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Taivaallinen Isä asetti Kristuksen kuninkaaksi yli kaikkien kansakuntien ja luonnon sekä Herraksi seurakunnalle.
Sillä ei ole väliä, miltä asiat näyttävät ulkopuolelta. Kaikki voi vaikuttaa hallitsemattomalta ja näyttää siltä että
vihollinen on saanut vallan, mutta totuus on se, että Jumala on laittanut kaiken Jeesuksen jalkojen alle.
Kaikkialla ympärillämme tänään me näemme yhteiskuntamme ja esivaltamme syöksevän Jeesuksen
valtaistuimeltaan – kieltäytyen tunnustamasta Hänen valtansa ja kuninkuutensa. Jumala on poistettu meidän
kouluistamme ja oikeuslaitoksistamme ja Hänet on jätetty huomioimatta säädettäessä lakeja. Se ongelma, että
Jeesus on syösty pois valtaistuimeltaan, on paljon pahempi kuin että Amerikka on hyljännyt Jeesuksen arvovallan,
koska sitä tapahtuu myös Hänen seurakunnassaan!
Voit sanoa, “Haluan Jeesuksen hallitsevan kuninkaana elämässäni. Haluan tehdä kaiken mitä Hän käskee minun
tehdä.” Jumala sanoo, “Jos haluat tulla tuntemaan yltäkylläisen elämän – todellisen, täyden elämän – niin luovuta
itsesi ja hallintavalta elämästäsi Minulle, silloin tulen antamaan sinulle elämän jossa ei ole pelkoa, syyllisyyttä tai
tuomiota.”
Ne jotka antautuvat Jeesuksen Herrauden alle tulevat vaeltamaan rauhassa. Antautuneet kristityt eivät elä pelon,
sekamelskan tai huolten keskellä. He ovat pukeutuneet rauhaan: “Suodakseen meidän, vapahdettuina
vihollistemme kädestä, pelkäämättä palvella Häntä …loistaen meille, jotka istumme pimeydessä ja kuoleman
varjossa, ja ohjaten meidän jalkamme rauhan tielle” (Luuk. 1:74 ja 79).
Mikä valtava lupaus! Jos antaudumme ja annamme elämämme Hänelle kokonaan, Hän valaisee valollaan meidän
pimeyteen, poistaa kuoleman varjon ja ohjaa meidät rauhaan ja lepoon. Hän sanoo pohjimmiltaan, “Selvitän kaiken
sekaannuksen elämässäsi ja tulet kykeneväksi vaeltamaan rauha sydämessäsi.”
Psalmi 121 kiteyttää sen asenteen mikä meillä tulisi olla: “Minä nostan silmäni vuoria kohti: mistä tulee minulle
apu? Apu minulle tulee Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan. Hän ei salli sinun jalkasi horjua … Herra varjelee
sinut kaikesta pahasta.” (Ps. 121:1-3, 7).
Laita Kristus sydämesi valtaistuimelle tänään – ja elä!
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