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THE GREAT REVERSAL, JULY 21 2019 

  

WWhheenn  GGoodd  ppaayyss  aa  vviissiitt  ttoo  AAbbrraahhaamm  ((iinn  tthhee  TTrriinniittaarriiaann  ffoorrmm  ooff  tthhrreeee  mmeenn,,  nnoo  lleessss)),,  AAbbrraahhaamm  

ssccuurrrriieess  aabboouutt  aannxxiioouussllyy  aaccttiinngg  tthhee  hhoosstt..    TThhee  LLoorrdd  aappppeeaarrss  aanndd  AAbbrraahhaamm  sseerrvveess  hhiimm  ffrroomm  aa  ddiissttaannccee,,  aass  

aa  sseerrvvaanntt..    HHiiss  oobbeeddiieennccee  ttoo  tthhee  rruullee  ooff  hhoossppiittaalliittyy  hhoowweevveerr  ddiissppoosseess  hhiimm  ttoo  rreecceeppttiivviittyy  aanndd  wwhheenn  tthhee  

LLoorrdd  ddeeppaarrttss,,  tthhee  PPaattrriiaarrcchh  iiss  pprroommiisseedd  aa  ssoonn  wwiitthhiinn  tthhee  yyeeaarr..    IItt  iiss  ffrroomm  tthhee  pprrooggeennyy  ooff  tthhiiss  ssoonn  tthhaatt  tthhee  

MMeessssiiaahh  wwiillll  bbee  bboorrnn..    WWiitthh  tthhee  iinnccaarrnnaattiioonn  ooff  tthhee  CChhrriisstt  iinn  JJeessuuss  tthhiinnggss  aarree  fflliippppeedd  oonn  tthheeiirr  hheeaadd::    IItt  iiss  

GGoodd  wwhhoo  nnooww  sseeeekkss  ttoo  sseerrvvee  uuss  tthhrroouugghh  HHiiss  iinnddwweelllliinngg  SSppiirriitt  aanndd  ttoo  tthheerreebbyy  mmoolldd  uuss  ffoorr  ddiivviinniizzeedd  

sseerrvviiccee..    NNooww  tthhee  bbeelliieevveerr  ddooeess  nnoott  ffiirrsstt  sseerrvvee  iinn  oorrddeerr  ttoo  rreettiirree  aanndd  lliisstteenn..    RRaatthheerr  hhee  lliisstteennss  oorr  

ppoonnddeerrss  tthhee  WWoorrdd,,  iiss  ttrraannssffoorrmmeedd,,  aanndd  tthheenn  hhaass  tthhee  wwhheerreewwiitthhaall  ttoo  ttrruullyy  aanndd  ddeeeeppllyy  sseerrvvee  GGoodd  aanndd  hhiiss  

ffeellllooww  mmeenn..  

MMaarrtthhaa  hhaass  nnoott  lliisstteenneedd  aanndd  ssoo  sshhee  iiss  bbuurrddeenneedd  wwiitthh  mmuucchh  sseerrvviinngg..    UUnnffoorrttuunnaatteellyy,,  hheerr  sseerrvviiccee  iiss  

nnoott  aann  eexxpprreessssiioonn  ooff  aann  iinnttiimmaaccyy  ooff  lloovvee  rreecceeiivveedd,,  bbuutt  aa  rreelluuccttaanntt  rreessppoonnssee  ttoo  ppeerrcceeiivveedd  dduuttyy  aanndd  

oobblliiggaattiioonn..    AAss  aa  rreessuulltt  sshhee  iiss  aannxxiioouuss,,  wwoorrrriieedd  aanndd  iinnccrreeaassiinnggllyy  eemmbbiitttteerreedd  ((sshhee  iiss  ““bbuurrnneedd--oouutt””))..    

UUnniinnssppiirreedd  bbyy  tthhee  WWoorrdd  sshhee  hhaass  bbeeccoommee  hhaarrddeenneedd  ooff  hheeaarrtt..    TThhiiss  mmaakkeess  hheerr  mmoorraalliissttiicc  aanndd  ppeettuullaannttllyy  

ddeemmaannddiinngg;;  ffaarr  mmoorree  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  hheerr  nneeiigghhbboorr’’ss  bbeehhaavviioorr  tthhaann  hheerr  oowwnn..    NNoottiiccee  hhooww  sshhee  

ttrriiaanngguullaatteess  wwiitthh  JJeessuuss,,  wwaannttiinngg  hhiimm  ttoo  uussee  hhiiss  ggrreeaatteerr  aauutthhoorriittyy  ttoo  ccoommmmaanndd  hheerr  ssiisstteerr  MMaarryy  ttoo  hheellpp  

hheerr!!    OOff  ccoouurrssee  JJeessuuss  wwiillll  hhaavvee  nnootthhiinngg  ttoo  ddoo  wwiitthh  tthhiiss  aallll  ttoooo  ccoommmmoonn  hhuummaann  ggaammee..    IInn  wwhhaatt  mmiigghhtt  

ssttrriikkee  ssoommee  aass  bbrruuttaall  hhoonneessttyy,,  oouurr  LLoorrdd  mmaakkeess  iitt  cclleeaarr  tthhaatt  MMaarryy  hhaass  cchhoosseenn  tthhee  bbeetttteerr  ppaarrtt  aanndd  tthhaatt  iitt  

wwiillll  nnoott  bbee  ttaakkeenn  ffrroomm  hheerr..  
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TThhee  ““bbeetttteerr  ppaarrtt””  ddooeess  nnoott  iinnvvoollvvee  cchhoooossiinngg  oonnee  ttyyppee  ooff  vvooccaattiioonn  oovveerr  aannootthheerr..    NNeeiitthheerr  iiss  iitt  

aannttii--sseerrvviiccee  oorr  ddooeess  iitt  iimmppllyy  iinnaaccttiivviittyy..    TThhee  ““bbeetttteerr  ppaarrtt””  rreeffeerrss  ttoo  aa  wwaayy  ooff  eexxiissttiinngg  wwiitthhiinn  oonnee’’ss  oowwnn  

ssoouull;;  ttoo  bbeeccoommiinngg  oonnee  wwiitthh  CChhrriisstt  aanndd  sseeeeiinngg  tthhee  wwoorrlldd  tthhrroouugghh  hhiiss  eeyyeess..    TThhiiss  ppeerrcceeppttiioonn  iimmmmeerrsseess  

oonnee  iinn  aa  ssttaattee  ooff  ddoocciilliittyy,,  nnaammeellyy  tthhee  ggiiffttss  ooff  tthhee  HHoollyy  SSppiirriitt  ccoommee  ttoo  ffrruuiittiioonn..    TToo  bbee  ttrruullyy  ddoocciillee  ttoo  tthhee  

SSppiirriitt  iiss  ttoo  bbee  aattttuunneedd  oonnllyy  ttoo  tthhee  vvooiiccee  ooff  CChhrriisstt;;  ttoo  hheeaarr  hhiimm  aalloonnee  wwiitthh  aallll  ddiissttrraaccttiioonnss  ttuunneedd  oouutt..  

AAllaarrmmiinnggllyy,,  MMaarryy  iiss  aallll  bbuutt  uunnkknnoowwnn  iinn  oouurr  aaggee,,  ffoorr  ffeeww  ppaauussee  ttoo  lliisstteenn  ffoorr  tthhee  vvooiiccee  ooff  GGoodd;;  aa  

vvooiiccee  wwhhiicchh  ssppeeaakkss  mmoosstt  cclleeaarrllyy  iinn  ssiilleennccee..    NNoo,,  uunnffoorrttuunnaatteellyy  wwee  aarree  aallll  ttrraaiinneedd  ffrroomm  tthhee  eeaarrlliieesstt  ooff  

aaggeess  ttoo  bbee  MMaarrtthhaa  ffiirrsstt  aanndd  ffoorreemmoosstt..    BBeeccaauussee  ooff  tthhiiss  ddoo  wwee  ccoonnttiinnuuaallllyy  sseeaarrcchh  oouutt  ddiissttrraaccttiioonnss  aanndd  

ssttiimmuullaattiioonnss  ooff  eevveerr--ggrreeaatteerr  iinntteennssiittyy..    TThhee  cceellll  pphhoonneess  bbeeeepp,,  bbuuzzzz  aanndd  cchhiirrpp  aanndd  wwee  nneevveerr  cceeaassee  ttoo  

sspprriinngg  iinnttoo  aaccttiioonn  aatt  tthheeiirr  iinncceessssaanntt  ccaallll..    AAnndd  wwhheenn  wwee  uullttiimmaatteellyy  ddoo  ssoo??    WWeellll,,  yyoouu  ccaann  bbeett  tthhaatt  iitt  iissnn’’tt  

GGoodd  oonn  tthhee  ootthheerr  eenndd  ooff  tthhaatt  lliinnee!!  


