
  

  
  

  

 
PPssaallmm  115500  [Worship]   
11  PPrraaiissee  tthhee  LLOORRDD!!  PPrraaiissee  GGoodd  iinn  hhiiss  
ssaannccttuuaarryy;;  pprraaiissee  hhiimm  iinn  hhiiss  mmiigghhttyy  ffiirrmmaammeenntt!!  22  
PPrraaiissee  hhiimm  ffoorr  hhiiss  mmiigghhttyy  ddeeeeddss;;  pprraaiissee  hhiimm  
aaccccoorrddiinngg  ttoo  hhiiss  ssuurrppaassssiinngg  ggrreeaattnneessss!!  33  PPrraaiissee  
hhiimm  wwiitthh  ttrruummppeett  ssoouunndd;;  pprraaiissee  hhiimm  wwiitthh  lluuttee  aanndd  
hhaarrpp!!  44  PPrraaiissee  hhiimm  wwiitthh  ttaammbboouurriinnee  aanndd  ddaannccee;;  
pprraaiissee  hhiimm  wwiitthh  ssttrriinnggss  aanndd  ppiippee!!  55  PPrraaiissee  hhiimm  
wwiitthh  ccllaannggiinngg  ccyymmbbaallss;;  pprraaiissee  hhiimm  wwiitthh  lloouudd  
ccllaasshhiinngg  ccyymmbbaallss!!  66  LLeett  eevveerryytthhiinngg  tthhaatt  
bbrreeaatthheess  pprraaiissee  tthhee  LLOORRDD!!  PPrraaiissee  tthhee  LLOORRDD!!  
  

    

CCoonnssiiddeerr::      [Words]  
IItt  iiss  aammaazziinngg  tthhaatt  tthhee  nnaarrrraattiivvee  ooff  JJeessuuss’’  nneeww  lliiffee--ggiivviinngg  pprreesseennccee  
((JJoohhnn  2200..1199--3311))  ggeenneerraatteess  bboolldd  aappoossttoolliicc  pprreeaacchhiinngg  ((AAccttss  55..2277--
3322))  tthhaatt  eevveennttuuaatteess  iinn  llyyrriiccaall  eexxppeeccttaattiioonn  ooff  tthhee  ccoommiinngg  rruullee  ooff  
GGoodd  ((RReevveellaattiioonn  11..44--88))..    
  

TThhee  nnaarrrraattiivvee  ooff  JJoohhnn  2200  ccoonncceerrnnss  tthhee  ddoouubbtt  ooff  tthhee  eeaarrllyy  cchhuurrcchh  
aabboouutt  EEaasstteerr,,  aanndd  tthhee  ppeeaaccee--uutttteerriinngg  pprreesseennccee  ooff  JJeessuuss  tthhaatt  
oovveerrrriiddeess  tthhaatt  uunncceerrttaaiinnttyy..  TThhee  cchhuurrcchh  rreeppoorrttss  iittss  ddoouubbtt  tthhaatt  
ccuullmmiinnaatteess  iinn  tthhee  aaffffiirrmmaattiioonn  ooff  TThhoommaass..    
  

TThhee  aappoossttoolliicc  pprreeaacchhiinngg  ooff  AAccttss  55  ccaauusseedd  eeaarrllyy  wwiittnneesssseess  ttoo  tthhee  
rreessuurrrreeccttiioonn  ttoo  bbee  ccoonnttiinnuuaallllyy  ccaalllleedd  ““oonn  tthhee  ccaarrppeett””  ffoorr  aasssseerrttiinngg  
tthhaatt  tthhee  oolldd  aauutthhoorriittyy  ooff  tthhee  eemmppiirree  hhaadd  bbeeeenn  bbrrookkeenn  bbyy  tthhee  
eerruuppttiioonn  ooff  GGoodd’’ss  ppoowweerr  ffoorr  lliiffee..  TThhee  uullttiimmaattee  tteessttiimmoonnyy  iiss  tthhaatt  
““WWee  mmuusstt  oobbeeyy  GGoodd  rraatthheerr  tthhaann  aannyy  hhuummaann  aauutthhoorriittyy””  ((AAccttss  
55..2299))..  SSuucchh  ddeeffiiaannccee  rreeffeerrss  ttoo  RRoommaann  aauutthhoorriittyy,,  bbuutt  ssiinnccee  tthheenn  
eevvookkeess  bboolldd  wwiittnneessss  aanndd  aaccttiioonn  iinn  ddeeffiiaannccee  ooff  bbootthh  sseettttlleedd  
aauutthhoorriittyy  aanndd  tthhee  ddooggmmaass  ooff  aa  mmiissgguuiiddeedd  rreelliiggiioouuss  oorrtthhiiddooxxyy,,  tthhaatt  
ddeemmaannddss  sseellff--cceenntteerreedd  ggnnoossttiicciissmm..      
  

FFrroomm  tthhaatt  pprreeaacchhiinngg  ccoommeess  hhooppee  tthhaatt  
wwhhaatt  GGoodd  hhaass  bbeegguunn  iinn  EEaasstteerr,,  GGoodd  wwiillll  
ccoommpplleettee  iinn  tthhee  ffuullllnneessss  ooff  ttiimmee..  TThhee  llyyrriicc  
ooff  RReevveellaattiioonn  11..44--88  ((mmaattcchheedd  bbyy  tthhee  llyyrriicc  
ooff  PPssaallmm  115500))  cceelleebbrraatteess  tthhee  ffuullllnneessss  ooff  
GGoodd’’ss  ggoooodd  rruullee  ffrroomm  AA  ttoo  ZZ  ((aallpphhaa  ttoo  
oommeeggaa))..    
  

SSuucchh  nneeww  lliiffee,,  llyyrriiccaall  hhooppee,,  aanndd  bboolldd  cciivviill  
ddiissoobbeeddiieennccee  mmeeaann  tthhee  uunnddooiinngg  ooff  tthhee  
oolldd  wwoorrlldd..  EEaasstteerr  iiss  nnoott  rreefflleeccttiioonn  oonn  aann  
oodddd  mmiirraaccllee..  IItt  iiss  rraatthheerr  tthhee  mmoouunnttiinngg  ooff  
aa  nneeww  pprraaccttiiccaall  wwaayy  iinn  tthhee  wwoorrlldd,,  aa  wwaayy  
tthhaatt  ddaazzzzlleess  aanndd  tthhrreeaatteennss  aanndd  
uullttiimmaatteellyy  ttrraannssffoorrmmss..  
  

  

[Scripture]  AAccttss  55..2277--3322  
2277  WWhheenn  tthheeyy  hhaadd  bbrroouugghhtt  tthheemm,,  tthheeyy  hhaadd  tthheemm  ssttaanndd  
bbeeffoorree  tthhee  ccoouunncciill..  TThhee  hhiigghh  pprriieesstt  qquueessttiioonneedd  tthheemm,,  2288  
ssaayyiinngg,,  ""WWee  ggaavvee  yyoouu  ssttrriicctt  oorrddeerrss  nnoott  ttoo  tteeaacchh  iinn  tthhiiss  
nnaammee,,  yyeett  hheerree  yyoouu  hhaavvee  ffiilllleedd  JJeerruussaalleemm  wwiitthh  yyoouurr  
tteeaacchhiinngg  aanndd  yyoouu  aarree  ddeetteerrmmiinneedd  ttoo  bbrriinngg  tthhiiss  mmaann''ss  bblloooodd  
oonn  uuss..""  2299  BBuutt  PPeetteerr  aanndd  tthhee  aappoossttlleess  aannsswweerreedd,,  ""WWee  mmuusstt  
oobbeeyy  GGoodd  rraatthheerr  tthhaann  aannyy  hhuummaann  aauutthhoorriittyy..  3300  TThhee  GGoodd  ooff  
oouurr  aanncceessttoorrss  rraaiisseedd  uupp  JJeessuuss,,  wwhhoomm  yyoouu  hhaadd  kkiilllleedd  bbyy  
hhaannggiinngg  hhiimm  oonn  aa  ttrreeee..  3311  GGoodd  eexxaalltteedd  hhiimm  aatt  hhiiss  rriigghhtt  
hhaanndd  aass  LLeeaaddeerr  aanndd  SSaavviioorr  tthhaatt  hhee  mmiigghhtt  ggiivvee  rreeppeennttaannccee  
ttoo  IIssrraaeell  aanndd  ffoorrggiivveenneessss  ooff  ssiinnss..  3322  AAnndd  wwee  aarree  wwiittnneesssseess  
ttoo  tthheessee  tthhiinnggss,,  aanndd  ssoo  iiss  tthhee  HHoollyy  SSppiirriitt  wwhhoomm  GGoodd  hhaass  
ggiivveenn  ttoo  tthhoossee  wwhhoo  oobbeeyy  hhiimm..""  

 

Question:  WWhheerree  hhaavvee  yyoouu  sseeeenn  tthhee  RRiisseenn  CChhrriisstt??    
IInn  GGoodd’’ss  nneeww  wwoorrlldd  ooff  rreessuurrrreeccttiioonn,,  aarree  yyoouu  ssttiillll  nneeeeddiinngg  aa  

vviiccaarriioouuss  JJeessuuss——hhaavviinngg  ootthheerrss  jjuusstt  tteelllliinngg  yyoouu  aabboouutt  HHiimm  iinn  
aannootthheerr’’ss  eexxppeerriieennccee??      

WWhhaatt  wwiillll  kkeeeepp  uuss  ffrreeee  ttoo  eexxeerrcciissee  oouurr  lliibbeerraattiioonn  ffrroomm  sseellff--
cceenntteerreeddnneessss,,  aanndd  ssuussttaaiinn  oouurr  aabbiilliittyy  ttoo  ffrreeeellyy  hheerraalldd  GGoodd’’ss  ssuurrppaassssiinngg  
ggrreeaattnneessss  iinn  hhooww  wwee  rreeoorrddeerr  oouurr  lliivveess——sseenntt  lliikkee  HHiimm,,  aanndd  bbyy  HHiimm??  

AAllssoo,,  rreeaadd  ffoorr  yyoouurrsseellff  tthhiiss  wweeeekk,,    RReevveellaattiioonn  11..44--88    


