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 أخطاء في إنجيل الرخاء 5
 دافيد و. جونز

 
أكبر الكنائس في العالم  في عظة ألقاها في، (Charles Spurgeon) ، قال تشارلز سبرجنعن قرن ما يزيدمنذ 

نجاسة. أمر ضد المسيحية و  أن مؤمًنا يعيش بهدف تكديس الثروات هو ، هذه الكلمات: "أؤمنآنذاكالمسيحي 
الحصول  نستطيعمن قوة كي نحصل على كل المال الذي  أوتيناستقولون لي: أال ينبغي أن نجتهد بكل ما 

اهلل. لكن ما  مقاصدموا يمكنكم أيًضا أن تخد   أنكم حين تفعلون هذافعل هذا. ال أشك في  بوسعكمنعم عليه؟ 
 ة".ضد المسيحي فهذا هوتكديس الثروة  بهدف كم إن عشتمهو أن أقوله

— للتغيير في البعض من أكبر الكنائس في العالمبها ز كر  الرسالة التي ي   السنوات، خضعت مدارلكن على 
عدة أسماء منها إنجيل "اطلب سالة هذه الر  ن سبت إلىديد. جإنجيل للعديد من أعضاء الكنائس اليوم  ويقدَّمبل 

نجيل "تكلَّ  نجيل "الصحة والثروة"، و"، فيكون لك عن األمر مفتمتلك"، وا  ، و"الهوت االعتراف "اء"إنجيل الرخوا 
 اإليجابي".

في م "إنجيل الرخاء" أن اهلل يرغب إن جوهر الرسالة واحد. ببساطة، يعل  فستخد م، بغض النظر عن االسم الم  
 Robertتون )أن يكون المؤمنون أصحاء جسدًيا، وأثرياء مادًيا، وسعداء شخصًيا. استمع إلى كلمات روبرت تيل

Tiltonالجميع يختبرهذا اإلنجيل: "أؤمن أن مشيئة اهلل هي أن عن تحدثين الرسميين (، وهو أحد أشهر الم 
ت أثب   في حياة شخص آخر. لست   األمر قد أثبت نجاحه، وليس ألن هذا ي أرى هذا في الكلمةن، ألنالرخاء
ع معلمو إنجيل الرجاء أتباعهم ل على الثروة". يشج  أحص  على البشر، بل على اهلل الذي يهبني القوة كي  عينيَّ 
 وا إلى اهلل ألجل االزدهار المادي، بل وأن يطالبوه به.أن يصل   على
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 :خمسة أخطاء الهوتية

 بعنوان:  في تأليف كتاب( Russel Woodbridgeاشتركت  مع روسل وودبريدج )
Health, Wealth, and Happiness: Has the Prosperity Gospel Overshadowed the Gospel of 

Christ? (Kregel, 2010) 

 من أن أوسعنطاق هذا الكتاب  ي ع دإنجيل الرخاء. في حين  أنصارهو فحص ادعاءات منه وكان الغرض 
صار فيها أن يضلوهي تعاليم  —فيه  ق د متم أستعرض خمسة تعاليقال أن نلخصه هنا، لكنني أود في هذا الم

بوضوح مخاطر  اتدركو أن تعاليم مفتاحية، الموجودة في هذه األخطاء عرضي لمن خالل أتمنى، . و إنجيل الرخاء
 إنجيل الرخاء.

 :مادية أحقية العهد اإلبراهيمي وسيلة -1

إنجيل الرخاء. ( هو أحد األسس الالهوتية التي يقف عليها 22، 17، 15، 12إن العهد اإلبراهيمي )تكوين 
ون ب إنجيل الرخاء علماء الهوت أن جيدال من للعهد اإلبراهيمي،  اتتميمً  يحويالكثير من الكتاب المقدس  أنيقر 

نقطة بداية العهد؛  بشأنفي رأيهم عن هذا العهد. فهم يخطئون  قويًما ارأيً يتبن ون السيء هو أنهم ال  األمرلكن 
 تطبيق العهد. بشأنرأيهم أنهم يخطئون في واألهم 

 بعنوان:( Edward Poussonفي كتاب إدوارد بوسون )
 Spreading the Flame (Zondervan, 1992). 

بناء الروحيون إلبراهيم، وورثة بركات رأي إنجيل الرخاء بشأن تطبيق العهد اإلبراهيمي: "إن المؤمنين هم األ رك  ذ  
". بمعنى آخر، األحقية المادية من خاللبشكل رئيسي ويتضح ف اإليمان ... هذا الميراث اإلبراهيمي يتكشَّ 

لعهد اإلبراهيمي كان أن يبارك اهلل إبراهيم ماديًّا. وبما أن المؤمنين إنجيل الرخاء أن الغرض الرئيسي من ا ميعل  
 Kennethاآلن األبناء الروحيون إلبراهيم، فإننا قد ورثنا هذه البركات المادية. وكما كتب كينيث كوبالند )هم 

Copeland م بعنوان  1974( في كتابه الذي صدر في عامThe Laws of Prosperity (الرخاء شرائع) بما" :
لك هو هذا العهد، فإنك في حاجة إلى إدراك أن الرخاء من بنود  ق طع، وبما أن الرخاء بند  أن عهد اهلل قد 

 اآلن!"

يم   ، الذي يشير إلى14: 3غالطية ى نص إل يلجؤونكي يدعم معلمو إنجيل الرخاء هذا االدعاء، و  "ب ر ك ة  إ ْبر اه 
يح  ي س وع "]التي ت عطى[  م  ف ي ٱْلم س  ، 14: 3إلى غالطية هذا  . ولكن، من المثير لالهتمام أنهم في لجوئهمل ْْل م 

". يتجاهلون النصف الثاني من اآلية: "ل ن ن ا وح  د  ٱلر  ان  م ْوع  يم  يذك ر أهل من الواضح إذن أن بولس كان ل  ب ٱإْل 
 للخالص، وليس بالبركة المادية للغنى.غالطية بالبركة الروحية 

https://www.amazon.com/Health-Wealth-Happiness-Prosperity-Overshadowed/dp/0825429307/?tag=thegospcoal-20
https://www.amazon.com/Health-Wealth-Happiness-Prosperity-Overshadowed/dp/0825429307/?tag=thegospcoal-20
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 :تمتد كفارة يسوع إلى "خطية" الفقر المادي -2

بعنوان "تقييم الهوتي  Bibliotheca Sacra في مجلة( Ken Sarlesكين سارلز ) عالم الالهوتنشره  في مقال
 قد تحققا فيإنجيل الرخاء أن "كاًل من الشفاء الجسدي والرخاء المادي  يدَّعيكيف  الحظإلنجيل الرخاء"، 

أن نعرف  لمبدأ األساسي للحياة المسيحية هوهذه مالحظة دقيقة في ضوء تصريح كوبالند بأن "ا تبدوالكفارة". 
سوء الفهم  ينب عيسوع في الجلجثة".  فوق وفقرنانا، وأحزاننا، وأوجاعنا، راضنا، وأسقامأن اهلل وضع خطايانا، وأم

 أنصار إنجيل الرخاء. نطاق الكفارة من خطأين يرتكبهماهذا عن 

ح وت الرخاء سوء فهم أساسي عن حياة يسوع. على سبيل المثال، صرَّ هال يعتنقونممن  لدى كثيرينأواًل، 
، بأن يسوع كان TBNة التليفزيون المسيحي برنامج أذيع في شبكفي (، John Avanziniالمعلم جون أفانزيني )
ية "، وأنه "كان يرتدي ثياًبا راقية". من السهل رؤ يملك أموااًل كثيرة"، و"كان ضخًما بيتًايملك "منزاًل جيًدا"، و"

 عن موت المسيح. ه بالتساويعن حياة المسيح أن يؤدي إلى سوء فهم مشوَّ كهذا ه مشوَّ كيف يمكن لرأي 

الذي يقول: ، 9: 8كورنثوس  2نص إساءة تفسير ئ عن الكفارة هو خطأ الثاني الذي يؤدي إلى رأي خاطال
، ل ك ْي ت ْست   ْن أ ْجل ك م  ٱْفت ق ر  و ه و  غ ن يٌّ ، أ نَّه  م  يح  ب ن ا ي س وع  ٱْلم س  ة  ر   يمكنر ه ". في حين ْغن وا أ ْنت ْم ب ف قْ "ف إ نَّك ْم ت ْعر ف ون  ن ْعم 

قراءة في الثراء المادي، لكن  االستغناءم عن ق أن بولس كان فعلًيا يعل  صد  أن تجعلنا نقراءة سطحية لهذه اآلية ل
ورنثوس بولس يعل م أهل كم النقيض تماًما. ففي الحقيقة، كان ف أنه كان فعلًيا يعل  كش  ضمن السياق ت   النص

لخدمة ثرواتهم  عن وايتخل  أن إذن  فينبغي عليهمالكفارة، المسيح قد حقق الكثير جًدا ألجلهم بواسطة بأنه بما أن 
إلخوتهم المعوزين،  أموالهم يعطوا منعلى أن قصيرة خمسة أعداد  بعد حثهم بولس فقطص. ولهذا السبب لمخل  ا

ْقت   ا ٱْلو  ْم" ) قائاًل: "ل ك ْي ت ك ون  ف ي ه ذ  ْعو از ه  ال ت ك ْم إل    (.14: 8كورنثوس  2ف ض 

 :تعويًضا مادًيا من اهلل يعطي المؤمنون كي ينالوا -3

ث على ح  على فعل العطاء. فإننا ن   لعلماء الهوت إنجيل الرخاء هو تصميمهم الظاهريات الصادمة أكثر السم
ه بتصريحات متدي    لتسديدنة من قبيل: "الرخاء الحقيقي هو القدرة على استخدام سلطان اهلل العطاء بسخاء، ونواج 

أن ندعم اإلنجيل إلى العالم الحياة"، و"نحن قد د عينا  احتياجات الجنس البشري في أي مجال من مجاالت
افع تبدو هذه التصريحات جديرة بالثناء، لكن هذا التركيز على العطاء مبني على دو  في حين قد". باألموال

م إنجيل الرخاء معل   عليه أطلقا التعليم عن العطاء هو ما وراء هذ الدافعبعيدة كل البعد عن كونها خيرية. فإن 
على  ةمبني   ايزعمون أنه التي — الشريعة ذهالتعويض". وفًقا له شريعة" اسم( Robert Tiltonروبرت تيلتون )

أكثر على المؤمنين أن يعطوا بسخاء لآلخرين ألنهم حين يفعلون هذا، يرد اهلل لهم  — 30: 10مرقس  نص
 في المقابل. يؤدي هذا بدوره إلى دائرة من رخاء دائم التزايد.
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 God’s Willم بعنوان  2012( في كتابها الذي صدر في عام Gloria Copelandكما قالت جلوريا كوبالند )
is Prosperity (إرادة اهلل هي الرخاء)  تأخذ دوالًرا 1,000 ؛ اعط  دوالًرا 1,000 تأخذ دوالرات 10 : "اعط 

صفقة رائعة". من الواضح إذن أن تعليم إنجيل  30: 10نص مرقس  إنباختصار، ...  دوالًرا 100,000
ْيًئا"  مبدأ ميذهم يسوع تالافع خاطئة. ففي حين علَّ على دو  قد ب نيالرخاء عن العطاء  وا و أ ْنت ْم ال  ت ْرج ون  ش  "أ ْقر ض 

 سيحصلون على مقابل عظيم. ألنهمتالميذهم بأن يعطوا  إنجيل الرخاء علماء الهوتم (، يعل  35: 6)لوقا 

 :تؤدي إلى الرخاءو  تنشأ ذاتيًّااإليمان قوة روحية  -4

 رأًيال الرخاء ى معلمو إنجيثقة في شخص يسوع المسيح، يتبنَّ الأن اإليمان هو  القويمةفي حين تدرك المسيحية 
ل قوانين العالم التي تشغ   هيحية، وسلطان روحي. إن قوة اإليمان قوة روحية، وطاقة رو مختلًفا تماًما. "اإليمان 

ناك قوانين اآلتي: "ه( الرخاء شرائع) The Laws of Prosperityوان لروحي". كتب كوبالند في كتابة بعنا
لها". هذا بالتأكيد فهم خاطئ عن اإليمان، في كلمة اهلل. واإليمان هو ما يشغ  عنه ن عل  م الرخاء المحك  معينة ت  

 .بل وربما هرطقة

هو قوة روحية ينشئها في المقابل، . بل ومركزه اهللاهلل  يعطيهإلرادة لبحسب الهوت الرخاء، ليس اإليمان فعاًل ف
وسيلة للكسب المادي وليس  هو في األساساإليمان  يرى أنالهوت  ، كل  فحقًّاهة نحو اهلل. موجَّ اإلنسان، 

 ضل األحوال.في أف معيببأنه  ي حك م عليهير أمام اهلل ال بد أن للتبر 

 :الصالة أداة إلجبار اهلل على منح الرخاء -5

، أل  نَّك ْم ال  ت ْطل ب ون   مبدأإنجيل الرخاء  وع اظ كثير ما ي ذك ر نا على (. فهم يشجعون2: 4" )يعقوب "ل ْست ْم ت ْمت ل ك ون 
(: "حين Creflo Dollarمجاالت الحياة. كما كتب كريفلو دوالر ) كافةالصالة ألجل النجاح الشخصي في 

هو صلواتنا ... فهذا  يستجيبسوى أن  خياًراه، ال يملك اهلل ألجلنصلي، مؤمنين بأننا قد نلنا بالفعل ما نصلي 
 ".لنا كمؤمنين كي نحقق نتائجالمفتاح 

الرخاء على  تركيز الزائد عن الحد إلنجيلكن ال، لحد ذاتهفي  ألجل بركة شخصية خطًأ الصلوات قطًعا ليست
رغباتهم. فداخل الهوت الرخاء،  تنفيذ تخدامها إلجبار اهلل علىؤمنين اسل الصالة إلى أداة يمكن للماإلنسان يحو  
إنجيل الرخاء عادة ما  وع اظمن المثير للفضول أن هو محور الصالة.  —وليس اهلل  —ان يصير اإلنس

يًّا ل ك ْي  د  ، أل  نَّك ْم ت ْطل ب ون  ر  ذ ون  ل ْست ْم ت ْأخ  ت ْنف ق وا يتجاهلون النصف الثاني من تعليم يعقوب عن الصالة: "ت ْطل ب ون  و 
 م اسمه.لبات األنانية التي ال تكر  (. ال يستجيب اهلل الط  3: 4ف ي ل ذَّات ك ْم" )يعقوب 

ط الضوء بشكل كبير (، لكن إنجيل الرخاء يسل  5: 4ن ت عل م جميع طلباتنا لدى اهلل )مثال فيلبي قطًعا ينبغي أ
هلل. أيًضا، حين ا تمجدوسطحية ال أنانية  صلواتوا على رغبات اإلنسان، حتى يقود البشر إلى أن يصل  جًدا 
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 للحصولشر إلى محاولة التالعب باهلل م إنجيل الرخاء عن اإليمان، يمكن أن يقود البيهذا التعليم بتعل ي قر ن
 : "لتكن مشيئتك".التي تقول عيد كل البعد عن الصالةمهمة عقيمة. هذا ب الشيء الذي ي ع د —على ما يريدون 

 :إنجيل كاذب

ئف، بسبب منظوره إنجيل كاذب وزا فهو في أساسه. تماًماد إنجيل الرخاء معيًبا ع  في ضوء الكتاب المقدس، ي  
 ويصيرالنعمة باطلة،  تصير طة، إن كان إنجيل الرخاء صحيًحا،قة بين اهلل واإلنسان. ببساالخاطئ عن العال

هؤالء المعل مون عن العهد  تحدَّثسان هو مقياس كل شيء. وسواء اإلنيصير ، و عن المشهدبعيًدا اهلل 
ان إلى صفقة العالقة بين اهلل واإلنس لونفهم يحو  اإليمان، أو الصالة، اإلبراهيمي، أو الكفارة، أو العطاء، أو 

 Christianityم في مجلة  1990( في مقال ن شر في عام James Goffوكما ذكر جيمس جوف ) مقايضة.
Today (المسيحية اليوم) :احتياجات ورغبات خليقته".يلبي  ‘كوني مندوب’ مجردإلى  اهلل "ي ختز ل 

 وغير كتابي عن العالقة بين اهلل واإلنسان. تماًما هذا منظور ناقص 

 


