Tito 1:7-9
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“Porque é necessário que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus,
não obstinado [arrogante], não inclinado à ira, não dado ao vinho, nem contencioso
[briguento], nem ganancioso; antes, hospitaleiro, amigo do bem, prudente, justo,
piedoso, que tenha domínio próprio, apegado à palavra fiel [pura?], que é segundo a
[nossa?] doutrina, para que seja capaz de exortar na sã doutrina e refutar os que o
contradizem” (Tito 1:7-9, tradução do autor).

Primeiro, como previamente indicado, o episcopos desse versículo e o
presbuteros do versículo 5 são o mesmo ofício. Mesmo os anglicanos admitem
que o termo bispo no Novo Testamento não possui o significado usado pela
Igreja Anglicana.
As qualificações para o ofício são divididas em duas seções. As
qualificações morais vêm primeiro, a maioria das quais são qualificações para a
membresia da igreja também, mesmo se não estritamente reforçado. Então
vêm os requerimentos doutrinários.
O homem deve ser sadio em sua teologia. Ele deve estar convencido da
verdade do ensino de Paulo. De outra forma seria incompetente para exortar.
Note que exortação não é um simples convite para “vir a Cristo”. Paulo diz:
“exortar na sã doutrina”. Existe uma ênfase dupla que é freqüentemente
ignorada no inglês. A tradução literal seria “exortar no ensino, o [ensino]
sadio”. O artigo repetido adiciona ênfase. Nem é a obrigação limitada à assim
chamada instrução “positiva”. Especificamente incluída está a refutação dos
argumentos heréticos ou heterodoxos. O presbítero ou bispo deve analisar o
que é “dito contra” (antilegontas) o ensino e explicar suas falácias e falsidades.
Não é suficiente advertir as pessoas contra a poção venenosa: Devemos
adicionar, “Esse vidro de ácido nítrico é um veneno”. Os hereges e as heresias
devem ser identificados pelo nome.

Fonte: The Pastoral Epistles, Gordon H. Clark, p. 148.
Para saber mais sobre Gordon Haddon Clark
(31/8/1902 – 9/4/1985), esse gigante da fé cristã,
acesse a seção biografias do site Monergismo.
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