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KRESŤANSKÝ SOCIÁLNY PRACOVNÍK 
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Dieser Beitrag beschäftigt sich mit der Persönlichkeit eines christlichen Sozialarbeiters, wie seine 

charitativ-soziale Arbeit aus der Sicht der Kirche aussehen sollte. Bestandteil dieser Arbeit ist auch der 

Blick der Kirchenväter auf menschliche Beschwerden und Sünden, die nicht nur die innere Seite des 

Menschen beeinflussen, sondern sich auch nach außen auswirken. Es wird darauf eingegangen, wie 

der christliche Sozialarbeiter gegen seine Leidenschaften ankämpft, damit sein Dienst am Nächsten 

ihm das Heil bringt. 
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Život v Cirkvi, ku ktorému je prizvaný každý kresťan, znamená neprestajnú 

službu Bohu a Cirkvi. „A kto by medzi vami chcel byť prvý, nech je otrokom 

všetkých. Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal 

život ako výkupné za mnohých.“1 Isus Christos dal ľudskému rodu nový nepoznaný 

princíp, a tým je služba blížnemu. Sociálnu prácu z pohľadu kresťanského učenia 

preto chápeme ako službu človeku, ku ktorej je prizvaný Bohom. Táto služba je 

darom Sv. Ducha: „...lebo jednému sa dostáva od Ducha reč múdrosti, inému slovo 

známosti od toho istého Ducha, inému viera v tom istom Duchu, inému zas dar 

uzdravovať v jednom a v tom istom Duchu, inému opäť schopnosti činiť divy, a zas 

inému prorokovať, opäť inému rozlišovať duchov, inému druhy jazykov a inému 

vykladať jazyky“2. Pri tomto slúžení sa človek zbližuje s Bohom a prebýva s Ním 

v jednote. Je to cesta spasenia a vyliečenia vlastnej duše. Aby sa slúženie blížnemu 

stalo pre človeka spásonosným, musí sa človek snažiť žiť podľa Božích prikázaní.                                       

Aby sociálna činnosť bola naplnená Svätým Duchom, mala by byť sprevádzaná 

neprestajnou modlitbou, neprestajnou námahou a úprimnou nádejou na Božiu 

                                                 
1 Mk 10, 44 – 10, 45.   
2 1 Kor 12, 8 – 12, 10. 
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pomoc. Človek sa nesmie spoliehať iba na vlastné sily, ale hlavne na Boha. Všetko 

dobro a milosrdenstvo pochádza od Neho ako od Stvoriteľa všetkého blaha. 

Modlitba má v živote človeka nepopierateľné veľký význam. Pri sociálnej službe 

potrebuje pracovník veľa fyzickej a psychickej sily, ktorú môže načerpať práve cez 

modlitbu. Modlitba posväcuje človeka a jeho prácu. Dáva mu istotu, nádej a radosť.3 

Okrem modlitby človeku pomáha aj čítanie Svätého Písma, duchovnej literatúry 

a iné.  

Pri vykonávaní svojej práce má sociálny pracovník z pohľadu kresťanského 

učenia s láskou pristupovať k blížnym4, vážiť si starších, pestovať v sebe pokoru5, 

poslušnosť a iné bohumilé vlastnosti. Snaží sa predchádzať konfliktom a sporom. 

Trpezlivo prenáša fyzickú i duchovnú námahu.6 Nehľadí na nespravodlivosť 

a krivdu. Svätý Paisij Svätohorský hovorí, že: „Keď nám krivdia a my sa nestaviame 

na odpor, ale sme trpezliví a dúfame v Božiu spravodlivosť, vtedy v podstate 

konáme dobrý skutok.“7 Dokonca sa z toho máme tešiť.8  

Pri svojej práci kresťanský sociálny pracovník nezávidí, nebaží po sláve, kariére 

alebo vysokej pozícii. Pracuje s radosťou, trpezlivosťou, pokorou a láskou. Nie 

navonok, ale naopak v skrytosti vykonáva dobro. „Ale keď ty dávaš almužnu, nech 

nevie tvoja ľavica, čo robí tvoja pravica, aby tvoja almužna zostala v skrytosti, a Tvoj 

Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe.“9 Všetky skutky sociálneho pracovníka 

majú byť konané s dobrým úmyslom, bez odsudzovania a hnevu. Iba takáto služba 

prinesie svoje plody a bude Bohu milá. 

Sociálny pracovník si svedomito vykonáva svoju prácu. Mal by byť aktívnym 

členom Cirkvi, čo znamená účasť na Svätých Tajinách. Dôležitým prvkom v živote 

sociálneho pracovníka je duchovné vedenie. Skúsený učiteľ – kňaz, mu môže 

                                                 
3 Pozri JEROMONACH CHRISTODULOS SVÄTOHORSKÝ (preklad ZOZUĽAK, J.): Starec Paisij. 

Prešov 1999, s. 129 - 130. 
4 Pozri GERKA, M.: Sociálna služba v Cirkvi Soľ zeme. Prešov 2007, s. 63  
5 Pozri 1 Pt 5, 5 – 5, 7. 
6 Pozri ФИЛИМОНОВ, С.: Учебник для сестер милосердия. Санкт-Петербург 2007, с. 107.     
7 JEROMONACH CHRISTODULOS SVÄTOHORSKÝ (preklad ZOZUĽAK, J.), cit. dielo, s. 142. 
8 Tamže, s. 142. 
9 Mt 6, 3 – 6, 4. 
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odpovedať na otázky týkajúce sa duchovného života.10 Okrem vlastnej snahy žiť 

kresťansky, sa snaží k Bohu viesť aj svojho blížneho. Jeho prístup však musí byť 

individuálny, pretože nie vždy sa vo svojej praxi stretáva s veriacim človekom. 

Vtedy, ako hovorí protojerej Andrej Lemešonok, nie je potrebné mu nasilu hovoriť 

o Bohu a Cirkvi. Oveľa dôležitejšie je znášať s blížnym jeho chorobu alebo 

iné trápenie. Naše mlčanie môže v človeku evokovať to, že pocíti teplo v našom srdci. 

Ak už človek chce hovoriť o viere, musí posúdiť, čo je a čo nie je vhodné povedať, 

aby neranil ľudskú dušu.11 Netreba zabúdať, že hovoriť o Bohu nie je vec 

jednoduchá. Človek by mal sebakriticky posúdiť, či je na to spôsobilý. Nie každý 

totiž vie, môže a má právo hovoriť s chorým o Bohu.12  

Ak sa stretáva s človekom veriacim, ktorý sa dostal do problémov, závislosti 

alebo iného nešťastia, vtedy mu môže poradiť, pomôcť a nasmerovať ho naspäť do 

duchovne zdravého spoločenstva. Je treba mu zdôrazniť, že aj keď sa nachádza  

v ťažkej životnej situácii, Boh ho neopustil. Práve naopak, miluje ho a chce mu 

pomôcť. Dôležitá je však snaha a spolupráca človeka samotného. Kresťanský sociálny 

pracovník mu môže pripomenúť prostriedky, ktoré pomáhajú človeku vyliečiť jeho 

dušu a telo. Sú nimi Sväté Tajiny ako spoveď, pokánie, Eucharistia a iné.13 

Ak kresťanský sociálny pracovník chce, aby jeho služba blížnemu bola na jeho 

spásu, mal by sa snažiť o vnútorné premenenie a vyzdravenie svojej duše. To si 

vyžaduje neustály boj s vlastnými hriechmi a vášňami. Jednou z prvých ľudských 

vášní, ktorú spomínajú Svätí otcovia je prejedanie, obžerstvo, labužníctvo, pijatika 

a iné. Pri tomto ľudskom neduhu pomôže zdržanlivosť a pôst.14 Keďže sociálna 

služba si vyžaduje mať dostatok fyzických a duševných síl, človek nemôže ostať 

hladný, no z duchovného hľadiska ani prejedený. To vedie k lenivosti a prázdnote. Je 

dobré, aby každý človek našiel v jedení vlastnú mieru. Tu neexistuje presné pravidlo, 

                                                 
10 Pozri СВТ. ФЕОФАН ЗАТВОРНИК (составителъ  КРЮКОВ, Ф.): Страсти и боръба с ними. 

Москва 2008, с. 220.     
11 Pozri ЛЕМЕШОНОК, А.: О чем спращивают люди. Минск 2013, с. 124, 125.  
12 Pozri ФИЛИМОНОВ, С., cit. dielo, s. 115.   
13 Pozri GERKA, M., cit. dielo, s. 60. 
14 Pozri СВТ. ФЕОФАН ЗАТВОРНИК (составителъ  КРЮКОВ, Ф.), cit. dielo, s. 69.  
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pretože každé telo je iné a vyžaduje si iné množstvo energie. Svätí otcovia hovoria, že 

zdržanlivosť v jedení je jesť toľko, koľko je nevyhnutné na prežitie. A tiež, aby človek 

prestal jesť vtedy, keď sa mu jesť ešte žiada.15  

Ďalší boj človeka je boj so svojimi myšlienkami. Pri sociálnej práci sa pracovník 

stretáva s rôznymi ľuďmi a ocitá sa v rôznych situáciách. Stretáva ľudí obnažených 

telesne, ale aj duševne, keď hodnotia konanie vo svojom živote. Vtedy kresťanský 

sociálny pracovník musí byť ostražitý a chrániť svoju dušu a myšlienky v čistote. 

Myšlienky sú začiatkom hriechu. To znamená, že ak sa človek začne nimi zaoberať, je 

už blízko k tomu, aby ich aj zrealizoval. Dôležité je dávať si pozor na svoj sluch, zrak 

a jazyk. A  keď už človeka napádajú nečisté myšlienky, vtedy je potrebné obrátiť sa 

v modlitbe k Bohu.16  

Svätí otcovia hovoria, že človek duchovne zápasí aj s láskou k peniazom.17 Tu by 

sme mohli spomenúť, že hlavným motívom kresťanského sociálneho pracovníka 

k vykonávaniu charitatívno-sociálnej služby by mala byť láska človeka k človeku 

a nielen získanie financií. Samozrejme, že nemôžeme podceňovať ani finančné 

ohodnotenie. Veď každý pracovník je hoden svojej mzdy.18 

Ďalšou ľudskou neresťou je hnevlivosť a pamätanie na zlé. Keďže sociálna práca 

je práca s ľuďmi, človeku sa naskytá veľa možností, ako sa dostať do konfliktov  

a sporov. Niektorí ľudia sa dokonca radi sporia a hnevajú pre rôzne príčiny. Majú 

náklonnosť dokazovať svoju pravdu. Pre kresťana je preto zložité vystupovať  

v takejto diskusii. Vyžaduje si to nemalú námahu, pokoru a trpezlivosť. Kresťanský 

sociálny pracovník by aj napriek poníženiu a trápeniu na duši mal ostať bez hnevu  

a nenávisti. Z týchto hriechov sa rodí ohováranie, odsudzovanie a nakoniec aj 

závistlivosť.19 Každý dobrý skutok robený v hnevlivosti nie je človeku na úžitok, ale 

na škodu. Preto je dôležité, aby sa človek s hnevom snažil bojovať. Videl v blížnom 

                                                 
15 Pozri ИОАНН КАССИАН РИМЛЯНИН, св.: Борба с чревоугодием. Глава 4. In: Добротолюбие. 

T. 3.  Москва 1993, c. 22.  
16 Pozri СВТ. ФЕОФАН ЗАТВОРНИК (составителъ  КРЮКОВ, Ф.), cit. dielo, s. 79 – 87. 
17 Tamže, s. 119. 
18 Lk 10, 7. 
19 Pozri ФИЛИМОНОВ, С., cit. dielo, s. 123. 
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obraz Boha, aj keď to nie je jednoduché a dokázal človeku odpustiť podľa vzoru 

Christa.20 Dôležité je, aby sociálny pracovník nikoho neodsudzoval.21 Aj keď vidí 

nejakého nemocného konať zlo. Naopak, modlil sa za neho a snažil sa ho priviesť 

k pokániu. 

Človek neraz pri práci s chorými ľuďmi upadá do smútku. Prichádza na neho 

žiaľ a úzkosť, keď nevie človeku pomôcť. Niekedy smútok spôsobujú človeku iné 

okolnosti, napríklad poníženie. Vtedy netreba zabúdať, že Boh dopúšťa na človeka 

iba toľko trápenia, koľko dokáže zniesť.22 Svätý Efrem Sýrsky hovorí o smútku 

nasledovné: „Smútok ako aj pokušenie robia dušu tvrdou a obratnou, keď všetky 

okolnosti prenáša človek ochotne, hrdinsky a v nádeji na Boha.“23 Ak kresťan 

neprenáša žiaľ a smútok s trpezlivosťou a nádejou na Boha, prechádza do zúfalstva, 

ktoré pustoší dušu a ničí všetky duchovné plody.  

Pri zúfaní stráca kresťanský sociálny pracovník radosť zo svojej práce. 

Nenachádza v nej zmysel. Nevidí plody svojho snaženia. Zúfanie je zložité 

rozpoloženie duše. Je to choroba, za ktorou stojí zlý duch snažiaci sa zničiť ľudské 

srdce. Chce človeku prekaziť cestu duchovného napredovania, cestu spasenia.24 Keď 

sociálny pracovník vidí, že jeho práca prináša len málo úžitku, nech nezúfa, ale 

spomenie si na slová Isusa Christa: „A kto by čo aj len čašou čerstvej vody napojil 

jedného z týchto maličkých, pretože je mojim učeníkom, veru hovorím vám, že ho 

neminie odplata.“25 Nesmieme zabúdať, že jeho služba blížnemu je potrebná a mala 

by byť povinnosťou každého kresťana. Má byť realizovaná pokorne, v nádeji na 

Božiu pomoc. Dobrým povzbudením k charitatívnej činnosti je čítanie životov 

svätých. Aj oni boli iba obyčajní hriešni ľudia, ale svojou vierou, pokorou a snahou sa 

stali svätými. Taktiež človeka môže povzbudiť rada skúsenejšieho, ako aj 

                                                 
20 Pozri Kol 3, 12 – 3, 13.  
21 Pozri Lk 6, 37.  
22 Pozri 1 Kor 10, 13. 
23 ЕФРЕМ СИРИН, св.: О борьбе с печалию. Глава 5. In: Добротолюбие. T. 4.  Москва 1993, c. 413 – 

414.   
24 Pozri ФИЛИМОНОВ, С., cit. dielo, s. 130.   
25 Mt 10, 42. 
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duchovného otca. A v neposlednom rade treba spomenúť, že najlepšou pomocou 

a liekom proti zúfalstvu je pokánie, ktoré uzdravuje dušu. 

Svätí otcovia ďalej spomínajú ctižiadostivosť. Túžba po uznaní a pochvale ničí 

všetky dobré skutky kresťanského sociálneho pracovníka. Vtedy ich kresťan nečiní 

na Božiu slávu, ale na svoju. Zabúda pritom, že všetku svoju silu a schopnosti má od 

Neho. Sociálny kresťanský pracovník nekoná milosrdenstvo pre pozemskú slávu, ale 

aby naplnil Boží zákon a zachránil vlastnú dušu. Sv. Joann Lestvičnik hovorí, že: 

„Ctižiadostivý človek slúži idolu. Myslí si, že si ctí Boha, ale v samotnom skutku 

lahodí človeku, nie Bohu.“26 Svätí otcovia hovoria, že v boji proti ctižiadostivosti 

pomáha málovravnosť, lebo „mlčanlivosť odstraňuje ctižiadostivosť“27. Sv. Efrem 

Sýrsky hovorí, že skutky treba konať v skrytosti z čistého srdca, lebo Boh vidí každý 

náš úmysel. A iba od Neho Jediného máme v nádeji očakávať uznanie.28 Sv. Nil 

Sinajský vyzýva kresťana takto: „Človeče! Nepredávaj svoju námahu za ľudskú 

slávu. Neodovzdávaj budúcu slávu za pozemskú pochvalu, ktorá nič nestojí, lebo 

ľudská sláva sa obráti na prach a jej chýr umrie na zemi.“29 Ctižiadostivý človek 

začne závidieť ostatným ich úspechy a neskôr namiesto lásky ich začne nenávidieť. 

Preto hneď od začiatku má človek vo svojich skutkoch vidieť Božie konanie a za 

všetko ďakovať Jemu.  

Napokon spomenieme ešte hrdosť, pretože sa týka každého z nás a úzko súvisí 

so spomenutými hriechmi. Sv. Kasian Rímsky hovorí o nej nasledovné: „Hrdosť je 

odvrhnutie Boha, nevšímavosť ľudí, matka odsudzovania, odohnanie Božej pomoci, 

vinník úpadku, prameň hnevu, ničiteľ cudzích skutkov, neľudský sudca, protivník 

Boha a koreň  hanby.“30 Hrdý sociálny pracovník neposlúcha a protiví sa starším, 

nadriadeným. Nerád prijíma kritiku. Je neústupčivý, lebo uznáva iba svoj názor. Vidí 

                                                 
26 ИОАНН ЛЕСТВИЧНИК, св.: О тшеславии. Глава 4. In: Добротолюбие. T. 4.  Москва 1993, c. 541.  
27 Tamže, s. 543. 
28 Pozri ЕФРЕМ СИРИН, св.: О борьбе с тшеславием. Глава 5. In: Добротолюбие. T. 4.  Москва 1993, 

c. 422.   
29 НИЛ  СИНАЙСКИЙ, св.: О тшеславии. Глава 2. In: Добротолюбие. T. 3.  Москва 1993, c. 262.   
30 ИОАНН КАССИАН РИМЛЯНИН, св.: Борба с духом гордoсти.  Глава 5. In: Добротолюбие. T. 3.  

Москва 1993, c. 81. 
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vlastné zásluhy a zabúda, že nič nedokázal bez Božej pomoci. Má vysokú mienku 

o sebe a neuvažuje sebareflexívne. Takýto človek sa prestáva zaujímať o svojho 

blížneho a dostáva sa do duchovného úpadku. Sv. Efrem Sýrsky hovorí človeku toto: 

„Pokor myšlienky o hrdosti ešte pred tým, kým hrdosť nepokorí teba.“31 Hrdý 

kresťan zabúda, že: „Nie dôstojnosť, česť, veľkosť vojde do Kráľovstva Nebeského, 

ale pokora, poslušnosť, láska, trpezlivosť a miernosť je to, čo spasí človeka.“32 

Kresťanský sociálny pracovník nebaží po sláve, nepýši sa, nepresadzuje vlastnú 

vôľu, nezávidí úspechy ostatným, neodsudzuje, neohovára, neraduje sa z nešťastia 

iných, ale raduje sa s radujúcimi a plače s plačúcimi. Kresťanský sociálny pracovník 

rešpektuje nielen nadriadených, ale aj podriadených. Nikomu neubližuje, s nikým sa 

nesporí, ale so všetkými nažíva v mieri. Nenávidí samoľúbosť a nedomáha sa 

prvenstva. Nelení, ale v jednoduchosti slúži Bohu a človeku. Takýto jedinec je 

domom i chrámom Boha a Boh prebýva v ňom. Aby človek neprepadol hrdosti, mal 

by neustále myslieť, že všetko čo koná, koná s Božou pomocou. Vždy prosiť Boha 

o pokoru a opierať sa o Sv. Písmo, kde nájde veľa povzbudenia.33 

Zo spomenutého vidíme, že ak kresťanský sociálny pracovník chce naozaj slúžiť 

inému človeku podľa vzoru nášho Spasiteľa, vyžaduje si to nemálo síl. Nielenže 

svedomito vykonáva svoju prácu, ale pracuje aj na svojom duchovnom raste. Tieto 

dve veci nemožno oddeľovať, pretože sa vzájomne ovplyvňujú. Netreba však 

zabúdať, že okrem veľkej námahy, prináša charitatívno-sociálna služba človeku aj 

radosť a naplnenie, nehovoriac o odmene v Kráľovstve Nebeskom.  
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