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KŁAMSTWO ANANIASZA I SAFIRY 
 
 

 Teksty biblijne: Dz. Ap. 5, 1–11; 2, 42–47; 4, 32–37 
 

  Tekst pamięciowy: 1 Sam 16, 7 
 
„(…) Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed 
oczyma, ale Bóg patrzy na serce.” 
 

 
Bóg patrzy na twoje serce 

 
Zastosowanie: 
* Bóg widzi, słyszy i wie wszystko. 
* Bóg dobrze cię zna, dlatego bądź szczery przed Nim i proś Go, abyś mógł żyć tak, by Jemu 

się podobać. 
* Mów prawdę, bo kłamstwo jest grzechem. 
 
 
 

I. WSTĘP 
 
 
Tomek miał na zadanie namalować jesienny pejzaż. Tego dnia nie bardzo miał ochotę na 
odrabianie jakichkolwiek lekcji, a tym bardziej na malowanie. Piękna jesienna pogoda za 
oknem zachęcała do wyjścia na dwór, zwłaszcza, że z boiska dobiegały odgłosy kolegów 
grających w piłkę. Tomek miał starszą siostrę, która miała talent plastyczny. Zaczął szperać w 
jej rzeczach, w nadziei, że znajdzie przechowywany przez nią zbiór prac plastycznych, które 
Ania wykonywała w szkole podstawowej. Rzeczywiście, w szafie obok starych zeszytów i 
książek Ani, odnalazł teczkę, a w niej pracę o tematyce jesiennej. Ania otrzymała za nią 
szóstkę. Obraz był naprawdę piękny. Tomek ucieszył się, że ma zadanie z głowy. Pośpiesznie 
wyciągnął z teczki Ani malowidło i spakował go do swojego plecaka. Następnie popędził na 
dwór, gdzie do wieczora uganiał się za piłką. 
Na drugi dzień, w szkole dał pracę Ani do oceny. Nauczycielka spojrzała na nią z zachwytem 
i zapytała: – Tomku, czy samodzielnie to namalowałeś? 
Tomek przez chwilę zawahał się, ale pomyślał sobie, że przecież nikt się nie dowie i 
odpowiedział „tak”. Pejzaż jesienny trafił na wystawę. Wszyscy go podziwiali. Od tej pory, 
gdy trzeba było coś namalować lub narysować na zadanie domowe, Tomek wcale nie 
zastanawiał się co robić. Teczka z pracami Ani, trafiła do pokoju Tomka, a on 
przywłaszczając sobie prawie wszystkie jej prace, zdobywał za nie wysokie stopnie. Wszyscy 
byli przekonani o talencie plastycznym Tomka. Udało mu się wszystkich oszukać, jednak 
jednej osoby Tomek nigdy nie oszuka! 
Tomek nie oszuka Boga, bo Bóg widzi i słyszy wszystko. 
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Wszyscy znają przysłowie o tym, że „kłamstwo ma krótkie nogi”. Tak było oczywiście i w 
tym przypadku.  
Pewnego dnia nauczycielka plastyki przyniosła wiadomość o międzyszkolnym konkursie 
plastycznym, mającym odbyć się niedługo. Pani wytypowała oczywiście Tomka, jako 
najlepiej malującego w klasie. Gdy Tomek to usłyszał, zbladł. Nie wiedział co ma 
odpowiedzieć, nie wiedział co ma zrobić. Resztę dnia spędził na obmyślaniu wymówki, która 
pozwoliłaby mu uniknąć udziału w konkursie. Dni do rozpoczęcia konkursu mijały prędko, a 
Tomek wciąż nie wiedział, co ma zrobić. W głowie wymyślał różne kłamstwa, ale żadne z 
nich nie było dość przekonywujące. W końcu Tomek postanowił porozmawiać z nauczycielka 
i wyznać jej całą prawdę. 
Nauczycielka była rozczarowana i zasmucona. – Wiesz, Tomku, nie spodziewałam się tego 
po tobie. Jednak na odwołanie uczestnictwa w konkursie było już za późno. Poza tym, skoro 
chciałeś uchodzić za talent plastyczny, to weź się do pracy. Konkurs jest za tydzień. Wiem, co 
będzie tematem konkursu. Zabierz się więc do ćwiczenia, bo weźmiesz udział w konkursie. 
Jednak nie to będzie twoją karą za kłamstwo. Przyznasz się przed całą klasą, że prace, 
którymi zachwycali się, nie są twoje. Przeprosisz wszystkich za swoje kłamstwo. Poza tym, 
wszystkie prace twojej siostry, które dałeś mi do oceny, namalujesz jeszcze raz, ale tym 
razem samodzielnie, zostając ze mną po lekcjach. 
Tomek czuł się fatalnie. Wiedział, że nie będzie mu łatwo przyznać się przed całą klasą do 
oszustwa. Wiedział też, że musi swój postępek wytłumaczyć przed rodzicami, ale przede 
wszystkim przed Bogiem, bo kłamstwo, którego się dopuścił, jest grzechem.  
 
Tomek przypomniał sobie historię, którą usłyszał kiedyś w szkółce…. 
 
 
 
 

II. PRZEBIEG WYDARZEŃ 
 

 
1. Wspólnota dóbr w pierwszych zborach chrześcijańskich (Dz. Ap. 4, 32–37) 
 
Wszyscy, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, byli razem. Wspólnie się modlili, łamali chlebem. 
Bogatsi sprzedawali swoje majętności: domy, ziemię, posiadłości, a pieniądze przekazywali 
apostołom. Apostołowie obdzielali nimi wszystkich potrzebujących tak, że nikt z wierzących 
nie cierpiał niedostatku. 
 
2. Ananiasz i Safira sprzedają posiadłość. (Dz. Ap. 5, 1) 
 
Pewne małżeństwo postanowiło sprzedać swoją posiadłość, a pieniądze z niej przekazać 
apostołom. 
 
3. Ananiasz i Safira ukrywają część pieniędzy. (Dz. Ap. 5, 2) 
 
Jednak Ananiasz i Safira oddali apostołom tylko część pieniędzy, a resztę zostawili sobie. 
Myśleli, że nikt się nie dowie. Skłamali więc apostołowi Piotrowi, mówiąc za jaką cenę 
sprzedali swoje pole. Ananiasz i Safira nie wzięli pod uwagę, że ich myśli oraz prawdziwe 
uczynki zna Bóg. 
Widocznie Ananiasz i Safira nie znali zbyt dobrze Pana Boga. 
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4. Apostoł Piotr rozpoznaje oszustwo. (Dz. AP. 5, 3–4) 
  
Ananiasz liczył na uznanie apostoła Piotra i innych chrześcijan, wśród których chciał 
uchodzić za szczodrego, chętnego do dzielenia się z innymi. Jakże się pomylił. 
 
Ananiasz nie miał obowiązku sprzedać swojego majątku, nie miał obowiązku też oddać 
wszystkich pieniędzy. Grzechem jest natomiast, kiedy kłamiemy, podajemy się za kogoś 
lepszego niż w rzeczywistości jesteśmy. 
 
Apostoł Piotr, który był napełniony Duchem Świętym, rozpoznał prawdziwe serce Ananiasza. 
Zauważył, że nieszczere są jego myśli i serce.  
 
Ananiasz skłamał Panu Bogu, dlatego też został za to srogo ukarany. 
 
5. Śmierć Ananiasza i jego żony. (Dz. Ap. 5, 5–11) 
 
Ananiasz poniósł śmierć za swoje kłamstwo. Mógł uniknąć takiego tragicznego końca, gdyby 
powiedział prawdę. Również żona Ananiasza – Safira skłamała apostołowi. Ona również nie 
uniknęła kary. 
 
 

III. ZAKOŃCZENIE 
 
 
Ananiasz i Safira, a także wszyscy, którzy byli świadkami tego wydarzenia, przekonali się, że 
Bóg wie wszystko. Nikt z nas nie może ukryć żadnego grzechu przed Bogiem. 
Jeśli jesteś Bożym dzieckiem, to pamiętaj, że On wie wszystko o tobie. Słyszy nawet te 
drobne kłamstewka, które wydają ci się niewinne. Zna nawet nasze myśli skrywane głęboko 
w sercu. 
Dlatego bądź szczery przed Bogiem i proś Go, by żyć tak, aby Jemu się podobać. Jeśli 
uczyniłeś do tej pory coś złego, to proś Boga o wybaczenie i zmień swoje postępowanie. 
Proś go o pomoc, on Ci pomoże. 
 
 
Propozycje pieśni: 
1. „Dziś zaufaj Panu” – Zaśpiewam Panu … nr 54 
2. „Ani brat mój” – Zaśpiewam Panu … nr 6 
3. „Stwórz serce czyste we mnie” – Zaśpiewam Panu … nr 172 
 
 
 

IV. ZAJĘCIA INDYWIDUALNE 
 
1. Dzieci młodsze: 
– „Ananiasz i Safira” – Biblijne łamigłówki, str. 78 
– „Ile monet?” – wzór L–37, Zestaw pomocy 
– „Skarbonka” – wykonać z kartonu niewielkie pudełko z naciętym otworem na monety lub 
przynieść z domu gotowe pudełko. Za pomocą kredek lub pisaków zrobić napis na 
niewielkim kartoniku: „Bóg chce, abyś dzielił się swoimi pieniędzmi”. 
Dzieci przyozdabiają swoją skarbonkę rysunkami i naklejają werset. 



Kłamstwo Ananiasza i Safiry … 4 

2. Dzieci starsze: 
 
 
 

 "Kłamstwo jest to ……………………………."   

               

 1.                 

 2                    

  3.                   

 4.                       

 5.                   

  6.                    

               

               

          
 
1.Wszystko wie i wszystko słyszy. 
2. Żona Ananiasza. 
3. Kusi człowieka do kłamstwa i zła. 
4. Schował je Ananiasz dla siebie i żony. 
5. Stracił je Ananiasz i jego żona przez grzech. 
6. To zanurzenie jest znakiem zawarcia przymierza z Bogiem i Jezusem. 
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