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Hva er dette spesielle forholdet vi har til Gud gjennom Jesus Kristus, hans 
Sønn?


“For vårt statsborgerskap er i himmelen, hvorfra vi også ivrig venter 
på Frelseren, Herren Jesus Kristus, som vil forvandle vårt ydmyke 
legeme slik at det kan bli tilpasset hans herlige legeme, i samsvar 
med den gjerning som han er i stand til å underkaste seg alt for seg 
selv. ” Filipperne 3: 20-21


Apostelen Paulus bruker et gresk militært begrep for å beskrive Guds evne 
til å underkaste seg alle ting. Hupotasso betyr å sette noe underlagt, å 
sette under ens kontroll, å underkaste seg og herske over. Bibelen er full 
av uttalelser om Guds kraft til å kontrollere alle ting. Hvorfor? Bare så vi vet 
hvilken mektig Gud han er? Nei. Gud sier sin makt tydelig slik at hans folk 
vil ha tillit til hans evne til å gjøre det han lover. Paulus skrev filipperne om 
Kristi makt til å kontrollere alle ting, slik at de hadde tillit til å presse videre 
til målet som sto foran dem.


”Brødre, jeg regner ikke med å ha pågrepet meg; men en ting, jeg 
gjør, når jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg frem til det 
som er foran oss, presser jeg mot målet for prisen for Guds kall 
oppover i Kristus Jesus. ”Filipperne 3: 13-14
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Målet vårt er himmel og evig liv med vår Herre og frelser Jesus Kristus! 
Målet vårt er transformasjon fra våre ydmyke kropper til å være som hans 
strålende kropp. Vårt virkelige "statsborgerskap" er i himmelen. Vi bruker 
liten tid i fysiske legemer på jorden, men vi vil tilbringe evigheten med 
Kristus.


Jesus blir ikke kastet av de daglige problemene vi står overfor. Han har 
makten til å bringe alt under sin kontroll. Han har makten til å hjelpe oss 
med å møte problemer og utfordringer på måter som oppfyller det 
himmelske målet. Han bruker den kraften til et bestemt formål.


Hva er dine problemer og utfordringer i dag? Hvilke prøvelser går du 
gjennom? Hva står du overfor som du trenger for å få kontroll? Uansett 
hva det er, kan Gud bringe det under sin kontroll. Han kan underkaste den 
og bringe den under sin underkastelse. Ingenting er for vanskelig for Gud. 
Han vil hjelpe deg med å møte alle rettssaker, hvert problem, hver 
utfordring og komme ut som en vinner!


Paulus var ikke villaktig. Han visste at livet på jorden ikke var toppen for en 
kristen. Han visste at det var mye, mye mer fremover.


“Ikke at jeg allerede har oppnådd, eller allerede er fullkommen; men 
jeg presser på for å få tak i det som Kristus Jesus også har grepet 
meg for. ” Filipperne 3:12
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Jesus tok tak i oss for et formål. Han vil at vi skal være som ham. Han 
kommer til å endre kropp, endre mening og endre adresse. Vi vil være med 
ham og like ham for alltid! Han tok tak i oss. La oss ta tak i hans hensikt, 
hans visjon, hans ønsker i dag, denne uken, i år, til vi er sammen med ham 
for alltid. La ingenting komme i veien for å "glemme" det som ligger bak, 
"anstrenge" mot det som er foran, og "presse" mot målet om å vinne 
prisen som Gud har kalt oss himmelske for.
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