العمل والتأمل
للقديس اغسطينوس
العمل يصادق ناموس الحياة الحاضرة  ،والتأمل يوافق روح الحياة األبد ّية ...
العمل بالجھاد والتعب للطھارة  ،والتأمل بالسكوت والھدوء للتمتع بنور الطھارة
المدركة ...
العمل حياة الحاضر والتأمل حياة المستقبل ...
العمل حياة انشغال  ،والتأمل حياة ھدوء ...
العمل حياة زائلة  ,والتأمل حياة دائمة ...
األعمال ضرور ّية ال للوفاء عن الخطيئة  ،بل لكوننا أوالد ﷲ السالكين في النور ...
إن األعمال ھي ثمر اإليمان  ،ليس اإليمان ثمر األعمال ...
إن أعمالنا في حد ذاتھا ليست لھا القدرة على الوفاء عن خطايانا ...
إن عمل مرثا ھو صورة من صور الجھاد الذي نحيا فيه ...
بالعمل نكد ونتعب لكي نط ِّھر قلوبنا  ،وبالتأمل نھدأ فنرى ﷲ ...
بالعمل نرتحل  ،وبالتأمل نبلغ إلى نھاية االرتحال ...
بالعمل يكون لنا حياة فاضلة في ھذا العمر الزائل  ،وبالتأمل نؤھل لرؤية حياة الدھر
اآلتي ...
جھاد الحياة والعمل الذي نقوم به باإليمان ھو رجاء نوال التأمل في ﷲ ...
وجب علينا أن نعمل حسنا ً  ،ال أمام المؤمنين فحسب  ،بل وغير المؤمنين أيضا ً ...
حقيقتان موضوعتان أمام كل إنسان  ،األولى عمل والثانية تأمل ...
حياة العمل ھو أن كل إنسان إنما يسعى نحو تكميل مصالحه وسد أعوازه ...
من يعمل ال ّبر وال يرغب في مديح الناس فسيلتصق به المدح وينتفع بواسطته
كثيرون ...
شجب الرب العمل  ،ولكنه يميز بين األدوار ...
ما
ّ
التأمل والعمل حياتان  ،الواحدة محبوبة  ،واألخرى محتملة من أجل المحبوبة ...
النفس بالتأمل تصل حتما ً إلى جزائھا السرى العالي الذي على رجائه تعبت وجاھدت
...

العقل بقوة التأمل يحمل بعيداً عن الجسد  ،ولكنه بثقل فساده يبقى متعلقا ً به ...
إن التأمل في ﷲ ھو الكل  ،ولن يكون نصيب اإلنسان أعظم من ھذا ...
إن التأمل في ﷲ وجھا ً لوجه قد وعد به لنا  ،ليكون نھاية سعينا ومنتھى مسرتنا ...
إن عمل مريم ) في التأمل ( ھو أملنا السعيد الذي نحيا ألجله ...
إن تأمل الحق ھو أعظم عمل يستطيع أن يقوم به إنسان ...
إنه على رجاء التنعم بالتأمل في ﷲ إلى األبد نتوب عن شرورنا ونتطھر من خطايانا
...
إذا لم يوضع علينا نِير الخدمة من أحد  ,فعلينا أن نسلم ذواتنا إلى البحث والتأمل ...
بالقدر الذي نھدأ به ونترك كثرة انشغالنا واھتمامنا نرتفع إلى حياة التأمل و ُنشابه
مريم ...
ھؤالء النساك تشملھم السعادة فى تأمل حسن جمال الرب الذي ال تدركه إال عقول
األطھار ...
وليس عدالً أن يكون اإلنسان كفؤاً إلدارة الكنيسة  ،ويلقى بنفسه في التأمل الالنھائي
...
حياة التأمل ال تحتمل إال السعي نحو كل ما يختص با والحق األبدي ...
حتى الضعفاء إذا داوموا على السير في طريق اإليمان  ،فإنھم يبلغون إلى ملء نعمة
التأمل ...
ّ
يجب أالّ ُيعاق أحداً من متابعة التأمل ومعرفة
الحق الذي ھو العمل المستحق كل مديح
...
لقد اختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منھا  ،اختارت حياة التأمل ...
مريم ھي رمز الحياة التأمل ّية المطلقة  ،ولو أنھا ھي ذاتھا لم تبلغ إلى كل حدودھا ...
عقل األبرار يكون منشغالً جداً بالتأمل  ،حتى أن منظرھم يكون كمن أصيب بمخدر ...
علينا أالّ نھمل مسرة التأمل  ،لئال إذا عدمناھا نغرق في الضرورات التي تحملناھا ...
الحب يتولد في النفس رغبة قوية لتعليم اآلخرين  ،وتسليمھم ثمار
عند اكتمال شعلة
ّ
حياة التأمل ...
فلنتأمل األسفار المقدسة لنشاھد المدبرين  ،إذ يوصون الشعب أن يصلوا من أجلھم
...
تأمل ھموم األغنياء  ،وقارن بينھا وبين طمأنينة الفقراء ...

