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AA  mmaajjoorr  aassppeecctt  ooff  tthhee  hheeaavveennllyy  rreeaallmmss  iiss  tthhee  ggoovveerrnnmmeennttaall  ppeerrssppeeccttiivvee  

TThheerree  aarree  ddiiffffeerreenntt  lleevveellss  ooff  ggoovveerrnnmmeennttaall  aauutthhoorriittyy  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  ddiiffffeerreenntt  rreeaallmmss  

OOuurr  mmoouunnttaaiinnss  aanndd  oouurr  tthhrroonneess  aarree  ppoossiittiioonnss  ooff  ggoovveerrnnmmeennttaall  aauutthhoorriittyy  tthhaatt  aarree  iinn  

ddiiffffeerreenntt  rreeaallmmss  

  

TThhee  ccoouurrttss  ooff  hheeaavveenn  aarree  aarrrraannggeedd  iinn  iinnccrreeaassiinngg  lleevveellss  ooff  ggoovveerrnnmmeennttaall  aauutthhoorriittyy  rreellaattiinngg  ttoo  

tthhee  ddiiffffeerreenntt  rreeaallmmss  

KKiinnggddoomm  ooff  GGoodd  ––  aannggeellss,,  ssttrraatteeggyy,,  mmoobbiillee  ––  LLoorrddss  

KKiinnggddoomm  ooff  hheeaavveenn  ––  cchhaanncceelllloorr’’ss  ssccrriibbeess  ––  KKiinnggss  
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HHeeaavveenn  ––  kkiinnggss,,  ffaatthheerrss,,  uupprriigghhtt  ––  kkiinnggss  

HHeeaavveenn  ooff  hheeaavveennss  ––  jjuuddggeess,,  ccoouunncciill  ooff  7700  aanndd  YYaa  SSoodd  ccoouurrtt  ooff  tthhee  LLoorrdd  ––  mmaattuurree  ssoonnss  

AAllll  ooff  tthhee  hheeaavveennllyy  rreeaallmmss  ccaann  bbee  aacccceesssseedd  bbyy  iinnvviittaattiioonn  ttoo  oobbsseerrvvee  aanndd  tthheenn  ttoo  ffuunnccttiioonn  aass  

wwee  mmaattuurree  ttoo  ddiiffffeerreenntt  lleevveellss  ooff  aauutthhoorriittyy  

LLoorrddss,,  kkiinnggss  aanndd  mmaattuurree  ssoonnss  

  

PPrroovv  88::1155  II  eemmppoowweerr  kkiinnggss  ttoo  rreeiiggnn  aanndd  rruulleerrss  ttoo  mmaakkee  llaawwss  tthhaatt  aarree  jjuusstt..  1166  II  eemmppoowweerr  

pprriinncceess  ttoo  rriissee  aanndd  ttaakkee  ddoommiinniioonn,,  aanndd  nnoobblleess  ttoo  ggoovveerrnn  tthhee  eeaarrtthh..  

DDiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  aauutthhoorriittyy  aanndd  ddiiffffeerreenntt  ffuunnccttiioonnss  ooff  aauutthhoorriittyy  

  

OOuurr  ssoonnsshhiipp  iiss  ggoovveerrnnmmeennttaall..  JJeessuuss  iiss  oouurr  hheeaadd  aanndd  HHiiss  ggoovveerrnnmmeenntt  iiss  oonn  oouurr  sshhoouullddeerrss  aass  

HHiiss  bbooddyy  aanndd  ccoohheeiirrss  



Heavenly Realms 3 - Government 

AAss  ssoonnss,,  wwee  aallll  ccaarrrryy  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  ccrreeaattiioonn  ffoorr  iittss  lliibbeerrttyy  ffrroomm  bboonnddaaggee  iinnttoo  tthhee  ffrreeeeddoomm  

ooff  oouurr  ssoonnsshhiipp  

WWee  nneeeedd  ttoo  mmaattuurree  ttoo  eexxeerrcciissee  tthhee  ffuullll  aauutthhoorriittyy  ooff  oouurr  ssoonnsshhiipp  
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EEpphh  11::44  jjuusstt  aass  HHee  cchhoossee  uuss  iinn  HHiimm  bbeeffoorree  tthhee  ffoouunnddaattiioonn  ooff  tthhee  wwoorrlldd,,  tthhaatt  wwee  wwoouulldd  bbee  

hhoollyy  aanndd  bbllaammeelleessss  bbeeffoorree  HHiimm..  IInn  lloovvee  55  HHee  pprreeddeessttiinneedd  uuss  ttoo  aaddooppttiioonn  aass  ssoonnss  tthhrroouugghh  

JJeessuuss  CChhrriisstt  ttoo  HHiimmsseellff,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  kkiinndd  iinntteennttiioonn  ooff  HHiiss  wwiillll,,  

  

EEpphh  11::44  HHee  aassssoocciiaatteedd  uuss  iinn  CChhrriisstt  bbeeffoorree  tthhee  ffaallll  ooff  tthhee  wwoorrlldd!!  JJeessuuss  iiss  GGoodd’’ss  mmiinndd  mmaaddee  uupp  

aabboouutt  uuss!!  HHee  aallwwaayyss  kknneeww  iinn  hhiiss  lloovvee  tthhaatt  hhee  wwoouulldd  pprreesseenntt  uuss  aaggaaiinn  ffaaccee--ttoo--ffaaccee  bbeeffoorree  hhiimm  

iinn  bbllaammeelleessss  iinnnnoocceennccee..  11::55  HHee  iiss  tthhee  aarrcchhiitteecctt  ooff  oouurr  ddeessiiggnn;;  hhiiss  hheeaarrtt  ddrreeaamm  rreeaalliizzeedd  oouurr  

ccoommiinngg  ooff  aaggee  iinn  CChhrriisstt..  

  

GGoodd  ggaavvee  mmaannkkiinndd  aa  ssoonnsshhiipp  mmaannddaattee  

GGeenn  11::2288  GGoodd  bblleesssseedd  tthheemm;;  aanndd  GGoodd  ssaaiidd  ttoo  tthheemm,,  ‘‘BBee  ffrruuiittffuull  aanndd  mmuullttiippllyy,,  aanndd  ffiillll  tthhee  

eeaarrtthh,,  aanndd  ssuubbdduuee  iitt;;  aanndd  rruullee  oovveerr  tthhee  ffiisshh  ooff  tthhee  sseeaa  aanndd  oovveerr  tthhee  bbiirrddss  ooff  tthhee  sskkyy  aanndd  oovveerr  

eevveerryy  lliivviinngg  tthhiinngg  tthhaatt  mmoovveess  oonn  tthhee  eeaarrtthh..’’  

  

RRoomm  88::1199  FFoorr  tthhee  aannxxiioouuss  lloonnggiinngg  ooff  tthhee  ccrreeaattiioonn  wwaaiittss  eeaaggeerrllyy  ffoorr  tthhee  rreevveeaalliinngg  ooff  tthhee  ssoonnss  

ooff  GGoodd..  2211  tthhaatt  tthhee  ccrreeaattiioonn  iittsseellff  aallssoo  wwiillll  bbee  sseett  ffrreeee  ffrroomm  iittss  ssllaavveerryy  ttoo  ccoorrrruuppttiioonn  iinnttoo  tthhee  

ffrreeeeddoomm  ooff  tthhee  gglloorryy  ooff  tthhee  cchhiillddrreenn  ooff  GGoodd..  

  

RRoomm  88::2200  ……CCrreeaattiioonn  ddiidd  nnoott  vvoolluunntteeeerr  ttoo  ffaallll  pprreeyy  ttoo  tthhee  eeffffeecctt  ooff  tthhee  ffaallll..  YYeett  wwiitthhiinn  tthhiiss  
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ssttaarrkk  sseettttiinngg,,  hhooppee  pprreevvaaiillss..  2211  AAllll  ccrreeaattiioonn  kknnoowwss  tthhaatt  tthhee  gglloorriioouuss  lliibbeerrttyy  ooff  tthhee  ssoonnss  ooff  

GGoodd  sseettss  tthhee  ssttaaggee  ffoorr  tthheeiirr  oowwnn  rreelleeaassee  ffrroomm  ddeeccaayy..  

WWee  aarree  ssoonnss  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  aallll  ccrreeaattiioonn  

  

OOuurr  ssoonnsshhiipp  hhaass  ssppiirriittuuaall,,  mmeennttaall,,  eemmoottiioonnaall  aanndd  pphhyyssiiccaall  aassppeeccttss  

SSoonnss  aarree  aallll  mmaaddee  iinn  tthhee  iimmaaggee  aanndd  lliikkeenneessss  ooff  GGoodd  wwhhoo  iiss  tthhee  ccrreeaattoorr  aanndd  ssuussttaaiinneerr  ooff  aallll  

ccrreeaattiioonn  

AAss  ccoo--hheeiirrss,,  ssoonnss,,  wwee  aallll  hhaavvee  aa  rroollee  ttoo  ppllaayy  iinn  ccrreeaattiioonn’’ss  ffrreeeeddoomm  

  

GGoodd  iiss  rreellaattiioonnaall  aanndd  wwee  aarree  mmaaddee  iinn  HHiiss  iimmaaggee  ttoo  bbee  rreellaattiioonnaall  ii..ee..  ttoo  hhaavvee  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  

HHiimm  aanndd  eeaacchh  ootthheerr  

GGoodd,,  bbeeiinngg  lloovvee,,  eessttaabblliisshheedd  rreellaattiioonnsshhiipp..  IItt  iiss  lloovvee  tthhaatt  mmoottiivvaatteedd  HHiimm  ttoo  rreeccoonncciillee,,  rreenneeww  

aanndd  rreessttoorree  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  mmaannkkiinndd  aass  ffiirrsstt  ffrruuiittss  ooff  aallll  ccrreeaattiioonn  ––  tthhiiss  iiss  tthhee  rreessttoorraattiioonn  ooff  

aallll  tthhiinnggss  

  

IInn  bbiibblliiccaall  ttiimmeess  tthhee  ffiirrsstt  bboorrnn  ssoonn  hhaadd  tthhee  rriigghhtt  ttoo  aa  ddoouubbllee  ppoorrttiioonn  ooff  iinnhheerriittaannccee  ––  ccuullttuurree  

GGoodd  iiss  nnoott  bboouunndd  bbyy  hhuummaann  ccuullttuurree..  HHee  cchhoooosseess  ttoo  ssuuppeerrsseeddee  hhuummaann  ccuullttuurree  bbyy  HHiiss  ddeessiirreess..  

HHee  cchhoossee  JJaaccoobb,,  JJoosseepphh,,  MMoosseess,,  GGiiddeeoonn,,  DDaavviidd,,  SSoolloommoonn,,  DDeebboorraahh,,  EEsstthheerr  

  

HHee  cchhoooosseess  yyoouu((!!!!))  aass  aa  ssoonn  aanndd  hheeiirr  wwiitthh  aann  iinnhheerriittaannccee  aanndd  bbiirrtthhrriigghhtt  

EEvveerryyoonnee  hhaass  aa  bbiirrtthhrriigghhtt,,  rreeggaarrddlleessss  ooff  ggeennddeerr  oorr  ppoossiittiioonn  iinn  ffaammiillyy  oorr  wwoorrllddllyy  

mmeeaassuurreemmeennttss  oorr  vvaalluueess  

OOuurr  ddeessiiggnn  mmaattcchheedd  wwiitthh  oouurr  ddeessttiinnyy  bbrriinnggss  ffuullffiillmmeenntt,,  nnoott  tthhee  ffuuttiilliittyy  aanndd  ffrruussttrraattiioonn  ooff  DDIIYY  

sseellff--eeffffoorrtt  

  

WWee  wwiillll  nnoott  ffiinndd  aanndd  ffuullffiill  oouurr  ddeessttiinnyy  bbyy  iinntteelllleeccttuuaall  uunnddeerrssttaannddiinngg  oorr  bbyy  pphhyyssiiccaall  ssttrreennggtthh  

oorr  ssttrreennggtthh  ooff  wwiillll  

WWee  wwiillll  ffiinndd  oouurr  ddeessttiinnyy  iinn  aann  iinnttiimmaattee  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  oouurr  ccrreeaattoorr,,  ttrruussttiinngg  GGoodd  aanndd  lliivviinngg  

bbyy  HHiiss  ffaaiitthh  nnoott  oouurr  DDIIYY  bbeelliieeffss  aanndd  iiddeeaallss  

SSuurrrreennddeerriinngg  ttoo  GGoodd’’ss  wwiillll  ffoorr  oouurr  lliivveess  mmaakkeess  uuss  ccoohheeiirrss  nnoott  ssllaavveess  

  

OOuurr  ssoonnsshhiipp  bbiirrtthhrriigghhtt  iiss  rriigghhtteeoouussnneessss;;  tthhiiss  iiss  oouurr  ttrruuee  iiddeennttiittyy  aass  GGoodd’’ss  cchhiillddrreenn  

HHaavviinngg  aa  bbiirrtthhrriigghhtt  iinncclluuddeess  hhaavviinngg  bblleessssiinngg,,  vvaalluuee,,  wwoorrtthh,,  aaffffiirrmmaattiioonn,,  aacccceeppttaannccee  ––  

tthheerreeffoorree  bbeeiinngg  lloovveedd  

TThhiiss  bbrriinnggss  uuss  tthhee  ccoonntteennttmmeenntt  ooff  lliivviinngg  lloovveedd  ––  aa  ccoonnttiinnuuaall  ssttaattee  ooff  bblliissss  

  

OOuurr  bbiirrtthhrriigghhtt  iiss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  bbeeiinngg  pprriieessttss  aanndd  oorraacclleess  aanndd  bbeeiinngg  ffrruuiittffuull  

OOuurr  bbiirrtthhrriigghhtt  iiss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  PPrreecceeppttss  ooff  GGoodd,,  HHiiss  vveerryy  eesssseennccee,,  cchhaarraacctteerr  aanndd  

nnaattuurree  wwhhiicchh  iiss  lloovvee  

JJeessuuss  aass  tthhee  SSoonn  ooff  GGoodd  ppeerrssoonniiffiieedd  ttrruuee  lloovvee  aass  tthhee  ssoonn  ooff  mmaann  

  

MMyy  pprreecceeppttss  aarree  tthhee  ffoouunnddaattiioonn  ooff  tthhee  bbeeggiinnnniinngg,,  II  AAMM,,  MMyy  eetteerrnnaall  nnaattuurree  aanndd  cchhaarraacctteerr  tthhee  

ffuulllleesstt  eexxpprreessssiioonn  ooff  wwhhoo  II  AAMM..  

TThhee  ffoouunnddaattiioonn  ooff  rriigghhtteeoouussnneessss,,  tthhee  ffuulllleesstt  ddeemmoonnssttrraattiioonn  ooff  lloovvee  rreevveeaalleedd  iinn  ppuurree  lliigghhtt..  
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MMyy  hheeaarrtt  rreevveeaalleedd..  TThhee  wwhhyy  ooff  ccrreeaattiioonn..  

  

OOuurr  ssoonnsshhiipp  hhaass  aann  iinnhheerriittaannccee  wwhhiicchh  bbrriinnggss  aa  ppoossiittiioonn  

OOuurr  ppoossiittiioonn  bbrriinnggss  ssiiggnniiffiiccaannccee  aanndd  eesstteeeemm  aass  hheeiirrss  

OOuurr  ggoovveerrnnmmeennttaall  ppoossiittiioonn  iiss  ccoohheeiirrsshhiipp::  wwee  aarree  kkiinnggss  aanndd  rruulleerrss  

OOuurr  iinnhheerriittaannccee  iiss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  iinnccrreeaassiinngg,,  mmuullttiippllyyiinngg  aanndd  ffiilllliinngg  

  

OOuurr  iinnhheerriittaannccee  iiss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  ssttaattuutteess  ooff  GGoodd  

MMyy  ssttaattuutteess  aarree  tthhee  ffuulllleesstt  eexxpprreessssiioonn  ooff  hhooww  II  sseeee  aanndd  ppeerrcceeiivvee  eevveerryytthhiinngg,,  MMyy  wwoorrlldd  vviieeww  

AA  hheeaavveennllyy  aanndd  eetteerrnnaall  vviieewwppooiinntt  

  

TThhee  lleennss  tthhrroouugghh  wwhhiicchh  aallll  tthhiinnggss  ffrroomm  tthhee  llaarrggeesstt  ggaallaaxxyy  ttoo  tthhee  ssmmaalllleesstt  ppaarrttiiccllee  aarree  

oobbsseerrvveedd  

MMyy  oobbsseerrvvaattiioonn  tthhaatt  eennaabblleess  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  aallll  tthhiinnggss  

MMyy  mmiinndd  rreevveeaalleedd..  TThhee  wwhhaatt  ooff  ccrreeaattiioonn  

  

OOuurr  ssoonnsshhiipp  hhaass  ddeessttiinnyy  aanndd  ppuurrppoossee  

OOuurr  ddeessttiinnyy  aanndd  ppuurrppoossee  rreelleeaassee  aapppprroovvaall,,  vvaalliiddaattiioonn,,  wwoorrtthh,,  ssaattiissffaaccttiioonn  aanndd  

aaccccoommpplliisshhmmeenntt  aass  ccoo--ccrreeaattoorrss  

OOuurr  ddeessttiinnyy  iiss  tthhee  mmaannddaattee  ttoo  oovveerrccoommee,,  ssuubbdduuee  aanndd  rruullee  

OOuurr  ddeessttiinnyy  iiss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  lleeggiissllaattiioonn  uussiinngg  oouurr  aauutthhoorriittyy  

  

OOuurr  ddeessttiinnyy  iiss  ttoo  bbrriinngg  oorrddeerr  tthhrroouugghh  tthhee  llaawwss  ooff  GGoodd  

MMyy  llaawwss  aarree  tthhee  pprriinncciipplleess  tthhaatt  eennaabbllee  aallll  tthhiinnggss  ttoo  eexxiisstt,,  tthhaatt  wwhhiicchh  hhoollddss  eevveerryytthhiinngg  

ttooggeetthheerr..  

TThhee  ddiivviinnee  ccooggss  ooff  aallll  eexxiisstteennccee,,  ffrroomm  tthhee  rreellaattiivvee  ttoo  tthhee  qquuaannttuumm..  

MMyy  vvooiiccee  rreevveeaalleedd..  TThhee  hhooww  ooff  ccrreeaattiioonn  
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AAnn  oobbjjeecctt  iiss  aa  ssppeecciiffiicc  vviibbrraattiioonn;;  eevveerryy  ‘‘tthhiinngg’’,,  oorr  ssuubbjjeecctt,,  iiss  aann  eexxpprreessssiioonn  ooff  aa  vvaarriiaanntt  

ffrreeqquueennccyy..  ‘‘TThhiinnggss’’  aarree  mmeerree  eexxtteerrnnaalliizzeedd  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ooff  iinntteerrnnaall,,  ccoossmmiicc  vviibbrraattiioonnss..  

  

CCrreeaattiioonn  bbeeggiinnss  wwiitthh  aa  ssuubbttllee,,  ((ssppiirriittuuaall))  vviibbrraattiioonn  aanndd  mmoovveemmeenntt  wwiitthhiinn  tthhee  IInnffiinniittee  

CCrreeaattoorr,,  wwhhiicchh  tthheenn  ggiivveess  rriissee  ttoo  aa  pphhyyssiiccaall  vviibbrraattiioonn  ooff  eenneerrggyy,,  wwhhiicchh  iiss  eevveennttuuaallllyy  ssoolliiddiiffiieedd  

iinnttoo  mmaatttteerr..  

  

AAtt  eevveerryy  mmoommeenntt,,  eevveerryy  pphhyyssiiccaall  ttiimmee//ssppaaccee  eexxpprreessssiioonn  iiss  aann  eexxtteerrnnaalliizzeedd  mmaanniiffeessttaattiioonn  ooff  

aa  ssppiirriittuuaall  vviibbrraattiioonn..  

MMaann  bbeellooww  iiss  aa  rreefflleeccttiioonn  ooff  tthhee  AAbboovvee..  TThhee  ppoowweerr  ooff  hhuummaann  ssppeeeecchh  bbeellooww  mmiimmiiccss  tthhee  

ccrreeaattiivvee  ppoowweerr  ooff  DDiivviinnee  ssppeeeecchh..  DDiivviinnee  ssppeeeecchh  ccrreeaatteess  rreeaalliittyy  aanndd  hhuummaann  ssppeeeecchh  qquuaalliiffiieess  

rreeaalliittyy,,  ccaalllliinngg  iitt  ggoooodd  oorr  bbaadd..  

  

  

OOnn  aa  ddeeeeppeerr  lleevveell,,  oouurr  wwoorrddss  aanndd  hhooww  wwee  llaanngguuaaggee  oouurr  tthhoouugghhttss  iiss  aa  pprroocceessss  ooff  ccoonnttiinnuuaallllyy  

ccrreeaattiinngg  tthhee  wwoorrlldd  aarroouunndd  uuss..  IInn  ootthheerr  wwoorrddss,,  tthhiinnggss  aarree  ttoo  uuss  wwhhaatt  wwee  ssaayy  tthheeyy  aarree......  

JJuusstt  aass  wwee  hhaavvee  tthhee  ppoowweerr  ttoo  ccrreeaattee  wwiitthh  ssppeeeecchh,,  wwee  hhaavvee  tthhee  eeqquuiivvaalleenntt  aabbiilliittyy  ttoo  ddeessttrrooyy  

tthhrroouugghh  ssppeeeecchh  

  

OOuurr  wwoorrddss,,  wwhhiicchh  aarree  oouurr  pprroojjeeccttiioonnss  aanndd  vviibbrraattiioonnss,,  aalltteerr  tthhee  iinnnneerr  ffrreeqquueennccyy  ooff  tthhee  

uunniivveerrssee,,  ffoorr  ggoooodd  aanndd  ffoorr  tthhee  ooppppoossiittee..  ––  RRaavv  PPiinnssoonn  

IItt  iiss  oouurr  lleeggiissllaattiivvee  ggoovveerrnnmmeennttaall  wwoorrddss  tthhaatt  ccrreeaattee  rriipppplleess  iinn  ssppaaccee  ttiimmee  ttoo  ccrreeaattee  rreeaalliittyy  

  

EEpphh  11::1188  II  pprraayy  tthhaatt  tthhee  eeyyeess  ooff  yyoouurr  hheeaarrtt  mmaayy  bbee  eennlliigghhtteenneedd  ((ooppeenneedd)),,  ssoo  tthhaatt  yyoouu  wwiillll  
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kknnooww  wwhhaatt  iiss  tthhee  hhooppee  ooff  HHiiss  ccaalllliinngg  ((ddeessttiinnyy)),,  wwhhaatt  aarree  tthhee  rriicchheess  ooff  tthhee  gglloorryy  ooff  HHiiss  

iinnhheerriittaannccee  iinn  tthhee  ssaaiinnttss,,  

EEiinnsstteeiinn  ssaaiidd  llooggiicc  ggeettss  yyoouu  ffrroomm  AA  ttoo  BB  bbuutt  iimmaaggiinnaattiioonn  ccaann  ttaakkee  yyoouu  aannyywwhheerree  ––  iinncclluuddiinngg  

ddeessttiinnyy  

  

PPssaa  4400::77  TThheenn  II  ssaaiidd,,  ““BBeehhoolldd,,  II  ccoommee;;  IInn  tthhee  ssccrroollll  ooff  tthhee  bbooookk  iitt  iiss  wwrriitttteenn  ooff  mmee..  88  II  ddeelliigghhtt  

ttoo  ddoo  YYoouurr  wwiillll,,  OO  mmyy  GGoodd;;  YYoouurr  LLaaww  iiss  wwiitthhiinn  mmyy  hheeaarrtt..””  

LLeetttteerr  ooff  ddeeccrreeee  oorr  ccoommmmiissssiioonn  ffrroomm  tthhee  CCoouurrtt  ooff  tthhee  LLoorrdd  tthhaatt  ccaarrrriieess  oouurr  ddeessttiinnyy  oouurr  

ppuurrppoossee  aanndd  tthhee  pprroovviissiioonnss  ffoorr  ffuullffiillmmeenntt  

  

OOuurr  ddeessttiinnyy  iiss  tthhee  ttrreeaassuurree  tthhaatt  GGoodd  hhaass  sseett  aassiiddee  ffoorr  uuss..  DDeessiiggnneedd  uuss  ttoo  ppoosssseessss  bbuutt  iitt  

rreeqquuiirreess  aa  bbaattttllee  aanndd  mmaattuurriittyy  ttoo  aattttaaiinn..  IItt  wwiillll  eennrriicchh  oouurr  lliivveess  aanndd  bbrriinngg  uuss  ffuullffiillmmeenntt  bbaasseedd  

oonn  oouurr  uunniiqquuee  ddeessiiggnn  aanndd  wwiillll  aallssoo  aaddvvaannccee  tthhee  kkiinnggddoomm  ooff  GGoodd..  

  

OOuurr  ddeessttiinnyy  iiss  tthhee  rruullee  ooff  ssoonnsshhiipp  bbuutt  wwee  ccaann''tt  rruullee  iinn  rriigghhtteeoouussnneessss  wwiitthhoouutt  ccoommiinngg  ffrroomm  aa  

ppllaaccee  ooff  rreesstt  aanndd  rreellaattiioonnsshhiipp  --  kknnoowwiinngg  HHiimm  aass  FFaatthheerr  ssoo  wwee  ccaann  kknnooww  HHiimm  aass  LLoorrdd  aanndd  KKiinngg  

WWee  aarree  pprriieessttss  bbeeffoorree  wwee  aarree  kkiinnggss  

LLoovvee  nnoott  dduuttyy  aanndd  oobblliiggaattiioonn  pprroodduucceess  ttrruuee  wwoorrsshhiipp  aanndd  ssoonnsshhiipp  

  

II  bbeelliieevvee  GGoodd  iiss  rraaiissiinngg  uupp  aa  ggeenneerraattiioonn  ooff  ssoonnss  aanndd  ddaauugghhtteerrss  wwhhoo  aarree  ffoorreerruunnnneerrss  lliikkee  

JJoosshhuuaa  aanndd  CCaalleebb  wwhhoo  ssppiieedd  oouutt  tthhee  llaanndd  aanndd  ggaavvee  aa  ggoooodd  rreeppoorrtt  ooff  tthheeiirr  pphhyyssiiccaall  

iinnhheerriittaannccee  

TThheeyy  tthheenn  lleedd  tthhee  nneexxtt  ggeenneerraattiioonn  ttoo  ccrroossss  oovveerr  wwhheerree  tthheeyy  hhaadd  bbeeeenn  

  

GGoodd  iiss  ccaalllliinngg  tthhee  JJoosshhuuaa  GGeenneerraattiioonn  aass  HHiiss  ssoonnss  ttoo  ccoommee  oouutt  ooff  tthhee  wwiillddeerrnneessss  

GGoodd  iiss  ccaalllliinngg  HHiiss  ssoonnss  ttoo  ccrroossss  oovveerr  bbeeyyoonndd  tthhee  vveeiill  iinnttoo  tthheeiirr  ssuuppeerrnnaattuurraall  iinnhheerriittaannccee  

GGoodd  iiss  ccaalllliinngg  HHiiss  ssoonnss  ttoo  ccoommee  hhoommee  bbaacckk  iinnttoo  HHiiss  eetteerrnnaall  hheeaarrtt  

  

MMaatttt  1111::2288  ““CCoommee  ttoo  MMee,,  aallll  wwhhoo  aarree  wweeaarryy  aanndd  hheeaavvyy--llaaddeenn,,  aanndd  II  wwiillll  ggiivvee  yyoouu  rreesstt..””  

EEnnggaaggiinngg  JJeessuuss,,  wwee  ccaann  ttaakkee  HHiiss  yyookkee  uuppoonn  uuss  aanndd  lleeaarrnn  ttoo  ssuurrrreennddeerr  tthhee  sseeaatt  ooff  rreesstt  aanndd  

ggoovveerrnnmmeenntt  ttoo  tthhee  FFaatthheerr  aass  HHee  ddiidd,,  oonnllyy  ttoo  ddoo  tthhee  wwiillll  ooff  tthhee  FFaatthheerr  wwhhoo  sseenntt  HHiimm..  

  

TThhee  tthhrroonnee  oorr  sseeaatt  ooff  rreesstt  rreessiiddeess  iinn  oouurr  ssppiirriitt  wwhhiicchh  iiss  aa  mmoouunnttaaiinn  

TThhee  tthhrroonnee  rreepprreesseennttss  tthhee  aauutthhoorriittyy,,  tthhee  rruullee  aanndd  ggoovveerrnnmmeenntt  ooff  oouurr  lliivveess  

TThhee  sseeaatt  ooff  rreesstt  aanndd  ggoovveerrnnmmeenntt  iiss  tthhee  ppoossiittiioonn  wwiitthhiinn  tthhee  tthhrroonnee  ooff  oouurr  oowwnn  lliiffee  aanndd  oonnccee  iitt  

iiss  ssuurrrreennddeerreedd  ttoo  tthhee  FFaatthheerr  HHee  ccaann  bbeeggiinn  ttoo  ffaatthheerr  uuss  iinnttoo  ssoonnsshhiipp  

  

TThhee  hheeaavveennllyy  rreeaallmmss  aarree  lliikkee  aa  mmoouunnttaaiinn  wwhheerree  tthheerree  aarree  aallssoo  tthhrroonneess,,  ppllaacceess  ooff  ssppiirriittuuaall  

aauutthhoorriittyy  

TThhee  hheeaavveennllyy  rreeaallmmss  rreeccooggnniissee  wwhheenn  GGoodd  iiss  oonn  tthhee  tthhrroonnee  ooff  oouurr  lliiffee  aanndd  ooppeenn  uupp  ttoo  uuss  ttoo  

bbee  sseeaatteedd  tthheerree  

WWee  hhaavvee  hheeaavveennllyy  aanndd  eeaarrtthhllyy  aauutthhoorriittyy  wwhheenn  wwee  aarree  ssuurrrreennddeerreedd  

  

WWhhoo  iiss  oonn  tthhee  tthhrroonnee  ooff  yyoouurr  lliiffee??  
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WWhhoo  iiss  iinn  cchhaarrggee  ooff  yyoouurr  lliiffee??  

  

DDeeppeennddiinngg  oonn  wwhhoo  iiss  oonn  tthhee  tthhrroonnee  oorr  sseeaatt  ooff  rreesstt  iinn  oouurr  ssppiirriitt,,  wwee  wwiillll  eeiitthheerr  bbee  aatt  rreesstt  oorr  

ssttrriivviinngg  ttoo  mmeeeett  oouurr  oowwnn  nneeeeddss  iinn  oouurr  oowwnn  ssttrreennggtthh  

TThhee  kkeeyy  ttoo  bbeeiinngg  aabbllee  ttoo  ffiinndd  aanndd  ffuullffiill  oouurr  ddeessttiinniieess  iiss  ttoo  eexxppeerriieennccee  lliivviinngg  ffrroomm  tthhee  ppllaaccee  ooff  

rreesstt  aanndd  lloovvee  

AAllll  rreessppoonnssiibbiilliittyy  mmuusstt  ffllooww  ffrroomm  rreellaattiioonnaall  rreesstt  

  

WWhheenn  GGoodd  iiss  oonn  tthhee  tthhrroonnee  ooff  oouurr  lliivveess  tthhee  nneeeeddss  ooff  tthhee  ssoouull  aarree  mmeett  

LLoovvee,,  aaffffiirrmmaattiioonn,,  aapppprroovvaall,,  ssiiggnniiffiiccaannccee,,  pprroovviissiioonn,,  pprrootteeccttiioonn  

AAllll  fflloowwiinngg  ffrroomm  tthhee  iinnssiiddee  oouutt,,  nnoott  ffrroomm  wwhhaatt  wwee  ddoo  eexxtteerrnnaallllyy  ttoo  ccrreeaattee  oouurr  oowwnn  DDIIYY  

iiddeennttiittyy  

BBeeiinngg  sseeaatteedd  iiss  aa  ppiiccttuurree  ooff  rreesstt..  

  

IInn  tthhee  OOlldd  TTeessttaammeenntt,,  tthhee  pprriieessttss  nneevveerr  ssaatt  ddoowwnn  

TThheerree  wweerree  nnoo  cchhaaiirrss  iinn  tthhee  ttaabbeerrnnaaccllee  ooff  MMoosseess  oorr  iinn  tthhee  tteemmppllee  ooff  GGoodd  bbeeccaauussee  tthheeiirr  wwoorrkk  

wwaass  nneevveerr  ffiinniisshheedd  

TThheerree  wwaass  oonnllyy  tthhee  mmeerrccyy  sseeaatt  wwhheerree  GGoodd’’ss  pprreesseennccee  aanndd  gglloorryy  rreesstteedd  

  

JJeessuuss  ssaatt  ddoowwnn  bbeeccaauussee  HHiiss  wwoorrkk  iiss  ffiinniisshheedd  

HHeebbrreewwss  1100::1111  EEvveerryy  pprriieesstt  ssttaannddss  ddaaiillyy  mmiinniisstteerriinngg  aanndd  ooffffeerriinngg  ttiimmee  aafftteerr  ttiimmee  tthhee  ssaammee  

ssaaccrriiffiicceess,,  wwhhiicchh  ccaann  nneevveerr  ttaakkee  aawwaayy  ssiinnss;;  1122  bbuutt  HHee,,  hhaavviinngg  ooffffeerreedd  oonnee  ssaaccrriiffiiccee  ffoorr  ssiinnss  

ffoorr  aallll  ttiimmee,,  ssaatt  ddoowwnn  aatt  tthhee  rriigghhtt  hhaanndd  ooff  GGoodd,,  1133  wwaaiittiinngg  ffrroomm  tthhaatt  ttiimmee  oonnwwaarrdd  uunnttiill  HHiiss  

eenneemmiieess  bbee  mmaaddee  aa  ffoooottssttooooll  ffoorr  HHiiss  ffeeeett..  

  

HHeebbrreewwss  1100::1133  ……EEnneemmiieess  bbeeccoommee  aa  ffoooottssttooooll  ffoorr  HHiiss  ffeeeett..  

GGoodd’’ss  ddeessiirree  iiss  tthhaatt  nnoonnee  wwoouulldd  ppeerriisshh  aanndd  aallll  wwoouulldd  ccoommee  ttoo  kknnooww  HHiimm,,  tthheerreeffoorree  tthhoossee  

wwhhoo  aarree  GGoodd’’ss  eenneemmiieess  iinn  tthheeiirr  oowwnn  mmiinnddss  ccoommee  ttoo  rreeaalliissee  tthhaatt  tthhaatt  tthheeyy  aarree  aaccttuuaallllyy  HHiiss  

cchhiillddrreenn  ee..gg..  SSaauull  bbeeccaammee  PPaauull  

TThhee  ppllaaccee  wwhheerree  HHee  ccaann  bbrriinngg  HHiiss  rreesstt  ––  aa  ffoooottssttooooll,,  aa  tteemmppllee,,  aa  ppllaaccee  ooff  wwoorrsshhiipp  

  

IIssaa  6666::11  TThhuuss  ssaayyss  tthhee  LLoorrdd,,  ““HHeeaavveenn  iiss  MMyy  tthhrroonnee  aanndd  tthhee  eeaarrtthh  iiss  MMyy  ffoooottssttooooll..  WWhheerree  

tthheenn  iiss  aa  hhoouussee  yyoouu  ccoouulldd  bbuuiilldd  ffoorr  MMee??  AAnndd  wwhheerree  iiss  aa  ppllaaccee  tthhaatt  II  mmaayy  rreesstt??  22  FFoorr  MMyy  hhaanndd  

mmaaddee  aallll  tthheessee  tthhiinnggss,,  TThhuuss  aallll  tthheessee  tthhiinnggss  ccaammee  iinnttoo  bbeeiinngg,,””  ddeeccllaarreess  tthhee  LLoorrdd..  ““BBuutt  ttoo  tthhiiss  

oonnee  II  wwiillll  llooookk,,  TToo  hhiimm  wwhhoo  iiss  hhuummbbllee  aanndd  ccoonnttrriittee  ooff  ssppiirriitt,,  aanndd  wwhhoo  ttrreemmbblleess  aatt  MMyy  wwoorrdd..””  

  

TThhee  sshhaaddooww  ooff  tthhee  pphhyyssiiccaall  llaanndd  wwaass  aa  ssyymmbbooll  ooff  rreesstt  ttoo  tthhee  cchhiillddrreenn  ooff  IIssrraaeell  iinn  tthhee  OOlldd  

TTeessttaammeenntt  

HHeebb  44::88  FFoorr  iiff  JJoosshhuuaa  hhaadd  ggiivveenn  tthheemm  rreesstt,,  HHee  wwoouulldd  nnoott  hhaavvee  ssppookkeenn  ooff  aannootthheerr  ddaayy  aafftteerr  

tthhaatt..  

GGoodd’’ss  ggrraaccee  aanndd  rreesstt  aarree  tthhee  ffuullll  iinnhheerriittaannccee  ooff  tthhee  bbeelliieevveerr  iinn  tthhee  nneeww  ccoovveennaanntt  

rreellaattiioonnsshhiipp  

  

YYHHVVHH,,  tthhee  CCrreeaattoorr  ooff  tthhee  uunniivveerrssee,,  rreesstteedd  oonn  tthhee  sseevveenntthh  ddaayy..  
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WWee  ddoo  nnoott  ggeett  jjuusstt  oonnee  ddaayy  iinn  sseevveenn::  wwee  ggeett  ttoo  rreesstt  eevveerryy  ddaayy,,  bbeeccaauussee  oouurr  rreesstt  iiss  iinn  HHiimm..  

OOuurr  rreesstt  iiss  ppoossssiibbllee  bbeeccaauussee  HHiiss  wwoorrkk  iiss  ccoommpplleettee  bbuutt  aallwwaayyss  eeffffeeccttiivvee  aanndd  wwoorrkkiinngg  oonn  oouurr  

bbeehhaallff  

  

JJoohhnn  1155::44--55  ““AAbbiiddee  iinn  MMee,,  aanndd  II  iinn  yyoouu..  AAss  tthhee  bbrraanncchh  ccaannnnoott  bbeeaarr  ffrruuiitt  ooff  iittsseellff  uunnlleessss  iitt  

aabbiiddeess  iinn  tthhee  vviinnee,,  ssoo  nneeiitthheerr  ccaann  yyoouu  uunnlleessss  yyoouu  aabbiiddee  iinn  MMee..  II  aamm  tthhee  vviinnee,,  yyoouu  aarree  tthhee  

bbrraanncchheess;;  hhee  wwhhoo  aabbiiddeess  iinn  MMee  aanndd  II  iinn  hhiimm,,  hhee  bbeeaarrss  mmuucchh  ffrruuiitt,,  ffoorr  aappaarrtt  ffrroomm  MMee  yyoouu  ccaann  

ddoo  nnootthhiinngg..””  

  

AAbbiiddiinngg  iinn  HHiimm  ssppeeaakkss  ooff  aa  rreellaattiioonnsshhiipp  ooff  rreesstt  wwhheerree  ffrruuiitt  ggrroowwss  

WWee  ccaannnnoott  pprroodduuccee  ffrruuiitt  ooff  aannyy  eetteerrnnaall  vvaalluuee  uunnlleessss  wwee  aarree  ccoonnnneecctteedd  ttoo  tthhee  ssoouurrccee  

tthhrroouugghh  tthhee  VViinnee  ((JJeessuuss))..  

IInn  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  HHiimm,,  wwee  aallllooww  HHiimm  ttoo  wwoorrkk  tthhrroouugghh  uuss  ssoo  oouurr  ddeessttiinnyy  ccaann  bbee  ffuullffiilllleedd..  

WWee  aarree  ttooggeetthheerr  wwiitthh  HHiimm  aass  ccoohheeiirrss  

  

AAss  ssoonnss  wwee  hhaavvee  aa  ffaaccee  ttoo  ffaaccee  rreessttoorreedd  rreellaattiioonnsshhiipp  wwhheerree  wwee  ccaann  rreellaattee  ttoo  GGoodd  wwhhoo  iiss  

FFaatthheerr,,  SSoonn  aanndd  SSppiirriitt  iinn  tthhee  ssppiirriittuuaall  ddiimmeennssiioonnss  bbootthh  wwiitthhiinn  aanndd  iinn  hheeaavveenn  

TThhiiss  iiss  aa  bbeenneeffiicciiaall,,  wwaallkkiinngg,,  ffeelllloowwsshhiipp  rreellaattiioonnsshhiipp  wwhheerree  wwee  aarree  aabboouutt  tthhee  FFaatthheerr’’ss  

bbuussiinneessss  aanndd  tthhaatt  ccaarrrriieess  ggoovveerrnnmmeennttaall  rreessppoonnssiibbiilliittyy  

  

TThhee  eesssseennccee  ooff  tthhee  hheeaavveennllyy  rreeaallmmss  iiss  rreellaattiioonnaall  

GGeenn  11::11  IInn  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  GGoodd……  

PPeerrffeecctt  rreellaattiioonnsshhiipp::  FFaatthheerr,,  SSoonn  aanndd  HHoollyy  SSppiirriitt  wwhheerree  lloovvee,,  jjooyy  aanndd  ppeeaaccee    

aarree  ppeerrffeeccttllyy  eexxpprreesssseedd  iinn  II  AAMM  

EExxppeerriieenncciinngg  tthhiiss  ttrraannssffoorrmmeedd  mmyy  lliiffee  ssoo  II  ccoouulldd  lliivvee  lloovveedd,,  lloovvee  lliivviinngg  aanndd  lliivvee  lloovviinngg  

  

GGeenn  33::88  TThheeyy  hheeaarrdd  tthhee  ssoouunndd  ooff  tthhee  LLoorrdd  GGoodd  wwaallkkiinngg  iinn  tthhee  ggaarrddeenn  iinn  tthhee  ccooooll  ooff  tthhee  ddaayy,,  

aanndd  tthhee  mmaann  aanndd  hhiiss  wwiiffee  hhiidd  tthheemmsseellvveess  ffrroomm  tthhee  pprreesseennccee  ooff  tthhee  LLoorrdd  GGoodd  aammoonngg  tthhee  

ttrreeeess  ooff  tthhee  ggaarrddeenn..  99  TThheenn  tthhee  LLoorrdd  GGoodd  ccaalllleedd  ttoo  tthhee  mmaann,,  aanndd  ssaaiidd  ttoo  hhiimm,,  ““WWhheerree  aarree  

yyoouu??””  

  

NNoottiiccee,,  wwhheenn  AAddaamm  ssiinnnneedd  GGoodd  ddiidd  nnoott  ssaayy  ““WWhhaatt  ddiidd  yyoouu  ddoo??””  bbuutt  ““WWhheerree  aarree  yyoouu??””  

AAddaamm  ffeellll  ffrroomm  tthhee  rreeaallmm  wwhheerree  hhee  ccoouulldd  wwaallkk  wwiitthh  tthhee  FFaatthheerr  aanndd  SSppiirriitt  iinn  EEddeenn,,  GGoodd''ss  

hheeaavveennllyy  ggaarrddeenn..  

TThhiiss  wwaallkkiinngg  rreellaattiioonnsshhiipp  iiss  rreessttoorreedd;;  wwee  nnooww  hhaavvee  aacccceessss  ttoo  tthhee  hheeaavveennllyy  ggaarrddeenn  

  

GGoodd  hhaadd  ttoo  ccoommee  ttoo  eeaarrtthh  hhiimmsseellff  aass  tthhee  LLaasstt  AAddaamm,,  tthhee  ssoonn  ooff  mmaann,,  JJeessuuss,,  ttoo  rreessttoorree  tthhaatt  

wwaallkkiinngg  rreellaattiioonnsshhiipp..  

NNoottee  II  ssaaiidd  ‘‘wwaallkkiinngg  rreellaattiioonnsshhiipp’’  nnoott  ‘‘wwoorrkkiinngg  rreellaattiioonnsshhiipp’’..  

RReellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  GGoodd  aallwwaayyss  ccoommeess  bbeeffoorree  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  HHiimm..  

NNoottee  tthhaatt  II  ssaaiidd  wwoorrkkiinngg  ‘‘wwiitthh’’  HHiimm  nnoott  ‘‘ffoorr’’  HHiimm..  

  

WWee  aarree  ssoonnss,,  nnoott  ssllaavveess  oorr  sseerrvvaannttss,,  ccoohheeiirrss  wwiitthh  JJeessuuss  ffoorr  tthhee  eessttaabblliisshhiinngg  ooff  GGoodd''ss  kkiinnggddoomm  

oonn  eeaarrtthh  aass  iitt  iiss  iinn  hheeaavveenn..  
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TThhaatt  iiss  wwhhyy  JJeessuuss  ccaammee::  ttoo  rreessttoorree  oouurr  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  tthhee  FFaatthheerr  aanndd  bbyy  ddeeffiinniittiioonn  ttoo  

ooppeenn  uupp  tthhee  hheeaavveennllyy  rreeaallmmss  ffoorr  uuss  ttoo  eenntteerr  

  

RReessttoorraattiioonn  ooff  oouurr  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  GGoodd  iiss  tthhee  cceennttrraall  ffeeaattuurree  ooff  hhiissttoorryy  

WWiitthh  aa  rreeccoonncciilleedd  aanndd  rreessttoorreedd  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  GGoodd,,  aa  pprroocceessss  ooff  ttrraannssffoorrmmaattiioonn,,  tthhee  

hheeaalliinngg  ooff  oouurr  ssppiirriitt,,  ssoouull  aanndd  bbooddyy,,  ccaann  bbeeggiinn  aanndd  wwee  ccaann  mmaattuurree  aanndd  ffuunnccttiioonn  aass  ssoonnss  iinn  

tthhee  hheeaavveennllyy  rreeaallmmss  

  

RRoomm  88::2299  FFoorr  tthhoossee  GGoodd  ffoorreekknneeww  hhee  aallssoo  pprreeddeessttiinneedd  ttoo  bbee  ccoonnffoorrmmeedd  ttoo  tthhee  lliikkeenneessss  ooff  

hhiiss  SSoonn,,  tthhaatt  hhee  mmiigghhtt  bbee  tthhee  ffiirrssttbboorrnn  aammoonngg  mmaannyy  bbrrootthheerrss..  

JJeessuuss’’  lliiffee  iiss  tthhee  ppeerrffeecctt  eexxaammppllee  ooff  ssoonnsshhiipp;;  HHiiss  dduuaall  rreeaallmmss  lliivviinngg  eennaabblleedd  HHiimm  ttoo  bbee  

ccoonnttiinnuuaallllyy  ccoonnnneecctteedd  ttoo  HHiiss  FFaatthheerr  

  

AAlloonngg  wwiitthh  aallll  tthhee  rriigghhttss  ooff  bbeeiinngg  aaddoopptteedd  aass  ssoonnss  ccoommee  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  bbeeiinngg  ppaarrtt  ooff  

aa  rrooyyaall  ffaammiillyy  

WWee  hhaavvee  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  bbee  ffaammiillyy  rreepprreesseennttaattiivveess  oonn  eeaarrtthh  ssoo  tthhaatt  ootthheerrss  ccaann  sseeee  

wwhhaatt  GGoodd  iiss  lliikkee  tthhrroouugghh  oouurr  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  HHiimm  

  

BBeeiinngg  ppaarrtt  ooff  aa  rrooyyaall  ffaammiillyy  ggiivveess  uuss  aacccceessss  ttoo  tthhee  ppaallaaccee  ii..ee..  tthhee  hheeaavveennllyy  rreeaallmmss  wwhheerree  GGoodd  

ddwweellllss  aanndd  wwhheerree  wwee  ccaann  ddwweellll  

TToo  uunnddeerrssttaanndd  hhooww  ttoo  eennggaaggee  tthhee  hheeaavveennllyy  rreeaallmmss  wwee  nneeeedd  ttoo  kknnooww  wwhheerree  wwee  ccoommee  ffrroomm  

ssoo  tthhaatt  wwee  ccaann  uunnddeerrssttaanndd  wwhhyy  wwee  aarree  hheerree  ttooddaayy  

  

KKnnoowwiinngg  oouurr  eetteerrnnaall  iiddeennttiittyy  wwiillll  rreevveeaall  oouurr  hheeaavveennllyy  ppoossiittiioonn  ssoo  wwee  ccaann  bbee  hhiissttoorryy  mmaakkeerrss  

bbyy  ccrreeaattiinngg  aanndd  cchhaannggiinngg  wwhhaatt  wwiillll  bbee  

TThhiiss  iiss  hhooww  oouurr  ddeessttiinnyy  ggeettss  oouuttwwoorrkkeedd,,  oonnee  ddaayy  aatt  aa  ttiimmee::  yyeesstteerrddaayy,,  ttooddaayy,,  ttoommoorrrrooww  aass  

wwee  lliivvee  ffrroomm  hheeaavveenn’’ss  ppeerrssppeeccttiivvee  

  

JJeerr  11::55  ““BBeeffoorree  II  ffoorrmmeedd  yyoouu  iinn  tthhee  wwoommbb  II  kknneeww  yyoouu,,  aanndd  bbeeffoorree  yyoouu  wweerree  bboorrnn  II  

ccoonnsseeccrraatteedd  yyoouu;;  II  hhaavvee  aappppooiinntteedd  yyoouu  aa  pprroopphheett  ttoo  tthhee  nnaattiioonnss..””  

TThhiiss  iiss  ttrruuee  ffoorr  aallll  ooff  uuss  bbuutt  tthhee  rreeaalliittyy  ccaann  oonnllyy  bbee  ddiissccoovveerreedd  ffrroomm  aa  rreellaattiioonnaall  aass  wweellll  aass  aa  

hheeaavveennllyy  ppeerrssppeeccttiivvee  

  

GGoodd  iiss  ssppeeaakkiinngg  hheerree  ttoo  JJeerreemmiiaahh,,  bbuutt  HHee  hhaass  aallssoo  ssppookkeenn  ttoo  eeaacchh  ooff  uuss..  

FFoorr  JJeerreemmiiaahh  tthhaatt  wwaass  aass  aa  pprroopphheett  ttoo  tthhee  nnaattiioonnss..  

WWhhaatt  nnaammee  hhaass  HHee  ggiivveenn  yyoouu??  

WWhhoo  hhaass  HHee  ccaalllleedd  yyoouu  ttoo  bbee??  

WWhhaatt  ppoossiittiioonn  hhaass  HHee  aappppooiinntteedd  yyoouu  ttoo??  

  

11  CCoorr  1155::4488--4499  AAss  iiss  tthhee  eeaarrtthhyy,,  ssoo  aallssoo  aarree  tthhoossee  wwhhoo  aarree  eeaarrtthhyy;;  aanndd  aass  iiss  tthhee  hheeaavveennllyy,,  ssoo  

aallssoo  aarree  tthhoossee  wwhhoo  aarree  hheeaavveennllyy..  JJuusstt  aass  wwee  hhaavvee  bboorrnnee  tthhee  iimmaaggee  ooff  tthhee  eeaarrtthhyy,,  wwee  wwiillll  aallssoo  

bbeeaarr  tthhee  iimmaaggee  ooff  tthhee  hheeaavveennllyy  

WWee  nneeeedd  ttoo  bbeeaarr  tthhee  iimmaaggee  ooff  oouurr  hheeaavveennllyy  iiddeennttiittyy  aanndd  ppoossiittiioonn  
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HHeebb  44::1166  TThheerreeffoorree  lleett  uuss  ddrraaww  nneeaarr  wwiitthh  ccoonnffiiddeennccee  ttoo  tthhee  tthhrroonnee  ooff  ggrraaccee,,  ssoo  tthhaatt  wwee  mmaayy  

rreecceeiivvee  mmeerrccyy  aanndd  ffiinndd  ggrraaccee  ttoo  hheellpp  iinn  ttiimmee  ooff  nneeeedd..  

IIff  wwee  ccoommee  ttoo  tthhee  FFaatthheerr  rreellaattiioonnaallllyy  aass  ssoonnss  wwee  aallll  hhaavvee  aallll  tthhee  rreessoouurrcceess  ooff  hheeaavveenn  

aavvaaiillaabbllee  ttoo  uuss  jjuusstt  lliikkee  JJeessuuss  hhaadd  bbyy  lliivviinngg  iinn  dduuaall  rreeaallmmss  

  

LLuukkee  22::4499  DDiidd  yyoouu  nnoott  kknnooww  tthhaatt  II  mmuusstt  bbee  aabboouutt  MMyy  FFaatthheerr’’ss  bbuussiinneessss  ((oorr  ‘‘iinn  tthhee  tthhiinnggss  ooff  

mmyy  FFaatthheerr’’))??””  

TThhee  iinnttiimmaaccyy  ooff  kknnoowwiinngg  oouurr  FFaatthheerr  aanndd  ddiissccoovveerriinngg  oouurr  ssoonnsshhiipp  iinneevviittaabbllyy  lleeaaddss  uuss  ttoo  sseeee  

wwhhaatt  tthhee  FFaatthheerr  iiss  ddooiinngg  aanndd  wwaanntt  ttoo  bbee  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  ffaammiillyy  bbuussiinneessss  
 

 

Steps like Jacob’s ladder leading up to heaven, Start 

thinking about those steps and the open door 

Hear the invitation to come up here 

Shift your conscious focus 

Let those steps form in your imagination and by faith walk 

up those steps to the door, step through the veil into the 

kingdom realm 

 

Jesus is standing in the doorway 

Present yourself to Jesus your High Priest as a living 

sacrifice 

Ask Jesus to take you to engage the arc within the 

tabernacle 

Let Him take you by the hand and lead you 
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YYoouu  llooookk  iinnttoo  HHiiss  pprreesseennccee  

YYoouu  bbeeggiinn  ttoo  tthhiinnkk  ooff  HHiiss  nnaammee  YYHHVVHH  

YYoouu  sseeee  HHiiss  44  ffaacceess  rroottaattiinngg,,  mmoorrpphhiinngg    

YYoouu  sstteepp  iinnttoo  HHiiss  pprreesseennccee,,  iinnttoo  HHiiss  nnaammee,,  sstteepp  iinnttoo  tthhee  44  

ffaacceess  

  

AAsskk  JJeessuuss  ttoo  wwaallkk  wwiitthh  yyoouu  oonn  tthhee  aanncciieenntt  ppaatthh  bbaacckk  iinnttoo  

eetteerrnniittyy,,  iinnttoo  tthhee  eetteerrnnaall  nnooww  ooff  GGoodd’’ss  hheeaarrtt  

  

BBee  iinn  tthhee  PPeerriicchhoorreessiiss,,  tthhee  cciirrccllee  ooff  tthhee  ddaannccee  ooff  FFaatthheerr,,  

SSppiirriitt  aanndd  SSoonn  

HHoommee  iinn  FFaatthheerr,,  MMootthheerr  aanndd  BBrrootthheerr  

CCooccoooonneedd  iinn  tthheeiirr  hheeaarrtt  ssoo  tthheeyy  ccaann  rreevveeaall  tthheeiirr  ttrruuee  

eesssseennccee  ttoo  yyoouu  

  

TThheeyy  wwiillll  rreevveeaall  tthheeiirr  hheeaarrtt  ooff  lloovvee  ffoorr  yyoouu  

FFeeeell  tthhee  ddeessiirreess  ooff  tthheeiirr  hheeaarrtt  ffoorr  yyoouu  

YYoouu  mmaayy  hheeaarr  tthhee  ccoonnvveerrssaattiioonn  ooff  tthheeiirr  tthhoouugghhttss  aabboouutt  yyoouu  

YYoouu  mmaayy  ffeeeell  wwhhoo  yyoouu  wweerree  aallwwaayyss  mmeeaanntt  ttoo  bbee    

SSeennssee  aanndd  kknnooww  yyoouurr  eetteerrnnaall  iiddeennttiittyy  aanndd  ddeessttiinnyy  
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