Skutky apoštolov
(v moci Ducha Svätého)
Sk 5,1-11 Klamstvo Duchu Svätému, hriech v prvej cirkvi
No nejaký muž, menom Ananiáš, s manželkou Zafirou predal majetok, s vedomím manželky
odložil si z utŕženej ceny a len čiastku priniesol a položil apoštolom k nohám. I povedal mu
Peter: Ananiáš, prečo ti satan opanoval srdce, že si luhal Duchu Svätému a odložil si z
utŕženej ceny za pole? Či by nebolo zostalo tebe, keby si ho nebol predal? A keď si ho predal,
či nebolo tvoje? Ako ti len prišlo na um niečo také? Nie ľuďom si luhal, ale Bohu. Len čo
Ananiáš počul tieto slová, padol a vypustil dušu. A prišla veľká bázeň na všetkých, ktorí počuli
o tom. I vstanúc mladší z nich, vzali ho, vyniesli a pochovali. 7 Asi o tri hodiny nato prišla jeho
manželka, ktorá nevedela, čo sa stalo. Peter jej povedal: Povedz mi, či ste za toľko predali
pole? Prisvedčila: Áno, za toľko! Peter jej odpovedal: Prečo ste sa dohovorili, že budete
pokúšať Ducha Pánovho? Ajhľa, nohy tých, čo ti pochovali manžela, sú predo dvermi; vynesú
aj teba! Hneď nato padla mu k nohám a vypustila dušu. Keď mládenci vošli, našli ju mŕtvu;
vyniesli ju a pochovali k manželovi. Ale na celý cirkevný zbor a na všetkých, čo počuli o tom,
prišla veľká bázeň.
-je treba tento odsek Písma vnímať v kontexte záveru 4. kapitoly, teda v súvise s časťou
nazvanou “Bratské spoločenstvo veriacich”. To, že je tento príbeh v 5. kapitole nám z neho
robí zdanlivo samostatnú príhodu.
-smutné a i poučné je, že tento príbeh je zo začiatku život cirkvi a mnohí, ktorí poukazujú na
to, že prvotná cirkev bola “dokonalá”, tu vidia, že nebola. Ananiáš a Zafira boli (takmer s istou)
obrátení, znovuzrodení ľudia, dobrovoľne sa rozhodli pre vieru v Krista. Ananiáš = Boh jednal
milostivo, Zafira = krásna.
-hriechom nebolo vlastniť, mať, ani odmietnuť dať (“…či by nebolo zostalo tebe, keby si ho
nebol predal? A keď si ho predal, či nebolo tvoje?”), hriechom bolo nedodržanie sľubu,
klamanie: 5M 21,22-23 “Ak dáš sľub Hospodinovi, svojmu Bohu, nemeškaj ho splniť, lebo ťa
Hospodin, tvoj Boh, určite vezme na zodpovednosť a budeš mať hriech. Ak sa zdržíš
sľubovania, nebudeš mať hriech.”
-hriech bol aj v tom, vyzerať štedrejšie, ako v skutočnosti boli: dali akoby všetko, ale pritom si
niečo nechali aj pre seba.
Prečo takéto niečo sa udialo tak skoro v prvotnej “kvalitnej” cirkvi?
-Jk 1,12-17: “Blahoslavený muž, ktorý vytrvá v pokúšaní, lebo keď sa osvedčil, prijme veniec
života, ktorý zasľúbil (Pán) tým, čo Ho milujú. Boh, darca dobrého, nepokúša Nech nikto
nehovorí v pokúšaní: Boh ma pokúša. Veď Boha nemožno pokúšať na zlé, a ani On nepokúša
nikoho. Ale každý je pokúšaný tým, že ho vlastná žiadosť zachvacuje a zvádza. Žiadosť
potom, keď počala, porodí hriech, a hriech - vykonaný - splodí smrť. ”
-Biblia hovorí, že išlo o vedomý hriech, nie o náhodné zlé konanie, o nejaký nový príkaz
neklamať, nové pravidlo v novom spoločenstve cirkvi, ktoré doteraz neplatilo.

“Povedal mu Peter: Ananiáš, prečo ti satan opanoval srdce, že si luhal Duchu Svätému a
odložil si z utŕženej ceny za pole? “(3.v.) V prípade Zafiry hovorí: “Prečo ste pokúšali ducha
Pánovho?”
-Ananiáš a Zafira sa snažili klamlivým spôsobom si získať postavenie v cirkvi. Konali vedome,
vedome klamali nielen ľuďom, apoštolom, ale hlavne Bohu.
-tu je ukázané, ako veľmi berie Boh naše sľuby, záväzky, za aký vážny prečin považuje stratu
poctivosti svojich detí, aký prísny je Otec.
“luhali Duchu Svätému”, ich smrť bola trvalým príkladom postoja Hospodina, svätého Boha
voči nepravde, nezachovávaniu Jeho zákona, práva… Vidíme tu Boha jednať ako skutočného
trestajúceho, starozmluvného Boha. Boh takto nejednal s Ananiášom - neveriacim, ale so
svojim synom Ananiášom!
-Kto tvrdíme, že sme veriaci, poznáme Boha, máme žiť podľa Jeho pravidiel. V tomto príbehu
poznávame vľkosť Božieho hnevu pre každú bezbožnosť, ktorú my, ako kresťania robíme.
Môžme si uvedomiť teraz tie svoje… klamstvo, ohováranie, nedôveru v Boha, lakomstvo,
neláskavosť, lenivosť, pohŕdanie božími príkazmi…
“Ako ti len prišlo na um niečo také?”
Ananiášove srdce prepadlo lakomstvu a túžbe po sláve: Pozrite, koľko dávame! Ale ešte mali
niečo odložené bokom… Otvorenie sa srdcom lakomstvu, milovaniu peňazí a ľudskej sláve je
začiatkom rozpadnutia vzťahu s Bohom..nemôžte slúžiť Bohu, aj mamone…
“Koreňom všetkého zla je zaiste milovanie peňazí, po ktorých niektorí zatúžili, tak zblúdili od
viery a spôsobili si mnoho bolestí.” 1Tim 6,10
-jednou z najhorších vecí u kresťana je klamať v tom, aký vzťah máme s Kristom, ako
pracujeme pre Neho v povolaní, ktoré nám zveril. Je to hrozné, keď aj sami sebe klameme,
ako dobre žijeme s Bohom, ako sme celkom dobrí v porovnaní s inými, vystatujeme to na
obdiv a zakrývame svoje hriechy sami pred svojim vlastným svedomím, dokonca pred Bohom
hovoríme klamstvo o tom, ako v Neho veríme…často sa formálne modlíme, čítame si, aby
sme si “splnili povinnosť” na ten deň, aby bol Boh spokojný.
-Toto všetko dáva najavo nedostatok bázne pred Bohom, úcty k Nemu, rešpektu voči
DSvätému, ktorý v prípade takéhoto konania odchádza od nás a necháva nás samých na
seba, “zomierať”vo vlastnej pýche.
-Takéto konanie znevažuje Kristovu obeť za nás na naš povyšovanie sa medzi bratmi, v
osobnej viere, ale aj v službe.
2Kor 9,7: ”Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo
ochotného darcu miluje Boh.”
“Kto skúpo rozsieva, skúpo bude aj žať; kto však hojne rozsieva, hojne bude aj žať.” 2Kor 9.6
-Do cirkvi neprišla kritika na Petra: si nemilosrdný, tvrdý! Ani rozdelenie: My s nedáme takto
kritizovať! Do cirkvi prišla bázeň božia, pretože Peter mal dar poznania pravdy a ten nie je od
človeka, ale od Boha.
-trest, napomenutie od Boha by nás nemalo viesť k vzdoru, urazenosti, ale k pokániu a k bázni
pred Bohom, “ …ak ľud môj, ktorý je pomenovaný po mne, sa pokorí, bude sa modliť, hľadať
moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest: vyslyším ho z neba, odpustím mu hriech a jeho
krajinu vyliečim.…” 2Kronická 7,14

