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SKUPINOVÉ STUDIUM BIBLE – LIST TITOVI, LEKCE 1, TT 1,1 – 16

OTÁZKY KE STUDIU
Pavel napsal tento dopis Titovi, svému
spolupracovníkovi a pastorovi na Krétě,
kolem roku 63 po Kr. Dopis Titovi nám
ukazuje na kvalifikaci vedoucích, na to, jak
jednat s falešným učením a na potřebu
jasného učení v církvi.

1. První tři verše jsou v originále
jedinou dlouhou hutnou větou, která má
charakter vyznání víry – jednoho ze tří,
které v listu Titovi nalezneme.
•

Jaké hlavní charakteristiky nebo
principy Pavlova života a služby
nalezneme v těchto verších (1,1-3) ?

2. Čti 1,4-5. Kdo to byl Titus? Co
dalšího se o něm můžeme v Bibli
dozvědět? Viz také Gal 2,1.3; 2 K
8,6.16.17.22.23; 12,18; 2 Tm 4,10.
•
•
•

Co bylo důvodem pro napsání tohoto
dopisu?
Co bylo podle Pavla prioritou Titovy
práce na Krétě (v. 5)?
Jaké dvě důležité věci nám v. 5 říká o
církvi?

3. Podmínky pro práci starších, které
Pavel uvádí ve v. 1,6-9 jsou podobné
jako v 1 Tm 3,1-7. Na prvním místě
musí být „neobvinitelní“ (bezúhonní)
před veřejností a potom musí splňovat
kvality ve čtyřech oblastech: v morálce,
v rodině, ve vedení a v charakterových a
vyučovacích schopnostech.
•

Přečti si v. 6-9 a popiš Pavlem uvedené
kvality svými vlastními slovy.

•

Verš 9 nepopisuje charakterové
postoje, ale ukazuje „náplň práce“
starších. Co mají podle tohoto verše
starší dělat?

4. Slovo pevný znamená také „pevně
lpět“, „být oddaný“ nebo „lnout celým
srdcem“.
•

Proč je důležité, aby se starší pevně
držel Slova (viz. 1,10-11)? Jak to
vypadá v praxi (v. 13)?

•

Co z toho vyplývá pro práci starších
podle v . 9?

5. Druhá část 1. kapitoly (1,10-16)
ukazuje na zodpovědnost Tita oponovat
falešným učením a konfrontovat
nemorální život. Je vlastně praktickou
ukázkou toho, co mají dělat starší.
•

Jaké problémy předkládá Pavel Titovi
k vyřešení v církvích na Krétě mezi
„nepoddajnými“ (KMS) lidmi (v. 1,10)?

•

Co měl Titus dělat a jaký měl být
výsledek (jak to mělo vypadat)
v ideálním případě (1,10-14)?

6. Co Pavel zamýšlel, když Titovi citoval
„jednoho z jejich vlastních proroků“ ve
v. 1,12?
•

Co všechno obsahovalo toto falešné
učení, o němž zde Pavel mluví a jaké
mělo důsledky?

7. Přečti si verše 1,15-16 a vysvětli, co
znamenají?
•

Jak Pavel popisuje vnitřní postoje
(„srdce“) těchto lidí ve v. 15?

•

Jak byly jejich nečisté motivy
vyjádřeny jejich životem (v. 16)?

8. Jaké

dvě konkrétní věci z 1.
kapitoly můžeš ještě dnes použít ve
svém životě?
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