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Dumnezeu Tat?l L-a încoronat pe Hristos ca rege peste toate popoarele ?i peste întreaga natur? ?i ca Domn peste
biseric?. ,,Nu conteaz? cum arat? lucrurile în exterior. Totul poate p?rea ie?it de sub control ?i s? crezi c? diavolul a
preluat puterea, dar adev?rul e c? Dumnezeu a pus toate lucrurile la picioarele lui Isus.”
Vedem cum tot ce ne înconjoar? în prezent, societatea noastr? ?i guvernul îl detronez? pe Hristos, refuzând s?-I
recunoasc? autoritatea ?i domnia. Dumnezeu este înl?turat din ?colile ?i tribunalele noastre, Îl ignor?m când d?m
legi. Problema detron?rii lui Hristos este mult mai rea decât respingerea autorit??ii lui Isus din partea Americii, din
cauz? c? acest lucru se întâmpl? chiar în biserica Sa!
Poate c? spui: ,,Vreau ca Isus s? fie rege în via?a mea. Vreau s? fac tot ce îmi porunce?te.” Dumnezeu spune:
,,Dac? vrei s? cuno?ti via?a din abunden?? - adev?rata via??, via?a deplin? - atunci supune-?i voin?a Mie ?i Eu o
s?-?i dau o via?? f?r? de team?, vinov??ie sau condamnare!”
Cei care se supun domniei lui Hristos vor umbla în pace. Cre?tinii supu?i nu tr?iesc în team?, tulburare ?i nelini?te.
Ei sunt îmbr?ca?i cu pace: ,,dup? ce ne va izb?vi din mâna vr?jma?ilor no?tri, ne va îng?dui s?-I slujim f?r? fric?… ca
s? lumineze pe cei ce zac în întunericul ?i în umbra mor?ii ?i s? ne îndrepte picioarele pe calea p?cii!” (Luca 1:74 ?i
79)
Ce f?g?duin?? extraordinar?! Dac? ne pred?m vie?ile Lui, El va face s? str?luceasc? lumina Sa în întunericul
nostru, va îndep?rta umbra mor?ii ?i ne c?l?uzi în pace ?i odihn?. În esen?? spune: ,,Eu voi ?terge toat? confuzia
din via?a ta ?i vei putea astfel s? umbli în pace!”
Psalmul 121 concluzioneaz?, spunând ce atitudine trebuie s? avem: ,,Îmi ridic ochii spre mun?i… De unde-mi va
veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a f?cut cerurile ?i p?mântul. Da, El nu va îng?dui s? ?i se clatine
piciorul; Cel ce te p?ze?te nu va dormita... Domnul te va p?zi de orice r?u, î?i va p?zi sufletul.” (Psalmul 121:1-3,7)
Pune-L ast?zi pe Hristos pe tronul inimii tale ?i tr?ie?te!
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