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Boży plan  
dla pracy
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ROZDZIAł 1

Model pracy

W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz 
wszystkie zastępy jej [stworzeń]. A gdy ukończył w dniu 
szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął 
dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. 
Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił 
go świętym; w tym bowiem dniu odpoczął po całej swej 
pracy, którą wykonał, stwarzając. […] Pan Bóg wziął 
zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby 
uprawiał go i doglądał.

(Rdz 2,1–3�15)

na początku była praca

W Biblii temat pracy pojawia się od samego początku – jest 
tak bardzo ważny i fundamentalny. Autor Księgi Rodzaju 
opisuje proces stwarzania świata przez Boga jako pracę20. 

20 Badacz Starego Testamentu Victor Hamilton pisze: „Działalność twórcza 
Boga jest opisywana dwukrotnie jako jego praca. Stary Testament ma dwa 
słowa określające »pracę«: melāʾ ḵá oraz ʿaḇō ḏá. Drugie słowo podkreśla 
duży wysiłek związany z niewykwalifikowaną pracą. Pierwszy – i ten uży-
wany tutaj – oznacza wykwalifikowaną siłę roboczą, pracę wykonywaną 
przez rzemieślnika lub rękodzielnika. Taka jest miara finezji i umiejętności 
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W rzeczywistości przedstawia wspaniały projekt wynalezie-
nia kosmosu w ciągu tygodnia trwającego siedem dni21, a po-
tem pokazuje nam ludzi pracujących w raju. Ten pogląd na 
pracę – związany z boskim uporządkowanym stworzeniem 
i ludzkim przeznaczeniem – jest wyjątkowy pośród wielkich 
religii i systemów wierzeń na świecie.

Księga Rodzaju jest oryginalna na tle starożytnych re-
lacji o stworzeniu. Wiele kultur miało swoje historie, które 
przedstawiały początek świata i ludzkiej historii jako wy-
nik walki między wrogimi sobie siłami kosmicznymi. 
W babilońskim eposie o stworzeniu świata Enuma elisz 
bóg Marduk pokonuje boginię Tiamat i wykuwa świat z jej 
szczątków. W tym i podobnych opisach widzialny wszech-
świat był niespokojną równowagą sił pozostających we 
wzajemnym napięciu22. Jednak w Biblii stworzenie nie jest 
wynikiem konfliktu, ponieważ Bóg nie ma rywali. W rze-
czywistości wszystkie moce oraz istoty nieba i ziemi są 
stworzone przez Niego i od Niego zależne23. Stworzenie nie 

zawodowych dzieła Bożego”. V.P. Hamilton, The Book of Genesis: Chapters 
1–17, Eerdmans, 1990, s. 142.

21 Według wielu fragmentów ze Starego Testamentu sześciodniowy tydzień ro-
boczy z dniem odpoczynku dla wszystkich, nawet służących i zwierząt gospo-
darczych, odróżniał Izrael od jego sąsiadów. W Egipcie nie było dnia przerwy 
w niekończącej się pracy przymusowej; prośby Mojżesza o czas na modlitwę 
spotkały się z pogardą; lecz Jahwe „wyprowadził ich stamtąd” i nakazał im ob-
chodzić dzień szabatu jako „dzień zatrzymania”, głosząc nie tylko ich zależność 
od Jahwe, ale także ich niezależność od wszystkich innych ludów i ich mocy”. 
J.I. Durham, Word Biblical Commentary: Exodus, Word, 2002, s. 290.

22 Dobra, krótka kompilacja starożytnych mitów o stworzeniu znajduje się w En-
cyclopedia Britannica Online pod adresem http://www.britannica.com/EBchec-
ked/topic/142144/creation-myth. 

23 Badacz biblijny Gerhard von Rad dowodził, że w przeciwieństwie do swoich 
sąsiadów Izrael nie może wyobrazić sobie żadnej boskiej mocy na równi z Pa-
nem. Gerhard von Rad, Wisdom in lsrael, SCM Press, 1970, s. 304.
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jest zatem następstwem bitwy, ale planem rzemieślnika. Bóg 
stworzył świat nie tak, jak wojownik wykopuje rów, ale jak 
artysta czyni arcydzieło.

Grecka relacja o stworzeniu zawiera koncepcję kolejno 
następujących „epok ludzkości”, poczynając od złotego wieku. 
W tym wieku ludzie i bogowie żyli na ziemi w harmonii. 
Z początku brzmi to trochę jak opowieść o rajskim ogrodzie, 
ale jedna różnica jest bardzo wymowna. Poeta Hezjod mówi 
nam, że ani ludzie, ani bogowie w złotym wieku nie musieli 
wykonywać żadnej pracy. W tym pierwotnym raju ziemia po 
prostu dostarczała obfitości jedzenia24. Księga Rodzaju przed-
stawia całkowicie odmienny obraz. Wielokrotnie pierwsze 
rozdziały tej księgi opisują Boga w „pracy” przy użyciu he-
brajskiego słowa mlkh, określającego zwykłą pracę ludzką. 
Jak ujął to jeden z uczonych, zupełnie „to zdumiewające, aby 
tak niezwykłe działanie Boże związane z tworzeniem nieba 
i ziemi było opisane w tak prosty sposób”25.

Na początku Bóg pracował. Praca nie była złem koniecz-
nym, które pojawiło się później, ani czymś stworzonym 
do wykonywania przez ludzi, ale istniała w nierozerwal-
nym połączeniu z samym wielkim Bogiem. Bóg pracował 
z czystej radości. Idea pracy nie mogła mieć wznioślejszej 
inauguracji.

24 Patrz: Prace i dni Hezjoda, wiersze 109–129. Wersję angielską można znaleźć 
online pod adresem Elpenor: Home of the Greek Word, http://www.ellopos.
net/elpenor/greek-texts/ancient-greece/hesiod/works-days.asp?pg=4. Pol-
ska wersja tekstu dostępna między innymi tutaj: https://web.archive.org/
web/20140306101651/https://kulturaantyczna.files.wordpress.com/2011/12/
hezjod-prace-i-dnie.pdf (dostęp: 11.05.2020 r.).

25 G.J. Wenham, Word Biblical Commentary, vol. 1, Rdz 1–15 (Word, 2002), s. 35. 
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formy Bożej pracy

Godne uwagi jest to, że w pierwszym rozdziale Księgi Ro-
dzaju Bóg nie tylko pracuje, ale czerpie z tego przyjemność. 

„I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo do-
bre […]. W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz 
wszystkie zastępy jej [stworzeń]” (Rdz 1,31; 2,1). Bóg uznaje 
to, co uczynił, za piękne. Odsuwa się i spogląda na „wszystko, 
co uczynił”, i mówi: „To jest dobre!”. Każda dobra i satysfak-
cjonująca praca sprawia, że pracownik widzi w niej siebie. 

„Harmonia i doskonałość ukończonych niebios i ziemi bar-
dziej adekwatnie wyrażają charakter ich stwórcy niż jakikol-
wiek z ich elementów”26.

W drugim rozdziale  Księgi Rodzaju widzimy, że Bóg pra-
cuje nie tylko po to, aby tworzyć, ale także, by troszczyć się 
o swoje stworzenie. To właśnie teologowie nazywają dziełem 

„opatrzności”. Bóg stwarza istoty ludzkie, a następnie pracuje 
jako ich Opiekun. Tworzy mężczyznę (Rdz 2,7), sadzi dla 
niego ogród i nawadnia go (Rdz 2,6.8) i kształtuje dla niego 
żonę (Rdz 2,21–22). Według Biblii Bóg kontynuuje tę pracę 
jako Opiekun, troszcząc się o świat, podlewając i uprawiając 
ziemię (Ps 104,10–22), dając pokarm wszystkiemu, co uczy-
nił, pomagając wszystkim, którzy cierpią, i troszcząc się o po-
trzeby każdej żywej istoty (Ps 145,14–16).

Wreszcie we wczesnych rozdziałach Księgi Rodzaju wi-
dzimy, że Bóg nie tylko pracuje, ale tworzy pracowników, 
którzy będą kontynuować Jego dzieło. W Księdze Rodzaju 
1,28 Bóg mówi ludziom, aby „napełnili ziemię i uczynili ją 
sobie poddaną”. Słowo „poddać, podporządkować” wskazuje, 

26 Ibid., s. 34.
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że chociaż wszystko, co Bóg uczynił, było dobre, to jednak 
w dużej mierze było nierozwinięte. Oznacza to, że Bóg złożył 
w stworzeniu głęboki, niewykorzystany potencjał kształto-
wania i rozwijania, który ludzie mieli wykorzystywać po-
przez swoją pracę27. W drugim rozdziale Księgi Rodzaju Bóg 
umieszcza człowieka w ogrodzie, aby „uprawiał go i doglą-
dał”. Implikacja jest taka, że chociaż Bóg pracuje dla nas jako 
Opiekun, my również pracujemy dla Niego; w rzeczy samej, 
działa On poprzez nas. W Psalmie 127,1 czytamy: „Jeżeli Pan 
domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wzno-
szą”. Słowa te wskazują na fakt, że Bóg buduje dom (opieku-
jąc się nami) rękami budowniczych. Jak argumentował Luter, 
Psalm 145 mówi, że Bóg karmi każdą żywą istotę, ale to musi 
oznaczać, że karmi nas pracą robotników i innych osób28.

dobro płynące z naszej pracy

Księga Rodzaju oferuje nam uderzającą prawdę – praca była 
częścią życia w raju. Pewien biblijny badacz podsumował to 
tak: „Jest całkowicie jasne, że dobry plan Boga zawsze obej-
mował ludzi pracujących, a dokładniej, żyjących w ciągłym 
cyklu pracy i odpoczynku”29. Ponownie kontrast z innymi 
religiami i kulturami nie mógł być ostrzejszy. Praca nie poja-
wiła się po złotym wieku, który był wolny od wszelkiej pracy. 
Była częścią doskonałego zamysłu Boga dla ludzkiego życia, 
ponieważ zostaliśmy stworzeni na obraz Boży, a częścią Jego 

27 Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale 4.

28 Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale 3.

29 Ben Witherington, Work: A Kingdom Perspective on Labour, Eerdmans, 2011, 
s. 2.
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chwały i szczęścia jest to, że On pracuje, działa, podobnie 
jak Syn Boży, który powiedział: „Ojciec mój działa aż do tej 
chwili i Ja działam [pracuję]” (J 5,17).

Fakt, że Bóg umieścił pracę w raju, jest dla nas zaska-
kujący, ponieważ prawie zawsze myślimy o pracy jako złu 
koniecznym, a nawet karze. Jednak praca nie pojawiła się do-
piero po upadku Adama jako część zepsucia i przekleństwa; 
jest ona wyraźnie częścią błogosławieństwa ogrodu Bożego. 
Praca jest tak samo podstawową potrzebą człowieka jak je-
dzenie, piękno, odpoczynek, przyjaźń, modlitwa i seksual-
ność; to nie jest tylko lekarstwo, ale pożywienie dla naszej 
duszy. Bez wykonywania sensownej pracy mamy poczucie 
znacznej wewnętrznej straty i pustki. Ludzie, którzy są wy-
łączeni z pracy z powodów fizycznych lub innych, szybko 
odkrywają, jak bardzo jej potrzebują, aby rozwijać się emo-
cjonalnie, fizycznie i duchowo.

Nasi przyjaciele Jay i Barbara Belding, przedsiębiorcy 
z przedmieść Filadelfii, rozpoznali tę potrzebę nawet wśród 
niepełnosprawnych. Pracując jako nauczyciel kształcenia 
specjalnego, Jay był zaniepokojony perspektywami zawo-
dowymi swoich uczniów po ukończeniu przez nich szkoły. 
Tradycyjne programy szkolenia zawodowego i zatrudnienia 
często zawierały niewystarczającą ilość przewidzianej do wy-
konania pracy, dlatego przestoje były długie, a płace niskie. 
W 1977 roku Jay i Barbara założyli Associated Production 
Services, przedsiębiorstwo zapewniające wysokiej jakości 
szkolenia i zatrudnienie „dla tej części społeczeństwa”. Dzi-
siaj firma szkoli 480 osób do pracy w czterech zakładach do 
wykonywania usług związanych ze składaniem i pakowaniem 
towarów konsumpcyjnych dla takich firm, jak Ricola, Star-
bucks i Crayola. Jay koncentruje się na dostarczaniu narzędzi 
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i systemów, które zapewniają jakość i zwiększają wydajność, 
co pomaga budować kulturę sukcesu dla firmy i osób, któ-
rym służą. Małżeństwo Beldingów jest wdzięczne za to, że 
znalazło praktyczny i zrównoważony sposób na zaspokojenie 
wewnętrznej potrzeby ludzi, aby być produktywnymi, czuć 
się potrzebnymi i być w stanie samodzielnie się utrzymać. Ich 
pracownicy mogą w pełni zaspokoić ważną potrzebę swojej 
natury jako pracownicy i twórcy.

Praca jest tak fundamentalna dla naszej natury, że jest to 
jedna z niewielu rzeczy, które możemy przyjmować w znacz-
nych dawkach bez szkody. Biblia nie mówi, że powinniśmy 
pracować jednego dnia, a odpoczywać sześć, ani że praca 
i odpoczynek powinny być zrównoważone – ale kieruje nas 
ku odwrotnej proporcji, choć wypoczynek i przyjemność to 
wspaniałe dobra. Jeśli zapytasz ludzi w domach opieki lub 
szpitalach, jak sobie radzą, często usłyszysz, że cierpią głów-
nie dlatego, że nie mają nic do robienia. Czują, że mają za 
dużo wolnego czasu i za mało pracy. Utrata pracy jest głę-
boko niepokojąca, ponieważ zostaliśmy do niej stworzeni. 
I to nadaje głębsze i znacznie bardziej pozytywne znaczenie 
powszechnemu powiedzeniu, że ludzie pracują, aby prze-
trwać. Według Biblii nie potrzebujemy pieniędzy, aby prze-
żyć; potrzebujemy pracy, aby przetrwać i żyć w pełni jako 
ludzie.

Przyczyny tego zostaną szerzej omówione w późniejszych 
rozdziałach, ale obejmują one następujące twierdzenia: Praca 
jest jednym ze sposobów, w jaki stajemy się przydatni dla 
innych, zamiast żyć tylko dla siebie. Praca jest także jednym 
ze sposobów, w jaki odkrywamy, kim jesteśmy, ponieważ 
to dzięki niej rozumiemy nasze wyjątkowe zdolności i dary, 



50

WIAR A W DZIAł AnIU   CZĘŚĆ PIERWSZA

główny element naszej tożsamości30. Z tego powodu autorka 
Dorothy Sayers mogła napisać: „Jakie jest chrześcijańskie ro-
zumienie pracy? […] [Chodzi o to], że praca nie jest przede 
wszystkim czymś, co się wykonuje, aby żyć, ale czymś, po co 
się żyje. Jest to, lub powinno być, pełne wyrażenie zdolności 
pracownika […] sposób, w jaki ofiarowuje się Bogu”31.

Jeśli ujrzymy pracę jako zapisaną w naszym DNA, czyli 
stanowiącą jeden z najistotniejszych elementów naszej tożsa-
mości, uzyskamy pełniejsze zrozumienie wyjątkowej chrze-
ścijańskiej wolności. Współcześni ludzie lubią postrzegać 
wolność jako całkowity brak jakichkolwiek ograniczeń. Ale 
pomyśl o rybie. Ponieważ wchłania tlen z wody, a nie z po-
wietrza, jest wolna tylko wtedy, gdy jest ograniczona do wody. 
Jeśli ryba zostanie „uwolniona” z rzeki i położona na trawie 
w celu jej poznania, jej swoboda poruszania się, a wkrótce 
nawet szansa przeżycia, zostaje mocno ograniczona. Ryba nie 
jest bardziej wolna, ale mniej wolna, jeśli nie może funkcjo-
nować w zgodzie z rzeczywistością swojej natury. To samo 
dotyczy samolotów i ptaków. Jeśli naruszą prawa aerodyna-
miczne, uderzą w ziemię, jednak jeśli poddadzą się prawu, 
wzniosą się i będą szybować. Tak jest również w wielu dzie-
dzinach życia: Wolność to nie tyle brak ograniczeń, co zna-
lezienie odpowiednich, które pasują do realiów naszej natury 
i świata32.

30 Lester DeKoster, Work: The Meaning of Your Life, Grand Rapids, MI: Christian’s 
Library Press, 1982, s. 17.

31 Dorothy Sayers, Why Work?, w: Creed or Chaos?, Harcourt Brace, 1949, s. 53 – 
tłum. wł.

32 Więcej informacji na temat tej koncepcji można znaleźć w rozdziale Chrześci-
jaństwo jest kaftanem bezpieczeństwa książki Timothy’ego Kellera: Bóg. Czy są 
powody, by wierzyć? Wiara w epoce sceptycyzmu, Friendly Books, 2010.
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Tak więc przykazania Boże w Biblii są środkiem wyzwo-
lenia, ponieważ przez nie Bóg wzywa nas, abyśmy byli tymi, 
kogo On przeznaczył do istnienia. Samochody działają do-
brze, gdy postępujesz zgodnie z instrukcją ich obsługi i sza-
nujesz projekt, według którego zostały wykonane. Jeśli nie 
zmienisz oleju, nikt cię nie ukarze ani nie wsadzi do więzie-
nia; twój samochód po prostu się zepsuje, ponieważ naruszy-
łeś jego naturę. Dotkną cię naturalne konsekwencje. W ten 
sam sposób ludzkie życie działa właściwie tylko wtedy, gdy 
jest prowadzone zgodnie z „instrukcją obsługi”, przykaza-
niami Boga. Jeśli okażesz nieposłuszeństwo przykazaniom, 
nie tylko zasmucisz i zhańbisz Boga, ale zadziałasz przeciwko 
własnej naturze, przeciwko temu, jak Bóg cię stworzył. Kiedy 
Bóg przemawia do nieposłusznego Izraela w czterdziestym 
ósmym rozdziale Księgi Izajasza, mówi: „Ja jestem Pan, twój 
Bóg, pouczający cię o tym, co pożyteczne, kierujący tobą na 
drodze, którą kroczysz. O gdybyś zważał na me przykazania, 
stałby się pokój twój jak rzeka, a sprawiedliwość twoja jak 
morskie fale” (Iz 48,17–18).

Tak samo jest z pracą, która (w rytmie z odpoczynkiem) 
jest jednym z Dziesięciu Przykazań. „Sześć dni będziesz się 
trudził i wykonywał wszystkie swoje zajęcia” (Wj 20,9). Na 
początku Bóg stworzył nas do pracy, a teraz wzywa i jedno-
znacznie kieruje, abyśmy żyli w zgodzie z tym, jak nas zapro-
jektował. To nie jest uciążliwe polecenie – a zaproszenie do 
wolności…

Granice każdej pracy

Niemniej musimy w pełni docenić fakt, że sam Bóg odpo-
czął po pracy (Rdz 2,2). Wiele osób popełnia błąd, myśląc, 
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że praca jest przekleństwem i że coś innego (czas wolny, ro-
dzina, a nawet „duchowe” zajęcia) jest jedynym sposobem na 
znalezienie jakiegokolwiek sensu w życiu. Biblia, jak widzie-
liśmy i zobaczymy dalej, obnaża kłamstwo tej koncepcji. Ale 
powstrzymuje nas także od popełnienia odwrotnego błędu, 
mianowicie twierdzenia, że praca jest jedyną ważną działal-
nością człowieka, a odpoczynek złem koniecznym – czymś, 
co robimy ściśle po to, aby „naładować baterie”, abyśmy mo-
gli kontynuować pracę. Nie mogło to być prawdą w przy-
padku Boga. Nie potrzebował przywrócenia sił – a jednak 
odpoczął siódmego dnia (Rdz 2,1–3). To musi oznaczać, że 
odpoczynek i działania, które podejmujesz podczas odpo-
czynku, są dobre i życiodajne same w sobie. To dowód na to, 
że życie to coś więcej niż praca. Bez pracy twoje życie będzie 
niepełne, ale nie możesz powiedzieć, że praca „nadaje” sens 
twojemu życiu. Jeśli czynisz jakieś działanie celem samym 
w sobie – nawet jeśli praca ta jest posługą kościelną – two-
rzysz bożka, który rywalizuje z Bogiem. Relacja z Bogiem jest 
najważniejszym fundamentem twojego życia i to ona sprawia, 
że wszystkie inne elementy – praca, przyjaźnie i rodzina, czas 
wolny i przyjemność – nie stają się tak ważne, że aż uzależ-
niające i zaburzone.

Josef Pieper, niemiecki filozof katolicki, napisał słynną 
książkę zatytułowaną Czas wolny: podstawa kultury, w której 
ostrzega przed „pracą ze względu na pracę”33. Twierdzi on, że 
wolny czas nie jest zwykłym brakiem pracy, ale postawą umy-
słu lub duszy, w której jesteś w stanie kontemplować i cieszyć 
się rzeczami takimi, jakie są same w sobie, bez względu na ich 

33 Josef Pieper, Czas wolny: Podstawa kultury, St. Augustine’s Press, 1998, 4–5; tłu-
maczenie tytułu własne z języka angielskiego. Oryginał: Muße und Kult, 1948.
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wartość lub doraźną użyteczność. Umysł mający obsesję na 
punkcie pracy – podobnie jak kultura zachodnia – ma ten-
dencję do patrzenia na wszystko pod kątem wydajności, war-
tości i szybkości. Ale musi też istnieć możliwość cieszenia się 
najprostszymi i zwykłymi aspektami życia, nawet tymi, które 
nie są ściśle użyteczne, ale po prostu przyjemne. Co zaska-
kujące, nawet słynny z ponurości reformator Jan Kalwin się 
z tym zgadza. W swoim omówieniu życia chrześcijańskiego 
przestrzega przed cenieniem rzeczy tylko za ich użyteczność: 

Czy Bóg stworzył jedzenie tylko po to, aby zaspokoić 
tę konieczną potrzebę [odżywiania], czy też nie dla 
rozkoszy i dobrego samopoczucia? Również celem 
ubrań, oprócz konieczności [ochrony], było piękno 
i przyzwoitość. W trawie, drzewach i owocach, poza 
ich różnorodnymi zastosowaniami, istnieje piękno wy-
glądu i przyjemny zapach… Czy, mówiąc w skrócie, nie 
sprawił, że wiele rzeczy jest dla nas atrakcyjnych, a nie 
tylko użytecznych w zaspokojeniu potrzeb?34

Innymi słowy, musimy spojrzeć na wszystko i powiedzieć 
coś takiego:

Wszystkie rzeczy jasne i piękne; 
wszystkie stworzenia wielkie i małe

Wszystkie rzeczy mądre i cudowne – 
Pan Bóg stworzył je wszystkie35.

34 Jan Kalwin, Institutes of the Christian Religion, red. John T. McNeill, tłum. Ford 
Lewis Battles, Westminster Press, 1960, III.10.2, s. 720–721.

35 Hymn anglikański Williama Henry’ego Monka All Things Bright and Beautiful – 
tłum. wł.
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O ile nie będziemy regularnie przerywać pracy i poświę-
cać czasu na uwielbianie Boga (które Pieper uważa za jedną 
z najważniejszych czynności w „czasie wolnym”) oraz po pro-
stu kontemplować świat i cieszyć się nim – w tym owocem 
naszej pracy – nie możemy naprawdę doświadczyć poczucia 
sensu w życiu. Pieper pisze:

Czas wolny jest warunkiem rozważania natury rze-
czy w duchu świętowania […]. Czas wolny karmi się 
afirmacją. To nie to samo, co brak aktywności […]. 
Przypomina on raczej spokój rozmowy kochanków, 
który karmiony jest ich jednością […]. I jak napisano 
w Piśmie Świętym, Bóg zobaczył, gdy „odpoczął od 
wszystkich dzieł, które uczynił”, że wszystko było dobre, 
bardzo dobre (Rdz 1,31), tak więc odpoczynek czło-
wieka zawiera w swej naturze celebrujący, aprobujący, 
uporczywy wzrok wewnętrznego spojrzenia na rzeczy-
wistość stworzenia36.

Krótko mówiąc, praca – i to w dużej ilości – jest nie-
zbędnym elementem ludzkiego życia, które jest sensowne 
i znaczące. Jest to najwyższy dar od Boga i jedna z głównych 
rzeczy, które nadają naszemu życiu sens. Ale musi odgry-
wać właściwą rolę, podporządkowaną Bogu. Musi regularnie 
ustępować nie tylko przestojom w pracy w celu regeneracji 
ciała, ale także radosnemu przyjęciu świata i zwykłości życia.

To może nam się wydawać oczywiste. Mówimy: „Oczy-
wiście praca jest ważna i oczywiście nie jest jedyną rzeczą 
w życiu”. Ale ważne jest, aby dobrze zrozumieć te prawdy. 

36 Pieper, Czas wolny..., s. 33 – tłum. wł.
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W upadłym świecie praca jest frustrująca i wyczerpująca; 
więc naturalnie można dojść do wniosku, że pracy należy 
unikać lub po prostu ją znosić. A ponieważ nasze nieupo-
rządkowane serca pragną afirmacji i potwierdzenia, równie 
kuszące jest skierowanie się w przeciwnym kierunku – sku-
pienie życia wyłącznie na osiągnięciach kariery i na niewielu 
rzeczach ponad to. W rzeczywistości nawet przepracowanie 
jest często ponurą próbą nadania pracy całej jej wartości już 
na wczesnym etapie, aby móc pozostawić to staranie niejako 
za sobą. Takie podejście sprawia, że praca staje się jeszcze bar- 
dziej ogłupiająca i niezadowalająca.

Kiedy myślisz: „Nienawidzę pracy!”, powinnieneś pamię-
tać, że pomimo iż praca może być szczególnie odczuwalnym 
przypomnieniem (a nawet wzmocnieniem) przekleństwa 
grzechu, sama w sobie nie jest przekleństwem. Zostaliśmy 
do niej stworzeni. Lecz kiedy czujemy, że nasze życie jest 
całkowicie pochłonięte pracą, pamiętajmy, że musimy rów-
nież szanować jej granice. Nie ma lepszego punktu wyjścia 
do sensownego życia zawodowego niż dobre zrozumienie 
zrównoważonej teologii pracy.


