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األول
اليوم ّ

العمل طريق للقداسة
تأ ّمالت :خواطر القديس خوسيماريا اسكريفا
و نحن هنا لنتذ ّكر مثال يسوع ،الذي و لمدة ثالثين سنة في النّاصرة ،لم يتوقّف
يوماً عن العمل ،وعن ممارسة مهنة أرضيّة بين يد ّ
ي يسوع ،العمل هوعمل
مهن ّي يشبه األعمال المهنيّة التّي يقوم بها الماليين من الرجال في العالم ،و
لكنّه معه يصبح عمالا إلهيّاّ ،عمالً تعويضياً وسيلة للخالص (المحادثات مع
المونسنيور خوسيماريا اسكريفا ،رقم .)55
حيث هم إخوتكم الناس ،أوالدي ،حيث هم طموحاتكم ،و حيث هو عملكم
اليوم ّي الخاص بكم ،حيث هو حبكم ،هناك هو مكا لقائكم اليوم ّي مع المسيح
في خضم أكثر األمور المادية على األرض هناك يجب علينا تقديس أنفسنا ،في
خدمة هللا وجميع الناس يدعوكم هللا لخد امته في و من خالل األعمال المدنيّة
،المادية ،والحياة العلمانيّة البشرية  :و أنت في المختبرأو في غرفة العمليات
في مستشفى أو في ثكنات ،أو في الجامعة ،أو في مصنع،أو في ورشة عمل،
في الحقول ،في المنزل العائلي وفي خض ّم العمل اليوم ّي (عظة :المحبة
عاطفي العالم)
للعثور على عمل

من أجل أ يساعدني هللا ربنا في العثور على عمل ويرزقني وظيفة الئقة
وكريمة ومستقرة ،حتّى أفهم أ ّ عملي المهن ّي هو خدمة لآلخرين حيث
ينتظرني هللا اآلب في ك ّل وقت ويطلب منّي القيام بعملي على مثال يسوع
عندما كا يعمل نجارا في الناصرة
للقيام بالعمل كما يجب

من أجل أ يساعدني هللا ربنا على فهم أ عملي المهني هو خدمة لآلخرين،
حيث ينتظر منّي في ك ّل وقت ،و يطلب منّي ،في جميع الظروف ،أ أقوم
بعملي على مثال يسوع عندما كا يعمل نجارا في الناصرة.
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اليوم الثّاني

العمل محبّةً باهلل
تأ ّمالت :خواطر القديس خوسيماريا اسكريفا
 إ ّ كرامة العمل تتأسّس على الحبّ أكبر امتياز ينعم به اإلنسا هوإمكانيّة أ يحبّ فيجتاز ال ّزائل والعابر (ع ْن اد اما يامر ال امسيحْ  ،رقم )84
 افعلوا ك ّل شيء عن حبّ  ،و هكذا ،ال يعود هناك أمور صغيرة  :بلك ّل شيء كبير -إ ّ الثّبات في األمور الصّغيرة  ،بدافع الحبّ  ،بطولة (
طّريق ،رقم )418
 أنا أص ّر :هو في بساطة عملك العادي  ،في التفاصيل الروتينيّة اليوميّةعليك اكتشاف ما هو مخفي عن أعين الكثيرين ،ال ّس ّر الذي يعطي عظمة
وتجديد :هو الحبّ (المحراث ،رقم )844
للعثور على عمل

من أجل أ يعطيني هللا نعمة للعثور على وظيفة بسرعة لطمأنة عائلتي،
ليساعدني على فهم أ ّ قيمة كل عمل شريف هو بالحبّ الذي نضعه للقيام به :
محبةً باهلل الذي نقدمه له ،و من ث ّم محبّةً بالقريب الذي من خالل عملنا نريد أ
نخدمه
للقيام بالعمل كما يجب

من أجل أ يساعدني هللا على الفهم أ ّ قيمة كل عمل شريف هو بالحبّ الذي
نضعه للقيام به  :أ ّوال محبةً باهلل الذي نقدمه له ،و من ث ّم محبّةً بالقريب الذي
من خالل عملنا نريد أ نخدمه
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اليوم الثّالث

العمل بنظام و مثابرة
 تأ ّمالت :خواطر القديس خوسيماريا اسكريفا كم م ّدة عبورنا على األرض قصيرة هي إ ّ هذه الكلمات تدوي فيأعماق ك ّل قلب مسيح ّي ،مخلص مع نفسه،كتأنيب لقلّة عطائه ،وكدعوة
ملحّة إلى الوالء إنّه حقًّا قصير ،الوقت المعطى لنا لنحبّ ونعطي
ّ
نبذره ،وال أ نرمي بطريقة غير
ونصلح فليس من العدل إذاً أ
مسؤولة ،هذا الكنـز ،من النّافذة  :ال يسعنا أ ندع هذه الحقبة من ال ّزمن،
الّتي يوكلها هللا لك ّل منّا ،تعبر س ًدى (أحباء هللا رقم )84
 عندما تتّبع نظاماً ،سيتضاعف وقتك ،وبالتالي ،ستستطيع تحقيق مجدأعظم هلل إذ تعمل وقتاً أطول في خدمته ( طّريق رقم )48
للعثور على عمل

من أجل و بمعونة الق ّديسة مريم العذراء ،أ أجد عمل مستق ّر ،يناسبني ،ولكي
عندما أعمل أعلم كيف أستفيد من الوقت كما لو كا كنز وأ أحاول أ أعمل
بنظام ،و دقّة  ،وج ّدية  ،دو أخطاء أو تأخير ،حتى أصل الى تنظيم وقتي
للتوفيق بين حياتي ال ّروحيّة وحياتي العائليّة والمهنيّة وعالقاتي االجتماعية
للقيام بالعمل كما يجب

من أجل و بمعونة الق ّديسة مريم العذراء،أ أعلم كيف أستفيد من الوقت كما
لو كا كنز وأ أحاول أ أعمل بنظام ،و دقّة  ،وج ّدية  ،دو أخطاء أو
تأخير ،حتى أصل الى تنظيم وقتي للتوفيق بين حياتي الرّوحيّة وحياتي العائليّة
والمهنيّة وعالقاتي االجتماعية
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اليوم الرّ ابع

عمل مت ّمم كما يجب
 تأ ّمالت :خواطر القديس خوسيماريا اسكريفاإنّا ال نستطيع أ نق ّدم للرّبّ شيئًا ،وضمن إمكاننا البشريّ ،ال يكو كامالً ،بال
عيب ،متا ّم ًما كما يجب ،حتّى في تفاصيله ال ّدقيقة فربّنا ال يقبل عمالً غير
1
متقن "ال تقرِّبوا ما به عيب ،ينبّهنا الكتاب المق ّدس ،فإنّه ال يرضى به عنكم "
لهذا السّبب ،فعمل ك ّل واحد منّا ،هذا العمل الّذي يشغل أيامنا وطاقاتنا ،يجب
أ يكو الئقًا بالخالق ،عمل هللا وهلل ،وبكلمة ،عمال ال غبار عليه (أحباء هللا
رقم )55
علينا قبل ك ّل شيء أ نحبّ الذبيحة المق ّدسة ،الّتي يجب أ تكو محور
نـهارنا وإذا ما عشنا الق ّداس اإللـهي بطريقة مميّزة ،نتابع فيما بعد ،وخالل ما
تبقّى من النّهار ،التّفكير بالربّ  ،لئالّ نبتعد عنه  ،فنعمل مثلما كا يعمل،
ونحبّ كما كا يحبّ  ،ونتعلّم هكذا أ نشكر الربّ على إظهار لطفه بأسلوب
آخر :فهو لم يشأ أ يحصر حضوره في لحظات تضحية المذبح وحسب ،إنّما
أراد البقاء في القربانة المق ّدسة ،محفوظة في بيت القربا (عندما يم ّر المسيح
رقم )158
للعثور على عمل

من أجل و بمعونة سيدتنا العذراء ،أ أستطيع الخروج من حالة البطالة و
حتّى يساعدني هللا على أ أبذل قصارى جهدي بعملي ،و أ أقوم به على أت ّم
وجه  ،دو االندفاع ،مقتنعا بأ ّ العمل الذي نقوم به دو محبّة ال يمكن أ
يكو عمال مق ّدس
للقيام بالعمل كما يجب

من أجل أ يساعدني هللا على أ أبذل قصارى جهدي بعملي الجديد ،و أ
أقوم به على أت ّم وجه  ،دو االندفاع ،مقتنعا بأ ّ العمل الذي نقوم به بطريقة

سيّئة ال يمكن أ يكو عمال مق ّدس ألنّه ينقصه الحبّ الذي هو شرط أساسي
للقيام بأي نشاط بشري لتستطيع إرضاء هللا
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اليوم الخامس

ك ّل األعمال ال ّشريفة هي شهادة لكرامة اإلنسا
 تأ ّمالت :خواطر القديس خوسيماريا اسكريفالقد حا الوقت ،لنا نحن المسيحيّين ،أل ننادي عاليًا بأ ّ العمل هو هبة
من هللا ،وليس مقبوالً أ يق َّس ام البشر إلى فئات ع ّدة ،بحسب العمل الّذي
يحقّقونه ،معتبرين بعض المه ّمات أكثر نبالً من غيرها فالعمل -ك ّل
عمل -هو شهادة لكرامة اإلنسا وسلطانه على الخليقة إنّه مناسبة
إلكتمال ال ّشخصيّة ّ
الذاتيّة (عندما يم ّر المسيح رقم )84
أمام هللا ،ال يوجد وظيفة هي في ح ّد ذاتها كبيرة أو صغيرة ك ّل عمل
يكتسب قيمته من الحبّ الذي نضعه لتحقيقه ( محراث رقم )844
للعثور على عمل

من أجل أ يعطيني هللا فرح العمل ،في وظيفة حيث يمكنني أ أكو
مفيد وأوظّف جميع قدراتي بحيث إذا لم يكن هذا العمل على مستوى
مؤهالتي وتطلعاتي  ،أ ال أحتقره ،طالما لم أستطع العثورعلى عمل
مالئماً لي ،ولكن أ أقوم به بمسؤولية على مثال يسوع الذي كا يعمل
في كنجار في الناصرة
للقيام بالعمل كما يجب

حتّى إذا ما كا عملي الحالي أق ّل من توقّعاتي و تطلّعاتي  ،ليساعدني هللا حتّى
ال أحتقره طالما لم يتوفّر لي عمل أكثر مالءمة ،ولكن أ أقوم به بكامل
المسؤوليّة ،واضعةً إياه بمستوى العمل الذي كا يقوم به يسوع كنجار في
الناصرة.
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اليوم السّادس

اعملوا بصحبة هللا و بنيّة صافية
 تأ ّمالت :خواطر القديس خوسيماريا اسكريفا طوال اليوم ،عليك أ تكو في حوار ثابت مع هللا ّ ،يتغذى  ،إذا لزم
األمر ،من نفس ظروف حياتك المهنية ( فورج رقم )485
 مصلوبك – كونك مسيحيّاً ،عليك أ تحمل دائماً معك مصلوبك وأتضعه على طاولة عملك وأ تقبّله قبل أ تخلد إلى الرّاحة ،وعندما
تستيقظ :وعندما يتمرّد جسمك على نفسك المسكينة ،قبّله أيضاً ( طّريق
رقم )883
 ضع على مكتب عملك ،في غرفتك ،في محفظتك ،صورة لسيّدتناالعذراء و ألقي عليها نظرة عندما تبدأ عملك ،و أنت تنجزه  ،وعندما
تنهيه وسوف تحصل لك على (وأؤ ّكد لك على ذلك) القوة لتجعل من
مهنتك حوار محبة مع هللا ( محراث رقم )581
للعثور على عمل

من أجل أ يعطيني هللا وظيفة شريفة وكريمة ويفتح عين ّي حتّى أفهم أنّه دائما
إلى جانبي ،و من أجل أ أجتهد ألكو في حضرة هللا خالل وقت عملي،
مستعينةً بخفية بصليب صغير ،و بصورة لل ّسيدة العذراء أو بصورة لقديس
لدي تقوى تجاهه
للقيام بالعمل كما يجب

من أجل أ يساعدني هللا ويفتح عين ّي حتّى أفهم أنّه دائما إلى جانبي عندما
أعمل ،و حتّى ال أفقد هذه النّظرة الرائعة  ،أجتهد ألكو في حضرة هللا خالل
وقت عملي ،مستعينةً بخفية و كما "المنبّه الصّباحي" بصليب صغير و
بصورة لل ّسيدة العذراء أو بصورة لقديس لدي تقوى تجاهه و أ أضع هذه
"المنبّهات " في مكا أستطيع أ أراهم باستمرار دو أ أعلّقهم أو
أعرضهم
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اليوم السّابع

تنمية الفضائل ضمن إطار العمل
 تأ ّمالت :خواطر القديس خوسيماريا اسكريفا إ ّ ك ّل ما يشغلنا نحن البشر بما فيه موضوع القداسة ،هو نسيج منصغائر ،بحسب استقامة نيّتنا يمكنها أ تصبح بساط رائع من بطولة أو
دناءة ،من فضائل أو خطايا ( طّريق رقم )438
 إنّها شبكة حقيقيّة من الفضائل ،تلك الّتي نمارسها ،عندما نقوم بعملنا،مع النّيّة بتقديسه  :ق ّوة بالرّوح ،للمثابرة في العمل ،رغم الصّعوبات
الطّبيعيّة ،ودو أ نصاب باإلحباط مطلقًا ؛ أإلعتدال ،لنتفانى بال
حساب ،ونغلب الرفاهيّة واألنانيّة ؛ ألعدالة ،لنقوم بواجباتنا تجاه هللا،
وتجاه المجتمع ،وتجاه العائلة ،وتجاه رفاقنا ؛ ألفطنة ،لنعرف ما يجب
فعله في ك ّل حال من الحاالت ،ولمباشرة العمل دو تأخير وك ّل
شيء ،وهذا ما أل ّح عليه ،بحبّ (أحباء هللا رقم )43
للعثور على عمل

من أجل و بمعونة سيدتنا العذراء ،أ أجد الوظيفة التّي أبحث عنها و لكيما
بقيامي بالوظيفة الجديدة ،يساعدني هللا على تنمية الفضائل المسيحيّة وحتى
أنمو أيضا في حياتي الروحية لكي أتحلّى بالصبر والتفهّم ،مع مدرائي كما
مع زمالئي والمرؤوسين من أجل أ أكو وديع ومتواضع ،وأتجنّب الغرور
والرضا عن النفس ،وأتصرف دائما بنقاء القلب.
للقيام بالعمل كما يجب

من أجل أ يساعدني هللا على تنمية الفضائل المسيحيّة وحتى أنمو أيضا في
حياتي الروحية لكي أتحلّى بالصبر والتفهّم ،مع مدرائي كما مع زمالئي
والمرؤوسين من أجل أ أكو وديع ومتواضع ،وأتجنّب الغرور والرضا عن
النفس ،وأتصرف دائما بنقاء القلب.
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اليوم الثّامن

أ تعمل هو أ تخدم  ،أ تساعد اآلخرين
 تأ ّمالت :خواطر القديس خوسيماريا اسكريفاواعلموا أنكم ،بإتمامكم عملكم المهن ّي ،بمسؤوليّة تا ّمة ،فلستم تؤ ّمنو حاجاتكم
الما ّديّة فقط ،بل تنهضو بعمل مباشر لتطوير المجتمع ،وتخفّفو أثقال
اآلخرين ،وتساهمو في أعمال خيريّة عديدة ،على الصّعيد المحل ّي والعالم ّي،
لمصلحة األفراد وال ّشعوب غير النّامية (أحباء هللا رقم )138
متى أنهيت شغلك ،فاعمل شغل أخيك ،مسااعداً إيّااه حبّااً بالمسايح؛ واعمال ذلاك
بلطااف وطبيعيّااة بحيااث ال ياادري المسااتفيد نفسااه بأنّااك تفعاال أكثاار م ّمااا يفرضااه
عليك العدل
 هذه حقّاً فضيلة لطيفة يمارسها ابن هللا! ( طّريق رقم )888للعثور على عمل

من أجل أ يعطيني هللا الوظيفة التّي أسأله إياها بإيما وثيق ،وحتّى يثير ف ّي
الرغبة في القيام من عملي فرصة لخدمة اآلخرين ال لخدمة مصالحي
الخاصّة ،مقتنعا أ هذا المثل األعلى في خدمة اآلخرين سوف يعطي لحياتي
معنى جديدا ،أسمى وأكثر بهجةً
للقيام بالعمل كما يجب

من أجل أ يثير ف ّي هللا الرغبة في القيام من عملي فرصة لخدمة اآلخرين ال
لخدمة مصالحي الخاصّة ،بل خدمة مفتوحة للخير العا ّم و لخدمة أكبرعدد
ممكن من األشخاص  ،مقتنعا أ هذا المثل األعلى في خدمة اآلخرين سوف
يعطي لحياتي معنى جديدا ،أسمى وأكثر بهجةً
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اليوم التّاسع

حمل البشارة و إيصالها لآلخرين ضمن القيام بعملنا
 تأ ّمالت :خواطر القديس خوسيماريا اسكريفاإ ّ العمل الحرف ّي هو أيضًا رسالة ،ومناسبة لـهبة ذواتنا لآلخرين ،لنظهر لـهم
المسيح ونسير بـهم إلى هللا اآلب (عندما يم ّر المسيح رقم )84
عش حياتك العاديّة  :إعمل حيث أنت ،محاوالً إتمام واجباتك اإلجتماعيّة،
ومستلزمات مهنتك أو وظيفتك ،متق ّد ًما ،ومتجاو ًزا ذاتك ك ّل يوم كن مستقي ًما،
متفهّ ًما لآلخرين ،وصار ًما تجاه نفسك كن مستماتًا ،وفرحًا هكذا تكو
رسالتك ودو أ تدري السّبب ،و بالرّغم من بؤسك ،ك ّل المحيطين بك يأتو
إليك ،وفي محادثة عاديّة ،بسيطة ،عند انتهاء العمل ،أو اجتماع عائل ّي ،في
الباص ،أو خالل نزهة ،وفي أي مكا  ،سوف تناقشو الهموم الّتي تعتري
النّفوس البشريّة ،مع أ ّ البعض ال يريدو اإلقرار بذلك  :سوف يفهمونـها
عندما يبدأو بالتّفتيش عن هللا ،بج ّديّة (أحباء هللا رقم )348
للعثور على عمل

من أجل ومن خالل وساطة السيدة العذراء ،أ يسمح هللا بأ أجد وظيفة جيدة
حيث يمكنني أ أنمو وأعطي أفضل ما عندي ولمساعدتي لرؤية مق ّر عملي
كحقل مفتوح للبشارة و الذي يوكله هللا لجميع المع ّمدين من أجل أ أستفيد من
جميع الفرص التي يعطيني إيّاها لمساعدة زمالئي ،أصدقائي ،الموظفين
التابعين لي ،زبائني ،في اكتشاف روائع اإليما المسيحي.
للقيام بالعمل كما يجب

من أجل أ يساعدني هللا بأ أرى في مق ّر عملي حقل مفتوح للبشارة و الذي
يوكله هللا لجميع المع ّمدين من أجل أ أستفيد من جميع الفرص التي يعطيني
إيّاها لمساعدة زمالئي ،أصدقائي ،الموظفين التابعين لي ،زبائني ،في اكتشاف
روائع اإليما المسيحي.
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