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Jesus har gått mellom mennesker og Gud for å ta straffen for våre lovbrudd, slik at vi kan bli 
tilgitt og vår synd blir glemt når vi setter vår tiltro til Ham. Samtidig sier Bibelen ting som: »Den 
som stjal, skal ikke stjele lenger […].»  For Gud gir ikke bare tilgivelse for gamle synder, men 1

tilbyr et helt nytt liv og et nytt og rent hjerte. Derfor kan vi strekke oss etter å følge det åttende 
bud: «Du skal ikke stjele».  2

Budet handler om mer enn bare å ta en gjenstand fra en annen person, men omfatter alle slags 
typer tyveri. Å stjele er å urettmessig ta noe som tilhører en annen eller å legge beslag på 
noe man ikke har rett på. Det kan også være å lure, jukse, bedra eller svindle seg til noe. 

Det kan f.eks. være galt å stjele en annens hjerte, som skjer når man lurer og manipulerer 
mennesker med falske premisser eller onde hensikter. Det kan være å bryte ned deres selvbilde, 
fylle deres hjerte med frykt, lede deres hjerte bort fra Gud, ta fra dem håpet, ta fra dem 
sannheten og fylle dem med løgn, lede dem til å gjøre ondt, framfor godt. Absalom stjal 
israelittenes hjerter for å tilrøve seg Davids rettmessige kongemakt.  Det samme gjorde Hitler i 3

Nazi-tyskland. 

 Ef 4,281

 2 Mos 20,152

 2 Sam 15,2-6; 13-14: Absalom pleide å stå tidlig opp og stå ved siden av veien til porten. Slik skjedde det hver gang noen 3

som hadde et tvistemål, kom til kongen for å få dom i saken, så kalte Absalom på ham og sa: «Hvilken by kommer du fra?» Og 
han kunne si: «Tjeneren din er fra den stammen i Israel.» Da pleide Absalom å si til ham: «Se, din sak er god og rett. Men hos 
kongen finnes det ingen tjenestemann som vil høre på deg.» Videre pleide Absalom å si: «Jeg skulle ønske jeg ble satt til 
dommer i landet. Da kunne alle som hadde et tvistemål eller en sak, komme til meg, og jeg skulle gi ham en rettferdig dom.» 
Slik skjedde det at hver gang det var noen som nærmet seg og falt på kne for ham, så rakk han ut hånden, grep tak i ham og 
kysset ham. På denne måten oppførte Absalom seg overfor hele Israel som kom til kongen for å få dom. Slik stjal Absalom 
hjertet til Israels menn. […] Da kom det en budbærer til David og sa: «I sitt hjerte er hver mann i Israel med Absalom.» David sa 
til alle tjenerne som var sammen med ham i Jerusalem: «Bryt opp og la oss flykte, ellers kommer vi oss ikke unna Absalom. 
Skynd dere og kom dere av gårde, ellers tar han oss raskt igjen og fører det onde over oss. Så slår han byen med sverdets 
egg.»



Man kan også stjele mennesker og drive med menneskehandel, som Bibelen forbyr oss å 
drive med.  En annen type stjeling er identitetstyveri. I Bibelen finner vi eksempler på dette i 4

mennesker som var falske profeter og de som kalte seg Kristus.   I virkeligheten vil slike 5 6

mennesker stjele Kristi identitet, og stjele din identitet i Kristus. Slike personer stjeler fra Gud. 
Det kan vi gjøre ved å stjele æren som tilhører Ham, ved å lyve om Gud, ved å gi våre liv til 
andre enn Ham, ved å gi vår hengivenhet, oppmerksomhet, kjærlighet, tid og tilbedelse til alt 
annet enn Ham.   Man kan stjele et liv, ved å drepe, eller stjele ved å ødelegge, som med 7 8

hærverk, el. Det er utrolig mange måter å stjele på. 

Jesus sa at tyven kommer for å stjele, drepe og ødelegge.  Djevelen ønsker å stjele våre hjerter, 9

drepe oss og ødelegge alt det gode som Gud har skapt, og samtidig vil han gjøre oss til tyver. 
Jesus sa også at synd starter i hjertet.  Hvis våre hjerter er i Djevelens hender, så vil det bare 10

komme ondskap ut av det, sånn som tyveri. Men hvis du lar Jesus bevare ditt hjerte og fylle det 
med kjærlighet, så vil du se at det strømmer godhet ut av hjertet. 

Gud kan tilgi deg og la Jesus bo i hjertet ditt. Da kan du få se at hjertet ditt blir forvandlet, slik at 
du blir fylt med et ønske om å gjøre det gode. Det var det som skjedde med Sakkeus, og han 
ble fylt av en lyst til å gjøre ting godt igjen.  Jesus vant kampen om hjertet ditt på korset, for der 11

brøt han lenkene som holdt det fanget. Men han stjeler det ikke. Du må selv vende om og 
komme til Ham. 

 1 Tim 1,9-11: Loven er ikke bestemt for den rettferdige, men for lovløse og ulydige, for ugudelige og syndere, for de 4

vanhellige og verdslige, for dem som dreper sine fedre og dem som dreper sine mødre, for manndrapere, for horkarer, for menn 
som har seksuell omgang med menn, for folk som driver med menneskehandel, for løgnere, for dem som sverger falskt, og alt 
annet som er imot den sunne lære etter den velsignede Guds herlighets evangelium, det som ble betrodd meg.

 2 Kor 11,13-14: […] falske apostler, bedragerske arbeidere, som omskaper seg til Kristi apostler. Det er ikke noe å undre seg 5

over. For Satan selv omskaper seg til en lysets engel.

 Matt 24,5: «Mange skal komme i Mitt navn og si: ‘Jeg er Kristus.’ Og de skal forføre mange.»6

 Apg 12,21-23: På en bestemt dag satte Herodes seg på sin trone, kledd i kongelig skrud, og holdt en tale for dem. Folket 7

ropte hele tiden: «Dette er en guds røst og ikke et menneskes!» Straks slo en Herrens engel ham fordi han ikke ga Gud ære. Og 
han ble spist opp av ormer og døde.

 Rom 1,21-25: For selv om de kjente Gud, æret de Ham ikke som Gud, eller takket, men de ble tomme i sine tanker, og deres 8

dåraktige hjerte ble formørket. Mens de gjorde krav på å være vise, ble de bare dåraktige, og de byttet bort den uforgjengelige 
Guds herlighet med et bilde gjort lik et forgjengelig menneske, og bilder av fugler, firbeinte dyr og krypdyr. Derfor overga Gud 
dem også i deres hjerters lyster til urenhet, så de vanærer sine kropper seg imellom. De byttet ut Guds sannhet med løgn og 
tilba og tjente skapningen i stedet for Skaperen, Han som er lovprist i all evighet. Amen.

 Joh 10,10: «Tyven kommer ikke for noe annet enn å stjele og drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv, og det i 9

overflod.»

 Matt 12,34-35: «Hvordan kan dere som er onde, si noe godt? For det hjertet flyter over av, det taler munnen. Et godt 10

menneske henter fram gode ting av den gode skatten i sitt hjerte, og et ondt menneske henter fram onde ting av den onde 
skatten.»

 Luk 19,8-10: Da sto Sakkeus fram og sa til Herren: «Se, Herre, jeg gir halvparten av alt jeg eier til de fattige. Hvis jeg har tatt 11

noe fra noen ved falske anklager, gir jeg tilbake fire ganger så mye.» Jesus sa til ham: «I dag er frelse kommet til dette hus, for 
også han er en Abrahams sønn. For Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt.»



SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE


• Var det noe i denne prekenen som ga deg noen nye perspektiver på hva dette 
budet betyr? 

• I lys av det du har lest her eller hørt i prekenen, kommer du på noen tilfeller hvor 
du selv har stjålet? 

• Hvis hat er som å begå drap i hjertet, og begjær er som å begå hor i hjertet, 
hvilken «indre» synd tror du tyveri kan komme fra? 

• I hvilke tilfeller kan man si at tyveri er involvert i ekteskapsbrudd? 

• Hva er det man i praksis gjør når man utelater å betale regninger og lån, eller med 
vilje venter til over forfallsfristen har gått ut med å betale? 

• Hva tenker du at en kristen skal gjøre når han/hun har stjålet noe? Tenker du at 
anger og bønn om tilgivelse er nok, eller kreves det noe mer? 

• Hva kan en vranglærer/falsk profet gjøre med menigheten som er forbundet med 
dette budet? (Se f.eks. 2 Tim 2,3-4 og Apg 20,28-30) 
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