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Szczepan zobaczy? otwarte niebo i uwielbionego Cz?owieka na tronie, którego chwa?a odbija?a si? dla
wszystkich, którzy byli woko?o. „ On za?, b?d?c pe?en Ducha ?wi?tego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrza? chwa??
Bo?? i Jezusa stoj?cego po prawicy Bo?ej i rzek?: Oto widz? niebiosa otwarte i Syna Cz?owieczego stoj?cego po
prawicy Bo?ej!” (Dz. Ap. 7:55-56).
Szczepan reprezentuje to, czym powinien by? prawdziwy chrze?cijanin: kto?, kto jest pe?ny Ducha ?wi?tego i ma
oczy skierowane na Cz?owieka w chwale. Który odzwierciedla t? chwa?? w taki sposób, aby ci, którzy j? widz? byli
zdumieni i nape?nieni podziwem.
Szczepan by? w beznadziejnym stanie, otoczony religijnym wariactwem, przes?dami, uprzedzeniami i zazdro?ci?.
Naciera?y na niego rozgniewane t?umy, jak dzikusy ?adne krwi i ?mier? ju? mu zagl?da?a w oczy. Takie
niemo?liwe okoliczno?ci! Ale patrz?c w niebo Szczepan zobaczy? swojego Pana w chwale i nagle jego odrzucenie
tu na ziemi nie mia?o dla niego znaczenia. On teraz by? ponad tym wszystkim.
Jedno spojrzenia na chwa?? Pana, jedno ujrzenie jego ?wi?to?ci i Szczepan ju? nie móg? zosta? zraniony.
Kamienie i gniewne przekle?stwa, to wszystko by?o nieszkodliwe dla niego ze wzgl?du na rado??, która na niego
czeka?a. W podobny sposób spojrzenie na chwa?? Chrystusa umieszcza ciebie ponad wszystkimi twoimi
okoliczno?ciami. Kierowanie oczu na Chrystusa, ?wiadome trzymanie si? Jego w ka?dej godzinie twojego ?ycia
zapewnia pokój i pogod? tak jak nic innego.
Szczepan uchwyci? promienie uwielbionego Cz?owieka w niebie i odzwierciedla? je do odrzucaj?cego Chrystusa
spo?ecze?stwa – z „Odkrytym obliczem, widz?c jakby w zwierciadle chwa?? Pana . . . b?d?c przemieniany na ten
sam obraz z chwa?y w chwa??, tak jak przez Ducha Pana” (2 Kor. 3:18).
To jest prawda, ?e stajemy si? tym na co patrzymy. Szczepan sta? si? ?ywym lustrem, w którym ludzie mogli
widzie? odbicie chwa?y Jezusa. Tak te? powinni?my my! Kiedy wróg naciera jak powód?, potrzebujemy zarówno
zadziwia? i oskar?a? ten ?wiat wokó? nas poprzez nasz? s?odk? i spokojn? pozycj? w Chrystusie. Osi?gamy to
poprzez skupienie naszego umys?u na naszym Zbawicielu.
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