
• Terhormat
• Bijaksana
• Sehat dalam iman, 
  kasih, dan ketekunan

Kedewasaan rohani didapat karena 
pertumbuhan dalam anugerah dan 
pengetahuan akan Kristus, bukan 

karena bertambahnya usia.  Namun 
demikian, orang-orang tua harus 

menjadi teladan dalam kedewasaan 
rohani bagi generasi muda.

Perempuan yang Tua (2:3)

• Hidup sebagai orang yang 
beribadah

• Jangan memfitnah
• Jangan menjadi hamba anggur
• Menjadi pengajar hal-hal yang 

baik
 

Mengajar apa dan 
siapa yang diajar?
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Perempuan yang Muda (2:4-5)
• Mengasihi suami dan anak-anaknya
• Hidup bijaksana dan suci
• Rajin mengatur rumah tangganya
• Baik hati dan taat kepada suaminya

... agar firman Allah 
jangan dihujat orang

Orang-Orang Muda (2:6-8)
• Menguasai diri dalam segala hal

Khusus kepada Titus, jadilah:
• Teladan dalam berbuat baik
• Jujur dan bersungguh-sungguh 
 dalam pengajaran
• Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaan

... sehingga tidak ada hal-hal buruk 
yang dapat disebarkan lawan
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Hamba-Hamba (2:9-10)

• Taat kepada tuannya dalam segala hal dan 
berkenan kepada mereka

• Jangan membantah
• Jangan curang
• Tulus dan setia

... supaya dalam segala hal 
memuliakan ajaran Allah, 

Juruselamat kita

Paralel dengan Kol. 3:22, 
tetapi tentu saja selama 
tidak bertentangan 
dengan firman Tuhan

Mengapa Sepertinya Alkitab Tidak 
Melarang Perbudakan?
• Kita mempunyai tugas yang lebih besar lagi, 

yaitu mengajak orang yang diperbudak 
dosa untuk memiliki relasi dengan Kristus

• Mengubah gaya hidup yang salah, atau 
menjadikan seseorang bermoral, tidak akan 
menyelamatkan orang tersebut dari murka 
Allah

Untuk mempelajarinya lebih lanjut, 
silakan lihat materi pelajaran Surat 
Paulus Kepada Filemon
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Gaya hidup yang mencerminkan karakter 
Allah akan menguatkan kesaksian kita

Tuhan Yesus sangat 
mengasihi orang-

orang yang percaya 
pada-Nya, sampai 

memberikan nyawa-
Nya!

Oh, itulah 
mengapa orang-

orang Kristen yang 
saya kenal sangat 

baik gaya hidupnya

Pertanyaan Refleksi Bagian 3

1. Berdasarkan kelompok jemaat ini, apa 
langkah-langkah praktis yang dapat kita 
terapkan dalam keseharian? 
2. Ada orang yang berkata, "Saya belum mau 
memberitakan Injil karena diri saya belum 
baik." Apa tanggapan Anda?
3. Apakah memahami ajaran yang sehat pasti 
akan menghasilkan kelakuan baik? Sebaliknya, 
apakah kelakuan baik pasti berasal dari ajaran 
yang sehat? Jelaskan!
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Perbuatan Baik dalam Surat Titus

Perbuatan baik (good deeds) muncul 6x: 
1:16; 27, 14; 3:5, 8, 14
Kasih karunia/anugerah (grace) muncul 4x:
1:4; 2:11; 3:7, 15
Iman (faith) muncul 6x: 
1:1, 4, 13; 2:10, 13; 3:15

Terdapat pula penjabaran 
kualitas moral yang menjadi 
tanda kepemimpinan dan 
perilaku yang baik: 1:1, 6-9, 16; 
2:1-10, 14; 3:1-3, 8, 14

KATA KUNCI 

Mengapa saya harus berbuat baik?

A. Supaya saya juga mendapatkan hal 
yang baik dari sekitar saya
B. Karena hati nurani saya 
memerintahkan demikian
C. Supaya saya tidak dihukum (baik di 
dunia maupun di akhirat)
D. Itu ajaran yang baik
E. Itu membahagiakan saya
F. Supaya Tuhan senang dengan 
saya .... Adakah alasan lain???
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Kasih Karunia Akibat Kedatangan Kristus 
yang Pertama (2:11)
- Kristus adalah perwujudan dari kasih karunia Allah

- Keselamatan bukan hanya menyangkut hidup kekal, tetapi 
melingkupi:

        1. Masa lalu (terlepas dari hukuman dosa)

        2. Masa kini (terlepas dari kuasa dosa)

        3. Masa depan (menerima kemuliaan dalam tubuh 

            kebangkitan tanpa adanya dosa)

- "Semua manusia" di sini bukan berarti semua manusia akan 
selamat (universalisme), tetapi semua manusia dari latar 
belakang apa pun, asalkan merespons tawaran Injil, pasti 
akan diselamatkan (bnd. 1Tim. 2:4; Rm. 1:16; Gal. 3:28)

Kasih Karunia Allah Itu Bekerja dalam Hidup 
Kita (2:12) Sehingga Kita ...

• Meninggalkan: kefasikan dan keinginan-keinginan 
duniawi 

• Melakukan: hidup bijaksana, adil dan beribadah
    ... di dalam dunia sekarang ini

"Dunia sekarang ini" adalah dunia yang jahat 
(Gal. 1:4) dan berbahaya bagi orang percaya 
(Rm. 12:2; 2Tim. 4:10) serta bertolak-
belakang dengan dunia yang akan datang 
yang penuh kemuliaan. 
Ingatlah juga bahwa dunia yang sekarang ini 
hanyalah sementara.
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Penantian Terhadap Kedatangan Kristus 
yang Kedua (2:13)
• Ay. 11: Penampakan Kristus 
  di masa lalu (dalam kasih karunia)
• Ay. 13: Penampakan Kristus 
  di masa depan (dalam kemuliaan)

E
P
I
F
A
N
I

�πιφάνεια

�πιφάνεια

Merenungkan 
apa yang 
Kristus telah 
kerjakan

Menantikan 
kedatangan 
Kristus yang 
kedua kali

Motivasi untuk hidup 
benar sekarang ini

Apa Tujuan Penebusan Kristus?
(2:14)

• Dari sisi negatif:
- Membebaskan kita dari segala 
kejahatan (bnd. 1Yoh. 3:4)
• Dari sisi positif:
- Menguduskan bagi diri-Nya suatu 
umat milik-Nya sendiri, yang rajin 
berbuat baik

Pembenaran (justification) kita terima sekali untuk selamanya. Tetapi setelah itu, kita 
akan terus-menerus berada dalam proses pengudusan (sanctification) sehingga setiap 
hari akan semakin serupa dengan Kristus. Pada akhirnya, kita akan dimuliakan 
(glorification) setelah kedatangan Kristus yang kedua kali. 
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Fondasi dari Perbuatan Baik: Injil 
(2:11-14)

Kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu juga mengarahkan para penerimanya 
untuk hidup dengan cara hidup yang baru (seperti 2:1-10)

Penegasan Tugas Titus (2:15)

• Beritakanlah (ajarlah)...
• Nasihatilah (doronglah)...
• Yakinkanlah (tegurlah)...

... dengan segala kewibawaanmu

Inilah tanggung-jawab 
pemimpin gereja yang setia di 
dalam firman Tuhan

Otoritas 
(kewibawaan) 
ini berasal dari 
Tuhan



Bahan Pendalaman Alkitab
Kitab Titus (Versi 1.0 16 Desember 2019)

http://studibiblika.id
(diolah dari berbagai sumber) 23

David Brainerd (1718-1747)
Seorang misionaris yang 
melayani suku Indian di 
Amerika

"Saya tidak pernah melepaskan 
Yesus dan salib-Nya dalam 
khotbah-khotbah saya. Saya 
mengamati bahwa ketika orang-
orang ini sudah tercengkeram 
oleh makna agung dari 
pengurbanan Kristus demi dosa-
dosa kita, saya tidak perlu lagi 
memberi perintah kepada 
mereka untuk memperbaiki 
perilaku mereka."

Pertanyaan Refleksi Bagian 4

1. Berdasarkan ayat ini, adakah langkah-
langkah praktis yang harus kita lakukan dalam 
mendidik orang-orang yang kita layani (anak, 
murid SM, jemaat, dsb.)?
2. Setelah memahami pelajaran ini, apakah ada 
bedanya antara perbuatan baik yang 
seharusnya kita lakukan dengan perbuatan 
baik yang dilakukan oleh orang di luar Kristus?  
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Orang Kristen hidup di dua dunia:

1. Kota manusia (city of men)
Dunia sementara yang kita hidupi sekarang, berpusat 
pada kemuliaan manusia dan berlawanan dengan ...

2. Kota Allah (city of God)
Dunia kekal di mana Allah yang 
bertakhta dan Kristus yang menjadi 
pusat
Orang Kristen tetap berbagian dalam membangun dunia 
masa kini, tetapi jangan terlena di dalamnya karena ada 
kehidupan kekal yang menanti, sehingga kehidupan orang 
Kristen harus senantiasa diarahkan kepada kehidupan 
kekal yang memuliakan Tuhan.

Tanggung-Jawab Pada Pemerintah
(3:1)
Orang Kristen harus menjadi warga negara yang 
baik di dalam kehidupannya 

Contoh praktis:
- Taat kepada hukum
- Taat membayar pajak
- Mematuhi peraturan lalu lintas
- Menjalankan usaha sesuai dengan 
aturan yang berlaku 

Memang seringkali hal ini sulit dilakukan. Tetapi sebagaimana jemaat di Kreta, yang 
diajar untuk tunduk sekalipun pada penguasa yang terkenal "rusak," kita pun harus 
demikian (Rm. 13:1) supaya kehidupan kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang-
orang yang belum percaya.
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Tanggung-Jawab Pada Sesama
(3:2)

Lemah lembut. Sebagaimana binatang buas 
yang sudah dijinakkan, istilah ini 
menggambarkan manusia yang sudah 
dikendalikan oleh Allah (God-controlled). 
Selalu marah di saat yang tepat dan tidak 
pernah marah di saat yang tidak tepat.

Jangan:
memfitnah dan bertengkar
Tetapi hendaklah: 
lemah lembut 
dan ramah

Hanya orang Kristen 
yang berjalan dengan 
kekuatan Roh Kudus yang mampu 
melakukan semua ini

Keadaan Manusia Sebelum Menerima 
Kristus (3:3)

Sebaik apapun kita, tanpa 
salib Kristus pada dasarnya 
kita adalah orang-orang 
yang: 
tidak taat, sesat, menjadi 
hamba berbagai-bagai nafsu 
dan keinginan, hidup dalam 
kejahatan dan kedengkian, 
keji, saling membenci
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Keadaan Manusia Setelah Menerima 
Kristus (3:4-7)

Satu-satunya jalan untuk 
mengatasi berbagai problem 
kejahatan di dunia adalah 
kedatangan Kristus untuk 
menebus dosa manusia di atas 
kayu salib

Banyak orang berusaha memperbaiki masalah moral dengan menggunakan cara-cara 
dunia atau menggunakan cara-cara Kristen namun tanpa mendasarinya dalam iman 
kepada Kristus. 

Keduanya mustahil karena dasar dari perubahan perilaku manusia adalah iman di 
dalam Kristus.

Keadaan Manusia Setelah Menerima 
Kristus (3:4-7)
Keselamatan bukan didapat karena usaha manusia, 
tetapi karena kemurahan Allah

Menunjukkan belas kasihan 
Allah atas ketidakberdayaan 

manusia di dalam dosa

Ayat ini tidak mengajarkan 
bahwa keselamatan 
datang melalui baptisan 
(karena dengan demikian 
berarti keselamatan 
adalah hasil usaha 
manusia). 

Pemandian di sini mempunyai arti spiritual, 
penyucian yang dikerjakan oleh Roh Kudus 
(yang secara fisik dilambangkan oleh baptisan).
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Penegasan Ulang Mengenai Perbuatan 
Baik (3:8)
Paulus kembali menegaskan otoritas Titus 
(seperti 2:15). Di sini kembali ditekankan 
bahwa perbuatan baik adalah tanda dari orang 
percaya (1:16; 2:14; 3:1). 

Sebagai orang percaya, kita diminta untuk memberitakan Injil 
dengan perkataan dan perbuatan. Namun demikian, jika 
perbuatan kita tidak sesuai dengan Injil, maka orang-orang 
yang belum percaya akan semakin keras untuk menolak 
pemberitaan Injil.

Pertanyaan Refleksi Bagian 5

1. Apakah kita harus tetap tunduk pada 
pemerintah ketika kebijakan pemerintah 
bertentangan dengan Alkitab? Jelaskan!
2. Apakah orang yang tidak menegur 
pelanggaran moral merupakan orang yang 
lemah lembut? Apa yang harus kita lakukan 
jika ada pelanggaran moral di sekitar kita? 
Jelaskan!
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Penekanan ayat ini adalah perdebatan yang biasa dilakukan oleh guru-guru palsu 
pada masa itu, yaitu perdebatan yang bukan didasarkan untuk mencari kebenaran 
tetapi hanya mencari pembenaran ("debat kusir"). Misalnya, para filsuf Yunani sering 
berdebat mengenai permasalahan yang berputar-putar, para rabi Yahudi sering 
berdebat mengenai silsilah dalam Perjanjian Lama, dan para ahli Taurat sering 
berdebat mengenai boleh/tidaknya suatu pekerjaan dilakukan pada hari Sabat serta 
makanan halal/haram. Perdebatan semacam ini sia-sia, karena tidak menghasilkan 
tindakan baik yang nyata.

Menghadapi Penyimpangan Rohani (3:9-
11) - 1 Hindari (3:9):

- Persoalan yang dicari-cari dan 
bodoh
- Persoalan silsilah
- Percekcokan dan pertengkaran 
mengenai hukum Taurat

Tit. 1: 9, 10, 14; 
Bnd. 1Tim. 1:3-7, 
19, 20; 1Tim. 
6:3-5

Menghadapi Penyimpangan Rohani (3:9-
11) - 2
• "Seorang bidat" (TB), Yun. hairetikon (bersifat 

memecah), adalah "seorang yang 
menyebabkan perpecahan" (BIMK/TB2)

• Kita harus menasihati orang-orang seperti itu. 
Jika tetap menolak, harus ada tindakan tegas 
dari gereja, termasuk mengucilkannya, 
karena akan membahayakan persatuan 
dalam gereja (bnd. 1Tim. 5:11; 2Tim. 2:23; 
Mat. 18:15-17; Rm. 16:18)
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Instruksi Penutup (3:12-14) - 1
• Artemas: Tidak ada informasi lebih lanjut lagi 

mengenai orang ini
• Tikhikus: teman sepelayanan Paulus (Kis. 

20:4; Ef. 6:21, 22; Kol. 4:7, 8; 2Tim. 4:12)
• Zenas dan Apolos (Kis. 18:24-28; 19:1; 1Kor. 

1:12; 3:4-6; 4:6; 16:12): pembawa surat ini
• Nikopolis: sebuah kota pelabuhan yang 

terletak di sebelah barat Semenanjung Yunani, 
terkenal dengan musim dinginnya yang buruk 
sehingga perjalanan Paulus tertahan 
sementara di situ 

Paulus kembali menekankan pentingnya 
perbuatan baik di antara orang-orang Kristen, 
karena itu adalah buah dari keselamatan 
(ingat, bukan syarat untuk mendapat 
keselamatan)

Instruksi Penutup (3:12-14) - 2

Perbuatan baik

Perbuatan baikKeselamatan

Keselamatan
S A L A H

B E N A R

S A L A H
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Salam Penutup (3:15)
• Paulus menyampaikan salam dari rekan-

rekan sepelayanannya kepada orang-orang 
percaya penerima surat ini

• "Kasih karunia (grace) menyertai kamu 
sekalian" => menekankan pentingnya kasih 
karunia dalam pengalaman kita berjalan 
bersama Tuhan

• Kasih karunia bukan hanya sumber 
keselamatan, tetapi juga dasar dari 
pengudusan kita

Pertanyaan Refleksi Bagian 6

1. Bolehkah orang Kristen berdebat seputar 
hal-hal teologis? Jelaskan!
2. Bagaimana kita harus menghadapi para 
pengikut ajaran sesat di sekitar kita?
Jika ada pengalaman pribadi, ceritakanlah!
3. Apa hal-hal rohani (baik secara teologis 
maupun praktis) yang telah Anda pelajari dari 
surat ini?


