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Titus-brevet til os 

 

I vinteren og det tidlige forår 2022  
læser og studerer vi sammen apostlen Paulus’ brev til Titus 

i MARTINSKIRKEN og GRATIAKIRKEN 

Om Guds nåde 
11 For Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker 12 og opdrager 

os til at sige nej til ugudelighed og verdslige lyster og leve besindigt og retskaffent 

og gudfrygtigt i denne verden, 13 mens vi venter på, at vort salige håb skal opfyldes 

og vor store Gud og frelser, Jesus Kristus, komme til syne i herlighed. 14 Han gav sig 

selv hen for os for at løskøbe os fra al slags lovløshed og skaffe sig et rent folk som 

sin ejendom, ivrigt efter at gøre gode gerninger. (Titus kap. 2) 

4 Men da Guds, vor frelsers, godhed og kærlighed til mennesker blev åbenbaret,  5 
frelste han os, ikke fordi vi havde gjort retfærdige gerninger, men fordi han er 
barmhjertig; det gjorde han ved det bad, der genføder og fornyer ved Helligånden,  
6 som han i rigt mål udgød over os ved Jesus Kristus, vor frelser,  7 for at vi, gjort 
retfærdige ved hans nåde, i håbet skulle blive arvinger til evigt liv (Titus kap. 3) 

og om ældste-embedet  
4 Til Titus, mit ægte barn i vor fælles tro. Nåde og fred fra Gud Fader og Kristus 

Jesus, vor frelser! 5 Når jeg lod dig blive tilbage på Kreta, var det, for at du skulle 

ordne, hvad der endnu stod tilbage, og indsætte ældste i byerne, sådan som jeg 

havde pålagt dig det. (Titus kapitel 1)   
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 Apostlen Paulus’ brev til Titus 

I foråret 63 
bliver Paulus 
sat fri fra 
fængslet I 
Rom.  Han 
sejler fra Rom 
til Kreta for at 
mødes med 
Titus (Titus 
1:5).  Han 
efterlader 
Titus på Kreta 
og sejler til 
Nikopolis 
(Titus 1:5, 
3:12).    

Timotheusbrev og Titusbrevet (mellem år 63 og 67). Paulus fortsætter sin 
mission og rejser til Spanien. Det skrev han om det i vinteren år 57, da han 
skrev til menigheden i Rom om sine rejseplaner at rejse vestpå. Rom 

15,22-24 og 28. År 67 bliver Paulus igen fængslet. Fra fængslet i Rom 
skriver han sit sidste brev, 2. Timotheusbrev. År 68 halshugges Paulus 
under kejser Nero. Han dør før Nero begår selvmord 9. juni 68. Paulus blev 
ca. 66 år. 

TITUS var Paulus’ medarbejder i mange år. Han kendte apostlenes lære 
(evangelierne, som på det tidspunkt var vej til at blive nedskrevet). 
Herunder Lukas og Markus. Han kendte apostlen Paulus’ breve. Han 
kendte Timotheus og de andre medarbejdere.  

Titus blev kristen gennem apostlen Paulus. Han tjente som sekretær og 
tolk. I år 49 tog han med Paulus til kirkemødet I Jerusalem, hvor man 
drøftede overholdelsen af Mosesloven.  I slutningen af år 56 sendte Paulus 
Titus fra Efesus til Korinth. - Titus var græker, sandsynligvis fra Kreta. Det 
fortælles, at han studerede græsk filosofi og poesi, da han var ung. 
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Paulus skrev i 2. Korintherbrev om Titus’ arbejde med at hjælpe 
menigheden til at læse og forstå apostlens vejledning. Han glædede sig 
over, at det lykkedes for Titus at forkynde og formidle, så menigheden i tro 
og lydighed fulgte den apostolske formaning.  

Paulus sluttede sig til Titus i Korinth. Og derfra sendte han Titus til 
Jerusalem for at afslutte indsamlingen til de kristne.  

Titus omtales i 2 KORINTHERBREV 
2 Kor 2,13: Paulus’ uro, da han ikke fandt sin broder Titus. 

2 Kor 7,5-9:Titus kom til Paulus med trøst, fordi han kunne fortælle om 
korinthernes længsel, fortvivlelse og iver for apostlen, og at hans brev 
havde bedrøvet dem til omvendelse. 

2 Kor 7,13-14: Titus udtrykte sin glæde over menighedens lydighed og 
modtagelse af ham som sendebud fra apostlen.  

2 Kor 8,6.16.23: Titus skulle bringe indsamlingen til de fattige i Jerusalem 
til en afslutning Gud indgav Titus beslutsomhed. Titus var Paulus’ trosfælle 
og medarbejder hos korintherne. Vis dem derfor, at I elsker dem, … gør 
det, så menighederne ser det. 

2 Kor 12,18. Paulus sendte Titus og andre til menigheden i Korinth. 

Titus omtales i GALATERBREVET  
Gal 2,1 og 3: Titus med til apostelmødet i Jerusalem – blev ikke omskåret. 
2 Tim 4,10: Titus rejste til Dalmatien, da Paulus var fængslet og på vej til at 
blive henrettet i Rom.  

Titus var problemløser, fredsmager, administrator og missionær.  
 
Den tidlige kirkelig overlevering nævner, at Paulus efter løsladelse fra sit første 
fængselsophold I Rom gjorde holdt på Kreta for at prædike. Han ordinerede Titus 
som biskop på øen og efterlod ham der for at han kunne afslutte det arbejde, 
Paulus havde påbegyndt (Titus 1,5).  
(Kirkefaderen Chrysostemos skriver, at dette viser, hvor højt Paulus satte Titus.) 
Paulus bad Titus komme fra Kreta til Nikopolis, hvor Paulus ville blive om vinteren 
(Tit 3,12). Senere rejste Titus til Dalmatien (2 Tim 4,10). Det er området på kysten 
øst for Italien (nuværende Kroatien). Området hed Illyrien frem til romerne gjorde 
det til en romersk provins og gav det navnet Dalmatien 

. 



 

4 

Kapitel 1  
Fra Paulus, Guds 
tjener og Jesu Kristi 
apostel,  
 
 
 
udsendt for at kalde 
Guds udvalgte til tro og 
til erkendelse af den 
sandhed, der fører til 
gudsfrygt, 
 
 
 2 med håb om evigt liv, 
som Gud, der ikke 
lyver,  
 
har lovet for evige tider 
siden -- 
 
 3 og da tiden var inde, 
åbenbarede han sit ord 
ved den forkyndelse af 
budskabet, som blev 
betroet mig efter 
befaling fra Gud, vor 
frelser. 
 
 4 Til Titus, mit ægte 
barn i vor fælles tro. 
 
 
 
 
 Nåde og fred fra Gud 
Fader og Kristus 
Jesus, vor frelser! 
 
 
 
 
 

AFSENDER 
Paulus, 
Guds tjener 
Jesu Kristi apostel (udsending) 
 
OPGAVE  

• Kalde Guds udvalgte til tro og til 
erkendelse af sandheden 

• Sandheden der fører til gudsfrygt 

• Sandheden, som giver håb om evigt liv 

• Sandheden, som bringer Guds løfter til 
mennesker. Og Gud holder sine løfter. 
Han lyver ikke. – Se Tit 1,12: ”Kreterne 
lyver og er dovne”. Sådan er Gud ikke. 

 
 
Løfterne er fra for længe siden – ”evige tider 
siden”  
 
Da tiden var inde ”åbenbarede han sit ord”: 
han afslørede, hvad han havde lovet ved at 
forkynde budskabet om Jesus Kristus.  
Paulus’ budskab blev ham betroet efter 
befaling fra Gud, som er FRELSER. 
 
MODTAGER 
Ægte barn = forbundet for tid og evighed 
Fælles tro: Samme tillid til Gud. 
 
 
NÅDESHILSEN 
Gud Fader og Kristus Jesus = FRELSER (som i 
vers 3 tilskrives Gud. Jesus er Gud). 
”Kristus Jesus”: Titel før navn. 
Her overdrages nåden og freden med 
tilsigelsen. Som i GT 4 Mos 6,24-27. 
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 5 Når jeg lod dig blive 
tilbage på Kreta, var 
det, for at du skulle 
ordne, hvad der endnu 
stod tilbage, og 
indsætte ældste i 
byerne, sådan som jeg 
havde pålagt dig det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6 En ældste  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
må være en, der ikke 
er noget at udsætte på,  
 
 

TITUS’ OPGAVE PÅ KRETA 
Ordne, hvad der endnu stod tilbage:  
… indsætte ældste i alle byerne. 
Det havde han pålagt ham allerede mens de 
var sammen på øen. Nu skriver han det i 
brevet.  
Hvorfor? For at 1) minde Titus om det, så han 
holder fast ved opgaveen. 2) For at han kan 
vise brevet for menighederne på Kreta.  
Således er dette også en hjælp til kristne 
menigheder i dag. Nogle mener måske, at det 
ikke er nødvendigt med ældste. Andre 
udsætter opgaven. Atter andre gør dette på 
egen hånd uden at lytte til apostolsk 
vejledning.  
Derfor kommer nu vejledningen:  
 
VEJLEDNINGEN 
Dette står under brevets indledning og må 
læses i denne sammenhæng: 1,1b-3.  
 
Ældste (1,5), tilsynsmænd (v7) og husholder 
(v7) bruges synonymt. De tre betegnelser 
supplerer hinanden og fortæller, hvad en 
tilsynsmand har som opgave.  
Det er det overordnede og afgørende.  
 
Hvordan skal han da være personligt? Nogle 
ville måske sige, at det ikke betyder så meget, 
blot han gør, hvad han skal. Men nej, Apostlen 
giver denne vejledning, som er bindende for 
Titus på Kreta og for alle andre kristne 
menigheder i verden.  
 
Overordnet: Må ikke være en, man kan 
kritisere for det ene og det andet (med rette / 
med urette).  
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han skal være én 
kvindes mand, hans 
børn skal være troende 
og må ikke være 
genstridige  
eller kunne beskyldes 
for at leve et vildt liv. 
 
 7 Som Guds husholder  
 
 
 
 
 
 
må en tilsynsmand 
være  
 
 
 
en, der  
ikke er noget at 
udsætte på, ikke 
egenrådig,  
opfarende,  
drikfældig,  
voldsom eller  
ude efter skændig 
fortjeneste. 
 
 8 Han skal  
være gæstfri,  
have kærlighed til det 
gode,  
være besindig,  
retfærdig,  
from,  
herre over sig selv; 
 
 

 
Det første er den præstens familieforhold.  
Hustru 
Børn 
Levned 
 
 
 
Her er hjælpen til præsten: Han er ”Guds”, 
ikke sin egen. Han ejer heller ikke noget selv, 
men holder hus med en andens ejendom. 
”Husholder” er tjener i huset. Ikke husejer, 
men husholder.  
 
Tilsynsmand – ”episkopos”, en som ser efter, 
har overblik, som en hyrde, der ser efter 
hjorden. Deraf ”biskop”.  
 
Ikke er noget at udsætte på (siges for 2. gang) 
Fem personlige negativer:  

- Ikke egenrådig 
- Ikke opfarende 
- Ikke drikfældig 
- Ikke voldsom 
- Ikke ude efter skændig fortjeneste 

 
Syv positiver:  
Seks personlige positiv 
+ gæstfri 
+ kærlighed til det gode 
+ besindig 
+ retfærdig 
+from 
+ herre over sig selv 
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 9 han skal holde fast 
ved lærens troværdige 
ord,  
 
så han er i stand til 
både at formane med 
den sunde lære og at 
gendrive dem, der 
siger imod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

10 For der er mange 
genstridige, 
frasemagere og 
bedragere, især blandt 
de omskårne. 
 
 
 
 11 Dem bør man lukke 
munden på, for de 
vender op og ned på 
hele familier, når de for 
skændig fortjenestes 

Én læremæssig positiv 
+ holde fast ved lærens troværdige ord 
 

➔ I stand til at formane med den sunde 
lære 

➔ Gendrive dem, der siger imod 
 
Styrken til at formane med den sunde lære er, 
at han holder fast ved læren.  

1) Kende læren 
2) Tro på indholdet 
3) Klynge sig til læren (holde fast) – 

personligt – med sin eksistens  
Styrken kommer ikke det som er nævnt af 
personlige negativer og positiver, men fra det 
troværdige ord, som er blevet givet og nævnt 
som forudsætningen i 1,1-4. 

• Joh 8,51-52: Den, som holder fast ved 
Jesu ord;  

• Joh 8,55: Jesus holdt fast ved Faderens 
ord. 

• Joh 14,23-24: Den, som holder fast … 
fællesskab med Faderen og Sønnen 

 
Begrundelse for, at tilsynsmanden har både en 
positiv og negativ opgave understreges – og 
her særligt den negative side af hans tjeneste:  
Der er mange genstridige.  
De beskrives som ”frasemagere”, ”bedragere”  
Og de findes særligt blandt ”de omskårne”.  
 
Dem skal en tilsynsmand vide at lukke munden 
på.  

1) De vender op og ned på hele familier 
2) De har som mål at opnå fortjeneste 
3) De udspreder deres egen lære 
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skyld udspreder deres 
forkastelige lære. 
 
 12 Der er en af deres 
egne, en profet, som 
har sagt: «Kretere 
lyver konstant, de er 
dyriske, griske og 
dovne.» 
 
 13 Det er så sandt, 
som det er sagt, og 
derfor skal du gå 
skarpt i rette med dem, 
så de kan blive sunde i 
troen 
 
 14 og ikke give sig af 
med jødiske myter og 
bud fra mennesker, der 
vender sig bort fra 
sandheden. 
 
 15 For de rene er alting 
rent, men for de 
befængte og vantro er 
intet rent; hos dem er 
både forstanden og 
samvittigheden 
befængt. 
 
 16 De forsikrer, at de 
kender Gud,  
 
 
 
 
men i handling 
fornægter de ham; de 
er afskyelige og 
ulydige og er ude af 
stand til at udrette 
noget godt. 

DE missionerer – udspreder deres lære – ivrige 
– energiske – Det skal standses om muligt. 
Det er kretere, hvoraf nogle har ladet sig 
omskære. Og en kretisk profet har 
karakteseret kreterne. 
 
Det lå til befolkningen på øen. Og derfor er der 
en særlig opgave der.  
I stedet for dyrisk, grisk og doven, skal de blive 
sunde i troen.  
 
De lod sig omskære og nørdede specielle tin 
såsom jødiske myter og bud fra mennesker.  
 
Sandheden er anderledes. Se 1,1-3: 
Sandheden sigter mod gudsfrygt.  
 
Troen renser. Vantroen gør uren. Se Rom 14. 
 
Disse falske lærere i kirken forsikre andre om, 
at de kender Gud, men er ulydige og kan ikke 
udrette noget godt.  
 
Vi skal ikke lade os overbevise af, at lærere i 
den kristne menighed virker overbeviste om 
det, de siger. Det er jo ikke godt, hvis læreren 
ikke selv er overbevist om det, han lærer 
andre. Men det er ikke i sig selv nogen sikker 
for, at det, der læres, er ret. 
 
Her nævnes negative frugter:  
I handling fornægter de Gud.  
Hvordan kommer fornægtelsen til udtryk?  

• De er afskyelige 

• De er ulydige 

• De er ude af stand til at udrette noget 
godt. 
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Kapitel 2 
Men du skal sige det, 
der stemmer med den 
sunde lære: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 at de ældre mænd 
skal være ædruelige, 
agtværdige, besindige, 
sunde i troen, i 
kærligheden, i 
udholdenheden; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 ligeledes at de ældre 
kvinder skal optræde,  
 
som det sømmer sig 
for hellige,  
 
 
 
 
 
 
 
 

TITUS’ FORKYNDELSE  
Vejlede svarende til den sunde lære.  
Den sunde lære er grundlaget, basis. Og den 
opremser han ikke her, men antyder. For Titus 
kender den. Læs Markus og Lukas. Læs 
Romerbrevet og Galaterbrevet.  
 
Den sunde lære sigter på GUDSFRYGT med 
HÅB: Relationen til Gud som Fader, hellig og 
nådig. I Kristus. Kristi død på korset og 
opstandelse. Gud er FRELSER (1,3), Jesus 
Kristus er FRELSER (1,4). 
 
Ældre mænd:  
Her nævnes noget af det, som også gælder 
menighedens tilsynsmænd. Det, er altså ikke 
noget særligt for tilsynsmænd, men for alle 
kristne. Men hvordan skulle tilsynsmænd 
kunne vejlede andre, hvis de selv lever i strid 
med den sunde lære. 

+ Ædruelige 
+ Agtværdige 
+ Besindige 
+ Sunde i troen, kærligheden, 
udholdenheden 

 
Ældre kvinder og unge kvinder: 
”Ligeledes”. Her er ligestilling! 
Tag udgangspunkt i, at I er ”hellige”. Helliget 
ved Herren Jesu navn og ånd. Vasket hellige. 
1 Korintherbrev 6:  
11 Sådan var nogle af jer engang, men I blev 
vasket rene, I blev helliget, I blev gjort 
retfærdige ved Herren Jesu Kristi navn og ved 
vor Guds ånd.  
19 Eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel 
for Helligånden, som er i jer, og som I har fra 
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at de hverken må være 
sladderagtige eller 
drikfældige,  
 
 
men skal være 
vejledere i det gode, 
 4 så de kan opdrage 
de unge kvinder til at 
elske mand og børn, 
 5 til besindighed og 
ærbarhed, huslighed, 
godhed, til at 
underordne sig under 
deres mænd, så Guds 
ord ikke bliver til spot. 
 
 
 
 6 Forman ligeledes de 
unge mænd til at være 
besindige 
 7 i al deres færd,  
 
og vær selv et 
forbillede i gode 
gerninger.  
 
I din undervisning skal 
du være ufordærvet og 
agtværdig, 
 
 
 8 din tale skal være 
sund og uangribelig, så 
modstanderen 
beskæmmes, fordi han 
ikke har noget ondt at 
sige om os. 
 

Gud? I tilhører ikke jer selv,  20 for I blev købt 
dyrt. Ær derfor Gud med jeres legeme! 

 
Negativer:  

- Sladderagtige 
- Drikfældige 

 
Positiver: 
+ Vejledere i det gode 
Nævner som det gode: kærlighed til mand og 
børn 
+ Besindighed 
+ Ærbarhed 
+ Huslighed 
+ Godhed  
+ Underordning under deres mænd 
 
Får som frugt: at Guds ord ikke bliver til spot. 
 
Unge mænd:  

- Besindige i al deres færd 
 
 
Titus / præsten:  
Vær selv forbillede i gode gerninger 
 
 
Undervisning:  

- Ufordærvet 
- Agtværdig 

 
Tale:  
+ sund 
+ uangribelig  
(gør at modstandere ikke har noget at angribe 
dig for) 
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 9 Slaverne skal 
underordne sig under 
deres herrer i ét og alt 
og rette sig efter dem 
uden at sige dem imod; 
 10 de må ikke stikke 
noget til sig, men skal 
altid vise sand troskab, 
så de i ét og alt kan 
være en pryd for Guds, 
vor frelsers, lære. 
 
 
 11 For Guds nåde er 
blevet åbenbaret til 
frelse for alle 
mennesker 
 
 12 og opdrager os til 
at sige nej til 
ugudelighed og 
verdslige lyster og 
leve besindigt og 
retskaffent og 
gudfrygtigt i denne 
verden, 
 
 13 mens vi venter på, 
at vort salige håb skal 
opfyldes og vor store 
Gud og frelser, Jesus 
Kristus, komme til 
syne i herlighed. 
 
 
 14 Han gav sig selv 
hen for os for at 
løskøbe os fra al 
slags lovløshed og 
skaffe sig et rent folk 
som sin ejendom, 
ivrigt efter at gøre 
gode gerninger. 

Slaver 
+ underordning 
 
 

- Ikke stikke noget til sig 
+ sand troskab 
 
Får som frugt: er en pryd for Guds, vor frelsers 
lære.  
Gud er FRELSER. Læren handler om FRELSE. 
 
PAULUS FORKYNDER EVANGELIET 
Guds nåde blev åbenbaret 
 
 
Guds nåde opdrager os 
 
 
 
 
 
 
Mens vi venter på, at vort salige HÅB (1,3) skal 
opfyldes 
JESUS ER ”Vor store Gud og frelser”. 
Han er nær, han er i sin menighed. Han er med 
alle dage.  
Derfor står: han skal komme til syne. Nu 
usynligt. Den store dag: synlig i herlighed. 
 
Forkyndelse og undervisning af frelsen:  
HAN GAV SIG SELV HEN 
LØSKØBE FRA  
SKAFFE SIG et rent folk, ivrige efter … 
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 15 Tal sådan, og 
forman og tilrettevis, og 
gør det med eftertryk.  
 
 
 
 
 
 
Lad ingen ringeagte 
dig! 

 

DETTE EVANGELIUM og det, som er nævnt 
forud, og som vokser ud af evangeliet, når 
troen skabes, det skal han  

1) TALE 
2) FORMANE 
3) TILRETTEVISE  

Med eftertryk  
 
Han skal forvente at blive ringeagtet, men det 
skal han afvise, når han holder sig til 
Evangeliet.  

 

Kapitel 3  
Påmind dem om at 
underordne sig under 
øvrigheder og 
myndigheder,  
 
 
adlyde og være rede til 
enhver god gerning; 
 
 
 2 de må ikke forhåne 
nogen eller være 
stridbare, men skal 
være milde og vise 
sagtmodighed mod 
alle mennesker. 
 
 3 Vi var jo også selv 
engang uforstandige, 
ulydige og på afveje, vi 
lå under for alle mulige 
tilbøjeligheder og 
lyster; vi levede i 
ondskab og 
misundelse, vi var 
forhadt og hadede 
hinanden. 

 
Forholdet til øvrigheden 
+ underordning under øvrigheder og 
myndigheder. (Rom 13,1-7). Jesus i Matthæus 
22: Giv kejseren hvad kejserens er. Korrektiv: 
Adlyde Gud mere end mennesker. ApG 5,29 
+ adlyde 
+ være forberedt til gode gerninger 
 
Forhold til alle mennesker 

- Ikke forhåne 
- Ikke være stridbare 

+ sagtmodighed (Matt 5,5 og 11,29 og 21,5) 
Også nævnt i 1 Tim 6,11. Bemærk: MOD ALLE! 
Begrundelse:  
Enhver kristen bør ud fra sit eget liv og historie 
vise sagtmodighed mod dem, som lever uden 
Gud  
Datid:  

- Ondskab 
- Misundelse 
- Forhadte 
- Hadede 
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 4 Men da Guds, vor 
frelsers,  
 
 
 
 
godhed og kærlighed 
til mennesker blev 
åbenbaret, 
 
 
 
 5 frelste han os,  
 
ikke fordi vi havde gjort 
retfærdige gerninger,  
men fordi han er 
barmhjertig;  
det gjorde han ved 
det bad, der genføder 
og fornyer ved 
Helligånden, 
 
 
 
 6 som han i rigt mål 
udgød over os ved 
Jesus Kristus, vor 
frelser, 
 7 for at vi, gjort 
retfærdige ved hans 
nåde, i håbet skulle 
blive arvinger til 
evigt liv 
 8 -- troværdigt er det 
ord!  
 

DA GUDS, VOR FRELSERS GODHED … blev 
åbenbaret 
Det leder over i forkyndelse af frelsen, så den 
fylder og optager, og så han ”glemmer” emnet 
og bliver i frelsen.  
 
MEN GUD, VOR FRELSER  
Titus 1,3 og 4 
Titus 2,10 og 13 
Titus 3,4 og 5 og 6 
 
GODHED og KÆRLIGHED  
Blev åbenbaret. Den var der fra evighed af. 
Men nu blev den afsløret, åbenbaret.   
Godheden og kærligheden HANDLEDE, 
VIRKEDE, FRELSTE:  
 
Begrundelsen negativt og positivt:  

- Ikke fordi vi havde gjort retfærdige 
gerninger 

+ men fordi han er barmhjertig. 
 
MÅDEN: det bad, der genføder og fornyer ved 
Helligånden. 

1) Genføder (at vi lever kommer herfra) 
2) Fornyer (det kristne liv kommer herfra) 

 
Dåbens vand udgydes. Helligånden udgydes 
ved Jesus Kristus vor Frelser 
 
FRELSENS ORD ER TROVÆRDIGT – DET SKAL 
INDPRENTES 
Nu har han forkyndt den ”sunde lære”.  
Den er et ORD – LOGOS. Som i Joh 1,1-3.  

•  troværdig: Dvs at den er værd at tro 
på, den er pålidelig, skaber tro, gør det 
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Og det vil jeg, at du 
skal indprente,  
 
 
 
så de, der er kommet 
til tro på Gud,  
 
 
 
lægger vægt på at 
handle godt og rigtigt; 
det er godt og gavnligt 
for mennesker. 
 
 
 9 Men tåbelige 
diskussioner og 
stamtavler og kiv og 
strid om loven skal du 
holde dig fra, for den 
slags er unyttigt og 
meningsløst. 
 
 10 Et kættersk 
menneske skal du vise 
bort efter en første og 
en anden advarsel. 
 
 11 Du ved jo, at sådan 
et menneske er 
kommet på afveje; det 
synder, og det har 
dømt sig selv. 
 
 
 
 
 

hele, ligesom han har talt om dåbens 
bad, der gør det hele. 

 
DEN SUNDE LÆRE, som nu er blevet nævnt, 
forkyndt og bevidnet, skal 
INDPRENTES: Insistere, tale fortroligt.  
 
”De, som er kommet til tro på Gud”. 
Det kristne liv kommer ikke ved formaninger, 
men ved tro. Og hvor troen er, der skal 
formaningen lyde ud fra evangeliet.  
 
Hvad skal en kristen lægge vægt på i sit liv:  

• Handle godt og rigtigt. 
Det er i sig selv godt og gavnligt. 
 
DISKUSSIONER, SOM FØRER IND I LOV-STRID 
SKAL AFVISES – OG DE, SOM HOLDER PÅ MED 
DET, SKAL VISES BORT 
Modsætningen på Kreta var, hvad der blev 
nævnt i kapitel 114 og 16. 
Ikke vende hedninger til Moseloven, som om 
de skulle opfylde den. Det er trældom, som 
fører til strid.  
Det er meningsløst.  
De, som går den vej og underviser i 
menigheden på den måde, skal bortvises. 
EFTER 1. og 2. advarsel.   
Titus har erfaring: ”Du ved jo …”  
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 12 Når jeg sender 
Artemas eller Tykikos 
til dig, så kom til mig i 
Nikopolis, så snart du 
kan; for dér har jeg 
besluttet at blive 
vinteren over. 
 
 13 Zenas, den 
lovkyndige, og Apollos 
skal du på bedste 
måde udruste til deres 
rejse, for at de ikke 
skal komme til at 
mangle noget. 
 
 
 14 Også vore folk skal 
lære at gøre gode 
gerninger og hjælpe, 
hvor det behøves, så 
deres liv ikke skal 
være uden frugt. 
 
 
 
 
 
 
 15 Hilsen fra alle her 
hos mig. Hils alle, som 
elsker os i troen.  
 
Nåden være med jer 
alle! 

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER  
Paulus sender gode hjælpere til Titus på Kreta. 
Da bliver Titus frisat til at komme til Paulus.  
Omsorgen for menighederne er tydelig.  
Paulus ser frem til at være sammen med Titus i 
Nikopolis den kommende vinter. 
 
Tykikos: ApG 20,4; Ef 6,21; Kol 4,7; 2 Tim 4,12 
Artemas (kun her):  
Nikopolis: Grækenland, på vestlysten overfor 
Italien. 
Apollos: ApG 18,24.27; 19,1; 1 Kor 1,12; 3,4-6 
og 22; 4,6; 16,12 
Zenas: (kun her). Den lovkyndige. Han forstod 
Guds lov og kunne undervise.  
 
Titus skal udruste dem til deres rejse. Omsorg 
for tjenere. Menighederne i byerne på Kreta 
skulle hjælpe disse tjenere.  
Kirkefællesskab i praksis.  
 
Lære at gøre gode gerninger. Ikke kun lære om 
dem, men at gøre dem. Så livet ikke skal være 
uden frugt. Vi tænker på Joh 15,1-15. 
 
HILSEN fra; Hilsen til …  
Romerbrevet 16 
 
NÅDEN VÆRE MED JER ALLE! 
”Nåden” i bestemt form.  
Den beskrives i Titus 2,11-14.  
Denne nåde er enhver kristens grund og de 
kristnes fælles grundvold. ”Jer Alle!”  
Brevet er ikke kun til Titus, men til hele 
menigheden, ja, alle menigheder og enhver 
døbt i disse menigheder på Kreta – og hos os. 
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KRISTNE må sammen ”holde fast ved apostlenes lære, fællesskabet, 
brødsbrydelsen og bønnerne” (ApG 2,42) 

Læsningen af apostlen Paulus brev til Titus skal hjælpe os til at holde fast 
ved apostlenes lære om NÅDEN og PRÆSTEEMBEDET, så vi ikke mister 
NÅDEN og det EMBEDE, som tjener os med nådens ord (ApG 20,32).  

Vi vil samle på Skriftens ord om disse to emner.  

Guds nåde Ældste-embedet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. januar 2022, pastor Leif G. Jensen 


