Štvrtok 22. júna 2017
Piesne: ES č. 264, 559
Text: Tit 1, 1 – 9
„... musí sa pridŕžať pravého slova podľa učenia, aby bol schopný aj napomínať podľa zdravého
učenia a podvracať tých, ktorí odporujú.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Títus bol jedným zo spolupracovníkov apoštola Pavla. Pavel ho spomína vo svojich listoch
(celkovo 13-krát). Po tom, ako bol Pavel prepustený v väzenia v Ríme (Sk 28), krátko pôsobil
s Títom na ostrove Kréta. Títa tam zanechal, aby dokončil začaté Božie dielo, preto mu zakrátko
napísal list, ktorý sa nám zachoval. V pozdrave Pavel pripomínal Títovi Božiu vernosť na rozdiel
od skazenosti obyvateľov Kréty (1, 12 – 13). Na Božie sľuby sa môžeme spoľahnúť, On nás
nikdy nesklame. Po krátkom pozdrave Pavel svojho spolupracovníka poveril konkrétnymi
úlohami. Mal po cirkevných obciach na Kréte ustanoviť (inštalovať) tzv. starších, ktorých neskôr
v texte menuje biskupmi. Pri starších nešlo o vek človeka, ale o jeho zrelosť v otázkach viery
a skúsenosť. Biskup bolo pôvodné označenie pre toho, kto niesol zodpovednosť, kto dohliadal na
spoločenstvo veriacich. Pavel takto konal všade: poveril konkrétnych veriacich mužov
zodpovednosťou a potom odišiel na iné miesto (Sk 14, 23). Zo všetkých správ v knihe Skutky
apoštolov i z Pavlových listov môžeme vydedukovať, že nešlo o jedného vedúceho v každom
cirkevnom zbore, ale o ustanovenie viacerých starších (presbyterov), ktorí potom ako tím viedli
duchovný život cirkevného zboru. Veď tak fungoval aj prvý cirkevný zbor v Jeruzaleme (viedli
ho spoločne apoštoli). Pavel zopakoval Títovi, aké kritériá má spĺňať každý takýto starší
(podobný zoznam kritérií nájdeme v 1Tim 3, 1 – 7). Všimnime si, že tento zoznam sa nezačína
vedomosťami staršieho; o vedomostiach Pavel hovorí až na konci zoznamu (v. 9). Apoštol Pavel
položil dôraz na charakter a na vzorný, mravný život každého staršieho zboru. Aj celá jeho rodina
má vydávať svedectvo o Kristovi, veď rodina je malý cirkevný zbor. Napĺňame tieto biblické
kritériá my, predstavitelia cirkevných zborov? Či pre nás už dnes neplatí Božie slovo? Amen.
Modlitba:
Nebeský náš Otče, ďakujeme Ti za Tvoju milosť. Ďakujeme za svedectvo Tvojho slova.
Ďakujeme za tých, ktorí tu boli pred nami, za našich predkov, otcov vo viere aj za Tvojich
apoštolov. Ďakujeme za ich vernú službu a vytrvalosť pri nesení evanjelia. Ďakujeme za ich
vernosť Tvojim nariadeniam. Prosíme, daj nám milosť, aby sme sa i my dnes navrátili k tým
princípom, ktoré boli dôležité pre nich. Prosím o našich presbyterov, farárov, seniorov
a biskupov, aby v prvom rade osobným životom svedčili o viere v Teba, a tak viedli im zverený
ľud. A prosíme, daj nám rozlišovať, koho Ty poveruješ, aby niesol zodpovednosť v Tvojej cirkvi.
Amen.
Mgr. Ľubomír Ďuračka, zborový farár v CZ ECAV Nové Mesto nad Váhom
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