Pondelok 26. decembra 2016 – 2. slávnosť vianočná
Piesne: ES č. 49, 63
Text: Sk 7, 54 – 60
„Ajhľa, vidím nebesá otvorené a Syna človeka stáť na pravici Božej.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Po radostnej a dojímavej správe o narodení Spasiteľa prichádza smutné rozprávanie o Štefanovi,
ktorý umrel pre svoju vieru. Je zvláštne, že pamiatka narodenia a pamiatka smrti stoja vedľa seba
v jednom sviatku – na Vianoce, ktoré sa pritom nechcú zmeniť na smutné, ale chcú napriek tej
zarmucujúcej správe ostať sviatkami radosti, pokoja a lásky. Je to vôbec možné? Môže byť v
rozprávaní o Štefanovej smrti niečo, čo prináša radosť a pokoj? A čo majú vôbec tieto dve
udalosti spoločné? Nuž napriek tomu, že obe správy hovoria o úplne opačných póloch ľudského
života – o narodení a o smrti, majú predsa niečo, čo ich spája. Sú to otvorené nebesá, cez ktoré
Boh prichádza k človeku a človek sa smie vrátiť k Bohu. Ak by sa nebesá otvorili iba raz – vtedy
nad Betlehemom, aby zjavili Božiu slávu, bolo by to síce krásne a dojímavé, no pre človeka, a
teda aj pre nás, by to nemalo žiadny význam. Cez otvorené nebesá by sa zjavila Božia sláva a
narodený Boží Syn by sa po svojej smrti a vzkriesení opäť vrátil do neba, ktoré by za Ním ostalo
zatvorené. Bolo by to, ako keď sa bohatý milionár prevezie v drahom aute a zamáva nám, no my
z toho nič nemáme a môžeme mu akurát tak závidieť. Nebesá však nie sú otvorené iba raz, keď
prichádza Boží Syn, ale sú otvorené aj vtedy, keď sa do nebies vracia vykúpené Božie dieťa.
Mučeník Štefan videl otvorené nebesá a Krista, ktorý ho už čaká vo večnej sláve. Rovnako tak je
Pán Ježiš pripravený otvoriť nebesá aj pre nás, keď príde naša chvíľa. Radostné posolstvo
dnešnej spomienky na mučeníka Štefana je teda práve v tom, že my, Božie deti, neostávame ani v
tom najväčšom utrpení sami, že Ježiš neprišiel iba preto, aby nás na Vianoce dojal, ale aby stál
pri nás v ťažkých chvíľach života, umrel za nás a v hodine našej smrti znovu otvoril nebesá a
voviedol nás k sebe. Presne tak sa to stalo pri Štefanovi – a tak sa to stane aj pri nás. Amen.
Modlitba:
Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za to, že si otvoril nebesá, aby si ako Dieťa prišiel na svet. Stal si
sa mocným Pánom a ako Pán neba i zeme stojíš pri nás, aby si aj v hodine našej smrti ako Víťaz
nad smrťou znovu nebesá otvoril a voviedol nás k sebe. Je to pre nás radosť a nádej, ktorá
pramení z Teba. Preto nám daj viery, aby sme pri Tebe verne vytrvali, vediac, že len Ty máš moc
otvoriť nebesá. Amen.
Mgr. Štefan Kiss, evanjelický a. v. farár, tajomník pre vzdelávanie a misiu, Generálny biskupský
úrad ECAV na Slovensku

1

