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Ποια είναι αυτή η ειδική σχέση που έχουμε με τον Θεό μέσω του Ιησού 
Χριστού Γιου Του;


«Για την υπηκοότητά μας είναι στον παράδεισο, από τον οποίο 
περιμένουμε επίσης ανυπόμονα τον Σωτήρα, τον Κύριο Ιησού 
Χριστό, ο οποίος θα μεταμορφώσει το χαμηλό σώμα μας ώστε να 
μπορεί να συμμορφωθεί με το ένδοξο σώμα Του, σύμφωνα με την 
εργασία με την οποία μπορεί ακόμη και να υποτάξτε όλα τα 
πράγματα στον εαυτό Του. " Φιλιππησίους 3: 20-21


Ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί έναν ελληνικό στρατιωτικό όρο για να 
περιγράψει την ικανότητα του Θεού να υποτάξει όλα τα πράγματα στον 
Του. Το Hupotasso σημαίνει να βάζεις κάτι σε υποταγή, να τεθεί υπό τον 
έλεγχο κάποιου, να υποτάξεις και να αποκλείσεις. Η Βίβλος είναι γεμάτη 
δηλώσεις σχετικά με τη δύναμη του Θεού να ελέγχει όλα τα πράγματα. 
Γιατί; Για να ξέρουμε τι ισχυρός Θεός είναι; Όχι. Ο Θεός δηλώνει τη 
δύναμή Του σαφώς, έτσι ώστε ο λαός Του να έχει εμπιστοσύνη στην 
ικανότητά Του να κάνει αυτό που υπόσχεται. Ο Παύλος έγραψε τους 
Φιλιππινέζους για τη δύναμη του Χριστού να ελέγχει όλα τα πράγματα, 
ώστε να έχουν αυτοπεποίθηση να συνεχίσουν τον στόχο που βρισκόταν 
μπροστά τους.


«Αδέλφια, δεν θεωρώ ότι έχω συλληφθεί. αλλά ένα πράγμα κάνω, 
ξεχνώντας εκείνα τα πράγματα που βρίσκονται πίσω και φτάνοντας 
μπροστά σε αυτά που είναι μπροστά, πιέζομαι προς το στόχο για το 
βραβείο της ανοδικής κλήσης του Θεού στον Χριστό Ιησού ». 
Φιλιππησίους 3: 13-14
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Στόχος μας είναι ο παράδεισος και η ζωή αιώνια με τον Κύριο και τον 
Σωτήρα μας Ιησού Χριστό! Στόχος μας είναι ο μετασχηματισμός από τα 
χαμηλά μας σώματα στο να είμαστε σαν το ένδοξο σώμα Του. Η 
πραγματική μας «υπηκοότητα» είναι στον παράδεισο. Περνάμε λίγο χρόνο 
σε φυσικά σώματα στη γη, αλλά θα περάσουμε την αιωνιότητα με τον 
Χριστό.


Ο Ιησούς δεν πέφτει από τα καθημερινά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουμε. Έχει τη δύναμη να φέρει τα πάντα υπό τον έλεγχό Του. 
Έχει τη δύναμη να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε προβλήματα και 
προκλήσεις με τρόπους που επιτυγχάνουν τον ουράνιο στόχο. 
Χρησιμοποιεί αυτή τη δύναμη για συγκεκριμένο σκοπό.


Ποια είναι τα προβλήματα και οι προκλήσεις σας σήμερα; Τι δοκιμές 
περνάτε; Τι αντιμετωπίζετε ότι πρέπει να ελέγξετε; Ό, τι κι αν είναι, ο Θεός 
μπορεί να το θέσει υπό τον έλεγχό Του. Μπορεί να την υποτάξει και να την 
υποτάξει. Τίποτα δεν είναι πολύ δύσκολο για τον Θεό. Θα σας βοηθήσει να 
αντιμετωπίσετε κάθε δοκιμή, κάθε πρόβλημα, κάθε πρόκληση και να βγείτε 
νικητής!


Ο Παύλος δεν ήταν αυταπάτη. Ήξερε ότι η ζωή του στη γη δεν ήταν η 
κορυφή για έναν Χριστιανό. Ήξερε ότι υπήρχε πολύ, πολύ πιο μπροστά.


«Όχι ότι έχω ήδη επιτύχει, ή είμαι ήδη τελειοποιημένος. αλλά πιέζω, 
για να μπορώ να κρατήσω αυτό για το οποίο ο Χριστός Ιησούς με 
έχει επίσης κρατήσει. " Φιλιππησίους 3:12
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Ο Ιησούς μας κράτησε για έναν σκοπό. Θέλει να είμαστε σαν αυτόν. Θα 
αλλάξει το σώμα μας, θα αλλάξει γνώμη και θα αλλάξει τη διεύθυνσή μας. 
Θα είμαστε μαζί Του και θα τον συμπαθούμε για πάντα! Μας πήρε. Ας 
πάρουμε τον σκοπό Του, το όραμά Του, τις επιθυμίες Του σήμερα, αυτήν 
την εβδομάδα, φέτος, έως ότου είμαστε μαζί Του για πάντα. Μην 
αφήνουμε τίποτα να εμποδίσουμε «να ξεχάσουμε» τι είναι πίσω, «να 
τεντώσουμε» προς το μέλλον, και «να πιέσουμε» προς το στόχο για να 
κερδίσουμε το βραβείο για το οποίο ο Θεός μας κάλεσε παράδεισο.
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