Umučenie Štefana
Jeden môj kolega nedávno napísal zaujímavý status na fb. Píše v ňom: „Aj keď náš pohyb
je obmedzený, Božie slovo obmedzené nie je. Aj keby kostoly boli celkom zatvorené, evanjelium môže znieť! A podložil to s textom z proroka Izaiáša z 55, 10-11 verš. Je tam napísané:

26.12.2020

2. slávnosť
vianočná

ecav.rankovce.sk

Izaiáš 55,10-11: „Lebo ako dážď a sneh padá z neba, a nevracia sa tam, ale napája zem, robí ju plodnou, úrodnou a dáva semeno rozsievačovi a jediacemu chlieb, tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst: nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam.“
Prečo práve Izaiáš 55? Pretože je povzbudením, je nádejou. Je nádherným objavom, ktorý
keď urobíme vo svojom živote, nikdy neprestaneme žasnúť nad veľkosťou nášho Hospodina. Je
poznaním Božej moci, slávy a vlády v našom živote
i v tomto svete.
Príbeh Štefana je odpoveďou a potvrdením
pravdivosti tohto slova. Štefan ako diakon, zažil
moc Božieho slova pri svojom zvolení za jedného
zo siedmich diakonov v jeruzalemskom cirkevnom zbore. Vlastne, ako sa dozvedáme ďalej, Boh
bol to oslovujúce slovo, ktoré sa dotklo srdca Štefana a on odpovedal svojou vierou.
Viera v moc toho Slova priviedla Štefana pred
sudcov, ale tiež ho naplnila poznaním a múdrosťou. V jeho odpovediach na obvinenia je táto moc
priam hmatateľná. Viera a moc Slova ho vyviedli
za brány mesta. Boli dôvodom jeho kameňovania.
Možno si teraz povieme, čo je to za Slovo, ktoré
vedie k smrti? Dnes k smrti Štefana? Je naozaj jeho moc v tom, že privedie človeka až k smrti? NIE!
Je to zachraňujúce Slovo, ktoré vedie k životu. Len
trochu inak, ako to vidíme my.
Štefan najprv vďaka tomuto Slovu prežil záchranu z moci hriechu a Diabla. A neskôr, keď sa
pozeral na otvorené nebo a videl tam Syna Človeka, bol tým Slovom zachránený pre večnosť. To
otvorené nebo bolo pozvaním. Štefan, tesne predtým, ako zomrel časnou smrťou, uvidel svoju večnosť.
Keď Duch Boží, ktorý je nositeľom toho Božieho
Slova, prehovorí , naše vnútro ožije. Pretože Boží
Ducha a Slovo prinášajú život. Nesú potenciál a
vždy vykonajú to, na čo sú poslaní na túto zem.
Toto Slovo nás v moci Ducha Svätého uisťuje,
že som Božie dieťa. Dieťa vykúpené a zachránené.
A tiež hovorí, že moje vnútro ožije a naplní sa prítomnosťou Božieho Ducha a ja vykonám všetko
to, o čom Božie Slovo hovorí, že mám vykonať.
Podľa tohto Slova mám ísť do celého sveta, aby
som prinášala evanjelium (teda Božieho Slovo lásky) každému človeku.
Môžeme sa pýtať: Naozaj ja? – a odpoveď je:
ÁNO! Práve ty. Práve tebe bolo vložené do srdca

Božie slovo a určite sa nevráti späť prázdne. Alebo bude v tebe konať svoje dielo požehnania,
alebo dielo zatratenia. Alebo sa v tvojom živote
stane semienkom, ktoré vyklíči a prinesie úrodu.
Alebo zomrie a s ním zahynie aj ovocie, ktoré
môžeš prinášať.
Alebo sa môžeme pýtať: Ako sa môže mocne
dokázať Božie Slovo v mojom živote? – Hm! Tak,
že mu dáš priestor a svoj čas. Ak má niečo zakoreniť, potrebuje to miesto a čas. Ak má niečo vyklíčiť, potrebuje to priestor a čas. Ak má niečo
priniesť úrodu, nestane sa to lusknutím prstov.
Ale len trpezlivou starostlivosťou a v priebehu
času.
Možno si kladieš otázku: Prečo je to Božie Slovo také dôležité pre môj život?
- Lebo je svetlom pre Tvoje nohy a sviecou na
tvojom chodníku (Ž 119,105).
- Oddeľuje ťa od klamstiev a hriechu. Je ako
obojsečný meč, ktorý ťa prenikne až do špiku
kostí a usmerní tvoje myšlienky a úmysly srdca.
(Žid 4,12).
- Toto Slovo je ako kladivo, ktoré buduje, premieňa a oslobudzuje Tvoj život. (Jer 23,29)
- Je chlebom pre Tvoju dušu i ducha. A utíši každý hlad v Tebe (aj hlad po Bohu) (L 4,4).
- Je ako zvlažujúci a úrodný dážď a sneh, ktorý
zúrodní zem. A V tebe dá vyklíčiť semienku Božej lásky a premení ju na bohatý strom, ktorý
prinesie bohatú úrodu ovocia Ducha Svätého.
(Iz 55,10-11).
- Je sladkým medom, ktorý potešuje, posilňuje.
- A tiež je vzácnym semenom, ktoré prináša nový
život. Tvorí v nás nový život Božieho dieťaťa.
Tvoje srdce, Tvoj život sa zmení, ak do neho
vpustíš moc Božieho Slova. Štefan, zatknutý, súdený a odsúdený, bol mocou tohto slova preniknutý a naplnený nádejou víťazstva a večnosti.
Tvoj život sa stane s týmto Slovom dobrodružnou cestou v Božej prítomnosti. Častokrát pôjdeš cez úskalia a budeš riešiť ťažkosti či stáť
v ústrety otázkam a pochybnostiam. Ale aj tak
to bude život plný svetla. A nakonci aj ty uvidíš
otvorené nebesá a Syna človeka sedieť na pravici Božej. Amen.

