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JOYCE DEEKS BIBELNOTER - TITUSBREVET 
 

432 Titusbrevet 1:1-9 
Den forkyndelse af budskabet, som blev betroet mig 
Paulus benytter anledningen i sin hilsen til at 
understrege for Titus-brevet, hvor guddommeligt og 
troværdigt det budskab er, der er betroet ham, og 
som Titus-brevet er med til at formidle på Kreta.  Det 
handler om evigt liv, som Gud, der ikke lyver, har 
lovet.  Som i brevet til Timotheus får vi også her de 
krav, der må stilles til en ældste i menigheden.  Han 
skal være en mand, der har familie og har vist, at han 
kan styre den godt.  Menigheden er ikke en organisa-
tion, men en del af Guds familie, og familielivet i 
hjemmene er en god trænings-grund for ældste.  
Med kærlig omsorg, men fast hånd, må han varetage 
sit ansvar. 
HUSKEVERS:  1.  Petersbrev 5:3 
 
433 Titusbrevet 1:10 - 2:10 
Du skal sige det, der stemmer med den sunde lære 
To gange i disse vers møder vi udtrykket: "sunde i 
troen".  I det første tilfælde er det i forbindelse med 
vranglærere, om hvem Paulus siger så stærkt: "dem 
bør man lukke munden på".  Hvor ukærligt!  Grunden 
er, at de ødelægger de troende og gør dem usunde i 
troen.  Falsk lære fører ikke til sund tro.  Titusbrevet 
skal irettesætte dem strengt, så de kan blive "sunde i 
troen".  Selv skal han forkynde den sunde lære, der 
skaber kristne "sunde i troen” (2).  Et sundt kristenliv 
viser sig i gerning; Titusbrevet må selv være et 
forbillede, og de, der hører ham, må ved deres liv 
være en anbefaling for Guds, vor frelsers, lære (7-10). 
HUSKEVERS:  Romerbrevet 6:17-18. 
 

434 Titusbrevet  2:11 - 3:2 
Leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt 
Her er "Guds, vor frelsers lære" (10): Gud gav i sin 
nåde sig selv hen for at løskøbe os fra syndens magt 
og gøre os til sit ejendomsfolk, så vi kunne sige nej til 
synd og alt, hvad der er Gud imod, og leve gudfrygtigt 
i denne verden. Jesu forsoningsoffer befrier os ikke 
alene fra syndens straf (vi får tilgivelse), men fra 
syndens magt, fordi vi døde med ham, for at vi kan 
leve et nyt liv i lydighed mod Gud (Rom. 6:6-7).  
Allerede nu kan vi opleve sejr over synd, mens vi ser 
hen til, at vor store Gud og Frelser, Jesus Kristus 
kommer igen.  En levende tro viser sig i et gudfrygtigt 
og retskaffent liv her og nu.  Det er "naturligt" at være 
ivrig efter at gøre godt! 
HUSKEVERS:  Romerbrevet 6:22 
 
435 Titusbrevet  3:3-15 
Frelste han os ... fordi han er barmhjertig 
Når Paulus beskriver, hvordan vi var før vor om-
vendelse (3), maler han et dystert billede, og for hans 
eget vedkommende var han dengang samtidig en 
mand, der opfyldte Mose lov til punkt og prikke.  Hvis 
vi føler, han overdriver, kan det være, fordi Gud 
bragte os til omvendelse i en tidlig alder, før vi havde 
lært os selv grundigt at kende.  Men sandt er det, at 
det uigenfødte menneske er et sådant uhyre i oprør 
mod Gud, og med en natur, der kan udvikle sig på den 
beskrevne måde; Guds godhed og kærlighed til 
menneskene åbenbarer sig som den store modsæt-
ning.  Det skyldes Guds barmhjertighed alene, at vi er 
blevet genfødt og har fået et nyt liv ved Helligånden. 
HUSKEVERS:  Efeserbrevet 2:4-5 


