SANTIFICAR EL TREBALL

.. Textos de la Sagrada Escriptura:
. "Creixeu, multipliqueu-vos, ompliu la terra i domineu-la" (Gen 1, 28).
. "El Senyor Déu va prendre l'home i el va posar al jardí de l'Edèn perquè el
conreés i el guardés" (Gen 2, 15).
. "L'home neix per treballar, com els ocells per volar" (Job 5, 7).
. "No oferiu res amb defecte, ja que no us seria acceptat" (Lev 22, 20).
. "¿No és aquest l'artesà, el fill de Maria?" (Mc 6, 4).
. "I estaven tan meravellats que deien: tot ho ha fet bé" (Mc 7, 37).
. "Tot el que feu, feu-ho de cor, com a fet per al Senyor i no pels homes, sabent
que rebreu del Senyor el premi de l'herència" (Col 3, 23-24).
. "Si algú no vol treballar, que no mengi" (2 Tes 3, 10).

. 1. Diu la Bíblia que l'home va ser creat "per treballar", i les aus per volar. Si
veure un ocell que no pot volar fa pena, un treballador que no treballa, també (o
un "aturat forçós" o "jubilat"). Treballar no és un càstig, ni una conseqüència del
pecat original. És una benedicció de Déu.
Només els éssers humans vam participar del poder "creador"
de Déu: podem "transformar" un terreny sec en un jardí, etc.

. 2. El treball forma part de la nostra personalitat, no és una cosa "externa" a
mi: sóc gandul o treballador; i quedo "reflectit" en les meves obres (això és un
Velázquez o un Picasso).L'expressió "em sento realitzat" (o "no em sento
realitzat"), és encertada: aquest treball em permet desenvolupar les meves
facultats. Estic satisfet, "em reconec" en això, es nota que ho he fet jo (encara
que no porti la meva signatura), reflecteix la meva "estil", la meva manera
"original" de fer les coses (manera de decorar el dormitori, etc.) .

. 3. La joventut d'esperit, la frescor interior, la il·lusió per viure, es manifesta en
la capacitat de proposar-se projectes a realitzar: a la inventiva
o "creativitat". Inventar una música, una cançó, una poesia, pintar
un quadre, és un plaer.
Qui no té ganes de treballar, i de treballar molt i bé, està "acabat", no té
res a fer, deixa passar el temps, no espera res ni va enlloc; es dedica a matar el
temps; cau en la rutina i l'avorriment.

. 4. La mandra és el setè pecat "capital". No ha existit cap sant mandrós. Si en
sentir parlar de santedat només penses en resar tens una idea "deformada" del
que és ser sant.
Ser sant és treballar molt i bé, amb esperit de servei, tenint cura dels
detalls, amb professionalitat (perfecció humana: no al nyap), atenent a cada
persona; i posar el prestigi professional al servei de Déu i dels altres.
Si reses molt i no treballes seriosament (suposat realment difícil: si ets un
gandul, segur que reses poc i malament), Déu no està content amb tu.
Jesucrist no era un "aficionat" de fuster, ni un barroer. Vivia del seu
treball. No de l'almoina. Era conegut pel seu treball. I tu? Com et tenen
"catalogat" els companys de treball?

. 5. El treball no és un "entreteniment". És el nostre lloc "natural" (no "sagrat") de
trobada amb Déu. La major part del dia la passem treballant i en el lloc de treball
(moltes hores), i aquí ens espera Déu.
La gent es fixa molt en els tres anys de vida pública de Jesús (miracles,
paràboles, doctrina). Però gairebé tota la vida (30 anys de 33) es la va passar
treballant: Ell, que havia de salvar la humanitat. Per a ser perfecte Déu i Home
perfecte, tot el que va fer ho va "divinitzar": el treball ha passat a ser un mitjà de
santificació.
El treball ens fa sants quan és ocasió de trobada amb Déu, quan el
convertim en Oració (tenim presència de Déu, l'oferim per intencions bones). És
un "autopista" per anar al Cel. Fes-ho tot per amor de Déu i amb molt d'amor de
Déu.

. 6. Vols que millori la teva vida com a cristià? Esforça't per ser millor
professional (treballa amb intensitat i amb perfecció): això exigeix moltes virtuts
(ordre, puntualitat, constància, fortalesa). Et "sorprendràs" del resultat.
El que és treballador té temps per a tot (estudi, Oració, ajudar). El
mandrós mai té temps per a res. Però evita la "professionalitis" (no puc resar
perquè tinc molta feina, no ajudo a casa perquè arribo tard).

. 7. Demana a Déu que et doni molts anys de vida, per poder fer molt bé. Que
et doni "il·lusió professional".
T'ajudarà a recordar-te de Déu durant el treball posar davant un crucifix, o
una estampa de la Mare de Déu, i oferir aquesta hora concreta per una intenció
precisa (el Papa, que un amic es confessi, la pau, els malalts, els difunts, els
aturats, els més necessitats).

.. Examen sobre treball i laboriositat:
. ¿Tens il·lusió professional, ganes de saber, de dominar un tema, o et limites
amb anar tirant?
. ¿Treballes molt i bé o tens fama de gandul i barroer?
. ¿Aprofites el temps a la feina, a casa, els caps de setmana?
. ¿Li ofereixes la teva feina a Déu pel Papa, els malalts, la pau?
. ¿Dediques massa estona a la televisió, jocs, música, xerrameca?
. ¿Tens prestigi professional o podrien dir-te resa menys i treballa millor?
. ¿Retardes les coses, les acabes bé, cuides els detalls?
. ¿Normalment se't veu ocupat o perdent el temps?
. ¿Et queixes per l'excés de treball?
. ¿Utilitzes el crucifix o alguna estampa de la Mare de Déu per viure la presència
de Déu durant el treball?
. ¿Ets capaç de treballar molta estona en silenci i sense interrupcions?

