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1. УВОД- 
Осмата заповед! Отново кратка и отново 

много персонална. Някой мислят, че тя не 
се отнася за тях, но аз мога да ви уверя че 

ние всички можем днес да застанем пред 
Бога, да сложим ръка на сърцето си и да 
кажем: Боже, прости ми, аз съм крадец! 

Ние трябва да си признаем, че сме 
далеко от Божия стандарт. Това не го 
казвам, за да ви накарам да се почувствате 

зле, а за да видим, че сме болни, които се 
нуждаят от лекар. Че сме грешници, които се 
нуждаем от Спасител. Бог не ни подканва 
само към: 

-добри намерения 
-частична честност 
-по-добри от други хора 

-често се случва да сме такива 
Много е лесно да пренебрегнем тази 

заповед, и даже е по-лесно да я нарушим. 
Пр. Искам сега да раздвижите вашето 

въображение и да си представите, че имаме 
правителство което реши да е 

безкомпромисно към кражбите. Това става 
за чели 4 години и в резултат, кражбите 
намаляват и спират съвсем. България става 
една страна където никой не краде. От страх 
поради възмездие или от съгласие с осмата 
заповед, но кражбите в България спрат. 
Няма нужда да си заключваш къщата, 
защото никой не иска да влиза за да краде. 
Няма нужда да си заключваш колата, защото 
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никой не поглежда колата на чужд човек, за 
да се интересува от нещо в нея. Изобщо си 
представете, че кражбата изчезне от 
съзнанието на всеки човек.  Можете ли да си 

представите какъв ще бъде живота в една 
такава България. Спрем да купуваме скъпи 
брави и железни входни врати. Ключалките 
са там, но никой не си прави труда да 
заключва. Няма нужда от охранителни 
системи и аларми и СОТ. Няма ли тогава да 

изпитаме частица от Рая в България? 
Добре, нека сега се върнем отново в 

Българския ад. Където кражбата е професия 
за някои. 

 
2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 
Защо Бог трябваше да даде именно тази 

заповед!? Какви са нейните функций? Ето три 
от тях. Вие можете да добавите и още ако 
мислите: 

1-Изпълнението на тази заповед, води до 
стабилност в обществото.  

Ние се чудим защо страната ни е в такова 
състояние. Тайна ли е, че управниците масово 
крадат от парите на данъкоплатците. Не е! 
Поради тази причина и данъкоплатците не си 
дават данъците и крадат от държавата. 
Резултата е дупки по пътищата(лоша 
инфраструктура) и слаба икономика. Но само 
това ли е?  

2-Тази заповед ни учи да уважаваме 
чуждата собственост. „Моето си е мое, чуждото 
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наше!”-гласи една максима от миналото, на 
която много хора служат и днес. Не уважаваме 
ли чуждата собственост, ние не уважаваме 
собственика, а това води до напрежение между 
хората и злоба, която прераства във вражда и 
агресия. Агресията става причина за 
непоносимост и живота излиза от контрол и 
тогава цари разрушителния хаос.  

3- За да възпита честност, трудолюбие и 

спестовност 

Осмата заповед е нужна за да са 
развива личността, а от там и обществото 
в посока напред и нагоре.  

И така, ние можем да кажем, че няма 
семейство, няма град, няма страна , няма раса 
която би могла да просъществува, ако тази 
заповед не се спазва. 

Пр. По-време на строителните работи в 
църквата, един от шефовете на строителна 
фирма ми сподели: Българина 40 години го 
учиха, че да краде от държавата не е грях и на 
него ще са му нужни още 40 години за да 
започне да разбира, че кражбата не е нормално 
поведение. Моите работници-казва той-пред 
очите ми не могат да се спрат. И когато ги питам 
защо ме крадат, те отговарят, че го правят по 
навик. 

Затова и църквата би окрала вярващите ако 
не им каже, че кражбата под каквато и да е 
форма, е грях, наказва се и Бог няма да пита 
никой: ти по навик ли крадеше!? Че понеже 
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крадем вече по навик, затова и народа ни ще 
страда много от крадци, които влизат в домът 
ни за да крадат нашето.  

Ние сме известни с това, че имаме умни и 
талантливи хора- в науката, в изкуството, 
медицината. Но често се прочуваме, със 
специалните методи на кражби- източване на 
сметки от банкомати, телефонни измами, 
джепчии, кредене от магазини и т.н.  

Пр. Пътувах от София за Варна и ми 
харесва бензиностанцията до Търговище. Почти 
винаги спирам там. Спрях и този път, заредих 
гориво и дръпнах колата на паркинга. Тъкмо 
тръгвах към касата и до мен спря колата на мои 
познати. Завързахме разговор и в приказките аз 
забравих на къде бях тръгнал. След 10-15 мин 
разговор, си казахме довиждане и аз се качих в 
моята кола и тръгнах към Варна. Минах около 
10 км и изведнъж се сетих, че не съм си платил 
горивото. Бях изминал много път за да се 
връщам, но се сетих, че бензиностанциите са 
във касова връзка и затова в Шумен отидох в 
идентичната бензиностанция. Когато казах на 
касиерката, че искам да си платя зареденото на 
Търговище, тя замръзна и ме изгледа сякаш 
съм луд. След това ми каза, че много хора така 
се измъкват и те не могат винаги да ги засекат, 
а аз съм единствения който идва за да си плати. 
Взеха ми парите, но аз им казах, че го правя 
защото съм вярващ и така трябва.  

Кражбата се е сраснала с характера на 
Българина.  

 6

Пр. Отидох да пазарувам в Кауфланд. 
Плодовете са оставени на самообслужване и 
когато си вземеш пет картофа ти отиваш и сам 
ги слагаш на канатара, той ти изкарва бележка, 
която ти залепваш на торбичката и отиваш с 
нея на касата. Там не ти проверяват грамажа, а 
сканират бар-кода и ти дават цената. Тогава 
българина веднага се сеща: ами аз мога да 
измеря пет картофа, а да сложа в торбичката 
осем (на пук на осмата заповед).  

Ти слушаш това и си казваш: Вярно 
пасторе! Ужасен е света днес. Всички крадат. 
Без мен. Това не важи обаче за мен. Аз не съм 
от тях!!! Нека проверим: 

Аз искам днес да ви разкажа за пет вида 
крадци, за които ти дори не си помислял 
сигурно. Крадци сред които и най-усърдния 
църковен член може да се причисли: 

 
ЧЕТИРИ  ВИДА  КРАЖБА: 
1-Крадене на време-неточност 
Пр. Онзи ден обещах на едно семейство да 

се срещнем, за да отидем заедно за се помолим 
за нещо. Уговорих им среща, но когато дойде 
времето за срещата, аз улисан в нещо друго, 
което също беше важно, им откраднах времето.  

Ние казваме „времето е пари”. Това е все 
едно аз откраднах от тези хора пари. Ще кажете 
: не е същото! Аз пък мисля, че е точно кражба. 
Аз по-късно им върнах откраднатото. Но нека 
сега да си помислим, колко често ние правим 
това: 
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-закъсняване или изобщо забравяме за 
среща  

-закъснение за работа 
-удължаване на обедната почивка 
-излизане по-рано от работа 
-губене на времето докато дойде края на 

работния ден-търсим повече пари с по-малко 
работа. 

Ние често под нос се извиняваме за 
закъснението, без да помислим, колко сме 
ощетили човек или дори група от хора с 
нехайството си. 

-когато сме закъснели за уговорени неща 
-когато закъсняваме за да изпълним 

обещание 
-когато закъсняваме за църква-казвали са 

ми че идват хора за първи път в църква.Идват 
на време и когато влязат и видят полу-празна 
църква, се завъртат и си тръгват. Нашето 
закъснение, става причина те да не могат да 
чуят Словото Божие. Ощетени ли са тези 
човеци? Ограбени ли са? Да 

И нека да ви кажа, че откраднатото време е 
криминално деяние, защото ние никога не 
можем да върнем това време на ограбения. 
Ограбеното време е невъзвратимо изгубено. 
Можеш ли, когато ти е дадена възможност да 
благовестваш на някого и ти пропилееш това 
време, и човека умре, да върнеш стрелките 
назад или човека да върнеш назад за да 
поправиш грешката си? 
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Нека да ви запозная с още един вид 
кражба: 

2-Крадене на доброто име-клюкарстване 
Ето тук имаме крадец, който живее и вирее 

в много църкви. „Хей, знаеш ли, чух че 
семейство Х имали проблеми! Знаеш ли, че 
брат У го изгонили от работа?Нека- той беше 
толкова горд. Малко да се смири. 

И така винаги има нещо което да се 
разказва не поради грижа, а поради грозно 
любопитство.Това поведение най-често се 
подклажда от ТV сериали, които не са толкова 
поучителни, колкото клюкарски и интригантски. 
Затова и когато вярващите останат за разговор 
след църква, онези които са повлияни от това 
което гледат по ТV, най-често несъзнателно 
търсят и разговарят по същия начин. 

Помни, че когато клюкарстваш по адрес на 
брат, сестра или някой човек, ние крадем 
доброто име на човека. Мислиш ли, че тогава 
Бог те оправдава, и казва: Е добре, в края на 
краищата, не му е откраднал часовника, само 
доброто му име. Какво толкова? Аз мисля, че 
Бог ще е много по-разгневен заради името,  
защото ти ограбваш едно от Неговите деца. 

Чуйте, какво казва Шекспир: 
Който ми краде портфейла, краде отпадъци 

дребни. Това нещо е нищо. Мое-твое, на това 
слугуват хиляди. 

Но посягащия към доброто име, граби, 
нещо гдето няма него да обогати. Но и мене 
хвърля в беднотия. 
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Искаш ли още доказателства , че кражбата 
е грях и то суров? Виж къде е подредено 
клюкарството в Римл.1гл. 24-32ст.- в една 
редица с греха на хомосексуалистите. Крадеца-
клюкар е страшна напаст, а можем да го 
срещнем толкова често. Нека днес да наведем 
смирено глава и да поискаме прошка за всички 
моменти в които сме си позволили да ограбим 
доброто име на някого… Боже милостиви и 
дълготърпеливи, прости тежкия ни грях и дай 
сили в нас да спрем да посягаме към доброто 
име на братята и сестрите си. Имаме нужда 
от силата Ти, за да постигнем победа над 
този наш грях, този наш порок. 

И ако все още си мислиш, че казаното до 
тук, не те засяга, можеш да се тестваш, като 
отидеш при трима добри твои приятели и ги 
попиташ: Честно ми кажи! Мислиш ли, че имам 
наклонност  към клюки? Какъв ли отговор ще 
чуеш? Може да се изненадаш.  

 
3-Крадене на чуждата чистота- 

съблазняване 

Крадци на чужда чистота. Това са хора 
които водят друг човек, към грях. Приятел, 
който те води към грях. Ние виждаме този грях 
проявен още от ранно детство и продължаващ 
до старини: децата често ни изненадват 
идвайки от детска градина и ни казват някоя 
мръсна дума или псувня. Ние подскачаме: От 
къде знаеш това? Ами …. ми го каза. 
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Пр. Бях на 4 години и бях при баба ми в 
Пирдоп. Един ден когато играехме навън, дойде 
една голяма кака и ни показа кутия цигари. 
Предложи ни да ни научи да пушим. На мен 
това ми прозвуча интересно и с повишен 
адреналин отидох на явката с братовчед ми. Тя 
извади кутия „Слънце”-без филтър, раздаде ни 
по една цигара и ние вече се изживявахме, като 
герои от филми. Когато обаче дръпнахме за 
първи път , очите ми щяха да изкочат. Тъй като 
нямах понятие от цигари, аз дръпнах с мерак и 
щях да припадна от шока.Интересно е че и 
братовчед ми, който не може да се пребори с 
някои слабости, днес няма проблеми с 
цигарите. 

Но това което искам да ви илюстрирам , как 
някой може да ограби чистотата ни, като ни 
въвежда в грях и ни омърсява, омерзява и ни 
ограбва под формата на „мечешка услуга”.   

Внимавай в онези които са „авторитет” за 
теб и не им давай да ограбят чистотата ти. 
Твоята чистота е богатството ти. Ограбвайки те, 
те искат да те свалят от висотата с която ги 
надминаваш. Те го правят с хитрости и 
трикове.  

• Представят ти греха като нещо 
привлекателно и желано. Колко младежи 
днес са роби на пороци, поради това, че 
някой преди време ги е заблудил, че 
цигарите, алкохола, секса, наркотиците са 
нещо, което те прави щастлив. 
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• Представят ти Греха като нормалния начин 
на поведение. Те може да те накарат да се 
чувстваш ненормален, защото не правиш 
това което те правят.  

• Те могат да те накарат да се чувстваш 
виновен, за това, че не вършиш онова което, 
те вършат. В един момент те започват да 
странят от тебе. Ти се чувстваш виновен, 
защото не си като тях. Изгаря те желанието 
да направиш компромис и да прескочиш 
оградата. Те обаче разчитат точно на тези 
твои чувства. На тях вече тайно им се иска 
да имат твоята чистота и твърдост, но тук е 
вече игра на нерви- кой ще издържи, кой ще 
се пречупи.  
Паднеш ли в този капан, ти си ограбен, а те 

са успели крадци.  
Да това не звучи много като църковно 

явление. То е по-скоро валидно за училище и за 
младежи. Не бързай да го игнорираш, защото 
Словото ни говори, че такива крадци може да са 
и в църква. Нарича ги съблазнители: Лука 17:1  
И рече на учениците Си: Не е възможно да не 
дойдат съблазните; но горко на онзи, чрез 
когото дохождат! 17:2  По-добре би било за 
него да се окачи един голям воденичен камък 
на врата му и да бъде хвърлен в морето, а не 
да съблазни един от тия малките.  

Често вярващите си мислят: Словото казва, 
че всичко ми е позволено. И там спират!!! Но 
Словото не спира там! То продължава: Но не 
всичко е полезно.  
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Такива казват: Никой няма право да ме 
съди! Ям и пия! В Христос съм свободен. Аз съм 
силен и дали върша или не върша нещо, не ми 
пречи на вярата. И там спират. Спомням си как 
като младежи разглеждахме Римл.14гл. и 
водещия спря дискусията със заключението, че 
ние имаме свобода в Исус. Никой не трябва да 
ни осъжда и ако сме убедени в нещо което 
вършим, ние нямаме проблеми. Аз тогава 
реагирах, че това не трябва да е крайното ни 
заключение, защото въпреки, че така завършва 
14гл. края и истината е в 15 гл. която казва: „Но 
ние силните, сме длъжни да носим немощите на 
слабите и да не угаждаме на себе си. Всеки да 
угажда на ближния си за негово добро и за 
назиданието(изграждането) му. 

Можем ли ние силните и богатите духовно 
изведнъж, неусетно да влезнем в ролята на 
крадци спрямо по-слабите и по-бедните 
духовно? Абсолютно възможно, ако забравим, 
че светът не се върти около нас и заради нас.  

Духовните кражби не са по-невинни от 
материалните! Внимавай! Заповедта „Не кради” 
е широко скроена и  не ни дава правото да 
мислим само за едно нейно приложение-
материалното. Затова винаги когато дойде 
някой с претенция да те учи неща като : 

-техните взаимоотношения  
-техния речник 
-техни чар  
-тяхната свобода 
-техния морал 
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-техните компромиси 
-техния живот 
-техните навици 

Всеки който идва за да ти продаде свой 
материал, помни- Исус е нашия идеал и 
пример. Всичко друго е от Лукавия. 

 
4- Крадеца от Бога- 
От Твоето можем да дадем на Теб! 

Божието Богу, а Кесаревото на Кесар-каза Исус. 
Кое е Божие? 

А- деца. Нашите деца са на Бога. Ние 
имаме духовен дълг към Бога, да направим 
всичко възможно децата ни да знаят за Бога, да 
принадлежат на Бога, да обичат Бога. Нашето 
бездействие и безразличие към това дали те са 
вярващи или не, е кражба спрямо Бога. Както се 
молиш и очакваш Бог да те послуша, за техния 
успех и здраве и щастие, така сме длъжни да се 
молим за тяхното спасение. 

Б- таланти. Бог ти е дал талант. Пееш, 
свириш, артистичен си, рисуваш, можеш с 
ръцете си да правиш хубави неща, трудолюбив 
си, можеш да се изразяваш добре-убедителен 
си, можеш да изслушваш, търпелив си, обичаш 
реда, щедър си, и т.н. Твоят талант не е само за 
теб. Той ти е даден за да служиш с него на 
хората. Много хора се радват на таланти и ги 
използват само за кариера и печелене на пари 
и забравяме, че Този който ни е дал талант или 
таланти, има изискване към нас(Мат. 25гл.)  да 
развиваме тези таланти и да носим печалба с 
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тях за Бога. Той ни е дал нещо много скъпо. 
Нещо което човек може трудно да придобие и 
то с много пари. Хората на изкуството знаят 
колко е скъпо да отидеш и да се учиш от 
Маестро- талантлив учител.  Често пъти Бог 
влага таланта в нас даром и това означава, че 
Той очаква от нас да Му служим с този дар. 

Пр. Арета Франклин- едно от култовите 
имена на музиката в Америка. Днес тя пее пред 
Барак Обама и е топ-певица. Знаете ли как е 
бил открит таланта и? Тя е дъщеря на беден 
Баптистки пастор. Дъщеря му пее в Баптистката 
църква „Нов Ветил”. Там тя е служела на Бога с 
таланта си, когато я открива продуцент и днес 
тя служи на публиката. Какво понижение! Но 
това което Бог и е дал днес и носи богатство. 
Едни ден Бог ще я пита, какво направи с 
таланта Ми? Дай ми лихвата или печалбата. 
Дали Арета Франклин ще може да даде на Бога 
милионите долари или скъпата си кола?  

Бог иска да Му служим и да славим Името 
Му с талантите си. Ти как инвестираш талантите 
си? Даваш ли на Бога лихви или печалби? 

В- пари.  
Бог няма нищо против да имаме пари. Бог 

не иска децата му да са бедни. Но Той е върл 
противник на това, порите да Го изместват от 
трона и да владеят живота ни. Той не желае да 
споделя мястото Си на Бог с парите. Ако в нас 
има наклонност да робуваме на пари, Бог ще ги 
държи далеко от нас! Той ни дава много 
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практични съвети как да бъдем добри менажери 
на парите в Словото: 

Малахия 3:8-10-Стария Завет свършва с 
това предупреждение: 
Maл. 3:8  Ще краде ли човек Бога? Вие обаче, 
Ме крадете. Обаче думате: В какво Те 
крадем? В(парите) десетъците и в 
приносите. 3:9  Вие сте наистина 
проклети, Защото вие, да! Целият, тоя 
народ, Ме краде. 3:10  Донесете всичките 
десетъци във влагалището(храмовата 
каса), За да има храна в дома Ми, И 
опитайте Ме сега Затова, Казва Господ на 
Силите, Дали не ще ви разкрия небесните 
отвори Да излея благословение върху вас, 
Тъй щото да не стига място за него.  
Преди да пуснеш дискуса си погледни какво 

държиш в ръката си за да дадеш на Бога. Това 
което държиш в ръката си е твоето послание 
към Бога за благословение. Словото ни 
предупреждава, че както сеем, така ще 
пожънем. Дали твоята бедност не я дължиш на 
това, че с даването си за Бога ти си Му казал: 
Боже, виж толкова давам, защото толкова 
очаквам от Теб.  

Днес когато даваме дискус искам да ви 
предизвикам да направим нещо: 

Преди да пуснеш дискуса си, погледни 
какво даваш и кажи: Боже ето това е за теб! 
След това си представи, че някой идва днес при 
теб след служба и ти казва: искам да ти 
помогна днес. Какво ще очакваш ти? Радваш 
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се, че някой се е сетил за теб, благодариш и 
протягаш ръка да получиш  дарът си и виждаш, 
че човекът ти подава 20 стотинки. Кажи ми как 
ще се почувстваш? Няма ли да искаш да му ги 
хвърлиш в лицето? Няма ли да искаш да го 
удариш? Няма ли да се почувстваш наранен и 
обиден?  

Тогава защо си мислиш, че Бог не се 
чувства така, когато ти Му предлагаш колкото 
да кажеш, че си дал? Защо след такава твоя 
щедрост, ти се чудиш че работа нямаш и че 
парите ти не стигат и че не можеш да вържеш 
двата края? Ти си се подиграл на Бога с дарът 
си.  

 
БИБЛЕЙСКИОТО ЛЕКАРСТВО 
И след като говорихме толкова много за 

начините по които ние можем да изпаднем в 
греха на КРАДЕЦА, редно е да дадем и 
лекарство. То е кратко и ясно:  

Ефес.4:28 
Който е крал, да не краде вече, а по-добре 

да се труди, като върши с ръцете си нещо 
полезно, за да има да отделя и на този, 
който има нужда  

За да сме сигурни, че сме запазени от 
нарушаване на осмата Божия заповед” Не 
кради”, ние трябва да предприемем три важни 
стъпки: 

1-Честност-„Спри да крадеш”. Не 
напразно отделихме толкова време в 
разясняване на начините по които ние ставаме 
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крадци. Това е с цел да можем да се огледаме в 
Словото и да предприемем решителна крачка. 
Да спрем да крадем, там където чувстваме 
изобличение. Ако не можеш сам да се 
пребориш, ще ти припомня, че имаш на 
разположение Божия благодат- това е сила 
която идва от Бог и въпреки нашата 
невъзможност да се справим със граха в нас, 
тази сила ни вдига от праха и ни прави 
победители. Победата е извоювана в нас от 
Бог, не с наши усилия. Въпроса е честно да 
изповядаш пред Бога: Боже, искам, но не мога. 
Помогни! 

 
2-Производителност- „Започни да 

работиш” 
Помисли какво Бог ти е дал и искай, Той да 

ти помогне с това, да можеш да произвеждаш. 
Но заедно с това искай Бог да ти даде мъдрост, 
какво да правиш с произведеното. То е Божие и 
ние сме само настойници . Бог иска от нас да 
работим, не с мисълта какво ще натрупаме, а 
как правилно да инвестираме, като не 
забравяме, че Бог ни е Съдружник и Началник.  

 
3-Благотворителност- „Давай вместо да 

взимаш” 
Пр. Макси Джарман- Християнин бизнесмен 

в сферата на производство на обувки. 
От своето богатство, той не задържал 

много, но давал на различни места за добри и 
благотворителни цели. Той е финансирал много 
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от евангелизацийте на Били Греам. Давал е 
пари за благотворителни цели. Той без да се 
скъпи е давал пари за да може да успява 
Божието дело по света.  

Но дошъл ден в който фирмата му се 
разпаднала и той изгубил парите които имал. 
Тогава журналистите веднага му задали 
въпроса: Не съжалявате ли за раздаденото? 
Сега то щеше да ви бъде от полза!? 

Джалман отговорил: Господа, аз изгубих, 
само онова което задържах за себе си. Всичко 
останало не е изгубено. Ако бях задъжал много 
щях много да изгубя! Сега изгубих само което 
задържах за себе си. 

Можем ли да разберем тази истина, ние в 
този свят сме обречени да губим материалните 
неща. Няма сигурност в метериалното. Помни, 
че когато държиш пара в ръцете си, тя са като 
пара. Днес е тук, утре не! Затова винаги е важно 
не колко имаш, а колко си дал. Даденото е 
твоята инвестиция, а задържаното е твоята 
загуба. 

Ние можахме да купим преди 10 години 
място за църква благодарение на един човек, 
който беше давал. Моят тъст работеше за 
няколко християнски организаций без пари- за 
Бога. Когато ние имахме нужда от много пари за 
да купим земя, тези организаций дадоха парите 
без да си ги искат обратно. Това са добре 
вложени пари!  Дадените! 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 
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Осмата заповед-Не Кради! Дали сме я 
разбрали? Можем ли не само да спрем да 
крадем , но и правилно да инвестираме!?  
 

Боже дай ни мъдрост за да си 
издействаме изобилие на благословения.  
 
Пр. Един млад човек. Има добра и 
престижна работа. В един момент му 
предлагат да се заеме с друга работа в 

служба на Бога. Но тази работа е по-ниско 
заплатена. Тя е и по- трудна. Тя е по-
неблагодарна. Живота е пред него и иска 
да се ожени.  
Но той предценява и приема. Добре ли е 
направил? Дали Бог ще погледне 
благосклонно на такава жертва в Неговото 

име!? Да. Наградата е извън моите 
възможности да я коментирам, защото 
Бог я определя.  


