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حياة الوكيل المسيحي
كمســيحيين ،نحــن بحاجــة ألن نُــدرك حالتنــا الخاطئــة قبــل أن نــرى حاجتنــا إلــى التغييــر.
هــذا التغييــر يأتــي فقــط وبالتَّمــام ِمــن خــال عمــل المســيح فينــا .وأحــد مظاهــر عملــه فينــا
هــو مجــال الوكالــة المســيحية .ومــع أ َّن الوكالــة تشــمل جوانــب كثيــرة مــن حيــاة المســيحي،
فإننــا ســوف نُ َع ِّرفهــا اآلن ،وبصفــة عا َّمــة ،علــى أنَّهــا إدارة الممتلــكات الملموســة وغيــر
الملموســة لِ َمجــد هللا.
كمــا يُعلِّمنــا الكتــاب ال ُمقَــ َّدس ،الوكالــة المســيحية تُصبــح ،ضمــن أشــياء أخــرى ،أداة
قويَّــة لِ ُمقاومــة خطــر الما ِّديَّــة (مح َّبــة التَّملُّــك) ،أو الحيــاة الدنيويــة عمو ًمــا — إحــدى أخطــر
المكائــد الروحيــة التــي ينصبهــا لنــا عــدو النفــوس .كثيــر مــن النــاس يفشــلون فــي إدراك أ َّن
الثَّ ـراء والممتلــكات هــي أشــياء رخيصــة ووقت َّيــة ،تمنحنــا نكهــة ومذاقًــا اصطناع ًيــا ُســرعان
مــا نفقدهمــا فــي نهايــة األمــر .لألســف ،نفــوس كثيــرة ســوف تضيــع لفشــلهم فــي التَّخلُّــص
ِمــن محبَّتهــم للعالــم .إ َّن طُـ ُرق العالــم «شــهوة الجســد ،وشــهوة العيــون ،وت َ َعظُّــم ال َم ِعيشــة»
(١يوحنــا  )١٦ :٢يُمكــن التَّح ُّكــم بهــا كلهــا ،ويمكــن حتــى تج ُّنبهــاِ ،مــن ِخــال مبــادئ الوكالــة
المســيحية إذ نعيشــها فــي حياتنــا.
ولهــذا الســبب وضمــن هــذا ال َّربــع ،ســوف نتف َّحــص الوكالــة المســيحية ومــا يمكــن أن
نتعلَّمــه منهــا حــول طريقــة عيشــنا كمــا يريدنــا هللا أن نعيــش ،والتــي تشــمل الحريــة مــن
محبــة العالــم بــكل مظاهرهــا .إ َّن الوكالــة المســيحية هــي التعبيــر العملــي اليومــي لِ َمعنــى
إتِّبــاع يســوع؛ إنهــا تعبيــر عــن مح َّبتنــا هلل .إنهــا وســيلة للعيــش حســب الحــق الــذي أعطانــا هللا
أول.
إيَّــاه فــي المســيح .نحــن وكالء أل َّن هللا أحبَّنــا ً
إذا عشــنا عيشــة الوكيــل المســيحي ،فذلــك سيشــمل ســلوكنا ،تج ُّددنــا ،التزامنــا تكريســنا،
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ضبطنــا ألنفســنا ،وأشــياء أخــرى كثيــرة .علينــا أن نكــون ُخـ َّدام هللا األمنــاء والجديريــن بالثقــة،
نحيــا حيــاة عــدم األنانيــة عــن طريــق تواصلنــا واتِّصالنــا الدائــم مــع يســوع فــي كل مــا نعملــه
ومــا نقولــه .نكتشــف فــي مدرســة المســيح أ َّن حصيلــة الوكالــة هــي قناعــة الحيــاة البــا َّرة.
علينــا أن نتعلَّــم إدارة ُممتلــكات هللا ألجــل مجــده ،وتمويــل أو دعــم رســالته إلنهــاء عملــه.
إ َّن وكالء هللا ينظــرون «اآلن فــي مــرآة ،فــي لغــز» (١كورنثــوس  ،)١٢ :١٣لكـ َّن يســوع يــرى
بوضــوح .هــو ي ْعهــد إلينــا أن نعمــل عملــه .وبالرغــم ِمــن ضبــاب مغريــات العالــم ،فمــا زلنــا
مســؤولين عــن اإلدارة الســليمة والحكيمــة لمواهبنــا وأموالنــا وصحتنــا وبيئتنــا .هــذه الــدروس
مو َّجهــة لِتَعليمنــا مــا هــي مســؤولياتنا كــوكالء ،وكيــف نســتطيع بنعمــة هللا أن نُت ِّمــم تلــك
المســؤوليات ،ليــس كوســيلة لنربــح الخــاص ،بــل كثمــار لمــا لدينــا فعـ ًـا.
حياتنــا كــوكالء مســيحيين تعكــس صفــات هللا أمــام العالــم .هنــاك جمــال وســعادة وتقــوى
فــي حيــاة أولئــك الذيــن يتَّخــذون موق ًفــا للعيــش حســب مبــادئ الكتــاب ال ُم َق ـ َّدس ،خاصــة
العيــش ضــد ميــول ونزعــات وتيــارات الثقافــات الماديــة ال ُم ِ
عاصــرة .كل إنســان ُمعــ َّرض
للعيــش عيش ـ ًة فاســدة وخاطئــة؛ التجــارب تحيطنــا مــن كل جانــب ،فــي ال َعلَــن أو بأســاليب
خادعــة .ولكــن كمســيحيين ،وخاصــة كــوكالء مســيحيين ،قــد ا ُظهــر لنــا ليــس فقــط كيــف
نفلــت ونهــرب ِمــن التجــارب ،بــل أيضً ــا ُو ِع ْدنــا بال ُق ـ َّوة للخــاص منهــا.
َ
فــي ختــام األمــر كلــه ،ســوف نســمع أحــد التَّصريحيــن« :إِنِّــي لَـ ْم أ ْع ِرفْ ُك ـ ْم قَـطُّ! ا ْذ َه ُبــوا
ـت أَ ِمي ًنــا ِفــي
ـح األَ ِميـ ُن! كُ ْنـ َ
َع ِّنــي يَــا فَا ِعلِــي ا ِإلثْـ ِـم» (متــى  ،)٢٣ :٧أو «نِ ِع َّمــا أَيُّ َهــا الْ َع ْبـ ُد َّ
الصالِـ ُ
الْ َقلِيــلِ فَأُ ِقي ُمـ َـك َعلَــى الْ َك ِثيـرِ .ا ُ ْد ُخـ ْـل إِلَــى فَـ َر ِح َسـ ِّي ِد َك» (متــى .)٢٣ :٢٥
رجاؤنــا وصالتنــا أ َّن مــا ســنتعلَّمه عــن الوكالــة المســيحية فــي هــذا ال ُّربــع ســوف يُســاعدنا
أن نبقــى علــى الطريــق الــذي يجعــل ِمــن هــذه الكلمــات« :اد ُخل إلــى فَـ َرح سـيِّدك» الكلمات
التــي ســوف نســمعها بالتأكيد.
جــون هـــ .هـــ .ماثيــوز ،هــو دكتــور الهــوت ِمــن جامعــة آنــدروز ،وهــو قــس مرســوم َخ َدم
فــي واليــات :فلوريــدا ،أالبامــا ،آيــاوا ،ميــزوري ،تينيســي ،ونبراســكا .اليــوم هــو مديــر خدمــات
الوكالــة المســيحية فــي قســم أمريــكا الشــمالية.

3

