
 

    17. НЕ КРАДИ 

 

       Тази заповед е много по-актуална, отколкото предполагаме. 

      Повечето хора на Запад, поне в известна степен, са запознати с десетте 

Божии заповеди, които бяха дадени на Моисей от Бога. Тези десет заповеди са 

записани в Изход 20:1-17 

      От тези десет заповеди първите четири се отнасят до отношението на човека 

с Бога, докато останалите шест - до отношението на човека с неговия ближен. Като 

цяло изискването, посочено в тези заповеди за отношението на човека към Бога, 

може да бъде обобщено с три думи: уважение, поклонение и покорство. 

      Последните шест заповеди се отнасят до отношението на човека към неговия 

ближен; накратко те са следните: 

      Първо: Почитай баща си и майка си! 

     Второ: Не убивай! 

      Трето: Не прелюбодействай! 

     Четвърто: Не кради! 

      Пето: Не лъжесвидетелствай! 

     Шесто: Не пожелавай. . . нещо, което принадлежи на ближния ти: къщата му, 

жена му, слугата му, добитъка му или каквото и да е друго нещо. 

      От съществена важност е, че всички тези заповеди бяха дадени на човека за 

собственото му благоденствие. Те не са безсмислени или своеволни изисквания от 

Бога, наложени върху човека, за да изпита готовността му да върши неща, които са 

неоснователни или безцелни. Целта на всяка една от тези заповеди е 

благоденствието на човека. 

      Шестте заповеди, които се отнасят до взаимоотношенията на човека с неговия 

ближен, изискват определени неща, които са основни за човешкия живот. Те 

изискват отношение на уважение към самия живот. . . към брака, дома, 

имуществото, справедливостта и истината. Здравият разум и опитът показват, че 

когато тези изисквания от Бога са оставени настрана, резултатът е разруха на 

обществото. Последицата от отхвърлянето на Божиите разумни изисквания може да 

бъде само една и тя е анархия, която на свой ред често води до деспотизъм. . . 

господството на един човек или група хора над останалите, своеволно и 

несправедливо. 

      От съществена важност е да забележите мястото, което е определено на 

кражбата. Кражбата е поставена в пряка връзка с убийството, прелюбодейството и 

лъжесвидетелстването. Всеки един разумен човек с някакви морални ценности би 

признал, че убийството, прелюбодейството и лъжесвидетелството са изключително 

сериозни и зли неща. Кражбата е поставена редом с тях. С други думи, Бог оценява 

кражбата като едно толкова зло и оскърбително деяние, толкова погрешно, колкото 

и убийството, прелюбодейството и лъжесвидетелството. 

 

КАКВО ОЗНАЧАВА ДА КРАДЕШ? 

 

      Да погледнем дефиницията на думата крада в речника: "Да крадеш означава да 

вземеш нещо, което не ти принадлежи." Има две важни неща, на които ще обърнем 

внимание в това определение. 

      Преди всичко, не е посочено точно в какъв смисъл е използвано да вземаш 

неща. Те могат да бъдат взети със сила, с измама или по таен начин. Вземането 

може да бъде прикрито с различни и най-разнообразни извинения или аргументи; но 

вземането си е вземане и това е факт, в какъвто и контекст да е използвано и 

всяка една форма на вземане на нещо, което не ни принадлежи е кражба. 

      Второ, не е важно на кого са взетите неща. При условие, че нещата не 

принадлежат на човека, който ги взема, този човек краде. 

      Важно е да обърнем внимание на това, защото много хора по един или друг 

начин са духовно слепи за определени страни на кражбата. Това определено се 

отнася за днешното общество. Например много хора не крадат директно от друг 

човек. Те не биха отишли преднамерено в къщата на съседа си да вземат пари, 

скъпоценности или други ценни неща. Или ако работят непосредствено до някой мъж 

или жена в офис или завод, те няма да откраднат тяхното портмоне, цигари или 



нещо подобно. Те биха признали, че това е напълно погрешно и извън техните 

морални критерии да направят подобно нещо. 

      Но странното е, че често подобни хора не изпитват угризение или чувство за 

вина, когато става въпрос за кражба от неизвестна организация или група, която 

не познават лично, като например дружество, институция, армията или 

правителството. Това дори се отнася до хора, които изповядват някаква религия и 

претендират, че живеят по определени морални стандарти. 

      Аз служех в британската армия по време на Втората световна война в 

продължение на повече от пет години. Имал съм пълната възможност да наблюдавам 

как много хора, които твърдят, че ходят на църква и имат твърде високи морални и 

религиозни критерии, никога не биха откраднали от другар в армията, но на драго 

сърце биха откраднали от самата армия. 

      Те биха взели провизии, снаражения, дрехи или други ценни неща, които 

знаят, че принадлежат на армията, а не на самите тях; при все това не изпитват 

угризение или чувство за вина като ги вземат, просто защото това не е личност 

или индивид, но група. . . нещо голямо, неизвестно и неопределено, което не 

изглежда да е толкова стойностно и значимо. 

      Чувал съм за един човек, който работеше за Генерал Мотърс в едно голямо 

предприятие в един град в Северна Америка. Съгласно повечето стандарти, той бе 

един високо-нравствен човек. Той посещаваше църква. Но не изпитваше чувство за 

вина, когато крадеше от мястото, където работеше. Той можеше редовно да взема 

части или други съоръжения, които или продаваше на по-ниска цена като за 

неофициален ремонт или ги използваше за свои собствени цели. 

      Този човек ходеше на църква, представяше се за добър човек с нравствени 

критерии. Вероятно почиташе десетте Божии заповеди и признаваше техните морални 

ценности. Въпреки това бе виновен за често извършвана кражба. Кражба, не от 

приятел или съсед, но от голямо дружество, което в случая бе компанията Дженерал 

Мотърс. 

      Такъв човек, който посещава църква вероятно щеше да бъде ужасен, ако някой 

приятел или съсед влезе в дома му и съзнателно открадне нещо, което му 

принадлежи. Той би определил този човек като крадец. Сигурно би го причислил към 

едно много ниско социално и нравствено равнище и вероятно би предприел законни 

действия срещу него. 

      Не е ли забележително, че този мъж може да установи, че човекът който е 

влязъл в неговата къща и е взел нещо, краде; и все пак не може да осъзнае, че 

когато той взема неща незаконно, без позволение, нечестно, тайно, по втория 

начин - от Дженерал Мотърс краде точно толкова, колкото и човекът, който влиза в 

неговата къща и си взема нещо от собствеността му. 

 

СЛЯПА РЕЛИГИЯ 

 

Забележително е понякога как религията в действителност затваря очите на хората 

за истинската същност на техните действия. В Римляни 2-ра глава, апостол Павел 

пише на хора, които твърдят, че са вярващи и почитат нравствените закони; и 

въпреки това той казва. . . и това е стихът, който се отнася много, много 

директно за голяма част от хората днес. Римляни 2:21 "Тогава ти, който учиш 

другиго, учиш ли себе си? Ти, който проповядваш да не крадат, крадеш ли?" 

      Виждате, че става въпрос за религиозен човек, който проповядва на другите, 

претендира за моралност, твърди, че знае кое е правилно и кое грешно и все пак 

самият той е хванат да краде. Няма съмнение, че има много такива хора днес, 

претендиращи за моралност, религиозност, почтеност, служители на големи 

организации, учреждения или членове на правителството, които обикновено и съвсем 

естествено крадат. Въпреки това се ужасяват при названието "крадци", защото не 

крадат от някой друг човек или съсед, а от голяма група, която сякаш няма 

самоличност. 

      Въпреки това кражбата си е кражба и това е факт, без значение от кого 

крадем. 

 

КАКТО БОГ ГО ВИЖДА 

 



      Във връзка с това бих искал да ви посоча някои съществени факти, които се 

отнасят до кражбата и други подобни дейности. 

      Първият факт е, че Бог ни вижда. Ние може да успеем да скрием своите 

действия от даден човек, от нашия работодател, от фирмата, от съдебните 

институции, но има един, който винаги вижда всичко, което правим. И това е Бог. 

      В Притчи 15:3 се казва: "Очите Господни са на всяко място и наблюдават 

злите и добрите." 

      Запомни, че когато отиваш на работа, в офиса, в завода или някъде другаде, 

очите на Господа са там и гледат какво правиш, дали то е добро или зло. 

Ти може да скриеш от човека, но от Бога не можеш. И в крайна сметка Бог е този, 

пред когото ще отговаряш, а не човек. 

 

ПРИСЪДАТА 

 

      Второ, запомни, че Бог ще съди и добрите и лошите. В двете послания към 

Ефесяните и Колосяните Павел специално пише за работодателите, които той нарича 

слуги. 

      В Ефесяни 6:8 той казва: "Понеже знаете, че всеки слуга или свободен ще 

получи от Господа същото добро каквото върши." В Колосяни 3:25 по същия начин 

той казва: "Защото, който струва неправда, ще получи обратно неправдата си и то 

без лицеприятие." 

      Когато Павел казва "без лицеприятие", той има предвид, че никой не се 

ползва със специални привилегии или благоразположения от Бога, което да му 

позволява да върши неща, които Бог е забранил. 

      Фактът, че си служител, който се ползва с доверие и сигурност, посещаваш 

църква, учител си в неделно училище, член си в дружество за обществена дейност 

или заемаш някаква друга длъжност не означава, че Бог оценява твоите действия 

по-различно от хората около теб, които не ходят на църква, не изповядват дадена 

религия и според теб са на по-ниско морално равнище. Бог ще съди такъв човек по 

същия начин както и теб. Ако този човек краде, той е крадец и Бог ще го съди 

като крадец; и ако ти крадеш, ти си крадец и Бог ще те съди като такъв. 

 

ПРОКЛЯТИЕТО 

 

      Третият 

 факт е, че Бог е определил специално проклятие за тези, които практикуват две 

неща: кражба и лъжесвидетелство. Това се намира в Стария Завет, в Захария 

5:1-4.Бог даде на Захария видение на един голям свитък, който летеше по лицето 

на земята и влезе в някои домове. Когато Захария потърси значението на този 

свитък, който бе написан и от двете страни, той получи като отговор от Бога 

следното: 

"Това е проклетията, която се простира по лицето на цялата страна; защото всеки, 

който краде, ще се изтреби, както се пише в него от едната страна, и всеки който 

се кълне лъжливо (или в съвременния английски лъжесвидетелства) ще се изтреби, 

както се пише в него от другата страна." 

      Забележете колко точно е писанието, защото почти всеки, който краде рано 

или късно ще бъде принуден да лъжесвидетелства. 

      Например, ако си служител във фирма, която превозва стоки и трябва да 

попълваш формуляри, квитанции или друг вид разписки и отделяш на страна стоки за 

твои лични цели (ти в случая крадеш както вече казах) и ще дойде време, когато 

за да прикриеш своята кражба ти или ще трябва да излъжеш в сметките, или на 

практика с думи. Така че Бог свързва тези две престъпления - кражбата и 

лъжесвидетелството и ги обединява под едно проклятие. 

      Като говори за това проклятие, което Захария видя във видение как минаваше 

от къща на къща по лицето на земята, Бог каза на Захария следното: 

"Аз ще я направя да излезе (това е проклетията - свитъкът), казва Господ, и тя 

ще влезе в къщата на крадеца и в къщата на кълнещия се лъжливо в Моето име (или 

лъжесвидетелства); и като пребъдва всред къщата му ще я разори, както дърветата 

й, така и камъните й." 

      Проклятието може да не се забелязва с естествените очи, но въпреки това то 

е реално. Това може да обясни защо нещата в твоя дом не са наред. Ти получаваш 



добра заплата, женен си и имаш деца. И все пак някак си няма истински мир, 

спокойствие, хармония. Може би децата ти са непокорни, непримирими и бунтари. 

Може би финансите ти не успяват да покрият всичките ти нужди въпреки че изкарваш 

достатъчно. 

      Минавало ли ти е някога през ум, че домът ти може да е под Божието 

проклятие, защото крадеш и след това лъжесвидетелстваш, за да прикриеш своята 

кражба? 

      Една мрачна сянка съпътства много домове в Америка днес. Това е сянката на 

едно проклятие - едно божествено проклятие, което човек по никакъв начин не може 

да отмахне или да заличи със собствени усилия. Това проклятие е върху всеки, 

който краде и лъжесвидетелства. 

      Припомни си това следващия път, когато изкушението дойде при теб. 

 

 ЗАТВОРЕНИ ВРАТИ 

     Четвъртотонещо, което искам да ви кажа е това: небесните врати са затворени 

за крадци. Библията казва това много ясно. В проповедта на планината Исус казва, 

че никакви крадци няма да влязат в небето (Матей 6:20). 

      Отново в I Коринтяни 6:9,10 апостол Павел ни казва същото нещо. Спомнете 

си също, че той говори на посветени християни. Това е някак странно. Някои хора 

може би смятат, че не е необходимо да се казват такива неща на религиозни хора 

или такива, които ходят на църква, но опитът показва, че в повечето случаи 

религията е тази, която затваря очите на хората относно същността на техните 

действия. 

      Павел казва на тези хора - посветени християни в църквата в Коринт: 

"Или не знаете (трябва да им припомни), че неправедните няма да наследят Божието 

царство? Нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито 

малакийците, нито мъжеложниците (в съвременния английски хомосексуалистите), 

нито крадците, нито сребролюбците, нито пияниците, нито хулителите, нито 

грабителите няма да наследят Божието царство." 

      Забележете компанията, в която са поставени крадците - заедно с 

прелюбодейците, хомосексуалистите и пияниците. Не особено добра компания за 

човек, който твърди, че живее по определени нравствени стандарти, плаща своите 

сметки и изпълнява дълга си към обществото. 

      Въпреки твоите твърдения, Бог казва много ясно, че ако продължаваш да 

крадеш, небесните врати ще бъдат затворени за теб, по същия начин както щяха да 

бъдат затворени и ако беше прелюбодеец, хомосексуалист или пияница. 

      Припомни си това следващия път, когато изкушението застане на пътя ти! 

 

ЖЕТВАТА 

      Накрая бих искал да покажа, че крайният резултат от кражбата е 

унищожителен за всички, които вършат това. Бог казва в Галатяни 6:7: "Каквото 

посее човек, това ще и да пожъне." Ти не може да посееш едно нещо, а да пожънеш 

съвсем друго. Не може да посееш измама и кражба, а да пожънеш полза и 

благословение. 

      Нещо повече, това, което сме посели ни се връща многократно умножено, 

когато пожънем. Запознати сме с този закон в естествената сфера, същото важи и в 

нравствената и духовната сфера. Това най-добре е описано от пророк Осия в 8-а 

глава 7-и стих. По времето, когато говори на Божия народ, той казва: 

"Понеже посеяха вятър, затова ще пожънат вихрушка." 

      Вятърът може да бъде силен и мощен, но вихрушката както знаем е много по-

силна, мощна и разрушителна. Ако посеем зло, ще пожънем изобилно разруха. 

      Този закон за умноженото възвръщане се отнася и в случая с кражбата. Ти 

може да си крадеш тайно и да си мислиш, че това по никакъв начин не се отразява; 

но умножи този вид дейност всред хората няколко хиляди пъти и ще получиш 

резултат, който оказва влияние в живота на цял един народ. 

      Постоянната кражба води до очевидни резултати. Тя покачва цената на 

различни, необходими за живота неща. Например, това неминуемо води до 

увеличаване на застраховките. 

      Увеличава съдебните разходи. 

      Увеличава масовото беззаконие. Някога спирали ли сте, за да си зададете 

въпроса защо беззаконието в тази страна днес е с огромни размери? Замислял ли си 



се някога, че ако ти тайно, на своето местенце вършиш измама и кражба, ти носиш 

голяма част от вината за цялостното състояние на беззаконието в тази страна? 

      Беззаконието на свой ред неизбежно води до други неща. Накрая то 

застрашава живота на хората и тяхната собственост, като създава ситуации, където 

собствеността на човека и дори неговият живот вече не са напълно сигурни. 

      Ето защо в тези десет заповеди Бог поставя кражбата наравно с убийството и 

алчността. Защото, когато дадем място на едно от тези неща, другите започват да 

се появяват, ако не в нашия живот, то в обществото около нас, а последиците се 

усещат от всеки член на обществото. 

      Ако посеем вятър, бъдете сигурни, че когато му дойде времето, ще пожънем 

вихрушка. 

      Ако някои от тези истини, които се отнасят до кражбата, дойдат в живота 

ти, аз бих ти предложил да спреш и обмислиш това, което правиш. Прецени своите 

действия. Опитай се да бъдеш обективен за момент. Отдръпни се назад и погледни 

себе си и нещата, които вършиш, през погледа на някой друг. 

      Ако наистина се отнасяше за друг човек, а не за теб, щеше ли да го 

одобриш? Щеше ли да го подкрепиш? Щеше ли да се съгласиш? Или щеше да го осъдиш? 

И да се ядосаш? Спомни си, че самият ти ще бъдеш осъден. 

      Време е много хора днес да променят начина, по който вършат нещата. Да 

променят чувството си на отговорност към себе си, семействата си, работодателите 

си и към обществото като цяло. 

      Ако нещата продължат по начина, по който са били, крайният резултат ще 

бъде разруха на обществото и анархия. . . и неколцина, ако изобщо има такива, ще 

извлекат полза от този край. 

Дерек Принс 

Разпространението на поучителните писма е безплатн® 


