Skutky apoštolov
(v moci Ducha Svätého)
Sk 8, 9-13 14-24 Šimon kúzelník
“V meste však žil pred tým istý muž menom Šimon, ktorý svojou mágiou uvádzal do úžasu
obyvateľov Samárie. Hovoril o sebe, že je niekto veľký. A všetci od najmenšieho po
najväčšieho ho počúvali a hovorili: Tento muž je tá veľká moc Božia! Venovali musí veľkú
pozornosť, lebo ich čarami už dlho napĺňal úžasom”
Šimonov život pred uverením v JKrista: Hovoril o sebe, že je niekto veľký, dokonca ľudia
hovorili, že on je veľká moc Božia, pokladali jeho skutky a činy za božie. (nepíše sa, čo
presne robil)
Pavol: “A nie div, veď aj sám satan premieňa sa v anjela svetla. Nie je teda veľkou vecou,
keď sa aj jeho služobníci predstavujú ako služobníci spravodlivosti. Ale ich koniec bude
podľa ich skutkov.” 2Kor11,14
Keď uveril, dal sa pokrstiť a ďalej zostával s Filipom. Je svedkom divov, ktoré on nevedel
urobiť, možno uzdravovania, oslobodzovania od démonského vplyvu… teda “dobré” veci
on zrejme robil veci, ktoré nebolo dobré, len udivovali ľudí. Ale ich koniec bude podľa ich
skutkov.
Keď Ján Krstiteľ sa poslal opýtať učeníkov, či Ježiš je ten Mesiáš: „Ježiš im odpovedal:
„Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a čo vidíte: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní
sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium.” Mt 11,2
-zrejme výsledky divov lásky boli jednoznačne dôkazom, že divy Šimonove a Filipove boli
zásadne odlišné, Filipove boli z inej moci.
-Šimonov život po uverení sa znova obracia k bývalým hriechom
Môže vyvstať niekoľko otázok:
? Uveril (aj keď sa to píše) skutočne v JKrista a preto sa dal pokrstiť?
? Robil Šimon tie veci pred tým trikmi, alebo naozaj to bol okultizmus, teda iný duch
Okultná prax podľ niektorých sa riadi aj tým, že keď má niekto väčšiu moc, ten, kto ju
nemá sa mu poddá s tým, že aj on potom získa rovnakú moc. Niektorí vykladači si myslia,
že toto bola Šimonova pohnútka. Takéto chápania Ježiša ako “iného šamana” poznajú aj
dnes niektorí bývalí pohania v Afrike, keď prichádzajú k nemu akoby k novému učiteľovi,
ktorý má väčšiu moc, ako ich dovtedajší šaman, učiteľ. Stretávajú s a s týmto
nepchopením mnohí kazatelia. Príslušnosť k okultizmu je jedným z najhorších hriechov
(Ch. Stanley) Teda spasiteľná viera v Krista tam nebola prítomná.
Keď prišli Peter a Ján a skladali na uverivších ruky a tak im udeľovali Ducha Svätého,
Šimon uvidel ”ako sa to robí” a chcel mať podobný dar aj on.

“Keď Šimon videl, že sa Duch Svätý udeľuje kladením rúk apoštolov, priniesol im
peniaze a prosil: Dajte aj mne takú moc, aby každý prijal Ducha Svätého, na koho položím
ruky. Odpovedal mu Peter: Nech zahynie tvoje striebro aj s tebou, pretože si sa nazdal, že
za peniaze si nadobudneš dar Boží. Nemáš podiel ani účasť na ňom, lebo tvoje srdce nie
je úprimné pred Bohom. Preto sa kajaj z tejto svojej prevrátenosti a pros Pána, či by ti
azda neodpustil úmysel tvojho srdca, lebo vidím, že si ako horká žlč a sputnaný
neprávosťou. I odpovedal Šimon: Modlite sa za mňa k Pánovi, aby ma nestihlo niečo z
toho, čo ste povedali.”
Duch Svätý je možný len v kontexte s človekom oddaným Ježišovi, pretože DSvätý svedčí
o Ňom. Nie je možné, aby slúžil na niečo iné, napr. na čarovanie, predvádzanie sa.
Rovnako aj duchovné dary, jazyky, uzdravovanie, proroctvo súžia na božiu slávu a nie na
kupčenie.
Šimonovo srdce nemalo správny vzťah k Bohu a ku Kristovi. “Nemáš podiel ani účasť na
ňom, lebo tvoje srdce nie je úprimné pred Bohom.”
-Napriek tomu, keď čítame, že uveril, počíta sa s tým, že naozaj vyznal svoje hriechy a
prijal Pána Ježiša do srdca.
Hippolitos hovorí, že podľa tradície i naďalej žil Šimon pohanským spôsobom života, hoci
doň vniesol kresťanské prvky, hlásal spasenie zdarma vierou - v neho samého, napokon
zhorel zaživa, lebo povedal, že za tri dni sa znova objaví. Neobjavil sa. Sú to len legendy.
Uverenie a život s Kristom
Jedna vec je poznať PJKrista, uveriť v neho, byť pokrstený, ako dieťa, ako dospelý človek sa stane dieťaťom božím, ale potom nasleduje život s Bohom, rast, kam patrí aj
zbavovanie sa starých veci, hriechov, mŕtvenie starého Adama R 6,1-11.
To sa stalo aj Šimonovi, uveril v JK, ale jeho srdce bolo len na začiatku nového života,
stále zaťažené starými vecami, s ktorými musel bojovať, vzdávať sa ich, umierať im, tak,
ako každý z nás.
I my musíme skúmať svoje srdcia a úmysly, či sú čisté, či za niečím, čo si želáme do Boha
nie je pýcha, túžba vyniknúť, byť uznávaný, rešpektovaný. Či nezneužívame svoje dary akékoľvek na svoju vlastnú slávu a nie na božiu?
Aj Šimon mal priestor na pokánie: “Preto sa kajaj z tejto svojej prevrátenosti a pros Pána,
či by ti azda neodpustil úmysel tvojho srdca, lebo vidím, že si ako horká žlč a sputnaný
neprávosťou. I odpovedal Šimon: Modlite sa za mňa k Pánovi, aby ma nestihlo niečo z
toho, čo ste povedali.”

Tento proces, zmeny nazýva Biblia posväcovaním sa. Mt 7,21, Ef 3,14-21, 1Kor 9,26-27,
1Tes 4,3, 1Pt 1,16….
Dnes sú cirkvi a spoločenstvá, ktoré žijú z “divadla” darov, niektoré sú falošné, iné pravé,
ale teatrálne prezentované, poukazujúce skôr na človeka, než na Hospodina.

