
Pracovať, kým Pán nepríde 

 

Počas týchto posledných nedieľ liturgického roku Cirkev pozýva veriacich rozjímať o 

posledných veciach. V dnešnom prvom čítaní1 prorok Malachiáš hovorí obrazne o konci sveta 

toto: Lebo, hľa, deň prichádza, blčí ako pec a všetci namyslenci a všetci, čo páchajú bezprávie, 

budú plevou. Deň, ktorý prichádza, ich spáli - hovorí Pán zástupov, a nenechá z nich ani koreň, 

ani konár. A v evanjeliu dnešnej svätej omše2 nás Pán vystríha, pokiaľ ide o jeho opätovný 

príchod, slovami: Dajte si pozor, aby vás nezviedli… 

V prvotnej Cirkvi niektorí kresťania verili, že Kristov slávny druhý príchod je už veľmi blízko, 

a kvôli zamestnávaniu sa príchodom konca sveta prestali sa starať o praktický život, zanedbávali 

svoje povinnosti. Prišli k záveru, že sa neoplatí venovať sa prácam vo svete, ktorý sa už-už mal 

skončiť. Svätý Pavol sa preto zmieňuje - ako počujeme v druhom čítaní3 - o svojom vlastnom 

živote neustálej práce, zanechajúc veriacim pamätnú normu: Kto nechce pracovať, nech ani neje. 

A tým, čo nič nerobia, iba sa zháňajú za zbytočnosťami, Apoštol hovorí: Takýmto prikazujeme a 

vyzývame ich v Pánu Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali, a tak jedli svoj chlieb. 

Život je vskutku krátky a naše stretnutie s Pánom blízko; o nejaký čas neskôr nastane jeho 

slávny príchod a vzriesenie tiel. Toto vedomie nám pomáha odpútať sa od používaných dobier a 

dobre využívať čas, ale v nijakom prípade nás nezbavuje povinnosti venovať sa dôsledne svojim 

pracovným a spoločenským záväzkom. Veď práve prostredníctvom týchto činností si s pomocou 

milosti získame nebo. Druhý vatikánsky koncil pripomína hodnotu práce a „povzbudzuje 

kresťanov, príslušníkov jedného i druhého spoločenstva, aby sa usilovali verne si plniť svoje 

pozemské povinnosti, dajúc sa viesť duchom evanjelia”. Aby napodobňovali Krista, ktorý väčšiu 

časť svojho života pracoval ako remesník, kresťania nesmú zanedbávať časné úlohy a majú si 

všímať, že „práve viera ich k nim ešte viac zaväzuje, súhlasne s povolaním, ktorého sa každému 

dostalo”.4  

Musíme upínať svoj zrak na nebo, na náš konečný a trvalý domov, ale zároveň potrebujeme 

stáť nohami pevne na tejto zemi. Musíme usilovne pracovať: na Božiu slávu, na zabezpečenie 

svojej rodiny a na pozdvihnutie našej spoločnosti. Bez serióznej, svedomite vykonávanej práce, 

bude ťažké, aby sme sa mohli posväcovať uprostred sveta. Samozrejme, ak má byť nejaká práca 

prijateľná pre Boha, musí spĺňať mravné normy, ktoré z nej urobia dobrú a čestnú prácu. 

Skúmajme sa teda, či poznáme mravné normy týkajúce sa našej práce v podniku, vo firme, v 

zdravotníctve, na súde… Viem, že si musím zaslúžiť svoj plat, že musím spravodlivo platiť tým, 

ktorí pracujú v mojej firme? 

Práca predstavujúca pre človeka jedno z najväčších Bohom zverených dobier „je vynikajúcou 

skutočnosťou, ktorá je pre všetkých ľudí neobmäkčiteľným zákonom: všetci mu v tej či onej 

forme podliehame, aj keď sa niektorí snažia zbaviť sa ho. Dobre si pamätajte: povinnosť pracovať 

nevznikla ako následok prvotného hriechu ani nie je nejakým vynálezom modernej doby. Je to 

potrebný prostriedok zverený nám Bohom, ktorým Pán robí naše dni radostnejšími a nám dáva 
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účasť na svojej stvoriteľskej moci, aby sme si mohli zarábať na živobytie a súčasne zbierali úrodu 

pre večný život (Jn 4, 36).”5  

Práca je bežným prostriedkom na prežitie a vhodným prostredím na nacvičovanie si ľudských 

čností: mravnej sily, stálosti, húževnatosti, ducha solidarity, poriadkumilovnosti, optimizmu zoči-

voči protivenstvám… Okrem toho kresťanská viera nás vedie k tomu, aby sme sa správali „ako 

Božie deti k Božím deťom”,6 žili „ducha dobročinnej lásky, harmónie a porozumenia”,7„zbavili 

sa sklonu k vlastnému pohodliu, pokušenia sebectva, snahy byť stredobodom pozornosti”,8 

„preukazovali Kristovu dobročinnú lásku s jej konkrétnym vyjadrením v priateľstve, porozumení, 

ľudskej náklonnosti a pokoji”.9 Práca nám ponúkne príležitosť priviesť veľa duší ku Kristovi. A 

naopak, lenivosť, záhaľka, lajdáctvo majú veľmi negatívne následky: lebo zaháľanie učí 

mnohému zlu,10 podkopáva schopnosť človeka ľudsky a nadprirodzene sa zdokonaľovať, vedie k 

rozkladu charakteru a otvára dvere žiadostivosti a mnohým pokušeniam. 

Počas storočí sa totiž myšlienka byť dobrým kresťanom ohraničovala len na vykonávanie 

náboženských praktík bez spojenia so svetom práce, činnosťami vykonávanými v úrade, na 

univerzite, na poli... Niektorí boli dokonca presvedčení, že časné úlohy, v ktorých sa každý človek 

angažuje, a pozemské veci, ktorými jedným či druhým spôsobom žije uprostred sveta obklopený, 

sú mu na prekážku v tom, aby našiel Boha a žil kresťanskou plnosťou.11  

Svojím skrytým životom práce vo svojom povolaní tesára nás Ježiš učí hodnote našich 

denných námah a dokazuje, že jednota života je možná. Veď tiež v dielni sa odohrávalo vykúpenie 

sveta. Rozhodnime sa, že sa budeme snažiť stretať s Pánom uprostred svojich prác a povinností 

(- tým, že ho prosíme o pomoc, obetujeme mu snahu o dokonalosť toho, čo robíme bez ohľadu 

na to, či ide o maličkosti, alebo o niečo dôležité v ľudských očiach, žijeme vo vedomí, že sme 

Božími spolupracovníkmi v diele stvorenia) a praktizovať dobročinnú lásku (- tým, že pestujeme 

čnosti spolunažívania, prejavíme láskavosti kolegom, pomodlíme sa za nich a za ich rodiny, 

pomôžeme im radou pri ich problémoch…) Hľadáme Pána vo svojej bežnej práci? Myslíme 

naňho? 

Naša práca by nás mala privádzať k Bohu, a nie naopak aby nás od neho odďaľovala. Mali by 

sme rásť vo svojom kresťanskom živote práve prostredníctvom práce, nech by šlo o akúkoľvek 

prácu. Oddaný kresťan by nemal zabúdať, že je občanom dvoch miest: držiteľom občianstva u 

ľudí tu na zemi a zároveň u Boha v nebi, a zodpovedajúc tomuto veľkému povolaniu má aj žiť.12 

Kresťanai sa majú vždy radovať, byť úprimní a zhovievaví ku všetkým na pracovisku,13 byť 

dobrými pracovníkmi a dobrými priateľmi ku všetkým, s ktorými prichádzajú v práci do styku. 

V súvislosti s touto zodpovednosťou svätý Pavol pripomínal prvým kresťanom vo Filipách: 

Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne 

čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné!14  
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Okrem iného môže kresťan premieňať svoju prácu na modlitbu, ak hľadá v tom, čo robí, len 

Božiu slávu a dobro iných. Pomôže mu, keď svoju prácu hneď na začiatku obetuje, keď za ňu pri 

jej skončení ďakuje, keď prosí Boha o pomoc v ťažkostiach… ut cuncta nostra oratio et operatio 

a te semper incipiat, et per te coepta finiatur… aby všetky naše modlitby a práce v Bohu začínali 

a u Boha aj končili. Práca je naším denným chodníkom smerom k Bohu. „Preto by sa človek 

nemal obmedzovať na čisto ,robenie’ vecí, na materiálnu produkciu. Práca sa rodí z lásky; je 

prejavom lásky a láske sa aj podriaďuje. Božiu ruku spoznávame nielen pozorovaním divov 

prírody, ale aj prostredníctvom svojej skúsenosti s prácou a svojej vynaloženej námahy. Práca sa 

takto stáva modlitbou a vzdávaním vďaky, lebo vieme, že nás sem na zem postavil Boh, že nás 

miluje a spravil nás dedičmi jeho prisľúbení.”15 

Práca je pre kresťana prostriedkom na dosiahnutie svätosti; je zároveň aj zdrojom milosti pre 

celú Cirkev. Lebo svätý Pavol píše: Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy.16 Keď sa jeden 

kresťan usiluje o zdokonalenie, všetci ostatní sa vďaka tomu posunú na svojej ceste k Bohu. 

Dokonale vykonaná práca je samozrejme tiež veľkým prínosom pre dobro spoločnosti. „Pot a 

námaha, ktoré v terajších podmienkach ľudstva nevyhnutne súvisia s prácou, dávajú kresťanovi 

a každému človeku, ktorý je povolaný nasledovať Krista, možnosť s láskou sa zúčastniť na diele, 

ktoré Kristus prišiel vykonať (porov. Jn 17, 4). Toto dielo spásy sa uskutočnilo utrpením a smrťou 

na kríži. Keď človek znáša námahu práce zjednotený s Kristom ukrižovaným za nás, istým 

spôsobom spolupracuje so Synom Božím na vykúpení ľudstva. A stáva sa opravdivým Ježišovým 

učeníkom, keď každý deň nesie svoj kríž (porov. Lk 9, 23) v činnosti, ku ktorej bol povolaný.”17 

Pri vykonávaní svojej profesie sa zaiste vyskytne nespočetne veľa príležitostí šíriť Kristovo 

spásne učenie prirodzeným a láskavým spôsobom: priateľským rozhovorom, komentárom k 

nejakej aktuálnej správe, ochotou vypočuť ľudí, keď sa potrebujú zdôveriť… Náš anjel strážca 

nám pomôže povedať správne slovo na správnom mieste: slovo, ktoré povzbudzuje a postupom 

času aj uľahčuje priblíženie sa ku Kristovi tým, čo s nami pracujú.  

Mali by sme sa pripraviť na Pánov príchod posväcovaním svojej práce. Mali by sme iným 

pomáhať v tom, aby mysleli na svoj posledný cieľ. Vždy sa snažme čo najlepšie využívať svoj 

čas a prostriedky - ktoré nám Pán zveril na získanie neba - na väčšiu česť a slávu Božiu. Nesmieme 

sa poddať lenivosti a záhaľke. 

Svätý Jozef je naším otcom a pánom. Ukáže nám, ako posväcovať svoju dennú prácu, lebo keď 

učil Ježiša svojmu remeslu, „priblížil ľudskú prácu k tajomstvu vykúpenia”.18 A v Jozefovej 

blízkosti vždy nájdeme Máriu. 
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