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 هل يوجد طريق واحد فقط للخالص؟
 جيمس أندرسونبقلم 

ة، ة املتنامي  "فليكن األمر ىلع ذوقك"، هذا ما أعلنته رشكة برجر كينج يف السبعينات، مع شعار يعكس الفردي  
وعدوا أنه يمكنك أن حتصل ىلع منتجاتهم بالطريقة  حيثها رشاكت أخرى تديتها. وتبعة الغرب وتعد  واستهالكي  

ني ، فمن غري املفائج أن جند الغربي  لكصممة ىلع ذوقنا اخلاص، وتصل نلا برشوطنا اخلاصة. ذلاليت تريدها: م  
فكرة أنه ليس دلينا اختيار بشأن طريقة خالصنا يه أناثيما للمستهلك  إن ادلين. معنفس األفاكر  يستخدمون

 نحن نريد اخلالص ىلع طريقتنا اخلاصة.فيومنا هذا.  يفالرويح 

ةثقافتنا. ولكن بغض انلظر عن مقدار يف االفرتايض  الوضعة أصبحت ة ادليني  يبدو أن اتلعددي   للتطب ع الضغط  شد 
بيسوع اإليمان  أال وهو أن يثبتوا وي رصوا ىلع أنه يوجد طريق واحد فقط للخالص، املؤمنني، جيب ىلع أو املساومة

 ا.يسوع شخصي  الرب  همالسبب بسيط: هذا بالضبط ما عل  واملسيح. 

رسل إىل العالم بهدف واحد أسايس: أال املسيحأعلن 
 
ون   بَْل  بِِه، ي ْؤِمن   َمنْ  ك    َيْهِلَك  أنه أ بَِدي ة   اْْلَيَاة   َل   تَك 

َ
 .األ

 اآلياتة )ال يؤمن به لن حيصل ىلع اْلياة األبدي   نْ مَ  ؛ورضوري للخالص اإليمان بيسوع اكف  إن (. 17-14: 3)يوحنا 
األمر حيتاج إىل املزيد من  كما لو أن(. 58-53: 6ون" ىلع يسوع سيحيون )"يتغذ   نْ (. فقط مَ 24: 8انظر  ؛36، 18

نَا
َ
وَ  اتلوضيح، لم يرتك يسوع أي جمال للشك يف هذه اللكمات اليت قاهلا تلالميذه: "أ ِريق   ه   لَيَْس . َواْْلَيَاة   َواْْلَق   الط 

َحد  
َ
ِت  أ

ْ
 (.27: 11انظر مىت  ؛6: 14ِِب" ) إاِل   اآلِب  إِىَل  يَأ

: 2 الرسل الوعظ املستمر بأن اخلالص يأت باإليمان بيسوع وحده )أعمالمن خالل املسيح ىلع رساتله  رسلد أك  
(. ال يمكن لرسالة العهد 13-12: 5 ؛15-14: 4 ؛25-22: 2يوحنا  1 ؛17-9: 10رومية  ؛21-20: 20 ؛31: 16 ؛12: 4 ؛39

ة يف العرص اْلايل أن اتلعددي  قد تسمح اجلديد أن تكون أوضح من هذا: إن لم ختلص بيسوع، فأنت لم ختلص. 
لم  — لويس .أس .فكرة من يس مقتبسني — للخالص، ولكن العديد من الطرقمن بني  ايكون املسيح واحد  

اهذا اخليار  نفسهاملسيح يرتك   ا أن يكون هو رب ىلع اللك أو ال يكون رب ىلع اإلطالق.نلا. إم   متاح 

للناس يف هذا العرص. أليس من الكربياء أن يرص  كبريةب يف إهانة ة تتسب  مثل هذه االداعءات باْلرصي   ومع ذلك،
خرى هم ىلع خطأ؟ األيانات ادل داعةا إىل أن أن يسوع هو الطريق الوحيد هلل؟ أال يشري هذا ضمني   ىلع املسيحيون

ا:  ، هم اقعيف الوة هم ىلع خطأ. سيحي  املا أن داعة ة ضمني  ة ادليني  أتباع اتلعددي  يقول نعم بالفعل. ولكن الحظ جيد 
أن نشري إىل أن األديان غري املسيحي ة  فإن اكن من الكربياء )وبكربياء(. خطأ اكن ىلعا أن يسوع يقولون ضمني  
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ادليانات  كإىل جانب  — ةأن املسيحي   يف زعمهممن الكربياء  قدرة هم ىلع نفس الأتباع اتلعددي  خاطئة، ف
اتهمة الكربياء ترتد إن يه ىلع خطأ.  — خرىاألة رصي  اْل  اد.إىل انلق   حتم 

يقترص . ملاذا بإخالصن يتبعون ادليانات األخرى االعرتاض الشائع اآلخر هو أنه من الظلم أن نمنع اخلالص عم  
انلعمة هو باخلالص إن إلجنيل. ا أسايس لرسالةهذه الشكوى عن سوء فهم تكشف فقط؟  املسيحي ني اخلالص ىلع

يسمع ك من طريق واحد للخالص ألي شخص، فما بالك بعدة طرق.  حىت بتقديم أي الزتاماهلل ليس ىلع حدها: و
 .ةبسبب الرمحة اإلهلي   ا فقطاإلجنيل يسمعهرسالة 

ا  إىل األمر  عوداخلالص. بكل تأكيد، ي حتديدل حق  حول َمنْ االعرتاض بالظلم االفرتاضات املغلوطة يعكس أيض 
ة يتعامل مع الشخص اذلي يؤمن باتلعددي  إن العالج هلا. وصف مشلكتنا و يف تشخيص — وليس نلا — خالقنا

ك وما إىل ذلك، ، شعركاختيار لونك، وتصفيفة  تكون قادر ا ىلعشعر: جيب أن ال صبغة كما لو اكن مثلاخلالص 
لهحبسب  ذلك العالج الطيب ملرض مميت؟ إن ب أشبهاخلالص اكن طريقة تصلح لك. ولكن، ماذا لو  بأي. ما تفض 

 "،ةطبي  الة تلعددي  ا" ادلعوة إىلسيكون من الغباء الشديد فهذا املرض،  فعال  عالجدواء واحد فقط يمكنه اكن هناك 
نه وصف لك العالج الوحيد وسيكون من الغريب أن تتهم طبيبك بالظلم أل، نهج "أريده بطريقيت" يف العالج أي

 اذلي ينفع. 

ة األساسي   البرشإن اكنت مشلكة فالتشخيص. مع ة الوصفة الطبي   تتناسبأن  ينبيغ: ةواضح تكون الفكرةجيب أن 
، وغري قادرين حىت أن نبدأ يف اتلكفري العادلة هللاحتت دينونة  نقعأننا خطاة  — يه كما يصفها الكتاب املقدس

وجد دين ياملشلكة بشلك مالئم. ال  حال  يعالج مة وحدها فقط يه اليت تقد  فإن املسيحي   —يانا املالئم عن خطا
بدال  خطايانا  وبةل عقحتم   من خاللالعداوة بيننا وبني خالقنا  يزيلم الوسيط الاكمل بني اهلل واإلنسان قد  يأخر 
 (. 6-5: 2تيموثاوس  1 ؛21-18: 5كورنثوس  2 ؛11-6: 5)رومية  عن ا

ا بشأنالكتاب املقدس  اكنإن  ق  حاتلنا الصعبة، فيجب أن يكون يسوع هو طريق اخلالص الوحيد، وجيب أن  ُم 
لحق لحبة املآلخر، ولحبة امللمسيح، لحبة املحبة هلل، إن املالطريق الوحيد.  باعتبارهنعلن عنه  هو أنيكون واجبنا 

 .يلال يرتكوا نلا أي بد
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يف والية شارلوت، علم الالهوت والفلسفة يف لكية الالهوت الم صلَحة بمدينة ادلكتور جيمس أندرسون هو أستاذ 
وهو قسيس مرتسم يف الكنيسة الم صلَحة املتحدة املشيخي ة. وهو األستاذ املتمزي يف سلسلة يلجونري  ،نورث اكروالينا

 (.What’s Your Worldview)" مايه نظرتك للعالم؟" ابكت ومؤلفاتلعليمي ة بعنوان "استكشاف اإلسالم"، 

 

 .تيبوتلوكتم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة 
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