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م6ات ي6سوع م6ن أج6ل خ6طاي6ان6ا  ،ث6م ُدف6ن .م6اذا ي6عني دف6نه ل6نا؟ ه6ذا ي6عني أن6نا أم6وات ع6ن الخ6طيئة ودف6ننا
م6عه .ع6ندم6ا ت6فكر ف6ي ي6سوع م6عل ًقا ع6لى ال6صليب  ،ت6ذك6ر أن "ش6يخنا" ق6د ص6لب م6عه .مل6اذا ا؟ ل6كي ي6زول
جس6د الخ6طيئة .ح6تى ال ن6كون ع6بيدا للخ6طية .امل6وت ع6ن الخ6طيئة ه6و ح6ري6تنا .تح6ررن6ا م6ن الخ6طيئة بس6بب
.موت ربنا ودفنه .لم نعد عبيدا للخطيئة .نحن أحياء هلل باملسيح
مل66اذا ن66حن اح66ياء هلل؟ بس66بب ن66عمته .ل66كن ه66ذا ال ي66عني أن66نا ي66جب أن نس66تمر ف66ي الخ66طيئة .ع66لى ال66عكس
ت66مام66ا .ن66حن م66دع66وون إل66ى ح66ياة ج66دي66دة .ط66ري66قة ج66دي66دة ل66لعيش  -ح66داث66ة ال66حياة .ي66مكننا أن ن66عيش ت66لك
ال 66حياة الج 66دي 66دة ألن امل 66وت والخ 66طيئة ل 66م ي 66عدا ي 66سيطران ع 66لى ح 66يات 66ك ك 66ما ك 66ان 66ا ق 66بل أن تخ 66لص م 66ن
خ6طاي6اك .م6اذا ي6عني ذل6ك م6ن ي6وم آلخ6ر؟ ل6م ن6عد خ6اض6عني ل6لقوان6ني وال6قواع6د واألن6ظمة .ن6حن ت6حت ن6عمة
اهلل .ي6ؤث6ر ذل6ك ع6لى ك6ل م6ا ن6فكر ف6يه ون6شعر ب6ه ون6قول6ه ون6فعله .ال ن6سمح للخ6طيئة أن ت6سود ف6ي أج6سادن6ا.
ن 66حن ال ن 66طيع ش 66هوات الجس 66د .ن 66حن ال نس 66تخدم أج 66سادن 66ا ك 66أداة إلث 66م الخ 66طيئة .ب 66دالً م 66ن ذل 66ك  ،ن 66قدم
جس 66دن 66ا إل 66ى اهلل .ي 66جب أن ي 66كون ك 66ل ج 66زء م 66ن جس 66دن 66ا أداة ل 66الس 66تقام 66ة .مل 66اذا ا؟ ألن الخ 66طيئة ل 66م ت 66عد
.تهيمن علينا .نحن تحت نعمة اهلل العجيبة والعجيبة

ف66ماذا ن66قول ب66عد ذل66ك؟ أن66بقى ف66ي الخ66طية ل66كي ت66كثر ال66نعمة؟ ب66ال66تاك66يد ال! ف66كيف ن66حن ال66ذي66ن م66تنا ع66ن"
الخ6طية ن6عيش ف6يها ب6عد؟ أم أن6ك ال ت6علم أن ك6ثيري6ن م6نا ال6ذي6ن اع6تمدوا ف6ي امل6سيح ي6سوع اع6تمدوا مل6وت6ه؟
ل66ذل66ك دف66ننا م66عه ب66امل66عمودي66ة ح66تى امل66وت  ،ك66ما أن امل66سيح ق66ام م66ن ب66ني األم66وات بمج66د اآلب  ،ك66ذل66ك ي66جب
6ضا ف6ي ج6دة ال6حياة .ألن6نا إذا اتح6دن6ا مً 6عا ف6ي ص6ورة م6وت6ه  ،ف6سنكون ب6ال6تأك6يد أي ً
أن نس6لك أي ً
6ضا ع6لى
ش6به ق6يام6ته  ،ع6امل6ني ه6ذا  ،أن إن6سان6نا ال6قدي6م ق6د ص6لب م6عه  ،ل6كي ي6بطل جس6د الخ6طيئة  ،ال ي6نبغي ل6نا
.بعد اآلن أن نكون عبيدا للخطيئة .ألن الذي مات قد تحرر من الخطيئة
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اآلن إذا م66تنا م66ع امل66سيح  ،ف66إن66نا ن66ؤم66ن أن66نا س66نحيا أيً 6
6ضا م66عه  ،ع66امل66ني أن امل66سيح ب66عد أن ق66ام م66ن ب66ني
األم6وات ال ي6موت .ل6م ي6عد ل6لموت س6لطان ع6ليه .م6ن أج6ل امل6وت ال6ذي م6ات6ه  ،م6ات ع6ن الخ6طيئة م6رة واح6دة.
ول6كن ال6حياة ال6تي ي6حياه6ا ي6حياه6ا هلل .وب6امل6ثل  ،احس6بوا أن6فسكم أم6واتً6ا حً 6قا ع6ن الخ6طية  ،ول6كن أح6ياء
هلل ب 66امل 66سيح ي 66سوع رب 66نا .ل 66ذل 66ك ال ت 66ملكن الخ 66طية ف 66ي جس 66دك ال 66فان 66ي ح 66تى ت 66طيعها ف 66ي ش 66هوات 66ه .وال
ت66قدم66وا أع66ضائ66كم ك66أدوات إث66م للخ66طية  ،ب66ل ق66دم66وا أن66فسكم هلل ك66أن66هم أح66ياء م66ن األم66وات  ،وأع66ضائ66كم
ك6أدوات ل6بر اهلل .ألن الخ6طيئة ل6ن تتس6لط ع6ليك  ،ألن6ك لس6ت ت6حت ال6نام6وس ب6ل ت6حت ال6نعمة " .روم6ية :6
14-1

 ، Mark A McGee، GraceLife MinistriesTMحقوق النشر © 2015-1990

 Thomasال66كتاب امل66قدس م66أخ66وذ م66ن ن66سخة امل66لك ج66يمس الج66دي66دة .ح66قوق النش66ر ©  1982لش66رك66ة"
".مستخدمة بموجب إذن .كل الحقوق محفوظة Nelson، Inc.

