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Исус умре за нашите гревови, а потоа беше погребан. Што ни значи 
Неговиот погреб? Тоа значи дека сме мртви за грев и сме биле 
погребани со Него. Кога помислувате на Исус кој виси на Крстот, 
запомнете дека нашиот „старец“ беше распнат со Него. Зошто? За да 
се отстрани телото на гревот; дека веќе не треба да бидеме робови 
на гревот. Смртта за гревот е наша слобода. Ослободени сме од 
гревот заради смртта и погребот на нашиот Господ. Ние веќе не сме 
робови на гревот. Ние сме живи за Бога преку Христос.


Зошто сме живи за Бога? Поради Неговата Благодат. Но, тоа не 
значи дека треба да продолжиме во гревот. Напротив. Ние сме 
повикани на нов живот; нов начин на живеење - новост на животот. 
Можеме да го живееме тој нов живот затоа што смртта и гревот веќе 
не доминираат во твојот живот како што тоа го правеа пред да се 
спасиш од своите гревови. Што значи тоа од ден на ден? Повеќе не 
сме под закони и правила и прописи. Ние сме под милоста Божја. Тоа 
влијае на сè што мислиме, чувствуваме, зборуваме и правиме. Не 
дозволуваме гревот да владее во нашите тела. Ние не се покоруваме 
на похотите на телото. Ние не го користиме нашето тело како 
инструмент на неправда за грев. Наместо тоа, ние му го 
претставуваме нашето тело на Бога. Секој дел од нашето тело треба 
да биде инструмент на праведност. Зошто? Затоа што гревот веќе не 
доминира над нас. Ние сме под неверојатната и прекрасна Благодат 
на Семоќниот Бог.
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„Што ќе кажеме тогаш? Weе продолжиме ли во гревот за да може да 
изобилува благодатта? Сигурно не! Како ќе живееме ние во смртта 
на гревот? Или, не знаете дека сите што сме крстени во Христос 
Исус, биле крстени во Неговата смрт? Затоа, бевме погребани со 
Него преку крштевањето во смрт, за да, како што Христос воскресна 
од мртвите од славата на Отецот, така и ние треба да одиме во 
новитети на животот. Зашто, ако сме биле обединети заедно во 
сличноста на Неговата смрт, сигурно ќе бидеме и подобие на 
Неговото воскресение, знаејќи го ова, дека нашиот старец бил 
распнат со Него, за да се уништи телото на гревот, веќе не треба да 
бидеме робови на гревот. Зашто, оној што умре е ослободен од 
гревот.


Сега, ако умревме со Христа, веруваме дека и ние ќе живееме 
со Него, знаејќи дека Христос, воскресна од мртвите, повеќе не 
умира. Смртта веќе нема власт над Него. За смртта што ја умре, 
тој умре од грев еднаш засекогаш; но животот што го живее, тој 
го живее за Бога. Исто така, сметајте се дека сте навистина 
мртви за гревот, но живи за Бога во Христос Исус, нашиот 
Господ. Затоа, не дозволувај гревот да владее во твоето смртно 
тело, за да му се покоруваш во неговите похоти. И не ги 
претставува ј своите членови како инструменти на 
неправедноста кон гревот, туку претстави се пред Бога како 
живи од мртвите и своите членови како инструменти на 
правдата пред Бога. Зашто гревот нема да има власт над тебе, 
зашто не си под закон, туку под благодат “. Римјаните 6: 1-14
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