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SANTIFICAR EL TREBALL

Recorda, doncs, que has rebut el signe espiritual, l’Esperit de saviesa i d’intel·ligència,
l’Esperit de consell i de força, l’Esperit de coneixement i de pietat, l’Esperit de sant
temor, i guarda el que has rebut. (Catecisme de l’Església Catòlica, 1.303)
.. Textos de la Sagrada Escriptura:
. “Sigueu fecunds i multipliqueu-vos, pobleu la terra i domineu-la” (Gen 1,
28).
. “Jahvè Déu prengué l'home i el posà en el jardí d’Edèn perquè el conreés i
el guardés” (Gen 2, 15).
. “Tot el que tingui una tara, no l’oferireu, perquè no us seria acceptat” (Lev
22, 20).
. “¿No és aquest el fuster, el fill de Maria?” (Mc 6, 4).
. “i es meravellaven fora mida, i deien: tot ho ha fer bé: fa que els sords hi
sentin i que parlin els qui no podien” (Mc 7, 37).
. “Qualsevol cosa que feu, acompliu-la de tot cor, com pel Senyor i no pels
homes, sabent que del Senyor revreu la recompensa de l’herència” (Col 3,
23-24).
. “Si algú no vol treballar, que no mengi” (2 Tes 3, 10).

– Uf... Treballar deu ser un càstig diví.
Doncs vas errat. Diu la Bíblia que l'home va ser creat “per a treballar”, i les aus per a
volar. Si veure un ocell que no pot volar dóna pena, un estudiant que no treballa,
també –o un home a l’atur–. Treballar no és un càstig, ni una conseqüència del pecat
original. És una benedicció de Déu.
Només els éssers humans podem participar del poder “creador” de Déu: podem
“transformar” un terreny sec en un jardí, un tros de marbre en una obra d’art, les
paraules en poesia...
– Vaja!... Així que encara n’hem de donar les gràcies
El treball forma part de la nostra personalitat, no és res “extern” a mi: em fa gandul
o treballador. En el meu treball hi quedo “reflectit”, fixa’t que quan veiem un
quadre d’un artista diem: “això és un Miró”. L'expressió “em sento realitzat” –o “no
em sento realitzat” –, és encertada perquè aquest treball em permet desenvolupar
les meves facultats. Estic satisfet, “em reconec” en això, es nota que ho he fet jo –
encara que no dugui la meva signatura–, reflecteix el meu “estil”, la meva manera
“original” de fer les coses –per exemple, la manera de decorar la teva habitació–.
– He de reconèixer que quan fas una cosa ben feta et sents satisfet...
La joventut d'esperit, la frescor interior, la il·lusió per viure, es manifesta en la
capacitat de proposar-se projectes a realitzar: en la inventiva o “creativitat”.
Inventar una música, una cançó, una poesia, pintar un quadre... És divertit.
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.
– En aquestes xerrades es parla del que hem de fer per ser sants... Aleshores, per
ser sant també he de treballar?
No ha existit cap sant en tota la història de l’Església, que hagi estat un gandul. Si
quan sents parlar de santedat el primer que penses és a resar... Tens una idea
“deformada” de la santedat.

Ser sant és treballar molt i bé, amb esperit de servei, tenint cura dels detalls, amb
professionalitat –amb perfecció humana: no fent nyaps aquí i allà–, atenent a cada
persona; i posar el prestigi professional al servei de Déu i dels altres.
Si resessis molt i no treballessis de debò –supòsit realment difícil, perquè si ets un
gandul, segur que reses poc i malament– Déu no està content amb tu.
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 en el lloc de treball i
aquí és on ens espera Déu.
El treball ens fa sants quan és ocasió de trobada amb Déu, quan ho convertim en
oració, quan tenim presència de Déu i l’oferim per intencions bones... És “un
autopista” per a anar al Cel.
– Tot això és molt interessant, però jo no recordo que Jesús ens digués que
havíem de treballar
La gent es fixa molt en els tres anys de vida pública de Jesús, els miracles, les
paràboles... Però gairebé tota la seva vida (30 anys de 33) els va passar treballant:
Ell, que havia de salvar a la humanitat! Per ser perfecte Déu i Home perfecte, tot el
que va fer “ho va divinitzar”: el treball ha passat a ser un mitjà de santificació.
Jesucrist no era un “afeccionat” de fuster, ni un manasses. Vivia del seu treball. Era
pobre però no un miserable. Era conegut pel seu treball. I a tu? Com et tenen
“catalogat” els companys de classe?
– Aleshores si procuro treballar bé, m’estic apropant de veritat cap a Déu?
Vols que millori la teva vida com a cristià? Esforça't per ser millor professional:
aprofita les classes i les hores d'estudi. Això exigeix moltes virtuts: ordre,
puntualitat, constància, fortalesa... Et “sorprendràs” del resultat.
El treballador té temps per a tot: per estudiar, per fer oració, per ajudar a casa. El
gandul, en canvi, mai té temps per a res. Però evita també la “profesionalitis”: no
puc resar perquè tinc molta feina; no ajudo a casa perquè tinc exàmens...
Demana a Déu que et doni molts anys de vida, per a poder fer molt bé. Que et doni
“il·lusió professional”.
T'ajudarà a enrecordar-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:
pel Papa, perquè un amic es confessi, per la pau en un país...
.. Examen sobre treball i laboriositat:
. Tens il·lusió professional, ganes de saber, de dominar un tema, o et limites
amb anar fent?
. Treballes molt i bé o tens fama de gandul i manargues?
. Aprofites el temps a classe, a les tardes, els caps de setmana?
. Li oferixes el teu treball a Déu pel Papa, pels malalts, per la pau...?
. Dediques massa estona a la tele, jocs, música, messenger...?
. Tens prestigi professional o podrien dir-te “resa menys i estudia més”?
. Retardes les coses, les acabes bé, tens cura dels 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 a viure la
presència de Déu durant el treball?
. Ets capaç d'estudiar molta estona en silenci i sense interrupcions?
. Fas els deures, prepares bé els exàmens?

