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 سوال: "راه نجات بر اساس روميان" چيست؟
 

"راه نجات بر اساس روميان" پيغامی است بشارتی برای بيان مژدۀ نجات با استفاده از آيات رسالۀ پولس رسول به روميان. اين روش جواب: 
ا ما به نجات احتياج داريم، خدا چگونه نجات را فراهم نمود، ما چگونه می ساده، و در عين حال بسيار مؤثر، به روشنی توضيح می دهد که چر

 توانيم نجات را دريافت نمائيم، و اينکه نجات چه نتايجی دارد.
 

ايم می باشد: "زيرا همه گناه کره اند و از جالل خدا قاصر می باشند." همۀ ما گناه کرده  23:3اولين آيۀ "راه نجات بر اساس روميان" روميان 
تصوير  18ـ10:3و مرتکب اعمالی شده ايم که باعث ناخشنودی خدا شده است. روی زمين هيچ شخص بی گناهی يافت نمی شود. روميان 

است که در مورد عواقب  23:6واضح تری از گناه و نتايج آن در زندگی ما ارائه می دهد. دومين آيۀ "راه نجات بر اساس روميان" روميان 
م می دهد: "زيرا که ُمزد گناه موت است، اما نعمت خدا حيات جاودانی در خداوند ما عيسی مسيح." مرگ مجازاتی است که ما گناه به ما تعلي

 در قبال گناهان خويش کسب کرده ايم. اين مرگ هم جسمانی است و هم روحانی!
 

ما نعمت خدا حيات جاودانی در خداوند ما عيسی است که می گويد: "ا 23:6سومين آيۀ "راه نجات بر اساس روميان" قسمت دوم روميان 
می خوانيم: "اما خدا محبت خود را در اين ظاهر نمود که هنگامی که هنوز ما گناهکار بوديم مسيح در راه ما ُمرد."  8:5مسيح." در روميان 

ردازيم پرداخت نمود. قيام مسيح ثابت نمود که عيسی مسيح با فدا کردن جان خويش به خاطر ما، قيمتی را که ما می بايستی برای گناهان خود بپ
 خدا مرگ مسيح را به عنوان پرداخت جريمۀ گناهان ما پذيرفته است.

 
می باشد: "زيرا اگر به زبان خود عيسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ايمان  9:10چهارمين آيۀ "راه نجات بر اساس روميان" روميان 

ن برخيزانيد، نجات خواهی يافت." هر آنچه برای ما الزم بود مسيح بر صليب به کمال رسانيد. انتظار خدا از ما آوری که خدا او را از مردگا
اين است که امروز به عيسی مسيح ايمان آوريم و اعتماد داشته باشيم که مرگ او به خاطر آمرزش گناهان ما بود. در اين صورت ما نجات 

مجدداً تعليم داده شده است: "زيرا هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد يافت." عيسی مسيح  13:10ان خواهيم يافت. اين واقّعيت در رومي
ه ُمرد تا جريمۀ گناهان ما را بپردازد و ما را از هالکت ابدی نجات بخشد. اين نجات (يعنی آمرزش گناهان) برای هر کس که به عيسی مسيح ب

 صی خود اعتماد کند، قابل دسترسی می باشد.عنوان خداوند و نجات دهنده شخ
 

حاوی اين پيغام عالی است: "پس چونکه به ايمان عادل  1:5آخرين آيۀ "راه نجات بر اساس روميان" به شرح نتايج نجات می پردازد. روميان 
نيم وارد يک رابطۀ دوستانه و صلح شمرده شديم، نزد خدا سالمتی داريم بوساطت خداوند ما عيسی مسيح." به واسطۀ عيسی مسيح ما می توا

تعليم می دهد: "پس هيچ قصاص نيست برای آنانی که در مسيح عيسی هستند." از آنجا که مسيح به جای ما  1:8آميز با خدا گرديم. روميان 
هد: "زيرا يقين می دانم که نه اين وعدۀ باارزش را به ما می د 39ـ38:8ُمرد، ما هرگز به خاطر گناهانمان محکوم نخواهيم شد. خدا در روميان 

قدرت موت و نه حيات و نه فرشتگان و نه رؤسا و نه قدرتها و نه چيزهای حال و نه چيزهای آينده و نه بلندی و نه پَستی و نه هيچ مخلوق ديگر 
 خواهد داشت که ما را از محبت خدا، که در خداوند ما عيسی مسيح است، جدا سازد."

 
ه نجات بر اساس روميان" متابعت کنيد؟ در اين صورت می توانيد از اين نمونۀ دعا استفاده کنيد. ولی اين حقيقت را هميشه آيا شما مايليد از "را

مسيح که بياد داشته باشيد که گفتن و يا تکرار اين دعا (و يا هر دعای ديگر) باعث نجات شما نميشود. نجات واقعی تنها با اعتماد قلبی به عيسی 
هان ما را آمرزيد دريافت ميشود. اين دعا راه ساده ای است برای ابراز ايمان و قدردانی شما از خدائی که راه نجات را برای شما بر صليب گنا

ستۀ تدارک ديد. "خداوندا، می دانم که به ّضد تو گناه کرده ام و مستحق مجازات می باشم. اما می دانم که عيسی مسيح، مجازاتی را که من شاي
 بر خود گرفت تا من بتوانم بوسيلۀ ايمان به او آمرزيده شوم. از گناه خود توبه ميکنم و برای نجات فقط به تو اعتماد ميکنم. تو را شکرآن بودم 

 می کنم که محض فيض عجيب خود گناهانم را بخشيده و به من حيات جاودانی داده ای. آمين."
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