
 

 

 

 

A ODPUSŤ NÁM NAŠE DLUHY.                         (Bible, Mat. 6/12) 

Právě jsme v nedělní škole probrali modlitbu „Otče náš“, kterou nás učil Pán Ježíš. Rozšiřme si o 

Velikonocích ještě výklad jedné její věty. V češtině máme odpouštět viny, ale v originále a některých 

jiných jazycích je zahrnut i význam dluhy. Tedy, když jsme vzali, špatně zacházeli, zneužili, nevrátili.  

Nebo když jsme vzali více, než jsme mohli či měli dát zpět. Zkrátka jsme se zadlužili… 

Téma je to aktuální. Zdá se, že dnes dluží všichni všem, život na dluh je běžný. S hospodařením 

„moderních“ států bez dluhů už snad ani nikdo nepočítá.  Dluhy se nesplácejí, ale rozmělňují tiskem 

dalších a dalších peněz.  Tím si sám dlužník vlastně trochu z dluhů odpouští.  Někdy se podaří 

dokonce i nezaplatit a odpustit si tak dluh celý. Vypadá to tedy, že žít na dluh je výhodné.   Možná 

ano, pokud můžete kdykoliv zaplatit.  Je třeba totiž počítat i s tím, že věřitel přijde a uslyšíte: 

ZAPLAŤ, CO JSI DLUŽEN!                                     (Bible, Mat. 18/28) 

Mít dluh, který mohu kdykoliv zaplatit? Takových dlužníků asi mnoho není. Proto máme jen u nás 

v republice skoro milion lidí v exekuci. Často ani pořádně nevědí, jak k tomu přišli. Ale jejich majetek  

je zabavován a dostávají jen malou část své výplaty, pokud pracují. Zbytek jde na dluh, který často 

nemají šanci splatit ani do smrti, přestože někde na začátku byl docela malý. Jsou tak otroky situace, 

lidí a institucí, kterým dluží. Pokud mají děti, jsou v tom s nimi.  

Nějaký čas se lze placení vyhýbat, schovávat se. Pak je tu možnost osobního bankrotu, dlužník část 

zaplatí a část je mu odpuštěna. Po několika letech je formálně bez dluhů a má další pokus žít svůj 

život lépe. Někteří mají to štěstí, že za ně dluhy zaplatí rodiče nebo jiní příbuzní.  Potom je možné 

tomu dlužníkovi oznámit: 

BYLO ZA VÁS ZAPLACENO VÝKUPNÉ!                 (Bible, 1. Kor. 7/23) 

Tím je věc vyřízená, dlužník se může radovat a být svému vykupiteli vděčný a konečně šťastně 

svobodný. A už si dá pozor. Zdá se to nepochopitelné, ale je mnoho lidí, kteří svobodní být nechtějí 

nebo neumějí. Jsou raději, když někdo rozhoduje za ně. Nebo ani na svobodu volby nevěří. Během 

pár měsíců jsou v dluzích či dokonce ve vězení zpět.   

Těchto pár vět k finanční gramotnosti je jen obrazem našeho vztahu k instituci Stvořitele.  Jako lidé 

jsme skrze své první rodiče v Edenu prohospodařili svěřený kapitál. Ten spočíval ve svobodném 

vztahu se Stvořitelem a v užívání všeho bohatství Země.  Adam se před Stvořitelem – věřitelem 

schoval, ale On si ho našel a jednal spravedlivě. Bylo po svobodě, po důvěře, po bohatství zahrady, 

dlužníkům zbylo jen to, co měli na sobě a šli do vyhnanství.   

Tak jsme to zdědili. Výmluvy a schovávání před spravedlností nepomohou. Splátkami to nelze 

umořit. Zbývá tedy pouze odpuštění nebo výkupné. Podstatou a zprávou Velikonoc je, že od 

instituce Stvořitele je tu nabídka na obojí.  

Tím je věc vyřízená, dlužník se může radovat a být svému vykupiteli vděčný a konečně šťastně 

svobodný. A už si dá pozor. Zdá se to nepochopitelné, ale je mnoho lidí, kteří svobodní být nechtějí 

nebo neumějí. Jsou raději, když někdo rozhoduje za ně. Nebo ani na svobodu volby nevěří.                   

Nabídku nepřijmou a v dluzích na samotce stráví věčnost. 


