
13 – 7. ZAPOVED: 

 
NE KRADI 

 
 
 

     Jezus in Zahej  
        (Lk 19,1-10) 
 

 

  

 Nabotov vinograd    Prevara Ananija in Safíre 
     (1 Kr 21,1-24)       (Apd 4,32-5,11) 

Jezus je prišel v Jeriho in šel skozi mesto. Tam je bil mož, Zahej po imenu. Bil je 
višji cestninar in bogat človek. Poskušal je videti, kdo je Jezus, pa ni mogel zaradi 
množice, ker je bil majhne postave. Stekel je naprej in splezal na divjo smokvo, da 
bi ga videl, kajti moral bi iti tam mimo. Ko je Jezus prišel na tisti kraj, je pogledal 
gor in mu rekel: »Zahej, hitro splezaj dol, danes moram namreč ostati v tvoji 
hiši.« In takoj je splezal dol in ga z veseljem sprejel. Ko so to videli, so vsi 
godrnjali in govorili: »Ustavil se je pri grešnem človeku!« Zahej pa je vstal in rekel 
Gospodu: »Gospod, glej, polovico svojega premoženja dam ubogim, in če sem 
koga v čem prevaral, mu povrnem četverno.« Jezus pa mu je rekel: »Danes je v to 
hišo prišlo odrešenje, ker je tudi on Abrahamov sin. Sin človekov je namreč prišel 
iskat in rešit, kar je izgubljeno.« (Lk 19,1-10). 



Kradem… 
 

 … dobro ime, ko o nekom govorim slabo ali celo neresnico! 
 
… s krivično konkurenca: kraja službe ali dela; tajkuni (sistemske kraje), 
izkoriščanje poceni delovne sile (Kitajska …) 
 
… z nepoštenim ravnanjem, ko nekomu ukradem, uničim prihodnost. 
 
… s preziranje vere: s tem lahko sebi ali drugemu ukrademo Boga! 
 
… s poniževanjem ukradem drugemu samozavest. 
 
… s črnogledostjo in tarnanjem lahko nekomu ukradem veselje do življenja. 
 
… ko neodgovorno ravnam s skupno lastnino (kradem nam vsem – prim. 
utaja davkov). 
 
… ko se »švercam« na avtobusu, vlaku … 
 
… ko uporabljam službeni telefon, interne … za zasebne potrebe … 
 
… ko podkupujem. 
 
… z nedovoljenim fotokopiranjem, kopiranjem in downloadanjem (knjige, 
filmi, glasba, igrice …). 
 
… ko delam na črno. 
 
… ko špricam pouk. 
 
… ko brezglavo zapravljam čas – svoje ali od drugih. 
 

»Nekdo se dela bogatega, pa nima ničesar, 

drugi se dela ubogega, pa ima veliko imetje« (Prg 13,7). 
 

»Ne nabirajte si zakladov na zemlji, kjer uničujeta molj in 
rja in kjer tatovi vlamljajo in kradejo; nabirajte pa si 
zaklade v nebesih, kjer jih ne uničujeta ne molj ne rja in 
kjer tatovi ne vlamljajo in ne kradejo. Kjer je namreč tvoj 
zaklad, tam bo tudi tvoje srce« (Mt 6,19-21).  


