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MMiicchhaaeell  AA..  CCaarrlliinngg,,  MM..EEdd..,,  TThh..MM..
AAddjjuunncctt  FFaaccuullttyy  ffoorr  PPIIRRSS  SSaatteelllliittee  IInnssttiittuuttee
iinn  MMaarryyssvviillllee  //  YYuubbaa  CCiittyy,,  CCaalliiffoorrnniiaa

AAnn  !nnttrroodduuccttiioonn  ttoo  !ssllaamm
!aarrtt  44::  MMuuhhaammmmaadd
TThhee  !rroopphheett  ooff  IIssllaamm  aatt  MMeeccccaa
BByy  !rr..  AArrtthhuurr  LL..  MMeelllloonn

IInn  oorrddeerr  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  IIssllaamm  aanndd  tthhee
QQuurraann,,  oonnee  mmuusstt  ffiirrsstt  hhaavvee  aa  bbaassiicc
kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  PPrroopphheett  MMuuhhaammmmaadd
aanndd  AArraabbiiaa  iinn  tthhee  ssiixxtthh  aanndd  sseevveenntthh
cceennttuurriieess..  TThhee  rruulliinngg  ppoowweerrss  aatt  tthhee  ttiimmee
ooff  MMuuhhaammmmaadd’’ss  bbiirrtthh  wweerree  tthhee
BByyzzaannttiinnee  oorr  EEaasstteerrnn  RRoommaann  EEmmppiirree  iinn
tthhee  nnoorrtthh,,  tthhee  rriivvaall  PPeerrssiiaann  EEmmppiirree  wwiitthh
iittss  SSaassssaanniidd  !yynnaassttyy  iinn  tthhee  eeaasstt,,  aanndd
tthhee  lleesssseerr  AAbbyyssssiinniiaann  oorr  EEtthhiiooppiiaann
EEmmppiirree  iinn  tthhee  ssoouutthh  aanndd  wweesstt..11

TThhee  ppeeooppllee  ooff  tthhee  llaanndd  wweerree  ooff  ttwwoo
ggrroouuppss;;;  tthhee  cciittyy  ddwweelllleerrss  aanndd  tthhee  ddeesseerrtt
ddwweelllleerrss..  TThhoossee  wwhhoo  lliivveedd  iinn  tthhee  cciittiieess
mmaaddee  tthheeiirr  lliivviinngg  bbyy  bbeeiinngg  mmeerrcchhaannttss,,
ttrraaddeerrss,,  ccrraaffttssmmeenn,,  ssiillvveerr  aanndd  ggoolldd
ssmmiitthhss,,  ffiinnaanncciieerrss  aanndd  ffiinnaanncciiaall  ssppeeccuu--
llaattoorrss..  WWhheerree  tthheerree  wwaass  aa  sstteeaaddyy  ssuuppppllyy
ooff  wwaatteerr,,  aaggrriiccuullttuurree  aabboouunnddeedd..  IItt  mmuusstt
bbee  rreemmeemmbbeerreedd  tthhaatt  ““AArraabbiiaa  iiss  oonnee  ooff
tthhee  hhootttteesstt  aanndd  ddrriieesstt  rreeggiioonnss  iinn  tthhee
wwoorrlldd..””22 TThhee  ddeesseerrtt  ddwweelllleerrss  wweerree  mmaaddee
uupp  ooff  nnoommaaddiicc  ttrriibbeessmmeenn..  CCaammeell  bbrreeeedd--
iinngg  pprroovviiddeedd  tthhee  mmaaiinn  rreevveennuuee,,  aanndd  ssoo
ttrriibbeess  mmoovveedd  ffrroomm  ppllaaccee  ttoo  ppllaaccee  bbeeiinngg
ddeeppeennddeenntt  oonn  tthhee  rraaiinnyy  sseeaassoonn  aanndd  tthhee
wweellllss  ffoorr  tthheeiirr  hheerrddss’’  ggrraazziinngg..  AAss  bbeeaassttss
ooff  bbuurrddeenn,,  CCaammeellss  sseerrvveedd  aass  tthhee  mmaaiinn
ssoouurrccee  ooff  ttrraannssppoorrttaattiioonn  tthhrroouugghhoouutt
AArraabbiiaa..  TThheeyy  aallssoo  pprroovviiddeedd  mmeeaatt,,  mmiillkk,,
aanndd  hhiiddeess..  AAnnootthheerr  ssoouurrccee  ooff  iinnccoommee
ccaammee  ffrroomm  rraaiiddiinngg  ppaarrttiieess  aaggaaiinnsstt
wweeaakkeerr  ttrriibbeess..  TThheessee  rraaiiddss  wweerree  ooppppoorr--
ttuunniittiieess  ffoorr  iinnccrreeaassiinngg  tthhee  ttrriibbee’’ss  wweeaalltthh
aanndd  ssiizzee..  TThhiiss  wwaass  ddoonnee    tthhrroouugghh  tthhee
ccaappttuurree  ooff  mmeenn  ffoorr  rraannssoomm,,  bbooyyss  aass
ssllaavveess,,  aanndd  wwoommeenn  aass  wwiivveess,,  ccoonnccuu--
bbiinneess  oorr  ssllaavveess..  TThhee  uunniivveerrssaall  llaaww  ooff
““aann  eeyyee  ffoorr  aann  eeyyee””  aanndd  tthhee  ““bblloooodd
ffeeuudd””  wwaass  pprraaccttiicceedd  iinn  pprree--IIssllaammiicc
ttiimmeess  aanndd  iiss  ssttiillll  ppaarrtt  ooff  tthhee  ccuullttuurree
ttooddaayy..

MMoosstt  hhiissttoorriiaannss  ddiivviiddee  tthhee  lliiffee  ooff
MMuuhhaammmmaadd  iinnttoo  ttwwoo  ppeerriiooddss;;;  !iirrsstt,,  hhiiss
bbiirrtthh  aanndd  lliiffee  aatt  MMeeccccaa,,  sseeccoonndd,,  hhiiss
mmiiggrraattiioonn  ttoo  MMeeddiinnaa  aanndd  hhiiss  lliiffee  tthheerree
uunnttiillll  hhiiss  ddeeaatthh..  TThhiiss  aarrttiiccllee  wwiillll  ggiivvee  aa
sshhoorrtt  oovveerrvviieeww  ooff  MMuuhhaammmmaadd’’ss  bbiirrtthh
aanndd  lliiffee  aatt  MMeeccccaa..

MMuuhhaammmmaadd  wwaass  bboorrnn  iinn  MMeeccccaa  iinn
557700  AA..!..  iinnttoo  tthhee  ccllaann  ooff  HHaasshhiimm,,  ooff  tthhee
ttrriibbee  ooff  QQuurraayysshh..  HHiiss  ffaatthheerr  ddiieedd  bbeeffoorree
hhee  wwaass  bboorrnn  aanndd  hhiiss  mmootthheerr  ddiieedd  wwhheenn
MMuuhhaammmmaadd  wwaass  ssiixx,,  lleeaavviinngg  hhiimm  aann
oorrpphhaann  wwiitthhoouutt  aann  iinnhheerriittaannccee..
MMuuhhaammmmaadd  wwaass  sseenntt  ttoo  lliivvee  wwiitthh  hhiiss
ggrraannddffaatthheerr,,  bbuutt  hhiiss  ggrraannddffaatthheerr  ddiieedd
ssoooonn  aafftteerr..  MMuuhhaammmmaadd  wwaass  ppllaacceedd  iinn
tthhee  ccaarree  ooff  hhiiss  uunnccllee  AAbbuu  TTaalliibb  wwhhoo  wwaass
tthhee  lleeaaddeerr  ooff  tthhee  QQuurraayysshh  ttrriibbee  iinn
MMeeccccaa  aanndd  wwaass  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee
KKaaaabbaa  ((tthhee  ccuubbee  bbuuiillddiinngg  iinnssiiddee  tthhee
aarreeaa  tthhaatt  ccoonnttaaiinneedd  336600  iiddoollss))  pplluuss  tthhee
ccaarree  ooff  tthhee  ppiillggrriimmss  tthhaatt  ccaammee  ttoo  wwoorr--
sshhiipp  aatt  tthhee  KKaaaabbaa..

MMuuhhaammmmaadd  wwoorrkkeedd  aass  aa  sshheepphheerrdd
ffoorr  hhiiss  uunnccllee  aanndd  oovveerr  ttiimmee  ggaaiinneedd  aa
rreeppuuttaattiioonn  aass  bbeeiinngg  aa  ssmmaarrtt  aanndd  hhoonneesstt
yyoouunngg  mmaann..  WWhheenn  MMuuhhaammmmaadd  wwaass  iinn
hhiiss  ttwweennttiieess,,  aa  rriicchh  wwiiddooww  wwoommaann
nnaammeedd  KKhhaaddiijjaa  hhiirreedd  hhiimm  ttoo  ttaakkee  hheerr
wwaarreess  ttoo  SSyyrriiaa  ttoo  ttrraaddee..  MMuuhhaammmmaadd  ddiidd
ssoo  wweellll  tthhaatt  KKhhaaddiijjaa  pprrooppoosseedd  mmaarrrriiaaggee
ttoo  hhiimm..  IInn  559955  AA..!..,,  KKhhaaddiijjaa,,  wwhhoo  wwaass
ffoorrttyy  yyeeaarrss  oolldd,,  mmaarrrriieedd  MMuuhhaammmmaadd
wwhhoo  wwaass  oonnllyy  ttwweennttyy--ffiivvee..

!uurriinngg  tthhee  mmoonntthh  ooff  RRaammaaddaann,,  iitt  wwaass
MMuuhhaammmmaadd’’ss  ccuussttoomm  ttoo  mmaakkee  aa  ssppiirrii--
ttuuaall  rreettrreeaatt  ttoo  aa  ccaavvee  oonn  MMtt..  HHiirraa  oonn  tthhee
oouuttsskkiirrttss  ooff  MMeeccccaa..  WWhhiillee  oonn  rreettrreeaatt  iinn
661100  AA..!..,,  MMuuhhaammmmaadd  bbeelliieevveedd  hhee  hhaadd
rreecceeiivveedd  aa  rreevveellaattiioonn  ffrroomm  tthhee  aannggeell
GGaabbrriieell  wwhhoo  aappppeeaarreedd  uunnttoo  hhiimm..  MMaarrttiinn
LLiinnggss  wwrriitteess::

““WWhheenn  hhee  wwaass  aalloonnee  iinn  tthhee  ccaavvee,,  tthhaatt  tthheerree
ccaammee  ttoo  hhiimm  aann  AAnnggeell  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  aa  mmaann..
TThhee  AAnnggeell  ssaaiidd  ttoo  hhiimm  ‘‘RReecciittee’’  aanndd  hhee  ssaaiidd::
‘‘II  aamm  nnoott  aa  rreecciitteerr’’,,  wwhheerreeuuppoonn,,  aass  hhee  hhiimm--
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sseellff  ttoolldd  iitt..  ‘‘tthhee  AAnnggeell  ttooookk  mmee  aanndd
wwhheellmmeedd  mmee  iinn  hhiiss  eemmbbrraaccee  uunnttiill  hhee  hhaadd
rreeaacchheedd  tthhee  lliimmiitt  ooff  mmiinnee  eenndduurraannccee  ——  OO
MMuuhhaammmmaadd,,  tthhoouu  aarrtt  tthhee  MMeesssseennggeerr  ooff
GGoodd,,  aanndd  II  aamm  GGaabbrriieell..””33

MMuuhhaammmmaadd  wwaass  ttoo  pprreeaacchh  tthhaatt  tthheerree
wwaass  oonnllyy  oonnee  ggoodd,,  ““AAllllaahh””  aanndd  ttoo  wwaarrnn
tthhee  ppeeooppllee  ttoo  ggiivvee  uupp  tthheeiirr  iiddoollaattrryy  oorr
ffaaccee  ““HHeellll  FFiirree..””  HHiiss  mmiissssiioonn  wwaass  ttoo  bbee  aa
““WWaarrnneerr””  ttoo  hhiiss  ppeeooppllee  wwhhoo  wweerree  ffaacciinngg
ggrreeaatt  ppuunniisshhmmeenntt  ffoorr  tthheeiirr  ppoollyytthheeiissmm..
TThhiiss  wwaass  tthhee  ssttaarrtt  ooff  tthhee  QQuurraanniicc  vveerrsseess
aanndd  IIssllaamm..  FFoorr  tthhrreeee  yyeeaarrss,,  MMuuhhaammmmaadd
pprreeaacchheedd  sseeccrreettllyy,,  oonnllyy  ttoo  hhiiss  ffaammiillyy
aanndd  cclloossee  ffrriieennddss..  MMuuhhaammmmaadd’’ss  wwiiffee
KKhhaaddiijjaa  wwaass  hhiiss  ffiirrsstt  ccoonnvveerrtt..  AAllii  hhiiss
ccoouussiinn  wwaass  tthhee  ffiirrsstt  mmaallee  ccoonnvveerrtt..44 IInn
661133  AA..!..,,  MMuuhhaammmmaadd  ssttaarrtteedd  pprreeaacchh--
iinngg  ppuubblliiccllyy,,  bbuutt  wwaass  mmeett  wwiitthh  ggrreeaatt
hhoossttiilliittyy  ffrroomm  hhiiss  oowwnn  ttrriibbee..  PPrreeaacchhiinngg
aaggaaiinnsstt  iiddoollaattrryy  wwoouulldd  ddeessttrrooyy  aa  mmaajjoorr
ssoouurrccee  ooff  rreevveennuuee  ffrroomm  sseerrvviicciinngg  tthhee
ppiillggrriimmss  tthhaatt  ccaammee  ttoo  wwoorrsshhiipp  aatt  tthhee
KKaaaabbaa..  HHiiss  pprreeaacchhiinngg  wwaass  aallssoo  aaggaaiinnsstt
tthhee  uussuurryy  ooff  tthhee  ffiinnaanncciieerrss  iinn  MMeeccccaa..  IItt
iiss  bbeelliieevveedd  tthhaatt  mmuucchh  ooff  MMuuhhaammmmaadd’’ss
tteeaacchhiinnggss  ccaammee  ffrroomm  ccoonnttaaccttss  wwiitthh  ccaarr--
aavvaann  ttrraaddeerrss  ppaassssiinngg  tthhrroouugghh  MMeeccccaa,,
wwhheerree  hhee  hheeaarrdd  tthhee  tteeaacchhiinnggss  ooff
CChhrriissttiiaanniittyy,,  JJuuddaaiissmm  aanndd
ZZoorrooaassttrriiaanniissmm..  WWaarraaqqaa,,  aann  oolldd  mmaann
aanndd  ccoouussiinn  ooff  KKhhaaddiijjaa,,  wwaass  aa  sscchhoollaarr  ooff
bbootthh  JJeewwiisshh  aanndd  CChhrriissttiiaann  SSccrriippttuurreess..  AA
cclloossee  ssttuuddyy  ooff  MMuuhhaammmmaadd’’ss  QQuurraann
wwoouulldd  sshhooww  tthhaatt  iitt  iiss  aa  mmiisshhmmaasshh  ooff
tthheessee  tteeaacchhiinnggss  aanndd  mmyytthhss..

IIff  MMuuhhaammmmaadd  hhaadd  nnoott  bbeeeenn  uunnddeerr
tthhee  pprrootteeccttiioonn  ooff  hhiiss  uunnccllee  AAbbuu  TTaalliibb,,  hhiiss
oowwnn  ttrriibbee  wwoouulldd  hhaavvee  kkiilllleedd  hhiimm..  TThhee
lleeaaddeerrss  ooff  MMeeccccaa  ooffffeerreedd  ttoo  mmaakkee
MMuuhhaammmmaadd  aa  rriicchh  mmaann,,  eevveenn  aa  kkiinngg  iiff
hhee  wwoouulldd  ggiivvee  uupp  pprreeaacchhiinngg  mmoonnaassttii--
cciissmm,,  bbuutt  hhee  rreejjeecctteedd  tthhee  ooffffeerr..  IInn  661155
AA..!..,,  aa  nnuummbbeerr  ooff  tthhee  ccoonnvveerrttss  fflleedd  ttoo
AAbbyyssssiinniiaa  ((EEtthhiiooppiiaa))  ttoo  eessccaappee  tthhee  ppeerr--
sseeccuuttiioonn  ooff  tthhee  MMeecccciiaannss..  FFoorr  oovveerr  ttwwoo
yyeeaarrss  ootthheerr  ttrriibbeess  bbooyyccootttteedd  tthhee
QQuurraayysshh  ttrriibbee  bbeeccaauussee  ooff  MMuuhhaammmmaadd
aanndd  hhiiss  tteeaacchhiinnggss..  IInn  661199  AA..!..,,
MMuuhhaammmmaadd’’ss  wwiiffee  KKhhaaddiijjaa  aanndd  hhiiss
uunnccllee  AAbbuu  TTaalliibb  ddiieedd..  WWiitthh  tthhee  lloossss  ooff
hhiiss  uunnccllee,,  MMuuhhaammmmaadd  nnoo  lloonnggeerr  hhaadd
pprrootteeccttiioonn  aaggaaiinnsstt  ggrreeaatteerr  ppeerrsseeccuuttiioonn..  

MMuuhhaammmmaadd  tthheenn  mmaarrrriieedd  SSaawwddaa..
VVeerryy  lliittttllee  hhaass  bbeeeenn  wwrriitttteenn  aabboouutt
SSaawwddaa  iinn  ccoommppaarriissoonn  ttoo  MMuuhhaammmmaadd’’ss

ootthheerr  wwiivveess..  AAbbuu  BBaakkrr  aa  wweeaalltthhyy  ccoonn--
vveerrtt,,  wwhhoo  wwoouulldd  llaatteerr  bbeeccoommee  tthhee  ffiirrsstt
SSuucccceessssoorr  aafftteerr  MMuuhhaammmmaadd’’ss  ddeeaatthh,,
ggaavvee  hhiiss  ssiixx  yyeeaarr  oolldd  ddaauugghhtteerr  AAiisshhaa  iinn
mmaarrrriiaaggee  ttoo  MMuuhhaammmmaadd..

TThhee  ““SSaattaanniicc  VVeerrsseess,,””  wwhhiicchh  wweerree
wwrriitttteenn  iinn  661199  AA..!..,,  pprreesseenntt  aa  ggrreeaatt
pprroobblleemm  ffoorr  MMuusslliimmss  bbeeccaauussee  tthheeyy
bbeelliieevvee  tthhee  QQuurraann  iiss  tthhee  wwoorrdd  ooff  GGoodd
wwiitthhoouutt  eerrrroorr..  NNoo  oonnee  kknnoowwss  hhooww  lloonngg
tthheessee  vveerrsseess  wweerree  iinn  eeffffeecctt  bbeeffoorree  tthheeyy
wweerree  rreemmoovveedd..  SSoommee  ssaayy  iitt  wwaass  ttwwoo
mmoonntthhss,,  ootthheerrss  ssaayy  iitt  wwaass  ttwwoo  yyeeaarrss..
TThhee  SSaattaanniicc  VVeerrsseess::

““HHaavvee  yyoouu  sseeeenn  LLaatt,,  aanndd  UUzzzzaa,,  AAnndd  aannootthheerr,,
tthhee  tthhiirrdd  ((ggooddddeessss))  MMaannaatt??””55

TThheessee  tthhrreeee  ddeeiittiieess  aarree  ffeemmaallee  ggooddss
tthhaatt  wweerree  wwoorrsshhiippeedd  bbyy  tthhee  ddiiffffeerreenntt
ttrriibbeess..  TThhee  qquueessttiioonn  wwaass;;;  ““HHooww  ccoouulldd
MMuuhhaammmmaadd  pprreeaacchh  mmoonnaassttiicciissmm  aanndd
rreeccooggnniizzee  tthheessee  ootthheerr  ddeeiittiieess??””  AA  nnuumm--
bbeerr  ooff  hhiiss  ccoonnvveerrttss  lleefftt  IIssllaamm..
MMuuhhaammmmaadd  llaatteerr  rreettrraacctteedd  tthheessee  vveerrss--
eess  ssaayyiinngg  tthhaatt  SSaattaann  hhaadd  ppuutt  tthheemm  iinnttoo
hhiiss  mmiinndd..  TThhee  QQuurraann::

““SSaayy::  IIss  iitt  ssoommee  oonnee  ootthheerr  tthhaann  AAllllaahh  tthhaatt
yyoouu  oorrddeerr  mmee  ttoo  wwoorrsshhiipp,,  OO  yyoouu  iiggnnoorraanntt
oonneess??

BBuutt  iitt  hhaass  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  rreevveeaalleedd  ttoo  yyoouu..  ––
aass  iitt  wwaass  ttoo  tthhoossee  bbeeffoorree  yyoouu,,  --  IIff  yyoouu  wweerree
ttoo  jjooiinn  ((ggooddss  wwiitthh  AAllllaahh)),,  ttrruullyy  ffrruuiittlleessss  wwiillll
bbee  yyoouurr  wwoorrkk  ((iinn  lliiffee)),,  aanndd  yyoouu  wwiillll  ssuurreellyy  bbee
iinn  tthhee  rraannkkss  ooff  tthhoossee  wwhhoo  lloossee  ((aallll  ssppiirriittuuaall
ggoooodd))..

NNaayy,,  bbuutt  wwoorrsshhiipp  AAllllaahh,,  aanndd  bbee  ooff  tthhoossee  wwhhoo
ggiivvee  tthhaannkkss..””66

IInn  662200  AA..!..,,  MMuuhhaammmmaadd  mmaaddee  hhiiss
ffaammoouuss  ““NNiigghhtt  JJoouurrnneeyy””  iinn  wwhhiicchh  hhee
hhaadd  aa  vviissiioonn  ooff  ggooiinngg  ttoo  JJeerruussaalleemm  aanndd
aasscceennddiinngg  iinnttoo  tthhee  sseevveenn  hheeaavveennss  ooff
PPaarraaddiissee  ffrroomm  tthhee  TTeemmppllee  MMoouunntt..  TThheerree
hhee  mmeett  wwiitthh  GGaabbrriieell  aanndd  tthhee  pprroopphheettss,,
AAddaamm,,  JJoohhnn  tthhee  BBaappttiisstt,,  JJeessuuss,,  JJoosseepphh
aanndd  MMoosseess..77 TTooddaayy,,  iinn  tthhee  MMoossqquuee  ooff
tthhee  !oommee  ooff  tthhee  RRoocckk  iinn  JJeerruussaalleemm,,  tthhee
““NNiigghhtt  JJoouurrnneeyy””  vveerrsseess  ffrroomm  tthhee  QQuurraann
aanndd  MMoossaaiiccss  aarree  wwrriitttteenn  aanndd  ppiiccttuurreedd
oonn  tthhee  wwaallllss  aanndd  cceeiilliinngg..

MMuuhhaammmmaadd  ttrraavveelleedd  ttoo  aall  aatt--TTaaiiff
ssoouutthh  ooff  MMeeccccaa  iinn  hhooppeess  ooff  ffiinnddiinngg  aa
nneeww  pprrootteeccttoorr  aanndd  ggaaiinniinngg  mmoorree  ccoonn--
vveerrttss,,  bbuutt  wwaass  rreejjeecctteedd..  AA  ggrroouupp  ooff  ccoonn--

vveerrttss  ffrroomm  YYaatthhrriibb  ((wwhhiicchh  wwaass  llaatteerr
ccaalllleedd  MMeeddiinnaa  aanndd  hhaadd  aa  ccoolllleeccttiioonn  ooff
hhaammlleettss,,  ffaarrmmss  aanndd  ssttrroonngghhoollddss  ssccaatt--
tteerreedd  oovveerr  aann  ooaassiiss  ooff  ffeerrttiillee  llaanndd))  mmeett
wwiitthh  MMuuhhaammmmaadd  aatt  AAqqaabbaa  wwiitthh  tthhee  pprroo--
ppoossaall  tthhaatt  MMuuhhaammmmaadd  aanndd  hhiiss  ccoonn--
vveerrttss  mmiiggrraattee  ttoo  YYaatthhrriibb..  TThhiiss  wwoouulldd  bbee
tthhee  ffiirrsstt  ooff  ttwwoo  mmeeeettiinnggss  tthhaatt  wwoouulldd
lleeaadd  ttoo  tthhee  mmiiggrraattiioonn  ooff  MMuuhhaammmmaadd
aanndd  hhiiss  ffoolllloowweerrss  ttoo  YYaatthhrriibb  iinn  662222  AA..!..88

!
11 WW..  MMoonnttggoommeerryy  WWaatttt,,  MMuuhhaammmmaadd::
PPrroopphheett  aanndd  SSttaatteessmmaann,,  ((OOxxffoorrdd
UUnniivveerrssiittyy  PPrreessss::  OOxxffoorrdd)),,  11996611,,  pp..  44..

22 PPrrooff..  MMaassuudduull  HHaassaann,,  HHiissttoorryy  oo!  IIssllaamm,,
((AAddaamm  PPuubblliisshheerrss  &&  !iissttrriibbuuttoorrss::  NNeeww
!eellhhii)),,  22000099,,  RReevviisseedd  EEddiittiioonn  VVooll..11,,  pp..  2200..

33 MMaarrttiinn  LLiinnggss,,  MMuuhhaammmmaadd::  HHiiss  LLii!ee  BBaasseedd
oonn  tthhee  EEaarrlliieesstt  SSoouurrcceess,,  IInnnneerr  TTrraaddiittiioonnss,,
((RRoocchheesstteerr,,  VVTT)),,  22000066,,  pppp..  4444--4455..

44 AA..  GGuuiillllaauummee,,  TThhee  LLii!ee  oo!  MMuuhhaammmmaadd::  AA
TTrraannssllaattiioonn  oo!  IIbbnn  IIsshhaaqq’’ss::  SSiirraatt  RRaassuull
AAllllaahh,,  ((OOxxffoorrdd  UUnniivveerrssiittyy  PPrreessss::  OOxxffoorrdd)),,
22000099,,  pp..  111144..

55 QQuurraann,,  SSuurraa  5533::1199--2200..
66 IIbbiidd..,,  SSuurraa  3399::6644--6666..
77 RRoobbeerrtt  SSppeenncceerr,,  TThhee  TTrruutthh  aabboouutt
MMuuhhaammmmaadd::  FFoouunnddeerr  oo!  tthhee  WWoorrlldd’’ss  MMoosstt
IInnttoolleerraanntt  RReelliiggiioonn,,  ((RReeggnneerryy  PPuubblliisshhiinngg,,
IInncc..::  WWaasshhiinnggttoonn,,  !..CC..))  22000011,,  pppp..  8844--8855..

88 WW..  MMoonnttggoommeerryy  WWaatttt,,  MMuuhhaammmmaadd  AAtt
MMeeccccaa,,  ((OOxxffoorrdd  UUnniivveerrssiittyy  PPrreessss::  OOxxffoorrdd)),,
22000066,,  pp..  114411..

PPrrooggrreessssiioonn  iinn  tthhee  MMiinniissttrryy::
TThhee  SSttuuddyy  ooff  tthhee  NNeeww  TTeessttaammeenntt  ##22
BByy  !rr..  WW..  RR..  !oowwnniinngg

!  TTiimmootthhyy  44::!44––!55 ……ggiivvee  aatttteennddaannccee  ttoo
rreeaaddiinngg,,  ttoo  eexxhhoorrttaattiioonn,,  ttoo  ddooccttrriinnee..  NNeegglleecctt
nnoott  tthhee  ggiifftt  tthhaatt  iiss  iinn    tthheeee,,  wwhhiicchh  wwaass  ggiivveenn
tthheeee  bbyy  pprroopphheeccyy,,  wwiitthh  tthhee  llaayyiinngg  oonn  ooff  tthhee
hhaannddss  ooff  tthhee  pprreessbbyytteerryy..  MMeeddiittaattee  uuppoonn
tthheessee  tthhiinnggss;;;  ggiivvee  tthhyysseellff  wwhhoollllyy  ttoo  tthheemm;;;
tthhaatt  tthhyy  pprrooffiittiinngg  mmaayy  aappppeeaarr  ttoo  aallll..

IInn  tthhee  ffiirrsstt  iinnssttaallllmmeenntt  ooff  tthheessee  aarrttii--
cclleess,,  wwee  nnootteedd  tthhaatt  tthhee  wwoorrddss  ““tthhyy  pprrooff--
iittiinngg””  iinn  11  TTiimmootthhyy  44::1155  aarree  sssooouuu  	 hhh```
ppprrroookkkoooppphhh...,,  aanndd  aarree  ttoo  bbee  ttrraannssllaatteedd  aass
““yyoouurr  pprrooggrreessss..””11 TThhee  eemmpphhaassiiss  iiss  uuppoonn
tthhee  wwoorrdd  ““yyoouurr,,””  mmaakkiinngg  tthhiiss  aa  ssttrriinnggeenntt
ppeerrssoonnaall  iissssuuee..  EEvveerryy  mmiinniisstteerr  sshhoouulldd
ssttrriivvee  ttoo  pprrooggrreessss  iinn  hhiiss  GGoodd––ggiivveenn  mmiinn--
iissttrryy,,  aanndd  tthhaatt  pprrooggrreessssiioonn  iiss  nneecceessssaarrii--
llyy  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  aa  pprraaccttiiccaall  ssttuuddyy  ooff
tthhee  GGrreeeekk  NNeeww  TTeessttaammeenntt..  FFoouurr  rreeaa--
ssoonnss  wweerree  ggiivveenn::  ffiirrsstt,,  pprrooggrreessssiioonn  iinn
tthhee  ggoossppeell  mmiinniissttrryy  iiss  nneecceessssaarriillyy  aanndd
iinnhheerreennttllyy  ttiieedd  ttoo  tthhee  kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee
SSccrriippttuurreess..  BBuutt  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  aa  vveerrssiioonn
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ooff  aa  ttrraannssllaattiioonn  rreessuullttss  iinn  oonnllyy  aa  sseecc--
oonndd––hhaanndd  kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  WWoorrdd  ooff
GGoodd..  SSeeccoonndd,,  tthhee  vveerryy  nnaattuurree  ooff  tthhee
CChhrriissttiiaann  mmiinniissttrryy  nneecceessssiittaatteess  aann  iinnttii--
mmaattee  kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  SSccrriippttuurreess  aass  aa
mmaanniiffeessttaattiioonn  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff
vveerrbbaall,,  pplleennaarryy  iinnssppiirraattiioonn..  EExxppoossiittiioonn
iiss  nnoott  eexxeeggeessiiss..  TThhiirrdd,,  bbiibblliiccaall  eexxaammpplleess
ffrroomm  MMoosseess  ttoo  tthhee  pprroopphheettss,,  ttoo  oouurr  LLoorrdd
ttoo  tthhee  iinnssppiirreedd  AAppoossttlleess,,  rreevveeaall  tthhaatt  tthhee
SSccrriippttuurreess  mmuusstt  bbee  ccaarreeffuullllyy  aanndd  ffaaiitthh--
ffuullllyy  ooppeenneedd,,  aanndd  oofftteenn  mmiinnuutteellyy
eexxeeggeetteedd..  FFoouurrtthh,,  tthhee  wwiittnneessss  aanndd  llaasstt--
iinngg  tteessttiimmoonnyy  ooff  sseevveerraall  sseellff––ttaauugghhtt
mmeenn,,  ggrreeaattllyy  uusseedd  ooff  GGoodd,,  sseerrvvee  aass
ggooaaddss  ffoorr  aa  ddiisscciipplliinneedd  ssttuuddyy  ooff  tthhee
GGrreeeekk  NNeeww  TTeessttaammeenntt..  

WWee  nnooww  ccoonnttiinnuuee::

FFiifftthh,,  ttwwoo  ppaassssaaggeess  rreevveeaall  tthhee  ffuunnddaa--
mmeennttaall  ttaasskk  ooff  tthhee  ggoossppeell  mmiinniisstteerr  iinn
rreellaattiioonn  ttoo  tthhee  SSccrriippttuurreess..  22TTiimmootthhyy
22::1155  iiss  bbootthh  aa  ssttrroonngg,,  uurrggeenntt  pplleeaa  ffoorr  aa
ddiisscciipplliinneedd  ssttuuddyy  ooff  tthhee  SSccrriippttuurreess  aanndd
aa  mmeettaapphhoorr  wwhhiicchh  ppooiinnttss  ttoo  bbootthh  eexxeeggee--
ssiiss  aanndd  iinntteerrpprreettaattiioonn..  ““SSttuuddyy””  iiss  aann
aaoorriisstt  iimmppeerraattiivvee,,  aa  ssttrroonngg,,  uurrggeenntt  ccoomm--
mmaanndd  ffoorr  aa  ddiilliiggeenntt  aapppprrooaacchh  ttoo  ooppeenn--
iinngg  tthhee  SSccrriippttuurreess..  TThhee  aapppprroovvaall  iiss  nnoott
ssiimmppllyy  bbeeffoorree  mmeenn,,  bbuutt  bbeeffoorree  GGoodd
HHiimmsseellff!!  TThhee  mmiinniisstteerr  iiss  ppiiccttuurreedd  aass  aa
sskkiilllleedd  ccrraaffttssmmaann  wwhhoo  hhaass  nnoo  ccaauussee  ttoo
ttuurrnn  aawwaayy  iinn  sshhaammee..  HHee  iiss  ttoo  ccaarreeffuullllyy
eexxeeggeettee  aanndd  iinntteerrpprreett  tthhee  SSccrriippttuurree  aass
tthhee  vveerryy  ttrruutthh  ooff  GGoodd..22 22TTiimmootthhyy
33::1166––1177  rreeaaddss  iinn  tthhee  ssiinngguullaarr,,  nnoott  pplluu--
rraall,,  aanndd  ssoo  ddeeccllaarreess,,  ffiirrsstt,,  tthhaatt  eevveerryy
nnuuaannccee  ooff  SSccrriippttuurree  iiss  ““GGoodd––bbrreeaatthheedd..””
TThhiiss  iimmpplliieess  tthhee  wwoorrddss,,  tthhee  vveerryy  ggrraamm--
mmaarr  aanndd  ssyynnttaaxx  ooff  tthhee  oorriiggiinnaall..  FFuurrtthheerr
tthhee  SSccrriippttuurreess  aarree  pprrooffiittaabbllee  ffoorr  eevveerryy--
tthhiinngg  wwhhiicchh  iiss  nneecceessssaarryy  ffoorr  ddeevveellooppiinngg
tthhee  mmaann  ooff  GGoodd  aanndd  ccoommpplleetteellyy  oouuttffiitt--
ttiinngg  hhiimm  ffoorr  eevveerryy  aassppeecctt  ooff  hhiiss  mmiinn--
iissttrryy..33

SSiixxtthh,,  aanndd  ffiinnaallllyy,,  tthheerree  aarree  hhiissttoorriiccaall
tteessttiimmoonniieess  ooff  ggrreeaatt  mmeenn  wwhhoo  tthheemm--
sseellvveess  pprrooffiitteedd  bbeeyyoonndd  mmeeaassuurree  ffrroomm
tthhee  ssttuuddyy  ooff  tthheeiirr  GGrreeeekk  NNeeww
TTeessttaammeennttss::  MMaarrttiinn  LLuutthheerr
((11448833––11554466))  wwaass  tthhee  lleeaaddeerr  ooff  tthhee
PPrrootteessttaanntt  RReeffoorrmmaattiioonn  iinn  GGeerrmmaannyy
aanndd  bbeeyyoonndd,,  wwhhoo,,  bbyy  tthhee  ssttuuddyy  ooff  tthhee
SSccrriippttuurreess  iinn  tthheeiirr  oorriiggiinnaall  llaanngguuaaggeess,,
ffoouunndd  tthhee  ggrraaccee  ooff  GGoodd  aanndd  tthhee  ffrreeee--
ddoomm  ffrroomm  ssiinn  tthhaatt  oonnllyy  ccoommeess  bbyy  tthhaatt
ggrraaccee..  HHiiss  aaddvviiccee  ttoo  ppaassttoorrss::

WWhhoo  ssoo  iiss  aarrmmeedd  wwiitthh  tthhee  TTeexxtt,,  tthhee  ssaammee  iiss
aa  rriigghhtt  ppaassttoorr,,  aanndd  mmyy  bbeesstt  aaddvviiccee  aanndd  ccoouunn--
sseell  iiss,,  tthhaatt  wwee  ddrraaww  wwaatteerr  oouutt  ooff  tthhee  oonnee
ttrruuee  ffoouunnttaaiinn;;;  tthhaatt  iiss,,  ddiilliiggeennttllyy  ttoo  rreeaadd  iinn
tthhee  BBiibbllee..  HHee  iiss  aa  lleeaarrnneedd  !iivviinnee  tthhaatt  iiss
wweellll––ggrroouunnddeedd  iinn  tthhee  TTeexxtt;;;  ffoorr  oonnee  tteexxtt  aanndd
sseenntteennccee  oouutt  ooff  tthhee  BBiibbllee  iiss  ooff  ffaarr  mmoorree
eesstteeeemm  aanndd  vvaalluuee  tthhaann  mmaannyy  wwrriittiinnggss  aanndd
gglloosssseess,,  wwhhiicchh  nneeiitthheerr  aarree  ssttrroonngg,,  ssoouunndd
nnoorr  aarrmmoouurr  ooff  pprrooooff..

FFeeww  aarrgguummeennttss  ffoorr  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff
bbiibblliiccaall  llaanngguuaaggeess  aarree  cclleeaarreerr  tthhaann
LLuutthheerr’’ss  11552244  ttrreeaattiissee,,  ““TToo  tthhee
CCoouunncciillmmeenn  ooff  AAllll  CCiittiieess  iinn  GGeerrmmaannyy
TThhaatt  TThheeyy  EEssttaabblliisshh  aanndd  MMaaiinnttaaiinn
CChhrriissttiiaann  SScchhoooollss..””  TThhee  ffoolllloowwiinngg  iiss  aann
eexxcceerrpptt  ffrroomm  tthhiiss  wwoorrkk::  

AAnndd  lleett  uuss  bbee  ssuurree  ooff  tthhiiss  wwee  wwiillll  nnoott  lloonngg
pprreesseerrvvee  tthhee  ggoossppeell  wwiitthhoouutt  tthhee  llaanngguuaaggeess..
TThhee  llaanngguuaaggeess  aarree  tthhee  sshheeaatthh  iinn  wwhhiicchh  tthhiiss
sswwoorrdd  ooff  tthhee  SSppiirriitt  iiss  ccoonnttaaiinneedd;;;  tthheeyy  aarree  tthhee
ccaasskkeett  iinn  wwhhiicchh  tthhiiss  jjeewweell  iiss  eennsshhrriinneedd;;;  tthheeyy
aarree  tthhee  vveesssseell  iinn  wwhhiicchh  tthhiiss  wwiinnee  iiss  hheelldd;;;
tthheeyy  aarree  tthhee  llaarrddeerr  iinn  wwhhiicchh  tthhiiss  ffoooodd  iiss
ssttoorreedd;;;  aanndd,,  aass  tthhee  ggoossppeell  iittsseellff  ppooiinnttss  oouutt,,
tthheeyy  aarree  tthhee  bbaasskkeettss  iinn  wwhhiicchh  aarree  kkeepptt  tthheessee
llooaavveess  aanndd  ffiisshheess  aanndd  ffrraaggmmeennttss..  IIff  tthhrroouugghh
oouurr  nneegglleecctt  wwee  lleett  tthhee  llaanngguuaaggeess  ggoo  ((wwhhiicchh
GGoodd  ffoorrbbiidd!!)),,  wwee  sshhaallll……lloossee  tthhee  ggoossppeell……44

UUllrriicchh  ZZwwiinnggllii  ((11448844––11553311)),,  aa  ccoonn--
tteemmppoorraarryy  ooff  LLuutthheerr,,  aanndd  tthhee  lleeaaddeerr  ooff
tthhee  SSwwiissss  RReeffoorrmmaattiioonn,,  wwaass  ssaaiidd  ttoo
hhaavvee  mmeemmoorriizzeedd  tthhee  eennttiirree  GGrreeeekk  NNeeww
TTeessttaammeenntt..  IItt  wwaass  hhiiss  ssttrroonngg  ccoonnvviiccttiioonn
tthhaatt  tthhee  SSccrriippttuurreess  ffoorrmm  tthhee  ssoollee
aauutthhoorriittyy  ooff  tthhee  CChhrriissttiiaann’’ss  lliiffee,,  aanndd
tthhuuss  eemmpphhaassiizzeedd  tthheeiirr  ssttuuddyy  iinn  tthhee  oorriigg--
iinnaall  llaanngguuaaggeess..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  iiss  ffrroomm
hhiiss  ttrreeaattiissee,,  OOnn  tthhee  EEdduuccaattiioonn  oo!  YYoouutthh::

OOnnccee  aa  yyoouunngg  mmaann  iiss  iinnssttrruucctteedd  iinn  tthhee  ssoolliidd
vviirrttuuee  wwhhiicchh  iiss  ffoorrmmeedd  bbyy  ffaaiitthh,,  iitt  ffoolllloowwss
tthhaatt  hhee  wwiillll  rreegguullaattee  hhiimmsseellff  aanndd  rriicchhllyy
aaddoorrnn  hhiimmsseellff  ffrroomm  wwiitthhiinn::  ffoorr  oonnllyy  hhee
wwhhoossee  wwhhoollee  lliiffee  iiss  oorrddeerreedd  wwiillll  ffiinndd  iitt  eeaassyy
ttoo  ggiivvee  hheellpp  aanndd  ccoouunnsseell  ttoo  ootthheerrss..

BBuutt  aa  mmaann  ccaannnnoott  rriigghhttllyy  oorrddeerr  hhiiss  oowwnn  ssoouull
uunnlleessss  hhee  eexxeerrcciisseess  hhiimmsseellff  ddaayy  aanndd  nniigghhtt  iinn
tthhee  WWoorrdd  ooff  GGoodd..  HHee  ccaann  ddoo  tthhaatt  mmoosstt  rreeaadd--
iillyy  iiff  hhee  iiss  wweellll  vveerrsseedd  iinn  ssuucchh  llaanngguuaaggeess  aass
HHeebbrreeww  aanndd  GGrreeeekk,,  ffoorr  aa  rriigghhtt  uunnddeerrssttaanndd--
iinngg  ooff  tthhee  OOlldd  TTeessttaammeenntt  iiss  ddiiffffiiccuulltt  wwiitthhoouutt
oonnee,,  aanndd  aa  rriigghhtt  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  NNeeww
TTeessttaammeenntt  iiss  eeqquuaallllyy  ddiiffffiiccuulltt  wwiitthhoouutt  tthhee
ootthheerr..55

JJoohhnn  OOwweenn  ((11661166––11668833))  wwaass  oonnee  ooff
tthhee  ggrreeaatteesstt  ooff  tthhee  PPuurriittaann  tthhiinnkkeerrss,,
wwrriitteerrss  aanndd  pprreeaacchheerrss..  HHee  wwaass  aallssoo
VViiccee  CChhaanncceelllloorr  ooff  CChhrriisstt’’ss  CCoolllleeggee,,
OOxxffoorrdd,,  dduurriinngg  tthhee  CCrroommwweelllliiaann  EErraa..  HHiiss
ccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  oorriiggiinnaall  llaann--
gguuaaggeess  iiss  ssuucccciinncctt::

TThheerree  iiss  iinn  tthhee  oorriiggiinnaallss  ooff  tthhee  SSccrriippttuurree  aa
ppeeccuulliiaarr  eemmpphhaassiiss  ooff  wwoorrddss  aanndd  eexxpprreess--
ssiioonnss,,  aanndd  iinn  tthheemm  aann  eessppeecciiaall  eenneerrggyy,,  ttoo
iinnttiimmaattee  aanndd  iinnssiinnuuaattee  tthhee  sseennssee  ooff  tthhee  HHoollyy
GGhhoosstt  uunnttoo  tthhee  mmiinnddss  ooff  mmeenn,,  wwhhiicchh  ccaannnnoott
bbee  ttrraadduucceedd  iinnttoo  ootthheerr  llaanngguuaaggeess  bbyy  ttrraannss--
llaattiioonnss,,  ssoo  aass  ttoo  oobbttaaiinn  tthhee  ssaammee  ppoowweerr  aanndd
eeffffiiccaaccyy..66

CC..  HH..  SSppuurrggeeoonn  ((11883344––11889922))  wwaass
oonnee  ooff  tthhee  ggrreeaatteesstt  aanndd  mmoosstt  wwiiddeellyy
uusseedd  pprreeaacchheerrss  eevveerr  ccaalllleedd  aanndd  ggiifftteedd
bbyy  GGoodd..  HHiiss  aattttaaiinnmmeennttss  wweerree  llaarrggeellyy
tthhrroouugghh  sseellff––eeffffoorrtt,,  yyeett  hhee  ppeerrssoonnaallllyy
ssttuuddiieedd  tthhee  SSccrriippttuurreess  iinn  tthhee  oorriiggiinnaall
llaanngguuaaggeess..  HHee  nnootteedd::  

AA  mmaann  ttoo  ccoommmmeenntt  wweellll  sshhoouulldd  bbee  aabbllee  ttoo
rreeaadd  tthhee  BBiibbllee  iinn  tthhee  oorriiggiinnaall..  EEvveerryy  mmiinniisstteerr
sshhoouulldd  aaiimm  aatt  aa  ttoolleerraabbllee  pprrooffiicciieennccyy  bbootthh  iinn
tthhee  HHeebbrreeww  aanndd  tthhee  GGrreeeekk..  TThheessee  ttwwoo  llaann--
gguuaaggeess  wwiillll  ggiivvee  hhiimm  aa  lliibbrraarryy  aatt  aa  ssmmaallll
eexxppeennssee,,  aann  iinneexxhhaauussttiibbllee  tthheessaauurruuss,,  aa
mmiinnee  ooff  ssppiirriittuuaall  wweeaalltthh..  RReeaallllyy,,  tthhee  eeffffoorrtt  ooff
aaccqquuiirriinngg  aa  llaanngguuaaggee  iiss  nnoott  ssoo  pprrooddiiggiioouuss
tthhaatt  bbrreetthhrreenn  ooff  mmooddeerraattee  aabbiilliittiieess  sshhoouulldd
ssoo  ffrreeqquueennttllyy  sshhrriinnkk  ffrroomm  tthhee  aatttteemmpptt..  AA
mmiinniisstteerr  oouugghhtt  ttoo  aattttaaiinn  eennoouugghh  ooff  tthheessee
ttoonngguueess  ttoo  bbee  aatt  lleeaasstt  aabbllee  ttoo  mmaakkee  oouutt  aa
ppaassssaaggee  bbyy  tthhee  aaiidd  ooff  aa  lleexxiiccoonn,,  ssoo  aass  ttoo  bbee
ssuurree  hhee  iiss  nnoott  mmiissrreepprreesseennttiinngg  tthhee  SSppiirriitt  ooff
GGoodd  iinn  hhiiss  ddiissccoouurrssiinnggss,,  bbuutt  iiss,,  aass  nneeaarrllyy  aass
hhee  ccaann  jjuuddggee,,  ggiivviinngg  ffoorrtthh  wwhhaatt  tthhee  LLoorrdd
iinntteennddeedd  ttoo  rreevveeaall  bbyy  tthhee  llaanngguuaaggee
eemmppllooyyeedd..  SSuucchh  kknnoowwlleeddggee  wwoouulldd  pprreevveenntt
hhiiss  ffoouunnddiinngg  ddooccttrriinneess  uuppoonn  eexxpprreessssiioonnss  iinn
oouurr  vveerrssiioonn  wwhheenn  nnootthhiinngg  aatt  aallll  aannaallooggoouuss  iiss
ttoo  bbee  ffoouunndd  iinn  tthhee  iinnssppiirreedd  oorriiggiinnaall..77

GGeeoorrggee  RRiicckkeerr  BBeerrrryy  ((11886655––11994455)),,
PPrrooffeessssoorr  ooff  OOlldd  TTeessttaammeenntt  aanndd  SSeemmiittiicc
LLaanngguuaaggeess  aatt  CCoollggaattee  UUnniivveerrssiittyy  aanndd
CCoollggaattee––RRoocchheesstteerr  !iivviinniittyy  SScchhooooll,,
wwrroottee::

WWiitthhoouutt  ssoommee  kknnoowwlleeddggee  ooff  HHeebbrreeww  aanndd
GGrreeeekk,,  yyoouu  ccaannnnoott  bbee  cceerrttaaiinn,,  iinn  aa  ssiinnggllee
iinnssttaannccee,,  tthhaatt  iinn  yyoouurr  sseerrmmoonn  bbaasseedd  oonn  aa
SSccrriippttuurraall  tteexxtt,,  yyoouu  aarree  pprreesseennttiinngg  tthhee  ccoorr--
rreecctt  tteeaacchhiinngg  ooff  tthhaatt  tteexxtt..
WWiitthhoouutt  ssoommee  kknnoowwlleeddggee  ooff  HHeebbrreeww  aanndd
GGrreeeekk,,  yyoouu  ccaannnnoott  bbee  aann  iinnddeeppeennddeenntt  ssttuu--
ddeenntt,,  oorr  aa  rreelliiaabbllee  iinntteerrpprreetteerr  ooff  tthhee  wwoorrdd  ooff
GGoodd……..
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WWiitthhiinn  tteenn  yyeeaarrss  tthhee  aavveerraaggee  mmaann  wwaasstteess
mmoorree  ttiimmee  iinn  ffrruuiittlleessss  rreeaaddiinngg  aanndd  iinnddiiffffeerr--
eenntt  ttaallkk,,  tthhaann  wwoouulldd  bbee  uusseedd  iinn  aaccqquuiirriinngg  aa
ggoooodd  wwoorrkkiinngg  kknnoowwlleeddggee  ooff  HHeebbrreeww  aanndd
GGrreeeekk  tthhaatt  iinn  ttuurrnn  wwoouulldd  iimmppaarrtt  ttoo  hhiiss  tteeaacchh--
iinngg  tthhaatt  qquuaalliittyy  ooff  iinnddeeppeennddeennccee  aanndd  ooff  rreellii--
aabbiilliittyy  wwhhiicchh  ssoo  ggrreeaattllyy  eennhhaanncceess  oonnee’’ss
ppoowweerr  aass  aa  tteeaacchheerr..

TThheerree  iiss  nnoott  oonnee  mmiinniisstteerr  iinn  tteenn  wwhhoo  mmiigghhtt
nnoott  iiff  hhee  bbuutt  wwoouulldd  ffiinndd  ttiimmee  aanndd  ooppppoorrttuunnii--
ttyy  ffoorr  ssuucchh  ssttuuddyy  ooff  HHeebbrreeww  aanndd  GGrreeeekk  aass
wwoouulldd  eennaabbllee  hhiimm  ttoo  mmaakkee  aa  tthhoorroouugghhllyy
pprraaccttiiccaall  uussee  ooff  iitt  iinn  hhiiss  wwoorrkk  aass  aa
BBiibbllee––pprreeaacchheerr  aanndd  BBiibbllee––tteeaacchheerr..88

TThheessee  ssiixx  rreeaassoonnss  sshhoouulldd  ffuurrnniisshh
aammppllee  eennccoouurraaggeemmeenntt  aanndd  iimmppeettuuss  ffoorr
aa  ddiisscciipplliinneedd  aanndd  rriicchhllyy  rreewwaarrddiinngg  ssttuuddyy
ooff  GGoodd’’ss  ttrruutthh  iinn  tthhee  ssttuuddyy  ooff  tthhee  GGrreeeekk
NNeeww  TTeessttaammeenntt..

!
11 EEnndd  nnoottee  rreeppeeaatteedd  ffrroomm  ffiirrsstt  iinnssttaallllmmeenntt::
TThhee  tteerrmm  ““pprrooffiitt,,””  iiss  sssooouuu  	 hhh```  	 ppprrroookkkoooppphhh...,,  lliitt::  ““ttoo
bbeeaatt  [[ccuutt]]  ffoorrwwaarrdd,,  ttoo  lleennggtthheenn  bbyy  hhaammmmeerr--
iinngg””  [[TThhaayyeerr]]..  TThhiiss  tteerrmm  ddeennootteess  ttoo  mmaakkee
pprrooggrreessss,,  ““ttoo  bbllaazzee  tthhee  wwaayy,,””  ccuutt  aa  ppaatthh..
TThhee  ppooss..  ooff  sssooouuu ssttrreesssseess  tthhee  ppooiinntteeddnneessss
ooff  yyoouurr pprrooggrreessss..  TThhee  mmiinniissttrryy  iiss  ttoo  bbee
cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  tthhee  ssppiirriittuuaall,,  mmeennttaall  aanndd
aaccaaddeemmiicc  ppeerrssoonnaall  pprrooggrreessssiioonn  ooff  tthhee  mmiinn--
iisstteerr..

22 ““SSttuuddyy,,””  ssspppooouuu,,,dddaaasssooonnn,,  aaoorr..  iimmpp..,,  GGiivvee  tthhee
uuttmmoosstt  ddiilliiggeennccee——aann  uurrggeenntt,,  iimmmmeeddiiaattee,,
ddeetteerrmmiinneedd  aaccttiioonn..  ““ttoo  sshheeww  tthhyysseellff,,””  ssseeeaaauuu--
tttooo...nnn,,  ““tthhyysseellff,,””  eemmpp..  ppooss..,,  ““aapppprroovveedd  uunnttoo
GGoodd,,””  dddooo,,,kkkiiimmmooonnn  	 pppaaarrraaasssttthhh///sssaaaiii  	 tttwww///|||  	 qqqeeewww///|||,,
aapppprroovveedd  bbyy  tteessttiinngg  bbeeffoorree  GGoodd..  ““aa  wwoorrkk--
mmaann,,””  eeevvvrrrgggaaa,,,ttthhhnnn,,  aa  sskkiilllleedd  ccrraaffttssmmaann  ““tthhaatt
nneeeeddeetthh  nnoott  ttoo  bbee  aasshhaammeedd,,””  aaavvvnnneeepppaaaiii,,,ssscccuuunnn--
tttooonnn,,  hhaavviinngg  nnoo  nneeeedd  ffoorr  sshhaammee,,  ““rriigghhttllyy
ddiivviiddiinngg,,””  ooovvvrrrqqqoootttooommmooouuu///nnntttaaa,,  ccuuttttiinngg  ssttrraaiigghhtt,,
hhaannddlliinngg  sskkiillllffuullllyy  ““tthhee  wwoorrdd  ooff  ttrruutthh,,””  tttooo...nnn
lllooo,,,gggooonnn  	 ttthhh///jjj  	 aaavvvlllhhhqqqeeeiii,,,aaajjj,,  tthhee  WWoorrdd  ooff  GGoodd  wwhhiicchh
iiss  eemmpphhaattiiccaallllyy  aanndd  aalloonnee  tthhee  ttrruutthh,,
((rreessttrriiccttiivvee  aattttrriibbuuttiivvee))..  TThhee  ppiiccttuurree  iiss  tthhaatt
ooff  aa  sskkiilllleedd  tteennttmmaakkeerr  ccaarreeffuullllyy  ccuuttttiinngg  aa
ssttrraaiigghhtt  lliinnee..

33 vvss..  1166  pppaaa///sssaaa  	 gggrrraaafffhhh...  	 qqqeeeooo,,,pppnnneeeuuussstttooojjj,,  ssiinngg..,,  nnoott
ppll..  EEvveerryy  wwoorrdd––ffoorrmm  iinn  tthhee  oorriiggiinnaall,,  eevveerryy
nnuuaannccee  ooff  tthhee  ggrraammmmaarr  aanndd  ssyynnttaaxx  iiss
GGoodd––bbrreeaatthheedd..  ““aanndd  iiss  pprrooffiittaabbllee””  kkkaaaiii...
wwwvvvfffeee,,,llliiimmmooojjj,,  uusseeffuull,,  aaddvvaannttaaggeeoouuss,,  bbeenneeffiicciiaall
““ffoorr  ddooccttrriinnee””  ppprrrooo...jjj  	 dddiiidddaaassskkkaaallliii,,,aaannn,,  ““tteeaacchhiinngg,,
iinnssttrruuccttiioonn,,  ddooccttrriinnee,,””  ““ffoorr  rreepprrooooff””  ppprrrooo...jjj
eee;;;llleeegggcccooonnn,,  ““tteessttiinngg,,  rreepprrooooff..””  AAllssoo  ttrraannssll..  aass
““ccoonnvviiccttiioonn,,””  ““ffoorr  ccoorrrreeccttiioonn””  ppprrrooo...jjj
eeevvvpppaaannnooo,,,rrrqqqwwwsssiiinnn,,  rreessttoorreedd  ttoo  aann  uupprriigghhtt  ssttaattee,,
ccoorrrreeccttiioonn,,  iimmpprroovveemmeenntt,,  ““ffoorr  iinnssttrruuccttiioonn
iinn  rriigghhtteeoouussnneessss””  ppprrrooo...jjj  	 pppaaaiiidddeeeiii,,,aaannn  	 ttthhh...nnn  	 eeevvvnnn
dddiiikkkaaaiiiooosssuuu,,,nnnhhh|||,,  mmoorraall  ttrraaiinniinngg,,  ddiisscciipplliinnee
rreefflleeccttiinngg  tthhee  mmoorraall  cchhaarraacctteerr  ooff  GGoodd..
SSoouurrccee  ooff  tthhee  EEnngg..  ““ppeeddaaggooggyy..””
vvss..  1177    iii[[[nnnaaa  	 aaa;;;rrrtttiiiooojjj  	 hhh===|||  	 ooo```  	 tttooouuu///  	 qqqeeeooouuu///  	 aaa;;;nnnqqqrrrwwwpppooojjj,,
iinn  oorrddeerr  tthhaatt  ffuullllyy––lliimmbbeedd  oorr  ssyymmmmeettrriiccaallllyy
ddeevveellooppeedd  mmiigghhtt  bbee  tthhee  ‘‘ooff  GGoodd’’  mmaann..

““ppeerrffeecctt””  mmeeaannss  pprrooppeerrllyy  ddeevveellooppeedd..  ““ooff
GGoodd””  eemmpphh..  ppooss..  ppprrrooo...jjj  	 pppaaa///nnn  	 eee;;;rrrgggooonnn  	 aaavvvgggaaaqqqooo...nnn
eeevvvxxxhhhrrrtttiiisssmmmeee,,,nnnooojjj,,  ““uunnttoo  eevveerryy  ggoooodd  wwoorrkk””
((ssiinngg..))  eemmpphh..  ppooss..  ““tthhoorroouugghhllyy  ffuurrnniisshheedd””
ppaarrttiicciippuullaarr  ffoorrmm  ooff  vvbb..  ““ffuullllyy––lliimmbbeedd,,””  ii..ee..,,
““ccoommpplleetteellyy  oouutt––ffiitttteedd..””

44 QQuuoottaattiioonnss  ttaakkeenn  ffrroomm  WW..  RR..  !oowwnniinngg,,
SSttuuddiieess  iinn  NNTT  GGrreeeekk,,  ((PPIIRRSS  PPuubblliiccaattiioonnss::
MMoorrggaann  HHiillll,,  CCAA))  22001111..

55 QQuuootteedd  iinn  ppaarrtt  ffrroomm  GGaarryy  !..  PPrraattiiccoo  aanndd
MMiilleess  VV..  VVaann  PPeelltt,,  BBaassiiccss  oo!  BBiibblliiccaall
HHeebbrreeww,,  pppp..  113355––113366..

66 JJoohhnn  OOwweenn,,  WWoorrkkss,,  VVooll..  IIVV,,  pp..  227700..
77 CC..  HH..  SSppuurrggeeoonn,,  CCoommmmeennttiinngg  aanndd
CCoommmmeennttaarriieess,,  pppp..  2244––2255..

88 FFrroomm  aann  aarrttiiccllee  eennttiittlleedd  ““TThhee  VVaalluuee  ooff
HHeebbrreeww  aanndd  GGrreeeekk  ttoo  CClleerrggyymmeenn,,””  pprreeff--
aacceedd  ttoo  hhiiss  IInntteerrlliinneeaarr  GGrreeeekk––EEnngglliisshh  NNeeww
TTeessttaammeenntt..

NNoo  SSuucchh  TThhiinngg  aass  SSiinnnniinngg
WWiitthh  !mmppuunniittyy
BByy  MM..  AA..  BBaaiilloonn

TThhee  ooffffsspprriinngg  ooff  aa  6600’’ss  rroocckk  dduuoo
rreecceennttllyy  uunnddeerrwweenntt  aa  sseexx  cchhaannggee  ooppeerr--
aattiioonn..  TThhaannkkss  ttoo  tthhee  IInntteerrnneett,,  vviirrttuuaallllyy
aannyyoonnee  aannyywwhheerree  iinn  tthhee  wwoorrlldd  ccaann  sseeee
aa  ppiiccttuurree  ooff  tthhiiss  ““nneeww  mmaann..””  SSaaddllyy,,
GGRRSS,,  oorr  GGeennddeerr  RReeaassssiiggnnmmeenntt  SSuurrggeerryy,,
iiss  nnoott  nneeww..  IItt  hhaass  eexxiisstteedd  ffoorr  aabboouutt  sseevv--
eennttyy  yyeeaarrss..  TThhiiss  nneewwllyy  mmiinntteedd  mmaann
mmaaddee  tthhee  nneewwss  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  cceelleebbrrii--
ttyy  ooff  tthhee  ppaarreennttss..  WWhhaatt  iiss  iinntteerreessttiinngg  iiss
tthhaatt  aann  hhoonneesstt  aapppprraaiissaall  ooff  tthhee  nneeww
llooookk  ccoonnffiirrmmss  tthhaatt  sshhee  mmaakkeess  aa  bbeetttteerr
llooookkiinngg  mmaann..  TThhiiss  iiss  nnoott  ttoo  ssaayy  tthhaatt  ppeerr--
hhaappss  GGoodd  mmaaddee  aa  mmiissttaakkee  iinn  tthhee  ffiirrsstt
ppllaaccee..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  RRoommaannss  cchhaapptteerr
oonnee,,  tthhiiss  pphheennoommeennaa  ooff  mmaannllyy  ffeemmaalleess
aanndd  ffeemmiinniinnee  mmaalleess  iiss  aa  ddiirreecctt  ccoonnssee--
qquueennccee  ooff  tthhee  ffaallll..

TThhee  AAppoossttllee  PPaauull’’ss  aannaallyyssiiss  ooff  ffaalllleenn
mmaann’’ss  ssiinn  pprroobblleemm  iinn  RRoommaannss  11::1188  ––
3300  iiss  ttiigghhttllyy  rreeaassoonneedd..  HHiiss  tthheessiiss  iiss  tthhaatt
GGoodd’’ss  wwrraatthh  ccoommeess  ddoowwnn  ffrroomm  hheeaavveenn
aanndd  rreessttss  uuppoonn  mmaann  wwhhoo  iiss  uunnggooddllyy
aanndd  uunnrriigghhtteeoouuss  aass  hhee  ssuupppprreesssseess  tthhee
ttrruutthh  iinn  uunnrriigghhtteeoouussnneessss..  TThhiiss  wwrraatthh  iiss
rreevveeaalleedd  ttoo  aallll  wwhhoo  hhaavvee  eeyyeess  ttoo  sseeee..
HHiiss  aarrgguummeennttaattiioonn  ffoorr  tthhiiss  pprrooppoossiittiioonn
iinn  vveerrsseess  1188  ttoo  3300  aallwwaayyss  pprroocceeeeddss
ffrroomm  tthhee  iinntteelllleecctt  ttoo  tthhee  bbeehhaavviioorr..  WWhhaatt
aa  mmaann  tthhiinnkkss  eexxppllaaiinnss  hhooww  hhee  bbeehhaavveess..
SSppeecciiffiiccaallllyy,,  wwhhaatt  aa  mmaann  bbeelliieevveess  oorr
kknnoowwss  ggoovveerrnnss  hhiiss  ccoonndduucctt..  TThhee  aappooss--
ttllee’’ss  tthheessiiss  iiss  bbaasseedd  oonn  tthhee  ffaacctt  tthhaatt
mmaann  kknnoowwss  tthhaatt  tthheerree  iiss  aa  GGoodd  ooff  tthhee
BBiibbllee..  HHee  iiss  ccoonnffiiddeenntt  ooff  tthhiiss  bbeeccaauussee
GGoodd  HHiimmsseellff  hhaass  ppuutt  tthhaatt  kknnoowwlleeddggee  iinn

tthhee  eesssseennccee  ooff  mmaann’’ss  bbeeiinngg..  IItt  iiss  nnoott  aa
ssaavviinngg  kknnoowwlleeddggee,,  bbuutt  iitt  iiss  aa  ddeeeepp,,
iinnccoonnvveenniieenntt  kknnoowwlleeddggee  tthhaatt  mmeenn  ttrryy  ttoo
iiggnnoorree..  TThhee  uunnddeerrllyyiinngg  pprriinncciippllee  iiss  tthhaatt
GGoodd  iiss  tthhee  CCrreeaattoorr  aanndd  wwee  aarree  hhiiss  ccrreeaa--
ttuurreess..  GGoodd  hhaass  mmaaddee  tthhaatt  kknnoowwnn  ttoo  uuss..
HHee  hhaass  nnoott  hhiiddddeenn  HHiimmsseellff  ffrroomm  uuss..  TThhee
iinnvviissiibbllee  aanndd  iimmmmaatteerriiaall  aattttrriibbuutteess  ooff
GGoodd  aarree  cclleeaarrllyy  sseeeenn  ffrroomm  tthhee  vviissiibbllee
aanndd  ccrreeaatteedd  mmaatteerriiaall  wwoorrlldd..  TThhaatt  iiss,,
GGoodd’’ss  eetteerrnnaall  ppoowweerr  aanndd  ddeeiittyy..  UUssiinngg
tthhee  ggrraammmmaattiiccaall  iinnffiinniittiivvee  ooff  rreessuulltt  hhee
aaddddss  tthhaatt  ssiinnffuull  mmaann  tthheenn  iiss  wwiitthhoouutt  aa
ddeeffeennssee..  HHee  hhaass  nnoo  eexxccuussee  ffoorr  bbeeiinngg  aann
aatthheeiisstt,,  wwhheetthheerr  pphhiilloossoopphhiiccaallllyy  oorr
pprraaccttiiccaallllyy..  TThhee  CCrreeaattoorr  hhaass  mmaaddee  iitt
cclleeaarr  tthhaatt  wwee  aarree  HHiiss  ccrreeaattuurreess..  TThhiiss
ffaacctt  iiss  ddeenniieedd  ddiisshhoonneessttllyy..  MMeenn  ttrryy  ttoo
ssuupppprreessss  tthhiiss  kknnoowwlleeddggee  bbuutt  iitt  iiss
kknnoowwnn  nnoonneetthheelleessss..

TToo  ssuubbssttaannttiiaattee  tthhiiss  ccllaaiimm,,  tthhee  aappooss--
ttllee  PPaauull  ccoorrrreellaatteess  ttwwoo  ggrreeaatt  eexxcchhaannggeess
tthhaatt  mmaann  mmaakkeess  wwiitthh  ttwwoo  ccoonnssee--
qquueenncceess  wwhhiicchh  aarree  cchhaarraacctteerriizzeedd  aass
bbeeiinngg  hhaannddeedd  oovveerr  bbyy  GGoodd  ttoo  oouuttccoommeess..
TThheessee  oouuttccoommeess  aarree  nneecceessssiittaatteedd  bbyy
tthhee  mmoorraall  nnaattuurree  ooff  tthhee  uunniivveerrssee..
AAlltthhoouugghh  nnoott  aarrgguueedd  eexxpplliicciittllyy,,  tthhee  oouutt--
ccoommeess  ooff  mmaann’’ss  eerrrroonneeoouuss  tthhiinnkkiinngg  aarree
bbaasseedd  oonn  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthheerree  iiss  rriigghhtt  aanndd
wwrroonngg,,  tthhaatt  tthheerree  iiss  mmoorraall  aanndd  iimmmmoorraall
bbeehhaavviioorr..  TThhee  ffiirrsstt  eexxcchhaannggee,,  iinn  vveerrssee
2233,,  iiss  tthhee  eexxcchhaannggee  ooff  tthhee  gglloorryy  ooff  tthhee
iinnccoorrrruuppttiibbllee  GGoodd  ffoorr  tthhee  lliikkeenneessss  ooff  tthhee
iimmaaggee  ooff  ccoorrrruuppttiibbllee  mmaann  aanndd  ooff  aannii--
mmaallss..  RRaatthheerr  tthhaann  llooookkiinngg  uupp  ttoo  GGoodd  iinn
hheeaavveenn  aanndd  aacckknnoowwlleeddggiinngg  HHiiss  gglloorriioouuss
aattttrriibbuutteess,,  mmaann  iinnsstteeaadd  ccoonnssttrruucctteedd
iimmaaggeess  ooff  ccrreeaatteedd  tthhiinnggss..  TThhaatt  mmaann
pprreeffeerrss  tthhee  mmaatteerriiaall  aanndd  sseennssuuaall  oovveerr
tthhee  iimmmmaatteerriiaall  aanndd  ssppiirriittuuaall  wwoorrsshhiipp  ooff
tthhee  ttrruuee  GGoodd  iiss  aa  ddiirreecctt  ccoonnsseeqquueennccee  ooff
hhiiss  cchhooiiccee  ttoo  nnoott  ggiivvee  GGoodd  tthhee  gglloorryy  dduuee
ttoo  HHiimm;;;  nnoorr  ttoo  bbee  tthhaannkkffuull  ttoo  HHiimm  ffoorr
wwhhoo  HHee  iiss  aanndd  ffoorr  aallll  tthhee  bblleessssiinnggss  tthhaatt
ccoommee  ffrroomm  HHiimm  ((vveerrssee  2211))..  IInnsstteeaadd,,
mmaann’’ss  tthhoouugghhttss  aarree  vvaaiinn..  TThheeyy  ddoo  nnoott
ggeett  hhiimm  aannyywwhheerree..  HHiiss  rreeaassoonniinngg’’ss  aarree
ffuuttiillee  aanndd  ooff  nnoo  pprrooffiitt,,  aanndd  hhiiss  wwhhoollee
bbeeiinngg  hhaass  bbeeeenn  ddaarrkkeenneedd..  BBeeccaauussee
mmaann  rreeffuusseess  ttoo  aacckknnoowwlleeddggee  GGoodd  iinn  hhiiss
tthhiinnkkiinngg,,  GGoodd  ggiivveess  hhiimm  oovveerr  ttoo  tthhee
lluussttss  ooff  hhiiss  hheeaarrtt  wwhhiicchh  iinneevviittaabbllyy  lleeaaddss
ttoo  lleewwddnneessss  iinn  tthhee  lliiffee..  MMaann  ddooeess  ddiiss--
hhoonnoorraabbllee  tthhiinnggss,,  ssuucchh  aass  aabbuussiinngg  hhiiss
bbooddyy  wwiitthh  hhiiss  ffeellllooww  mmaann  ((vveerrssee  2244))..
TThhee  sseeccoonndd  eexxcchhaannggee  iiss  tthhaatt  ooff  tthhee
ttrruutthh  ooff  GGoodd  ffoorr  tthhee  lliiee  tthhaatt  GGoodd  iiss  nnootthh--
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iinngg..  IInnsstteeaadd,,  tthheeyy  vveenneerraattee  aanndd  rreennddeerr
sseerrvviiccee  ttoo  ccrreeaattiioonn  rraatthheerr  tthhaann  ttoo  tthhee
CCrreeaattoorr..  AAss  aa  rreessuulltt  ooff  ssiiddee--sstteeppppiinngg
GGoodd,,  HHee  ggiivveess  mmaann  oovveerr  ttoo  ppaassssiioonnss
tthhaatt  aarree  nnoott  hhoonnoorraabbllee..  FFeemmaalleess
eexxcchhaannggee  tthheeiirr  nnaattuurraall  uussee  ffoorr  tthhee
uunnnnaattuurraall..  LLiikkeewwiissee,,  tthhee  mmaalleess  ddeesseerrtt
tthhee  nnaattuurraall  uussee  ooff  ffeemmaalleess  bbeeiinngg
iinnffllaammeedd  iinn  tthheeiirr  lluusstt  ffoorr  eeaacchh  ootthheerr,,  aass
ppuutt  rraatthheerr  bblluunnttllyy  bbyy  tthhee  aappoossttllee  PPaauull..
TThhee  aappoossttllee  ccoonnttiinnuueess  bbyy  ssttaattiinngg,,  lliitteerr--
aallllyy,,  tthhaatt  iitt  iiss  ““mmaalleess  iinn  mmaalleess””  llooggiiccaallllyy
wwoorrkkiinngg  oouutt  tthheeiirr  iinnddeecceennccyy..
CCoonnsseeqquueennttllyy,,  tthheeyy  rreecceeiivvee  tthhee  rreettrriibbuu--
ttiioonn  ccoommmmeennssuurraattee  wwiitthh  tthheeiirr  ppeerrvveerrssee--
nneessss  wwiitthh  eeaacchh  ootthheerr..

PPaauull  ccoonncclluuddeess  tthhaatt  ssiinnccee  mmaann  ddiidd
nnoott  aapppprroovvee  ooff  hhaavviinngg  GGoodd  iinn  aannyy  ooff  hhiiss
kknnoowwlleeddggee  aatt  aallll,,  hhee  iiss  ggiivveenn  oovveerr  ttoo  aa
rreepprroobbaattee  mmiinndd  ssoo  tthhaatt  hhee  ddooeess  tthhee
tthhiinnggss  tthhaatt  aarree  nnoott  pprrooppeerr..  TToo  ppuutt  iitt  wwiitthh--
oouutt  tthhee  nneeggaattiivvee,,  ttoo  ddoo  tthhee  tthhiinnggss  tthhaatt
aarree  aabboommiinnaabbllee..  IInn  tthhiiss  tthhiirrdd  aanndd  llaasstt
hhaannddiinngg  oovveerr  tthhee  aappoossttllee  uusseess  aa  ppllaayy  oonn
wwoorrddss..  BBaassiiccaallllyy,,  mmaann  ddiidd  nnoott  aapppprroovvee
ooff  GGoodd  ssoo  GGoodd  ggaavvee  hhiimm  oovveerr  ttoo  aa  ddiissaapp--
pprroovveedd  mmiinndd..

TThhuuss,,  wwee  ccoonncclluuddee,,  wwiitthh  PPaauull,,  tthhaatt
iinntteelllleeccttuuaall  rreebbeelllliioonn  ddiirreeccttllyy  rreessuullttss  iinn
mmoorraall  ppeerrvveerrssiioonn..  BBuutt  wwhhaatt  ddooeess  aannyy  ooff
tthhiiss  hhaavvee  ttoo  ddoo  wwiitthh  tthhee  GGRRSS  iissssuuee??  IItt  iiss
ttrruuee  tthhaatt  PPaauull  ddooeess  nnoott  ttoouucchh  uuppoonn  tthhee
ttrraannssggeennddeerr  iissssuuee  ddiirreeccttllyy..  HHee  hhaass
mmaaddee  hhiiss  ppooiinntt  wwiitthhoouutt  aaddddrreessssiinngg
eexxttrraa  ppeerrvveerrssiioonnss..  BBuutt  tthhee  BBiibbllee  ddooeess
ssppeeaakk  ttoo  ttrraannssvveessttiitteess  iinn  !eeuutteerroonnoommyy
55::2222..  TThheerree,,  mmoorree  tthhaann  tthhrreeee  mmiilllleennnniiaa
aaggoo,,  GGoodd  ccoonnddeemmnnss  ccrroossss--ddrreessssiinngg  aass
aann  aabboommiinnaattiioonn  iinn  HHiiss  ssiigghhtt..  AArrgguuiinngg
ffrroomm  tthhee  lleesssseerr  ttoo  tthhee  ggrreeaatteerr  iitt  sshhoouulldd
bbee  cclleeaarr  tthhaatt  iiff  GGoodd  ccoonnddeemmnnss  tthhee  oouutt--
wwaarrdd  ddrreessss  hhee  mmuusstt  aallssoo  ccoonnddeemmnn  tthhee
mmuuttiillaattiioonn  ooff  tthhee  bbooddyy  wwhhiicchh  iiss  ddoonnee  ffoorr
tthhee  ssaammee  ppuurrppoossee..  BBootthh  ccrroossss--ddrreessssiinngg
aanndd  uunnddeerrggooiinngg  GGRRSS  aarree  tthhee  oouuttwwaarrdd
mmaanniiffeessttaattiioonnss  ooff  aann  iinnwwaarrdd  ppeerrvveerr--
ssiioonn..  BBuutt  oonnllyy  iinn  mmooddeerrnn  ttiimmeess  hhaass
tteecchhnnoollooggyy  mmaaddee  tthhee  uullttiimmaattee  sstteepp  iinn
tthhee  ttrraannssggeennddeerr  cchhaannggee  ppoossssiibbllee..  
HHoowweevveerr,,  tthhee  ccoonntteemmppoorraarryy  GGRRSS
mmooddiiffiieedd  iinnddiivviidduuaall  ssaayyss  tthhaatt  tthhee
cchhaannggee  iiss  mmeerreellyy  ttoo  ppuutt  tthhee  bbooddyy  iinn  hhaarr--
mmoonnyy  wwiitthh  tthhee  mmiinndd..  TThhiiss  iiss,,  iinntteerreessttiinngg--
llyy  eennoouugghh,,  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  PPaauull’’ss  aarrgguu--
mmeenntt  iinn  RRoommaannss..  IInnwwaarrdd  tthhoouugghhtt  pprroo--
dduucceess  oouuttwwaarrdd  aaccttiioonn..  BBuutt  wwhhyy  iiss  iitt  tthhaatt
tthheerree  aarree  ssoommee  bboorrnn  wwiitthh  ggeennddeerr  ccoonnffuu--

ssiioonn..  IItt  iiss  ssiimmppllyy  GGoodd’’ss  jjuuddggmmeenntt..  IItt  iiss
ppaarrtt  ooff  HHiiss  wwrraatthh  rreevveeaalleedd  ffrroomm  hheeaavveenn..
AAnndd  iitt  aappppaarreennttllyy  rreeaacchheess  iinnttoo  oouurr
iinnnneerrmmoosstt  pphhyyssiiccaall  bbeeiinngg..  WWee  hhaavvee  aallll
sseeeenn  tthhee  ffeemmiinniinnee  mmeenn  aanndd  mmaassccuulliinnee
wwoommeenn..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  RRoommaannss  11,,  tthhiiss  iiss
aa  ccoonnssppiiccuuoouuss  mmaanniiffeessttaattiioonn  ooff  aann
aannggrryy  GGoodd..

!

BBaappttiisstt  CCoonnnneeccttiioonnss::
EEppiissooddee  FFoouurr
BByy  MM..  AA..  CCaarrlliinngg

IInn  tthhiiss  eeppiissooddee::  CC..  JJ..  EEllffoorrdd,,  JJaammeess
MMccCCuulllloouugghh  aanndd  tthheeiirr  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh
tthhee  BBaappttiisstt  JJaammeess  PPeettiiggrruu  BBooyyccee..

CChhaarrlleess  JJaammeess  EEllffoorrdd
((11882200--11886677))

CChhaarrlleess  JJaammeess  EEllffoorrdd  wwaass  bboorrnn  MMaayy
1111,,  11882200  iinn  CChhaarrlleessttoonn,,  SS..  CC..  HHee  wwaass
tthhee  ssoonn  ooff  CCaappttaaiinn  JJaammeess  MMaauudd  EEllffoorrdd
aanndd  hhiiss  sseeccoonndd  wwiiffee,,  AAnnnn  LLoouuiissaa  MMaarrsshh..
HHiiss  ffaatthheerr’’ss  ttrraaddee  iinn  oovveerrsseeaass  ccoomm--
mmeerrccee  ccaammee  ttoo  aa  hhaalltt  wwhheenn  PPrreessiiddeenntt
JJeeffffeerrssoonn’’ss  EEmmbbaarrggoo  AAcctt  pprroohhiibbiitteedd
ttrraaddee  bbeettwweeeenn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  aanndd
EEnnggllaanndd..  HHee  ttooookk  tthhiiss  ooppppoorrttuunniittyy  iinn
ddoowwnnttiimmee  ttoo  eessttaabblliisshh  hhiimmsseellff  iinn
CChhaarrlleessttoonn  aass  aa  nnaavviiggaattiioonn  iinnssttrruuccttoorr..  IInn
aaddddiittiioonn,,  hhee  iinnvveenntteedd  aa  ssyysstteemm  ooff  ccoomm--
mmuunniiccaattiioonn  bbeettwweeeenn  vveesssseellss  aatt  sseeaa  aanndd
rreecceeiivveedd  aa  ppaatteenntt..  AA  bbooookk  ccaammee  ssoooonn
aafftteerr  iinn  11882233  eennttiittlleedd    EEll!oorrdd''ss
UUnniivveerrssaall  SSiiggnnaall  BBooookk..

AAlltthhoouugghh  bbootthh  ppaarreennttss  ddiieedd  wwhheenn
CChhaarrlleess  wwaass  aa  bbooyy,,  hhee  mmaannaaggeedd  ttoo  ppeerr--
sseevveerree  iinn  hhiiss  ssttuuddiieess  aanndd  llaatteerr  ppaasssseedd
tthhee  BBaarr  EExxaammiinnaattiioonn..  HHee  sseettttlleedd  iinn
GGrreeeennvviillllee,,  SS..  CC..,,  aass  aa  llaawwyyeerr..  FFoorr  aabboouutt
ttwweennttyy  yyeeaarrss  hhee  wwaass  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ooff
tthhee  SSuunnddaayy  SScchhooooll  ooff  tthhee  FFiirrsstt  BBaappttiisstt
CChhuurrcchh..  HHee  ssttaarrtteedd  aa  cchhuurrcchh  ppaappeerr
ccaalllleedd  ““KKiinndd  WWoorrddss,,””  wwaass  eeddiittoorr  oorr  ppuubb--
lliisshheerr  ooff  tthhee  GGrreeeennvviillllee  MMoouunnttaaiinneeeerr
aanndd  wwaass  pprroobbaabbllyy  oonn  tthhee  ccoommmmiitttteeee
wwhhiicchh  wwaass  iinn  cchhaarrggee  ooff  eerreeccttiinngg  tthhee
FFiirrsstt  BBaappttiisstt  CChhuurrcchh..  HHee  wwaass  aallssoo  MMaayyoorr
ooff  GGrreeeennvviillllee  iinn  11886600  aanndd  11886611  aanndd
wwaass  ootthheerrwwiissee  pprroommiinneenntt  iinn  tthhee  cciivviicc
aanndd  rreelliiggiioouuss  lliiffee  ooff  GGrreeeennvviillllee..

!uurriinngg  tthhee  eeaarrllyy  ppaarrtt  ooff  tthhee  FFaallll  ooff
11886611,,  hhaavviinngg  oobbttaaiinneedd  aauutthhoorriittyy  ffoorrmm
tthhee  GGoovveerrnnoorr  ooff  SSoouutthh  CCaarroolliinnaa  ttoo  rraaiissee
aanndd  oorrggaanniizzee  aa  rreeggiimmeenntt  ffoorr  SSttaattee  sseerrvv--
iiccee,,  hhee  pprroocceeeeddeedd  wwiitthh  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn
ooff  wwhhaatt  wwaass  ttoo  bbeeccoommee  tthhee  1166tthh  SSoouutthh
CCaarroolliinnaa  RReeggiimmeenntt..  UUppoonn  tthhee  rreeggiimmeenntt
bbeeiinngg  mmuusstteerreedd  iinnttoo  sseerrvviiccee,,  hhee  sseerrvveedd
aass  iittss  CCoolloonneell  ffrroomm  eeaarrllyy  iinn  11886611  uunnttiill
AApprriill  2288,,  11886622..  AAfftteerr  tthhee  cclloossee  ooff  tthhee
CCiivviill  WWaarr,,  CCooll..  EEllffoorrdd  wwaass  oonnee  ooff  aa  ccoomm--
mmiitttteeee  ooff  ffoouurr  oorr  ffiivvee  sseenntt  ttoo  tthhee  WWhhiittee
HHoouussee  ttoo  aassssuurree  PPrreessiiddeenntt  JJoohhnnssoonn
tthhaatt  SSoouutthh  CCaarroolliinnaa  wwoouulldd  ccooooppeerraattee  iinn
tthhee  rreebbuuiillddiinngg  ooff  tthhee  nnaattiioonn..11

JJaammeess  MMccCCuulllloouugghh
((11882244--11889922))

JJaammeess  MMccCCuulllloouugghh  wwaass  bboorrnn  iinn  11882244
oonn  tthhee  ffaammiillyy  ffaarrmm,,  ttwweennttyy--ffiivvee  mmiilleess
ssoouutthh  ooff  GGrreeeennvviillllee,,  SS..CC..  HHiiss  ffaatthheerr  wwaass
aa  mmaajjoorr  llaannddoowwnneerr,,  ssllaavvee  oowwnneerr,,  ffaarrmmeerr
aanndd  hhoorrssee--bbrreeeeddeerr..  HHiiss  ffaatthheerr  ddiieedd  iinn
11885533  aanndd  JJaammeess  iinnhheerriitteedd  tthhee  ffaarrmm..

IInn  tthhee  ffaallll  ooff  11886611,,  CC..  JJ..  EEllffoorrdd  wwaass
ggrraanntteedd  aauutthhoorriittyy  ffrroomm  tthhee  GGoovveerrnnoorr  ooff
SS..CC..  ttoo  rraaiissee  aa  rreeggiimmeenntt  ffoorr  ssttaattee  sseerrvv--
iiccee,,  aanndd  JJaammeess  MMccCCuulllloouugghh  ddiidd  hhiiss  ppaarrtt
bbyy  oorrggaanniizziinngg  oonnee  ccoommppaannyy..    TThhee  rreeggii--
mmeenntt  wwoouulldd  eevveennttuuaallllyy  bbee  llaabbeelleedd  tthhee
1166tthh  SSoouutthh  CCaarroolliinnaa  VVoolluunntteeeerrss  aanndd
JJaammeess  MMccCCuulllloouugghh  wwaass  eelleecctteedd
LLiieeuutteennaanntt  CCoolloonneell  uunnddeerr  CCooll..  EEllffoorrdd..  IInn
eeaarrllyy  11886622,,  tthhee  rreeggiimmeenntt  wwaass  sseenntt  ttoo
AAddaammss  RRuunn  oonn  tthhee  CChhaarrlleessttoonn
SSaavvaannnnaahh  RRaaiillrrooaadd  wwhheerree  tthheeyy  ppaarrttiiccii--
ppaatteedd  iinn  tthhee  ssmmaallll  bbaattttlleess  ooff  PPooccoottaalliiggoo
aanndd  JJoohhnnss  IIssllaanndd..  IInn  AApprriill,,  tthhee  rreeggiimmeenntt
wwaass  cchhaannggeedd  ffrroomm  ssttaattee  ttoo  CCoonnffeeddeerraattee
SSttaatteess  sseerrvviiccee,,  aanndd  JJaammeess  MMccCCuulllloouugghh
wwaass  eelleecctteedd  CCoolloonneell  ooff  tthhee  rreeggiimmeenntt..

IInn  MMaarrcchh  ooff  11886633  tthhee  rreeggiimmeenntt  jjoouurr--
nneeyyeedd  ttoo  WWiillmmiinnggttoonn,,  NN..CC..,,  bbuutt  ssoooonn
rreettuurrnneedd  ttoo  tthhee  CChhaarrlleessttoonn  aarreeaa..  TThheenn,,
oonn  MMaayy  44,,  11886633,,  tthhee  rreeggiimmeenntt  wwaass
oorrddeerreedd  wweesstt  ttoo  jjooiinn  GGeenneerraall  JJoosseepphh  EE..
JJoohhnnssttoonn’’ss  aarrmmyy  aatttteemmppttiinngg  ttoo  rreelliieevvee
VViicckkssbbuurrgg..  NNooww  ppaarrtt  ooff  SSttaatteess  RRiigghhttss
GGiisstt’’ss  bbrriiggaaddee,,  tthhee  1166tthh  mmiisssseedd  tthhee  bbaatt--
ttllee  ooff  CChhiicckkaammaauuggaa  wwhhiillee  oonn  ddeettaacchheedd
dduuttyy..  HHoowweevveerr,,  tthheeyy  rreettuurrnneedd  iinn  ttiimmee  ttoo
ttaakkee  uupp  aa  ppoossiittiioonn  oonn  MMiissssiioonnaarryy  RRiiddggee
ffoorr  tthhee  ddeeffeeaatt  aatt  CChhaattttaannooooggaa..  FFrroomm
tthheenn  oonn  tthhee  rreeggiimmeenntt  ssttaayyeedd  wwiitthh  tthhee
aarrmmyy  tthhrroouugghh  aallll  ooff  tthhee  bbaattttlleess  iinn  tthhee
AAttllaannttaa  ccaammppaaiiggnn..
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SSoommeettiimmee  aafftteerr  tthhee  bbaattttllee  ooff
NNaasshhvviillllee,,  tthhee  ddeepplleetteedd  1166tthh  RReeggiimmeenntt
wwaass  ccoommbbiinneedd  wwiitthh  aannootthheerr  rreeggiimmeenntt..
WWiitthh  nnoo  rreeaall  ccoommmmaanndd  lleefftt,,  CCooll..
MMccCCuulllloouugghh  rreessiiggnneedd  hhiiss  ccoommmmiissssiioonn
aanndd  rreettuurrnneedd  hhoommee..  HHee  lliivveedd  oonn  uunnttiill
11889922  aanndd  wwaass  vveerryy  iinnvvoollvveedd  iinn  vveetteerr--
aann’’ss  aaffffaaiirrss..22

JJaammeess  PPeettiiggrruu  BBooyyccee
((11882277--11888888))

JJaammeess  PPeettiiggrruu  BBooyyccee  wwaass  bboorrnn  ooff
SSccoottcchh--IIrriisshh  ppaarreennttss  aatt  CChhaarrlleessttoonn,,
SS..CC..,,  JJaann..  1111,,  11882277..  AAccccoorrddiinngg  ttoo
CCaatthhccaarrtt’’ss  EEnnccyyccllooppeeddiiaa,,

AAfftteerr  ssppeennddiinngg  ttwwoo  yyeeaarrss  aatt  CChhaarrlleessttoonn
CCoolllleeggee,,  hhee  eenntteerreedd  BBrroowwnn  UUnniivveerrssiittyy,,  wwhheerree
hhee  ggrraadduuaatteedd  iinn  11884477..  HHee  wwaass  bbaappttiizzeedd  bbyy
RReevv..  RRiicchhaarrdd  FFuulllleerr,,  !..!..,,  aanndd  uunniitteedd  wwiitthh
tthhee  FFiirrsstt  BBaappttiisstt  CChhuurrcchh  aatt  CChhaarrlleessttoonn  iinn
11884400..  HHee  wwaass  lliicceennsseedd  ttoo  pprreeaacchh  iinn  11884477,,
aanndd  ffoorr  ssiixx  mmoonntthhss  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  yyeeaarr  hhee
eeddiitteedd  tthhee  SSoouutthheerrnn  BBaappttiisstt..  IInn  11884499  hhee
eenntteerreedd  PPrriinncceettoonn  TThheeoollooggiiccaall  SSeemmiinnaarryy,,
wwhheerree  hhee  rreemmaaiinneedd  ttwwoo  yyeeaarrss..  IInn  11885511  hhee
wwaass  oorrddaaiinneedd  ppaassttoorr  ooff  tthhee  BBaappttiisstt  cchhuurrcchh
iinn  CCoolluummbbiiaa,,  SS..CC..,,  wwhheerree  hhee  pprreeaacchheedd  uunnttiill
11885555,,  wwhheenn  hhee  aacccceepptteedd  aa  pprrooffeessssoorrsshhiipp  ooff
TThheeoollooggyy  iinn  FFuurrmmaann  UUnniivveerrssiittyy......

IInn  11885588  aanndd  11885599,,  !rr..  BBooyyccee  wwaass  eelleecctteedd
pprrooffeessssoorr  iinn  tthhiiss  iinnssttiittuuttiioonn,,  wwiitthh  tthhee  pprriivvii--
lleeggee  ooff  sseelleeccttiinngg  hhiiss  cchhaaiirr,,  aanndd  wwaass  aallssoo
mmaaddee  cchhaaiirrmmaann  ooff  iittss  ffaaccuullttyy......
HHee  wwaass  eelleecctteedd  ttoo  aa  sseeaatt  iinn  tthhee  SSoouutthh
CCaarroolliinnaa  LLeeggiissllaattuurree  iinn  11886622,,  aanndd  rree--eelleecctt--
eedd  iinn  11886644......

HHiiss  pprriinncciippaall  ppuubblliiccaattiioonnss  aarree,,  ““AA  BBrriieeff
CCaatteecchhiissmm  oonn  BBiibbllee  !ooccttrriinneess;;;””  ““TThhee
!ooccttrriinnee  aanndd  UUsseess  ooff  tthhee  SSaannccttuuaarryy,,””  aa  sseerr--
mmoonn  aatt  tthhee  ddeeddiiccaattiioonn  ooff  CCoolluummbbiiaa  BBaappttiisstt
CChhuurrcchh;;;  ““!eeaatthh  aanndd  LLiiffee  tthhee  CChhrriissttiiaann’’ss
PPoorrttiioonn,,””  ooccccaassiioonneedd  bbyy  tthhee  ddeeaatthh  ooff  RReevv..  BB..
MMaannllyy,,  SSrr..,,  !..!..;;;  aanndd  ““TThhee  SSuuffffeerriinngg  CChhrriisstt,,””
ppuubblliisshheedd  iinn  tthhee  BBaappttiisstt  QQuuaarrtteerrllyy  ooff
OOccttoobbeerr,,  11887700..  HHee  hhaass  aa  ggrreeaatt  iinntteelllleecctt,,  ttiirree--
lleessss  eenneerrggyy,,  aanndd  eexxttrraaoorrddiinnaarryy  eexxeeccuuttiivvee
aabbiilliittyy..  aanndd  ttoo  hhiimm,,  mmoorree  tthhaann  ttoo  aallll  ootthheerrss,,
tthhee  SSoouutthheerrnn  BBaappttiisstt  TThheeoollooggiiccaall  SSeemmiinnaarryy
oowweess  iittss  eexxiisstteennccee..  HHiiss  pprriivvaattee  lliibbrraarryy  ccoomm--
pprriisseess  oovveerr  1133,,000000  vvoolluummeess..33

AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  EEnnccyyccllooppeeddiiaa  oo!
SSoouutthheerrnn  BBaappttiissttss,,

RReeggaarrddeedd  aass  tthhee  ffoouunnddiinngg  ffaatthheerr  ooff
SSoouutthheerrnn  BBaappttiisstt  TThheeoollooggiiccaall  SSeemmiinnaarryy
aalltthhoouugghh  tthhee  iiddeeaa  ooff  aa  cceennttrraall  sseemmiinnaarryy  ddiidd
nnoott  oorriiggiinnaattee  wwiitthh  hhiimm,,  BBooyyccee  wwaass  tthhee

ssttrroonnggeesstt  aaddvvooccaattee  ooff  tthheeoollooggiiccaall  eedduuccaattiioonn
ffrroomm  11885566  oonn..  WWhheenn  tthhee  sseemmiinnaarryy  wwaass
eessttaabblliisshheedd  iinn  GGrreeeennvviillllee,,  SS..  CC..,,  iinn  11885599,,  hhee
bbeeccaammee  tthhee  ffiirrsstt  cchhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  ffaaccuullttyy,,
wwhhiicchh  iinncclluuddeedd  JJoohhnn  AAllbbeerrtt  BBrrooaadduuss,,  BBaassiill
MMaannllyy,,  JJrr..,,  aanndd  WWiilllliiaamm  WWiilllliiaammss......

BBooyyccee  sseerrvveedd  aass  pprreessiiddeenntt  ooff  tthhee  SSoouutthheerrnn
BBaappttiisstt  CCoonnvveennttiioonn  ffrroomm  11887722  ttoo  11887799  aanndd
aaggaaiinn  iinn  11888888..

!uurriinngg  hhiiss  llaasstt  sseevveenntteeeenn  yyeeaarrss  ooccccaassiioonnaall
aattttaacckkss  ooff  ggoouutt  mmaaddee  BBooyyccee  iirrrriittaabbllee..  IInn
11888888  hhee  wweenntt  ttoo  EEuurrooppee  ffoorr  aa  rreesstt  aanndd  ddiieedd
iinn  ssoouutthheerrnn  FFrraannccee  oonn  !eecc..  2288..  HHiiss  eeppiittaapphh
ffiittttiinnggllyy  rreeaaddss,,  ‘‘FFiirrsstt  PPrreessiiddeenntt  ooff  tthhee
SSoouutthheerrnn  BBaappttiisstt  TThheeoollooggiiccaall  SSeemmiinnaarryy;;;  ttoo
hhiimm,,  uunnddeerr  GGoodd,,  tthhee  SSeemmiinnaarryy  oowweess  iittss  eexxiiss--
tteennccee..’’44

TThhee  CCoonnnneeccttiioonn

IInn  tthhee  aauuttuummnn  ooff  11886611,,  wwhheenn  tthhee
CCiivviill  WWaarr  wwaass  ssoommee  ssiixx  mmoonntthhss  oolldd,,  aa
rreeggiimmeenntt  ooff  vvoolluunntteeeerrss  wwaass  ffoorrmmeedd  iinn
tthhee  ddiissttrriicctt  ooff  GGrreeeennvviillllee,,  SS..  CC..,,  bbyy  CC..  JJ..
EEllffoorrdd,,  aa  pprroommiinneenntt  llaawwyyeerr..  HHee  wwaass  vveerryy
cclloossee  ffrriieennddss  wwiitthh  JJ..  PP..  BBooyyccee..  AAtt  tthhee  uurrgg--
iinngg  ooff  EEllffoorrdd  aanndd  ootthheerrss,,  BBooyyccee  bbeeccaammee
tthhee  cchhaappllaaiinn  ooff  tthhee  rreeggiimmeenntt  ((hhiiss  bbrrootthh--
eerr--iinn--llaaww,,  HH..  AA..  TTuuppppeerr,,  wwaass  cchhaappllaaiinn  ooff
tthhee  NNiinntthh  GGeeoorrggiiaa))..55 BBooyyccee  uunnddeerrssttoooodd
tthhaatt  tthhee  rreeggiimmeenntt  wwaass  ttoo  bbee  uusseedd  llooccaall--
llyy  ffoorr  ssppeecciiaall  sseerrvviiccee  iinn  SSoouutthh  CCaarroolliinnaa..
SSiinnccee  hhee  hhaadd  ttoo  mmaannaaggee  hhiiss  ffaatthheerr’’ss
eessttaattee  aass  wweellll  aass  hhiiss  pprriivvaattee  aaffffaaiirrss,,  aanndd
bbootthh  wwoouulldd  rreeqquuiirree  hhiiss  aatttteennttiioonn  iinn  tthhee
nneeaarr  ffuuttuurree,,  hhee  ssoouugghhtt  ttoo  ggeett  aa  ffuurrlloouugghh
tthhee  ffoolllloowwiinngg  AApprriill..  IIff  hhee  ffaaiilleedd  iinn  aacchhiieevv--
iinngg  tthhiiss  ((wwhhiicchh  hhee  ddiidd))  hhee  wwoouulldd  rreessiiggnn
aass  cchhaappllaaiinn..

IInn  tthhee  ffiirrsstt  ffeeww  mmoonntthhss  ooff  11886622,,
BBooyyccee  wweenntt  ddoowwnn  ttoo  tthhee  SSoouutthh  CCaarroolliinnaa
ccooaasstt  wwiitthh  tthhee  1166tthh  SSoouutthh  CCaarroolliinnaa
RReeggiimmeenntt..  JJaammeess  MMccCCuulllloouugghh,,  wwhhoo  ssuucc--
cceeeeddeedd  EEllffoorrdd  aass  ccoolloonneell  ooff  tthhee  rreeggii--
mmeenntt,,  wwrroottee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccoonncceerrnniinngg
tthhee  sseerrvviiccee  ooff  BBooyyccee  ttoo  tthhee  rreeggiimmeenntt,,

!rr..  BBooyyccee  sseerrvveedd  wwiitthh  uuss  aass  cchhaappllaaiinn  wwhhiillee
iinn  tthhiiss  SSttaattee,,  oonn  tthhee  ccooaasstt,,  iinn  tthhee  wwiinntteerr  ooff
11886611--11886622,,  aatt  CChhaarrlleessttoonn,,  AAddaammss  RRuunn,,
JJoohhnnss  IIssllaanndd66 aanndd  eellsseewwhheerree..  HHee  wwaass  aallwwaayyss
ffoouunndd  aatt  hhiiss  ppoosstt  ooff  dduuttyy,,  aanndd  wwaass  hhiigghhllyy
eesstteeeemmeedd  aanndd  mmuucchh  lloovveedd  bbyy  tthhee  eennttiirree  rreegg--
iimmeenntt..  TThheeyy  aallll  hhaadd  aabbssoolluuttee  ccoonnffiiddeennccee  iinn
hhiiss  CChhrriissttiiaann  iinntteeggrriittyy  aanndd  mmaannhhoooodd..  HHee
uusseedd  ttoo  pprreeaacchh  uuss  ssoommee  vveerryy  aabbllee  aanndd  ffeeeell--
iinngg  sseerrmmoonnss..  MMyy  mmiinndd  rreeccuurrss  ttoo  oonnee  eessppee--
cciiaallllyy,,  wwhheerree  hhee  hhaadd  aallmmoosstt  tthhee  eennttiirree  rreeggii--

mmeenntt  iinn  tteeaarrss......  II  lloovveedd  !rr..  BBooyyccee  vveerryy  mmuucchh,,
aanndd  ssoo  ddiidd  mmyy  mmeenn;;;  aanndd  II  bbeelliieevvee  tthhee  iinnfflluu--
eennccee  ooff  hhiiss  ggooddllyy  lliiffee  wwaass  ffeelltt  bbyy  mmoorree  tthhaann
oonnee..77

!
11 JJoohhnn  SS..  TTaayylloorr,,  1166tthh  SSoouutthh  CCaarroolliinnaa
RReeggiimmeenntt,,  CCSSAA,,  11996644..

22  TTaakkeenn  ffrroomm  aa  bblloogg  ooff  aann  aanncceesstteerr  aatt::
hhttttpp::////wwhhaattccoolloorriissbbuutttteerrnnuutt..bbllooggssppoott..ccoomm
//22001111//0055//ccooll--jjaammeess--mmccccuulllloouugghh..hhttmmll
AAnn  iimmaaggee  ooff  MMccCCuulllloouugghh  ccaann  bbee  ffoouunndd  aatt
tthhee  aabboovvee  lliinnkk..
33 WWiilllliiaamm  CCaatthhccaarrtt,,  TThhee  BBaappttiisstt
EEnnccyyccllooppeeddiiaa,,  VVooll..  11,,  pp..  112211..

44 EEnnccyyccllooppeeddiiaa  oo!  SSoouutthheerrnn  BBaappttiissttss,,  VVooll..  11,,
((BBrrooaaddmmaann  PPrreessss,,  NNaasshhvviillllee::  TTNN)),,  11995588,,  pp..
118844..

55 FFaaiitthh  iinn  tthhee  FFiigghhtt::  CCiivviill  WWaarr  CChhaappllaaiinnss,,
EEddiitteedd  bbyy  JJoohhnn  WW..  BBrriinnssffiieelldd,,  WWiilllliiaamm  CC..
!aavviiss,,  BBeenneeddiicctt  MMaarryynniiaakk,,  JJaammeess  II..
RRoobbeerrttssoonn,,  JJrr..,,  ((SSttaacckkppoollee  BBooookkss,,
MMeecchhaanniiccssbbuurrgg::  PPAA)),,  22000033,,  pp..  225511..

66 OOnn  JJuunnee  1166,,  11886622,,  tthhee  1166tthh  RReeggiimmeenntt
SSoouutthh  CCaarroolliinnaa  wwaass  ppaarrtt  ooff  tthhee  ssmmaallll  BBaattttllee
ooff  JJoohhnnss  IIssllaanndd  ((aallssoo  kknnoowwnn  aass  tthhee  BBaattttllee
ooff  SSeecceessssiioonnvviillllee))..  IInn  tthhiiss  bbaattttllee  tthhee
CCoonnffeeddeerraatteess  ddeeffeeaatteedd  tthhee  oonnllyy  UUnniioonn
aatttteemmpptt  ttoo  ccaappttuurree  CChhaarrlleessttoonn,,  SS..  CC..,,  bbyy
llaanndd  dduurriinngg  tthhee  CCiivviill  WWaarr..  JJ..  PP..  BBooyyccee  hhaadd
rreessiiggnneedd  hhiiss  cchhaappllaaiinnccyy  iinn  MMaayy  aanndd  ssoo  wwaass
nnoott  pprreesseenntt  dduurriinngg  tthhiiss  bbaattttllee..

77 JJoohhnn  AA..  BBrrooaadduuss,,  MMeemmooiirr  oo!  JJaammeess  PPeettiiggrruu
BBooyyccee,,  DD..DD..,,  LLLL..DD..  ((AA..  CC..  AArrmmssttrroonngg  aanndd
SSoonn,,  NNeeww  YYoorrkk::  NNYY)),,  11889933,,  pppp..  118888--118899..

EEsssseennttiiaall  TTeexxttss  ffoorr  aa  BBiibblliiccaall
AApppprrooaacchh  ttoo  AAppoollooggeettiiccss  ((1111))
HHeebbrreewwss  1111::33
BByy  PP..  SS..  NNeellssoonn

HHeebbrreewwss  1111::33  TThhrroouugghh  ffaaiitthh  wwee  uunnddeerrssttaanndd
tthhaatt  tthhee  wwoorrllddss  wweerree  ffrraammeedd  bbyy  tthhee  wwoorrdd  ooff
GGoodd,,  ssoo  tthhaatt  tthhiinnggss  wwhhiicchh  aarree  sseeeenn  wweerree  nnoott
mmaaddee  ooff  tthhiinnggss  wwhhiicchh  ddoo  aappppeeaarr..

TThhee  ssttrruuccttuurree  ooff  HHeebb..  1111::33  iiss  eeaassiillyy
ddiivviiddeedd  iinnttoo  ttwwoo  ppaarrttss;;;  11))  HHooww  WWee
UUnnddeerrssttaanndd,,  aanndd  22))  WWhhaatt  WWee
UUnnddeerrssttaanndd..  IInn  tthhee  pprreevviioouuss  aarrttiiccllee  wwee
aaddddrreesssseedd  tthhee  ffiirrsstt  ppaarrtt  rreeggaarrddiinngg  hhooww
wwee  uunnddeerrssttaanndd..11 IInn  tthhiiss  aarrttiiccllee  wwee  wwiillll
ccoonnssiiddeerr  wwhhaatt wwee  uunnddeerrssttaanndd..

WWhhaatt  WWee  UUnnddeerrssttaanndd

TThhee  aauutthhoorr  ooff  HHeebbrreewwss  ssttaatteess,,  ““bbyy
ffaaiitthh  wwee  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  tthhee  wwoorrllddss
wweerree  ffrraammeedd  bbyy  tthhee  wwoorrdd  ooff  GGoodd..””  TThhee
GGrrkk  tteerrmm  ffoorr  ““tthhee  wwoorrllddss””  ((tttooouuu...jjj  	 aaaiiivvvwww///nnnaaajjj))
lliitteerraallllyy  mmeeaannss  ““tthhee  aaggeess..””  IItt  nnoott  oonnllyy
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hhaass  rreeffeerreennccee  ttoo  ttiimmee22 bbuutt  aallssoo  ddeeppiiccttss
aa  ssppaattiiaall  ccoonncceepptt..33 IInn  tthhee  ccoonntteexxtt,,  iitt
rreeffeerrss  ccoommpprreehheennssiivveellyy  ttoo  tthhee  rreeaallmm  ooff
ssppaaccee  aanndd  ttiimmee,,  ii..ee..,,  tthhee  ccoossmmooss  iinn  iittss
ffuullll  eexxtteenntt  ooff  ttiimmee..  IInn  ootthheerr  wwoorrddss,,  tthhee
uunniivveerrssee  aanndd  aallll  tthhaatt  hhaass  iittss  bbeeiinngg  iinn  iitt..
TThhee  tteexxtt  aarrttiiccuullaatteess  tthhrreeee  rreeaalliittiieess  wwee
uunnddeerrssttaanndd  bbyy  ffaaiitthh::  ((11))  tthhee  oorrddeerr,,  ((22))
tthhee  ccaauussee  aanndd  ((33))  tthhee  mmaatteerriiaall  ooff  tthhee
uunniivveerrssee..  IItt  iiss  aa  ssttaatteemmeenntt  tthhaatt  ttaakkeess  uuss
bbaacckk  ttoo  GGeenneessiiss  11  aanndd  pprreessuuppppoosseess  tthhee
aabbssoolluuttee  aauutthhoorriittyy  ooff  SSccrriippttuurree..  

TThhee  OOrrddeerr  ooff  tthhee  UUnniivveerrssee

FFiirrsstt,,  wwee  ccoonnssiiddeerr  tthhee  oorrddeerr  ooff  tthhee
uunniivveerrssee..  OOuurr  tteexxtt  aasssseerrttss  tthhaatt  tthhee
wwoorrllddss  ““wweerree  ffrraammeedd””  iinn  ppeerrffeecctt  oorrddeerr..
TThhee  GGrrkk  vveerrbb  uusseedd  ffoorr  ““ffrraammeedd””
((kkkaaattthhhrrrtttiii,,,sssqqqaaaiii))  mmeeaannss  ttoo  ppuutt  ttooggeetthheerr,,  oorr
ttoo  bbee  ffiitttteedd  ttooggeetthheerr..  IItt  ddeennootteess  ppeerrffeecctt
aanndd  ccoommpplleettee  oorrddeerriinngg..  TThhee  ppaassssiivvee
vvooiiccee  ooff  tthhee  vveerrbb  iinnddiiccaatteess  tthhaatt  tthhee  uunnii--
vveerrssee  wwaass  aacctteedd  uuppoonn  bbyy  ssoommeetthhiinngg
eexxtteerrnnaall  aanndd  ccoommpplleetteellyy  iinnddeeppeennddeenntt;;;  iitt
aassssuummeess  aa  ttrraannsscceennddeenntt  CCrreeaattoorr..  TThhee
ppeerrffeecctt  tteennssee  ooff  tthhee  vveerrbb  iinnddiiccaatteess  tthhee
uunniivveerrssee  wwaass  nnoott  oonnllyy  ccrreeaatteedd  iinn  ppeerr--
ffeecctt  oorrddeerr,,  bbuutt  ccoonnttiinnuueess  iinn  aann  uunnddiimmiinn--
iisshheedd  ssttaattee  ooff  ppeerrffeecctt  oorrddeerr..  TThhee  uunnii--
vveerrssee44 wwaass  ccrreeaatteedd  aass  aann  iinnttrriiccaatteellyy
oorrddeerreedd  aanndd  hhaarrmmoonniioouuss  wwhhoollee..  IItt
eexxiissttss  iinn  ppeerrffeecctt  uunniiffoorrmmiittyy..  IItt  wwaass  tthhee
ssoovveerreeiiggnn  aacctt  ooff  GGoodd  tthhaatt  iinniittiiaallllyy
oorrddeerreedd  tthhee  uunniivveerrssee,,  aanndd  ccoonnttiinnuueess  ttoo
ggoovveerrnn  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  tthhaatt  oorrddeerr..  SSuucchh
eexxqquuiissiittee  oorrddeerr  rreevveeaallss  aa  CCrreeaattoorr  wwhhoo
ffaasshhiioonneedd  tthhiiss  wwoorrlldd  iinn  iinnffiinniittee  wwiissddoomm,,
kknnoowwlleeddggee  aanndd  ppoowweerr..  AAss  tthhee  PPssaallmmiisstt
ssaayyss,,  ““TThhee  hheeaavveennss  ddeeccllaarree  tthhee  gglloorryy  ooff
GGoodd;;;  aanndd  tthhee  ffiirrmmaammeenntt  sshheewweetthh  hhiiss
hhaannddyywwoorrkk””  ((PPss..  1199::11))..  YYeett,,  uunnrreeggeenneerr--
aattee  mmaann  iinn  hhiiss  bbiiaass  aaggaaiinnsstt  GGoodd  ssuupp--
pprreesssseess  tthhiiss  rreeaalliittyy  iinn  uunnrriigghhtteeoouussnneessss
((RRoomm..  11::1188))..

WWhheenn  tthhee  eevvoolluuttiioonniisstt55 ddeenniieess  tthhee
CCrreeaattoorr  aanndd  hhiiss  ccrreeaatteedd  oorrddeerr,,  hhee  iiss
ffaacceedd  wwiitthh  aa  mmeettaapphhyyssiiccaall  qquuaaggmmiirree
bbeeccaauussee  tthhee  wwhhoollee  pphhiilloossoopphhyy  ooff  nnaattuu--
rraalliissmm66 hhiinnggeess  oonn  tthhee  uunniiffoorrmmiittyy  ooff
nnaattuurree..  TThheerree  ccaann  bbee  nnoo  sscciieennccee  wwiitthh--
oouutt  uunniiffoorrmmiittyy  aanndd  tthhee  llaawwss  ooff  nnaattuurree..
BBuutt  hhooww  iiss  iitt  tthhaatt  tthhee  llaawwss  ooff  nnaattuurree
eevveenn  eexxiisstt??  WWhheerree  ddiidd  tthheeyy  ccoommee  ffrroomm??
WWhheenn  ddiidd  tthheeyy  ccoommee  iinnttoo  eexxiisstteennccee??
TThhee  eevvoolluuttiioonniisstt,,  bbeeccaauussee  hhee  ddeenniieess
tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  tthhee  CCrreeaattoorr,,  iiss  ffoorrcceedd  ttoo
aassccrriibbee  aann  iinnhheerreenntt  ddeeiittyy  ttoo  nnaattuurree  iinn

oorrddeerr  ttoo  aaccccoouunntt  ffoorr  iittss  uunniiffoorrmmiittyy..
NNaattuurree  aanndd  iittss  llaawwss  aarree  ggiivveenn  ddiivviinnee
ssttaattuuss,,  aanndd  aassccrriibbeedd  tthhee  aattttrriibbuutteess  ooff
GGoodd..  TThhee  eevvoolluuttiioonniisstt  ccrreeaatteess  aa  nneeww
rreeaalliittyy  iinn  hhiiss  vvaaiinn  rreeaassoonniinngg,,  aaddooppttiinngg  aa
wwoorrllddvviieeww  tthhaatt  wwoorrsshhiippss  aanndd  sseerrvveess
ccrreeaattiioonn  rraatthheerr  tthhaann  tthhee  CCrreeaattoorr  ((RRoomm..
11::2255))..  MMaakkee  nnoo  mmiissttaakkee  aabboouutt  iitt;;;  eevvoolluu--
ttiioonn  iiss  aa  ppaanntthheeiissttiicc  pphhiilloossoopphhyy  iinn  wwhhiicchh
nnaattuurree  aanndd  ggoodd  aarree  oonnee..  IItt  eexxcchhaannggeess
tthhee  ttrruutthh  ooff  GGoodd  tthhee  CCrreeaattoorr  ffoorr  aa  lliiee..
GGoodd  iiss  nnoott  tthhee  CCrreeaattoorr;;;  hhee  iiss  nnaattuurree
iittsseellff..

TToo  tthhee  eevvoolluuttiioonniisstt,,  tthhee  uunniivveerrssee  iiss
pprreessuuppppoosseedd  ttoo  bbee  aa  cclloosseedd  ssyysstteemm,,
ii..ee..,,  iitt  iiss  aann  iinnddeeppeennddeenntt  aanndd  sseellff--ccoonn--
ttaaiinneedd  bbeeiinngg  ((lliikkee  GGoodd))  hhaavviinngg  iittss  oowwnn
ppoowweerrss  aanndd  llaawwss..  IIttss  aabbssoolluuttee  iinnddee--
ppeennddeennccee  aanndd  sseellff--ccoonnttaaiinnmmeenntt  aarree
ddiivviinnee  aattttrriibbuutteess  hheelldd  ttoo  bbyy  ffaaiitthh..  BBeeiinngg
sseellff--ccoonnttaaiinneedd,,  tthhee  uunniivveerrssee  ffuunnccttiioonnss
aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  llaawwss  iinnttrriinnssiicc  wwiitthhiinn
iittsseellff..  TThheessee  llaawwss  aarree  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  tthhee
llaawwss  ooff  nnaattuurree..  TThhee  eevvoolluuttiioonniisstt
bbeelliieevveess  tthhaatt  nnaattuurraall  llaaww  iiss  aabbssoolluuttee,,
aanndd  aassccrriibbeess  ttoo  iitt  tthhee  ddiivviinnee  aattttrriibbuutteess
ooff  ((11))  ssoovveerreeiiggnnttyy,,  ((22))  iimmmmuuttaabbiilliittyy,,  ((33))
eetteerrnnaalliittyy  aanndd  ((44))  sseellff--ddeetteerrmmiinnaattiioonn..
TThheeyy  aarree  pprreessuuppppoossiittiioonnss  hheelldd  ttoo  bbyy
ffaaiitthh..

11..  NNaattuurraalliissmm  pprreessuuppppoosseess  tthhaatt
nnaattuurree  iiss  ggoovveerrnneedd  eennttiirreellyy  bbyy  nnaattuurraall
llaaww..  TThhee  llaawwss  ooff  nnaattuurree  aarree  ssoovveerreeiiggnn;;;
tthheeyy  ccaannnnoott  bbee  bbrrookkeenn  aanndd  tthheeyy  ccaannnnoott
bbee  vviioollaatteedd..  EEvveerryy  ppaarrtt  ooff  eexxiisstteennccee,,
eevveerryy  aassppeecctt  ooff  tthhee  uunniivveerrssee  iiss  ccoonnssiidd--
eerreedd  ttoo  bbee  oobbeeddiieenntt  ttoo  tthhee  llaawwss  ooff
nnaattuurree..  MMiirraacclleess  ddoo  nnoott  aanndd  ccaannnnoott
ooccccuurr  bbeeccaauussee  tthhee  llaawwss  ooff  nnaattuurree  ccaann--
nnoott  bbee  iinnffrriinnggeedd..  AAnnyytthhiinngg  ssuuppeerrnnaattuurraall
iiss  aann  aabbssuurrddiittyy  bbeeccaauussee  tthhee  ssoovveerreeiiggnnttyy
ooff  nnaattuurraall  llaaww  iiss  aabbssoolluuttee..  HHeennccee,,  tthhee
iinnssppiirraattiioonn  ooff  tthhee  BBiibbllee,,  aanndd  aannyy
aaccccoouunntt  ooff  aa  mmiirraaccllee  tthheerreeiinn,,  iiss  aann
aabbssoolluuttee  ffaallsseehhoooodd..

22..  NNaattuurraalliissmm  aassccrriibbeess  tthhee  ddiivviinnee
aattttrriibbuuttee  ooff  iimmmmuuttaabbiilliittyy ttoo  nnaattuurraall  llaaww..
IIff  tthhee  llaawwss  ooff  nnaattuurree  ccoouulldd  cchhaannggee,,  tthheenn
pphheennoommeennaa  wwoouulldd  bbee  uunnpprreeddiiccttaabbllee
aanndd  tthhee  eenntteerrpprriissee  ooff  sscciieennccee  uunnaattttaaiinn--
aabbllee..  WWiitthhoouutt  aa  rreelliiggiioouuss  ccoommmmiittmmeenntt
ttoo  tthhee  iimmmmuuttaabbiilliittyy  ooff  nnaattuurraall  llaaww,,  tthheerree
ccoouulldd  bbee  nnoo  sscciieennccee..  SSeeccuullaarr  nnaattuurraall--
iissmm  aabbssoolluutteellyy  ddeeppeennddss  uuppoonn  tthhee
iimmmmuuttaabbllee  ggoodd  ooff  nnaattuurraall  llaaww  ttoo  mmaakkee
sseennssee  oouutt  ooff  aannyytthhiinngg..

33..  NNaattuurraalliissmm  aassccrriibbeess  tthhee  ddiivviinnee
aattttrriibbuuttee  ooff  eetteerrnnaalliittyy ttoo  nnaattuurraall  llaaww..
TThhee  llaawwss  ooff  nnaattuurree  hhaadd  nnoo  bbeeggiinnnniinngg..
TThheeyy  wweerree  nnoott  ccrreeaatteedd  bbuutt  eexxiisstteedd  ffrroomm
eetteerrnniittyy..  TThhiiss  iiss  aa  mmeettaapphhyyssiiccaall  rreeaalliittyy
tthheeyy  hhoolldd  ttoo  bbyy  ffaaiitthh..

44..  NNaattuurraalliissmm  aassccrriibbeess  tthhee  ddiivviinnee
aattttrriibbuuttee  ooff  sseell!--ddeetteerrmmiinnaattiioonn ttoo  nnaattuu--
rraall  llaaww..  TToo  tthhee  CChhrriissttiiaann,,  oonnllyy  tthhee  ttrriiuunnee
GGoodd  ooff  SSccrriippttuurree  iiss  sseellff--ddeetteerrmmiinnaanntt;;;
tthhee  uunniivveerrssee  ddeerriivveess  iittss  oorrddeerr  ffrroomm  tthhee
ddeetteerrmmiinnaanntt  ppuurrppoossee  aanndd  wwiillll  ooff  GGoodd..
TToo  tthhee  nnaattuurraalliisstt,,  tthhee  ssoovveerreeiiggnn,,
iimmmmuuttaabbllee,,  eetteerrnnaall,,  sseellff--ddeetteerrmmiinniissttiicc
ggoodd  ooff  nnaattuurraall  llaaww  iiss  tthhee  ccaauussee  ooff  tthhee
iinnttrriiccaattee  oorrddeerr  aanndd  ddeessiiggnn  ooff  nnaattuurree..
EEvvoolluuttiioonniissttss  mmaakkee  nnaattuurree  ttoo  bbee  ssoommee
kkiinndd  ooff  ppeerrssoonn..  TThheeyy  ppeerrssoonniiffyy  tthhee
ddeetteerrmmiinniissmm  ooff  nnaattuurraall  llaaww  wwiitthh  tthhee
tteerrmm  ““mmootthheerr--nnaattuurree,,””  wwhhoo  iiss  aann  iinntteellllii--
ggeenntt  ppeerrssoonn  mmaakkiinngg  cchhooiicceess,,  lliikkiinngg  tthhiiss
oorr  tthhaatt,,  ggeettttiinngg  mmaadd,,  eettcc..  TThheeyy  ssppeeaakk  ooff
nnaattuurree  aass  aa  ccoommppoosseerr,,  aa  ppooeett,,  oorr  aa  ppllaayy--
wwrriigghhtt..  IInn  eevvoolluuttiioonn,,  tthhee  vveerryy  tteerrmm  ““nnaatt--
uurraall  sseelleeccttiioonn””  aassssuummeess  aa  ppeerrssoonnaalliittyy
tthhaatt  sseelleeccttss..  EEvvoolluuttiioonn  ddooeessnn’’tt  ggeett  rriidd  ooff
tteelleeoollooggiiccaall  aanndd  iinntteelllliiggeenntt  ddeessiiggnn,,  bbuutt
ssiimmppllyy  rree--iinnttrroodduucceess  iitt  iinn  aa  mmeettaapphhoorrii--
ccaall  wwaayy..  NNaattuurree  iiss  tthhee  ddeessiiggnneerr  rraatthheerr
tthhaann  GGoodd..  TThhuuss  bbyy  ppeerrssoonniiffyyiinngg  nnaattuurree
tthheeyy  ccaann  iimmppoossee  ddeetteerrmmiinniissttiicc  qquuaalliittiieess
ttoo  nnaattuurraall  llaaww..

IItt  iiss  aa  ddeecceeiittffuull  aatttteemmpptt  ttoo  ccoovveerr  uupp
tthhee  iinnccoonnggrruuiittiieess  ooff  tthheeiirr  tthheeoorryy..  BBlliinndd
ffoorrcceess  ooff  nnaattuurree  ddoo  nnoott  sseelleecctt  aannyytthhiinngg..
AAccccoorrddiinngg  ttoo  nnaattuurraalliissmm,,  tthhee  uunniivveerrssee
ffuunnccttiioonnss  oonnllyy  bbyy  ccaauussee  aanndd  eeffffeecctt  iinn
ssuubboorrddiinnaattiioonn  ttoo  tthhee  llaawwss  ooff  nnaattuurree..  IIff
tthhee  oonnllyy  pprroocceesssseess  aanndd  mmeecchhaanniissmmss
tthhaatt  eexxiisstt  aarree  nnaattuurraall  llaawwss,,  tthheenn  tthhee
ddeetteerrmmiinniissttiicc  wwoorrllddvviieeww  ooff  tthhee  eevvoolluu--
ttiioonniisstt  iiss  oonnee  iinn  wwhhiicchh  tthhee  uunniivveerrssee  iiss  nnoo
mmoorree  tthhaann  aa  cchhaaiinn  ooff  eevveennttss  ffoolllloowwiinngg
oonnee  aafftteerr  aannootthheerr  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  llaaww
ooff  ccaauussee  aanndd  eeffffeecctt..77 EEvveerryytthhiinngg  iiss  aa
bbrruuttee  ffaacctt,,  aa  pprroodduucctt  ooff  cchhaannccee  aanndd  nnoott
ddeessiiggnn..  BBuutt  tthhiiss  ccoonnttrraaddiiccttss  tthheeiirr  pprree--
ssuuppppoossiittiioonn  ooff  tthhee  sseellff  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff
nnaattuurraall  llaaww  wwhhiicchh  iiss  wwhhoollllyy  iinnddeetteerrmmii--
nnaattee;;;  iitt  iiss  iimmppeerrssoonnaall,,  nnoonn--iinntteelllliiggeenntt
aanndd  nnoonn--tteelleeoollooggiiccaall..  TToo  aassssiiggnn  ppeerrssoonn--
aall  aattttrriibbuutteess  ttoo  nnaattuurree  iiss  ttoo  vviioollaattee  tthheeiirr
oowwnn  wwoorrllddvviieeww..

FFuurrtthheerr,,  tthhee  ggrreeaatt  ccoonnttrraaddiiccttiioonn  ooff
eevvoolluuttiioonn  iiss  tthheeiirr  ddooccttrriinnee  ooff  cchhaannccee,,
wwhhiicchh  iiss  oonnee  ooff  tthhee  mmaaiinn  ppiillllaarrss  ooff  tthhiiss
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pphhiilloossoopphhyy..  TThheeyy  ssaayy  tthhee  uunniivveerrssee  iiss  aa
uunniivveerrssee  ooff  cchhaannccee..  EEvveerryytthhiinngg  eevvoollvveedd
aanndd  ccaammee  iinnttoo  bbeeiinngg  bbyy  rraannddoommnneessss..
BBuutt  rraannddoommnneessss  iiss  tthhee  vveerryy  aannttiitthheessiiss
ooff  oorrddeerr..  AAnndd  tthhee  pprreeeemmiinneenntt  pprreessuuppppoo--
ssiittiioonn  ooff  nnaattuurraalliissmm  iiss  tthhee  oorrddeerr  ooff  tthhee
uunniivveerrssee,,  iittss  uunniiffoorrmmiittyy  aanndd  nnaattuurraall  llaaww..
TThhiiss  iiss  wwhhaatt  ddeeffiinneess  tthhee  sseellff--ccoonnttaaiinneedd
ssyysstteemm  tthheeyy  ccaallll  tthhee  uunniivveerrssee..  HHeennccee
cchhaannccee  ccaann  oonnllyy  ooppeerraattee  wwiitthhiinn  tthhee  ccoonn--
ffiinneess  ooff  aabbssoolluuttee  oorrddeerr;;;  cchhaannccee  iiss  bbuuiilltt
uuppoonn  iirrrreeffuuttaabbllee  oorrddeerr..  AAnn  oorrddeerreedd
cchhaannccee  iiss  nnoo  cchhaannccee  aatt  aallll..  IItt  iiss  aann  ooxxyy--
mmoorroonn  aanndd  aann  iirrrraattiioonnaall  aabbssuurrddiittyy!!

SSuummmmaarryy

CCrreeaattiioonn  iiss  bbeeyyoonndd  hhuummaann  ccoommpprree--
hheennssiioonn..  WWee  uunnddeerrssttaanndd  iitt  bbyy  tthhee
rreevveeaalleedd  WWoorrdd  ooff  GGoodd..  HHeebb..  1111::33
aasssseerrttss  tthhaatt  tthhee  uunniivveerrssee  wwaass  ccrreeaatteedd
iinn  ppeerrffeecctt  oorrddeerr..  IItt  iiss  aann  aabbssoolluuttee  rreeaalliittyy
tthhaatt  tthhee  bbeelliieevveerr  uunnddeerrssttaannddss  bbyy  ffaaiitthh..
HHoowweevveerr,,  uunnrreeggeenneerraattee  mmaann  ssuupppprreessss--
eess  tthhiiss  rreeaalliittyy,,  aanndd  aassccrriibbeess  ddiivviinnee
aattttrriibbuutteess  ttoo  nnaattuurree  iinn  oorrddeerr  ttoo  aaccccoouunntt
ffoorr  iittss  uunniiffoorrmmiittyy..  IInn  ppaarrttiiccuullaarr,,  tthhee  eevvoo--
lluuttiioonniisstt  ttrriieess  ttoo  aaccccoouunntt  ffoorr  tthhee  oorrddeerr  ooff
tthhee  uunniivveerrssee  tthhrroouugghh  nnaattuurraall  llaaww,,
aassccrriibbiinngg  ttoo  iitt  tthhee  ddiivviinnee  aattttrriibbuutteess  ooff
((11))  ssoovveerreeiiggnnttyy,,  ((22))  iimmmmuuttaabbiilliittyy,,  ((33))
eetteerrnnaalliittyy,,  aanndd  ((44))  sseellff--ddeetteerrmmiinnaattiioonn..  IItt
bbeettrraayyss  aa  ppaanntthheeiissttiicc  bbeelliieeff  ssyysstteemm
wwiitthh  iittss  oowwnn  sseett  ooff  rreelliiggiioouuss  pprreessuuppppoossii--
ttiioonnss..

IInn  oouurr  nneexxtt  aarrttiiccllee  wwee  wwiillll  ccoonnttiinnuuee
wwiitthh  ““wwhhaatt  wwee  uunnddeerrssttaanndd””  bbyy  ffaaiitthh,,
ccoonnssiiddeerriinngg  tthhee  ccaauussee aanndd  tthhee  mmaatteerriiaall
ooff  tthhee  uunniivveerrssee..

!
11 NNeellssoonn,,  PP..  SS..,,  PPIIRRSSppeeccttiivvee,,  33::22,,  pp..  11..
22 TT!NNTT  11::119977..  WWhheenn  uusseedd  iinn  tthhee  ssiinngguullaarr,,
aaaiiivvvwww,,,nnn ccaann  rreeffeerr  ttoo  aa  lloonngg  ppeerriioodd  ooff  ttiimmee..  IInn
tthhee  pplluurraall  tttooouuu...jjj  	 aaaiiivvvwww///nnnaaajjj ccaann  mmeeaann  eetteerrnniittyy
aass  iinn  MMtt..  66::1133;;;  LLkk..  11::3333;;;  RReevv..  11::2255;;;  99::55;;;
1111::3366;;;  22CCoorr..  1111::3311;;;  HHeebb..  1133::88..  TThhee  ccoonn--
tteexxtt  mmuusstt  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  mmeeaanniinngg..  ..

33 BB!AAGG,,  pp..  3333..
44 TThhee  EEnngglliisshh  wwoorrdd  ““uunniivveerrssee””  ddeerriivveess  ffrroomm
tthhee  LLaattiinn  uunniivveerrssuumm,,  wwhhiicchh  mmeeaannss  ““ccoomm--
bbiinneedd  iinnttoo  oonnee..””  IItt  eexxpprreesssseess  aa  ccoonnggrruueenntt
wwhhoollee..

55 BByy  tthhee  uussee  ooff  tthhee  tteerrmmss  ““eevvoolluuttiioonniisstt””  aanndd
““eevvoolluuttiioonn””  iiss  mmeeaanntt  aatthheeiissttiicc  eevvoolluuttiioonn,,
wwhhiicchh  iiss  tthhee  pprriimmaarryy  sseennssee  ooff  tthhee  wwoorrdd
uusseedd  iinn  mmooddeerrnn  ddaayy  sscciieennccee..  TThheeiissttiicc  eevvoo--
lluuttiioonn  iiss  nnoott  aaddddrreesssseedd  iinn  tthhiiss  aarrttiiccllee..

66 NNaattuurraalliissmm iiss  aa  mmeettaapphhyyssiiccaall  pphhiilloossoopphhyy
tthhaatt  pprreessuuppppoosseess  tthhee  uunniivveerrssee  ttoo  bbee  aa
cclloosseedd  ssyysstteemm,,  aanndd  tthhaatt  oonnllyy  nnaattuurraall  llaawwss

aanndd  ffoorrcceess  ooppeerraattee  iinn  tthhee  uunniivveerrssee..  AAllll  pphhee--
nnoommeennaa  ccaann  oonnllyy  bbee  eexxppllaaiinneedd  mmeecchhaanniiss--
ttiiccaallllyy  iinn  tteerrmmss  ooff  nnaattuurraall  ccaauusseess  aanndd  llaawwss..
EEvvoolluuttiioonn iiss  aa  ffoorrmm  ooff  nnaattuurraalliissmm  tthhaatt  cceenn--
tteerrss  oonn  tthhee  oorriiggiinn  ooff  ssppeecciieess..

77 WWiikkiippeeddiiaa,,  CCaauussaalliittyy..

EExxeeggeettiiccaall  NNootteess
BByy  WW..  RR..  !oowwnniinngg

““TThhee  SSiinnnneerr’’ss  PPrraayyeerr””

LLuukkee  !88::!33 AAnndd  tthhee  ppuubblliiccaann,,  ssttaannddiinngg  aaffaarr
ooffff,,  wwoouulldd  nnoott  lliifftt  uupp  ssoo  mmuucchh  aass  hhiiss  eeyyeess
uunnttoo  hheeaavveenn,,  bbuutt  ssmmoottee  uuppoonn  hhiiss  bbrreeaasstt,,
ssaayyiinngg,,  GGoodd  bbee  mmeerrcciiffuull  ttoo  mmee  aa  ssiinnnneerr..

TThheerree  aarree  tthhrreeee  tteexxttuuaall  iissssuueess  iinn  tthhiiss
vveerrssee  uuppoonn  wwhhiicchh  tthhee  eennttiirree  PPaarraabbllee  ooff
tthhee  PPhhaarriisseeee  aanndd  PPuubblliiccaann  hhaanngg,,  aanndd
yyeett  tthheeyy  aarree  eeiitthheerr  oommiitttteedd  oorr  vvaagguueellyy
rreennddeerreedd  iinn  oouurr  EEnngglliisshh  BBiibbllee..  TThhee  ffiirrsstt
iiss  tthhee  ddeeffiinniittee  aarrttiiccllee  bbeeffoorree  ““ssiinnnneerr””
[[tttwww///|||  	 aaa```mmmaaarrrtttwwwlllwww///|||]]..  TThhee  PPuubblliiccaann  ddiidd  nnoott
mmeerreellyy  sseeee  hhiimmsseellff  bbeeffoorree  GGoodd  aass  ““aa
ssiinnnneerr,,””  bbuutt  eemmpphhaattiiccaallllyy  ““tthhee ssiinnnneerr..””
HHee  ssaaww  hhiimmsseellff  aass  tthhee  vveerryy  eeppiittoommee  ——
tthhee  eemmbbooddiimmeenntt  ——  ooff  ssiinnffuullnneessss  bbeeffoorree
GGoodd!!  IItt  iiss  tthhiiss  aarrttiiccuullaarr  oorr  aarrtthhrroouuss  uussee
wwhhiicchh  ssttaannddss  iinn  ssuucchh  ssttaarrkk  ccoonnttrraasstt  ttoo
aallll  ooff  tthhee  sseellff––rriigghhtteeoouussnneessss  aanndd
sseellff––ddeecceeppttiioonn  ooff  tthhee  PPhhaarriisseeee..

TThhee  sseeccoonndd  iiss  tthhee  uussee  ooff  tthhee  iimmppeerr--
ffeecctt  tteennssee  ffoorr  ““ssmmoottee””  wwhhiicchh  iiss  ffoolllloowweedd
bbyy  tthhee  pprreesseenntt  ppaarrttiicciippllee  ““ssaayyiinngg,,””
ssttrroonnggllyy  eemmpphhaassiizziinngg  aa  rreeppeettiittiivvee  aaccttiioonn
[[eee;;;tttuuupppttteeennn  	 tttooo...  	 sssttthhh///qqqooojjj  	 aaauuuvvvtttooouuu///  	 llleee,,,gggwwwnnn]]..  HHee  eevvii--
ddeennttllyy  rreeppeeaatteeddllyy  ssmmoottee  hhiiss  bbrreeaasstt,,
ccoonnssttaannttllyy  ccrryyiinngg  oouutt  ttoo  GGoodd  uunnttiill  hhee
hhaadd  ppeeaaccee..  WWhhaatt  aa  vviivviidd  ccoommmmeennttaarryy
oonn  ““TThhee  SSiinnnneerr’’ss  PPrraayyeerr””!!

TThhee  tthhiirrdd  iissssuuee  aarree  tthhee  wwoorrddss  ““OO  GGoodd,,
bbee  mmeerrcciiffuull  ttoo  mmee””  [[ooo```  	 qqqeeeooo,,,jjj(((  	 iii```lllaaa,,,sssqqqhhhtttiii,,,
mmmoooiii]]..  TThhee  wwoorrddss  ““bbee  mmeerrcciiffuull””  rreeffeerr  ttoo
bbeeiinngg  pprrooppiittiiaatteedd  oorr  aappppeeaasseedd..  BBeeffoorree
tthhee  ttwwoo  mmeenn  hhaadd  eenntteerreedd  tthhee  CCoouurrtt  ooff
IIssrraaeell  iinn  HHeerroodd’’ss  TTeemmppllee,,  tthheeyy  hhaadd  eeaacchh
ggiivveenn  aa  bblloooodd  ssaaccrriiffiiccee  ttoo  tthhee  pprriieesstt,,
aanndd  bbyy  ffaaiitthh  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  oonnee  aanndd
mmeerree  pprreessuummppttiioonn  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhee
ootthheerr,,  aapppprrooaacchheedd  GGoodd  iinn  pprraayyeerr  aass  tthhee
pprriieesstt,,  uunnsseeeenn  bbyy  tthheemm  iinn  tthhee  CCoouurrtt  ooff
tthhee  PPrriieessttss,,  ooffffeerreedd  tthhee  bblloooodd..  TThhee

PPuubblliiccaann  bbyy  ffaaiitthh  pplleeaaddeedd  bblloooodd  aattoonnee--
mmeenntt  ffoorr  rreeccoonncciilliiaattiioonn  ttoo  aa  rriigghhtteeoouuss,,
jjuusstt  aanndd  hhoollyy  GGoodd..  OOuurr  LLoorrdd  ddeeccllaarreedd
tthhaatt  tthhiiss  mmaann  wweenntt  ddoowwnn  ttoo  hhiiss  hhoouussee
jjuussttiiffiieedd..

““TThhee  SSiinnnneerr’’ss  PPrraayyeerr””  iiss  ssoommeetthhiinngg  ttoo
ccoonnssiiddeerr..  IItt  mmuusstt  bbee  ssppoonnttaanneeoouuss,,  nnoott
ssoommeetthhiinngg  rreehheeaarrsseedd  oorr  ssttaatteedd  iinn  aa
mmeecchhaanniiccaall  wwaayy..  IItt  mmaayy  bbee  rreeppeeaatteedd  iinn
ssoouull––aaggoonnyy  ffiilllleedd  wwiitthh  aann  aawwffuull  ccoonn--
sscciioouussnneessss  ooff  oovveerrppoowweerriinngg  ssiinn  uunnttiill
ppeeaaccee  iiss  ssppookkeenn  ttoo  tthhee  hheeaarrtt  aanndd  ssoouull..
WWhhoo  ssaaiidd  tthhaatt  ““TThhee  SSiinnnneerr’’ss  PPrraayyeerr””  iiss  aa
oonnee––ttiimmee  ssttaatteemmeenntt??  IItt  iiss  aa  ccrryy  ooff  ffaaiitthh
wwhhiicchh  hhaass  iittss  ffoouunnddaattiioonn  iinn  tthhee  aattoonniinngg
bblloooodd  aanndd  ccuullmmiinnaatteess  iinn  ffiinnddiinngg  ppeeaaccee
wwiitthh  GGoodd..

!
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