
Egy ismeretlen bölcs egyszer a következőt mondta: „A
barátság felelősség, nem lehetőség”. Pál és Titusz barátsága jó
példája az egymás iránti felelősségérzetnek. Pál apostol
Tituszra „a közös hitben való igaz fiamnak” (Tit 1,4) kife-
jezéssel hivatkozik, amivel arra is utal, hogy Pál vezette el az
eredetileg görög származású Tituszt (Gal 2,3) a Krisztusban
való hitre.

Pál szavai jól jellemzik a komoly kötődést a két férfi
barátságában és munkásságában. Máshol az apostol
„testvérem”-nek nevezi Tituszt (2Kor 2,13), „társam és segít-
ségem” (2Kor 8,23) kifejezéssel illeti, és úgy beszél róla, mint
„aki nem terhelt másokat” (2Kor 12,18).

Az Újszövetségben öt olyan eseményről olvasunk, ahol
Titusz neve szerepel, s ezek jellemzik a szolgálatát és a Pállal
való barátságát.

Az első esemény a jeruzsálemi tanáccsal kapcsolatos és
az ApCsel 15,1–12, továbbá a Gal 2,1–10 részekben
olvashatunk róla. Pál és Barnabás misszióútja nyomán számos
pogány tett hitet Krisztus mellett (ApCsel 15,3). Isten olyan
kiterjedt munkát végzett általuk, hogy felkeltették a jeruzsále-

mi elöljárók érdeklődését is (ApCsel 15,3–4). Mégis a hívők
egy csoportja, akik farizeusként éltek a megtérésük idején,
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Kréta kizárólag hajóval megközelíthető föld.
Titusz krétai szolgálata nélkülözhetetlen volt a keresztyénség elterjesztéséhez a szigeten. Bizonyos, 

hogy a hallgatóinak többsége halász volt vagy az ezzel rokon szakmák képviselője

Kréta szigete légifelvételről



20 Bibliai tájak – emberek

ragaszkodtak az újonnan megtért pogányok körülmetéléséhez,
vagyis a törvénnyel szembeni engedelmességük megpe-
csételéséhez. A vitás kérdés alapja a pogányok megváltásának
gyakorlati megvalósulása volt. Titusz is egyike volt azoknak a
pogányoknak, akiknek a megtérését megkérdőjelezték.

Titusz Pállal és Barnabással a jeruzsálemi tanácshoz
ment (Gal 2,1). Titusz megtérése bizonyíték értékű volt a vitás
kérdésben, aki Pál munkatársaként csatlakozott a misszió-
munkához. Mindazonáltal a tanács kérdése az volt, hogy a
megtért pogányoknak és Titusznak előbb zsidóvá kell-e vál-
niuk, hogy azután keresztyénekké lehessenek. 

A jeruzsálemi összejövetelen Pál bizonyságot tett a
pogányok között végzett evangéliumhirdetésének
eredményeiről (Gal 2,2). Ezután a jeruzsálemi gyülekezet
vezetői tanácskoztak egymással a hallottakról (ApCsel
15,6). Ekkor szólásra emelkedett Péter apostol és bizonysá-
got tett a Krisztusban való hit általi üdvösségről, aminek
nem feltétele a körülmetélkedés vagy a törvény megtartása
(ApCsel 15,7–11). Tehát Titusznak nem kellett körül-
metélkednie (Gal 2,3).

A második esemény Titusznak Korinthusban végzett
munkája, mely a Pállal való barátságát is jellemzi. A második
korinthusi levélben nyolcszor olvashatjuk Titusz nevét.
Miután Pál megírta első levelét a korinthusiaknak, melyben
megfeddte hitetlenségüket, a korinthusi hívők egy cso-
portjában ellenséges hangulat alakult ki Pállal szemben.
Ebben a kényes helyzetben szüksége volt Pálnak egy erős
jellemű és tapintatos segítőre. Tituszt bízta meg, hogy
kézbesítsen egy újabb levelet a korinthusi gyülekezetnek. Ez
az írás nem maradt fenn az utókor számára, és mióta eltűnt
„bizalmas levélként” emlegetik. Pál Tituszt választotta erre a
feladatra, aki „társ és munkatárs” (2Kor 8,23) és „aki nem ter-
hel másokat” (2Kor 12,18), továbbá készséges a bonyolult
feladat végrehajtásában (2Kor 8,17).

Pál Troászba utazott, ahol nyitott kaput talált az
evangélium hirdetéséhez (2Kor 2,12). Titusznak azt az
utasítást adta, hogy Troászban várjon rá, hogy ott beszámol-
hasson korinthusi misszióútjáról. Amikor Titusz nem érkezett
meg, Pált annyira nyugtalanította munkatársának állapota,
hogy átment Macedóniába, hátha ott találja Tituszt (2Kor
2,13). Macedóniában megtalálta Tituszt, és hallhatta tőle a jó

híreket Korinthusból: a gyülekezet
tagjai megbánták a Pállal szem-
beni ellenséges érzelmeiket (2Kor
7,6–14).

Pál visszaküldte Tituszt
Korinthusba a korinthusbelieknek
írt második levéllel. Ekkor arra is
megkérte Tituszt, hogy folytassák
a segélyadományok gyűjtését a
jeruzsálemi gyülekezet részére,
amit korábban elkezdtek, de még
nem fejeztek be (2Kor 8,6–24).

A harmadik esemény Titusz
szolgálata Kréta szigetén,
Görögországtól délkeletre. Az
újszövetség nem írja le egész pon-
tosan, hogy kezdődött a keresz-
tyénmisszió a szigeten. A Krétán
élő zsidók némelyike jelen volt a
pünkösdi eseményeknél (ApCsel

2,11). Lehetséges, hogy a pünkösdkor megtért zsidók vitték el
honfitársaikhoz az első keresztyén bizonyságtételt, de az is
lehet, hogy Pál az első római fogsága után kezdett misszió-
munkát a szigeten. (Későbbi vallási irodalom ír erről az
eseményről.) Titusz csatlakozhatott Pálhoz a krétai misszió-

útra. Egy másik nézet szerint Pál
az első és második római fogsá-
ga közötti időszakban Titusszal
együtt kelt útra, hogy elindítsák
a krétai missziót.

Mindenesetre Pál megkér-
te Tituszt, hogy maradjon
Krétán és erősítse a
gyülekezeteket (Tit 1,5). Titusz
küldetése itt sem volt könnyű,
mert a krétaiak közt sok önfejű
ember volt, ráadásul számos tév-
tanítás kötözte meg őket (Tit
1,10).

Valamivel később, hogy
Tituszt bátorítsa munkájában,
Pál írt egy neki szóló levelet,
amit Tituszhoz írt levélnek
nevezünk. Pál apostol utasította
Tituszt, hogy „rendbe hozd az
elintézetlenül maradt ügyeket”
Krétán (Tit 1,5), feddje meg a
hamis tanítókat, akik az ottani
hívőket kínozzák (Tit 1,10–13),
valamint a krétai keresz-
tyéneket intse a szent életre (Tit
2,2–15).

A negyedik eseményről a
Tit 3,12-ben olvashatunk Titusz
m i s s z i ó m u n k á j á v a l
kapcsolatban. Később Pál
Artemást vagy Tikhikust küldte
Krétára. Amikor megérkeztek,

Titusznak Nikopoliszba kellett utaznia, ahol Pál a telet
töltötte. A Bibliában Artemásról nem olvasunk máshol.
Tikhikus kézbesítette Pál leveleit a Kolossébeliekhez és az

Titusz a krétai hívők között szolgált. Az ottani civilizáció magasabb fejlettségi fokon állt,
mint más vele egykorú nemzeti kultúrák. Példa erre a képen látható monumentális

méretű és bonyolult kézműves munkával díszített korsó a Kr. e. 18. századból

A krétai keresztyénségnek
számtalan pogány kul-

tusszal kellett szembeszáll-
nia, melyeknek akkor már
évszázados hagyományai
voltak. Az egyik mínoszi
vallás a képen látható
kígyó-istennőt imádta
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Efézusbeliekhez (Kol
4,7; Ef 6,21).

Pálnak bizonyára
gondjai támadtak tör-
vénykezési kérdésekben,
ezért megkérte Tituszt,
hogy hozza magával „a
törvénytudó Zénást” (Tit
3,13). Apollós is útitársa
lett Titusznak és
Zénásnak. Pál arra kérte a
krétai hívőket, hogy
viseljék gondját Titusz-
nak, Apollósnak és
Zénásnak, amíg elvégzik
nikopoliszi küldetésüket.

A Nikopolisz szó
jelentése „győzelem
városa”, melynek föld-
rajzi elhelyezkedése
bizonytalan, mivel az
újszövetségi időben több
város is ugyanezt a nevet
kapta. A legvalószínűbb
az epirusi, vagyis görög-
országi Nikápoly,
Korinthustól Észak-
Nyugatra. Vele szemben található Actium, ahol Augustus
csatát nyert Marcus Antonius ellenében. Augustus
győzelmének emlékére építtette Nikopoliszt, azaz Nikápolyt.

Az ötödik esemény az utolsó hivatkozás Titusz szol-
gálatára 2Tim 4,10-ben, ahol a következőt olvassuk: „Démász
elhagyott engem, mivel ehhez a világhoz ragaszkodott, és

elment Thesszalonikába; Kreszcensz pedig Galáciába,
Titusz meg Dalmáciába.” Ez az utolsó megjegyzés
Tituszról az Újszövetségben.

Nikopoliszból Pál Dalmáciába küldhette tovább
Tituszt, Illíria déli partjaihoz, az Adriától keletre.
Dalmácia nem túl messze, az előbb említett Nikopolisztól
északi irányban feküdt. Valószínűleg újabb evangéliumi
munkára volt szükség Dalmáciában, melyre Pál Tituszt
látta legalkalmasabbnak.

Az öt különböző eseményben Titusz alábbi
jellemvonásait fedezhetjük fel:

Pál apostol hűséges barátja volt.
Bátor keresztyén volt, nem félt a kihívásoktól.
Felelősségteljes, megbízható személyiségű.
Becsületes, jellemes keresztyén ember.
Érett, hívő gondolkodású személy, nehéz feladatok

megoldására alkalmas.
Tisztelték hívő társai és munkatársai.
Készséges volt a szolgálatra.
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