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Cén caidreamh speisialta atá againn le Dia trí Íosa Críost a Mhac?
“Ó tharla go bhfuil ár saoránacht ar neamh, óna mbímid ag fanacht
go fonnmhar leis an Slánaitheoir, an Tiarna Íosa Críost, a athróidh ár
gcorp íseal go gcloífear lena chorp glórmhar é, de réir na hoibre trína
bhfuil sé in ann fiú a dhéanamh gach rud a cheansú leis féin. "
Filipigh 3: 20-21
Úsáideann an tAspal Pól téarma míleata Gréagach chun cur síos a
dhéanamh ar chumas Dé gach rud a cheansú dó féin. Ciallaíonn
Hupotasso rud a chur faoi réir, é a chur faoi smacht duine, é a cheansú
agus a rialú. Tá an Bíobla lán de ráitis faoi chumhacht Dé gach rud a rialú.
Cén fáth? Go díreach mar sin tá a fhios againn cad is Dia cumhachtach é?
Deir Dia go soiléir a chumhacht ionas go mbeidh muinín ag a mhuintir as a
chumas na rudaí a gheall sé a dhéanamh. Scríobh Pól na Filipigh faoi
chumhacht Chríost gach rud a rialú ionas go mbeidh muinín acu brú ar an
gcuspóir a bhí rompu.
“A bhráithre, ní áirím mé féin gur ghabh mé; ach rud amháin a
dhéanaim, agus dearmad á dhéanamh agam ar na rudaí atá taobh
thiar de agus ag tnúth leis na rudaí atá amach romhainn, brúim i
dtreo na sprice do dhuais ghlaoch aníos Dé i gCríost Íosa. ”Filipigh 3:
13-14
Is é ár gcuspóir neamh agus an bheatha shíoraí lenár dTiarna agus ár
Slánaitheoir Íosa Críost! Is é ár gcuspóir claochlú ónár gcomhlachtaí ísle
go bheith cosúil lena chorp glórmhar. Tá ár bhfíor “shaoránacht” ar neamh.
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Caithimid am i gcorp fisiciúil ar talamh, ach caithfimid an tsíoraíocht le
Críost.
Ní chaitear Íosa leis na fadhbanna laethúla a bhíonn againn. Tá sé de
chumhacht aige gach rud a thabhairt faoina smacht. Tá an chumhacht
aige cabhrú linn fadhbanna agus dúshláin a sheasamh ar bhealaí a
chomhlíonann an sprioc neamhaí. Úsáideann sé an chumhacht sin chun
críche ar leith.
Cad iad na fadhbanna agus na dúshláin atá agat inniu? Cad iad na
trialacha a bhfuil tú ag dul tríd? Cad atá os do chomhair nach mór duit a
bheith faoi smacht? Pé scéal é, is féidir le Dia é a thabhairt faoina smacht.
Is féidir leis é a cheansú agus é a thabhairt faoina réir. Níl aon rud ródeacair do Dhia. Cuideoidh sé leat aghaidh a thabhairt ar gach triail, gach
fadhb, gach dúshlán agus buaiteoir a bhaint amach!
Ní raibh Pól faoi léigear ar bith. Bhí a fhios aige nach raibh a shaol ar
talamh mar bhuaic do Chríostaí. Bhí a fhios aige go raibh i bhfad, i bhfad
níos mó amach romhainn.
“Ní hé gur ghnóthaigh mé cheana, nó go bhfuil mé foirfeachta
cheana féin; ach brúim ar aghaidh, go bhféadfainn greim a choinneáil
ar an rud ar leag Críost Íosa greim orm freisin. " Filipigh 3:12
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Ghlac Íosa greim orainn chun críche. Tá sé ag iarraidh orainn a bheith
cosúil leis. Tá sé chun ár gcorp a athrú, ár n-intinn a athrú agus ár seoladh
a athrú. Beimid leis agus cosúil leis go deo! Ghlac sé greim orainn.
Glacaimid greim ar a chuspóir, ar a fhís, ar a mhianta inniu, an tseachtain
seo, i mbliana, go dtí go mbeidh muid leis go deo. Ná lig d’aon rud
“dearmad” a dhéanamh ar a bhfuil taobh thiar de, “brú” i dtreo a bhfuil
amach romhainn, agus “brú” a dhéanamh i dtreo na sprice an duais a
bhuaigh Dia orainn ar neamh a bhaint amach di.
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