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Piesne: ES č. 449, 469 

Text: Sk 8, 9 – 25 

„9V meste však už predtým žil istý muž menom Šimon, ktorý svojou mágiou uvádzal do úžasu 

obyvateľov Samárie. Hovoril o sebe, že je niekto veľký. 10A všetci, od najmenšieho až po 

najväčšieho, ho počúvali a hovorili: Tento muž je tá veľká moc Božia! 11Venovali mu veľkú 

pozornosť, lebo ich čarami už dlho napĺňal úžasom. 12Ale keď uverili Filipovi, ktorý im kázal 

o kráľovstve Božom a o mene Pána Ježiša, dali sa krstiť mužovia i ženy. 13Aj sám Šimon 

uveril, dal sa pokrstiť, pridŕžal sa Filipa a žasol, vidiac veľké znamenia a zázraky, ktoré sa 

diali. 14Keď apoštolovia v Jeruzaleme počuli, že Samária prijala slovo Božie, poslali k nim 

Petra a Jána. 15A tí prišli a modlili sa za nich, aby prijali Ducha Svätého, 16lebo na nikoho z 

nich dovtedy nezostúpil; len pokrstení boli v meno Pána Ježiša. 17Kládli teda ruky na nich a 

oni prijali Ducha Svätého. 18Keď Šimon videl, že sa Duch Svätý udeľuje kladením rúk 

apoštolov, priniesol im peniaze 19a prosil: Dajte aj mne takú moc, aby každý prijal Ducha 

Svätého, na koho položím ruky. 20Odpovedal mu Peter: Nech zahynie tvoje striebro aj s 

tebou, pretože si sa nazdal, že za peniaze si nadobudneš dar Boží. 21Nemáš podiel ani účasť 

na ňom, lebo tvoje srdce nie je úprimné pred Bohom. 22Preto sa kajaj z tejto svojej 

prevrátenosti a pros Pána, či by ti azda neodpustil úmysel tvojho srdca, 23lebo vidím, že si 

ako horká žlč a sputnaný neprávosťou. 24I odpovedal Šimon: Modlite sa za mňa k Pánovi, 

aby ma nestihlo niečo z toho, čo ste povedali. 25Keď skončili svedectvo a zvestovanie slova 

Pánovho, navracali sa do Jeruzalema, zvestujúc evanjelium v mnohých samarských 

mestečkách.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Do prostredia (samarské mesto; pôsobisko Šimona – Mága), ktoré bolo iné oproti židovskému 

prostrediu (Jeruzalem), vstupuje evanjelium o Ježišovi Kristovi cez diakona Filipa, aj cez 

učeníkov Pánových – Petra a Jána. Skoro tým istým spôsobom je opisované to, čo sa deje cez 

– nazvime si ho – Šimona – Mága, aj to, čo sa deje cez Filipa, Petra a Jána. Akoby 

postavením dvoch „prostredí“ vedľa seba chcel ukázať, že hoci sú navonok podobné, sú 

celkom iné vo svojej podstate. Je tu Boh a hriešny svet. Moc Božia a moc peňazí. Navonok 

každému kresťanovi jasné. Ale k tejto jasnosti sa muselo dôjsť – a môžeme povedať, že sa aj 

stále musí dochádzať – budovaním vzťahu viery. V ňom človek nevlastní moc od Boha, ale je 



od nej závislý. Šimon – Mág chcel za peniaze získať do svojho vlastníctva duchovné dary 

a ich moc. Bol jednoznačne a rázne „zavrátený“ tým, že Božia moc sa nedá kúpiť a teda ani 

vlastniť. Mal si uvedomiť hrozivú zvrátenosť svojho konania. Boh neobchoduje. Preto to 

prísne Petrovo slovo: „Nech zahynie tvoje striebro aj s tebou...“ Žiaľ, napriek tomuto jasnému 

odmietnutiu Šimonovho konania sa človek nevyhol, ani neubránil pokušeniu. V stredoveku sa 

v kresťanskej cirkvi často objavovalo kupovanie a predávanie cirkevných úradov. Označuje 

sa to práve po Šimonovi – Mágovi slovom: simonia. Úrad biskupa či kardinála mohlo dostať 

knieža alebo panovník, ktorí zložili do pápežskej pokladne dostatočne štedrý dar. V každej 

dobe, teda aj dnes je človek vystavovaný pokušeniu privlastniť si duchovnú moc, ktorá by ho 

vyvyšovala nad ostatných. Neraz rozhoduje moc peňazí nad pravidlami, nad zákonom, nad 

spravodlivosťou, nad službou blížnemu. Mnohí si chcú kúpiť šťastie, lásku, priazeň, slávu, 

zdravie, možno i večnosť. Príbeh Šimona – Mága sa stále opakuje a je varovaním pred 

mocou, ktorá človeka zotročuje a deformuje jeho život aj vzťahy v ňom. Amen.  

 

Modlitba: 

Bože Otče, Synu, Duchu Svätý, ďakujeme Ti, že vstupuješ do ľudského života, aby si ho 

zbavil pút všetkých zlých síl, ktoré chcú zotročovať a vládnuť nad naším telom, duchom, 

srdcom i rozumom. Amen. 
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