
  
  
  

  

 
PPssaallmm  9999  [Worship]   
11  TThhee  LLOORRDD  iiss  kkiinngg;;  lleett  tthhee  ppeeoopplleess  ttrreemmbbllee!!  HHee  ssiittss  
eenntthhrroonneedd  uuppoonn  tthhee  cchheerruubbiimm;;  lleett  tthhee  eeaarrtthh  qquuaakkee!!  22  TThhee  
LLOORRDD  iiss  ggrreeaatt  iinn  ZZiioonn;;  hhee  iiss  eexxaalltteedd  oovveerr  aallll  tthhee  ppeeoopplleess..  
33  LLeett  tthheemm  pprraaiissee  yyoouurr  ggrreeaatt  aanndd  aawweessoommee  nnaammee..  HHoollyy  iiss  
hhee!!  44  MMiigghhttyy  KKiinngg,,  lloovveerr  ooff  jjuussttiiccee,,  yyoouu  hhaavvee  eessttaabblliisshheedd  
eeqquuiittyy;;  yyoouu  hhaavvee  eexxeeccuutteedd  jjuussttiiccee  aanndd  rriigghhtteeoouussnneessss  iinn  
JJaaccoobb..  55  EExxttooll  tthhee  LLOORRDD  oouurr  GGoodd;;  wwoorrsshhiipp  aatt  hhiiss  
ffoooottssttooooll..  HHoollyy  iiss  hhee!!  66  MMoosseess  aanndd  AAaarroonn  wweerree  aammoonngg  hhiiss  
pprriieessttss,,  SSaammuueell  aallssoo  wwaass  aammoonngg  tthhoossee  wwhhoo  ccaalllleedd  oonn  hhiiss  
nnaammee..  TThheeyy  ccrriieedd  ttoo  tthhee  LLOORRDD,,  aanndd  hhee  aannsswweerreedd  tthheemm..  
77  HHee  ssppookkee  ttoo  tthheemm  iinn  tthhee  ppiillllaarr  ooff  cclloouudd;;  tthheeyy  kkeepptt  hhiiss  
ddeeccrreeeess,,  aanndd  tthhee  ssttaattuutteess  tthhaatt  hhee  ggaavvee  tthheemm..  88  OO  LLOORRDD  
oouurr  GGoodd,,  yyoouu  aannsswweerreedd  tthheemm;;  yyoouu  wweerree  aa  ffoorrggiivviinngg  GGoodd  ttoo  
tthheemm,,  bbuutt  aann  aavveennggeerr  ooff  tthheeiirr  wwrroonnggddooiinnggss..  99  EExxttooll  tthhee  
LLOORRDD  oouurr  GGoodd,,  aanndd  wwoorrsshhiipp  aatt  hhiiss  hhoollyy  mmoouunnttaaiinn;;  ffoorr  
tthhee  LLOORRDD  oouurr  GGoodd  iiss  hhoollyy..    

  

CCoonnssiiddeerr::   [Think & Pray…]    
IInn  mmoosstt  ooff  tthhee  cciivviicc  ddiissccuussssiioonn  ssiinnccee  SSeepptt..  
1111,,    22000011,,  rreelliiggiioouuss  llaanngguuaaggee  aanndd  ssyymmbboollss  
hhaavvee  bbeeeenn  sseeaammlleessssllyy  wwoovveenn  iinnttoo  ppoolliittiiccaall  
llaanngguuaaggee  aanndd  ssyymmbboollss..  TThhiiss  eennlliissttmmeenntt  ooff  
rreelliiggiioouuss  llaanngguuaaggee  ttoo  aaddvvaannccee  oouurr  nnaattiioonn''ss  
ppoolliicciieess  iiss  ttrreemmeennddoouussllyy  ddaannggeerroouuss,,  ddeessppiittee  
mmoosstt  AAmmeerriiccaann  CChhrriissttiiaannss''  lloovvee  ffoorr  tthhee  ffuullll  
tteexxtt  ooff  tthhee  PPlleeddggee  ooff  AAlllleeggiiaannccee..  TThhiiss  ffuussiioonn  
ccoollllaappsseess  oouurr  nnaattiioonnaall  sseeccuurriittyy  aanndd  wwaayy  ooff  
lliiffee  wwiitthh  tthhee  wwiillll  ooff  GGoodd,,  wwhhiicchh  mmaakkeess  
qquueessttiioonniinngg  tthhee  pplleeddggee  oorr  ssqquuiirrmmiinngg  uunnddeerr  tthhee  bbllaarree  ooff  ""GGoodd  BBlleessss  
AAmmeerriiccaa!!""  bbiillllbbooaarrddss  ttaannttaammoouunntt  ttoo  bbllaasspphheemmyy..  BBuutt  iinn  wwiilllliinnggllyy  
hhaannddiinngg  oovveerr  CChhrriissttiiaanniittyy  iinn  tthhee  iinntteerreesstt  ooff  sseeccuurriittyy,,  wwee  ffoorrggeett  tthhaatt  
tthhee  rreeiiggnn  ooff  GGoodd  aallwwaayyss  eexxiissttss  iinn  tteennssiioonn  wwiitthh  ccoommppeettiinngg  ccllaaiimmss  ooff  
aauutthhoorriittyy..    

TThhee  PPhhaarriisseeeess  aanndd  HHeerrooddiiaannss  wwhhoo  aasskk  JJeessuuss  aabboouutt  ppaayyiinngg  ttaaxxeess  
aarree  aallssoo  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  sseeccuurriittyy..  TThheeyy  hhaavvee  cchhoosseenn  ttoo  
ccoommpprroommiissee  wwiitthh  RRoommee  iinn  eexxcchhaannggee  ffoorr  ssoommee  ddeeggrreeee  ooff  rreelliiggiioouuss  

aanndd  ppoolliittiiccaall  ffrreeeeddoomm..  TThheeyy  aarree  nnoott  nneecceessssaarriillyy  ccoommffoorrttaabbllee  wwiitthh  
tthheeiirr  ssiittuuaattiioonn,,  bbuutt  ccoonnssiiddeerr  JJeessuuss''  rreeffuussaall  ttoo  ""sshhooww  ddeeffeerreennccee""  ttoo  
aannyyoonnee  aann  aarrrrooggaanntt  ffaaiilluurree  ttoo  aapppprreecciiaattee  tthhee  ccoommpplleexxiittyy  ooff  tthheeiirr  
ssiittuuaattiioonn..    

TThheeiirr  ssttrraatteeggyy  bbaacckkffiirreess  wwhheenn  JJeessuuss  rreeffuusseess  ttoo  aacccceepptt  tthhee  tteerrmmss  
ooff  tthheeiirr  aarrgguummeenntt..  HHiiss  ssttaatteemmeenntt  ""ggiivvee  tthheerreeffoorree  ttoo  tthhee  eemmppeerroorr  
tthhee  tthhiinnggss  tthhaatt  aarree  tthhee  eemmppeerroorr''ss,,  aanndd  ttoo  GGoodd  tthhee  tthhiinnggss  tthhaatt  aarree  
GGoodd''ss""  iiss  nnoott  aa  mmaannddaattee  ttoo  ppaayy  ((oorr  nnoott  ttoo  ppaayy))  ttaaxxeess,,  bbuutt  aann  
aasssseerrttiioonn  ooff  GGoodd''ss  aabbssoolluuttee  aauutthhoorriittyy..  DDeessppiittee  tthhee  eemmppeerroorr''ss  
oommnniipprreesseenntt  iimmaaggee,,  hhiiss  ccllaaiimmss  ttoo  oowwnneerrsshhiipp  hhaavvee  nnoo  mmeeaanniinngg  iinn  
lliigghhtt  ooff  GGoodd''ss  ssiinngguullaarr  oowwnneerrsshhiipp  ooff  tthhee  wwoorrlldd..    

CCaann  yyoouu  bbllaammee  JJeessuuss''  ooppppoonneennttss  ffoorr  ffiinnddiinngg  hhiimm  eexxaassppeerraattiinngg??  
HHiiss  aannsswweerr  pprroovviiddeess  nnoo  cclleeaarr  mmaannuuaall  ffoorr  wwhhaatt,,  iiff  aannyy,,  aassppeeccttss  ooff  
nnaattiioonnaall  dduuttyy  ttoo  aacccceepptt..  BBuutt  JJeessuuss''  ssttaannccee  oouugghhtt  ttoo  eennccoouurraaggee  
aanndd  eemmbboollddeenn  uuss  ttoo  rreeffuussee  tthhee  tteerrmmss  ooff  oouurr  nnaattiioonn''ss  ddeebbaattee——tthhee  
pprreessuummppttiioonn  tthhaatt  mmiilliittaarryy  aanndd  ffiinnaanncciiaall  sseeccuurriittyy  aarree  
uunnqquueessttiioonnaabbllee  vvaalluueess——eevveenn  tthhoouugghh  wwee  rriisskk  bbeeiinngg  ccaalllleedd  aa  ffrriieenndd  
ooff  tteerrrroorriissttss  aanndd  aa  nnaattiioonnaall  ttrraaiittoorr..        ——  KKaarrii  JJoo  VVeerrhhuullsstt    

 [Scripture] 11  TThheessssaalloonniiaannss  11..11--1100  
11  PPaauull,,  SSiillvvaannuuss,,  aanndd  TTiimmootthhyy,,  TToo  tthhee  cchhuurrcchh  ooff  tthhee  
TThheessssaalloonniiaannss  iinn  GGoodd  tthhee  FFaatthheerr  aanndd  tthhee  LLoorrdd  JJeessuuss  CChhrriisstt::  
GGrraaccee  ttoo  yyoouu  aanndd  ppeeaaccee..  22  WWee  aallwwaayyss  ggiivvee  tthhaannkkss  ttoo  GGoodd  ffoorr  
aallll  ooff  yyoouu  aanndd  mmeennttiioonn  yyoouu  iinn  oouurr  pprraayyeerrss,,  ccoonnssttaannttllyy  33  
rreemmeemmbbeerriinngg  bbeeffoorree  oouurr  GGoodd  aanndd  FFaatthheerr  yyoouurr  wwoorrkk  ooff  ffaaiitthh  
aanndd  llaabboorr  ooff  lloovvee  aanndd  sstteeaaddffaassttnneessss  ooff  hhooppee  iinn  oouurr  LLoorrdd  JJeessuuss  
CChhrriisstt..  44  FFoorr  wwee  kknnooww,,  bbrrootthheerrss  aanndd  ssiisstteerrss  bbeelloovveedd  bbyy  GGoodd,,  
tthhaatt  hhee  hhaass  cchhoosseenn  yyoouu,,  55  bbeeccaauussee  oouurr  mmeessssaaggee  ooff  tthhee  
ggoossppeell  ccaammee  ttoo  yyoouu  nnoott  iinn  wwoorrdd  oonnllyy,,  bbuutt  aallssoo  iinn  ppoowweerr  aanndd  
iinn  tthhee  HHoollyy  SSppiirriitt  aanndd  wwiitthh  ffuullll  ccoonnvviiccttiioonn;;  jjuusstt  aass  yyoouu  kknnooww  
wwhhaatt  kkiinndd  ooff  ppeerrssoonnss  wwee  pprroovveedd  ttoo  bbee  aammoonngg  yyoouu  ffoorr  yyoouurr  
ssaakkee..  66  AAnndd  yyoouu  bbeeccaammee  iimmiittaattoorrss  ooff  uuss  aanndd  ooff  tthhee  LLoorrdd,,  ffoorr  iinn  
ssppiittee  ooff  ppeerrsseeccuuttiioonn  yyoouu  rreecceeiivveedd  tthhee  wwoorrdd  wwiitthh  jjooyy  iinnssppiirreedd  
bbyy  tthhee  HHoollyy  SSppiirriitt,,  77  ssoo  tthhaatt  yyoouu  bbeeccaammee  aann  eexxaammppllee  ttoo  aallll  tthhee  
bbeelliieevveerrss  iinn  MMaacceeddoonniiaa  aanndd  iinn  AAcchhaaiiaa..  88  FFoorr  tthhee  wwoorrdd  ooff  tthhee  
LLoorrdd  hhaass  ssoouunnddeedd  ffoorrtthh  ffrroomm  yyoouu  nnoott  oonnllyy  iinn  MMaacceeddoonniiaa  aanndd  
AAcchhaaiiaa,,  bbuutt  iinn  eevveerryy  ppllaaccee  yyoouurr  ffaaiitthh  iinn  GGoodd  hhaass  bbeeccoommee  
kknnoowwnn,,  ssoo  tthhaatt  wwee  hhaavvee  nnoo  nneeeedd  ttoo  ssppeeaakk  aabboouutt  iitt..  99  FFoorr  tthhee  
ppeeooppllee  ooff  tthhoossee  rreeggiioonnss  rreeppoorrtt  aabboouutt  uuss  wwhhaatt  kkiinndd  ooff  
wweellccoommee  wwee  hhaadd  aammoonngg  yyoouu,,  aanndd  hhooww  yyoouu  ttuurrnneedd  ttoo  GGoodd  
ffrroomm  iiddoollss,,  ttoo  sseerrvvee  aa  lliivviinngg  aanndd  ttrruuee  GGoodd,,  1100  aanndd  ttoo  wwaaiitt  ffoorr  
hhiiss  SSoonn  ffrroomm  hheeaavveenn,,  wwhhoomm  hhee  rraaiisseedd  ffrroomm  tthhee  ddeeaadd——JJeessuuss,,  
wwhhoo  rreessccuueess  uuss  ffrroomm  tthhee  wwrraatthh  tthhaatt  iiss  ccoommiinngg..  


