El treball ,vocació integral de l’home
Regla 16
Considerin el treball com un do i com una participació en la creació,
en la redempció
i en el servei
de la comunitat humana

Estem en aquet món per lloar i estimar a Déu i també als germans i la feina que tenim
aquí ens ha de servir per aquet propòsit, Déu ens dóna uns dons a cada un per
contribuir en la seva obra, el tenir una ocupació també ens serveix per:
No caure en la vagància, que es mala companya i ens pot arrastrar als vicis, per
tant, porta males conseqüències, ja que no es pot viure sense treballar honradament.
Fer servir en el treball els dons que ens a donat Déu per honrar-lo i per ajudar al
nostre proïsme. Al treballar també participem en la creació amb les possibilitats del
nostre ofici. Cadascú formem part d’un tot, que és la creació de Déu.
Totes les feines son iguals d’importants i hem de respectar i valorar totes les feines ,i
fer la que ens ha estat concedida amb alegria , dignitat i voluntat de servei als altres.
Aquesta actitud davant la feina ens l’ ensenya Sant Francesc i Jesús , sempre es
posaven al servei dels germans i cap feina era massa pesada.
Però també és important no caure en la temptació de guardar tresors a la terra ,els
tresors els hem de guardar on es el Pare, hem de treballar pel que necessitem ,per
guanyar el pa de cada dia i no capficar-nos només en aconseguir coses materials que
no ens donen la felicitat ni ens acosten a Déu. Hem de fer sevir el treball per treballar
l’esperit i fer-nos més grans interiorment.
Hem de tenir una cura especial per la gent que vol treballar i per motius diversos no
pot . Avui en dia en la societat que vivim passa massa sovint i hem de pregar per ells.
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El que no treballi, que no mengi
Tots sabeu què heu de fer per a imitar el nostre exemple. Entre vosaltres no vivíem
desvagats ni demanàvem que ens alimentéssiu de franc, sinó que amb penes i
fatigues treballàvem nit i dia per no ser una càrrega a ningú. I no perquè no
tinguéssim dret a ser mantinguts, sinó perquè volíem donar-vos un exemple a
imitar. De fet, quan érem entre vosaltres us repetíem aquesta norma: «Qui no vulgui
treballar, que no mengi.» És que sentim a dir que alguns de vosaltres viuen desvagats,
sense treballar i ficant-se on no els demanen. A tots aquests, els manem i els
recomanem en nom de Jesucrist, el Senyor, que treballin en pau per guanyar-se el pa
que mengen.
(2a Tesalonic. 3, 7-12)

A casa de Marta i Maria
Tot fent camí va entrar en un
poblet, i una dona que es deia
Marta el va allotjar a casa
seva.
Aquesta tenia una germana
que es deia Maria, i s'estava
asseguda als peus del Senyor
escoltant les seves paraules.
Marta, en canvi, anava
atrafegada preparant moltes
coses per al servei, i es va
presentar i digué: "Senyor, ¿no
et fa res que la meva germana
m'hagi deixat sola a servir?
Digues-li que vingui a ajudarme."
Però el Senyor li va dir: "Marta, Marta, et neguiteges i t'inquietes per moltes coses, i
només una de sola és necessària. Maria ha escollit la millor part, i aquesta no li
prendran pas."
Lluc 10,38-42

REGLA PARA LOS EREMITORIOS

Aquellos que quieran vivir la vida religiosa en eremitorios, sean tres hermanos
o ,a lo mas ,quatro; dos de ellos sean madres y tengan dos hijos o ,al menos
uno.
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Los dos que son madres hagan la vida de Marta ,y los dos hijos hagan la vida de
Maria.Y tengan un cercado, y en él tenga cada uno su celdita, en la que ore y duerma.
Pero los hijos hagan de vez en cuandoel oficio de madres, alternándose según los
tiempos que les pareciere establecer; y esfuércense en observar solícitamente y con
esmero todo lo dicho anteriormente.
(Escrits de Sant Francesc,regla del eremitori 1-2-10)

Part del testament de Sant Francesc
14

I després que el Senyor em donà germans, ningú no em mostrava què havia de fer,
ans el mateix Altíssim em va revelar que havia de viure segons la forma del sant
Evangeli. 15 I jo amb poques paraules i simplement ho vaig fer escriure i el senyor
Papa m'ho confirmà. 16 I aquells que venien a rebre la vida1 donaven als pobres tot el
que podien tenir i estaven contents amb una túnica, apedaçada de dins i de fora, amb
la corda i els calçons. 17 I no volíem tenir mes 18 Els clergues dèiem l'ofici segons els
altres clergues i els laics deien el parenostre i ben volenterosament romaníem en les
esglésies. 19 I érem illetrats i súbdits de tothom. 20 I jo treballava amb les meves mans, i
vull treballar, i vull fermament que els altres frares treballin en una feina que s'adigui a
l'honestedat. 21 I els qui no en saben, que n'aprenguin, no pas per la cupiditat de rebre
el preu del treball, ans pel bon exemple i per rebutjar l'ociositat. 22 I quan no se'ns doni
el preu del treball, recorreguem a la taula del Senyor, demanant almoina de porta en
porta.
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El Senyor em revelà que diguéssim la salutació: Que el Senyor et doni la pau.
( Escrits de Sant Francesc. Testament 14-23)

Cap. VII: Del modo de servir y trabajar
Todos los hermanos, en cualquier lugar en que se
encuentren en casa de otros para servir o trabajar, no
sean mayordomos ni cancilleres, ni estén al frente de
las casas en que sirven; ni acepten ningún oficio que
engendre escándalo o cause detrimento a su alma (cf.
Mc 8,16); sino que sean menores y súbditos de todos
los que están en la misma casa.
Y los hermanos que saben trabajar, trabajen y ejerzan
el mismo oficio que conocen, si no es contrario a la
salud del alma y puede realizarse con decoro. Pues
dice el profeta: Comerás del fruto de tu trabajo; eres
feliz y te irá bien (Sal 127,2 - R); y el apóstol: El
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que no quiere trabajar, no coma (cf. 2 Tes 3,10); y: Cada uno permanezca en el arte y
oficio en que fue llamado (cf. 1 Cor 7,24). Y por el trabajo podrán recibir todas las
cosas necesarias, excepto dinero. Y cuando sea necesario, vayan por limosna como los
otros pobres.Y séales permitido tener las herramientas e instrumentos convenientes
para sus oficios.Todos los hermanos aplíquense a sudar en las buenas obras, porque
está escrito: Haz siempre algo bueno, para que el diablo te encuentre ocupado. Y de
nuevo: La ociosidad es enemiga del alma. Por eso, los siervos de Dios deben
perseverar siempre en la oración o en alguna obra buena.Guárdense los hermanos,
dondequiera que estén, en eremitorios o en otros lugares, de apropiarse ningún lugar
ni de defenderlo contra nadie. Y cualquiera que venga a ellos, amigo o adversario,
ladrón o bandolero, sea recibido benignamente. Y dondequiera que estén los hermanos
y en cualquier lugar en que se encuentren, deben volver a verse espiritual y
caritativamente y honrarse unos a otros sin murmuración (1 Pe 4,9). Y guárdense de
manifestarse externamente tristes e hipócritas sombríos; manifiéstense, por el
contrario, gozosos en el Señor (cf. Fil 4,4), y alegres y convenientemente amables.
( Regla no bulada)
.

QÜESTIONARI:
- Fas servir la teva feina,per lloar a Deu ,per ajudar a fer la seva obra?
- I per ajudar al proïsme?

Senyor,
Ensenya’ns a treballar bé, amb il·lusió,
amb ganes, amb entusiasme.
Ensenya’ns a treballar pensant en ens
altres,
com Tu, que vas crear-ho tot pensant en
nosaltres.
I ensenya’ns a alegrar-nos de cor
per tota la feina ben feta!

4

