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Mikä tämä erityinen suhde meillä on Jumalaan, hänen Poikansa Jeesuksen
Kristuksen kautta?
"Sillä kansalaisuutemme on taivaassa, josta odotamme myös
innokkaasti Vapahtajaa, Herraa Jeesusta Kristusta, joka muuttaa
nöyrän ruumiimme mukautumaan Hänen loistavaan ruumiiseensa
sen työn mukaan, jolla Hän pystyy jopa alista kaikki asiat itselleen. "
Filippiläisille 3: 20--21
Apostoli Paavali käyttää kreikkalaista sotilastermiä kuvaamaan Jumalan
kykyä alistaa kaikki asiat itselleen. Hupotasso tarkoittaa jonkin alistamista,
hallinnan asettamista, alistamista ja hallitsemista. Raamattu on täynnä
lausuntoja Jumalan voimasta hallita kaikkea. Miksi? Vain niin, että
tiedämme mikä voimakas Jumala hän on? Ei. Jumala ilmoittaa voimansa
selvästi, joten kansansa luottavat hänen kykyynsä tehdä mitä lupaaa.
Paavali kirjoitti filippiläisille Kristuksen voimasta hallita kaikkea, jotta heillä
olisi itsevarmuutta jatkaa eteenpäin tavoitetta.
Veljet, en pidä itseäni kiinni otettuna; mutta yhden asian teen niin,
että unohdan ne, jotka ovat takana, ja saavuttaen ne, jotka ovat
edessä, painostan kohti tavoitetta saada Jumalan ylöspäin kutsun
palkinto Kristuksessa Jeesuksessa. ”Filippiläisille 3: 13–14
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Tavoitteenamme on taivas ja ikuinen elämä Herramme ja Vapahtajamme
Jeesuksen Kristuksen kanssa! Tavoitteenamme on muutos nöyristä
ruumiistamme olemaan Hänen loistavan ruumiinsa kaltaisia. Todellinen
"kansalaisuutemme" on taivaassa. Vietämme vähän aikaa fyysisissä
ruumiissa maan päällä, mutta vietämme ikuisuuden Kristuksen kanssa.
Jeesus ei heitä kohtaamamme päivittäiset ongelmat. Hänellä on voima
saattaa kaikki hallintaansa. Hänellä on voima auttaa meitä kohtaamaan
ongelmia ja haasteita tavoilla, jotka täyttävät taivaallisen tavoitteen. Hän
käyttää tätä voimaa tiettyyn tarkoitukseen.
Mitkä ovat ongelmasi ja haasteesi tänään? Mitä koettelemuksia olet
menossa läpi? Mitä kohtaat, että sinun on saatava hallintaan? Mikä se on,
Jumala voi saattaa sen hallintaansa. Hän voi alistaa sen ja saattaa sen
alaisuuteensa. Mikään ei ole liian vaikeaa Jumalalle. Hän auttaa
kohtaamaan jokaisen kokeen, ongelman, haasteen ja tulemaan voittajaksi!
Paavali ei ollut harhaa. Hän tiesi, että hänen elämänsä maan päällä ei ollut
kristityn huippu. Hän tiesi, että edessä on vielä paljon, paljon muuta.
"Ei, että olen jo saavuttanut tai olen jo parantunut; mutta painan
eteenpäin, jotta voisin tarttua siihen, mihin myös Kristus Jeesus on
tarttunut minuun. " Filippiläisille 3:12
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Jeesus tarttui meihin tarkoitusta varten. Hän haluaa meidän olevan hänen
kaltaisiaan. Hän muuttaa kehomme, mielemme ja osoitteemme. Olemme
hänen kanssaan ja Hänen kaltaisiaan ikuisesti! Hän tarttui meihin. Otetaan
kiinni hänen tarkoituksestaan, Hänen näkemyksestään, Hänen halustaan
tänään, tällä viikolla, tänä vuonna, kunnes olemme Hänen kanssaan
ikuisesti. Älkää antako minkään esteen "unohtaa" takana olevaa, "kiristää"
kohti tulevaa ja "painaa" kohti tavoitetta voittaaksemme palkinnon, josta
Jumala on kutsunut meidät taivaalliseksi.

Tekijänoikeus © 1990 - 2020, Mark A McGee, GraceLife Ministries™
”Pyhät kirjoitukset on otettu uudesta King James -versiosta.
Tekijänoikeudet © Thomas Nelson, Inc. 1982, käytetään luvalla. Kaikki
oikeudet pidätetään."

