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Hvert er þetta sérstaka samband sem við eigum við Guð í gegnum Jesú 
Krist son sinn?


„Því að ríkisborgararéttur okkar er á himnum, þaðan sem við bíðum 
einnig spenntir eftir frelsaranum, Drottni Jesú Kristi, sem mun 
umbreyta lítillátum líkama okkar svo hann verði í samræmi við 
dýrðlegan líkama hans, í samræmi við það verk sem hann getur 
jafnvel leggja alla hluti undir sig. “ Filippíbréfið 3: 20-21


Páll postuli notar grískt hernaðarlegt hugtak til að lýsa getu Guðs til að 
leggja alla hluti undir sig. Hupotasso þýðir að leggja eitthvað undir, setja 
undir stjórn manns, leggja undir sig og stjórna. Biblían er full af 
fullyrðingum um kraft Guðs til að stjórna öllu. Af hverju? Bara svo við vitum 
hvað hann er voldugur Guð? Nei. Guð segir kraft sinn skýrt svo þjóð hans 
treysti á getu sína til að gera það sem hann lofar. Páll skrifaði Filippíumenn 
um mátt Krists til að stjórna öllum hlutum svo þeir myndu treysta sér til að 
þrýsta á að markmiðinu sem stóð fyrir þeim.


„Bræður, ég tel mig ekki hafa gripið; en eitt, ég geri það, að ég gleymi 
því sem er að baki og teygir mig fram til þess sem er framundan, og 
ég stefni að því markmiði að verðlauna uppkall Guðs í Kristi Jesú. 
“Filippíbréfið 3: 13-14
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Markmið okkar er himinn og eilíft líf með Drottni okkar og frelsara Jesú 
Kristi! Markmið okkar er umbreyting frá lítillátum líkama okkar í að vera eins 
og hans dýrðlegi líkami. Raunverulegt „ríkisfang“ okkar er á himnum. Við 
eyðum litlum tíma í líkama á jörðinni en við munum verja eilífðinni með 
Kristi.


Jesús er ekki kastaður af daglegum vandamálum sem við glímum við. 
Hann hefur kraftinn til að koma öllu undir stjórn hans. Hann hefur kraftinn 
til að hjálpa okkur að takast á við vandamál og áskoranir á þann hátt sem 
uppfyllir himneskt markmið. Hann notar þann kraft í ákveðnum tilgangi.


Hver eru vandamál þín og áskoranir í dag? Hvaða prófraunir ertu að ganga 
í gegnum? Hvað blasir við að þú þarft til að ná stjórn? Hvað sem það er, þá 
getur Guð komið því undir stjórn hans. Hann getur lagt það undir sig og 
komið því fyrir undirgefningu sína. Ekkert er of erfitt fyrir Guð. Hann mun 
hjálpa þér að takast á við öll réttarhöld, öll vandamál, allar áskoranir og 
koma út sem sigurvegari!


Páll var ekki í neinni blekkingu. Hann vissi að líf sitt á jörðinni var ekki 
hámark kristins manns. Hann vissi að það væri margt, miklu meira 
framundan.


„Ekki það að ég hafi þegar náð, eða þegar verið fullkominn; en ég 
þrýsti á, til þess að ég nái í það, sem Kristur Jesús hefur einnig náð 
mér í. “ Filippíbréfið 3:12
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Jesús greip um okkur í tilgangi. Hann vill að við verðum eins og hann. 
Hann ætlar að breyta um líkama okkar, skipta um skoðun og breyta 
heimilisfangi. Við munum vera með honum og líkja honum að eilífu! Hann 
náði tökum á okkur. Tökum á tilgangi hans, framtíðarsýn hans, löngunum í 
dag, þessari viku, á þessu ári, þar til við erum með honum að eilífu. Látum 
ekkert koma okkur í veg fyrir að „gleyma“ því sem er að baki, „þenja“ í 
áttina að því sem er framundan og „þrýsta“ á að markmiðinu að vinna 
verðlaunin sem Guð hefur kallað okkur til himna fyrir.
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