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 مـات يـسوع مـن أجـل خـطايـانـا ، ثـم ُدفـن. مـاذا يـعني دفـنه لـنا؟ هـذا يـعني أنـنا أمـوات عـن الخـطيئة ودفـننا

 مـعه. عـندمـا تـفكر فـي يـسوع مـعلًقا عـلى الـصليب ، تـذكـر أن "شـيخنا" قـد صـلب مـعه. ملـاذا ا؟ لـكي يـزول

 جسـد الخـطيئة. حـتى ال نـكون عـبيدا للخـطية. املـوت عـن الخـطيئة هـو حـريـتنا. تحـررنـا مـن الخـطيئة بسـبب


.موت ربنا ودفنه. لم نعد عبيدا للخطيئة. نحن أحياء هلل باملسيح

 ملــاذا نــحن احــياء هلل؟ بســبب نــعمته. لــكن هــذا ال يــعني أنــنا يــجب أن نســتمر فــي الخــطيئة. عــلى الــعكس

 تــمامــا. نــحن مــدعــوون إلــى حــياة جــديــدة. طــريــقة جــديــدة لــلعيش - حــداثــة الــحياة. يــمكننا أن نــعيش تــلك

 الــــحياة الجــــديــــدة ألن املــــوت والخــــطيئة لــــم يــــعدا يــــسيطران عــــلى حــــياتــــك كــــما كــــانــــا قــــبل أن تخــــلص مــــن

 خـطايـاك. مـاذا يـعني ذلـك مـن يـوم آلخـر؟ لـم نـعد خـاضـعني لـلقوانـني والـقواعـد واألنـظمة. نـحن تـحت نـعمة

 اهلل. يـؤثـر ذلـك عـلى كـل مـا نـفكر فـيه ونـشعر بـه ونـقولـه ونـفعله. ال نـسمح للخـطيئة أن تـسود فـي أجـسادنـا.

 نـــحن ال نـــطيع شـــهوات الجســـد. نـــحن ال نســـتخدم أجـــسادنـــا كـــأداة إلثـــم الخـــطيئة. بـــدالً مـــن ذلـــك ، نـــقدم

 جســـدنـــا إلـــى اهلل. يـــجب أن يـــكون كـــل جـــزء مـــن جســـدنـــا أداة لـــالســـتقامـــة. ملـــاذا ا؟ ألن الخـــطيئة لـــم تـــعد


.تهيمن علينا. نحن تحت نعمة اهلل العجيبة والعجيبة

 فــماذا نــقول بــعد ذلــك؟ أنــبقى فــي الخــطية لــكي تــكثر الــنعمة؟ بــالــتاكــيد ال! فــكيف نــحن الــذيــن مــتنا عــن"

 الخـطية نـعيش فـيها بـعد؟ أم أنـك ال تـعلم أن كـثيريـن مـنا الـذيـن اعـتمدوا فـي املـسيح يـسوع اعـتمدوا ملـوتـه؟

 لــذلــك دفــننا مــعه بــاملــعموديــة حــتى املــوت ، كــما أن املــسيح قــام مــن بــني األمــوات بمجــد اآلب ، كــذلــك يــجب

 أن نسـلك أيـًضا فـي جـدة الـحياة. ألنـنا إذا اتحـدنـا مـًعا فـي صـورة مـوتـه ، فـسنكون بـالـتأكـيد أيـًضا عـلى

 شـبه قـيامـته ، عـاملـني هـذا ، أن إنـسانـنا الـقديـم قـد صـلب مـعه ، لـكي يـبطل جسـد الخـطيئة ، ال يـنبغي لـنا


.بعد اآلن أن نكون عبيدا للخطيئة. ألن الذي مات قد تحرر من الخطيئة
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 اآلن إذا مــتنا مــع املــسيح ، فــإنــنا نــؤمــن أنــنا ســنحيا أيــًضا مــعه ، عــاملــني أن املــسيح بــعد أن قــام مــن بــني

 األمـوات ال يـموت. لـم يـعد لـلموت سـلطان عـليه. مـن أجـل املـوت الـذي مـاتـه ، مـات عـن الخـطيئة مـرة واحـدة.

 ولـكن الـحياة الـتي يـحياهـا يـحياهـا هلل. وبـاملـثل ، احسـبوا أنـفسكم أمـواتًـا حـًقا عـن الخـطية ، ولـكن أحـياء

 هلل بـــاملـــسيح يـــسوع ربـــنا. لـــذلـــك ال تـــملكن الخـــطية فـــي جســـدك الـــفانـــي حـــتى تـــطيعها فـــي شـــهواتـــه. وال

 تــقدمــوا أعــضائــكم كــأدوات إثــم للخــطية ، بــل قــدمــوا أنــفسكم هلل كــأنــهم أحــياء مــن األمــوات ، وأعــضائــكم

 كـأدوات لـبر اهلل. ألن الخـطيئة لـن تتسـلط عـليك ، ألنـك لسـت تـحت الـنامـوس بـل تـحت الـنعمة. " رومـية 6:
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