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 الوعظ بالرخاء: مخادع وقاتل

أريد الدخول."  الفلم أكن في داخل المسيحية،  الكنائس التي تعظ بالرخاء، جوابي هو: "إنعن  اقرأعندما 
 .أريدها شكرا لك الوبعبارة أخرى، إن كانت هذه هي رسالة المسيح، ف

دعانا نه عندما أل مخادععلى حد سواء. إنه  مخادع وقاتلهو أمر  لكي يغتنواالمسيح  إلىاستدراج الناس 
َفَكذِلَك ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُكْم اَل َيْتُرُك َجِميَع َأْمَواِلِه، اَل َيْقِدُر َأْن َيُكوَن ِلي قال أشياء مثل: "المسيح يسوع نفسه، 

ُق  بسبب الرغبة في أن تكون غنيا قاتل(. وإنه 33 :14" )لوقا ِتْلِميًذا  1" )ِفي اْلَعَطِب َواْلَهاَلكِ النَّاَس "ُتَغرِ 
 .وعاظ اإلنجيل إلىدعوتي  لذا هذه(. 9 :6تيموثاوس 

 .السماء إلىجعل من الصعب على الناس للوصول ت للخدمةطور فلسفة . ال ت1

حركة كثيرون في تحير تالميذه، كما أن !" َما أَْعَسَر ُدُخوَل َذِوي اأَلْمَواِل ِإَلى َمَلُكوِت للاِ : "المسيحقال 
ُمُروُر َجَمل ِمْن َثْقِب أعلى من ذلك قائال: " إلى أكمل المسيح حديثه لرفع حيرتهم. لذلك سيتحيرون " الرخاء"

 لقا "َفَمْن َيْسَتِطيُع َأْن َيْخُلَص؟: "اجابوا في عدم إيمانو  ".ِإْبَرٍة َأْيَسُر ِمْن َأْن َيْدُخَل َغِنيٌّ ِإَلى َمَلُكوِت للاِ 
-23 :10)مرقس ." لنَّاِس َغْيُر ُمْسَتَطاٍع، َولِكْن َلْيَس ِعْنَد للِا، أَلنَّ ُكلَّ َشْيٍء ُمْسَتَطاٌع ِعْنَد للاِ ِعْند ا" :المسيح

27.) 

 ؟يجعل من الصعب على الناس دخول السماء للخدمة اتركيز  تريد أن تطور الرخاء هو: لماذا لوعاظسؤالي 

 االنتحارية في الناس.وقد الرغبات ت للخدمةطور فلسفة . ال ت2

َنا اَل َنْقِدُر َأْن َوَأمَّا التَّْقَوى َمَع اْلَقَناَعِة َفِهَي ِتَجاَرٌة َعِظيَمٌة. ألَنََّنا َلْم َنْدُخِل اْلَعاَلَم ِبَشْيٍء، َوَواِضٌح َأنَّ " سقال بول
. وضمنا، الغنىبعد ذلك حذر من الرغبة في  هلكن "ِبِهَما.َفِإْن َكاَن َلَنا ُقوٌت َوِكْسَوٌة، َفْلَنْكَتِف   َنْخُرَج ِمْنُه ِبَشْيٍء.

الَِّذيَن "من حذر ا. فبدال من مساعدة الناس على التخلص منه الغنىيثيرون الرغبة في الذين  الوعاظحذر من 
ُق النَّاَس ِفيُيِريُدوَن َأْن َيُكوُنوا أَْغِنَياَء، َفَيْسُقُطوَن ِفي َتْجِرَبٍة َوَفخٍ  َوَشَهَواٍت َكِثيَرٍة َغبِ  اْلَعَطِب  يٍَّة َوُمِضرٍَّة، ُتَغرِ 

ُروِر، الَِّذي ِإِذ اْبَتَغاُه َقْوٌم َضلُّوا َعِن اإِليَماِن، وَ  َطَعُنوا َأْنُفَسُهْم ِبَأْوَجاٍع َواْلَهاَلِك. أَلنَّ َمَحبََّة اْلَماِل َأْصٌل ِلُكلِ  الشُّ
 (.10-6 :6تيموثاوس  1) "َكِثيَرةٍ 
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كثيرة وتغرق  بأوجاعأنفسهم طعن شجع الناس على ت خدمة أن تطور تريدرخاء هو: لماذا ال عاظلو لذا سؤالي 
 ؟أنفسهم في العطب والهالك

 السوس والصدأ. تشجع على التعرض لفساد للخدمةتطور فلسفة . ال 3

اَل ". محتفظين، وليس نكون عط ائينيقول لنا أن أي أنه كنوزا على األرض.  كنزمن جهد المسيح يحذر 
اِرُقوَن َوَيْسِرُقونَ  َدُأ، َوَحْيُث َيْنُقُب السَّ وُس َوالصَّ  (.19 :6متى ." )َتْكِنُزوا َلُكْم ُكُنوًزا َعَلى اأَلْرِض َحْيُث ُيْفِسُد السُّ

 مننحو الطمع في كل واحد منا، لماذا نأخذ التركيز  الطبيعيميل لشيء. ولكن نظرا لب نعم، كلنا نحتفظ
 سا على عقب؟رأ المسيح ونحوله

 ثروة.الالعمل الجاد وسيلة لجمع تجعل من  للخدمة طور فلسفة. ال ت4

مجرد نعمل بجد بأيدينا. ولكن الغرض الرئيسي ليس هو أن البديل س أننا ال ينبغي أن نسرق. و قال بول
اِرُق ِفي َما " ."نعطيليكون أن " هو . وكان الغرضاالمتالكاالدخار أو حتى  َبْعُد، َبْل ِباْلَحِريِ  اَل َيْسِرِق السَّ

اِلَح ِبَيَدْيِه،   لنكون مبررا (. هذا ليس 28 :4" )أفسس .َمْن َلُه اْحِتَياجٌ  ِلَيُكوَن َلُه َأْن ُيْعِطيَ َيْتَعُب َعاِماًل الصَّ
عطي أكثر. نستطيع أن ن لكي بالقليل حتفاظواال المزيدعلى  للحصولمن أجل تقديم المزيد. إنها دعوة أغنياء 

شكل مختلف عن الطريقة بأي $ أن يعيش 200000يجعل الشخص الذي يحصل على ليس هناك من سبب 
ضع حدا نمط الحياة في زمن الحرب؛  ليكن لك$. 80000يعيش بها الشخص الذي يحصل على التي 
 .المتبقي ك الخاصة، ثم وزعلنفقات

؟ معطي سخيثروة من أجل أن يكون  والكتمم أن يلناس على االعتقاد بأن عليها واعلماذا تريدون أن تشج
 إلىهذا ال يضيف أ؟ سخاءً أكثر  أيضا معطيلماذا ال نشجعهم على الحفاظ على حياتهم أكثر بساطة ويكون 

 هم؟المسيح، وليس ممتلكاتهم، هو كنز  كرمهم شهادة قوية على أن

 .هأن يكونللمال يكون لنا ما ال يمكن ا أقل في وعود هللا أن تشجع إيمان للخدمةطور فلسفة . ال ت5

أقل في  اما لدينا هو أن العكس يعني إيمانب مكتفينكون العبرانيين يقول لنا أن نكاتب الذي جهل السبب 
اَل أُْهِمُلَك َواَل »َل: ِلَتُكْن ِسيَرُتُكْم َخاِلَيًة ِمْن َمَحبَِّة اْلَماِل. ُكوُنوا ُمْكَتِفيَن ِبَما ِعْنَدُكْم، أَلنَُّه َقايقول: "وعود للا. 
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-5 :13عبرانيين ) ".«الرَّبُّ ُمِعيٌن ِلي َفاَل َأَخاُف. َماَذا َيْصَنُع ِبي ِإْنَساٌن؟»َحتَّى ِإنََّنا َنُقوُل َواِثِقيَن: « َأْتُرُككَ 
 (؟6

علم ماذا نريد أن نفل، أنه لن يتركنا أبداما لدينا يكرم وعد للا ب كوننا مكتفينإذا كان الكتاب المقدس يخبرنا أن 
 ؟ءغنياأ  وا أن يكونواريدأن يالناس 

 شعبكم حتى الموت.اختناق تساهم في  للخدمةتطور فلسفة . ال 6

للثروات.  تأثيرأي  بسببيمكن خنق كلمة للا، والتي من المفترض أن تعطينا الحياة،  همن أنالمسيح حذر 
ُهُم الَِّذيَن َيْسَمُعوَن، ُثمَّ َيْذَهُبوَن حتى الموت: " اهخنقي وسط الشوك الذيمثل البذور التي تنمو  يقول إنها

 (.14 :8)لوقا  "َفَيْخَتِنُقوَن ِمْن ُهُموِم اْلَحَياِة َوِغَناَها َوَلذَّاِتَها، َواَل ُيْنِضُجوَن َثَمًرا

 حتى الموت؟ ناخنقمنه المسيح أنه سيحذر الذي الشيء ذات اتباع  لماذا نريد أن نشجع الناس على

 .النور تحت المكيالضع تنزع الملوحة من الملح وت للخدمةطور فلسفة . ال ت7

الرغبة في الثروة والسعي وراء الثروة فثروة. ال إنه ليسملح األرض ونور العالم؟  منهم يجعلما في المسيحيين 
 العظمىمأساة ن اليؤمن به بالفعل. إ للعالم شيئا مختلفا عماقدم له مذاق ويبدو تماما مثل العالم. إنه ال ي

الشخص يحتاج  إنما، ا روحيا من أجل قبولهيقظأن يكون لشخص ه ليس من الضروري لهو أن بالرخاء للوعظ
 ببساطةفي هذا، يرى العالم فالعالم.  اسم يسوع ليس هو ملح األرض أو نورفي  فالغنى. اجشعفقط أن يكون 

 .يقبلون عليهسوف ا لنفسه. وإن نجح، انعكاس

ما هو  لأللم من أجل المسيح. هذا بهيجاستعداد  إنهمالملح والنور.  المسيح يبين لنا ما هوسياق مقولة  إن
يَرٍة، ِمْن َأْجِلي، َكاِذِبيَن.: "المسيح هقال  ِاْفَرُحوا ُطوَبى َلُكْم ِإَذا َعيَُّروُكْم َوَطَرُدوُكْم َوَقاُلوا َعَلْيُكْم ُكلَّ َكِلَمٍة ِشرِ 

َماَواِت، َفِإنَُّهْم هَكَذا َطَرُدوا اأَلْنِبَياَء الَِّذيَن َقْبَلُكْم.َوَتَهلَُّلوا َأْنُتْم ُنوُر  ...َأْنُتْم ِمْلُح اأَلْرضِ  ، أَلنَّ َأْجَرُكْم َعِظيٌم ِفي السَّ
 (.14-11 :5)متى  "اْلَعاَلمِ 

التي بنفس الطريقة نحب الثروة  ناأن المسيح فينا ليس( )نور ويرى )ملح(،  يتذوق جعل العالم سيالذي 
 هم، في حين أناستعداد وقدرة المسيحيين على محبة اآلخرين من خالل األلم. بدال من ذلك، سيكون يفعلونها
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أمر فوق ألن أجرهم في السماء مع المسيح. هذا أمر ال يمكن تفسيره وفقا لشروط اإلنسان. هذا  يفرحون 
 هذا ليس. هي رسالة المسيحليست هذه . و ببساطة طبيعيأمر هو  بوعود االرخاءجذب الناس طبيعي. ولكن 

 .همات من أجل تحقيققد ما 


