
Cvičenie čestnosti 
 
Veršík:   
„Neluhajte si vzájomne, keď ste už vyzliekli starého človeka s jeho skutkami, 
 a obliekli nového, ktorý sa obnovuje ku pravému poznaniu podľa obrazu svojho 
Stvoriteľa.“        Kol 3,9-10 
 
Biblický text   Ananiáš a Zafira - Sk 5 kap. 
Všetci ľudia majú veci, ktoré chcú skryť len pre seba. Denne sa stretávame 
polopravdami a lžou. Klamstvo a nepoctivosť akéhokoľvek druhu je vážny hriech voči 
Bohu a blížnym. Vidíme to aj v dnešnom príbehu Ananiáša a Zafiri.  
Po tom, ako Pán Ježiš odišiel do neba, učeníci mali úlohu hovoriť o Ňom všetkým 
ľuďom. Keďže v Jeruzaleme boli ľudia z rôznych krajín, bolo nutné sa o nich aj 
postarať – potrebovali jedlo, ubytovanie. Všetci sa delili s inými o najnutnejšie veci, 
predávali svoj majetok, aby učeníci sa mohli postarať o chudobných. Barnabáš 
predal svoje pole a peniaze dal cirkvi.  Manželia z nášho príbehu – Ananiáš a Zafira 
patrili do cirkvi. Tiež predali svoje pole, no časť peňazí si nechali pre seba a učeníkom 

nepovedali pravdu, za koľko pole predali. 
Povedali nižšiu cenu, aby si všetci mysleli, že 
cirkvi dali všetko. Mohol to niekto zistiť? Nie.  
A Boh? Áno! Duch svätý dal Petrovi poznať, ako 
to bolo. Keď Ananiáš prišiel dať Petrovi peniaze,  
klamal, za koľko pole predali. Zrazu padol na zem 
a bol mŕtvy. Keď neskôr prišla Zafira, nevedela, 
že tam už bol jej 
manžel a čo sa 

s ním stalo. Tiež klamala o cene za pozemok. Zrazu 
spadla a bola mŕtva aj ona. 
Možno nepoznáme všetky dôvody, prečo to Boh 
urobil a aj prísnosť  trestu sa nám môže zdať 
neúmerná. No Biblia nás učí, že každý hriech musí 
byť potrestaný. 
Bez úprimnosti a čestnosti nie sme schopní uznať náš hriech. Snažíme sa ho schovať. 
Preto mnohí nemajú potrebu záchrany a Spasiteľa. Čestnosť a poctivosť nie je vždy 
ľahká cesta, ale je to Božia cesta. Boh poslal Ježiša. Zaplatil cenu za náš hriech, aby 
nám bol odpustený navždy. Urobil to, pretože chce, aby sme k nemu boli bližšie. 
Ak sme voči Bohu úprimní o našom hriechu, ak ho prosíme o odpustenie, on to urobí. 
Očisťuje a obnovuje nás, dáva nám večný život! 
 
 

Modlitba 
Milý Pane Bože, ty vždy vieš, čo si myslíme a poznáš naše skryté dobré aj zlé 
vlastnosti, a stále nás rovnako miluješ. Ďakujem Ti za to, že sa s Tebou môžem 
rozprávať. Prosím daj, aby sme dokázali byť čestní, keď sa modlíme. Prosím 
premieňaj nás na Tvoj obraz. V tichosti povedz Bohu, čo dnes cítiš 
 
....................................................................................................................... 
 

.....................................................................................................................   Amen. 
 
 
Každý má niečo, čo skrýva- hriech. Pred Bohom môžeme byť úprimní. 
On nám odpustí.  Porozprávajte sa doma o tom, kto a ako bojuje s klamstvom. 
 
....................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................... 
 
Nájdi v Biblii verše o klamstve: 
 

Jób 27:4  .................................................................................................................. 
 
Žalm 119:163  ........................................................................................................... 
 
Príslovia 14:25 .............................................................................................................. 
 
Vyrob varovanie pre kamaráta – POZOR NA KLAMSTVÁ    
tvrdší biely papier – vystrihni kruh z papiera, ozdob podľa vlastnej fantázie 
alebo sa inšpiruj podľa obrázka.  
 

  
 



Malý kvíz – zakrúžkuj správnu odpoveď a napíš jednu otázku aj s možnosťami Ty 
 
Čo Ananiáš a Zafira predali? 

 
 
 
 
 

 
Odovzdali všetky peniaze do cirkvi?    Hovorili Petrovi pravdu? 
 

 
 
Čo sa bolo s  manželmi z príbehu, keď povedali o predaji? 

       
 

Ako sa cítili ľudia, keď sa dozvedeli, čo sa stalo s ich priateľmi? 
 

 
 
 

 
 
 
.............................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
   

Vyfarbi a nájdi 8 rozdielov medzi dvoma obrázkami 
 

 


