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Abstract:  

While Philip Melanchthon was the teacher of Germany on account of the many 

textbooks he wrote, Martin Luther laid the theological groundwork for education. 

Since the Reformation was primarily spread by the printed word, one must be able to 

read in order to understand. Every mature Christian should therefore be able to read 

the Bible on his or her own. Therefore Luther emphasized education for everyone. He 

held the parents accountable for sending their children to school and told the 

respective authorities, princes and magistrates, to establish schools. Revolutionary for 

his time was that he also emphasized education for girls. As a result Protestants for a 

long time had an educational advantage over Roman Catholics.  
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1. Úvod 

Pre ľudí je práca niečím prirodzeným. Apoštol Pavel svojím príkazom udáva základný tón: 

„Ak niekto nechce pracovať, nech ani neje!“ (2Tes 3,10). Skutočne, človeka vždy 

považovali za „homo faber“, človeka zručného. 

Biblická správa: Od úplného začiatku sa od ľudí žiadalo, aby obrábali a strážili 

záhradu Éden (Gn 2,15). V Gn 1 čítame, že majú panovať „nad morskými rybami, nad 

nebeským vtáctvom, nad dobytkom, nad všetkou poľnou zverou a nad všetkými plazmi, 

                                                 
1 Do slovenčiny preložil ThDr. Dávid Benka, PhD., Katedra Starej zmluvy, Evanjelická bohoslovecká fakulta, 

Univerzita Komenského v Bratislave. 



HANS SCHWARZ 

 32 

čo sa plazia po zemi.“ (Gn 1,26). Panovanie v sebe zahŕňa prácu. Práca nie je dôsledkom 

pádu alebo následkom ľudskej hriešnosti, ale je pre ľudí prirodzená. Prekliatím po páde 

nebolo, že teraz ľudia musia pracovať, ale že sa s prácou spája drina (Gn 3,17nn). Hoci 

bude človek drieť od rána do noci, pôda prinesie len tŕnie a hložie, a preto človek bude jesť 

svoj chlieb v pote tváre. 

Ľudia sú Boží spolupracovníci a dokonca Boží zástupcovia na zemi. Predpokladom 

úspechu ľudskej práce je Božie požehnanie, ako to smieme vyvodzovať z Gn 8,22: „Dokiaľ 

však zem bude trvať, sejba ani žatva, chlad ani horúčosť, leto ani zima, deň ani noc nikdy 

neprestanú.“ Na rozdiel od zvierat sa ľuďom dostáva špeciálne poverenie, zodpovednosť 

a uistenie, že majú vyvíjať produktívnu aktivitu. Hoci je šabbat dňom odpočinku, nie je 

dňom číreho ničnerobenia, ale ďalšou príležitosťou pamätať na to, že ľudia sú v konečnom 

dôsledku príbuzní Bohu. Šabbat ako koniec pracovného týždňa mal Izraelcom jednak 

pripomínať večnú sobotu, keď prestane všetka práca a tiež, že Boh je cieľom každého 

ľudského úsilia. 

Na rozdiel od helenistických predstáv bola práca obvyklým údelom každého 

človeka a nebola vyhradená otrokom. Ako čítame v 10 prikázaniach: „Šesť dní budeš 

pracovať a konať svoju prácu“ (Ex 20,9).2 Ale na siedmy deň má človek odpočívať. Toto 

spojenie práce a odpočinku a zasvätenia sa Bohu prevzala rehoľná tradícia („ora et labora“ 

- modli sa a pracuj). Práca sa teda nepovažovala za službu Bohu, ale bola prostriedkom 

prežitia. Ako hovorí žalmista: „Keď sa budeš živiť z práce svojich rúk, (blažený budeš a 

dobre sa ti bude vodiť.)“ (Ž 128,2). Izraelci však vedeli, že bez Božieho požehnania plody 

ich práce nepretrvajú („Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia“ Ž 

127,1). Znevažovanie telesnej práce v prospech duševnej práce neexistovalo, a to obzvlášť, 

keď sa umelecké vlohy a remeselná zručnosť boli vo veľkej úcte a považovali sa za Boží 

osobitný dar (Ex 31,2-6). Často to však viedlo k predstave, že ak Boh požehnáva ľudí, ich 

úsilie prináša úspech, a keď Boh odníma svoje požehnanie, ich úsilie vyjde navnivoč. 

Spájalo sa to následne s myšlienkou, že Božie požehnanie je závislé od vlastných zásluh, 

a preto Izraelci verili, že za dobré správanie sa im dostáva bohatej odmeny a za hriešne 

                                                 
2 Por. Horst D. Preuss, Old Testament Theology, 2 (Louisville: Westminster John Knox Press, 1996), 199, pre 

pohľad Starej zmluvy na „prácu“. 
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činy bývajú potrestaní. Ako však ukazuje Kniha Jób, táto viera je príliš zjednodušujúca. 

Jóbov príbeh je vyjadrením posolstva, že sled príčiny a následku v našom konaní a Božia 

odozva vždy neplatia. Ježiš preto svojim poslucháčom pripomína: Boh „dáva vychádzať 

slnku na zlých aj na dobrých a zosiela dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých.“ (Mt 

5,45) 

V staroveku sa často myslelo, že ručná práca je úlohou otrokov a sluhov, a že 

slobodní občania sa majú zaoberať vznešenejšími umeniami, ako sú poézia, veda alebo 

politika. Preto Platón a Aristoteles ručnú prácu kritizovali.3 Keď sa však pozrieme na 

Novú zmluvu, všimneme si, že Ježiš bol „synom tesára“, a dokonca ho označovali ako 

„tesára“ (Mt 13,55; Mk 6,3). Zároveň Ježiša nazývali „rabbi“ (Mk 9,5 „Majstre“). Znamená 

to, že Ježiš mohol mať dvojité povolanie: ako remeselník bol tesárom a ako vykladač 

Zákona bol rabbim. Pavel konal podľa tej istej tradície, a tiež mal dvojité povolanie ako 

„výrobca stanov“ (Sk 18, 3) a zároveň ako misionár a apoštol. Nie je prekvapením, že Ježiš 

mnohé svoje názorné vysvetlenia a príklady vyberá z každodennej práce ľudí, či už 

pastierov, rybárov, robotníkov na vinici alebo colníkov. 

Ako ukazuje podobenstvo o talentoch, Boh očakáva, že sa talenty budú využívať 

a že je za to prisľúbená odmena (Mt 25,14-30). Podobenstvo o lakomom boháčovi však 

tiež ukazuje, že človek si vlastný život nemôže zabezpečiť len samotnou prácou (Lk 12,13-

21). „[...] lebo život je viac ako pokrm, i telo je viac ako odev.“ (Lk 12,23). Kým Pavel 

dokonca vyzýva otrokov, aby poslúchali svojich pozemských pánov s bázňou a chvením, 

niektorým hovorí, že majú vlastne konať ako tí, čo „z duše plnia vôľu Božiu“ (Ef 6,6). 

Znamená to, že práca nie je cieľom sama o sebe, ale v konečnom dôsledku je Božou vôľou, 

aby sme neboli leniví a nečinní, ale aby sme plne používali naše schopnosti, ktoré nám dal 

Boh. 

 

 

 

                                                 
3 Plato, „Laws (741e),“ in The Dialogues of Plato, 2, trans. Benjamin Jowett (Oxford: Clarendon Press, 1892), 

508; Aristotle, „Politeia (1.5: 1254a.b a 3.5: 1278),“ in The Basic Works of Aristotle, ed. Richard McKeon 

(New York: Random House, 1941), 1132 a 1182n. 
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2. Práca a povolanie v kresťanskej tradícii 

Napriek helenistickému pohŕdaniu telesnou prácou, prevládol v kresťanstve holistický 

prístup k životu teraz a k životu potom, ako to vidíme v Novej zmluve. Augustín napríklad 

vyhlasuje, že Boh nám dá pokrm a odev, ak z dôvodu nemohúcnosti alebo 

zaneprázdnenosti nemôžeme pracovať. „Ale keď máme schopnosť pracovať, nemáme 

pokúšať svojho Boha; lebo táto samotná schopnosť, ktorú máme vďaka Jeho daru, a kým 

vďaka tomu žijeme, je štedrosťou Toho, ktorý nás tak štedro obdaril touto schopnosťou“.4 

Znamená to, že Boh sa o nás postará, ak nie sme schopní starať sa o seba sami. Keď však 

máme schopnosť pracovať, tak ju máme aj používať ako Boží dar a nemáme sa opovážiť ju 

zanedbávať. Keď v stredovekej Európe došlo k rozvoju miest a žobravých reholí, teda keď 

sa v 13. storočí objavili františkáni a dominikáni, došlo k podobnému oddeleniu manuálnej 

a duševnej práce, ako sme to videli v dobe helenizmu. Zatiaľ čo sa obyčajnou prácou 

sedliakov pohŕdalo, umelecké remeslo bolo vysoko uznávané a z darov remeselníkov 

mohli prežívať a prekvitať žobravé rehole. Manuálna práca sa často vnímala ako prejav 

pokánia a rozvinulo sa rozvrstvenie spoločnosti do troch stavov. Na vrchu stála šľachta 

a duchovenstvo, po ktorých nasledovali tí, čo sa zaoberali intelektuálnymi úlohami 

vrátane obchodníkov a úradníkov, a na najnižšej úrovni stáli tí, ktorí pracovali vlastnými 

rukami. Šľachte nebolo dovolené vykonávať profesiu alebo pôsobiť aktívne v obchode, ale 

mala zabezpečovať pokoj a poriadok na svojom území.5 

Keď prichádzame do obdobia reformácie, objavujeme pozitívne hodnotenie práce. 

Ján Kalvín zdôrazňuje, že „Pán žiada každého z nás, aby sme vo všetkých životných 

situáciách hľadeli na svoje poslanie.“6 Tvrdí, že za účelom uskutočňovania nášho miesta 

v živote, ustanovil Boh viacero druhov životných „poslaní“. V tomto ohľade máme byť 

hospodárni a uvedomovať si, že všetky pozemské statky sú nám len zverené. Preto Kalvín 

vyzýva ľudí: „Nech každý hľadí na to, do akej miery je zaviazaný povinnosťou k iným 

                                                 
4 Augustine, „On the Works of Monks (35),“ in NPNF, 3:521. 
5 Por. Chuck Legoff, „Arbeit V: Mittelalter,“ in Theologische Realenzyklopädie 3 (Berlin: De Gruyter, 1977-

2004), 634. 
6 John Calvin, Institutes of the Christian Religion (3.10.6), trans. Henry Beveridge (Grand Rapids: Christian 

Classics Ethereal Library, 2002), 1:724. 
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a nech verne spláca svoju podlžnosť.“7 To platí pre ľudí, pre zvrchovaného vládcu, pre 

služobníkov v cirkvi, pre rodičov, a pre každú situáciu, v ktorej sa človek nachádza.  

 

„Týmto spôsobom nech každý človek uvažuje, akú povinnosť vo svojom 

postavení a stave má voči svojim blížnym, a nech spláca, čo je dlžný. Naviac, 

naša myseľ musí vždy zohľadňovať Zákonodarcu, aby sme vedeli, že toto 

pravidlo bolo ustanovené pre naše srdcia, ako aj pre naše ruky, aby sa ľudia 

usilovali o ochranu a napomáhanie blaha a záujmov iných.“8  

 

To znamená, že práca a jej prínos nemá mať úžitok len pre jednotlivca samého, ale je vždy 

prínosná pre iných ľudí. 

Kalvín tvrdí, že „poslanie“ od Pána je počiatkom a základom každého riadneho 

konania. Keď konáš podľa svojho poslania, „žiadna úloha nebude tak nízka a prízemná, 

pokiaľ konáš podľa svojho poslania, že by nezažiarila a nepovažovala sa za vzácnu 

v Božích očiach.“9 Každý z nás má osobitné poslanie, a preto nezáleží na tom, akú prácu 

konáme. Toto v skratke ukazuje, že Kalvín už nerozlišuje medzi podradnými 

a intelektuálnymi prácami alebo medzi svetskými a duchovnými prácami. V jeho očiach 

majú všetky rovnakú dôležitosť. To isté možno povedať o pohľade Martina Luthera. 

Martin Luther zavrhol rozšírenú predstavu, že len skutky, ktoré konáme pre Boha, 

sú Bohu milé, zatiaľ čo práca, ktorú konáme v tomto svete, je v podstate drinou 

a výsledkom nášho stavu po páde do hriechu. Toto nepochopenie viedlo k myšlienke, že 

oddať sa konaniu dobrých skutkov mohlo len duchovenstvo a členovia mníšskych rádov. 

Mali skutočné povolanie tým, že boli povolaní z biedy tohto sveta. Pre Luthera je však 

skutočným povolaním čokoľvek, čo konáme z vďačnosti Bohu a na zmiernenie neutešenej 

situácie nášho blížneho. Skrze toto nové vnímanie došlo k veľkému zrovnaniu 

hierarchickej štruktúry práce a novému uznaniu manuálnej, intelektuálnej a umeleckej 

práce. Nie sme povolaní z tohto sveta do lepšieho a vyššieho stavu povolania, ale sme do 

                                                 
7 Calvin, Institutes of the Christian Religion (2.8.46), 1:410. 
8 Calvin, Institutes of the Christian Religion (2.8.46), 1:411. 
9 Calvin, Institutes of the Christian Religion (3.10.6), 1:725. 
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tohto sveta povolaní tým, že odpovedáme na Božie dary, ktoré nám boli dané, 

rozširovaním dobrého v tomto svete. 

V našej industrializovanej, urbanizovanej spoločnosti však takéto pochopenie 

povolania do veľkej miery vymizlo. Moderné chápanie zamestnania je charakterizované 

sledovaním nákladov, minimalizovaním vkladov a maximalizáciou zisku. Zamestnávatelia 

a zamestnanci si však dnes čoraz viac všímajú skutočnosť, že bez osobného nasadenia to, 

čo sa chápe len ako zamestnanie, z dlhodobého hľadiska jednoducho umocňuje pocit 

nezmyselného života. Zdravotné problémy, nedostatok motivácie a pokles v kvalite práce 

sú len niektoré z výsledkov tejto skutočnosti. 

Strata zmyslu v našom pracovnom svete je do veľkej miery výsledkom nášho 

vlastného konania. Napríklad výrobný proces sa na mnohých miestach rozdrobil na tak 

malé samostatné položky, že už viac nevieme, ako súčiastka, ktorú vyrábame alebo 

tvarujeme, prispieva k finálnemu produktu.10 Pre stále viac a viac ľudí už úroveň 

platového ohodnotenia a dĺžka pracovného týždňa nie sú ďalej rozhodujúce. Väčšina ľudí 

túži po tom, aby ich práca bola zaujímavá, teda aby bola pre nich výzvou a aby bola 

osobne pútavá. Ak človek prichádza o vnímavosť pre to, čo robí, práca sa stáva čoraz 

nudnejšou a nudnejšou. Preto by bolo potrebné nanovo objaviť Lutherov dôraz na 

povolanie ako službu blížnemu a vrátiť tento dôraz späť do pracovného procesu. 

 

3. Povolanie ako Božia služba  

Každý vie, že keď sa nachádzame na príslušnom mieste vo svojom živote, nemusí to 

automaticky znamenať, že riadne vykonávame všetky úlohy spojené s daným stavom. 

Luther nám teda nikdy neprestáva pripomínať, že všetky povolania sú tu na službu iným 

ľuďom. Účelom vlády je, aby bola na prospech tým, ktorým vládne, nie tým, ktorí vládnu; 

farár pracuje v zbore na prospech veriacich. To znamená, že si povolanie nevyberáme, aby 

sme videli, koľko môžeme zo zamestnania vydolovať a ako málo do neho investujeme. 

Povolanie nie je pre nás, ale pre tých druhých. Luther prehlasuje, že ak ľudia skutočne 

                                                 
10 Por. Christofer Frey, „Die Reformation Luthers in ihrer Bedeutung für die moderne Arbeits- und 

Berufswelt,“ in Luther und die Folgen, eds. Hartmut Löwe a Claus-Jürgen Roepke (München: Christian 

Kaiser, 1983), 126. 



PRÁCA, POVOLANIE A POSLANIE 

 37 

venujú pozornosť svojmu povolaniu, sú Boží spolupracovníci, či už sú alebo nie sú 

kresťanmi. Sú sprostredkovateľmi Božej neprestajnej zachovávajúcej činnosti a ich 

prostredníctvom Boh prináša svoju lásku do sveta. Kresťan a nekresťan môžu veci 

vykonávať rovnako dobre. Rozdielom je, že to čo robí kresťan, sa koná prostredníctvom 

viery aktívnej skrze lásku.11 

Stav sa stane povolaním, ak sa riadne vykonáva a tým slúži iným ľuďom. Keď sa tak 

deje, človek môže vykonávať niekoľko povolaní, nie len jedno, ktoré je dnes synonymné 

s určitou profesiou, ale tiež povolanie v rámci biologických poriadkov, ako byť otcom, 

matkou, synom alebo dcérou. Ako ukazuje švédsky systematik Gustav Wingren (1910-

2000), podľa Luthera nemožno rozlišovať medzi povolaním alebo profesiou, ktorá sa 

vykonáva podľa určitých pravidiel a ustanovení, a medzi dôvernejšou sférou 

medziľudských vzťahov, kde sa riadime kresťanskou láskou.12 Všade, kde sa stretávame 

s určitými úlohami a potrebami, Boh nás zvoláva, aby sme ich zvládali náležite 

v kresťanskej láske a najlepšie, ako vieme. 

Luther pripomína: Každý človek má iste svoje povolanie. Keď mu naslúcha, slúži 

Bohu. Kráľ slúži Bohu, keď vynakladá úsilie, aby sa staral o svoj ľud a vládol mu. Tak koná 

matka v domácnosti, keď sa stará o svoje dieťa, otec rodiny, keď pre ňu prácou získava 

živobytie, a žiak, keď sa usilovne venuje štúdiám ... Preto je veľkou múdrosťou, keď 

človek koná to, čo Boh vyžaduje, a svedomito sa venuje svojmu povolaniu bez ohľadu na 

to, čo robia iní. Iste však je pár takých, čo takto konajú.13 

Luther nie je naivný utopista alebo romantik. Pozná ľudský charakter a jeho sklon 

porovnávať sa s ostatnými. Preto pripúšťa:  

 

„Takých je veľmi málo, ktorí sú spokojní so svojím údelom. Laik túži po živote 

klerika, žiak si želá byť učiteľom, občan mesta chce byť mestským radným 

a každý z nás sa zdráha svojmu vlastnému poslaniu, hoci niet iného spôsobu ako 

                                                 
11 Por. Martin Luther, „The Gospel for the Early Christmas Service, Luke 2 [:15-20] (1521/22),“ in LW 52:37, 

v ôsmom bode jeho kázne. 
12 Por. Gustav Wingren, Luther on Vocation, trans. Carl C. Rasmussen (Philadelphia, PA: Muhlenberg, 

1957), 29n. 
13 Martin Luther, „Lectures on Genesis,“ in LW 3:128, v jeho vysvetlení ku Gn 17,9, pre tento a nasl. odkaz. 
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slúžiť Bohu, len kráčať v prostej viere, a potom sa horlivo držať vlastného 

poslania a dbať na dobré svedomie.“  

 

Luther však varuje, že Boh „nechce, aby ľudia zmenili alebo opustili svoje povolania, ako 

sa považovalo za prejav zbožnosti u pápežencov vzdať sa svojho obyčajného života 

a stiahnuť sa do kláštora.“14 

Keďže Boh zriedka zasahuje priamo do tohto sveta, chce nám vštepovať svoje dary 

prostredníctvom našej práce a my sa stávame „Božími maskami, za ktorými On chce ostať 

skrytý a konať všetky veci.“15 To tiež znamená, že všetky užitočné zamestnania sú Bohom 

ustanovené a bez nich nemôže existovať žiadne ľudské spoločenstvo. Ak by sme ich 

zanechali, zanechali by sme vlastne poslanie od Boha a vyhýbali by sme tomu, na čo sme 

povolaní. Podľa Luthera, povolanie je pre nás poslanie od Boha, aby sme v danej situácii 

rozpoznali, čo od nás Boh očakáva. Či sme za to platení alebo nie, povolanie znamená 

omnoho viac ako len prostriedok na „zaobstaranie chleba na stôl“. Je to jeden spôsob, 

ktorým Boh zachováva a napráva iné osoby a všeobecné dobro prostredníctvom nás. Bez 

ohľadu na to, ako rozličné sa povolania zdajú byť pre vonkajší svet, sú ustanovené Bohom, 

aby  podporovali a napomáhali stvorenému poriadku. 

Dôležitou súčasťou Lutherovho chápania povolania je, že každé pravé povolanie, 

odvodené od Bohom daného poslania, si vyžaduje úsilie celej osoby. Luther neustále 

varoval, že uprednostňovanie jedného stavu pred druhým je zavrhnutiahodné, pretože 

v sebe zahŕňa pohŕdanie Stvoriteľom.  

 

„Máme v ňom [našom povolaní] zotrvávať s radostným vedomím a vedieť, že 

prostredníctvom takejto práce sa dosiahne viac, ako keby človek prispel 

veľkými darmi každému kláštoru a prijal každý metál; aj keď ide len o tú 

najprostejšiu domácu prácu.“16  

 

                                                 
14 Luther, „Genesis,“ in LW 3:62 v jeho vysvetlení ku Gn 16,7nn. 
15 Martin Luther, „Commentary on Psalm 147 (1532),“ in LW 14:114, v jeho vysvetlení k Ž 147,3. 
16 Martin Luther, „Predigten des Jahres 1529,“ in WA 29:566.39-567.20n, v kázni na Mt 9,1nn. 
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Preto nám Lutherov komentár pripomína: „Ak by každý slúžil svojmu blížnemu, celý svet 

by bol naplnený Božou službou.“17 

 

4. Mobilita v povolaniach 

Luther mnohými spôsobmi nalomil predstavu, že spoločnosť je štruktúrovaná podľa 

stavov, do ktorých sa ľudia rodia. Bojoval napríklad proti praxi, ktorá zakazovala ľuďom 

narodeným mimo manželského zväzku zastávať počestné povolania medzi remeslami 

a obchodníckymi profesiami. Tiež požadoval, aby deti neurodzených rodičov mali 

možnosť kariérneho rastu, neschvaľoval tým však motív zvyšovania platu ako 

odôvodnenia pre toto povýšenie. Pretože každé povolanie je Božou službou, človek 

nemôže zdôvodňovať zmenu v povolaní na základe finančného zisku. Luther rodičov jasne 

upozorňoval na to, že prostredníctvom dostatočného vzdelania môžu ich deti zastávať 

všetky úrady vo vládnej, vzdelávacej a cirkevnej oblasti.  

 

„To nie je Božia vôľa, že len tí, čo sa narodili ako králi, kniežatá, páni a šľachtici 

môžu vykonávať vládu a panovanie. On chce, aby aj medzi nimi boli žobráci, 

aby si nemysleli, že je to vznešenosť rodu a nie sám Boh, kto ustanovuje pánov 

a vládcov.“18 „To je tak, ako to bude vždy: tvoj syn a môj syn, to jest, deti 

neurodzených, budú nevyhnutne vládnuť svetu, a to v duchovných 

i v svetských oblastiach.“19 

 

Povýšenie v zamestnaní je otvorené všetkým osobám, ktoré majú splnený predpoklad 

vzdelanostnej kvalifikácie. Preto Luther presvedčil krajinských vládcov o dôležitosti 

univerzít. Taktiež napísal v roku 1524 otvorený list „Mestským radným všetkých miest 

nemeckej krajiny, aby zakladali a udržiavali kresťanské školy“.  Požadoval, aby základné 

vzdelanie bolo prístupné všetkým osobám. Preto mali deti chudobných rodičov dostať 

podporu vládnych a cirkevných štipendií. Všetky tieto rozmanité možnosti však nemajú 

využitie, ak rodičia nedovolia svojim deťom, aby ťažili z dostupných vzdelávacích 

                                                 
17 Martin Luther, „Predigten des Jahres 1532,“ in WA 36:340.12n, v kázni na Mt 22,34nn. 
18 Martin Luther, „A Sermon on Keeping Children in School (1530),“ in LW 46:250. 
19 Luther, „A Sermon,“ in LW 46:251. 
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možností. Rodičia však tiež majú zodpovednosť skúmať svoje deti, aby zistili, či naozaj 

majú nevyhnutné schopnosti a záujem venovať sa vyššiemu vzdelávaniu. 

Skutočnosť, že niekto nadobudol kvalitné vzdelanie ale automaticky neznamená, že 

by si takíto ľudia mali nárokovať kvalifikovanejšie povolanie ako to, ktoré by boli mali bez 

tohto vzdelania.  

 

„Aj keby sa chlapec, ktorý študoval latinský jazyk, vyučil potom remeslu a stal sa 

remeselníkom, stále je pripravený v zálohe pre prípad, že bol potrebný ako farár 

alebo v nejakej inej službe slova. Toto poznanie mu ani neuškodí v schopnosti 

zarábať si na živobytie.“20 

 

Pre Luthera niet etických rozdielov v hodnote medzi rozličnými povolaniami a naplnený 

život je možný v každom z nich. Ak sa nám nedarí dosiahnuť takzvaný kariérny postup, 

nemali by sme sa považovať za ochudobnených.  

Často si s bolesťou uvedomujeme, že si smieme vyberať vlastné povolanie v rámci 

určitých obmedzení, lebo povolanie k povolaniu sa vždy deje prostredníctvom iných ľudí. 

Aktivita alebo príprava v rámci určitého povolania predchádza samotné prijatie ʻvolaniaʼ 

do tohto povolania. Preto ani výber povolania, ani vykonávanie povinností s ním 

spojených nie je čisto súkromnou záležitosťou. Luther často vystríhal rodičov a učiteľov, 

aby mysleli na blaho celej komunity, keď ovplyvňujú dieťa pri výbere jeho povolania. 

V súvislosti s Lutherovými myšlienkami o povolaní je dôležitá pripravenosť osoby slúžiť 

a prejavovať lásku. Táto vzájomná služba, s ktorou sa stretávame v rodine a v manželstve, 

ako aj v širšom spoločenstve, sa nám už ukázala v Kristovej službe. Ľudia sú povolaní, aby 

si navzájom slúžili práve tak, ako Kristus slúžil nám. 

Luther nepoznal žiadne povolanie, ktoré by sa mohlo vykonávať bez ohľadu na 

potreby širšieho spoločenstva. Človeka volajú, keď spoločenstvo potrebuje niekoho na 

špecifickú službu a keď je ten človek kvalifikovaný, aby splnil nároky tejto služby. Preto 

z tohto nemožno odvodiť ani neprimeranú pýchu na vlastné povolanie, ani absolútne 

právo jednotlivca vykonávať príslušné povolanie. Povolanie je služba a možno ju 

                                                 
20 Luther, „A Sermon,“ in LW 46:231. 
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vyžadovať len vtedy, keď aj tí, ktorí by mali slúžiť týmto povolaním majú nevyhnutnú 

kvalifikáciu, a keď existuje potreba tejto služby aj v príslušnom spoločenstve. V zmysle 

týchto podmienok je našou povinnosťou nezanechať naše povolanie, aj keď by sa stalo 

veľmi namáhavým. Ak cítime skutočné poslanie, neopovážime sa zanechať naše úlohy, ale 

s odvahou sa im postavíme a privedieme ich do konca. 

 

5. Záver 

Niekto by sa mohol čudovať, prečo som tak dlho ostal pri Lutherovom chápaní povolania. 

Tie dôvody sú nasledovné: 

1. Luther priblížil chápanie povolania pozemskej realite. Už viac nie je vyhradené 

klerikom, ale povolanie máme my všetci. Tým, že ho priblížil pozemskej realite, neoddelil 

ho od Boha. Lebo Boh koná v tomto svete nepriamo, my – každý vo svojom povolaní – 

sme rukami a prostriedkami, ktorými Boh zachováva a podporuje všeobecné dobro a svoje 

stvorenie vo všeobecnosti – hoci tento druhý bod sa u Luthera ešte neobjavil. Preto je naše 

povolanie Bohom danou povinnosťou, ktorou máme slúžiť iným. 

2. Lutherov pohľad na povolanie presiahol svojím vplyvom jeho dobu. Koncom 18. 

a začiatkom 19. storočia sa povolanie stalo základnou koncepciou etického učenia 

o povinnostiach. Podľa Immanuela Kanta (1724-1804) sa všeobecný zákon napĺňa 

v povolaní príslušného človeka. Ovplyvnený Lutherom, kráľ Friedrich Veľký (1712-1804), 

ktorý vládol v Prusku v rokoch 1740-1786, vyhlásil:  „Knieža je prvým sluhom štátu.“ 

Chápanie povolania ako povinnosti vtlačilo svoju pečať na pruských štátnych 

predstaviteľov a vládnych úradníkov, ktorí boli známi svojím svedomitým plnením 

povinností. Pruská dominancia v Nemecku viedla k rozvinutiu efektívnej 

a nepodplatiteľnej administratívy, ktorá je v mnohých ohľadoch príkladná ešte aj dnes. 

3. Lutherovo učenie o povolaní by nám mohlo pomôcť čeliť individualistickým 

a egocentrickým snahám o sebazvýhodnenie, a umožniť nám znovu objaviť skutočnosť, že 

cieľom našej práce má byť služba všeobecnému dobru. Opätovné objavenie Lutherovho 

učenia o povolaní nám tiež pomáha pochopiť, že „kresťanská viera nie je jednoduchým 
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intelektuálnym súhlasom, ale aktívnou odpoveďou Bohu v službe potrebám našich 

blížnych.“21 
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21 Louis T. Almen, „Vocation in a Post-Vocational Age,“ Word & World 4,2 (1984): 139. 


