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SZYMON CZARNOKSIĘŻNIK 
 

  Teksty biblijne: Dz. Ap. 8,4–25 

  Tekst pamięciowy: Izaj. 8,19; 3 Mjż. 19,26 
 
 

„A gdy wam będą mówić: 
Radźcie się wywoływaczy duchów i czarowników, 

Którzy szepczą i mruczą, 
To powiedzcie: Czy lud nie ma radzić swojego Boga? 

Czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych?” 
 

 
„Nie będziecie jedli niczego z krwią; nie będziecie wróżyć ani czarować” 
 
 
 

Słuchanie przepowiedni jest grzechem 
 
 
Zastosowanie: 
* Jedyna i prawdziwa moc pochodząca od Boga, jest w Jego Synu Jezusie Chrystusie. 
* Moc i cele Boga przewyższają moce czarowników i magów. 
* Boże dziecko ma szukać rady i pomocy u swego Boga, nie zaś w magii i czarach. 
 
 
 

I. WSTĘP 
 
Opowiadanie pt. „Przepowiadanie przyszłości” – Każdy dzień z Jezusem. 
 
 
– Kto z was dzwonił na te drogie połączenia 0 700? – spytała mama Iwonę i Grzesia, 
oglądając wraz z tatą rachunek telefoniczny. 
– Dzwoniliśmy na numer reklamowany w telewizji – przyznała dziewczynka. 
– Zadzwoniliście tam dziesięć razy w tym miesiącu! – wykrzyknęła mama. 
– Zadzwoniliśmy do programu „Przepowiem ci twoją przyszłość” i gdy zgadzały się pewne 
rzeczy, pomyśleliśmy, że coś w tym jest – wyjaśniła Iwona. – Tak więc dzwoniliśmy kilka 
razy, aby dowiedzieć się czegoś więcej. 
– To nic wielkiego – dodał chłopiec. 
Tato zmarszczył brwi. 
– To jest coś wielkiego – powiedział. – Nie tylko dlatego, ze wykonaliście te telefony bez 
naszej zgody, ale także dlatego, że przepowiadanie przyszłości jest wbrew Słowu Bożemu. 
– Spróbujmy czegoś – zaproponowała mama. 
Napisała coś na kilku kartkach i odwróciła je czystą stroną do góry. 
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– Podnieś kartkę, żeby dowiedzieć się czegoś o sobie – poleciła córce. 
Dziewczynka podniosła kartkę. 
– „Jesteś gruba” – przeczytała. – Ale to nieprawda, Iwona jest szczupła – zaprzeczył 
Grzesiek. 
 
Następne losowanie karteczek przyniosło nowe „rewelacje”. 
– „Nie lubisz lodów” – przeczytał tato, którego ulubionym deserem były właśnie lody. 
– Teraz twoja kolej – powiedziała synowi. 
– To głupie, mama nie umie przepowiadać przyszłości – wymamrotał Grześ, ale odkrył 
kartkę. – „Masz na imię Grześ” – przeczytał. 
– Zadziałało! Naprawdę jestem jasnowidzem! – wykrzyknęła mama. – Wylosuj kolejną 
kartkę i dowiesz się czegoś więcej. 
Chłopiec już wyciągał rękę w kierunku stołu, ale mama powstrzymała go. 
– Chcę ci przez to dać do zrozumienia – powiedziała – że jeśli ktoś na podstawie jednego 
zbiegu okoliczności uwierzy, że te kartki mówią prawdę, to potem może już bezkrytycznie 
przyjmować wszystkie inne informacje, które są tam zapisane. 
Grześ pokiwał głową ze zrozumieniem. 
– To prawda – powiedział tato. – I tak samo jest z przepowiadaniem przyszłości. Większość z 
podanych informacji, to kłamstwa wymyślone przez diabła. Czasami może wydawać się, że 
są prawdziwe, ale tak naprawdę są przynętą, przez którą ludzie wpadają w „pułapkę”. 
– Trzymajcie się Biblii – poradziła mama. – Jedynie to, co tam zostało przepowiedziane jest 
prawdą. 
– Tak – powiedział tato. – A jeśli chodzi o rachunek telefoniczny, niestety, ale będziemy 
musieli zmniejszyć wam kieszonkowe, żeby zapłacić za te rozmowy. Czy przypadkiem wam 
tego nie przepowiedzieli? 
 
 
 
 
Magia – opiera się na założeniu, ze można osiągnąć pożądane skutki recytując lub 
powtarzając pewne formuły, treści albo wykonując pewne przepisane czynności.  
W większości przypadków pożądanym skutkiem jest wyrządzenie komuś krzywdy, albo 
zażegnanie szkody zamierzonej przez wrogów. 
W Biblii magię kojarzy się z niewiarą w moc i cele działania Boga. 
 
Wróżbiarstwo – związane jest z chęcią poznania przyszłości. 
 
Wiele razy możemy natknąć się na różne elementy, które mają swój początek w magii, 
wróżbiarstwie i innych niebezpiecznych praktykach. Niewinne z pozoru zabawy lub nawet 
niektóre przekonania przemycają do naszego życia obce wierzenia lub praktyki. Musimy być 
bardzo czujni, rozpoznawać te zagrożenia i co ważniejsze unikać tego rodzaju 
niebezpieczeństw. 
 
(Czy kiedykolwiek ciekawiło cię przepowiadanie przyszłości? Nie szukaj pomocy w ludziach, 
gwiazdach lub szklanych kulach. Polegaj na Bożej prawdzie i Jego prawdziwych 
odpowiedziach. Każdego dnia ufaj Mu w sprawie twojej przyszłości.) 
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II. PRZEBIEG WYDARZEŃ 
 
 
1. Filip świadczy w Samarii (Dz. Ap. 8, 4–8) 
 
Jednym z ludzi, którzy opuścili Jerozolimę podczas prześladowania, był Filip. Był on bliskim 
współpracownikiem Szczepana i jak on diakonem. Filip udał się do Samarii, która znajdowała 
się niedaleko Jerozolimy. Było to miejsce, do którego Żydzi rzadko przybywali, gdyż od 
całych stuleci Żydzi i Samarytan nie lubili się. Samarytanie byli w połowie Żydami, ale ich 
zwyczaje i wierzenia były obce Judejczykom. Chociaż twierdzili, że wierzą w Jedynego, 
Prawdziwego Boga, to jednak nie chcieli czcić Go w świątyni w Jerozolimie. 
 
Kiedy Filip tam dotarł, zauważył, że Samarytanie rozmawiali o człowieku, który miał na imię 
Szymon. Szymon używał magii i różnych sztuczek, aby wprawić w zdumienie mieszkańców 
Samarii. Pewien człowiek powiedział nawet Filipowi „Ten człowiek, to Boża moc, która 
nazywa się Wielka”. 
 
Filip opowiedział Samarytanom o Jezusie, który ma prawdziwą moc Bożą, gdyż jest 
umiłowanym Synem Boga. Filip zwiastował Samarytanom Dobrą Nowinę o Królestwie 
Bożym i o imieniu Jezusa, który przez Swoją śmierć i zmartwychwstanie daje wszystkim, 
którzy w Niego uwierzą, zbawienie i życie wieczne. 
 
Słów Filipa słuchały tłumy. Filip dokonywał też wielu cudów wśród ludu. Wielu 
sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. Z wielu też wyszły duchy nieczyste. 
Dzięki kazaniom i cudom dokonywanym przez Filipa, wiele osób uwierzyło w Jezusa 
Chrystusa i dało się ochrzcić. 
 
2. Szymon czarnoksiężnik wierzy. (Dz. Ap. 8, 9–13) 
 
Szymon podawał się za kogoś wielkiego. Uprawiał magię, czynił sztuczki i tym zaskarbił 
sobie u wielu ludzi autorytet. 
Obecność Filipa w Samarii i cuda, które on czynił, nie uszły uwadze Szymona. 
 
Kiedy Szymon zobaczył, ze ludzie byli uzdrawiani i usłyszał o Jezusie, zrozumiał, że 
przesłanie Filipa nie jest sztuczką, lecz prawdą. Szymon uwierzył w Jezusa i został 
ochrzczony. Potem chodził wszędzie z Filipem i był świadkiem wielu cudów i nauki jaką on 
głosił. 
 
3. Piotr i Jan w Samarii. (Dz. Ap. 8, 14–17) 
 
Gdy apostołowie usłyszeli, że w Samarii wiele osób uwierzyło w Pana Jezusa, posłali tam z 
Jerozolimy Piotra i Jana. 
Tam modlili się o moc Ducha Świętego, dla tych, co przyjęli Jezusa i zostali ochrzczeni. 
Każdy wierzący otrzymywał moc Ducha Świętego, kiedy Piotr i Jan modlili się i wkładali 
ręce na nowoochrzczonych. 
 
Szymon był zdumiony. 
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4. Szymon pragnie kupić moc Ducha Świętego. (Dz. Ap. 8, 18–23) 
 
Szymon, mimo iż posługiwał się magią, nigdy nie widział podobnego cudu. Zapragnął mieć 
taką moc, aby mógł ją przekazywać innym, gdy tylko ich dotknie. Szymon nie był 
człowiekiem szczerego serca, nie odmienił się całkowicie, jego wiara była jeszcze zbyt słaba. 
Dlatego przyniósł pieniądze apostołom, aby kupić od nich moc Ducha Świętego. 
Nie rozumiał bowiem, że za pieniądze nie można nabyć daru Bożego. Piotr powiedział to 
Szymonowi, i polecił aby ten prosił Boga o wybaczenie tego grzechu. 
 
5. Szymon zrozumiał swój grzech. (Dz Ap. 8, 24–25) 
 
Szymon prosi apostołów, aby modlili się za nim do Pana. 
 

 
III. ZAKOŃCZENIE 

 
1. Biblia potępia czary i magię. 
Postawa Nowego Testamentu wobec wróżbitów, jest jednoznaczna; ich widzenia to rezultat 
opętania przez złe duchy, czego dowodzi wyrzucenie przez Pawła (Dz. Ap. 16) ducha, który 
opętał młodą niewolnicę. 
Ukarany ślepotą przez apostoła Pawła został Bar-Jezus, który był czarnoksiężnikiem i 
fałszywym prorokiem. Apostoł Paweł powiedział do niego: „O pełny wszelkiego oszustwa o 
wszelkiej przewrotności, synu diabelski, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości! Nie 
zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg Pańskich?” (Dz. Ap. 13,6–12). 
 
Wróżbiarstwo i magia są jednoznacznie potępiane i zwalczane w Biblii, zarówno w Starym 
jak i Nowym Testamencie (3 Mjż. 19,26; 2 Krl. 17,17; 23,24; Iz. 8,19; 44,25; 47,12–15; 5 
Mjż. 18,10–12, Dz.Ap. 8,9–24; 13,6–11; 19,13–20; Obj. 21,8; 22,15) 
 
W Dawnych czasach, które opisuje Stary Testament potępieni byli ludzie, którzy nie tylko 
zajmują się magią i wróżbiarstwem, lecz również te, które korzystają z usług takich ludzi: 
2Krl 21,6; 2 Krn. 33,6; 2 Krl. 17,17; 1 Sam. 28. 
 
2. Chrześcijanin nie ulega współczesnej modzie na wróżbiarstwo i magię: 
– karty – stawanie pasjansów, 
– horoskopy, 
– astrologia, 
– korzystanie z usług wróżek, 
– wróżby andrzejkowe. 
 
 
(Czytasz horoskopy? Wydaje się to nieszkodliwe? Uważaj, nie angażuj się w żaden sposób w 
astrologię. Chrześcijanie nie potrzebują diabelskich podpowiedzi, mówiących im jak żyć. 
Odwróć się od jakiegokolwiek przepowiadania przyszłości. Masz Słowo Boże, które cię 
poprowadzi.) 
 
 
Propozycje pieśni: 
1. „Tylko imię Jezus” – Zaśpiewam Panu … Nr 193, 
2. „Tak, ja znam Jezusa” – Zaśpiewam Panu … Nr 182 
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IV. ZAJĘCIA INDYWIDUALNE 
 
 
1. Dzieci młodsze: 
– pokazywanie „Odprężcie się’, „Mam dziesięć palców” – Lekcje biblijne dla dzieci 
młodszych. 
 
 
2. Dzieci starsze: 
– rozwiąż krzyżówkę i wpisz hasło. 
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Rozwiąż krzyżówkę i wpisz hasło 
 
 
 
 
    1.         

    2.         

   3.          

    4.         

 5.            

   6.          

 7.            

  8.           

9.             

 10.            

11.             

  12.           

   13.          

  14.           

    15.         

   16.          

 
1. Dotarł tam Filip. 
2. Szczepan był pełen mocy i …….. . 
3. Jezus i apostołowie uzdrawiali i czynili ……… . 
4. Zabronione przez Boga. 
5. Udzielany przez wkładanie rąk. 
6. Przybył do Samarii wraz z Piotrem. 
7. Czarnoksiężnik. 
8. Zajmował się nią Szymon. 
9. Szczepan ujrzał ……….. Bożą i Jezusa. 
10. Miasto, w której znajdowała się świątynia. 
11. Imię Syna Bożego. 
12. Budził strach wśród chrześcijan. 
13. Moc należy do Niego. 
14. Zganił zachowanie Szymona. 
15. Wróżby, horoskopy i magia są ………………. . 
16. Jezus Chrystus to nasz ……. . 
 
 
 
HASŁO: …………………………………………………………………………………. 


