
 تكلٌف ثالثً : العمل كإرسالٌة
 

 ماتس تونهاج: كتابة 

والد " آدم سمٌثفبناء على . ن العمل أكثر من مجرد كسب المال، على األقل ٌجب أن ٌكون هكذاإ

 . ، األعمال كائنة كً تخدم المصلحة العامة"الرأسمالٌة

 

ٌفترض العدٌد من الناس، خطؤ، أن الشركة قائمة ببساطة من أجل ": دٌف باكاردقال رائد الكمبٌوتر 

وبٌنما ٌعتبر هذا نتٌجة مهمة لوجود الشركة، إال أنه ٌتوجب علٌنا أن نذهب إلى عمق . كسب المال

فالناس ٌجتمعون معا وٌوجدون مثل الشركة من أجل أن . أكبر ونكتشف األسباب الحقٌقة لوجودنا

مون وٌق –على حدى واحد منهم شًء ما معا لم ٌستطٌعوا تحقٌقه كل ٌكونوا قادرٌن على تحقٌق 

 ."إلى المجتمعمساهمة بتقدٌم 

 

حٌث تبدو قائمة . رإٌة تؤثٌرات األزمة األقتصادٌة العالمٌةتمكنا من شهر  28 – 21فً أخر 

بعض من أسباب هذه إلى صة بالسبع خطاٌا األجتماعٌة القاتلة تشخٌص دقٌق االخ مهاتما غانديال

 ... من جدا   كثٌر كانت فقد. األزمة

 .سٌاسة بدون مبادئ .2

 .ثروة بدون عمل .1

 .تجارة بدون أخالقٌات .3

 .متعة بدون ضمٌر .4

 .تعلٌم بدون سمات شخصٌة .5

 .علم بدون إنسانٌة .6

 .عبادة بدون تضحٌة .7

 

كٌف ستغٌرنا هذه : "عن األزمة األقتصادٌة قائال جٌم والٌسشط األجتماعً المسٌحً اكتب الن

كٌف نحٌا، وكٌف  –، ونتصرف، ونقرر القٌام باألمور بهااألزمة؟ كٌف ستغٌر الطرٌقة التً نفكر 

لكنها . أجتماعً جدٌدتنظٌم نقوم بؤعمالنا؟ نعم، هذه أزمة ثقافٌة، وأزمة من الواضح أنها تدعو إلى 

حٌث ٌبدو أننا قد فقدنا بعض . شخصً جدٌد -ى القٌام بتنظٌم ، وأزمة تدعو إلأزمة روحٌة أٌضا

 ."مثل قٌمنا –األشٌاء ونسٌنا بعض األشٌاء 

 

نحن ال نستطٌع، وٌجب أن ال، نستمر مفترضٌن وممارسٌن العمل كالمعتاد، ال عن طرٌق وول 

 .محوري حولهبشكل تمركزة مسترٌت المتطرف، وال بالطرٌقة الموجهة أجتماعٌا وال

 

عن خلق الثروة واالهتمام األجتماعً، عن منتجات . أنه عن الربح والقٌم. األوجه –فالعمل متعدد 

، BAMلكن العمل كإرسالٌة، . عن األسواق ورعاٌة الناسخلق رعاٌة، وتوخدمات تضٌف قٌمة و



. أنه أكثر من خلق وظٌفة والعمل الحر، ( CSR)أكثر من مجرد مسئولٌة أجتماعٌة مشتركة 

فؤعمال . ، ٌدور حول أن تكون تابع إلى ٌسوع فً مكان وسوق العملBAMكإرسالٌة،  فالعمل

 .، ترٌد أٌضا أن ترى المسٌح معلن وهللا ممجد بٌن كل الشعوب واألممBAMالعمل كإرسالٌة، 
 

 :، قائم على ثالث تكلٌفات كتابٌة منفصلةBAMألن العمل كإرسالٌة،  

 

نعمل، ونرعاها، ونمارس الوكالة علٌها، ونتضاعف، ونحرث األرض، "هو أن  تكلٌف الخلق .1

 –وهذا ٌدور حول أن نكون خالقٌن ومبدعٌن، ونخلق أشٌاء جٌدة إلى أنفسنا واآلخرٌن . "ونثمر

أن نكون وكالء صالحٌن على مواهبنا، فقط ٌعنً ال وهذا . أٌضا فً ومن خالل األعمال

على أنه إقرار وتإكٌد أٌضا . ومواردنا، ودعواتنا، بل وٌعنً أٌضا رعاٌة الخلٌقة والناس

 .األعمال مواهب ودعوة رجال

 

نحن نعلم أن األعمال من الممكن بل ". تحب قرٌبك مثل نفسك"هو أن  ٌة العظمىتكلٌف الوص .2

تعتبر البطالة : على سبٌل المثال. من األحتٌاجات المتنوعةوٌجب أن تخدم الناس وتسدد العدٌد 

مجاعات، والتشرد، واإلصابة باألمراض والوصول المحدود سبب كبٌر ضمنً لسوء التغذٌة وال

فتزوٌد الناس بوظائف ٌخفف من وٌمنع هذه . لعالج الطبً، وأٌضا الدٌون والجرٌمةإلى ا

 .األلٌمة الملحة الظروف

 

 

فنحن كؤتباع إلى ٌسوع لدٌنا إرسالٌة عالمٌة ". تلمذوا جمٌع األمم" هوتكلٌف اإلرسالٌة العظمى  .3

العمل كما أن . ، له قصد مرسلً وعالمBAMًالعمل كإرسالٌة، أن . إلى كل الشعوب –

األعمال الحقٌقٌة واإلرسالٌة المتعمدة، : ؤخذ العمل واإلرسالٌة بجدٌةٌ، BAMكإرسالٌة، 

فؤعمال العمل . ٌة، وأقتصادٌة، وأجتماعٌة ملحة ألٌمةحمناطق بها أحتٌاجات روخصوصا إلى 

، ترٌد رإٌة المسٌح معلن وهللا ممجد، فً ومن خالل األعمال، وسط كل BAMكإرسالٌة، 

 . الشعوب واألمم

 

فً المقدمة عندما نخطط إلى ونقوم بإدارة أعمال العمل  هذه التكلٌفات الثالثٌجب أن تكون 

وٌعتبر عمل هذه التكلٌفات الثالث كقرٌنة ونحن نقوم باستمرار بتقٌٌم إرسالٌة . BAMكإرسالٌة، 

فنحن ٌجب أن نكون واعٌن بمخاطر . نفس القدر من األهمٌة على  العملٌة BAMالعمل كإرسالٌة، 

ء بآمال وطموحات عرٌضة بخصوص هذه التكلٌفات الثالث، لكن فقد ٌبدأ المر. أنحراف اإلرسالٌة

، متممٌن فقط ( CSR)ٌنتهً بنا األمر فً النهاٌة بمجرد القٌام بعملنا كمسئولٌة أجتماعٌة مشتركة 

ن أعلى قدر ما ٌمكن لكن . بدوت تكلٌف اإلرسالٌة العظمى تكلٌف الخلق وتكلٌف الوصٌة العظمى

فمساهمتنا المتفردة .  همٌن، إال أنه ٌعتبر نقص بالرغم من هذاٌكون هذا جٌد إلى بعض المسا

 . ترتكز على التكلٌف الثالثً ،BAMومسئولٌتنا كؤعضاء فً العمل كإرسالٌة، 
 



فهذا الفهم . من أجل زٌادة األرباح إلى أقصى حد ٌعتبر أنحراف أٌضامجرد القٌام بعملنا كما أن 

مالحظات المهاتما لذا تعتبر .  المحدود والتطبٌق العملً لألعمال ساهم فً حدوث الركود العالمً

أخٌرا، كمسٌحٌون . على وجه العمومكله هامة ونحن نسعى إلى رفاهٌة المجتمع مالحظات غاندي 

وسوق العمل نحن نجاهد كً نقوم بؤعمالنا كما للرب، وأن نكون مسئولٌن نعمل فً أماكن عملنا 

 .وقابلٌن للمحاسبة أمامه وإلى زمالئنا أتابع ٌسوع

******************************************************************************* 

 :ٌخدم ماتس تونهاج مع

 الشرٌك الكبٌر للعمل كإرسالٌة :لوزان

 شرٌك للعمل كإرسالٌة: إرسالٌة التحالف اإلنجٌلً العالمًوكالة 

صندوق إستثمار عالمً قائم على قٌم مسٌحٌة تساعد مشارٌع األعمال الصغٌرة والمتوسطة : أٌبكس

الحجم والتؤثٌر الشمولً فً العالم العربً واألسٌوي، من خالل تقدٌم رأس المال المالً، والفكري، 

 .والبشري
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