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שאנחנו אומר  זה  קבורתו עבורנו?  פירוש  מה  ואז נקבר.  חטאינו  על  מת   ישוע 

זכור על הצלב,  שתלוי  ישוע  על  חושב  כשאתה  ונקברנו איתו.  לחטא   מתים 

 ש"הזקן "שלנו נצלב איתו. למה? שיגמרו את גוף החטא; שכבר לא נהיה עבדים

 לחטא. מוות לחטא הוא החופש שלנו. אנו משוחררים מחטא בגלל מותו וקבורתו


.של אדוננו. אנחנו כבר לא עבדים של חטא. אנו חיים לאלוהים דרך המשיח

 מדוע אנו חיים לאלוהים? בגלל חסדו. אבל זה לא אומר שעלינו להמשיך בחטא.

 לעומת זאת. אנו נקראים לחיים חדשים; דרך חיים חדשה - חדשנות חיים. אנו

לא כבר  והחטא  שהמוות  מכיוון  האלה  החדשים  החיים  את  לחיות   יכולים 

מיום המשמעות  מה  שניצלתם מחטאיכם.  לפני  שעשו  כפי  בחייכם   שולטים 

של חסדו  תחת  אנחנו  וכללים ותקנות.  לחוקים  כפופים  לא  כבר  אנחנו   ליום? 

אומרים ועושים. שאנחנו חושבים, מרגישים,  מה  כל  על  משפיע  זה   אלוהים. 

 אנחנו לא נותנים לחטא למלוך בגופנו. אנחנו לא מצייתים לתאוות הבשר. איננו

 משתמשים בגופנו כמכשיר של עוול לחטא. במקום זאת אנו מציגים את גופנו

 בפני אלוהים. כל חלק בגופנו צריך להיות מכשיר של צדק. למה? כי החטא כבר


.לא שולט בנו. אנו נמצאים תחת חסדו המדהים והנפלא של אלוהים אדירים

 מה נגיד אז? האם נמשיך בחטא שהחסד עשוי להיות בשפע? בוודאי שלא! כיצד"

 אנו שמתים לחטא נחיה בו עוד? או שאתה לא יודע שרבים מאיתנו שהוטבלנו

 במשיח ישוע הוטבלנו למותו? לכן נקברנו עימו בטבילה למוות, שכמו המשיח

אם כי  בחדשות חיים.  ללכת  עלינו  גם  כך  תפארת האב,  ידי  על  מהמתים   קם 

 התאחדנו בדמות מותו, ודאי שגם אנו נהיה בדמות תחייתו, בידיעה זו, כי זקןנו

 נצלב עמו, כדי שגוף החטא יימחק, כדי אנחנו כבר לא צריכים להיות עבדים של


.חטא. כי מי שמת השתחרר מחטא
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 אם מתנו יחד עם המשיח, אנו מאמינים שנחיה גם אתו בידיעה שמשיח, לאחר

 שקם מן המתים, לא ימות יותר. למוות אין עוד שליטה עליו. על מותו שמת, הוא

 מת לחטא אחת ולתמיד; אבל את החיים שהוא חי, הוא חי לאלוהים. כמו כן גם

 אתם חושבים עצמכם מתים באמת לחטאים, אך חיים לאלוהים במשיח ישוע

 אדוננו. לכן אל תתנו לחטא למלוך בגופכם התמותי, ולציית לו בתאוותיו. ואל

 תציגו את חבריכם ככלי עוול לחטא, אלא הציגו את עצמכם בפני אלוהים כחיים

 מהמתים, ואת חבריכם ככלי צדקה לאלוהים. כי החטא לא ישלוט בך כי אתה


לא תחת החוק אלא תחת החסד. " רומאים 6: 1-14
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