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Есүс бидний нүглийн төлөө үхсэн, дараа нь оршуулсан. Түүний
оршуулга нь бидний хувьд ямар ач холбогдолтой вэ? Энэ нь бид
нүгэл үйлдэхэд үхсэн бөгөөд Түүнтэй хамт оршуулсан гэсэн үг юм. Та
Есүсийг загалмай дээр өлгөгдсөнийг санаж байхдаа манай "хөгшин"
Түүнтэй хамт цовдлогдсон байсныг санаарай. Яагаад? Гэм нүглийн
биеийг арилгаж болохын тулд; бид цаашид нүглийн боол байх ёсгүй.
Нүгэл үйлдэх үхэл бол бидний эрх чөлөө юм. Их Эзэний үхэл ба
оршуулгаас болж бид нүглээс чөлөөлөгдсөн. Бид нүглийн боол
байхаа больсон. Бид Христээр дамжуулан Бурханд амьд байна.
Бид яагаад Бурханд амьд байгаа юм бэ? Түүний ач ивээлээс болж.
Гэхдээ энэ нь бид үргэлжлүүлэн нүгэл үйлдэх ёстой гэсэн үг биш юм.
Эсрэгээрээ. Бид шинэ амьдралд дуудагдсан; амьдралын шинэ хэв
маяг - амьдралын шинэ байдал. Таны нүглээс аврагдахаас өмнө үхэл
ба нүгэл таны амьдралд давамгайлахаа больсон тул бид тэр шинэ
амьдралаар амьдарч чадна. Энэ нь өдрөөс өдөрт юу гэсэн үг вэ? Бид
хууль, дүрэм, журамд захирагдахаа больсон. Бид Бурханы ивээл дор
байдаг. Энэ нь бидний бодож, мэдэрч, хэлж, хийж байгаа бүх зүйлд
нөлөөлдөг. Бие махбоддоо нүгэл хаанчлахыг бид зөвшөөрдөггүй. Бид
махан биеийн хүсэл тачаалд захирагддаггүй. Бид бие махбодоо нүгэл
үйлдэх шударга бус байдлын хэрэгсэл болгон ашигладаггүй. Үүний
оронд бид өөрсдийн бие махбодоо Бурханд толилуулдаг. Бидний
биеийн бүх хэсэг зөв шударга байдлын хэрэгсэл байх ёстой. Яагаад?
Учир нь нүгэл биднийг захирахаа больсон. Бид Төгс Хүчит Бурханы
гайхамшигтай, гайхамшигтай Нигүүлслийн дор байдаг.
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“Дараа нь бид юу хэлэх вэ? Нигүүлсэл элбэг дэлбэг байхын тулд бид
нүгэл үйлдэх үү? Мэдээж үгүй! Нүгэл үйлдэж үхсэн бид үүн дотор
цаашид хэрхэн амьдрах вэ? Эсвэл Христ Есүст баптисм хүртсэн
бидний олон хүн Түүний үхэлд баптисм хүртсэнийг та мэдэхгүй байна
уу? Тиймээс Христ Эцэгийн алдар суугаар үхэгсдээс амилуулагдсан
шиг, бид ч бас шинэ амьдралын замаар алхах ёстой гэж баптисм
хүртэж, Түүнтэй хамт оршуулав. Учир нь хэрэв бид Түүний үхлийн
адилаар нэгдмэл байсан бол түүний амилалттай адил байх болно. бид
цаашид нүглийн боол байх ёсгүй. Учир нь нас барсан хүн нүглээс
чөлөөлөгдсөн юм.
Одоо бид Христтэй хамт нас барсан бол Христ үхлээс амилсан
тул дахиж үхэхгүй гэдгийг мэдэж, Түүнтэй хамт амьдарна гэдэгт
итгэж байна. Үхэл Түүнд захирагдахаа больсон. Тэр үхсэнийхээ
төлөө Тэр нүглийн төлөө нэг удаа үхсэн. гэхдээ Түүний
амьдардаг амьдрал, Тэр Бурханд амьдардаг. Үүнтэй адил та нар
ч гэсэн өөрсдийгөө нүгэл үйлдэхийн тулд үхсэн, харин бидний
Эзэн Христ Есүс дотор Бурханд амьд гэж өөрсдийгөө
тооцоорой. Тиймээс нүглийг өөрийн хүсэл тачаалдаа дагахын
тулд мөнх бус биед чинь ноёрхож болохгүй. Гишүүдээ нүгэл
үйлдэх шударга бус байдлын хэрэгсэл болгоод хэрэггүй, харин
өөрсдийгөө Бурханд үхэгсдээс амьд байгаа мэт, гишүүдээ
Бурханд зөвт байдлын хэрэгсэл болгон танилцуул. Учир нь
нүгэл нь чамайг захирахгүй, учир нь та хуулийн дор биш харин
нигүүлслийн дор байдаг. ” Ром 6: 1-14
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