Skutky apoštolov
(v moci Ducha Svätého)
Sk 6,7 Štefan=koruna (víťazstva)
Synagoga Libertínskych, alebo “prepustených” bola skupina židovských otrokov
prepustených Rímom a ktorí si v Jeruzaleme založili vlastnú synagogu
Hádka bola zrejme o Kristovi ako o božom Synovi a hlavne o jeho vzkriesení, ktoré najviac
zamestnávalo ich mysle. Zvláštne je, že už za života JKrista bolo viacero vzkriesení,
ktorých boli svedkami a jeho vzkriesenie budilo veľkú diskusiu. (mládenec z Naimu, Lazar,
Jairova dcéra)
nevládali odporovať múdrosti a Duchu, ktorým hovoril.
Tu je vidieť, že bez Ducha božieho nie je možné mať silu ani odvahu k obrane Evanjeliu.
Nie je to totiž iba zoznam vecí na obranu viery - apologetika, ale tieto slová musia byť v
odporcoch oživené Duchom božím, On je tou silou, kvôli ktorej nevládali odporovať
Štefanovi. Ako Evanjelium oživuje v človeku jedine Duch Svätý, tak aj v odporcovi
Evanjelia ten istý Duch ukazuje, že sa mýli.
Kvalitne pripravená, dogmaticky presná, rečnícky vybrúsená kázeň, príhovor, biblická
hodina bez Ducha Božieho je mŕtva, bez života a neprinesie úžitok, na ktorý bola urobená
- stretnutie s Ježišom, oslovenie, povzbudenie, prebudenie z duchovného spánku…
Je to vždy DS, ktorý má svoju úlohu, ako to povedal JKristus: “On vás naučí všetkému a
všetko vám pripomenie, čo som vám hovoril” …J 14,26
-U Štefana sa naplnili Ježišove prorocké slová o tom, že ako jeho prenasledovali, aj ich
budú. Lk 12 12: “Keď vás budú vodiť do synagog, pred úrady a vrchnosti, netrápte sa, ako
a čím budete sa brániť, lebo Duch svätý vás v tech chvíli poučí, čo máte hovoriť.”
-proti Duchu božiemu nezmohli nič a preto nasadili falošných svedkov: hovoril rúhavé
slová proti Mojžišovi, proti chrámu, proti zákonu… - nikde sme nečítali, že by Štefan
hovoril, hoci mohol.
že zborí chrám:
Mt 24,2 “Riekol im: Či vidíte všetko toto? Veru vám hovorím, že nezostane tu kameň na
kameni, ktorý by nebol zborený.”
zmení poriadky:
Mt 5,17-18 “Nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov; neprišiel som zrušiť,
ale naplniť; lebo veru vám hovorím: Dokiaľ sa nebo a zem nepominú, nepominie sa ani
jediné písmenko, ani jediná čiaročka zo zákona, kým sa všetko nestane.”
-nenávisť voči Kristovi je jasná: nekameňujú Štefana, že on povedal, ale v konečnom
dôsledku kameňujú ho pre Kristové slová.

-videli jeho tvár ako tvár anjela: Je tu asociácia s 2M 34,29-35, kde mojžišova tvár po
stretnutí s Bohom na Sinaji pri odovzdávaní dosiek s Desatorom žiarila, že sa na neho
nemohli ľudia ani pozerať a tiež pre jeho učeníkov, bola tu asociácia s Mt 17,1-3, keď
Ježišova tvár žiarila pri premenení na hore.
7. kapitola
-Štefan v 7. kapitole začal svoju obranu výpočtom židovských dejín a zaútočil na Židov, že
pokračujú v tradícií svojich otcov a že zabili Mesiáša: “Vy tvrdošijní a neobrezaného srdca
a uší, vy sa vždy protivíte Duchu Svätému; ako vaši otcovia, tak aj vy. Ktorého z prorokov
neprenasledovali vaši otcovia? Pomordovali tých, čo predzvestovali príchod toho
Spravodlivého; a Jeho zradcami a vrahmi ste teraz vy, ktorí ste prostredníctvom anjelov
prijali zákon, ale ste ho nezachovávali.” Sk 7, 51-53
-pobúrenie pokračovalo konštatovaním, že vídí Ježiša stáť po pravici Božej (stojí, aby
konal)
-Štefan bol vzorom nielen ochoty, vernej práce, obetovania samého seba, vernosti
Kristovi, ale aj lásky k nepriateľom, modlil sa ako JKristus v Lk 23,34: ”Otče, odpusť im,
lebo nevedia, čo činia!”
-Jeho smrť viedla k prenasledovaniu kresťanov a paradoxne to, že sa učeníci rozpŕchli do
okolia Judska a Samárie spôsôbili rozšírenie kresťanstva
Lukáš zapísal veľmi presne, čo hovoril Štefan, presne formuloval, že Boh nie je
obmedzený na jedno miesto, jeden chrám, ale že platia Ježišove slová, že praví ctitelia
budú vzývať ho v Duchu a v pravde. Toto poukazuje na celosvetovú misiu, ku ktorej sa
schyľovalo rozpŕchnutím sa učeníkov.
-Tiež Štefan ukázal na nekonečné vzpieranie sa ľudu božieho proti Bohu, ako bratia
odmietli Jozefa, Mojžiša odmietli a musel ísť do vyhnanstva, ako v púsči znova odmietli
Boha a uctievali bôžikov a modly a to trvalo až do babylonského zajatia.
-židovské náboženstvo sa stalo statické pre nepohyblivosť chrámu (Boh nebýva v domoch
rukami postavenými) a preto nepochopilo, že JKristus je chrámom, pre nich bol chrám viac
ako Boh a Kristus, v r. 70. ho zbúrali Rimania, Boh jasne deklaroval, že je iný, než ako ho
zobrazujú Židia.
Aj dnešná cirkev vidí, že na základe Štefanových slov je jasné, že prví kresťania neboli
židovskou sektou, ale pokračovaním “židovského vzťahu s Bohom”, ktorý si takto zvolil
Boh. Chrámom božím je kresťan a prebýva v ňom Duch Boží -IKor3,16, obeťou je sám
Pán Ježiš Kristus, obeťou na oltár má byť náš život podľa Rim 12.1: “Prosím vás teda,
bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť,
vašu rozumnú službu Bohu.”

