Jesusekin lurperatua

1 of 5

Jesusekin lurperatua
By

Mark McGee

Jesusekin lurperatua

2 of 5

Jesusekin lurperatua

3 of 5

Jesus gure bekatuengatik hil zen eta gero lurperatu zuten. Zer esan nahi
du guretzat Bere Ehorzketak? Pekatuagatik hilda gaudela eta berarekin
lurperatuta gaudela esan nahi du. Jesus Gurutzean zintzilik dagoela
pentsatzen duzunean, gogoratu gure "agurea" berarekin gurutziltzatu
zutela. Zergatik? Bekatuaren gorputza desagerrarazteko; ez ginela
bekatuaren morroi izan behar. Bekatuaren heriotza gure askatasuna da.
Gure Jaunaren Heriotza eta Ehorzketa dela eta bekatuetatik libratu gara.
Jada ez gara bekatuaren esklabo. Jainkoarentzat bizirik gaude Kristoren
bidez.
Zergatik bizi gara Jainkoarentzat? Bere Grazia dela eta. Baina horrek ez du
esan nahi bekatuan jarraitu behar dugunik. Bestalde. Bizitza berri batera
deituta gaude; bizitzeko modu berri bat - bizimodu berria. Bizitza berri hori
bizi dezakegu, heriotza eta bekatua jada ez baitira zure bizitzan nagusitzen
zure bekatuetatik salbatu aurretik. Zer esan nahi du egunetik egunera?
Jada ez gaude lege, arau eta araudien pean. Jainkoaren graziaren menpe
gaude. Horrek eragina du pentsatzen, sentitzen, esaten eta egiten dugun
guztian. Ez dugu uzten bekatua nagusi gure gorputzetan. Ez ditugu
haragiaren nahiak betetzen. Ez dugu gure gorputza bidegabekeriaren
tresna gisa erabiltzen bekaturako. Horren ordez, gure gorputza Jainkoari
aurkezten diogu. Gure gorputzeko atal guztiak zuzentasunaren tresna izan
behar du. Zergatik? Bekatuak ez gaituelako nagusitzen. Jainko
Ahalguztidunaren Grazia harrigarri eta zoragarrian gaude.
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«Zer esango dugu orduan? Jarraituko al dugu bekatuan grazia ugari izan
dadin? Zalantzarik ez! Nola biziko gara bekatuagatik hil garenok bertan?
Edo ez al dakizu Kristo Jesusengan bataiatuak garenak bere heriotzan
bataiatu genituela? Horregatik, berarekin lurperatu gintuzten bataioaren
bidez heriotzara, Kristo Aitaren aintzaren ondorioz hildakoen artetik piztu
zen bezala, horrela ere bizitzaren berritasunean ibili beharko ginateke.
Zeren bere heriotzaren antzean elkartu bagara, ziur asko bere
berpizkundearen itxuran ere egongo gara, jakinik, gure zaharra berarekin
gurutziltzatu zela, bekatuaren gorputza desagerrarazteko, jada ez genuke
bekatuaren esklabo izan behar. Ezen hildakoa bekatutik askatu da.
Orain Kristorekin hil bagara, uste dugu berarekin ere biziko garela,
jakinda Kristo, hildakoen artetik piztu dela, ez dela gehiago hiltzen.
Heriotzak ez du jada nagusitasunik Haren gainean. Hil zen
heriotzagatik, bekatuagatik hil zen behingoz; baina bizi duen bizitza
Jainkoarentzat bizi da. Halaber, zuek ere uste duzue zeure burua
bekatuarengatik hilik daudela, baina Jainkoarentzat bizirik dagoela
Jesu Kristo gure Jaunean. Ez utzi, beraz, bekatua nagusi zure
gorputz hilkorrean, haren nahietan obeditu dezazun. Eta ez aurkeztu
zure kideak zuzengabekeriaren tresna gisa bekaturako, baizik eta
aurkeztu zeure burua Jainkoaren aurrean hildakoen artean bizirik
bezala, eta zure kideak Jainkoaren zuzentasun tresna gisa. Zeren
bekatuak ez baitu zure gain nagusituko, zeren ez zaude legearen
menpean baina graziaren menpe ». Erromatarrek 6: 1-14

Jesusekin lurperatua

5 of 5

Copyright © 1990 - 2020, Mark A McGee, GraceLife Ministries™
“King James bertsio berritik hartutako idazkera. Copyright © 1982 Thomas
Nelson, Inc.-ek baimenarekin erabiltzen du. Eskubide guztiak
erreserbatuak."

