
DESATERO VIII. ČÁST

- Osmé přikázání

- Druhy krádeží

- Princip zasévání

- O co nemáme lidi 
okrádat?



1) DEFINICE PŘIKÁZÁNÍ

6 Nebudeš vraždit!

7 Nebudeš cizoložit!

8 Nebudeš krást!

9 Nebudeš vydávat proti svému bližnímu falešné svědectví!

10 Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku 
ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.
jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.
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1) DEFINICE PŘIKÁZÁNÍ

Co je krádež?

Když si přisvojíme cizí věc bez dovolení a to buď jednotlivec, skupina lidí, organizace, stát, skupina států.

Bůh ustanovil soukromé vlastnictví a ostatní to musí respektovat. Musíme respektovat i to, že někdo má víc a někdo 
méně. Dokonce musíme respektovat, když někdo nespravedlivě získal majetek. Nemáme právo mu ho vzít.

Také z toho plyne, že není všechno všech – nemůžeme si myslet, když je v písmu ve Skutky apoštolské 4:32 Všichni, kdo 
uvěřili, byli jednoho srdce a jedné duše a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno 
společné.

I v církvi musíme respektovat soukromé vlastnictví – pokud někdo dá k dispozici, co je jeho, pak je to jeho svobodné 
rozhodnutí, ale pokud ne, tak to musíme respektovat.
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2) CO O TOM MÁME V BIBLI?

Efezským 4:27 Nedávejte místo Ďáblu. 28 Zloděj ať již nekrade, ale ať 
raději pracuje a dělá vlastníma rukama něco dobrého, aby měl co dávat 
tomu, kdo má nedostatek.

1 Korintským 6:10 zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou 
dědici Božího království.

Římanům 13:6 Proto také platíte daně, neboť vládcové jsou Božími 
služebníky a právě tomu se vytrvale věnují. 7 Dejte každému, co jste 
povinni: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu 
bázeň, komu čest, tomu čest. 8 Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se 
navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil Zákon. 9 Vždyť 
přikázání ‚nebudeš cizoložit, nebudeš vraždit, nebudeš krást, nebudeš 
žádat,‘ a je-li ještě nějaké jiné přikázání, jsou shrnuta v tomto slovu: ‚Budeš 
milovat svého bližního jako sebe samého.‘ 10 Láska bližnímu nepůsobí nic 
zlého. Naplněním Zákona je tedy láska.
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Paul-Charles Chocarne-
Moreau, Mazaný zloděj, 1931



2) CO O TOM MÁME V BIBLI?
Exodus 21:37 Když někdo ukradne býka či ovci a porazí ji nebo 
prodá, náhradou dá pět býků za býka a čtyři ovce za ovci. 

Exodus 22:1 Jestliže bude dopaden zloděj při vloupání a bude 
bit, takže zemře, nebude za něj prolita krev. 2 Jestliže to bude 
po východu slunce, bude za něj prolita krev. Zloděj musí ztrátu 
plně nahradit. Pokud nic nemá, bude za svou krádež prodán. 
3 Jestliže se u něj skutečně nalezne živé to, co ukradl, -- ať býk, 
osel či ovce -- nahradí to dvojnásobně.

PR8-2B/11 Dva mladí zloději kradou pár 
pěkných bot.



3) DRUHY KRÁDEŽÍ 
Podnikání, práce: 
- Podvod (falešné váhy) – máslo má místo 200g 195g Přísloví 11:1 Falešné váhy jsou pro Hospodina ohavností, milé je 

mu správné závaží. Ozeáš 12:8 Obchodník, v jehož ruce jsou falešné váhy, rád vydírá.
- Krádež, kdy využiji informace pro vlastní obohacení, s využitím třeba i zákona (např. solární elektrárny)
- Neúměrná cena za tento výrobek, zvednete cenu v určité situaci, tržní neznamená biblické, podnikání není charita, 

ale také by to neměla být zlodějna. Pokud vím, že prodávám něco, co nemá tuto hodnotu, pak je to zlodějna (někdo 
naletí, ale to není požehnání)

- Nezneužívání zaměstnanců – dobrá mzda za dobrou práci (fair trade) Titovi 2:9 Otroci ať se ve všem podřizují svým 
pánům, ať jsou úslužní, neodmlouvají, 10 ať své pány neokrádají, ale ať ukazují veškerou dobrou víru, aby ve všem 
byli ozdobou učení našeho Zachránce Boha. 

- Zbavování důstojnosti zaměstnanců (dětská práce, otrocká práce, ….), naproti tomu pokud rodiče žádají práci děti –
pak to není otroctví, ale výchova k práci

- Nedodržování termínu plateb je krádež
- Lichva – neúměrný úrok a to je krádež (úvěry od různých společností) Exodus 22:24 Jestliže půjčíš peníze mému lidu, 

chudému, který je s tebou, nebudeš vůči němu jednat jako lichvář, neuložíš mu úrok.
- Nedodržování smluv – na něčem se domluvíme, ale neplatí to (pracovní smlouva, …)
- Podvádění zaměstnavatele a místo toho dělám něco jiného, někdy to není měřitelné, ale my to máme dělat poctivě 

kvůli Pánu 
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3) DRUHY KRÁDEŽÍ
Mezilidské vztahy:
- Přímá krádež (např. peněženka)
- Vloupání (např. vykradená chata)
- Loupežné přepadení (i to se často děje, mnohdy hodně důchodcům)
- Podvod (podvodné smlouvy, posouvání hranic, …) Přísloví 23:10 Neposouvej dávné mezníky a nevstupuj na pole 

sirotků, 11 protože jejich Vykupitel je silný, on povede jejich spor s tebou.
- Ponechání si nalezených předmětů – pokud mohu nalézt majitele, pak je to krádež
- Když jsi půjčuji, ale neplánuji vrátit, pak je to krádež
- Hazardní hry o peníze, automaty – ruinujete rodiny, statisticky spíše prohrajete, je to okrádání rodiny
- Nedodržování toho, co řekneme – na něčem se domluvíme, ale neplatí to – v manželství, ve vztazích, …)
- Nakupuju nějaké věci, ale vím, že je to kradené
- Když se špatně starám o to, co mě svěřil někdo druhý (z cizího krev neteče), platí to i při hlídání dětí, to co dělám, 

dělám poctivě, ať mě někdo vidí, nebo ne 
- Neustálí stěžovatelé - neustále kradou pozornost a čas
- Zanedbávání péče o své děti a staré rodiče, okrádáme je o to, co jim právem patří, mějte dost času pro své děti
- Podílení se na páchání zločinu tím, že mlčím i když o tom vím 
- Okrádání sami sebe – nenecháš druhé, aby si jim byl otrokem (nebývejte otroky lidí), neodbytné věci, které musíme 

řešit hned – nenech se okrást o věci, které jsou důležité a přitom pořád děláš jiné rádoby důležité věci, askeze
- Máme dbát abych svým jednáním nepohoršoval druhé, mám se starat o ty, kteří mají potřeby (sirotky a vdovy)
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3) DRUHY KRÁDEŽÍ

Vztah ke státu, škole, autoritám, autorská práva
- Neplacení daní, daňové podvody, zamlčení výdělků
- Když žijeme z peněz druhých lidí (v rodině, zneužívání 

sociálních dávek) Přísloví 6:6 Jdi k mravenci, lenochu, 
podívej se na jeho cesty, abys zmoudřel. 7 Ačkoliv nemá 
vůdce, dozorce ani vládce, 8 připravuje si v létě pokrm, 
shromažďuje ve žni svou potravu. 9 Dokdy budeš ležet, 
lenochu? Kdy se probereš ze spánku? 10 Trochu spánku, 
trochu dřímoty, trochu složit ruce a poležet si -- 11 a tvá 
chudoba přijde jako tulák a tvá nouze jako ozbrojenec.

- Podvádění ve škole (opisování, plagiátorství)
- Použití práv, které mi nepatří (např. značka invalida), 

nelegální používání hudby, používání software, který jsme 
neplatili, co stahování a upload filmů?

PR8-3C/11

Jako zloděj v noci, ilustrační foto



3) DRUHY KRÁDEŽÍ
Duchovní krádeže

- Krádež srdce – když nečestně krademe srdce lidí – 2.Sam.15 2 Samuelova 
15:1 Abšalom si později opatřil vůz, koně a padesát mužů, kteří před ním 
běhali. 2 Od časného rána stával u cesty vedle brány. Zavolal si každého, kdo 
chtěl přednést králi nějakou věc k rozsouzení. "Z kteréhopak jsi města?" ptal 
se. Odpovídali mu: "Tvůj služebník je z toho a toho izraelského kmene.„ 
3 Abšalom pak říkal: "Víš, tvá žádost je správná a oprávněná, ale u krále se 
žádného vyslyšení nedočkáš. 4 Kdybych tak byl soudcem v této zemi já!" 
dodával. "Pak by každý mohl přijít se svým sporem nebo žalobou za mnou a já 
bych mu zjednal právo.„ 5 A když k němu někdo přistoupil, aby se mu poklonil, 
Abšalom k němu vztáhl ruku, objal ho a políbil. 6 Takovým způsobem se 
choval ke všem Izraelcům, kteří chodili hledat zastání u krále. Tak si získal 
srdce Izraelců. 

Abšalom byl zavržen, pak se vrátil a pak ovlivňoval lidi, pak udělal vzpouru, 
získával si lidi a tak ukradl srdce lidu, neoprávněně si osvojil co mu nepatří – jak 
to dělal? Časně ráno vstával, zasíval vzpouru, nešlo mu ty lidi – řešil tím své 
zranění (spíše potřeboval pomoc, neodpuštění) a své ambice být králem. 

PR8-3D/11

Abšalom, James Tissot (1836-1902)



3) DRUHY KRÁDEŽÍ
Duchovní krádeže

- Krádež identity – když si bereme, něco, co nám nepřísluší – Židé 
a křesťané r. 325 Nikajský koncil. Zdálo se jim, že to co dělají 
Židé není správné a tak zakázali židovské zvyky (sabath, židovské 
svátky, židovská bohoslužba, ….) zde byl prapočátek – oddělila 
se od svých kořenů a tím se otevřela k tomu, že od té doby 
nastávalo neustálé dělení církve. Tím stále nastává to, že se 
skupina, která říká – ti už nejsou Božím lidem a oddělí se od 
nich. Říkají si - ty už Bůh zavrhnul a my jsme tím Božím lidem. 
Jen my jsme ti praví a oddělí se. 

- Když neříkáme, co máme - nedáváme evangelium těm, kteří by 
měli slyšet, máme být věrní v kázání evangelia. Můžeme 
způsobit, že tuto zprávu neuslyší. Zprávu ale nesmíme měnit, 
jinak krademe pravdu. 

PR8-3D/11
Nikajský koncil



3) DRUHY KRÁDEŽÍ
Duchovní krádeže

Když Boha okrádáme na darech. Malachiáš 3:8 Smí snad člověk okrádat Boha? Vždyť vy mě 
okrádáte! "Jak tě okrádáme?" ptáte se. Na desátcích a obětech! 9 Jste naprosto prokletí, že mě 
okrádáte, vy, celý národe! 10 Sneste všechny desátky do obilnice, ať je v mém chrámě co jíst. Jen 
mě v tom vyzkoušejte, praví Hospodin zástupů, zda vám nezotvírám nebeské průduchy a nevyliji 
na vás požehnání, že ho ani nepoberete. 11 Zastavím kvůli vám škůdce, aby vám neničil úrodu 
země, a také réva na vinici vám nezajde, praví Hospodin zástupů. 

2 Korintským 9:5 Proto jsem považoval za nutné vyzvat tyto bratry, aby k vám šli napřed a 
připravili toto vaše dopředu slíbené požehnání; ať je takto připravené jako požehnání, a ne jako 
lakota. 6 Toto však vězte: Kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet; a kdo štědře rozsévá, 
bude také štědře sklízet. 7 Každý ať dá, jak si předsevzal v srdci, ne se zármutkem nebo z 
donucení; vždyť radostného dárce miluje Bůh. 8 A Bůh je mocen rozhojnit při vás každý dar 
milosti, abyste měli vždycky ve všem úplný dostatek a měli hojnost pro každý dobrý skutek, 9 jak 
je napsáno: ‚Rozsypal a dal nuzným, jeho spravedlnost zůstává na věčnost.‘ 10 Ten, který 
poskytuje semeno rozsévajícímu a chléb k jídlu, opatří a rozmnoží vaši setbu a dá vyrůst plodům 
vaší spravedlnosti.
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4) PŘÍKLADY KRÁDEŽÍ
Někteří zloději jsou velmi chytří a někteří velmi hloupí

- Kapsáři ve filipínské Manile si ukradeným mobilem pořídili selfies a 
snímky pak kvůli neznalosti synchronizace smartphonů s 
cloudovými úložišti doputovaly k okradené ženě.

- Hloupí zloději přepadli na Slovensku poštu a usvědčili se sami, 
neboť s ukradenými penězi pózovali

- Muž ze severu Anglie odešel z domu, v němž ukradl iPad, hlubokým 
sněhem. Stačilo sledovat jeho cestičku a po hodině a půl od 
oznámení zločinu byl dopaden.

PR8-4/11



5) KDO BYL PRVNÍ ZLODĚJ V BIBLI?
PR8-5/11



5) KDO BYL PRVNÍ ZLODĚJ V BIBLI?

Byli to Adam s Evou! 

Bůh jim řekl – spravujte zemi! 

Jen jedna věc v zahradě není pro vás, co je čistě moje věc, 
toho se nedotýkejte. Co udělali? Porušili to. 

Eva vzala to, co jí nepatřilo, když přijmete ukradenou věc a 
to udělal Adam a víte, že je to kradené, tak je to stejný 
hřích jako byste to sami ukradli. 

Ďábel byl velmi aktivní, aby svedl Evu.

PR8-5/11

Adam a Eva, James Tissot (1836-1902)



6) DALŠÍ PŘÍKLADY
Jan 12:4 Juda Šimonův, Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který jej měl zradit, 
řekl: 5 „Proč nebyl tento olej prodán za tři sta denárů a ty dány chudým?“ 6 To 
řekl ne proto, že by mu záleželo na chudých, ale protože byl zloděj; měl pokladnici 
a bral z toho, co se do ní dávalo.

Zničilo to jeho život, uvěřil lži a touha po penězích mu zatemnila pohled na Krista. 
Postupně se zatvrzoval vůči Kristu až vidíme, že Satan vstoupil do jeho srdce. 

Jidáš byl zloděj – podlehl pasti Satana a zradil Ježíše. Je nešťastníkem, kterého si 
připomínáme. 
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Jidáš, James Tissot (1836-1902)



6) DALŠÍ PŘÍKLADY
Lukáš 19:2 A hle, byl tam muž jménem Zacheus. Ten byl 
vrchním celníkem a byl bohatý. …..
5 Když Ježíš přišel na to místo, vzhlédl a řekl mu: „Zachee, 
slez rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě.“
6 On rychle slezl a s radostí ho přijal.
7 Všichni, kdo to uviděli, začali reptat: „Vešel jako host k 
hříšnému muži!“
8 Zacheus se zastavil a řekl Pánu: „Hle, polovinu svého 
majetku, Pane, dám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, 
vrátím mu to čtyřnásobně.“

PR8-6B/11

Zacheus Niels Larsen Stevns 1913



6) DALŠÍ PŘÍKLADY
Komunisté – režim okradl mnoho lidí o vše, celkově 
můžeme říci, že komunisté okradli generaci našich 
prarodičů o majetky (znárodnění), generaci našich rodičů 
o svobodu a projevy tvůrčích schopností, naši generaci o 
budoucnost. Když spotřebovali finance, tak se systém 
zhroutil.

Příklady z vlastní rodiny
- Přišli jsme o krám na náměstí v Třebíči
- Přišli jsme o pozemky v Jihlavě (částečně vráceny v 

restituci)
- Přišli jsme o peníze z dědictví z Vídně

……………………………………

- Co zabavený majetek evangelíků po bitvě na Bílé Hoře ?
- Co zabavený majetek po odsunu Němců po 2. světové 

válce ?

PR8-6C/11

Do roku 1621 hrad vlastnil Kryštof Harant, byl popraven a 
hrad získal Albrecht z Valdštejna



7) VŠE JE KRÁDEŽ
Philip Graham Rykem píše v knize Written in stone zajímavou myšlenku:

Každé porušení přikázání v sobě obsahuje krádež:

- Když nedáváme Bohu čest, tam mu upíráme, co mu náleží (1-4.přikázání)
- Když nectíme autority, tak krademe čest, těm kterým to náleží
- Když zabíjíme, krademe život
- Když smilníme, krademe čistotu
- Když lžeme, krademe pravdu
…

PR8-7/11



8) PROČ ZLODĚJ KRADE?
- Mnozí mají mnoho peněz a přesto kradou – z nudy, pro adrenalin a 

vzrušení při krádeži, někteří jdou až tak daleko, že nutkání ke krádeži je tak 
silné, že si nemůže pomoct (kleptomanie)

- Mnozí říkají – když krade vláda, mohu krást taky – ale všichni se budeme 
zodpovídat Bohu, nechtějme si přisvojit soud – ten patří Pánu, krádeží si 
můžeme ospravedlňovat vlastní krádež

- Krádež je projevem nevíry v Boha a v jeho zaopatření
- Krádež je chtivost a chamtivost a to modloslužba - Koloským 3:5 Umrtvěte 

tedy své údy, které jsou na zemi: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlou žádost a 
lakomství, které je modloslužbou. Každé uctívání modly znamená, že vás 
to bude stát oběti. Satan a jeho démoni se nám snaží dát myšlenky, 
abychom tomuto podlehli.

1 Timoteovi 6:10 Neboť kořenem všeho zlého je láska k penězům; a někteří, 
kdo se po nich pachtili, zbloudili od víry a způsobili si mnoho bolestí.

Přísloví 13:11 Snadno získaný majetek se bude zmenšovat, kdežto ten, kdo 
pracně shromažduje, rozmnoží ho.

PR8-8/11

Muž v masce, ilustrační foto



9) CO TEDY MÁME DĚLAT?

- Židům 13:5 Žijte bez lásky k penězům, spokojeni s tím, co máte; neboť on sám řekl: ‚Nezanechám tě, ani tě 
neopustím;‘ 6 a tak s důvěrou říkejme: ‚Pán je můj pomocník, nebudu se bát; co mi udělá člověk?‘

- Matouš 6:19 „Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde se zloději prokopávají a kradou. 
20 Shromažďujte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde se zloději neprokopávají ani nekradou. 21 Neboť 
kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“ ….. 25 „Proto vám pravím: Nedělejte si starosti o svůj život, o to, co budete 
jíst a co budete pít, ani o své tělo, o to, co si obléknete. Není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? 26 Pohleďte na 
nebeské ptáky: nesejí, nežnou ani neshromažďují do stodol, a váš nebeský Otec je živí. Což vy nejste o mnoho 
cennější než oni? 27 Kdo z vás dokáže svou starostlivostí přidat k délce svého věku jediný loket? 28 A proč si děláte 
starosti o oděv? Podívejte se pozorně na polní lilie, jak rostou. Nenamáhají se ani nepředou, 29 a pravím vám, že ani 
Šalomoun v celé své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. 30 Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která dnes je a 
kterou zítra hodí do pece, nebude tím spíše oblékat vás, malověrní? 31 Nepropadněte tedy starostem a neříkejte: 
‚Co budeme jíst?‘ nebo: ‚Co budeme pít?‘ nebo: ‚Co si oblečeme?‘ 32 Neboť o to všechno horlivě usilují pohané. 
Vždyť váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. 33 Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a 
to všechno vám bude přidáno.
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9) CO TEDY MÁME DĚLAT?

2 Korintským 9:5 Proto jsem považoval za nutné vyzvat tyto bratry, aby k vám šli napřed a připravili toto vaše dopředu 
slíbené požehnání; ať je takto připravené jako požehnání, a ne jako lakota. 6 Toto však vězte: Kdo skoupě rozsévá, bude 
také skoupě sklízet; a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. 7 Každý ať dá, jak si předsevzal v srdci, ne se 
zármutkem nebo z donucení; vždyť radostného dárce miluje Bůh. 8 A Bůh je mocen rozhojnit při vás každý dar milosti, 
abyste měli vždycky ve všem úplný dostatek a měli hojnost pro každý dobrý skutek, 9 jak je napsáno: ‚Rozsypal a dal 
nuzným, jeho spravedlnost zůstává na věčnost.‘ 10 Ten, který poskytuje semeno rozsévajícímu a chléb k jídlu, opatří a 
rozmnoží vaši setbu a dá vyrůst plodům vaší spravedlnosti.
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10) SHRNUTÍ

- Pokud vás Duch Svatý v něčem usvědčil, odhalil, poproste ho, aby vám odpustil a také to dejte do pořádku, pokud je 
to možné (př. vraťte věc, kterou jste ukradli)

- Povzbuzujme se k dávání, je to zasévání pro něco dobrého, co může vyrůst
- Poctivě pracujme, abychom měli co dát druhým
- Důvěřujme Pánu, že se o nás postará, i v oblastech, kde přestaneme dělat věci, které nemáme
- Nemějme povýšený pohled na druhé, protože i v této oblasti jsme vinni všichni. Reformátor Luther řekl „Celý svět mi 

připadá jako velká banda lupičů, ale jen malá část je jich pověšena. Ale pokud bychom chtěli pověsit všechny, pak 
bychom na to neměli provazy.“

- Každá krádež se týká přímo Boha – říkáme tím Bohu, že mu nevěříme
- Pokud byste chtěli někomu něco ukrást, pak pamatujte také na to, že bereme to, čím Bůh chtěl zaopatřit někoho 

jiného
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11) OTÁZKY

- Ukradl/a jsi někdy něco?
- Pokud ano – jak jsi to napravil?
- Jak zaséváš pro duchovní sklizeň?
- Pracuješ poctivě?
- Důvěřujeme Pánu, že se o nás postará?
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