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ANANIÁŠ A SAFIRA (SK 4,36-5,11) 
Boží mlýny někdy melou velmi rychle 

 

Bůh prokazuje svou svatost mnoha způsoby – a jedním z nich jsou jeho 

soudy. Je to něco, co vidíme dneska na celé zemi, je to také něco, co 

uvidíme v našem dnešním textu. Bůh vztáhne svou ruku a jedná ve své 

moci – a potom přichází bázeň na celou církev. 
 

Text Písma – Skutky 4,36-5,11, ČEP: 
436Také Josef, kterého apoštolové nazvali Barnabáš – to znamená ‚syn útěchy‘ – levita 

původem z Kypru, 37měl pole, prodal je, peníze přinesl a položil před apoštoly. 51Také nějaký 
muž, jménem Ananiáš, a jeho manželka Safira prodali svůj pozemek. 2Ananiáš si však s 

vědomím své ženy dal nějaké peníze stranou, zbytek přinesl a položil apoštolům k nohám. 3Ale 
Petr mu řekl: „Ananiáši, proč satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu svatému a dal stranou 
část peněz za to pole? 4Bylo tvé a mohl sis je přece ponechat; a když jsi je prodal, mohl jsi s 
penězi naložit podle svého. Jak ses mohl odhodlat k tomuto činu? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!“ 

5Když to Ananiáš uslyšel, skácel se a byl mrtev; a na všechny, kteří to slyšeli, padla velká bázeň. 
6Mladší z bratří ho přikryli, vynesli a pohřbili. 7Asi po třech hodinách vstoupila jeho žena, 
netušíc, co se stalo. 8Petr se na ni obrátil: „Pověz mi, prodali jste to pole opravdu jen za tolik 

peněz?“ Ona řekla: „Ano, jen za tolik.“ 9Petr jí řekl: „Proč jste se smluvili a tak pokoušeli Ducha 
Páně? Hle, za dveřmi je slyšet kroky těch, kteří pochovali tvého muže; ti odnesou i tebe.“ 10A 
hned se skácela u jeho nohou a zemřela. Když ti mládenci vstoupili dovnitř, našli ji mrtvou. 
Vynesli ji a pohřbili k jejímu muži. 11A velká bázeň padla na celou církev i na všechny, kteří o 

tom slyšeli. 
 

Otázky ke kázání:  

1. Proč nemusí být totéž, když dva dělají totéž? 

2. K čemu to vede, když Bůh soudí svůj lid? 

3. V čem získání bázně závisí na nás? 
 

SVATOST BOŽÍHO DUCHA 

 Duch svatý je SVATÝ Duch 
 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  1Pt 4,17; Ř 1,18; Jk 1,2-4;  



 

 

 

I. BOŽÍ LID (v. 4,36-5,2) 

 Jak poznáme, kdo patří do Božího lidu? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Sk 11,24; Ga 2,4; Fp 3,2; 1Pt 5,8; Ef 4,27.30; Jk 4,7; J 8,44; Ř 12,3; 2Tm 3,5;  
 

II. BOŽÍ SOUD (v. 5,3-10) 

 Proč Bůh soudí také svůj lid? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Sk 13,9-11; Ef 4,29; Lv 10,1-2; Nu 12,1-15; 2Kr 2,23-24; 2S 6,6-7; Zj 3,1-3; Zj 3,18; Joz 

9,3-15; Neh 3,7; Neh 7,25;  
 



 

 

III. BOŽÍ BÁZEŇ (v. 11) 

 Jak můžeme získat bázeň před Bohem?  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Sk 19,15-17; Ž 130,4; Iz 29,13-14; Lk 5,8; Ž 47,3; Ž 68,36; Sk 16,30 
 

  

 

 
   AKÁT, ALENA, AUTA, BREPTY, 

BURŠ, CELEBRITA, CELINA, CESTY, 

EXIT, FAUL, HRST, INTERVAL, 

KAPSA, KAUZALITA, KIRA, KISCH, 

KOVKOP, KRMĚ, LIAT, META, 

MYRHA, NADARMO, OCHOTA, 

OPAL, PAKL, PRÁCE, ŘVOUN, 

SCHŮZKA, SOUSTRAST, STAR, 

STATI, SUPL, TRUS, ÚPAL, 

UPLATNĚNÍ, USMRCENÍ, VICHR, 

VOSK, VOZY, ZKAZIT, ZMOL, 

ZVRZAT 

Osmisměrka 

Tajenka Př 9,10 
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Írán: Křesťanským manželům byla odebrána adoptovaná dcera 

Íránský soud rozhodl o odebrání adoptivní dcery Samovi Chosrávímu a 

Maryam Falahi, protože podle něj „nejsou způsobilí“ být jejími rodiči. 

Rozsudek byl vynesen již 19. července, na veřejnost se však informace o 

případu dostaly až po neúspěšném odvolání 22. září. Soud rovněž rozhodl, že 

protože nejsou známí biologičtí rodiče malé Lydie, je automaticky považována 

za muslimku a proto ji musí vychovávat muslimové. Očekává se, že se dítě vrátí 

zpátky do sirotčince. 

Křesťanští manželé si holčičku ze sirotčince adoptovali v únoru 2019. V 

červenci téhož roku však byli společně s dalšími šesti křesťany kvůli své víře 

zatčeni. Sam byl odsouzen k ročnímu odnětí svobody a dvěma letům 

vyhnanství v odlehlé části Íránu. Maryam, která pracovala jako zdravotní 

sestra, na základě rozhodnutí soudu nesmí již nikdy pracovat ve státním 

sektoru. Také proti tomuto poslednímu rozhodnutí bylo podáno odvolání, 

rozhodnutí zatím nepadlo. 

 

 
 

  
 

Zanevřels na nás, Bože, prolomils naše řady, stíhal nás hněv tvůj. 

NAVRAŤ SE K NÁM! 
Žalmy 60:3 


