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0. 

Kościół  św. Tytusa na Krecie 

Tytus był  współpracownikiem św. Paw-
ła, chrześcijaninem nawróconym 
z pogaństwa (Ga 2,3). W Liście do 

Tytusa (1,5) św. Paweł  określa zadanie, jakie 
przed nim postawił: Zostawiłem cię  na Krecie 
w tym celu, byś  zaległe sprawy należycie zała-
twił  i ustanowił  w każdym mieście prezbiterów 
(Tt 1,5). Chodzi więc głównie o organizację  
wspólnoty chrześcijańskiej na Krecie. 

Aby stanowili jedno 

W Liście do Tytusa św. Paweł  określił, 
jakie cechy powinien mieć  prezbiter i biskup 
(1,6-10), oraz zawarł  wiele wskazań  doty-
czących tego, jakimi konkretnymi wzorcami 
postępowania moralnego powinna się  kiero-
wać  wspólnota kreteńska. Wydaje się, że klu-
czowe są  słowa: Nauka to godna wiary, i chcę, 
abyś  z całą  stanowczością  o tym mówił, że ci, 
którzy wierzą  w Boga, mają  się  starać  usilnie 
o pełnienie dobrych czynów (3,8). Taki sposób 
nauczania moralnego jest elementem szer-
szego kontekstu głęboko zakorzenionego 
w Listach św. Pawła przekonania, że moral-
ność  chrześcijańska bierze początek z wiary, 
z łaski działającej niezależnie od ludzkich 
zasług (por. Tt 3,5), łaski, która niesie zba-
wienie wszystkim ludziom i poucza nas, aby-
śmy wyrzekłszy się  bezbożności i żądz świa-
towych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie 
żyli na tym świecie (Tt 2,12). 

Nie ma już  Żyda ani poganina 
W ramach kwestii organizacji życia wspól-

noty List odzwierciedla spór Tytusa z gru-
pą  chrześcijan nawróconych spośród Żydów, 
którzy sprzeciwiali się  nauce św. Pawła, wska-
zując na konieczność  zachowywania prze-
pisów Prawa Mojżeszowego Tt 1,10-16). 
Apostoł  poleca Tytusowi, żeby unikał  głu-
pich dociekań, rodowodów, sporów i kłót-
ni o Prawo. Są  bowiem bezużyteczne i puste 
(Tt 3,9). Można więc stwierdzić, że mamy tu 
do czynienia ze sporem, o którym była mowa 
w Liście do Galatów. Spór wokół  obrzeza-
nia jest jednym z bardzo istotnych tematów 
Listów św. Pawła, a List do Tytusa wyraźnie 
wskazuje, że kontrowersje nie wygasły wraz 
z pozytywnym dla nauki Apostoła Naro-
dów rozstrzygnięciem tzw. soboru jerozo-
limskiego, opisanym w 15. rozdziale Dzie-
jów Apostolskich.  
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