
ПРО ЧЕСНІСТЬ  І  ДОТРИМАННЯ  ОБІЦЯНОК 

Уривок з Писання для вивчення напам’ять:  
"Ненавидить праведний слово брехливе". (Приповістки 13:5) 

Уривок з Писання до уроку: Дії 4:34–37; 5:1–11 

Мета: Зрозуміти, що Бог хоче, аби ми були чесними.  

 

Як би було добре, якби в світі не було хитрунів, бідних і голодних, якби ті, що 

мають багато, ділилися з тими, що мають значно менше. В часи ранньої церкви християни 

щедро ділилися один з одним усім, що мали. Деякі продавали свої землі та маєтки і 

приносили гроші апостолам, щоб вони використовували їх на допомогу нужденним.  Був 

тоді один чоловік, на ім’я Варнава, який продав поле і всі гроші приніс апостолам, аби їх 



використали на Божу справу. Він був справжнім християнином та щедрою людиною.  Був 

також інший чоловік – не такий щедрий та правдивий. Його ім’я було Ананій. Він та його 

дружина Сапфіра вирішили продати деяку частику майна і віддати гроші апостолам. Але 

вони вирішили це зробити не тому, що були побожними людьми, а лише прагнули похвали 

за свій вчинок і винагороди. Втім, Бог не мав це на думці, коли просив допомагати 

потребуючим.  Отож Ананій і Сапфіра вирішили віддати апостолам лише частину грошей з 

продажу, а іншу залишити собі. Гріх їхній був в тому, що вони хотіли збрехати апостолам, 

сказавши, що це були всі гроші, які їм дісталися за продане майно. 

Після того, як вони все обміркували,  Ананій вирушив з грошима до Петра. 

Підійшовши до нього, Ананій з гордістю простягнув свій дарунок.  Він гордо поглянув 

апостолам в очі, чекаючи від них похвали. Але яким здивуванням для нього було почути від 

апостола Петра наступне: «Ананію, чого сатана наповнив твоє серце і ти сказав неправду 

Святому Духу, присвоївши частину грошей з того, що ти отримав за землю? Навіщо задумав 

ти так вчинити? Ти не людям неправду сказав, а Богові». Ананій, почувши ці слова, так 

налякався, що помер на місці. Люди, які стояли біля Ананія, винесли його тіло та поховали. 

Через три години після смерті чоловіка, до апостолів прибула Сапфіра. Вона не знала, що 

сталося і де подівся її чоловік. Петро запитав її, скільки грошей вони отримали з Ананієм за 

продану землю. «Скажи мені, чи за стільки ви продали з Ананієм землю?» «Так, за стільки», 

– відповіла вона. Петро знов спитав її: «Навіщо ж ви змовилися обоє спокушувати Духа 

Господнього? Дивись! Ось люди заходять, які щойно твого чоловіка поховали, вони й тебе 

звідси винесуть». Тоді Сапфіра впала на землю і вмерла також. 

Ананій та Сапфіра забули, що Богові відомо все, що Він добре знає, що є в 

людському серці. Через свій обман, вони втратили свої життя. 

Нам ніколи не слід робити так, як вчинили Ананій та Сапфіра. Щодня ми повинні 

молитися і просити Ісуса допомогти нам завжди казати правду і не обманювати. Ісус не 

терпить брехні, хоча й продовжує любити тих, хто говорить неправду. Біблія навчає, що 

запеклі брехуни не потраплять до неба. Слово Боже – вірне і правдиве, воно вчить нас, як ми 

повинні жити, наказує нам казати правду і не обманювати.  

 

ПИТАННЯ ДО УРОКУ: 

1. Як Бог вчить нас допомагати нужденним? 

2. Як в часи ранньої Церкви християни піклувалися одне про одного? 

3. Що зробив Варнава? 

4. Як звалися чоловік та жінка, котрі обманули апостолів? 

5. Що поганого вчинили Ананій і Сапфіра? 

6. Про що ми повинні просити Ісуса? 

7. Пригадайте, коли ви казали неправду і попросіть в Ісуса пробачення.  

8. Про які риси Божого Слова йдеться в цьому уроці? 

9. Чи потраплять, ті, що кажуть неправду, до неба?   

 


