BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM
SKUPINOVÉ STUDIUM BIBLE, KVĚTEN 2007

LIST TITOVI, LEKCE 14, Tt 3,12-15
OTÁZKY KE STUDIU
Dostali jsme se na samotný závěr listu Titovi (Tt 3,12-15).
Ačkoliv tento závěr obsahuje především osobní pozdravy a
pokyny je zároveň také shrnutím celého listu. Projdi si všechna
hlavní témata listu a vysvětli důraz a hlavní myšlenku celého
listu Titovi.
Opakování: Jaké verše bys vybral jako nejvýznamnější v tomto
listě? Nauč se je zpaměti.
Co tě nejvíce oslovilo v nedělním kázání na tento oddíl?
1. Přečti si třetí kapitolu Titovi a vysvětli, jak je oddíl 3,12-15

začleněn do kontextu této kapitoly. Jak se v těchto verších
projevuje záměr listu Titovi?
• Jaký je bezprostřední kontext veršů Tt 3,12-15 (viz také Tt 1,5)?
• Co je především obsahem veršů 12-15?
• Pročti si tyto verše a vypiš si z nich všechny postavy, které tento
oddíl zmiňuje.
2. Ve 12. verši se seznamujeme se dvěma novými postavami -

s Artemou a Tychikem. O Artemovi čteme jenom na tomto
místě. Pročti si následující verše a vypiš si všechno o Tychikovi
(Sk 20,4; Ef 6,21-22; Ko 4,7-8; 2Tm 4,12).
• Co všechno měl Titus udělat před svým odchodem z Kréty? O co
konkrétně se jednalo?
• Co se z tohoto verše dozvídáme o Pavlových plánech?
• Proč měl Titus čekat až přijdou další Pavlovi spolupracovníci?
Co nám to říká o věcech, které měl Titus dát do pořádku na
Krétě?
• Zjisti nějaká fakta o Pavlově životě (z Biblického slovníku nebo
z jiné literatury). Kam bychom mohli události zmíněné v listu
Titovi v jeho životě zařadit?
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3. V dalším verši čteme o dalších dvou vynikajících křesťanech

(pravděpodobně přinesli Titovi tento list). Zatímco o Zénovi
víme pouze z této zmínky, Apollos je v Novém zákoně známou
postavou. Pokus se zjistit o Apollovi co nejvíce (použij
následující odkazy: Sk 18,24-19,1; 1K 1,12; 1K 3,5-9; 1K
16,12).
• Jak je zde nazván Zénas? Vysvětli, kdo to byli zákoníci
v biblickém slova smyslu.
• Čím byl charakteristický Apollos (Sk 18,24)?
• Proč Pavel poslal na Krétu právě tyto dva muže (viz Tt 1,10.1314; 2,1; 3,1.9)?
• Jak se měl Titus zachovat k těmto dvěma mužům? Vysvětli co
nejpřesněji (buď velmi konkrétní), co přesně měl zajistit.
• Jak to měl udělat (viz slovo „pečlivě“ použité v tomto verši)?
4. Čtrnáctý verš je třeba číst v kontextu druhé poloviny v. 13 a

zároveň v kontextu celého listu. K čemu tento verš vybízí?
• Co podle tohoto verše hrozí každému věřícímu (viz také Mt
25,14-30) ?
• Co je podle tohoto verše lékem na duchovní lenost (viz také 1Te
2,9-10)?
• Kde je hranice mezi diskuzí a sporem, hádkou?
5. Poslední verš 3. kapitoly (v. 15) přináší množství pozdravů od

Pavla i dalších lidí. Koho má pozdravovat Titus (lépe NBK)? Jak
tomu rozumíš?
• Kdo byl se vší pravděpodobností s Pavlem v době, kdy psal tento
list?
• Jaký byl Pavlův obvyklý pozdrav (viz také Tt 1,4)? Jaký je tvůj
obvyklý pozdrav?
6. Vyjmenuj několik věcí, které ses naučil z listu Titovi. Čím

přispěl k tvému lepšímu pochopení evangelia, osoby Pána Ježíše
Krista a fungování církve?
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