
cumpătat

Romani 12:2-3
2. Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înoirea minţii 
voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.
3. Prin harul, care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi, să nu aibă despre sine o 
părere mai înaltă decât se cuvine; ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu 
măsura de credinţă, pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia.

Tit 2:2
2. Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătaţi, sănătoşi în 
credinţă, în dragoste, în răbdare.

Tit 2:3
3. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici 
clevetitoare, nici dedate la vin; să înveţe pe alţii ce este bine,

1 Timotei 3:11
11. Femeile, de asemenea, trebuie să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, 
credincioase în toate lucrurile.

Tit 2:6-15
6. Sfătuieşte de asemenea pe tineri să fie cumpătaţi,
7. şi dă-te pe tine însuţi pildă de fapte bune, în toate privinţele. Iar în învăţătură, dă 
dovadă de curăţie, de vrednicie,
8. de vorbire sănătoasă şi fără cusur, ca protivnicul să rămînă de ruşine, şi să nu poată
să spună nimic rău de noi.
9. Sfătuieşte pe robi să fie supuşi stăpânilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile, să 
nu le întoarcă vorba,
10. să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârşită credincioşie, ca să 
facă în totul cinste învăţăturii lui Dumnezeu, Mîntuitorul nostru.
11. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat,
12. şi ne învaţă s’o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul 
de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie,
13. aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi 
Mântuitor Isus Hristos.
14. El S-a dat pe Sine însuş pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege, şi 
să-Şi curăţească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune.
15. Spune lucrurile acestea, sfătuieşte şi mustră cu deplină putere. Nimeni să nu te 
dispreţuiască.
Tit 3:1-2
1. Adu-le aminte să fie supuşi stăpânirilor şi dregătorilor, să-i asculte, să fie gata să 
facă orice lucru bun,
2. să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătaţi, plini de 
blândeţă faţă de toţi oamenii.



Tit 3:3-8
3. Căci şi noi eram altă dată 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.
4. Dar, când s’a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi dragostea Lui 
de oameni,
5. El ne-a mântuit, nu pentru faptele, făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea 
Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înoirea făcută de Duhul Sfânt,
6. pe care L-a vărsat din belşug peste noi, prin Isus Hristos, Mîntuitorul nostru;
7. pentruca, odată socotiţi neprihăniţi prin harul Lui, să ne facem, în nădejde, 
moştenitori ai vieţii vecinice.
8. Adevărat este cuvântul acesta, şi vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentruca cei ce
au crezut în Dumnezeu, să caute să fie cei dintâi în fapte bune. Iată ce este bine şi de 
folos pentru oameni!


