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Dè an dàimh shònraichte a tha seo le Dia tro Iosa Crìosd a Mhac?
“Oir tha ar saoranachd air neamh, às am bi sinn cuideachd a’
feitheamh gu dùrachdach ris an t-Slànaighear, an Tighearna Iosa
Crìosd, a dh ’atharraicheas ar bodhaig ìosal gus am bi e air a chochòrdadh ris a’ chorp ghlòrmhor aige, a rèir na h-obrach leis an
urrainn dha eadhon a dhèanamh thoir a h-uile càil dha fhèin. "
Philipianaich 3: 20-21
Tha an t-Abstol Pòl a ’cleachdadh briathar armachd Grèigeach gus
cunntas a thoirt air comas Dhè a h-uile càil a thoirt dha fhèin. Tha
Hupotasso a ’ciallachadh rudeigin a chuir fo smachd, a chuir fo smachd
neach, a bhith fo smachd agus a’ riaghladh. Tha am Bìoball làn aithrisean
mu chumhachd Dhè gus smachd a chumail air a h-uile càil. Carson?
Dìreach gus am bi fios againn dè a th ’ann an Dia cumhachdach? Chan eil.
Tha Dia ag innse a chumhachd gu soilleir gus am bi misneachd aig a
dhaoine anns a ’chomas aige na tha e a’ gealltainn a dhèanamh. Sgrìobh
Pòl na Philipianaich mu chumhachd Chrìosd smachd a chumail air a h-uile
càil gus am bi misneachd aca a dhol air adhart chun an amas a bha
romhpa.
“A bhràithrean, chan eil mi a’ cunntadh gu robh mi air grèim
fhaighinn; ach aon rud a nì mi, a ’dìochuimhneachadh na rudan a tha
air dheireadh agus a’ ruighinn air adhart gu na rudan a tha romhainn,
tha mi a ’brùthadh a dh’ ionnsaigh an amas airson duais gairm shuas
Dhè ann an Crìosd Ìosa. ”Philipianaich 3: 13-14
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Is e ar n-amas nèamh agus beatha shìorraidh leis an Tighearna agus
Slànaighear Iosa Crìosd! Is e ar n-amas cruth-atharrachadh bho na cuirp
ìosal againn gu bhith mar a chorp glòrmhor. Tha ar fìor “shaoranachd” air
neamh. Bidh sinn a ’caitheamh ùine ann am bodhaigean corporra air an
talamh, ach caithidh sinn sìorraidheachd còmhla ri Crìosd.
Chan eil Iosa air a thilgeil leis na duilgheadasan làitheil a tha romhainn. Tha
cumhachd aige a h-uile dad a thoirt fo a smachd. Tha cumhachd aige ar
cuideachadh le bhith a ’cur aghaidh air duilgheadasan agus dùbhlain ann
an dòighean a choileanas an amas nèamhaidh. Bidh e a ’cleachdadh a’
chumhachd sin airson adhbhar sònraichte.
Dè na duilgheadasan agus na dùbhlain a th ’agad an-diugh? Dè na
deuchainnean a tha thu a ’dol troimhe? Dè a tha nad aghaidh a dh
’fheumas tu airson faighinn fo smachd? Ge bith dè a th ’ann, faodaidh Dia
a thoirt fo a smachd. Is urrainn dha a smachdachadh agus a thoirt fo
smachd. Chan eil dad ro dhoirbh do Dhia. Cuidichidh e thu gus aghaidh a
chur air a h-uile cùis, a h-uile duilgheadas, a h-uile dùbhlan agus thig amach buannaiche!
Cha robh Pòl idir fo bhròn. Bha fios aige nach b ’e a bheatha air an talamh
an stùc airson Crìosdaidh. Bha fios aige gu robh mòran, tòrr a bharrachd
air thoiseach.
“Chan e gu bheil mi air ruighinn, no air a choileanadh mar-thà; ach
tha mi a ’brùthadh air, gum faod mi grèim a chumail air an sin air an
do chuir Crìosd Ìosa grèim orm.” Philipianaich 3:12
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Ghabh Iosa grèim oirnn airson adhbhar. Tha e airson gum bi sinn coltach
ris. Tha e dol a dh ’atharrachadh ar cuirp, ar n-inntinn atharrachadh agus
ar seòladh atharrachadh. Bidh sinn còmhla ris agus coltach ris gu bràth!
Ghabh e grèim oirnn. Gabhaidh sinn grèim air an adhbhar, an lèirsinn aige,
na miannan aige an-diugh, an t-seachdain seo, am-bliadhna, gus am bi
sinn còmhla ris gu bràth. Na leig le dad a bhith a ’dìochuimhneachadh na
tha air a chùlaibh,“ a ’teannadh” a dh ’ionnsaigh na tha air thoiseach,
agus“ a ’brùthadh” a dh ’ionnsaigh an amas an duais a chosnadh a tha Dia
air ar gairm gu nèamh.
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