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„Ale B?h, který pot?šuje sklí?ené, nás pot?šil p?íchodem Tita“ (2. Kor 7,6).
Pavel podnikl služební cestu do Troady, kde se k n?mu m?l p?ipojit jeho duchovní syn Titus. Toužil vid?t svého
zbožného syna v Kristu a v?d?l, že jeho duch bude povzbuzen Titovou p?ítomností. Když však p?ijel do Troady,
Titus tam nebyl.
Pavlovi se v Troad? otev?ely dve?e ke služb?, ale jeho srdce bylo zarmoucené, protože o?ekával Tita. O této
zkušenosti napsal: „Když jsem p?išel s Kristovým evangeliem do Troady, m?l jsem tam od Pána otev?ené dve?e,
ale v duchu jsem nem?l klid, protože jsem tam nenašel svého bratra Tita … Proto jsem se vydal do Makedonie“
(2. Kor 2, 12-13).
Pavel ud?lal n?co, co nikdy v život? neud?lal, n?co, co bylo v rozporu se vším, co kázal. Odešel a plný neklidu
putoval do Makedonie. Dokonalý obraz zran?ného Kristova vojáka. Velký apoštol byl zbit v mysli, na t?le i duchu.
Pro?? Co p?ivedlo Pavla do tohoto bodu? „V duchu jsem nem?l klid, protože jsem tam nenašel svého bratra Tita.“
Byl sám a zoufale pot?eboval p?átelství.
Satan na nás vždy p?ijde zaúto?it, když jsme unavení z bitvy. Tehdy jsme nejzraniteln?jší v??i jeho lžím a nep?ítel
mohl zasáhnout Pavla hned dv?ma brutálními: „Titus nep?išel, protože t? odmítl“ nebo „Titus tu není, protože už
nejsi efektivní, Pavle. Tvoje služba prost? nep?ináší ovoce.“
Pokud chodíte d?v?rn? s Pánem, víte velmi dob?e, ?emu Pavel ?elil. Satan je otcem lží, a práv? te? ti možná šeptá
podobné lži: „Všichni t? odmítli.“ „V práci pro Boží království nemáš místo. Jen zabíráš prostor.“
Titus se nakonec dostal do Makedonie a dorazil s osv?žujícím duchem. Pavlovo srdce se pozvedlo, když se oba
muži setkali. Napsal: „Jsem napln?n pot?šením, p?es všechna naše soužení p?etékám radostí“ (2. Kor 4,7).
B?h používá lidi k ob?erstvení dalších lidí! Hledej p?íležitost stát se Titem n?komu, kdo je v duchu skleslý. Pouhý
jednoduchý telefonní hovor dokáže p?inést út?chu a osv?žení bratrovi nebo sest?e v Kristu a vyústit v uzdravení
ducha.
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