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مقدمة
ٌعتبر العمل كإرسالٌة BAM ،مصطلح جدٌد نسبٌا لكنه قابم على مفاهٌم كتابٌة .كما توجد له
تعبٌرات أخرى كثٌراً ما تستخدم وهً "العمل التحوٌلً" ،و"شركات اإلرسالٌة العظمى" و"عمل
الملكوت" .فمهوم العمل كإرسالٌة BAM ،شمولً فً طبٌعته ،وٌؤمن بأن هللا لدٌه القوة على تحوٌل
أو تغٌٌر األفراد والمجتمعات تغٌٌرا جذرٌاً ،روحٌا ،وأقتصادٌا ،وأجتماعٌا ،وبٌبٌا ً .وأن التقسٌم بٌن
المقدس والعلمانً لٌس كتابٌا ،بل هو تقسٌم كاذب أثر بعمق على وجهات نظرنا من نحو العمل،
واألعمال ،والكنٌسة ،واإلرسالٌات .وتعتبر العمل كإرسالٌة BAM ،جزء من حركة عالمٌة أوسع،
مدركة ومتجاوبة مع دعوة هللا كً نأخذ اإلنجٌل إلى البشر جمٌعا فً كل العالم.
قد تختلف تطبٌقات العمل كإرسالٌة BAM ،من دولة إلى أخرى ومن مهنة وعمل إلى أخر.

 .1العمل كإرسالٌة BAM ،هو نموذج
إن األنقسام (التقسٌم) بٌن المقدس والعلمانً ،بٌن العالم الروحً والعالم المادي ،لٌس تقسٌما كتابٌا
بل ٌنبع من الفلسفة الٌونانٌة الغنوسطٌة (الروحٌة) .التً اعتبرتها الكنٌسة هرطقة .ومع هذا ،الزالت
تخترق تفكٌرنا ،والهوتنا ،واستراتٌجٌة إرسالٌتنا.
التقسٌم الغنوسطً الٌونانً
سٌئ
جٌد
مادي
روحً
علمانً
مقدس
جمهور الناس كافة
رجال دٌن
أدى هذا أٌضا إلى وجهة نظر خاطبة للكنٌسة وأعضابها – "هرم المسٌح" – وبدال عن المفهوم
الكتابً لجسد المسٌح .نمٌل إلى تشجٌع تسلق الهرم حٌث تصل "خدمة هللا لكل الوقت" إلى الذروة
على قمته .وهذه وجهة نظر غٌر كتابٌة شابعة جداً وتؤثر على معظم الكنابس فً كل القارات.
فالتفكٌر الغنوسطً الٌونانً ٌقدر الناس ذوي "المهن الروحٌة" وٌزدري بالناس الذٌن ٌتعاملون مع
العمل .فأن تكون قس كثٌراً ما تعتبر دعوى أعلى وأرقى خدمة روحٌة ،لدرجة أننا نستخدم حتى
مصطلح "خدمة لطول الوقت" .من هنا ،إذا كان هناك شخص ٌرغب حقا فً خدمة هللا فٌتوجب
علٌه أن ٌهدف إلى تسلق الهرم ،نحو "الدعاوى األعلى" ،وأن ٌكون منخرط فً خدمة لطول الوقت.
من هنا ،كثٌرا ما ٌعتبر رجال األعمال ومن ٌعملون فً سوق العمل كمن ال ٌخدمون هللا بل بدال عن
هذا ٌتعاملون مع شٌطان الثروة الجشع .لكن على الجانب األخرٌ ،مكنهم ضمان الغفران إذا قاموا
بمنح المال إلى الكنٌسة وإلى اإلرسالٌات.

"هرم المسٌح"

الزالت الكنٌسة وعملها المرسلً ٌعانون من التقسٌم المفروض  -ذاتٌا بٌن الروحً والعلمانً،
والتمٌٌز المصنوع بٌن الخدمات األكلٌرٌكٌة والخدمات العلمانٌة .حٌث قام المسٌحٌون أحٌانا
بتصنٌفهم أو تمسكوا بوجهة النظر القابلة أن عملهم ٌعتبر علمانً أو تلطفوا بمنح استحسانهم علٌهم
فقط عندما ٌمنحون مالهم إلى أعمال روحٌة من خالل الكنٌسة أو هٌبة مرسلٌة .لكن كما ٌدعو هللا
وٌعد الناس لكً ٌكونوا مترجمٌن إلى الكتاب المقدس أو كارزٌن ،فأنه ٌدعو وٌعد الناس أٌضا كً
ٌقوموا بأعمالهم من أجل أن ٌخدموه وٌخدموا الناس اآلخرٌن .فالمسٌحٌون فً أعمالهم ومهنهم
ٌحتاجون إلى أن ٌتم تؤكٌدهم وتحدٌهم بإن هللا منحهم مواهب متفردة ،ومهن ،وخبرات من أجل
تسدٌد أحتٌاجات وأستغالل فرص كبٌرة متاحة.
ٌدرك العمل كإرسالٌة  BAMجسد المسٌح .فنحن نحتاج إلى هدم "هرم المسٌح" الذي أخترق الكثٌر
جداً من تفكٌرنا ،ولغتنا ،وتصرفاتنا .فإذا كان هللا قد دعاك إلى العمل ،فال تنقص من قدر نفسك كً
تصبح قسا! فدعوتك إلى العمل وإلى مهنتك هً دعوتك العلٌا .وإذا كنت مدعواً لكً تكون قسا ً فهذه
هً دعوتك العلٌا .فال ٌوجد هناك هرم كً نتسلقه ،بل ٌوجد عالم كً نخدمه!

 .2العمل كإرسالٌة BAM ،متأصل فً الكتاب

المقدس.

هللا هو رجل األعمال األصلً الذي بدأ بفكرة ثم خلق عدد ال نهابً من األشٌاء الجٌدة .ونحن
مخلوقٌن على صورة هللا كً نكون خالقٌن وكً نخلق أشٌاء جٌدة أٌضا .وقد قال هللا إلى آدم وحواء
أن ٌحرثوا جنة عدن ،من هنا أن ٌكونا منخرطٌن فً عملٌة إضافة قٌمة وأن ٌعٌشا فً عالقات
مفعمة بالثقة .من هنا العمل متأصل فً سمات هللا الشخصٌة والذي نحن مخلوقٌن كً نكون علٌه.
وٌعتبر نشاط العمل المحوري من تقدٌم وظٌفة ذات معنى ومستمرة إظهارا للعدالة والمحبة ،كما أنه
متأصل فً سمات هللا الشخصٌة .حٌث ٌوجد فً التارٌخ العدٌد من األمثلة لرجال وسٌدات أتقٌاء
كانوا ٌهابون هللا وأحبوا هللا وخدموا الناس من خالل العمل .فإبراهٌم كان رجل أعمال ناجح.
وٌسوع عمل فً عمل العابلة الصغٌر للعدٌد من السنٌن .والسٌدة الفاضلة المذكورة فً أمثال
إصحاح  31هً أٌضا سٌدة أعمال.
تعتبر البطالة عاقبة من عواقب السقوط ،لكنها لٌست خطٌة أن تكون عاطل عن العمل .على الجانب
األخر ،أنها تحرم الشخص مما نوي هللا أن ٌكون علٌه كل شخص منا :أي أن نكون مبدعٌن
وخالقٌن ،وأن نكون قادرٌن على إضافة قٌمة إلى منتجات وخدمات ،وأن نكون قادرٌن على تعضٌد
أنفسنا واآلخرٌن .فمنح الناس وظابف وعمل من أجل مصلحة األشخاص والمصلحة العامة ٌعتبر
تصرف بار وتقً ،بل أنه فً الحقٌقة ٌساعد الناس على النمو لٌكونوا على صورة هللا .
أعد هللا ألسترداد الخلٌقة ،بما فً ذلك العمل والخلق واإلبداع ،من خالل ٌسوع المسٌح .فنحن
مدعوون كً نلعب دور فً عملٌة أسترداد هللا للخلٌقة من خالل المساعدة على أسترداد وأستعادة
الكرامة المتأصلة فً العمل وقٌمة العمل.
العمل هو شًء كل من إلهً عمٌق وإنسانً عمٌق فً نفس الوقت .فاهلل قد سر بالعنصر المادي
فً خلٌقته .ونحن أٌضا نستطٌع أن نبتهج فً خلق منتجات وخدمات مفٌدة وممتازة.

 .3العمل كإرسالٌة BAM ،هو أن تكون تابع إلى ٌسوع المسٌح.
ما الذي قاله ٌسوع عن السمات الشخصٌة المفتاحٌة ألتباعه الحقٌقٌٌن؟ أنهم ٌطعمون الجوعى،
وٌكسون العراٌا ،وٌزورون المرضى ،والمحبوسٌن فً السجن( .متى  )25فما هو السبب األساسً
لسوء التغذٌة والمجاعات ،والمشردٌن ،واألمراض والوصول المحدود إلى العالج الطبً ،وأٌضا
الدٌون والجرٌمة؟ أنها البطالة! فتزوٌد الناس بوظابف ٌقوم بالتخفٌف من ومنع هذه الظروف
األلٌمة .فأنا أستطٌع أعادة صٌاغة كلمات ٌسوع فً متى  25قابال" :كنت بال عمل ومنحتونً
وظٌفة!" أن رجال األعمال لدٌهم دعوة خاصة فً سوق العمل ،من خالل القٌام بأعمالهم "كما
للرب".

ٌتوجب علٌنا أن نعكس حٌاة وإرسالٌة ٌسوعَ « ،ك َما أَرْ َسلَنًِ اآلب أرْ سِ لك ْم أَ َنا» (ٌوحنا .)21 :20
أنها إرسالٌة تسٌر فٌها الكرازة ٌد بٌد مع المسبولٌة األجتماعٌة .فاهلل ٌهتم بنا كبشر داخل سٌاقاتنا
األجتماعٌة والبٌبٌة .فمن الواضح جدا أن خدمة ٌسوع كانت كل من خدمة كرازٌة ومظهرة لملكوت
هللا (أشعٌاء  ،7 – 6 :58لوقا .)22 :7
معظم الناس الذٌن أتوا إلى ٌسوع جاءوا إلٌه بأحتٌاجات عاطفٌة ،ومادٌة ،وأجتماعٌة ،وقام ٌسوع
بثبات واستمرار بتسدٌد هذه األحتٌاجات .فنٌِقودٌِموس ،المفكر الذي كانت لدٌه أسبلة "روحٌة" ،كان
أستثناء ،ولٌس قاعدة .لكن األهم ،هو أن ٌسوع لم ٌقل أبداً إلى من أتووا إلٌه بالعدٌد من
األحتٌاجات ،والمشاكل ،واألسبلة المتنوعة" :لدٌك األحتٌاج الخاطا!"
فقد أقر ٌسوع بأن شفاء المرضى ،وإطعام الجوعى ،ورعاٌة الحزانى ،وغٌرهم ،كانوا إظهارات
لملكوت هللا .بل أنه قد علمنا حتى أن نصلً :لٌأت ملكوتك .فالعمل كإرسالٌةٌ BAM ،دور حول أن
نكون أستجابة لصالة المسٌح – فً ومن خالل العمل – حتى ٌمكن التعامل مع األحتٌاجات المادٌة،
واألجتماعٌة ،والعاطفٌة ،واألقتصادٌة ،والروحٌة وٌتم تسدٌدهم.
ما هو الخبر السار للعاطل عن العمل؟ ألٌس العمل ،فنحن ٌجب أن ال نكون "أكثر روحانٌة" من
ٌسوع نفسه ،الذي قضى كم كبٌر من خدمته فً تسدٌد أحتٌاجات الناس فً العالم "العلمانً" .ولم
ٌعتذر أبداً عن قضاء الكثٌر من الوقت والجهد فً التعامل مع األحتٌاجات العادٌة للبشر.

 .4العمل كإرسالٌة BAM ،متأصل فً التارٌخ.
توجد العدٌد من األمثلة التارٌخٌة عن المسٌحٌٌن الذٌن قاموا بأعمال بطرق غٌرت وحولت الناس
والمجتمعات تغٌٌرا جذرٌا ومجدت هللا .فأثناء أول  400عام لوجود الكنٌسة نمت الكنٌسة كً تصبح
ذات تأثٌر كبٌر فً العالم ،األمر الذي ٌعود الفضل فٌه جزبٌا إلى الناس الذٌن عاشوا إٌمانهم فً
مجاالت العمل .فهناك مثال لٌدٌا سٌدة األعمال التً عاشت إٌمانها من خالل مشاركة الخبر السار
(أعمال الرسل  .)15 :16بالتالً ٌتوجب علٌنا أن نتعلم من رواد اإلرسالٌات مثل النٌسطورٌٌن
الذي أداروا أعمالهم على طول الطرٌق الحرٌري (سٌلك رود) ورجال األعمال المورافٌٌن الذٌن
كان لهم تأثٌر بعٌد المدى.

ولد هانز نٌلسون هوج فً أواخر  1700فً مجتمع زراعً فقٌر متخلف .لم ٌكن هناك أي
دٌمقراطٌة كما كانت الحرٌة الدٌنٌة محدودة .فحٌن بلغ هوج  25عام من عمره كان له لقاء مع هللا.
فأصبح شعار حٌاة هوج هو" :محبة هللا وأخوتنا فً البشرٌة" .فسافر كثٌرا عبر النروٌج وفعل ما
ندعوه فً أٌامنا المعاصرة بزراعة كنابس والقٌام بالعمل كإرسالٌة.
فبدأ  30عمل ،بما فً ذلك صناعات األسماك ،وفناء لصناعة اآلجر ،ومصانع غزل ،وأحواض
لصناعة السفن ،وتعدٌن المعادن والملح ،ومصانع الورق ،وطباعة النباتات .فقد كان صاحب أعمال
وعامل محفز على العمل .كما قام بإثارة وإلهام عدد كبٌر أخر كً ٌقرأوا الكتاب المقدس ،وأن
ٌجتمعوا مع مؤمنٌن آخرٌن للصالة والشركة ،كما أبدأ االعمل فً العدٌد من األعمال وتنمٌتهم.

حتى المؤرخون العلمانٌون الٌوم ٌقرون بتراث هوج ومساهماته فً تنمٌة نروٌج المعاصرة .وأحٌانا
تتم دعوته ب "أبو الدٌمقراطٌة فً النروٌج" .فقد ٌسر عملٌة المساواة بٌن الرجال والسٌدات وأدى
عمله إلى ٌقظة روحٌة وبدء حركة القٌام بعمل بناء .من هنا ٌعتبر تراث هوج تراث من التحول
الروحً ،واألقتصادي ،واألجتماعً .فحٌاته وعمله ٌوضحان بعض من أهداف ،ومبادئ ،ونتابج
العمل كإرسالٌة.BAM ،

 .5العمل كإرسالٌة BAM ،تجاوب مناسب ووثٌق الصلة مع أحتٌاجات العالم
أن التكلٌف الكتابً واضح ،اإلنجٌل كله إلى كل الناس واألمم ،تبشٌر وإظهار لملكوت هللا .فعلٌنا أن
نعمل نحو إحداث تحول روحً ،وأجتماعً ،وأقتصادي للناس والمجتمعات – إلى مجد هللا .فما هً
بعض من األحتٌاجات الكبرى التً حولنا فً العالم؟ إذا حدث وقمنا بتحلٌل لسوق العمل – فما الذي
سنعثر علٌه؟
خمس أشٌاء تبرز وترتبط بشكل متبادل:
 .1معظم الناس المحرومٌن والمهمشٌن ٌوجدون فً العالم األسالمً ،والهندوسً ،والبوذي .وٌحٌا
معظمهم فً ما ٌدعا ب "نافذة  ."10 / 40 -وهذه مناطق ومجموعات من الناس نادرا ما ٌسمع
فٌها اسم ٌسوع ،وإذا حدث وسمع – فنادرا ما ٌفهم.
 .2ستجد هنا أٌضا الغالبٌة العظمى من أفقر فقراء العالم.
 .3كثٌرا ما تتراوح نسبة البطالة فً هذه الدول ما بٌن  ،50 ،30إلى  70فً المابة.
 .4كثٌرا ما ٌكون حوالً  50فً المابة من تعداد السكان شباب صغار تحت سن  20 – 15من
عمرهم.
 .5تعتبر هذه المناطق مناطق تعرض عالٌة الخطورة لصناعة األتجار بالبشر.
أٌنما تجد الفقر حاال ،كثٌرا ما ستجد أن نسبة البطالة تتراوح من  30إلى  80فً المابة .وعند
التطلع إلى المستقبل ،ستجد أن مبات المالٌٌن من الشباب سٌأتون إلى سوق العمل باحثٌن عن
وظابف.
أن اسم ٌسوع نادرا ما ٌسمع فً هذه المناطق .والبطالة المتفشٌة تجعل الناس أكثر عرضة لصناعة
األتجار فً البشر ،وتخلق ضبالة فرصة الحصول على وظابف محترمة بٌبة عالٌة الخطورة
لؤلتجار بالبشر والدعارة .وهذه الشرور واألحتٌاجات األلٌمة الملحة مرتبطٌن بشكل متبادل .فنحن
لن نتمكن أبداً من أن ٌكون لدٌنا حلول طوٌلة المدى ،ومستمرة ،ومناسبة ووثٌقة الصلة ما لم نتعامل
مع القضاٌا األقتصادٌة وتنمٌة العمل .فالعمل كإرسالٌة BAM ،تمنح فرصة أستثنابٌة وغٌرعادٌة
إلظهار محبة هللا إلى الضال ،والمحروم ،وإلى األقل ،وإلى األكثر أحتٌاجا.
إذا كنا نرٌد أن نكون أتباع إلى ٌسوع فنحن ال نستطٌع – وال ٌجب – أن نتغاضى عن األحتٌاج
الملح إلى وظابف بٌن الفقراء والمهمشٌن .وهذا التحدي ٌعتبر تحدي مهول ومتزاٌد :فبعض
التقدٌرات تشٌر إلى أن ما ٌقرب من  2بلٌون شاب صغٌر سٌبدأ فً البحث عن وظابف فً
العشرٌن عام القادمٌن.

لٌس كافٌا أن نفكر من ناحٌة خلق وظابف فقط .كما أنه لٌس كافٌا أٌضا أن نفكر فقط من ناحٌة
زراعة الكنابس .فإذا كانت زراعة الكنابس والنمو هما التعرٌف الوحٌد للنجاح لدٌنا ،فأن رواندا
كانت تعتبر قصة نجاح مطلق فً القرن العشرٌن .فقد تحولت من  0من تعداد السكان إلى % 90
منهم أعضاء فً العدٌد من الكنابس فً  100عام .لكننا شاهدنا فً عام 1994م حدوث أبادة
جماعٌة فً هذه الدولة الصغٌرة التً فً وسط أفرٌقٌا – ملٌون شخص ماتوا فً عدة أسابٌع قلٌلة.
من هنا ،من الواضح أن رواندا كان لدٌها ناس ٌحضرون الكنٌسة ،لكن دون أن تكون الكنٌسة فً
الناس ،بمعنى أن اإلنجٌل لم ٌؤثر على وٌحول حقا ً العالقات العرقٌة.

 .6العمل كإرسالٌة BAM ،أستراتٌجٌة مفتاحٌة من أجل القٌام بمقاومة قوٌة لألتجار
بالبشر
تعتبر عملٌة األتجار بالبشر شكل من أشكال العبودٌة فً أٌامنا المعاصرة كما أنها عمل غٌر
شرعً .فاألتجار بالبشر هو تجنٌد ،أو نقل ،أو أٌواء ،أو أستالم أشخاص – من خالل األتجار-
باستخدام التهدٌد ،والقوة ،واإلكراه ،والخداع من أجل جنً الربح .واألشخاص الذٌن ٌتم األتجار بهم
كثٌرا ما ٌنتهً بهم األمر فً معظم األحوال لٌس بأن ٌتم أستغاللهم جنسٌا ً فقط بل أٌضا فً العمل
اإلجباري .وكثٌرا ما ٌتم نقل الضحاٌا عبر الحدود الدولٌة ،لكن فً معظم األحوال ٌتم األتجار بهم
داخل حدود بالدهم .وكثٌرا ما ٌتم آسرهم ،وحرمانهم من حقهم فً الرحٌل ،وٌجبرون على العمل،
وتتم مصادرة أجورهم .ومعظم ضحاٌا األتجار بالبشر ٌكونون من السٌدات واألطفال الذي ٌكونون
فً معظم األوقات عبٌد لصناعة الجنس .فمالٌٌن الناس ٌتم شراؤهم ،وٌتم بٌعهم ،وٌقبض علٌهم ضد
إرادتهم فً ظروف شبٌهة بالعبودٌة – حتى فً أٌامنا هذه.
ٌمكننً تلخٌص األتجار بالبشر – أسبابه ،وعالجه ،ووسائل التغٌٌر اإلٌجابً – فً ما ٌلً:
 أسباب :البطالة ،والدخل الغٌر كافً ،وعدم وجود فرص للعمل فً الوطن.
 عالج :خلق وظابف ،وأعمال ذات وظابف حقٌقٌة ،قابلة للنمو ،ومستمرة ،ومربحة.
 الدعوة :هللا ٌدعو وٌعد الناس للقٌام ب "أعمال الملكوت" – أن ٌعٌدوا إلى اإلنسان كرامته
وٌتمسكوا بحقوق اإلنسان وٌقاوموا األتجار بالبشر بقوة وفاعلٌة وكفاءة.
تستطٌع األعمال التعامل مع السبب األصلً والجذري لؤلتجار بالبشر من خالل تنمٌة أعمال عن
قصد وبفاعلٌة وإٌجابٌة فً مناطق تكون نسبة البطالة عالٌة بها ومعرضة جداً إلى خطر األتجار
بالبشر .من هناٌ ،عتبر العمل كإرسالٌة BAM ،مفتاحً فً منع األتجار بالبشر.
لكن العمل كإرسالٌةٌ BAM ،عتبر مفتاحً أٌضا فً أستعادة وشفاء هؤالء الضحاٌا .فؤلننا نحتاج
إلى اإلجابة على السؤال :حٌن نخرج من األتجار بالبشر (الذي فً كثٌر من األحٌان ٌكون صناعة
الجنس) فإلى أٌن؟ نحن نحتاج إلى توفٌر وظابف وبٌبات تحترم كرامتهم وٌمكنهم أن ٌكونوا فٌها
جزء من تحول شمولً لؤلفراد ،أجتماعٌا ،وأقتصادٌا ،وروحٌا.

 .7العمل كإرسالٌة BAM ،هو قوة الطرد المركزٌة.
نحتاج إلى االستمرار على القٌام بوصٌة ٌسوع ونخاطب األحتٌاجات الحقٌقٌة وننشر رجال وسٌدات
األعمال أٌضا إلى دعوتهم وسط كل شعوب األرض .وحتى نقوم بهذا نحتاج إلى أن نكون أقل
مركزٌة وأكثر طردا عن المركز .والمركزٌة هً قوة تحركنا إلى الداخل ،نحو المركز .والطرد
المركزي هو التحرك بعٌدا عن المركز .فدعونً استخدم تشابه جزبً .فحٌن نقوم بالطهً نحن
نأخذ مذرة الملح (المالحة) ونسكب الملح على الطعام

على قدر السخف الذي قد تبدو علٌه ،من المفترض أنه توجد طرٌقة أخرى للطهً.
ربما ٌحاول المرء الضغط على قطعة اللحم وكبسها فً الثقوب الصغٌرة للمالحة وبالتالً جعل قطع
اللحم مملحة.

نحن كمسٌحٌون مدعوون كً نكون ملح .فدعونا نجعل مذراة الملح تمثل الكنٌسة وقطعة اللحم تمثل
العالم – الذي أرسلنا المسٌح إلٌه.

مبنى الكنٌسة

سوق العمل

من سوء الحظ ،أننا نكون فً كثٌر من األحٌان مشغولٌن بمحاولة جلب الناس إلى مبنى الكنٌسة وأن
ٌكونوا منخرطٌن فً بعض البرامج – التً كثٌرا ما تعقد فً نفس المبنى .فالعدٌد من الكنابس لدٌهم
تركٌز مركزي جداً .فاألمر ٌبدو وكأننا نحاول "ضغط قطعة اللحم وكبسها كً تدخل من خالل
ثقوب المالحة" .فً حٌن ٌجب أن نكون أكثر طردا للمركزٌة ،لذا ٌجب أن نفكر فً الكٌفٌة التً
ٌمكننا بها أن نكون ملح فً سوق العمل ،والكٌفٌة التً ٌمكننا بها الصالة من أجل المسٌحٌٌن الذٌن
ٌملكون وٌدٌرون األعمال المختلفة .فالكنٌسة ٌجب أن تكون شاكرة من أجل أن لدٌها "أعضاء ملح"
ٌعملون هناك – فً عالم األعمال .فالناس المدعوون إلى األعمال هم هجٌن من – إن جاز التعبٌر
– من رجال األعمال والمرسلٌن :أعملٌن (بٌزٌنوري)

مبنى الكنٌسة

أعملٌن (بٌزٌنوري)

 .8العمل كإرسالٌة BAM ،تحول شمولً لألفراد والمجتمعات.

سوق العمل

ٌظهر الرسم البٌانً سلسلة متصلة :من نموذج محدود حٌث ٌكون الربح هو الهدف األساسً لعمل
المالك ،إلى نموذج أوسع مع مالك آخرٌن ونقاط جوهرٌة ثالث .فالمسبولٌة األجتماعٌة المشتركة
تضع التأثٌر األجتماعً والبٌبً للعمل فً االعتبار وتدرك أٌضا المجتمع بشكل عام .فً حٌن
نموذج العمل كإرسالٌةٌ BAM ،شتمل على الثالث نقاط الجوهرٌة مضاف إلٌهم النقطة الرابعة
الجوهرٌة كما ٌعتبر جسد المسٌح من بٌن الكٌانات المسبولة أٌضا.
العمل كإرسالٌة ٌدور حول أعمال حقٌقٌة ،قابلة للتطبٌق والنمو ،ومستمرة ،ومربحة ،مع هدف
ومنظور وتأثٌر ملكوت هللا ،وتؤدي إلى تحول الناس والمجتمعات روحٌا ،وأقتصادٌا ،وأجتماعٌا،
وبٌئٌا ً – إلى تمجٌد أكبر هلل.

 .9العمل كإرسالٌة ٌسعى إلى الربح.
ٌتوجب علٌنا أن نظهر ملكوت هللا من خالل الكنٌسة وأماكن وسوق العمل .فالكنابس والجمعٌات
األهلٌة المسٌحٌة الغٌر حكومٌة كٌانات غٌر – ربحٌة ،واألعمال تحتاج إلى أن تربح .فهناك كل من
متشابهات وأختالفات بٌن االثنٌن:






الكنائس  /الجمعٌات األهلٌة
المسٌحٌة الغٌر حكومٌة
تمجد هللا
تخدم الناس
تسدد العدٌد من األحتٌاجات
ال تسعى إلى الربح

العمل





ٌمجد هللا
ٌخدم الناس
ٌسدد العدٌد من األحتٌاجات
ٌسعى إلى الربح ،لكن لٌس
حصرٌا

ٌجب أن تكون األعمال مستمرة ،وتنتج سلع أو تقدم خدمات الناس مستعدٌن إلى دفع مال من أجل
الحصول علٌهم .واالستمرارٌة تقتضً ضمنا أن ٌكون النشاط مربح .فاألرباح عنصر أساسً فً
كل األعمال ،وفً كل الثقافات .فبدون الربح ال تستطٌع األعمال البقاء وأتمام هدفها .بناء على هذا،
مع العمل كإرسالٌة – BAM ،األعمال هً أعمال حقٌقٌة كانبة أصال من أجل إحداث ثروة
وأرباح .فالعمل كإرسالٌة ،BAM ،ال ٌرى الربح أصال كشر ،أو سٌا ،أو غٌر كتابً .بل على
العكس تماما ،األرباح جٌدة ،ومرغوب فٌهم ،ومفٌدٌن إلى هللا وإلى قصده ،ما داموا لٌس ظالمٌن،
أو مدفوعٌن بغش العمالء أو بٌع منتجات وخدمات ال تكرم المسٌح وإنجٌله.
رجل األعمال المسٌحً علٌه إلتزامات لٌس فقط من نحو عابلته والكنٌسة ،بل أٌضا من نحو
المساهمٌن ،والحكومة (الضرابب) ،والعمالء ،والبٌبة ،والموظفٌن ،واآلخرٌن .فإذا تم الحصول

على الربح – األمر الذي ٌعتبر واجب إذا كان العمل سٌستمر وسٌنمو – فأنه لٌس ملكا للكنٌسة
لتطالب به .فصاحب العمل  /العامل لدٌه شبكة من العالقات المسبولة التً ال تشتمل فقط على
الكنٌسة بل تذهب إلى ما أبعد منها.

 .01العمل كإرسالٌة BAM ،لٌس عمل من أجل اإلرسالٌة.
العمل كإرسالٌة ، BAM ،لٌس أستراتٌجٌة من أجل جمع التبرعات .كما أنه لٌس بدٌل عن وطرٌقة
جدٌدة من أجل تعضٌد الخدمات المسٌحٌة التقلٌدٌة مادٌا .فنحن جمٌعا مدعوون إلى العطاء وأن
نكون أسخٌاء فٌه ،بغض النظر عن مهنتنا ومستوى دخلنا .لكننا ال نصبح معلمٌن ،أو جراحٌن ،أو
سٌدات منزل ،أو رؤساء مجالس إدارة ،أو مزارعٌن ،فقط كً نكون قادرٌن على منح مال من أجل
أعمال خٌرٌة .فال أحد منا ٌحب أنه حٌن ٌتم أجراء عملٌة له ال تكون لدى الجراح الذي ٌقوم بها أي
طموحات سوى أن ٌجمع المال من أجل أن ٌمنحه إلى الكنٌسة! بدال عن هذا ،نحن نتوقع أن تكون
لدٌه المهارات المناسبة والدافع ألجراء الجراحة ببراعة وأمتٌاز ،وٌقوم بعمله بنزاهة مهنٌة كاملة.
فكلنا قد منحنا مواهب وقدرات ،وكلنا ٌجب أن نكون وكالء صالحٌن على هذه المواهب ،ونتصرف
بمسبولٌة ورعاٌة لآلخرٌن ،سواء كانوا أعضاء فً العابلة ،أو أصدقاء ،أو موظفٌن ،أو عمالء ،أو
فقراء ومحتاجٌن فً دول أخرى .فنفس الشًء ٌنطبق على المسٌحٌٌن فً أعمالهم األخرى :خدمة
هللا والناس بحرفٌة وأحتراف ،وتمٌز ،ونزاهة وأستقامة قلب.

 .00العمل كإرسالٌة ال ٌتغاضى عن عدم – األعمال وعدم – اإلرسالٌات.
أن العمل كإرسالٌة ،BAM ،عمل حقٌقً ،ال مؤسسة خٌرٌة مسٌحٌة مقنعة فً صورة عمل .لكنه
أكثر من مجرد عمل .فهناك طرٌقتان للقٌام بالعمل ال تأتٌان داخل نطاق "العمل كإرسالٌة" من خالل

أي تعرٌف )1( :األعمال المزٌفة التً ال تعمل حقا ،بل كابنة فقط من أجل منح تأشٌرات دخول
للمرسلٌن إلى دول ال ٌستطٌعون دخولها بأي طرٌقة أخرى .و( )2األعمال التً تزعم أن لدٌها
دوافع مسٌحٌة لكنها تعمل فقط من أجل مزاٌا أقتصادٌة خاصة وال تعمل من أجل ملكوت هللا .كما
ال نعنً أن تدار األعمال من خالل مسٌحٌٌن لٌست لدٌهم أستراتٌجٌة ملكوت واضحة ومحددة فً
الموضع الصحٌح والمالبم.

 .02العمل كإرسالٌة BAM ،مختلف عن صناعة الخٌام لكنه مرتبط بها.
أن مصطلح صناعة الخٌام متصل بالرسول بولس الذي كان ٌصنع خٌام -لدٌه وظٌفة "علمانٌة" ومن
هنا ٌقوم بتعضٌد نفسه وفً نفس الوقت ٌعمل فً "الخدمة"( .المصطلحان ،استخدامهما
وتضمٌناتهما ،كثٌرا ما ٌعززا تقسٌم المقدس – العلمانً الذي ٌضاد المفهوم الكتابً الشمولً) .ففً
دوابر اإلرسالٌات كثٌرا ما تعنً صناعة الخٌام أضطالع شخص ما بوظٌفة مع شركة فً دولة
أجنبٌة ،األمر الذي ٌمنحه فرص لمشاركة المسٌح مع زمالبه وآخرٌن .أنه مفهوم جٌد ومناسب لكن
ٌجب أن ال ٌتم تشوٌشه بالعمل كإرسالٌة  ،BAMولو أنه ٌوجد بعض التشابك بٌنهما ولدٌهما
التأكٌدات المكمّلة.
التأكٌدات المك ّملة بٌن العمل كإرسالٌة  BAMوصناعة الخٌام
صناعة الخٌام
العمل كإرسالٌة BAM
 .1شاغلً وظابف
 .1صانعً وظابف
 .2مالك أعمال :أصحاب أعمال ومدٌري
مؤسسات
 .3تنمٌة العمل (أعمال صغٌرة ومتوسطة
الحجم)
 .4تحول شخصً وأجتماعً من خالل
العمل

 .2كل أنواع العمل والمهنٌٌن والحرفٌٌن
.3العمل على وجه العموم
.4أن نشهد ونكون شهادة فً العمل ومن خالل
العمل

 .03العمل كإرسالٌة BAM ،له مختصر آخر وح ّد أدنى نهائً.
 :AMDGأد مارٌوم دي جلورٌم :من أجل تمجٌد أكبر هلل.
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شرٌك لوزان الكبٌر – العمل كإرسالٌة
شرٌك لجنة إرسالٌة التحالف اإلنجٌلً العالمً – العمل كإرسالٌة

فهرس :البٌان الرسمً للعمل كإرسالٌة
قامت مجموعة العمل المنبثقة من منتدى لوزان ( ) LCWEللعمل كإرسالٌة الذي عقد فً عام
 2004لمدة عام ،بالتعامل مع قضاٌا مرتبطة بمقاصد هللا من نحو العمل واألعمال ،ودور أناس
األعمال فً الكنٌسة واإلرسالٌات ،وأحتٌاجات العالم والتجاوب المحتمل لؤلعمال .وقد تكونت
المجموعة من أكثر من  70شخص من كل الدول .معظمهم أتى من خلفٌة ممارسة للعمل لكنهم
كانوا أٌضا قادة كنابس وإرسالٌات ،ومعلمٌن ،والهوتٌٌن ،ومحامٌن ،وباحثٌن .وأشتملت عملٌة
التعاون على  60ورقة ،و 25دراسة لحاالت ،والعدٌد من اإلستشارات الوطنٌة والمحلٌة للعمل
كإرسالٌة ومناقشات قابمة على الرسابل األلكترونٌة ،األمر الذي بلغ أوج ذروته فً أسبوع من
الحوار والعمل وجها إلى وجه .إلٌك بعض من مالحظاتنا.

تأكٌدات
نحن نؤمن بأن هللا خلق كل من الرجال والسٌدات على صورته ولدٌهم القدرة على أن ٌكونوا
خالقٌن ،وٌخلقون أشٌاء جٌدة من أجل أنفسهم ومن أجل اآلخرٌن – وهذا ٌشتمل على األعمال.
نحن نؤمن بإتباع خطى ٌسوع ،الذي سدد باستمرار وثبات أحتٌاجات الناس الذٌن قابلهم ،وبالتالً
مظهراً محبة هللا وقانون مملكته.
نحن نؤمن بأن الروح القدس ٌساعد كل أعضاء جسد المسٌح على خدمة اآلخرٌن ،وتسدٌد
األحتٌاجات الحقٌقٌة الروحٌة والمادٌة لآلخرٌن ،ومظهرا لملكوت هللا.
نحن نؤمن بأن هللا قد دعا وأعد رجال وسٌدات األعمال على إحداث فرق وأختالف خاص بالملكوت
فً ومن خالل أعمالهم.
نحن نؤمن بأن اإلنجٌل لدٌه القوة على تغٌٌر وتحوٌل الناس ،والمجتمعات والجماعات.
من هناٌ ،جب أن ٌكون المسٌحٌون فً األعمال جزء من هذا التحول الشمولً من خالل العمل.
نحن ندرك حقٌقة أن الفقر والبطالة كثٌراً ما ٌتفشون فً مناطق نادرا ما ٌسمع وٌفهم فٌهم اسم
ٌسوع.
نحن ندرك كل من األحتٌاج الملح إلى األعمال وأهمٌة تطوٌر وتنمٌة األعمال .لكن على الجانب
األخر ،أنه أكثر من مجرد عمل فً ح ّد ذاته .فالعمل كإرسالٌة ٌ BAMدور حول العمل مع
منظور ،وقصد ،وتأثٌر ملكوت هللا.
نحن ندرك أنه ٌوجد أحتٌاج إلى خلق وظابف وإلى مضاعفة األعمال فً كل العالم ،هادفٌن إلى
تحقٌق النقاط الجوهرٌة الرباعٌة :التحول الروحً ،واألقتصادي ،واألجتماعً ،والبٌبً.
نحن ندرك حقٌقة أن الكنٌسة لدٌها مورد ضخم غٌر مستغ ّل بشكل كبٌر فً مجتمع العمل المسٌحً
من أجل تسدٌد أحتٌاجات العالم – فً ومن خالل العمل – وجلب المجد إلى هللا فً سوق ومكان
العمل وإلى أبعد من هذا.

توصٌة
نحن ندعو الكنٌسة حول العالم كً تعٌن ،وتؤكد ،وتصلً من أجل ،اإلرسالٌة العظمى وتطلق
رجال وسٌدات األعمال ومالكً األعمال حتى ٌمارسوا مواهبهم ودعوتهم كأناس أعمال فً العالم –
بٌن كل الشعوب وحتى أقصى األرض.
نحن ندعو أناس األعمال عالمٌا ً كً ٌستقبلوا تؤكٌدهم وأن ٌفكروا فً الكٌفٌة التً من الممكن أن
ٌستخدموا بها مواهبهم واختباراتهم كً ٌساعدوا على تسدٌد أحتٌاجات العالم الروحً والمادي
األكثر إلحاحا من خالل العمل كإرسالٌة .BAM

ختام
النقطة الجوهرٌة الحقٌقٌة للعمل كإرسالٌة  BAMهً
 :AMDGأد مارٌوم دي جلورٌم :من أجل تمجٌد أكبر هلل.
مجموعة العمل المنبثقة من العمل كإرسالٌة
أكتوبر 2004

ماتس توهاج

فرٌق الدعوة إلى األجتماع
جوسً بلومر
واٌن ماك جً

www.businessasmission.com

