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Život na dlh - kto ho zaplatí? 

R 13:8 Nikomu nebuďte nič dlžní okrem vzájomnej lásky. Lebo iba ten, kto miluje svojich 
blížnych, naplnil zákon. 9 Veď všetky prikázania, ako: "nebudeš cudzoložiť, zabíjať,  
kradnúť, túžiť po cudzom vlastníctve" či ktorékoľvek iné, všetky sú obsiahnuté v tomto  
jedinom: Miluj svojho blížneho ako seba samého. 10 Láska neurobí blížnemu nič zlé, preto 
je naplnením zákona. 

LUXUSNÝ ŽIVOT NA DLH KRACHOL - MUSÍME HO ZAPLATIŤ VŠETCI
Celý svet sa dnes topí v dlhoch. Ľudia vymenili sporenie za zadlžovanie. Aktuálna 
spotreba, ktorá zvyšuje produktivitu ekonomiky, by mala byť zaplatená budúcimi príjmami. 
Jadrom problému nie sú dobré dlhy investované do štúdia, či hypotéky, ktoré budú v 
budúcnosti generovať príjem, ale tzv. zlé dlhy za luxus, po ktorých zostanú len závratné 
úroky. Ľudia si nevedia odrieknuť luxusný tovar a služby, na ktoré nemajú a potom im 
chýbajú prostriedky na zabezpečenie základných životných potrieb.

PRIANIE 2010 - ROK BEZ DLHOV
Prečo to hovorím? Pretože by som nám chcel všetkým do roku 2010 popriať rok bez 
vytvárania dlhov, alebo aspoň rok v ktorom budeme schopní splácať tie staré a 
neprodukovať nové dlhy. Ideálne by bolo naopak vytvárať bohatstvo, vytvoriť si rezervu na 
horšie časy, učiť sa sporiť a byť tak schopný aj pomôcť niekomu, kto sa ocitne v zložitej 
situácii.

ZMEŇTE SVOJ ŽIVOT - NEDLHUJTE SI
Apoštol v liste kresťanom v Ríme v 13. kapitole vo veršoch 8-10 píše, aby sme nikomu 
neboli nič dlžní. Áno je dôležité, aby sme hľadali východiská z takého spôsobu života, 
ktorý neuživý ani samého seba a vytvára dlh, ktorý musí logicky niekto zaplatiť. Ak je 
niekde viac, niekde inde musí nutne chýbať. Každé mrhanie musí niekto zaplatiť, preto 
nás slovo učí, že je blahoslavenejšie dávať ako brať. Dnešný biblický text nie je zameraný 
proti spotrebným úverom, len nabáda k rozvahe a varuje pred chamtivosťou.    

CESTA SPASENIA: NAŠE DLHY ZAPLATIL PJK
Pre nás nie je terminológia splatenia dlhu v Biblii neznáma. Pán Ježiš Kristus svojou 
potupnou smrťou na kríži zmazal dlžobný úpis so všetkými našimi hriechmi a tak ho 
zaplatil za nás, pretože mi by sme ho nedokázali splatiť zo svojich síl a zaslúžili by sme si 
to najhoršie odsúdenie. Práve v liste Rimanom sú kľúčové časti, ktoré vysvetľujú význam 
tohoto ospravedlnenia z viery v Ježiša Krista z milosti Božej. Neexistuje iná cesta ako 
nájsť pokoj v duši a istotu večnej záchrany, ako prijať tento Boží čin lásky a rozhodnúť sa 
riadiť vo svojom živote podobnou logikou ako Pán Ježiš Kristus.     

UVEDOMUJEME SI KOĽKO DOSTÁVAME?
Je veľa oblastí v našich životoch, v ktorých viac dostávame ako dávame, pretože sú okolo 
nás ľudia, ktorým stojí zato, aby z toho, čo vyprodukujú nezištne rozdávali a nežiadali to 
naspäť. Sú to hlavne rodičia, ktorí už s tým vstupovali do manželstva a priviedli deti na 
svet, že sa budú o ne starať. A tak je prvých 20-30 rokov života o prijímaní darov od 
blízkych ľudí a ďalších 20-30 rokov života o dávaní ďalšej generácii.

CESTA POSVÄTENIA: PLAŤME SI NAŠE DLHY V SPRAVODLIVOSTI A LÁSKE
Apoštol v našom texte dáva dlh do súvislosti s láskou, keď hovorí aby sme si nič 
nedlhovali ak len nie lásku. Prečo je láska to jediné, čo si môžeme dlhovať? Oproti 
mechanickému vyrovnávaniu vzájomných podlžností stavia vzájomnú lásku. A tak nás 
vedie k usporiadaniu vzťahov medzi nami navzájom na našej ceste posvätenia. Aj my tu v 
našom spoločenstve v Mlynskej doline rozmýšľame nad tým, ako vytvárať niečo hodnotné 



v našich životoch a vzťahoch, pretože nechceme premrhať tie vzácne dary, ktoré sme 
dostali z nebies a od mnohých ľudí. Modlíme sa za ďalších veriacich, nasledovníkov 
Ježiša Krista, našich budúcich spolupracovníkov, ktorí by medzi nami našli priestor pre 
svoj duchovný rast.

UČME SA LÁSKE VOČI BLÍŽNYM - REŠPEKTUJME PRIKÁZANIA 
Takže biblický návod k vytváraniu vzťahov v cirkvi, ktoré nebudú pošramotené rozličnými 
dlhmi, je nasledovný. Majme na zreteli, aby sme mali medzi sebou vysporiadané vzťahy a 
učme sa láske jeden voči druhému. Vo verši 9 to vysvetľuje autor listu podrobnejšie, 
pretože pod láskou si väčšina ľudí predstavuje viac citové alebo emocionálne nastavenie v 
zmysle sympatie, ako rozhodnutie a racionálny skutok. Dlhy nevznikajú tam, kde sa ľudia 
správajú jeden voči druhému podľa Božích prikázaní v tej časti dekalógu, ktorý upravuje 
vzájomné spolužitie ľudí.

DLH ZA PREKROČENIE HRANÍC - PONÍŽENIE, KRIVDA, PODVOD A STRACH 
Rešpektujme a neprekračujme hranice, ktoré má každý človek, aby mohol žiť v súlade s 
Božími prikázaniami ako aj s druhými ľuďmi. Biblický text spomína konkrétne 
cudzoložstvo, kradnutie, vraždenie a siahanie na cudzie vlastníctvo. Určite k tomu 
môžeme pridať aj klamstvo. To sú všetko situácie, ktoré narúšajú vzťahy medzi ľuďmi a 
ničia ich. Dajú sa síce hovoriť pekné slová a pritom prekračovať prikázania. Ale následne 
to poškodzuje vzťahy medzi ľuďmi a v jazyku dnešnej témy, to vytvára dlh. Dlhom pri 
prekročení manželskej intimity je nevera alebo poníženie, dlhom pri kradnutí je krivda 
alebo nečestné nadobudnutie majetku, dlhom pri klamstve je manipulácia alebo 
podvedenie a dlhom pri túžbe siahnuť na život je násilie alebo strach.

LÁSKA K SEBE - PODMIENKA LÁSKY K TEBE
Je veľa dlhov, ktoré vznikajú medzi nami a pochádzajú z tohoto nerešpektovania 
prirodzených hraníc, ktoré koniec koncov vymyslel pre našu ochranu Boh. Všetky tieto 
prikázania sú najvýstižnejšie zhrnuté v jednom veľmi známom: "Miluj blížneho, ako seba 
samého". Z toho vyplýva, že podstatné je nie len neprekračovať posvätné hranice k 
intimite, duši, srdcu, majetku, životu, či rodine svojho blížneho, ale v prvom rade 
rešpektovať svoje vlastné. Vedieť primerane ohodnotiť, oceniť, prijať, či kritizovať samého 
seba. Cez pokrivený filter sebapodceňovania alebo narcizmu, nevidím reálne svoje vlastné 
hranice, nieto ešte osobný priestor mojich blížnych.

ROZMEŇME LÁSKU NA DROBNÉ
Biblia vie lásku rozmeniť na drobné. Nenecháva nás na pochybách, že láska je vtedy, keď 
sa správame voči sebe navzájom podľa Božích prikázaní. Keď nielen nerobíme niečo zlé 
ako je napísané v 10. verši, že "láska neurobí blížnemu nič zlé", ale naopak hľadáme 
rešpektovaním pravidiel dobro nielen pre seba, ale aj pre budúce generácie, prírodu a 
svojich blízkych. Pán Boh vie, že pre našu slabosť a poblúdenosť je veľkým úspechom, už 
keď si nebudeme robiť zle a tak si vytvoríme priestor, aby sme mohli prežívať potrebu 
Božej blízkosti a ešte väčšej vzájomnej lásky.

LÁSKA - NAPLNENIE BOŽÍCH PRIKÁZANÍ
Preto nás všetkých vyzývam, aby sme si aj tento rok rozmenili lásku na drobné a boli 
ochotní učiť sa jej cestám a pravidlám. Aby sme využili všetky svoje talenty, charizmy, 
intelekt, tvorivosť, silu a obetavosť k tomu, aby sme hľadali skutočné a hodnotné spôsoby, 
ako podporovať ochranu intimity medzi mužom a ženou, ktorá patrí do manželského 
zväzku, ako pomáhať bratom a sestrám chrániť a zväčšovať ich bohatstvo, ako 
skvalitňovať život ľuďom okolo nás a ako sa učiť komunikovať otvorene a pravdivo. Vtedy 
bude o nás platiť, že si dlhujeme nič len lásku.

    


