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AA  TTeexxttuuaall  aanndd  HHiissttoorriiccaall  SSttuuddyy  ooff  tthhee  LLaarrggeesstt  
RReelliiggiioonn  ooff  tthhee  WWoorrlldd  

  
  
  

AANN  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN    
OOFF    

CCHHRRIISSTTIIAANNIITTYY    
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AA  DDOOCCTTRRIINNAALL  SSTTUUDDYY  
  
wwiitthh  

  

HHeebbrreeww,,  GGrreeeekk  aanndd  AArraabbiicc  TTeexxttuuaall  RReeffeerreenncceess  
  
  

RReesseeaarrcchheedd  &&  WWrriitttteenn  bbyy::  

SSYYEEDD  MMUUHHAAMMMMAADD  WWAAQQAASS  
  
  

AA  BBAABB--UULL--IILLMM  RREESSEEAARRCCHH  FFOOUUNNDDAATTIIOONN  BBOOOOKK  
  

LLoonnddoonn  FFuullttoonn  BBaarrcceelloonnaa  HHeerrffoorrdd  PPrriizzrreenn  LLaahhoorree  
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DDEEDDIICCAATTEEDD  
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““MMyy  LLaattee  GGrraannddffaatthheerr,,    
  

SSYYEEDD  MMUUHHAAMMMMAADD  KKAAMMAALL  AALLII  SSHHAAHH  
  

WWhhoossee  SSaaiinnttllyy  LLiiffee  WWaass  aann  AAbbssoolluuttee  
BBlleessssiinngg  ffoorr  MMyy  FFaammiillyy..””  
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MMAAYY  GGOODD  AALLMMIIGGHHTTYY  BBLLEESSSS  HHIISS  SSOOUULL..  AAMMEENN!!  
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AACCKKNNOOWWLLEEDDGGEEMMEENNTT  

  
  

II  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  eexxpprreessss  mmyy  ddeeeepp  sseennssee  ooff  ggrraattiittuuddee  wwhhiicchh  II  
oowwee  ttoo  PPrrooff..  ZZaahheeeerr  AAhhmmaadd  HHaannjjrraa,,  SSaahhiibbzzaaddaa  AAbbdduull  
RRaasshheeeedd,,  FFaaiissaall  WWaaqqaarr,,  PPiirr  SSyyeedd  JJuunnaaiidd  AAffzzaaaall,,  HHaaffiizz  
AAmmjjaadd  AAllii,,  WWaasseeeemm  AArriiff,,  TTaassaawwaarr  HHuussssaaiinn  GGoonnddaall,,  
KKaalleeeemm  AArriiff  aanndd  aallll  ooff  tthhoossee,,  wwhhoo  pprroovveedd  aa  rreeaall  ssuuppppoorrtt  aatt  
mmyy  bbaacckk  dduurriinngg  ccaarrrryyiinngg  oouutt  tthhiiss  mmoonnuummeennttaall  rreesseeaarrcchh..  
  
SSppeecciiaall  tthhaannkkss  sshhoouulldd  aallssoo  bbee  ppaaiidd  ttoo  SSaammaanndd  IIqqbbaall  
GGoonnddaall  ffoorr  hhiiss  eevveerr--aavvaaiillaabbllee  aassssiissttaannccee..  HHaadd  SSaammaanndd  nnoott  
bbeeeenn  aann  aassssiissttaanntt  ooff  mmiinnee  iinn  ffiinnddiinngg  tthhee  rreeqquuiirreedd  bbooookkss,,  
llooccaattiinngg  aapppprroopprriiaattee  rreeffeerreenncceess,,  aanndd  tthhee  ssuuppppllyy  ooff  tthhee  ootthheerr  
rreelleevvaanntt  mmaatteerriiaallss,,  II  wwoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  ssttiillll  ffaarr  ffrroomm  
ccoommpplleettiinngg  tthhiiss  bbooookk..  SSiimmiillaarrllyy,,  SSaahhiibbzzaaddaa  AAbbdduull  RRaasshheeeedd  
ttooookk  aa  ppeerrssoonnaall  iinntteerreesstt  iinn  tthhee  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhiiss  bbooookk,,  wwhhiicchh  
II  ccaannnnoott  rreeppaayy  bbyy  aannyy  mmeeaannss..    
  
LLaassttllyy,,  II  wwiillll  ssaayy  tthhaannkkss  ttoo  aallll  ooff  tthhoossee  lliibbrraarriiaannss,,  wwhhoo  ttooookk  
ppeerrssoonnaall  iinntteerreesstt  iinn  mmyy  pprroojjeecctt  aanndd  llaabboorreedd  ttoo  pprroovviiddee  mmee  
wwiitthh  tthhee  mmoosstt  ddeessiirreedd  bbooookkss..  
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PPRREEFFAACCEE  
  
SSiinnccee  tthhee  wwoorrlldd  ppooppuullaattiioonn  iiss  pprriimmaarriillyy  ddiivviiddeedd  iinn  ttwwoo  
ccllaasssseess;;  ((aa))  tthhoossee  wwhhoo  bbeelliieevvee  iinn  GGoodd  aanndd  eenntteerrttaaiinn  tthhee  iiddeeaa  ooff  
tthhee  ddeeiittyy,,  aanndd  ((bb))  wwhhoo  ccoommpplleetteellyy  ddeennyy  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  
ddeeiittyy..  WWee  ccaann,,  tthheerreeffoorree,,  ssppeecciiffyy  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  bbooookk  iinn  
uunneeqquuiivvooccaall  tteerrmmss  iinn  tthhee  lliigghhtt  ooff  tthhiiss  cclleeaarr--ccuutt  ddiissttiinnccttiioonn..  
TThheeiissttss,,  aass  tthhee  bbeelliieevveerrss  ooff  GGoodd  ((oorr  eevveenn  mmaannyy  ggooddss))  aarree  
ccaalllleedd,,  aarree  tthhee  pprriimmaarryy  aaddddrreesssseeee  ooff  tthhee  bbooookk,,  wwhheerreeaass  
aatthheeiissttss  aarree  kkeepptt  aatt  bbaayy  iinn  tthhee  tteexxttuuaall  ffllooww  ooff  tthhee  bbooookk  oowwiinngg  
ttoo  tthheeiirr  eennttiirreellyy  ddiiffffeerreenntt  ddiisscciipplliinnee  ooff  uunnddeerrssttaannddiinngg  aanndd  
ggrroouunnddss  ffoorr  ddeennyyiinngg  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  mmeettaapphhyyssiiccss..  TThhee  bbooookk  
tteennddss  ttoo  ssaayy,,  ffrroomm  bbeeggiinnnniinngg  ttiillll  eenndd,,  iinn  aa  pprreeccoonncceeiivveedd  wwaayy,,  
aass  wwee  hhaavvee  aallrreeaaddyy  aassssuummeedd,,  tthhaatt  tthhee  uunniivveerrssee  iiss  GGoodd--
cceennttrriicc——tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  tthhee  uullttiimmaattee  bbeeiinngg  iinn  wwhhaatteevveerr  ffoorrmm  
oorr  mmoodduullee..  MMoonnootthheeiissttss,,  dduuaalliissttss,,  ttrriitthheeiissttss,,  ppoollyytthheeiissttss,,  
ggnnoossttiiccss  eettcc..  aarree  aammoonngg  ssuucchh  ccllaasssseess  tthhaatt,,  aalltthhoouugghh  ddiissssiimmiillaarr  
ttoo  oonnee  aannootthheerr,,  bbeelliieevvee  iinn  mmeettaapphhyyssiiccss  aanndd  tthhee  tthheeiissttiicc  
ccrreeaattiioonn  ooff  tthhee  uunniivveerrssee;;  hheennccee,,  wwee  ccaann  aasssseemmbbllee  tthheemm  iinn  oonnee  
ccoolllleeccttiivvee  ccllaassss  ooff  tthhee  ““tthheeiissttss””..  IInn  aaddddiittiioonn,,  bbeeccoommiinngg  mmoorree  
ssppeecciiffiicc  aabboouutt  tthhee  eenndd--ggooaall  ooff  tthhiiss  bbooookk,,  iitt  iiss  oouurr  mmaaiinn  ffooccuuss  
ttoo  eevvaalluuaattee  tthhee  ttwwoo  llaarrggeesstt  ffaaiitthhss  ooff  tthhee  wwoorrlldd  tthhaatt,,  
uunnffoorrttuunnaatteellyy,,  rreemmaaiinn  oofftteenn  aatt  ssttaakkee  aaggaaiinnsstt  eeaacchh  ootthheerr..  
LLaarrggeesstt  ppaarrtt  ooff  tthhee  wwoorrlldd  ppooppuullaattiioonn  aaddhheerreess  ttoo  CChhrriissttiiaanniittyy  
aanndd  IIssllaamm,,  wwhhiicchh  hhaavvee  aallwwaayyss  bbeeeenn  ccoommppeettiinngg  iinn  ddiiffffeerreenntt  
ppaarrttss  ooff  wwoorrlldd  ffoorr  pprroosseellyytteess..  IInn  ffaacctt,,  tthhee  rreellaattiioonn  ooff  
CChhrriissttiiaanniittyy  aanndd  IIssllaamm  iiss  aa  hhoott  iissssuuee  ooff  ttooddaayy''ss  iinntteerrnnaattiioonnaall  
ppoolliittiiccss  aanndd  rreelliiggiioouuss  aaffffaaiirrss..  IItt  sseeeemmss,,  tthheerreeffoorree,,  hhiigghhllyy  
aapppprroopprriiaattee  ttoo  rreessttuuddyy  aanndd  rreevviieeww  bbootthh  ooff  tthhee  rreelliiggiioonnss  iinn  lliinnee  
wwiitthh  tthhee  pprreesseenntt--ddaayy  nneeeeddss  aanndd  ddeemmaannddss..      
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TThhiiss  bbooookk  iiss  pprriinncciippaallllyy  aa  ccoommppaarraattiivvee  sscchhoollaarrsshhiipp  oonn  tthhee  ttwwoo  
mmaaiinn  rreelliiggiioonnss  ooff  tthhee  wwoorrlldd,,  nnaammeellyy,,  IIssllaamm  aanndd  CChhrriissttiiaanniittyy..  IItt  
wwiillll,,  hhoowweevveerr,,  aallssoo  sseerrvvee  aass  aann  IIssllaammiicc  aanndd  CChhrriissttiiaann  
aappoollooggeettiicc  ttrreeaattiissee  oonn  cceerrttaaiinn  ooccccaassiioonnss..  TThhee  ttiittllee  ooff  tthhee  bbooookk  
ssiiggnniiffiieess  tthhee  eemmpphhaassiiss  ppuutt  oonn  tthhee  eexxpplloorraattiioonn  ooff  ssuucchh  ffaaccttss  
tthhaatt  iinn  mmoosstt  ccaasseess  eessccaappee  tthhee  eeyyeess  ooff  bbootthh  MMuusslliimmss  aanndd  
CChhrriissttiiaannss..  TThhiiss  bbooookk  iiss  nnoott  mmeeaanntt  eexxcclluussiivveellyy  ffoorr  ggeenneerraall  
rreeaaddeerrss  ooff  bbootthh  MMuusslliimm  aanndd  CChhrriissttiiaann  bbaacckkggrroouunndd;;  iinnsstteeaadd,,  iitt  
pprreessuuppppoosseess  ttoo  mmeeeett  tthhee  ccoovveetteedd  iinntteelllleeccttuuaall  tthhiirrsstt  ooff  
sscchhoollaassttiicc  ccllaassss  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  eeiitthheerr  CChhrriissttiiaanniittyy  oorr  IIssllaamm..  IInn  aa  
ttrraaddiittiioonnaall  MMuusslliimm  sseennssee,,  tthhee  lleevveell  ooff  rreesseeaarrcchh  iinn  tthhiiss  bbooookk  iiss  
hhoonneessttllyy  eennddeeaavvoorreedd  ttoo  kkeeeepp  hhiigghh  bbyy  tthhee  iinntteennssiivvee  aass  wweellll  aass  
eexxtteennssiivvee  rreesseeaarrcchh  II  hhaavvee  hhaadd  oonn  tthhiiss  ssuubbssttaannttiiaall  ssuubbjjeecctt  
dduurriinngg  tthhee  ccoouurrssee  ooff  iittss  wwrriittiinngg..  RReeaaddeerrss  wwiillll  ddiissccoovveerr  aann  
eennttiirreellyy  nneeww  aapppprrooaacchh  ttoo  tthhee  ssuubbssttaannccee  ooff  iinntteerrffaaiitthh  ssttuuddyy,,  
eessppeecciiaallllyy  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  tthhee  tteexxttuuaall  aannaallyysseess  ooff  IIssllaamm  aanndd  
CChhrriissttiiaanniittyy,,  wwhhiicchh  wwiillll,,  aatt  ttiimmeess,,  aappppeeaarr  aa  rreeccoonncciilliiaattiioonn  oorr  
hhaarrmmoonniizzaattiioonn  iinn  tthhee  pprreesseenntt  wwoorrkk..  BBootthh  ooff  tthhee  rreelliiggiioonnss,,  
hhoowweevveerr,,  hhaavvee  nnuummeerroouuss  hhaarrmmoonniioouuss  bbiittss  ooff  ffaaiitthh  oonn  tthhee  
aaccccoouunntt  ooff,,  pprreessuummaabbllyy,,  iiddeennttiiccaall  SSeemmiittiicc  oorriiggiinn,,  ii..ee..  DDiivviinniittyy..  
JJuuddaaiissmm  aallssoo  ssttaannddss  ssiiddee  bbyy  ssiiddee  tthheessee  ttwwoo  rreelliiggiioonnss  iinn  tthhee  
ffaammiilliiaarr  ccllaaiimm  ooff  ddiivviinnee  oorriiggiinn..  TThheessee  tthhrreeee  SSeemmiittiicc  rreelliiggiioonnss  
tthheerreebbyy  ccoonnssttiittuuttee  aa  SSeemmiittiicc  HHeerriittaaggee  wwhhoossee  ttrraaddiittiioonnss  ccoonnccuurr  
iinn  aallll  tthhrreeee  rreelliiggiioonnss  wwee  kknnooww  aass  ““SSeemmiittiicc  RReelliiggiioonnss””  iinn  tthhee  
mmooddeerrnn  wwoorrlldd..  II  hhaavvee,,  iinn  tthhiiss  bbooookk,,  hhoowweevveerr,,  nnoo  zzeeaalloouuss  
ccoonncceerrnn  ffoorr  JJuuddaaiissmm  eexxcceepptt  ffoorr  tthhoossee  iinnssttaanncceess  wwhheenn  
CChhrriissttiiaanniittyy  iiss  eexxppllaaiinneedd  aaggaaiinnsstt  iittss  JJeewwiisshh  bbaacckkggrroouunndd..  
JJuuddaaiissmm  iiss,,  nneevveerrtthheelleessss,,  tthhee  oorriiggiinnaall  gguuaarrddiiaann  ooff  tthhee  iinnhheerriitteedd  
CChhrriissttiiaann  hheerriittaaggee  ooff  ssaaccrreedd  bbiibblliiccaall  wwrriittiinnggss  ((HHaaggiiooggrraapphhaa))  
aanndd  eexxttrraa--bbiibblliiccaall  HHeebbrreeww  ttrraaddiittiioonnss..  HHeennccee,,  tteecchhnniiccaallllyy  
ssppeeaakkiinngg,,  wwee  ccaannnnoott  sspplliitt  tthhee  ccooaalleesscceedd  ssccrriippttuurraall  tthheeoollooggyy  
aanndd  hhiissttoorryy  ooff  JJuuddaaiissmm  aanndd  CChhrriissttiiaanniittyy..  MMoorreeoovveerr,,  tthhee  
sscchhiissmm  ooff  CChhrriissttiiaanniittyy  ffrroomm  tthhee  mmootthheerr  ffaaiitthh  JJuuddaaiissmm  iiss  
uunnddoouubbtteeddllyy  aa  mmaatttteerr  ooff  ggrreeaatt  ccoonncceerrnn  ffoorr  uuss  bbeeccaauussee  IIssllaamm  
eexxpplliicciittllyy  rreeggaarrddss  CChhrriissttiiaanniittyy  aass  aa  ffaaccttiioonn  ooff  IIssrraaeelliittee  
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rreelliiggiioouuss  mmaaiinnssttrreeaamm..  BBiibbllee  ssttaannddss  nnoowwhheerree  hhoossttiillee  ttoo  tthhiiss  
aasssseerrttiioonn..  TThhiiss  ttrruutthh,,  nneevveerrtthheelleessss,,  ffuunnccttiioonnss  ttoo  iinnaauugguurraattee  aa  
ddiissccoorrddaanntt  ddeebbaattee  wwhhoossee  ccoonncclluussiioonn  ppoorrttrraayyss  CChhrriissttiiaanniittyy  aass  aa  
ccuulltt  iinn  lliieeuu  ooff  aa  rreelliiggiioonn  aatt  ppooppuullaarr  lleevveell..  TThhiiss  aapppprrooaacchh  iiss,,  
hhoowweevveerr,,  mmiisslleeaaddiinngg..  AA  sshhaarreedd  rreelliiggiioouuss  hhiissttoorryy  aanndd  hheerriittaaggee  
ooff  ssccrriippttuurreess  aanndd  ttrraaddiittiioonnss  ddoo  nnoott  ddeepprriivvee  CChhrriissttiiaanniittyy  ooff  iittss  
iinnddeeppeennddeenntt  ssttaattuuss..  DDeessppiittee  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  CChhrriissttiiaanniittyy  iiss  hheelldd  
aass  aa  ccuulltt  aammoonngg  tthhee  MMuusslliimmss,,  iitt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  
CChhrriissttiiaanniittyy  aass  aa  sseeppaarraattee  aanndd  iinnddeeppeennddeenntt  rreelliiggiioouuss  ssyysstteemm  
wwiitthh  iittss  ddeeffiinneedd  ddooccttrriinnee..  IInnddeeeedd  iitt  iiss  tthhiiss  iinnddeeppeennddeenntt  ssttaattuuss  
ooff  CChhrriissttiiaanniittyy  wwiitthh  wwhhiicchh  iitt  hhaass  eevvoollvveedd  iinnttoo  tthhee  llaarrggeesstt  
rreelliiggiioonn  iinn  oouurr  ttiimmeess..    
  
IInn  pprreecciissiioonn,,  II  hhaavvee  ccoommppaarraattiivveellyy  aannaallyyzzeedd  bbootthh  ooff  tthhee  
ggrreeaatteesstt  rreelliiggiioonnss  ooff  tthhee  wwoorrlldd  iinn  tthhee  lliigghhtt  ooff  mmooddeerrnn  nneeeeddss,,  
ddeemmaannddss  aanndd  vvaalluueess  iinn  tthhee  pprreesseenntt  ppuubblliiccaattiioonn..  WWee  wwiillll  
ccaauuttiioouussllyy  vviieeww  tthhee  ffuunnddaammeennttaallss  ooff  tthhee  ttwwoo  ffaaiitthhss  oonn  ppuurreellyy  
rreelliiggiioouuss  ggrroouunnddss  aanndd  wwiillll  aallssoo  aatttteemmpptt  ttoo  ccoommpprreehheenndd  tthhee  
pphheennoommeennoonn  ooff  rreelliiggiioonn  oonn  ddiiffffeerreenntt  ooccccaassiioonnss  aass  aa  
mmaatteerriiaalliissttiicc  mmiinndd  ooff  ttooddaayy  ppeerrcceeiivveess  tthhee  iiddeeaa  ooff  mmeettaapphhyyssiiccss..      
  
TThhee  mmaajjoorr  ppuurrppoossee  ooff  wwrriittiinngg  tthhiiss  bbooookk  sstteemmss  ffrroomm  aa  ssppeecciiffiicc  
hhaappppeenniinngg——aappppaarreennttllyy  ooff  nnoo  mmaaggnniittuuddee..  IInn  22000033,,  II  hhaadd  aa  
cchhaannccee  ttoo  rreeaadd  aa  CChhrriissttiiaann  aappoollooggeettiicc--ccuumm--ppoolleemmiicc  bbooookklleett  
nnaammeellyy,,  ""WWhhaatt  YYoouu  NNeeeedd  ttoo  KKnnooww  aabboouutt  IIssllaamm""..  TThhiiss  bbooookklleett  
ttrraannssffoorrmmeedd  mmyy  iiddeeoollooggyy,,  aanndd  mmyy  hhiitthheerrttoo  ssiilleenntt  mmiissssiioonnaarryy  
hheeaarrtt  bbeeccaammee  zzeeaalloouuss  ffoorr  rreelliiggiioonn..  TTrruutthhffuullllyy  ssppeeaakkiinngg,,  II  
bbeeggaann  tthhee  ssttuuddyy  ooff  CChhrriissttiiaanniittyy  wwiitthh  aa  ffaaiirr  mmiinndd,,  bbuutt  ssoooonn  II  
rreeaalliizzeedd  tthhaatt  lliittttllee  ooff  tthhee  CChhuurrcchh  rriitteess  wwaass  iinn  aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  
tthhee  HHoollyy  BBiibbllee..  AA  ddeeeeppeerr  ccoonntteemmppllaattiioonn  oonn  HHoollyy  BBiibbllee  
nnaarrrraatteedd  aa  ddiiffffeerreenntt  ssttoorryy,,  aanndd  II  ddiissccoovveerreedd  tthhaatt  tthheerree  wwaass  aann  
iirrrreeccoonncciillaabbllee  iinnccoonnggrruuiittyy  bbeettwweeeenn  bbiibblliiccaall  pprreecceeppttss  aanndd  tthhee  
ttrraaddiittiioonnaall  CChhrriissttiiaanniittyy  ooff  tthhee  WWeesstt..  TThhee  iinntteerrpprreettaattiioonnss  ttoo  
bbrriiddggee  oovveerr  tthhiiss  gguullff,,  iinn  ffaacctt,,  aallwwaayyss  eennllaarrggeedd  tthhee  cchhaassmm  
bbeettwweeeenn  BBiibbllee  aanndd  CChhrriissttiiaanniittyy..  TThhiiss  rreeccoonncciilliiaattiioonn  iiss  ppeerrhhaappss  
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iimmppoossssiibbllee,,  ttoo  ssppeeaakk  oobbjjeeccttiivveellyy..  IIff  tthhee  vveerryy  ffoouunnddaattiioonnss  ooff  aa  
bbuuiillddiinngg  aarree  ffllaawweedd,,  tthhee  dduurraabbiilliittyy  ooff  tthhee  bbuuiillddiinngg,,  hhoowweevveerr  
hhiigghh,,  iiss  hhiigghhllyy  qquueessttiioonnaabbllee..  CChhrriissttiiaanniittyy  iinnddeeeedd  rreeqquuiirreess  aann  
uunnbbiiaasseedd  rreevveerrssaall  ttoo  tthhee  oorriiggiinnaall  ddooccttrriinnee  ooff  JJeessuuss,,  tthhee  CChhrriisstt..  
  
II  bbeelliieevvee  tthhaatt  CChhrriissttiiaanniittyy  wwaass  oorriiggiinnaallllyy  ddiivviinnee——aa  
ccuullmmiinnaattiioonn  ooff  tthhee  nnaattiioonnaall  rreevveellaattiioonn  ooff  IIssrraaeell..  JJeessuuss  wwaass  tthhee  
““sseeaall””  aanndd  ““ttrraannssffoorrmmeerr””  ooff  JJeewwiisshh  ‘‘nnaattiioonnaalliissmm’’  iinnttoo  
‘‘uunniivveerrssaalliissmm’’..  NNeevveerrtthheelleessss,,  aa  nnuummbbeerr  ooff  eeaarrllyy  ooppppoorrttuunniissttss  
ddeeffoorrmmeedd  tthhee  mmooddee  ooff  IIssrraaeell''ss  ffiinnaall  rreevveellaattiioonn  aanndd  mmaaddee  iitt  
iinnttoo  aa  nneeww,,  ddiiffffeerreenntt  rreelliiggiioonn——ddiissttoorrttiioonn  ooff  tthhee  oorriiggiinnaall..  TThhiiss  
iiss  cceerrttaaiinnllyy  tthhee  ccoonncclluussiioonn  ooff  mmyy  eexxhhaauussttiivvee  tteexxttuuaall  aanndd  
hhiissttoorriiccaall  ssuurrvveeyy..  II  hhooppee  mmyy  rreeaaddeerrss  wwiillll  eennjjooyy  rreeaaddiinngg  tthhiiss  
bbooookk  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  mmaakkiinngg  sseevveerraall  nneeww  ddiissccoovveerriieess..  II  aamm  aallssoo  
vveerryy  ssuurree  tthhaatt  tthhee  bbooookk  wwiillll  mmeeeett  tthhee  iinntteelllleeccttuuaall  rreeqquuiirreemmeennttss  
ooff  tthhoossee  sseeaarrcchhiinngg  aafftteerr  tthhee  ttrruutthh  aanndd  iittss  ddiiffffeerreenntt  ffaacceettss..    
  
AAfftteerr  aa  sshhoorrtt  pprreeffaaccee,,  wwee  ttuurrnn  ttoo  oouurr  rreeaall  ccoouurrssee  ooff  ssttuuddyy  ii..ee..  aa  
tteexxttuuaall  aanndd  hhiissttoorriiccaall  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  ddooccttrriinnee  ooff  CChhrriissttiiaanniittyy  
wwiitthh  aa  ccrroossss  rreeffeerreennccee  ttoo  IIssllaammiicc  ppaarraaddiiggmm..  TThhiiss  ccoommppaarraattiivvee  
ssttuuddyy  hhaass  bbeeeenn  aarrrraannggeedd  iinn  ttwwoo  mmaaiinn  sseeccttiioonnss,,  aass  bbeellooww::    
  
  
  

SSEECCTTIIOONNSS  
  

11..  SSEEMMIITTIICC  RREELLIIGGIIOOUUSS  HHEERRIITTAAGGEE  
22..  DDOOCCTTRRIINNEE  OOFF  CCHHRRIISSTTIIAANNIITTYY  
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SSeeccttiioonn  OOnnee  
  
  

SSEEMMIITTIICC  RREELLIIGGIIOOUUSS  HHEERRIITTAAGGEE  
  
TTeerrmm  ““SSeemmiitteess””  oorr  ““SSeemmiittiicc””  mmaayy  nnoott  bbee  nneeww  ffoorr  mmaannyy,,  bbuutt  
iittss  lliitteerraall  iimmpplliiccaattiioonn  iiss  ssttiillll  aa  ppooiinntt  ooff  aammbbiigguuiittyy  aammoonnggsstt  tthhee  
mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  wwoorrlldd  ppooppuullaattiioonn..  MMoorreeoovveerr,,  aa  hhuuggee  nnuummbbeerr  
ooff  tthhee  aaddhheerreennttss  ooff  tthhee  mmaajjoorr  rreelliiggiioonnss  nnaammeellyy  IIssllaamm,,  
CChhrriissttiiaanniittyy,,  aanndd  JJuuddaaiissmm  aarree  uutttteerrllyy  uunnffaammiilliiaarr  ooff  tthhiiss  
rreelliiggiioo--hhiissttoorriiccaall  tteerrmm  oonn  tthhee  aaccccoouunntt  ooff  oorrtthhooddooxx  ccoonnffiinneess..  
JJeewwss  wwrroonnggllyy  ppeerrcceeiivvee  ooff  tthhee  wwoorrdd  aass  aannootthheerr  eexxcclluussiivvee  nnaammee  
ffoorr  tthheeiirr  rraaccee..  WWhhaatteevveerr  tthhee  ggrroouunnddss  ffoorr  tthhiiss  iiggnnoorraannccee  aanndd  
aammbbiigguuiittyy,,  iitt  iiss  aa  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  aappppoossiittee  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  aannyy  
ooff  tthhee  tthhrreeee  aaffoorreemmeennttiioonneedd  rreelliiggiioonnss  iiss  iinnccoonncceeiivvaabbllee  wwiitthhoouutt  
aann  eexxtteennssiivvee  ssttuuddyy  ooff  SSeemmiittiicc  rreelliiggiioouuss  hheerriittaaggee..  JJuuddaaiissmm,,  
CChhrriissttiiaanniittyy,,  aanndd  IIssllaamm  sshhaarree  tthhiiss  rreelliiggiioouuss  hheerriittaaggee  ccllaaiimmiinngg  
rreessppeeccttiivveellyy  ttoo  bbee  tthhee  rriigghhttffuull  hheeiirr  ooff  AAbbrraahhaamm..  AAlltthhoouugghh,,  
SSeemmiitteess  iiss  aa  tteerrmm  tthhaatt  iiss  aallssoo  uusseedd  ffoorr  ggeenneettiicc  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  
rraacceess,,  yyeett  wwee  aarree  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  iittss  rreelliiggiioouuss  iinntteerrpprreettaattiioonn  
hheerree..  ““SSeemmiittiicc  hheerriittaaggee””  mmaayy  bbee  aa  nneeww  eennttrryy  aass  aa  ccoommppoouunndd  
tteerrmm  iinn  rreelliiggiioouuss  tteerrmmiinnoollooggyy  ooff  SSeemmiittiicc  rreelliiggiioonnss;;  hheennccee,,  
eevveenn  tthhee  bbeesstt  ppoossssiibbllee  ddeeffiinniittiioonn  mmiigghhtt  bbee  iinneepptt  iinn  mmaannyy  
vviirrttuueess..  SSuucccciinnccttllyy  ssppeeaakkiinngg,,  SSeemmiittiicc  rreelliiggiioonnss  ppoosssseessss  aann  
oorrggaanniicc  wwhhoollee  ooff  ttrraaddiittiioonnss,,  pprreecceeppttss,,  ffaaccttss,,  aanndd  mmyytthhss  
eexxppaannddeedd  oonn  tthhee  ssppaann  ooff  ssoommee  tthhrreeee  mmiilllleennnniiaa——aann  
uunnpprreecceeddeenntteedd  hheerriittaaggee  tthhaatt  ootthheerr  rreelliiggiioonnss  ccaann  oonnllyy  ddrreeaamm  
aanndd  eennvvyy..  TThhiiss  iinnccoonnvviinncciibbllee  hheerriittaaggee  wwaass  tthhee  bbeeddrroocckk  tthhaatt  
sseett  iinn  mmoottiioonn  aa  uunniiqquuee  ssllooggaann  ooff  MMoonnootthheeiissmm  lloonngg  ttiimmee  aaggoo,,  
wwhhiicchh  ssuucccceessssffuullllyy  cchhaannggeedd  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  rreelliiggiioouuss  tthhiinnkkiinngg  
eenn  ttoottoo  iirrrreessppeeccttiivvee  ooff  ggeeooggrraapphhyy  aanndd  rraaccee..  MMaann--mmaaddee  
rreelliiggiioonnss,,  tthheenncceeffoorrtthh,,  sshhaappeedd  tthheeiirr  tthheeoorriieess  aanndd  pphhiilloossoopphhiiccaall  
tteenneettss  iinn  tthhee  lliigghhtt  ooff  mmoonnootthheeiissttiicc  ttrraaddiittiioonnss  ooff  SSeemmiittiicc  
pprroovveennaannccee..  DDeessppiittee  tthhee  eessttaabblliisshheedd  ffaacctt  ooff  vveerrbbaall  aanndd  wwrriitttteenn  
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ssoouurrcceess  ooff  rreelliiggiioouuss  hheerriittaaggee,,  wwee  ccaannnnoott  ddeevviiaattee  ffrroomm  tthhee  
aarrcchhaaeeoollooggiiccaall  ppaatthh  ooff  rreelliiggiioouuss  rreemmaaiinnss,,  wwhhiicchh  iinnttrroodduucceess  
yyeett  aannootthheerr  bbrraanncchh  iinn  SSeemmiittiicc  rreelliiggiioouuss  hheerriittaaggee  ii..ee..  aanncciieenntt  
rreelliiggiioouuss  aarrcchhiitteeccttuurree..  TTeemmppllee  ooff  SSoolloommoonn,,  ffoorr  iinnssttaannccee,,  mmuusstt  
nnoott  bbee  oovveerrllooookkeedd  oowwiinngg  ttoo  iittss  cceennttrraall  iimmppoorrttaannccee  ffoorr  aallll  tthhrreeee  
aaffoorreemmeennttiioonneedd  rreelliiggiioonnss,,  ssoo  tthhaatt  wwee  mmaayy  wweellll  bbee  aabbllee  ttoo  
ccaarreeffuullllyy  ccoommpprreehheenndd  aallll  tthhoossee  tteenneettss  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  aassssiiggnneedd  
ttoo  tthhiiss  rroocckkyy  eeddiiffiiccee  oovveerr  mmiilllleennnniiaa..  KKaa’’bbaahh  aatt  MMeeccccaa  ccaann  bbee  
ttaakkeenn  aass  aannootthheerr  ssoouunndd  eexxaammppllee  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd..  
  
SShheemm,,  oonnee  ooff  tthhee  tthhrreeee  ssuurrvviivviinngg  ssoonnss  ooff  PPrroopphheett  NNooaahh,,  iiss  tthhee  
ffoorreebbeeaarr  ooff  aa  cceelleebbrraatteedd  BBiibblliiccaall  ppaattrriiaarrcchh  AAbbrraahhaamm..  IInn  ssppiittee  
ooff  sseeeekkiinngg  aa  ccoommmmoonn  oorriiggiinn  iinn  tthhee  ppeerrssoonn  ooff  AAbbrraahhaamm,,  iitt  iiss  
SShheemm  aafftteerr  wwhhoossee  nnaammee  tthhee  tthhrreeee  rreelliiggiioonnss  aattttrriibbuuttee  tthheeiirr  
mmaaiinnssttrreeaamm..  OOuurr  tteerrmm  SSeemmiittiicc  RReelliiggiioonnss  iiss  aann  eexxcclluussiivvee  
ddeessccrriippttiioonn  ooff  wwhhaatt  iiss  rreellaatteedd  ttoo  AAbbrraahhaamm——tthhee  nneexxtt  aass  wweellll  
aass  cchhiieeff  cchhaarraacctteerr  iinn  tthhiiss  mmaaiinnssttrreeaamm——aanndd  hhiiss  ddeesscceennddaannttss  
ffrroomm  bbootthh  ooff  hhiiss  ssoonnss  IIsshhmmaaeell  aanndd  IIssaaaacc..  AAbbrraahhaamm,,  aann  
eeiigghhtteeeenntthh  cceennttuurryy  BBCC  HHaabbiirruu  mmaann  ooff  UUrr——aa  cciittyy  ooff  aanncciieenntt  
MMeessooppoottaammiiaa——rreecceeiivveedd  vviissiioonnss  ffrroomm  GGoodd  pprroocceeeeddeedd  bbyy  aa  
ccoommmmaannddmmeenntt  ttoo  mmoovvee  wweessttwwaarrdd  aanndd  aa  pprroommiissee  ooff  bbeeiinngg  
oorrddaaiinneedd  bbyy  GGoodd  ttoo  tthhee  ddeessiiggnnaattiioonn  ooff  ““FFrriieenndd””..  AAbbrraahhaamm’’ss  
mmoovvee  ttoo  wweesstt  wwaass  nnoott  jjuusstt  aa  ssuubbjjeeccttiivvee  mmoovvee  ooff  ttrraannssiieenntt  
nnaattuurree,,  bbuutt  aa  mmoovvee  ooff  hhiissttoorryy  tthhaatt  eexxeerrcciisseedd  ssuucchh  aa  ddeeeepp  
iimmppaacctt  oonn  mmaannkkiinndd  tthhaatt  ccoouulldd  nnoo  lloonnggeerr  bbee  wwiitthhssttoooodd  
aannyywwhheerree..  IItt  wwaass  tthhee  ffiirrsstt  ppootteennttiiaall  ““CCoovveennaanntt””  ooff  GGoodd  wwiitthh  
mmaannkkiinndd  ssiinnccee  tthhee  ooccccuurrrreennccee  ooff  tthhee  ““ssiinn  ooff  ddiissoobbeeddiieennccee””  aass  
tthhee  BBiibbllee  ppoorrttrraayyss..  TThhee  ssiiggnn  ffoorr  tthhiiss  nneeww  bboonndd  bbeettwweeeenn  GGoodd  
aanndd  mmaann  wwaass  cciirrccuummcciissiioonn  ooff  tthhee  ffoorreesskkiinn  ooff  mmaalleess..  HHoorrddeess  ooff  
HHaabbiirruu  ppeeooppllee,,  aallrreeaaddyy  sseemmii  nnoommaaddss,,  lleefftt  tthheeiirr  hhoommeellaanndd  aanndd  
sseettttlleedd  ffiirrssttllyy  iinn  AAssiiaa  MMiinnoorr,,  aanndd  llaatttteerrllyy  iinn  aa  llaanndd  tthhaatt  hhaass  
bbeeeenn  ssppookkeenn  ooff  iinn  BBiibbllee  aass  tthhee  ““PPrroommiisseedd  LLaanndd””..  AAbbrraahhaamm  
wwaass  aa  nnoobbllee  aammoonngg  tthhoossee  HHaabbiirruu  hhoorrddeess  wwhhoo  aallssoo  sseerrvveedd  aass  
mmeerrcceennaarriieess  oonn  ssoommee  iinnssttaanncceess  ffoorr  tthhee  kkiinngg..  TThhee  eexxppaannssee  ooff  
pprreesseenntt  ddaayy  MMiiddddllee  EEaasstt  wwaass  tthhee  llaanndd  tthhaatt  GGoodd  pprroommiisseedd  ttoo  
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ggiivvee  AAbbrraahhaamm,,  ssaayyiinngg;;  ““II  wwiillll  ggiivvee  uunnttoo  tthheeee  aanndd  tthhyy  sseeeedd..””  
TThhuuss,,  iitt  wwaass  tthhee  llaanndd  ooff  AAbbrraahhaamm,,  hhiiss  ssoonn  IIssaaaacc  aanndd  ggrraannddssoonn  
JJaaccoobb,,  aanndd  tthhee  ddeesscceennddaannttss  ooff  JJaaccoobb  ((aafftteerrwwaarrddss  rreennaammeedd  
IIssrraaeell))  ffrroomm  hhiiss  ttwweellvvee  ssoonnss..    
  
TThhee  wwhhoollee  ooff  tthhee  aaccccoouunntt  ooff  AAbbrraahhaamm  aanndd  hhiiss  ffaammiillyy  iiss  ffoouunndd  
iinn  tthhee  ffiirrsstt  bbooookk  ooff  BBiibbllee,,  GGeenneessiiss..  WWee  aarree,,  hhoowweevveerr,,  lleefftt  wwiitthh  
nnoo  sseeccuullaarr  rreeccoorrddss  ooff  tthhiiss  rreemmaarrkkaabbllee  MMeessooppoottaammiiaann  mmaann..  
GGeenneessiiss  iiss  tthhee  ffiirrsstt  ooff  tthhee  ffiivvee  bbooookkss  ooff  PPeennttaatteeuucchh  tthhaatt  iiss  ssaaiidd  
ttoo  hhaavvee  bbeeeenn  wwrriitttteenn  bbyy  PPrroopphheett  MMoosseess  iinn  1144tthh  oorr  1155tthh  cceennttuurryy  
BBCC..  WWee  aarree,,  tthheerreeffoorree,,  uunncceerrttaaiinn  ooff  tthhee  oorriiggiinnaall  ppiiccttuurree  ooff  
AAbbrraahhaamm  aanndd  hhiiss  bbeelliieeff,,  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  ssoommee  44  cceennttuurriieess  hhaadd  
eellaappsseedd  bbyy  tthhee  ttiimmee  wwhheenn  PPeennttaatteeuucchh  wwaass  ccoommppoosseedd..  IInn  tthhiiss  
ppeeccuulliiaarr  ssiittuuaattiioonn,,  aallll  ooff  tthhee  tthhrreeee  rreelliiggiioonnss  aarree  bboouunndd  ttoo  rreellyy  
uuppoonn  tthhee  wwrriittiinnggss  aassccrriibbeedd  ttoo  MMoosseess,,  wwhhiicchh  llooggiiccaallllyy  ppllaayy  tthhee  
rroollee  ooff  aa  ““ffoouunnddaattiioonn””  ffoorr  tthhee  ssuubbsseeqquueenntt  ppiilliinngg  ooff  SSeemmiittiicc  
hheerriittaaggee..  WWee  mmuusstt  bbee  ooppeenn  ttoo  rreeaalliittyy,,  hhoowweevveerr  bbiitttteerr,,  wwhheenn  
ffaacciinngg  tthhee  mmiissssiinngg  lliinnkkss  iinn  tthhee  rreeccoorrdd  ooff  pprree--MMoossaaiicc  PPrroopphheettss,,  
ffoorr  wwee  hhaavvee  nnoo  aauutthheennttiicc  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthheeiirr  lliiffeessttyyllee  aanndd  
tteeaacchhiinnggss..  TThhiiss  ddiissccrreeppaannccyy  iiss  oofftt  ddeeaalltt  aappoollooggeettiiccaallllyy  tthhrroouugghh  
tthhee  rreeccoorrddss  ffoouunndd  iinn  PPeennttaatteeuucchh,,  bbuutt  tthhiiss  iiss  aa  hhiigghhllyy  
ccoonnttrroovveerrssiiaall  aapppprrooaacchh..  TThhiiss  vveerryy  ddiissccrreeppaannccyy  iiss  tthhee  mmoottiivvee  
ooff  ccoonntteennttiioonn  bbeettwweeeenn  tthhrreeee  rreelliiggiioonnss,,  aanndd  iittss  eexxttaanntt  oouuttccoommee  
iiss  tthhee  vvaarriiaanntt  ppeerrcceeppttiioonn  ooff  eeaarrllyy  pprroopphheettss  aanndd  pprroopphheettiicc  
ooffffiiccee..  VVaarriiaattiioonnss  iinn  iinntteerrpprreettaattiioonnss  aanndd  mmuuttuuaallllyy  ddiissttiinncctt  oorr  
ddiivveerrggeenntt  ddeessttiinnaattiioonnss  ooff  tthhee  tthhrreeee  rreelliiggiioonnss  ooff  tthhee  ssaammee  hhoouussee  
ddrraaww  aa  vveerryy  aammbbiigguuoouuss  ppiiccttuurree  ooff  hhuummaann  ffaaiitthh..  WWee,,  tthheerreeffoorree,,  
nneeeedd  aann  uutttteerrllyy  iimmppaarrttiiaall  aapppprrooaacchh  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  ssuubbjjeecctt  
ooff  SSeemmiittiicc  hheerriittaaggee,,  ssoo  tthhaatt  wwee  ccaann  rreeccoonnssttrruucctt  tthhee  ttrruuee  ffaaiitthh--
ffoouunnddaattiioonn  ooff  AAbbrraahhaamm  aanndd  hhiiss  iimmmmeeddiiaattee  ddeesscceennddaannttss..    
  
NNoo  iinnddiivviidduuaall  ffaaiitthh  ccaann  pprroonnoouunnccee  aann  aasssseerrttiioonn  ttoo  bbee  iinn  tthhee  
ppoosssseessssiioonn  ooff  tthhee  ttrruuee  ccrreeeedd  ooff  AAbbrraahhaamm  uunnlleessss  iitt  ggooeess  
tthhrroouugghh  tthhee  mmaaiinnssttrreeaamm  ooff  SSeemmiittiicc  rreelliiggiioouuss  ttrraaddiittiioonnss..  
JJuuddaaiissmm  iinnddeeeedd  wwiinnss  tthhee  hhoonnoorr  ooff  bbeeiinngg  tthhee  ffiirrsstt  ccoonnttaaiinneerr  
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aanndd  gguuaarrddiiaann  ooff  SSeemmiittiicc  hheerriittaaggee,,  ffoorr  iitt  wwaass  tthhee  JJeewwiisshh  rraaccee  
tthhaatt  hhaadd  bbeeeenn,,  iinn  tthhee  ffiirrsstt,,  eennttrruusstteedd  wwiitthh  tthhee  ddiivviinnee  oorrddiinnaannccee..  
AAnn  eemmppiirriiccaallllyy  nneeuuttrraall  rreesseeaarrcchh  ooff  SSeemmiittiicc  hheerriittaaggee,,  hhoowweevveerr,,  
ddiisspprroovveess  tthhee  ccaappaabblleenneessss  ooff  JJeewwiisshh  rraaccee  ttoo  bbee  tthhee  gguuaarrddiiaann  ooff  
ttrruuee  ffaaiitthh  oowwiinngg  ttoo  tthheeiirr  iinnaabbiilliittyy  iinn  rreeccooggnniizziinngg  JJeessuuss  CChhrriisstt  
aanndd  MMuuhhaammmmaadd..  BBiibbllee  iittsseellff  wwiittnneesssseess  JJeewwiisshh  ttrreeaacchheerriieess  
aaggaaiinnsstt  tthhee  vveerryy  GGoodd  ooff  tthheeiirr  bbeeiinngg..  SSiimmiillaarrllyy,,  JJeewwss  ccoouulldd  nnoott  
mmaannaaggee  ttoo  ccoommmmuunniiccaattee  wwiitthh  ootthheerr  wwoorrlldd  ttoo  bbrriinngg  tthheemm  iinn  tthhee  
lloott  ooff  GGoodd’’ss  ccoommmmaannddmmeennttss..  TThheeyy  ssiimmppllyy  pprroovveedd  oobbsseesssseedd  
wwiitthh  tthhee  nnoottiioonn  ooff  rreettaaiinniinngg  tthheeiirr  aauutthhoorriittyy  ooff  ““cchhoosseenn  rraaccee””..  
TThheeyy  mmaaddee  GGoodd''ss  ccoovveennaanntt  wwiitthh  mmaann  iinnttoo  aa  ssoo--ccaalllleedd  nnaattiioonnaall  
rreevveellaattiioonn,,  wwhhiicchh  iiss,,  iinn  tthhee  mmooddeerrnn  sseennssee  ooff  eeggaalliittaarriiaann  
uunnddeerrssttaannddiinngg,,  nnootthhiinngg  bbeetttteerr  tthhaann  aa  pprrooppaaggaattiioonn  ooff  
““hheennootthheeiissmm””..  TTrraaddiittiioonnaall  CChhrriissttiiaanniittyy,,  mmoorreeoovveerr,,  iiss  bbaasseelleessss  
iiff  wwee  rreemmoovvee  JJuuddaaiissmm  ffrroomm  iittss  bbaacckkggrroouunndd  aass  tthhee  ffoorreerruunnnniinngg  
rreecceeppttaaccllee  ooff  ffaaiitthh..  CChhrriissttiiaanniittyy  iiss  hhaarrddllyy  aa  rreelliiggiioonn  ooff  iittss  oowwnn  
wwiitthhoouutt  JJeessuuss’’  ccllaaiimm  ooff  CChhrriisstthhoooodd  bbaasseedd  uuppoonn  DDaavviiddiicc  iiddeeaall..  
DDeessppiittee  bbooaassttiinngg  ccllaaiimmss,,  CChhrriissttiiaanniittyy  hhaass  bbeeeenn  uunnaabbllee  ttoo  
pprroovvee  iittsseellff  tthhee  rriigghhttffuull  ccuussttooddiiaann  ooff  SSeemmiittiicc  hheerriittaaggee  ssiinnccee  iittss  
vveerryy  bbiirrtthh,,  bbeeccaauussee  tthhee  ppeerrssoonn  ooff  JJeessuuss  wwaass  nneevveerr  ccoorrrreeccttllyy  
uunnddeerrssttoooodd  bbyy  tthhee  ssuucccceeeeddiinngg  ggeenneerraattiioonnss  iinn  tthhee  lliigghhtt  ooff  
SSeemmiittiicc  hheerriittaaggee..  IIff  CChhrriissttiiaanniittyy  ooff  ttooddaayy  ccllaaiimmss  ttoo  hhaavvee  bbeeeenn  
tthhee  mmoosstt  bbeeffiittttiinngg  iinnhheerriittoorr  ooff  SSeemmiittiicc  hheerriittaaggee,,  tthheenn  wwhhyy  ddoo  
wwee  ddiissccoovveerr  eennoorrmmoouuss  ccoonnttrraaddiiccttiioonnss  iinn  tthhee  CChhrriissttiiaannss’’  
ddooccttrriinnee  aabboouutt  tthhee  nnaattuurree  ooff  GGoodd  aanndd  ppeerrssoonn  ooff  JJeessuuss  CChhrriisstt??  
TTooddaayy,,  ffaaccttiioonnss  ooff  CChhrriissttiiaanniittyy  hhaavvee  nnoo  aaggrreeeemmeenntt  eevveenn  oonn  
tthhee  mmoosstt  ffuunnddaammeennttaall  bbeelliieeff  iinn  GGoodd..  MMoorreeoovveerr,,  CChhrriissttiiaann  
iinntteerrpprreettaattiioonnss  ooff  HHeebbrreeww  SSccrriippttuurreess  ssttrroonnggllyy  ddiiffffeerr  ffrroomm  
tthhoossee  ooff  JJeewwss,,  ddiisspprroovviinngg  JJeewwiisshh  lloonngg--hheelldd  bbeelliieeffss..  IIff  
CChhrriissttiiaanniittyy  ddiissjjooiinnss  HHeebbrraaiicc  aapppprreehheennssiioonnss  ooff  SSeemmiittiicc  
hheerriittaaggee  aanndd  tthhee  uullttiimmaattee  OOlldd  TTeessttaammeenntt  MMeessssiiaahh,,  iitt  wwoouulldd  bbee  
tthhee  bbeesstt  eexxaammppllee  ooff  CChhrriissttiiaanniittyy’’ss  sseellff--ddeenniiaall  ccuullmmiinnaattiinngg  iinn  aa  
bbaasseelleessss  iiddeeoollooggyy  tthhaatt  aappppeeaarrss  aallll  aa  ssuuddddeenn  ffrroomm  nnoo  mmootthheerr  
ffaaiitthh..  TThhee  nnoonn--SSeemmiittiicc  ttrraaiittss  ooff  CChhrriissttiiaanniittyy,,  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  
hhiinntteedd  uuppoonn  iinn  tthhiiss  bbooookk,,  ddiisscceerrnn  tthhee  aassssiimmiillaattiinngg  ccaappaacciittyy  ooff  
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ttrraaddiittiioonnaall  CChhrriissttiiaanniittyy  tthhaatt  iitt  hhaass  rreemmaarrkkaabbllyy  eexxhhiibbiitteedd  eevveerr  
ssiinnccee  ddiissttoorrttiioonn  sseett  iinn..  IInn  tthhee  lliigghhtt  ooff  hhiissttoorryy,,  tthheerreeffoorree,,  iitt  iiss  
ssaaffee  ttoo  aasssseerrtt  tthhaatt  tthhee  mmooddeerrnn  oorrggaanniizzaattiioonn  ooff  CChhrriissttiiaanniittyy  hhaass  
rreedduucceedd  ttoo  aa  ccoonngglloommeerraattiioonn  ooff  hheetteerrooggeenneeoouuss  mmeettaapphhyyssiiccss..  
HHoowweevveerr,,  iinn  ssppiittee  ooff  aallll  eeaarrllyy  aanndd  llaatteerr  ccoorrrruuppttiioonn  ooff  CChhrriissttiiaann  
ffaaiitthh,,  tthheerree  iiss  aatt  lleeaasstt  oonnee  ccllaassss  ooff  CChhrriissttiiaannss  tthhaatt  rreemmaaiinnss  
cclloosseesstt  ttoo  tthhee  oorriiggiinnaall  CChhrriissttiiaanniittyy..  TThhee  aabboovvee  ccrriittiicciissmm  ooff  
CChhrriissttiiaanniittyy  ddooeess  cceerrttaaiinnllyy  nnoott  aappppllyy  ttoo  ssuucchh  aa  ccllaassss  ooff  
CChhrriissttiiaann  bbeelliieevveerrss..  
  
IIssllaamm,,  bbeeiinngg  tthhee  llaasstt  ooff  tthhee  tthhrreeee,,  ccaannnnoott  ssttaannddss  ssoolliittaarriillyy  
wwiitthhoouutt  tthhee  nneeeedd  ooff  hhaavviinngg  cclloossee  lliinnkkaaggee  wwiitthh  tthhee  aallrreeaaddyy  
ssttoocckkppiilleedd  SSeemmiittiicc  hheerriittaaggee..  IInn  tthhiiss  wwaayy,,  iitt  ccaannnnoott  ccuutt  iittsseellff  
ffrroomm  bbootthh  JJuuddaaiissmm  aanndd  CChhrriissttiiaanniittyy..  IIssllaamm  iiss,,  aass  GGlloorriioouuss  
QQuurrâânn  ccllaaiimmss,,  tthhee  rreessttoorraattiioonn  aanndd  ccuullmmiinnaattiioonn  ooff  pprreevviioouussllyy  
rreevveeaalleedd  ddiivviinnee  ssuubbssttaannccee..  WWeesstteerrnn  sscchhoollaarrss  ttaakkee  IIssllaamm  ffoorr  aann  
iimmiittaattiioonn  ooff  bbootthh  JJuuddaaiissmm  aanndd  CChhrriissttiiaanniittyy,,  wwhheerreeaass  QQuurrâânn  iiss  
tthhoouugghhtt  ttoo  bbee  aa  ttwwiisstteedd  rreeddaaccttiioonn  ooff  HHeebbrreeww  aanndd  GGrreeeekk  
SSccrriippttuurreess..  MMuusslliimmss,,  hhoowweevveerr,,  vviieeww  tthhiiss  vveerryy  iimmiittaattiioonn  iinn  aa  
ddiiffffeerreenntt  ppeerrssppeeccttiivvee..  TThheeyy  iinnssiisstt  tthhaatt  IIssllaamm  ddooeess  nnoott  
ppllaaggiiaarriizzee  aannyytthhiinngg  ooff  eeiitthheerr  JJuuddaaiissmm  oorr  CChhrriissttiiaanniittyy  iinn  
iimmiittaattiioonn  ooff  iimmppoosstteerr  rreelliiggiioonnss,,  bbuutt  iitt  iiss  aa  rreessttiittuuttiioonn  ooff  tthhee  
oorriiggiinnaall  ffoorrmmss  ooff  bbootthh..  PPooiinntteeddllyy,,  IIssllaamm  iiss  ccllaaiimmeedd  ttoo  bbee,,  aass  
PPrrooffeessssoorr  PPhhiilliipp  HHiittttii  aallssoo  ssuuppppoorrttss  tthhee  tthheeoorryy,,  tthhee  ““oorriiggiinnaall  
ffoorrmm  ooff  HHeebbrreeww  rreelliiggiioonn””  aanndd  aa  ““llooggiiccaall  ppeerrffeeccttiioonn””  ooff  
SSeemmiittiicc  HHeerriittaaggee..11    
  
AAss  rreeggaarrddss  tthhee  IIssllaammiicc  ccllaaiimm,,  IIssllaamm  aass  aa  rreelliiggiioouuss  ssyysstteemm  ddooeess  
nnoott  ddeeppaarrtt  ffrroomm  tthhee  pprreevviioouuss  ttwwoo..  MMoorreeoovveerr,,  iitt  aallssoo  ccllaaiimmss  ttoo  
ppuurrggee  tthheemm  ooff  tthhee  uunnggooddllyy  ccoonnssttiittuueennttss  tthheeyy  aassssiimmiillaatteedd  iinn  tthhee  
ssppaann  ooff  ttiimmee..22  IItt  iiss  bbuutt  aa  vviittaall  aanntthhrrooppoollooggiiccaall  ffaacctt  tthhaatt  
                                                           
11  HHiittttii,,  PPhhiilliipp  KK..,,  HHiissttoorryy  ooff  tthhee  AArraabbss,,  LLoonnddoonn::  MMaaccmmiillllaann  EEdduuccaattiioonn  LLttdd..,,  
11999922,,  pp..88]]  
2 TThhee  nnuucclleeuuss  ooff  MMuusslliimm  tthheeoollooggyy  iiss  tthhee  bbeelliieeff  tthhaatt  PPrroopphheett  MMuuhhaammmmaadd,,  tthhee  
PPrroopphheett  ooff  IIssllaamm,,  iiss  aa  uunniivveerrssaall  PPrroopphheett——iinn  tthhee  wwoorrddss  ooff  aa  cceelleebbrraatteedd  IIssllaammiicc  
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HHeebbrreewwss  ccaannnnoott  bbee  ssiinngglleedd  oouutt  ffrroomm  AArraabbss  oonn  aannyy  bbaassiiss,,  ffoorr  
tthheeiirr  eetthhnniicc  oorriiggiinn  iiss  aaddmmiitttteeddllyy  tthhee  ssaammee..  CCuullttuurraall  lliiffee  mmaayy,,  
hhoowweevveerr,,  vvaarryy  oowwiinngg  ttoo  tthhee  ggeeooggrraapphhiiccaall  ddiissssiimmiillaarriittiieess..  
IIssllaamm  rreeccoonncciilleess  iittsseellff  wwiitthh  aallll  ooff  tthhoossee  rreelliiggiioonnss  tthhaatt  ccllaaiimm  
ddiivviinnee  oorriiggiinn..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  tteeaacchhiinnggss  ooff  GGlloorriioouuss  QQuurrâânn,,  
aallll  ooff  tthhee  PPrroopphheettss  wweerree  rraaiisseedd  iinn  tthhee  vveerryy  rreelliiggiioonn  ooff  
ssuubbmmiissssiioonn  ttoo  GGoodd..  QQuurrâânn,,  ffoorr  iinnssttaannccee,,  rreeaassoonnss  tthhaatt  AAbbrraahhaamm  
wwaass  nneeiitthheerr  aa  CChhrriissttiiaann  nnoorr  aa  JJeeww,,  bbuutt  hhee  wwaass  ssuubbmmiissssiivvee  ttoo  
GGoodd..  IIssllaamm  aatt  llaarrggee  ggaavvee  aann  eennlliigghhtteenniinngg  aanndd  wweellccoommiinngg  
eeffffeecctt  ttoo  tthhee  eeffffaacceedd  SSeemmiittiicc  oorriiggiinnaallss,,  wwhhiicchh  ootthheerrwwiissee  hhaadd  
bbeeeenn  eexxppoosseedd  aaggaaiinnsstt  tthhee  hheeggeemmoonnyy  ooff  GGrreeccoo--RRoommaann  
tthhoouugghhtt..  IIssllaamm  iinnddeeeedd  bbaappttiizzeess  bbootthh  JJuuddaaiissmm  aanndd  CChhrriissttiiaanniittyy  
aass  tthhee  ppaattcchhwwoorrkk  ooff  ddiivviinnee  ppllaann  eemmbbeeddddeedd  iinnttoo  tthhee  MMuusslliimm  
tthheeoollooggyy,,  wwhheerreeaass  bbootthh  MMoosseess  aanndd  JJeessuuss  ppoosssseessss  aa  cceennttrraall  
iimmppoorrttaannccee  iinn  QQuurrâânniicc  ddooccttrriinnee..  

                                                                                                              
aauutthhoorriittyy  aa  ““wwoorrlldd  PPrroopphheett””——wwhhoossee  pprroopphheettiicc  ooffffiiccee  wwaass  mmeeaanntt  ffoorr  tthhee  
wwhhoollee  ooff  mmaannkkiinndd.. 
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SSeeccttiioonn  TTwwoo  

  
DDOOCCTTRRIINNEE  OOFF  CCHHRRIISSTTIIAANNIITTYY  

  
CChhrriissttiiaanniittyy,,  oonnee  ooff  tthhee  mmoosstt  ppooppuullaarr  rreelliiggiioonnss  ooff  aanncciieenntt  aanndd  
mmooddeerrnn  ttiimmeess,,  iiss  tthhee  ccrreeeedd  ooff  tthhoossee  wwhhoo  ccllaaiimm  ttoo  bbee  tthhee  
ffoolllloowweerrss  ooff  aa  11sstt  cceennttuurryy  JJeeww  ooff  tthhee  HHoouussee  ooff  DDaavviidd,,  JJeessuuss..33  
JJeessuuss,,  aa  ccaarrppeenntteerr,,  ssoonn  ooff  MMaarryy,,  aanndd  tthhee  aaddoopptteedd  ssoonn  ooff  
JJoosseepphh,,  wwaass  tthhee  yyoouunngg  mmaann  wwhhoo,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  NNeeww  
TTeessttaammeenntt  ooff  BBiibbllee,,  pprrooccllaaiimmeedd  hhiimmsseellff  tthhee  lloonngg--aawwaaiitteedd  
““MMeessssiiaahh””  ooff  tthhee  JJeewwiisshh  rraaccee..    
  
IInn  ssppiittee  ooff  tthhee  ppuurreellyy  SSeemmiittiicc  nnaattuurree  ooff  tthhee  ddooccttrriinnee,,  
CChhrriissttiiaanniittyy  hhaass  bbeeeenn  ssuubbjjeecctt  ttoo  ccooaalleesscciinngg  ppaarraaddooxxiiccaall  
eelleemmeennttss  ssiinnccee  iittss  eeaarrllyy  ddaayyss..  WWhhaatt  JJeessuuss  lleefftt  aafftteerr  hhiimm  wwaass  
ssoooonn  ttoo  bbeeccoommee  aa  ccoorrrruuppttiioonn  aanndd  ddeeggeenneerraattiioonn  ooff  tthhee  oorriiggiinnaall..  
MMaannyy  tteeaacchheerrss  ooff  CChhrriissttiiaanniittyy  aappppeeaarreedd  iinn  tthhee  eeaarrllyy  CChhuurrcchh  
wwiitthhiinn  aa  ddeeccaaddee  ooff  tthhee  ccrruucciiffiixxiioonn  eevveenntt  wwhhoo  ttaauugghhtt  hheerreessyy  iinn  
tthhee  nnaammee  ooff  CChhrriisstt’’ss  ddooccttrriinnee..  PPaauull,,  tthhee  AAppoossttllee,,  iiss  tthhee  
hhiissttoorriiccaall  ffiigguurree  wwhhoo  ccaann  bbee  ccrreeddiitteedd  ffoorr  eevvoollvviinngg  aa  ccrreeeedd  
aafftteerr  tthhee  nnaammee  ooff  JJeessuuss  ooff  NNaazzaarreetthh——tthhee  pprroopphheessiieedd  CChhrriisstt  ooff  
BBiibbllee..  HHee  iiss  tthhee  mmiigghhttyy  mmaann  ooff  aappoossttoolliicc  eerraa  wwhhoo  lleefftt  aa  ggrreeaatt  
mmaarrkk  ooff  hhiiss  ppeerrssoonn  oonn  tthhee  SSccrriippttuurreess  aass  wweellll  aass  hhiissttoorryy  ooff  
CChhrriissttiiaanniittyy..  HHee,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  CChhuurrcchh  ddooccttrriinnee,,  mmaaddee  aa  
rreeffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  hheerreessyy  bbeeiinngg  ccooookkeedd  iinn  tthhee  nnaammee  ooff  
CChhrriissttiiaann  rreelliiggiioonn..    
  
DDeeffiinniittiioonn  ooff  CChhrriissttiiaanniittyy,,  aass  aa  mmaatttteerr  ooff  ffaacctt,,  wwiiddeellyy  vvaarriieess  
ffrroomm  ppeerrssoonn  ttoo  ppeerrssoonn  aanndd  rreeggiioonn  ttoo  rreeggiioonn..  CChhrriissttiiaanniittyy’’ss  

                                                           
33  MMuusslliimmss  kknnooww  JJeessuuss  aass  ‘‘IIssââ  iibbnn  MMaarryyaamm..  
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uunnddeerrttaakkiinngg  ooff  rreeggiioonnaall  nnoottiioonnss  iinn  ddiiffffeerreenntt  ggeeooggrraapphhiieess  ccaann  
bbee,,  bbyy  nnoo  mmeeaannss,,  ddeenniieedd  oonn  tthhee  aaccccoouunntt  ooff  ccoonnvveerrttss’’  pprreevviioouuss  
rreelliiggiioouuss  ppeerrssppeeccttiivveess  aanndd  pprraaccttiicceess..  SSuucchh  aassssoorrtteedd  pprraaccttiicceess  
mmaaddee  iitt  rreeaallllyy  ttoouugghh  oonn  CChhrriissttiiaanniittyy  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  iittss  uunniiffoorrmmiittyy  
ddeessiiggnneedd  bbyy  JJeessuuss  iinn  tthhee  ffiirrsstt  ppllaaccee  aanndd  PPaauull  iinn  tthhee  sseeccoonndd..  
TThhee  eemmeerrggeennccee  ooff  CChhrriissttiiaanniittyy  aass  aa  rreelliiggiioonn  ooff  ccoonnssiiddeerraabbllee  
ssttaannddiinngg  iiss  nnoott  iinn  ffaacctt  aann  aabbrruupptt  eevveenntt  ooff  hhiissttoorryy;;  iitt  iiss,,  iinnsstteeaadd,,  
aa  ttaallee  ooff  tthhrreeee  eevvoolluuttiioonnaarryy  cceennttuurriieess  aafftteerr  CChhrriisstt..  AAlltthhoouugghh,,  
CChhrriissttiiaanniittyy  hhaadd  ggaaiinneedd  iittss  GGrreeeekk  ssccrriippttuurraall  ccoolllleeccttiioonn  ooff  wwhhaatt  
iiss  nnooww  ccaalllleedd  NNeeww  TTeessttaammeenntt  wwiitthhiinn  ssoommee  eeiigghhttyy  ttoo  nniinneettyy  
yyeeaarrss  ooff  JJeessuuss’’  CCrruucciiffiixxiioonn,,  yyeett  tthhee  ooffffiicciiaall  ccaannoonniicciittyy  ooff  NNeeww  
TTeessttaammeenntt  wwaass  ssttiillll  aa  mmaatttteerr  ssuussppeennddeedd  ffoorr  ttwwoo  cceennttuurriieess  ttoo  
ccoommee..  MMoorreeoovveerr,,  CChhrriissttiiaanniittyy  ddiidd  nnoott  ppoosssseessss  aannyytthhiinngg  
wwrriitttteenn  ooff  tthhee  NNeeww  TTeessttaammeenntt  SSccrriippttuurreess,,  nnoorr  ddiidd  JJeessuuss  lleeaavvee  
aa  ccoommmmaanndd  ttoo  wwrriittee  ddoowwnn  hhiiss  wwoorrddss  aanndd  aaccttiioonnss  aafftteerr  hhiimm..  IItt  
wwaass,,  hhoowweevveerr,,  tthhee  lloovvee  aanndd  zzeeaall  ooff  hhiiss  ffoolllloowweerrss  ffoorr  JJeessuuss  
CChhrriisstt  tthhaatt  tthheeyy  ssoooonn  aafftteerrwwaarrddss  bbeeggaann  ttoo  ppeenn  tthhee  ““ggoooodd  
nneewwss””  ooff  CChhrriisstt’’ss  lliiffee  aanndd  ssaaccrriiffiiccee,,  aanndd  ssoo  ddiidd  tthheeyy  ffaasshhiioonn  aa  
wwhhoollee  nneeww  ggeennrree  ooff  ““GGoossppeell  wwrriittiinngg””  wwiitthhiinn  rreelliiggiioouuss  
lliitteerraattuurree  ttoowwaarrddss  tthhee  cclloossee  ooff  tthhee  ffiirrsstt  cceennttuurryy..  NNeeww  
TTeessttaammeenntt  iiss,,  nneevveerrtthheelleessss,,  aa  ccooddiiffiiccaattiioonn  ooff  ssoommee  oorraall  
ttrraaddiittiioonnss  ccoonncceerrnniinngg  JJeessuuss,,  wwhhiicchh  aarree  bbaasseedd  oonn  tthhee  tteessttiimmoonnyy  
ooff  tthhee  AAppoossttlleess  ((AArraabbiicc  HHaawwārriiyyuunn))..44  OOuuttssiiddee  tthhee  mmaaiinnssttrreeaamm  
OOrrtthhooddooxx  ppeennmmaannsshhiipp  ccrrooppppeedd  uupp  aa  pplleetthhoorraa  ooff  wwrriittiinnggss  
aattttrriibbuutteedd  ttoo  CChhrriisstt  aanndd  AAppoossttlleess..  EEvviiddeennccee  ffaavvoorriinngg  tthhiiss  
hhiissttoorriiccaall  ffaacctt,,  wwhhiicchh  ccaann  bbee  rreecckkoonneedd,,  iiss  tthhee  aappppeeaarraannccee  ooff  aa  
llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  ppsseeuuddeeppiiggrraapphhaa,,  aappooccrryypphhaa,,  aanndd  ootthheerr  
aannoonnyymmoouuss  lliitteerraattuurree  tthhaatt  hhaass  rreemmaaiinneedd  eenniiggmmaattiicc  ffoorr  NNeeww  
TTeessttaammeenntt  sscchhoollaarrss  tthhrroouugghhoouutt  hhiissttoorryy..  FFrroomm  tthhee  vveerryy  
bbeeggiinnnniinngg,,  tthhiiss  bbaafffflleemmeenntt  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  cchhoooossiinngg  
aappoossttoolliicc  wwrriittiinnggss  ddoommiinnaatteedd  CChhrriissttiiaann  wwoorrlldd  uunnttiill  tthhee  
CCoouunncciill  ooff  NNiiccaaeeaa  wwaass  hheelldd  iinn  CCEE  332255..    

                                                           
4 Qurân uses Arabic plural “Hawāāriyun”, a word derived from Ethiopic 
meaning “courtiers”, for the Apostles of Christ. 
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BByy  CCEE  332255,,  wwhheenn  AAppoossttoolliicc  CChhuurrcchh  wwaass  ssuubbjjuuggaatteedd  ttoo  lleeaavvee  
iitt  aatt  tthhee  ddiissppoossaall  ooff  tthhee  rrooyyaall  CChhuurrcchh  ooff  RRoommee,,  CChhrriissttiiaann  
wwoorrlldd  sshhoowweedd  ccoonnsseennssuuss  oonn  tthhee  rreeccooggnniittiioonn  ooff  tthhee  NNeeww  
TTeessttaammeenntt  CCaannoonn..  SSiinnccee  iitt  wwaass  aa  nneeeedd  ooff  tthhee  hhoouurr,,  PPaauulliinnee  
CChhuurrcchh  eemmbbrraacceedd  tthhee  ccaannoonniicciittyy  ooff  ttrraaddiittiioonnaall  NNeeww  
TTeessttaammeenntt  aass  ooffffiicciiaall  ddeeccrreeee,,  ffoorr  tthhee  rreeaall  pprrooppoonneenntt  ooff  tthhiiss  
ccaannoonn  ccoonnssttrruuccttiioonn  wwaass  AAtthhaannaassiiuuss..  AAtthhaannaassiiuuss,,  aa  sscchhoollaarrllyy  
zzeeaalloott  iinn  hhiiss  ppeerrssoonn,,  iimmpprreesssseedd  oonn  tthhee  ffiirrsstt  CChhrriissttiiaann  RRoommaann  
kkiinngg  CCoonnssttaannttiinnee  tthhee  GGrreeaatt  aanndd  hhiiss  ccoouurrttiieerrss  wwiitthh  hhiiss  wwiittttyy  
aarrgguummeennttss  oonn  tthhee  ddeeiittyy  ooff  JJeessuuss..  HHeennccee,,  CCoonnssttaannttiinnee  
aapppprroovveedd  ooff  ““AAtthhaannaassiiaann  DDooccttrriinnee””  ttoo  ddeeccllaarree  iitt  tthhee  ssttaattee  
rreelliiggiioonn..  AAtthhaannaassiiaann  DDooccttrriinnee,,  ssoo  ttoo  ssppeeaakk,,  wwaass  aa  nnaattuurraall  
ffoollllooww--uupp  ooff  PPaauulliinnee  DDooccttrriinnee,,  ffoorr  iitt  wwaass  tthhee  ppeerrffeeccttiioonn  ooff  
PPaauulliinnee  iiddeeoollooggyy  ooff  JJeessuuss’’  ddeeiittyy,,  wwhhiicchh  uullttiimmaatteellyy  ggaavvee  wwaayy  
ttoo  TTrriinniittaarriiaann  ccoonncceeppttiioonn..  IInn  aa  sseennssee  ooff  ssccrriippttuurraall  pphhiilloossoopphhyy  
ooff  CChhrriissttiiaanniittyy,,  ppaaggaann  mmaanniiffeessttaattiioonn  ooff  ssoommee  ooff  tthhee  CChhrriissttiiaann  
rriitteess  aanndd  tthhee  tthheessiiss  tthhaatt  CChhrriissttiiaanniittyy  bbeeiinngg  aann  eeaassyy  ‘‘wwaallkkwwaayy’’  
aatt  tthhee  ddiissppoossaall  ooff  ggeennttiillee  CChhrriissttiiaannss  iinn  tthhee  wwrriittiinnggss  ooff  PPaauull  
ffllaarreedd  ppaaggaann  mmiinnddss  ooff  tthhee  aanncciieenntt..  TThhaatt  iiss  wwhhyy  tthhee  CChhuurrcchh  hhaass  
aallwwaayyss  rreeccooggnniizzeedd  PPaauull  aass  ““AAppoossttllee””,,  ‘‘oonnee  sseenntt  bbyy  JJeessuuss  
hhiimmsseellff’’,,  aanndd  hhiiss  wwrriittiinnggss  bbeeiinngg  ““iinnssppiirreedd  bbyy  HHoollyy  SSppiirriitt””,,  
hheennccee  tthhee  WWoorrdd  ooff  GGoodd  iinn  eevveerryy  rreessppeecctt..  GGiivveenn  tthhiiss  ssiittuuaattiioonn,,  
oonnee  mmuusstt  nnoott  ffoorrggeett  aabboouutt  PPaauull,,  SSaauull  iinn  hhiiss  oorriiggiinnaall  JJeewwiisshh  
nnaammee,,  tthhaatt  hhee  hhaadd  hhaadd  nnoo  mmeeeettiinngg  wwiitthh  JJeessuuss  dduurriinngg  tthhee  
llaatttteerr’’ss  lliiffeettiimmee..  
  
IInn  tthhee  ssuubbsseeqquueennttllyy  ffoolllloowwiinngg  hhiissttoorryy  ooff  CChhrriissttiiaanniittyy,,  tthhee  
TTrriinniittaarriiaann  mmooddee  ooff  CChhrriissttiiaann  rreelliiggiioonn  eennggiinneeeerreedd  iittss  
ddoommiinnaannccee  tthhrroouugghhoouutt  CChhrriisstteennddoomm..  UUnniittaarriiaann  pprreesseennccee  wwaass  
oonnllyy  nnoommiinnaall  iinn  tthhee  CChhrriissttiiaann  wwoorrlldd  aanndd  iiff  tthheerree  wweerree  aannyy  
UUnniittaarriiaannss,,  tthheeyy  wweerree  hheelldd  aass  ‘‘hheerreettiiccss’’..  TThheerreeffoorree,,  tthhiiss  bbooookk  
wwiillll  ssoolleellyy  ddiissccuussss  tthhee  TTrriinniittaarriiaann  ddooccttrriinnee  ooff  CChhrriissttiiaanniittyy  aass  
tthhee  ssttaannddaarrdd  ddooccttrriinnee  ooff  tthhee  rreelliiggiioonn  aassccrriibbeedd  ttoo  JJeessuuss  CChhrriisstt..  
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TThhee  ddooccttrriinnee  ooff  TTrriinniittaarriiaann  CChhrriissttiiaanniittyy  ssttaannddss  uuppoonn  ffiivvee  
bbaassiicc  ppiillllaarrss  ii..ee..  ffuunnddaammeennttaall  bbeelliieeffss,,  aass  uunnddeerr::    
  

11..  GGoodd  iinn  TTrriinniittyy  
22..  CCrruucciiffiixxiioonn  aanndd  RReessuurrrreeccttiioonn  
33..  BBaappttiissmm  iinn  HHoollyy  SSppiirriitt  
44..  EEuucchhaarriisstt  
55..  SSeeccoonndd  CCoommiinngg  ooff  CChhrriisstt    

  
TThheeoollooggiiccaallllyy  ssppeeaakkiinngg,,  tthheerree  aarree  nnoo  pprreessccrriibbeedd  ffiivvee  ddooccttrriinnaall  
ppiillllaarrss  iinn  CChhrriissttiiaanniittyy,,  ppeerr  ssee,,  aass  iiss  tthhee  ccaassee  ooff  IIssllaamm..  TThhiiss  iiss,,  
iinn  ffaacctt,,  mmyy  oowwnn  ppaarraammeetteerr  ffoorr  mmeeaassuurriinngg  tthhee  ddooccttrriinnaall  rraannggee  
ooff  CChhrriissttiiaann  rreelliiggiioonn  aass  wweellll  aass  ddrraawwiinngg  aa  ppaarrttiiaall  rreesseemmbbllaannccee  
bbeettwweeeenn  tthhee  ttwwoo..  AAppaarrtt  ffrroomm  tthheessee  ffiivvee,,  tthheerree  rreemmaaiinnss  nnoo  
ootthheerr  ddyynnaammiicc  bbeelliieeff  iinn  CChhrriissttiiaanniittyy  tthhaatt  ccaann  bbee  ccaalllleedd  
‘‘ffoouunnddaattiioonn’’  ooff  rreelliiggiioonn..  AAllll  ooff  tthhee  ootthheerr  nnoottiioonnss  aarree  ooff  
sseeccoonnddaarryy  iimmppoorrttaannccee,,  wwhhiicchh  oonnllyy  ssuuppppoorrtt  ttoo  pprroovvee  tthhee  kkeeyy  
bbeelliieeffss..  AAllll  rreemmaaiinniinngg  ppaarrttiicclleess  ooff  CChhrriissttiiaann  ppaacckk  ooff  ffaaiitthh  aarree  
tthhee  pprroojjeecctteedd  ccoonnssttiittuueennttss  ooff  tthheessee  ffuunnddaammeennttaall  ppiillllaarrss,,  wwhhiicchh  
aarree  mmoosstt  oofftteenn  iinntteerrpprreetteedd  iinn  ssuucchh  wwaayyss  tthhaatt  iitt  sseeeemm  aass  iiff  tthheeyy  
wweerree  ppeerrmmaanneenntt  ppiillllaarrss  iinn  aallll  aaggeess  iinnsstteeaadd  ooff  ssuubbssttiittuuttee  
ccoonnssttiittuueennttss..  TThhee  aauutthhoorr  wwoouulldd  oonnccee  aaggaaiinn  lliikkee  ttoo  mmaakkee  iitt  
ccrryyssttaall--cclleeaarr  tthhaatt  tthhee  ccuurrrreenntt  ddiisssseerrttaattiioonn  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  ffiivvee  
ppiillllaarrss  ooff  CChhrriissttiiaanniittyy  sshhoouulldd  nnoott  ssuuppppoosseeddllyy  bbee  ttaakkeenn  ffoorr  
ggrraanntteedd,,  nnoorr  sshhoouulldd  iitt  bbee  ppeerrcceeiivveedd  aass  hhaarrdd  aanndd  ffaasstt  rruullee  tthhaatt  
tthhee  CChhuurrcchh  hhaass  ssttrriiccttllyy  mmaaiinnttaaiinneedd  bbiibblliiccaallllyy  ddeerriivveedd  ffiivvee  
ppiillllaarrss..  BBiibbllee  iiss,,  hhoowweevveerr,,  aallwwaayyss  rreeffeerrrreedd  ttoo  tthhee  ppooiinnttss  ooff  
eexxeeggeessiiss  iinn  oouurr  ddeebbaattee..    
  
JJeessuuss  iiss  GGoodd,,  aa  ppaarrtt  ooff  TTrriinniittyy,,  wwhhoo  ccaammee  ttoo  eeaarrtthh  iinn  aa  
ppeerrssoonniiffiieedd  ffoorrmm  ((JJoohhnn  11::1144))  ffoorr  tthhee  ssaallvvaattiioonn  ooff  hhuummaanniittyy..  
IInnccaarrnnaattiioonn  iiss  tthhee  ssppeecciiffiicc  tteerrmm  uusseedd  ffoorr  tthhee  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ooff  
JJeessuuss’’  ttwwoo  eennttiirreellyy  ddiivveerrggeenntt  ffoorrmmss..  TThhiiss  iiss  tthhee  uullttiimmaattee  
eesssseennccee  ooff  tthhee  ffaaiitthh,,  wwhhiicchh  eevveerryy  CChhrriissttiiaann  hhaass  ttoo  aacccceepptt  ffoorr  
bbeeiinngg  ssaavveedd..    
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11..    

GGOODD  IINN  TTRRIINNIITTYY  

  

CChhrriissttiiaann  ffaaiitthh  iinndduubbiittaabbllyy  ssttaannddss  uuppoonn  tthhee  ffoouunnddaattiioonn  ooff  
TTrriinniittyy..  TThhee  wwhhoollee  ooff  tthhee  ccoolloossssaall  bbuuiillddiinngg  wwoouulldd  
iimmmmeeddiiaatteellyy  ccoollllaappssee  iiff  TTrriinniittyy  wweerree  ttoo  bbee  rreemmoovveedd  ffrroomm  tthhee  
CChhrriissttiiaann  CCrreeeedd..  TTrriinniittyy  iiss  aallssoo  ccaalllleedd  ‘‘TTrriinnee’’,,  wwhhiicchh  iiss,,  
hhoowweevveerr,,  lleessss  ffaammoouuss  iinn  CChhrriisstteennddoomm..  TTrriinniittyy  iiss,,  iinn  ffaacctt,,  tthhee  
mmoosstt  wwiiddeellyy  bbeelliieevveedd  mmaanniiffeessttaattiioonn  ooff  GGoodd  iinn  CChhrriissttiiaanniittyy..  
DDeessppiittee  iittss  wwiiddee  aaddhheerreennccee,,  hhoowweevveerr,,  tthhee  ccoonncceeppttiioonn  ooff  
TTrriinniittyy  iiss  ppeerr  ssee  vvaagguuee  aanndd  mmyysstteerriioouuss,,  wwhhiicchh  aappppeeaarrss  ttoo  hhaavvee  
rreennddeerreedd  CChhrriissttiiaanniittyy  aass  aa  rreelliiggiioonn  ooff  eessootteerriicc  cchhaarraacctteerr..  
MMoorreeoovveerr,,  iitt  iiss  rraatthheerr  iinntteerreessttiinngg  tthhaatt  eevveerryy  aatttteemmpptt  ttoo  eexxppllaaiinn  
TTrriinniittyy  ffuurrtthheerr  ppeerrpplleexxeess  iitt  aass  mmuucchh  aass  tthhee  tthheeoollooggiiccaall  
ddooccttrriinnee  ooff  TTrriinniittyy  iiss  ggrroouunnddeedd  iinnttoo  pphhiilloossoopphhiiccaall  
iinntteerrpprreettaattiioonnss..  TTrriinniittyy  ssttaannddss  iinn  tthhee  hheeaarrtt  ooff  tthhee  CChhuurrcchh  
ddooccttrriinnee,,  bbuutt  wwiitthhoouutt  aa  cclleeaarr--ccuutt  bbiibblliiccaall  ssuuppppoorrtt..  EEvveenn  
rreeffoorrmmeedd  CChhrriissttiiaann  tthheeoollooggyy  iiss,,  bbyy  aanndd  llaarrggee,,  uunnaabbllee  ttoo  llooccaattee  
tthhee  ddeemmaarrccaattiioonn  ooff  aauutthhoorriittyy,,  aaccttiivviittyy,,  aanndd  oobbjjeeccttiivveess  aammoonngg  
tthhee  hhyyppoossttaasseess  ooff  GGooddhheeaadd..  WWhhaatt  wwee  hhaavvee  ttooddaayy  aass  aa  
TTrriinniittaarriiaann  ccoonncceeppttiioonn  iiss  aa  rreessuulltt  ooff  rreeppeeaatteeddllyy  pphhiilloossoopphhiizzeedd  
eemmbbeelllliisshhmmeenntt  aanndd  ccooaattiinngg  oonn  tthhee  rroollee  aanndd  ppeerrssoonnaalliittyy  ooff  
eevveerryy  hhyyppoossttaassiiss  iinn  TTrriinniittyy..  TToo  uunnddeerrssttaanndd  tthhiiss  ffaaiitthh,,  wwee  nneeeedd  
ttoo  ggoo  iinn  ddeepptthh  bbyy  uunnccoovveerriinngg  tthhee  hhiissttoorriiccaall  bbaacckkggrroouunndd  ooff  
TTrriinniittyy..  SSuucchh  aa  ttyyppee  ooff  rreesseeaarrcchh,,  aatt  oonnccee,,  rraaiisseess  aa  qquueessttiioonn  iinn  aa  
pprroobbiinngg  mmiinndd::  ““WWhhaatt  iiss  TTrriinniittyy??””  
  

DDeeffiinniittiioonn  ooff  ""TTrriinniittyy""  

NNeeww  IInntteerrnnaattiioonnaall  DDiiccttiioonnaarryy  ooff  tthhee  BBiibbllee  ddeeffiinneess  tthhee  ssuubbjjeecctt  
ooff  TTrriinniittyy  iinn  tthheessee  wwoorrddss::    
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""TThheerree  iiss  oonnllyy  oonnee  eetteerrnnaall  GGoodd,,  tthhee  LLoorrdd,,  wwhhoo  iiss  hhoollyy  LLoovvee..  
TThhrroouugghh  hhiiss  sseellff--rreevveellaattiioonn  hhee  hhaass  ddiisscclloosseedd  ttoo  hhiiss  ppeeooppllee  
tthhaatt  hhee  iiss  tthhee  FFaatthheerr,,  tthhee  SSoonn,,  aanndd  tthhee  HHoollyy  SSppiirriitt..  YYeett  hhee  iiss  
nnoott  tthhrreeee  ddeeiittiieess  bbuutt  oonnee  GGooddhheeaadd,,  ssiinnccee  aallll  tthhrreeee  PPeerrssoonnss  
sshhaarree  tthhee  oonnee  DDeeiittyy//GGooddhheeaadd..  TThhee  bbiibblliiccaall  tteeaacchhiinngg  ooff  tthhee  
TTrriinniittyy  iiss,,  iinn  aa  sseennssee,,  aa  mmyysstteerryy;;  aanndd  tthhee  mmoorree  wwee  eenntteerr  iinnttoo  
uunniioonn  wwiitthh  GGoodd  aanndd  ddeeeeppeerr  oouurr  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  hhiimm,,  tthhee  
mmoorree  wwee  rreeccooggnniizzee  hhooww  mmuucchh  tthheerree  iiss  yyeett  ttoo  kknnooww..  BBaasseedd  oonn  
bbiibblliiccaall  tteeaacchhiinngg,,  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  CChhrriissttiiaann  ccoonnffeessssiioonn  iiss  tthhaatt  
GGoodd  iiss  OOnnee  iinn  TThhrreeee  aanndd  TThhrreeee  iinn  OOnnee..""  55  [[EEmmpphhaasseess  mmiinnee]]  
  
FFrroomm  tthhee  ddeeffiinniittiioonn  ooff  NNeeww  IInntteerrnnaattiioonnaall  DDiiccttiioonnaarryy  ooff  tthhee  
BBiibbllee,,  wwee  ccaann  rreeaaddiillyy  ppiicckk  uupp  ssoommee  eexxppllaannaattoorryy  ppooiinnttss,,  wwhhiicchh  
wwee  wwiillll  jjuusstt  mmaannaaggee  iinnttoo  oorrddeerr  ffoorr  oouurr  oowwnn  ccoommffoorrtt  ooff  
uunnddeerrssttaannddiinngg..  TThhuuss,,  TTrriinniittyy  ccaann  bbee  ccoommpprreehheennddeedd  aass::  

aa..  TThhee  TTrriinniittyy  iiss  tthhee  DDiivviinnee  BBeeiinngg  tthhaatt  ccoonnttaaiinnss  oonnee  
iinnddiivviissiibbllee  eesssseennccee  ((oouussiiaa,,  eesssseennttiiaa))..  

bb..  IInn  tthhiiss  oonnee  DDiivviinnee  BBeeiinngg,,  tthheerree  aarree  tthhrreeee  PPeerrssoonnaaggeess  oorr  
iinnddiivviidduuaall  ssuubbssiisstteenncceess  ((hhyyppoossttaasseess)),,  FFaatthheerr,,  SSoonn  aanndd  
HHoollyy  SSppiirriitt..  

cc..  TThhee  wwhhoollee--uunnddiivviiddeedd  eesssseennccee  ooff  GGoodd  bbeelloonnggss  eeqquuaallllyy  
ttoo  tthhee  eeaacchh  ooff  tthhee  tthhrreeee  ppeerrssoonnaaggeess..  

dd..  TThhee  ssuubbssiisstteennccee  aanndd  ooppeerraattiioonn  ooff  tthhee  tthhrreeee  ppeerrssoonnaaggeess  
iinn  tthhee  DDiivviinnee  BBeeiinngg  iiss  mmaarrkkeedd  bbyy  aa  cceerrttaaiinn  ddeeffiinniittee  
oorrddeerr..  

ee..  TThheerree  aarree  cceerrttaaiinn  ppeerrssoonnaall  aattttrriibbuutteess  bbyy  wwhhiicchh  tthhee  tthhrreeee  
ppeerrssoonnaaggeess  aarree  ddiissttiinngguuiisshheedd..  

ff..  TThhee  CChhuurrcchh  ccoonnffeesssseess  tthhee  TTrriinniittyy  ttoo  bbee  aa  mmyysstteerryy  
bbeeyyoonndd  tthhee  ccoommpprreehheennssiioonn  ooff  mmaann..    

  
TThheerree  aarree  tthhrreeee  ppeerrssoonnss  iinn  tthhee  oonnee  bbeeiinngg  ooff  GGoodd,,  wwhhiicchh  iiss,,  
tthhuuss,,  ddeessccrriibbeedd  aass  TTrriinniittyy..  AAnndd  tthheessee  tthhrreeee  ddiissttiinngguuiisshheedd  

                                                           
55  DDoouuggllaass,,  JJ..  DD..,,  &&  TTeennnneeyy,,  MMeerrrriillll  CC..  ((eeddiittoorrss)),,  TThhee  NNeeww  IInntteerrnnaattiioonnaall  
DDiiccttiioonnaarryy  ooff  tthhee  BBiibbllee,,  aarrtt..  ""TTrriinniittyy"",,  GGrraanndd  RRaappiiddss::  ZZoonnddeerrvvaann  PPuubblliisshhiinngg  
HHoouussee,,  11998877  
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hhyyppoossttaasseess  ooff  tthhee  ssaammee  bbeeiinngg,,  aass  tthheeyy  aarree  uunnddeerrssttoooodd  aanndd  
bbeelliieevveedd,,  aarree;;  11..  FFaatthheerr,,  22..  SSoonn,,  aanndd  33..  HHoollyy  SSppiirriitt..  TThheessee  
tthhrreeee  hhyyppoossttaasseess  ccoonnssttiittuuttee  tthhee  eesssseennttiiaall  bbeeiinngg  nnaammeellyy  
““TTrriinniittyy””——tthhee  oobbjjeecctt  ooff  eennjjooyymmeenntt  iinn  tthhee  vviieewwppooiinntt  ooff  SStt..  
AAuugguussttiinnee..66  WWoorrdd  ppeerrssoonn  oorr  ppeerrssoonnaaggee  iiss,,  ooff  ccoouurrssee,,  
aammbbiigguuoouuss,,  rraatthheerr  mmiisslleeaaddiinngg,,  oowwiinngg  ttoo  tthhee  ssoommaattiicc  
ccoommpprreehheennssiioonn  ooff  tthheessee  EEnngglliisshh  tteerrmmss..  BBuutt  iinn  CChhrriissttiiaann  
wwoorrllddvviieeww,,  aann  oorrggaanniissmm  rreeqquuiirreess  tthhrreeee  eesssseennttiiaall  mmeerriittss  ttoo  bbee  
ddeeccllaarreedd  aa  ppeerrssoonn  ii..ee..  sseellff--ccoonnsscciioouussnneessss,,  sseellff--ddeetteerrmmiinnaattiioonn,,  
aanndd  mmoorraall  ccoonnsscciioouussnneessss..  CChhrriissttiiaann  aappoollooggiissttss  aasssseerrtt  tthhaatt  iitt  iiss  
oonnllyy  GGoodd  tthhaatt  iiss  aabbssoolluuttee  aanndd  ppeerrffeecctt  iinn  tthheessee  cchhaarraacctteerriissttiiccss,,  
wwhheerreeaass  mmaann  iiss  aa  mmeerree  cchhaarraacctteerriissttiicc  iimmiittaattiioonn  ooff  GGoodd  aass  
ssuucchh..  GGoodd  iiss,,  tthheerreeffoorree,,  aa  ppeerrssoonn  oorr  ppeerrssoonnaaggee  iinn  tthhee  wwoorrdd''ss  
mmoosstt  sseemmaannttiicc  sseennssee..77    
  
AAss  wwee  hhaavvee  aallrreeaaddyy  uunnddeerrssttoooodd,,  aallll  ooff  tthhee  tthhrreeee  ppeerrssoonnss  iinn  
TTrriinniittyy  mmeerrggee  iinnttoo  ““oonnee  eesssseennttiiaall  bbeeiinngg””——ppeerrffeeccttllyy  uunniitteedd  iinn  
tteerrmmss  ooff  ppoowweerr,,  lloovvee,,  aanndd  wwiillll..  TThhee  eexxpprreessssiioonn  ‘‘oonnee  bbeeiinngg’’  iiss  
aa  mmoosstt  eexxaacctteedd  iilllluussttrraattiioonn  ooff  tthhee  uullttiimmaattee  uunniittyy  ooff  GGoodd  iinn  
tteerrmmss  ooff  pphhiilloossoopphhiiccaall  aass  wweellll  aass  hhiissttoorriiccaall  ccoonntteexxtt,,  ffoorr  ssoommee  
ggrreeaatt  hhiissttoorriiccaall  ffiigguurreess  ooff  CChhrriissttiiaann  rreelliiggiioonn,,  ssuucchh  aass  
AAtthhaannaassiiuuss,,  AAuugguussttiinnee,,  aanndd  TThhoommaass  AAqquuiinnaass,,  hhaavvee  eemmppllooyyeedd  
tthhee  wwoorrdd  ‘‘bbeeiinngg’’  ttoo  ddeennoottee  ttrriiuunnee  nnaattuurree  ooff  GGoodd..  LLaattiinn  vveerrbb  
‘‘eessssee’’,,  mmeeaanniinngg  ““ttoo  bbee””  ((eesssseennttiiaa::  bbeeiinngg)),,  hhaass  nnoott  bbeeeenn  
aapppplliieedd  ppeerr  ssee  iinn  aa  sseennssee  ooff  eexxiisstteennccee  iinn  tthheeiirr  wwrriittiinnggss;;  rraatthheerr,,  
iitt  iiss  ttoo  bbee  ccoommpprreehheennddeedd  iinn  aa  mmeettaapphhyyssiiccaall  sseennssee  tthhaatt  iiss  
bbeeyyoonndd  tthhee  rreeaallmm  ooff  sseennsseess  ppeerrcceeppttiioonn..88  
  

                                                           
66  AAuugguussttiinnee,,  SSaaiinntt,,  OOnn  CChhrriissttiiaann  DDooccttrriinnee  iinn  FFoouurr  BBooookkss,,  MMiicchhiiggaann::  CChhrriissttiiaann  
CCllaassssiiccss  EEtthheerreeaall  LLiibbrraarryy,,  GGrraanndd  RRaappiiddss,,  pp..  1100  
77  CCoonnnneerr,,  WWaalltteerr  TThhoommaass,,  CChhrriissttiiaann  DDooccttrriinnee,,  TTeennnneesssseeee::  BBrrooaaddmmaann  PPrreessss,,  
NNaasshhvviillllee,,  11993377,,  pp..7766  
88  BBoobbiikk,,  JJoosseepphh,,  AAqquuiinnaass  OOnn  BBeeiinngg  aanndd  EEsssseennccee::  AA  TTrraannssllaattiioonn  aanndd  
IInntteerrpprreettaattiioonn,,  IINN::  UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNoottrree  DDaammee  PPrreessss,,  NNoottrree  DDaammee,,  11996655,,  pp..  11  
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TTrriinniittyy,,  iinn  tthhee  lliigghhtt  ooff  iittss  ddeeffiinniittiioonn,,  iiss  ‘‘ttrrii--uunniittyy’’  bbyy  aallll  
cchhaarraacctteerriissttiiccss,,  wwhhiicchh  iinndduucceess  tthhee  hhoollyy  uunniioonn  tthhaatt  iiss  
eesssseennttiiaallllyy  tteerrmmeedd  aass  ““OOnnee  GGoodd””..  TThhee  ccoonncceeppttiioonn  ooff  TTrriinniittyy  
tthhuuss  ffaarr  sshhoowwss  aa  ppaarrttiiaall  rreesseemmbbllaannccee  wwiitthh  IIssllaammiicc  bbeelliieeff  ooff  
““DDiivviinnee  AAttttrriibbuutteess””  ((AAssmmāā  wwaa--SSiiffāātt--ee--IIllāāhhiiyyyyaahh))..  IIssllaamm  aallssoo  
bbeelliieevveess  iinn  tthhee  ddiiffffeerreenntt  aattttrriibbuutteess  aanndd  cchhaarraacctteerrss  ooff  GGoodd  
eemmeerrggiinngg  ffrroomm  tthhee  eesssseennttiiaall  ‘‘oonneenneessss’’  ooff  tthhee  DDiivviinnee  BBeeiinngg..  
HHoowweevveerr,,  ffrroomm  tthhiiss  ppooiinntt  oonnwwaarrddss,,  tthhee  rreesseemmbbllaannccee  vvaanniisshheess  
aass  tthhee  ccoonncceeppttiioonn  ooff  TTrriinniittyy  sshhoowwss  ddiissssiimmiillaarriittyy  aatt  mmuucchh  
ddeeeeppeerr  lleevveell..  IItt  ssaayyss  tthhaatt  aallll  ooff  tthhee  HHoollyy  MMeemmbbeerrss  ooff  TTrriinniittyy  
aarree  iinnddiivviidduuaallss  wwhhoo  eeqquuaallllyy  sshhaarree  tthhee  ppoowweerr  ooff  GGooddhheeaadd..  
HHeerree,,  CChhrriissttiiaann  ffaaiitthh  iinn  GGoodd  sseeeemmss  ttoo  hhaavvee  bbeeccoommee  aann  
iinnssttiittuuttiioonn  ooff  mmoorree  tthhaann  aa  ssiinnggllee  oommnniisscciieenntt  bbeeiinngg  tthhaatt  iiss  
ooppeerraatteedd  bbyy  tthhrreeee  ppeerrssoonnss  oorr  mmoorree  ccoorrrreeccttllyy  bbyy  tthhrreeee  ppaarrttnneerrss..  
IInntteerreessttiinnggllyy,,  tthhiiss  ppuuzzzzllee  ooff  TTrriinniittyy  hhaass  aallwwaayyss  bbeeeenn  aatt  tthhee  
ccoorree  ooff  rreelliiggiioouuss  aaffffaaiirrss..  CChhrriissttiiaann  sscchhoollaarrss  hhaavvee  aallwwaayyss  bbeeeenn  
ddeeeeppllyy  ccoonncceerrnneedd  aabboouutt  aa  tteennaabbllee  aass  wweellll  aass  iinntteelllliiggiibbllee  
ssoolluuttiioonn  ooff  TTrriinniittaarriiaann  pprroobblleemm..  WWiitthhoouutt  aa  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  bbeelliieeff  
ooff  eeaarrllyy  NNiicceennee  FFaatthheerrss  oorr  ttoo  tthhee  vveerryy  ffaaiitthh  ooff  PPaauull,,  aa  nnuummbbeerr  
ooff  tthhiinnggss  aarree  ggeenneerraallllyy  aassssuummeedd..  WWhhaatteevveerr  tthhee  nnaattuurree  ooff  eeaarrllyy  
CChhrriissttiiaannss''  bbeelliieeff,,  mmooddeerrnn  CChhrriissttiiaann  sscchhoollaarrsshhiipp  iiss  eevveerr  
iinncclliinneedd  ttoo  rreeccoonncciillee  aanncciieenntt  ffaaiitthh  wwiitthh  mmooddeerrnn  tthhoouugghhtt..  IInn  
tthhiiss  pprroocceessss  ooff  rreeiinntteerrpprreettaattiioonn,,  tthhee  mmoosstt  ppuuzzzzlliinngg  iissssuuee  ooff  
TTrriinniittyy  iiss  ggiivveenn  sseevveerraall  iinntteerrpprreettaattiioonnss  bbyy  vvaarryyiinngg  sscchhoooollss  ooff  
tthhoouugghhtt..  SSoommee  ooff  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  mmeetthhooddss  ooff  iinntteerrpprreettiinngg  
TTrriinniittyy  aarree::  
  

aa..  MMooddaalliissttiicc  SSoolluuttiioonn  MMeetthhoodd  
bb..  TTrriiuunnee  NNaattuurree  ooff  GGoodd  MMeetthhoodd  
cc..  TTrriitthheeiissttiicc  MMeetthhoodd  99  

  

                                                           
99  CCoonnnneerr,,  WWaalltteerr  TThhoommaass,,  CChhrriissttiiaann  DDooccttrriinnee,,  TTeennnneesssseeee::  BBrrooaaddmmaann  PPrreessss,,  
NNaasshhvviillllee,,  11993377,,  pp..112233  
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MMooddaalliissttiicc  SSoolluuttiioonn  ddeemmoonnssttrraatteess  tthhee  mmaanniiffeessttaattiioonn  ooff  oonnee  
GGoodd  iinnttoo  tthhrreeee  aassppeeccttss,,  cchhaarraacctteerrss,,  mmooddeess,,  aattttrriibbuutteess,,  oorr  
ooffffiicceess,,  wwhhoo  iiss  oorriiggiinnaallllyy  aanndd  iinnttrriinnssiiccaallllyy  uunniippeerrssoonnaall..  TThhuuss,,  
FFaatthheerr,,  SSoonn,,  aanndd  HHoollyy  SSppiirriitt  aappppeeaarr,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhiiss  mmeetthhoodd,,  
tthhrreeee  aassppeeccttss  oorr  cchhaarraacctteerrss  ooff  tthhee  GGoodd  ooff  aabbssoolluuttee  uunniittyy  
iinnsstteeaadd  ooff  tthhrreeee  iinnddeeppeennddeenntt  ppeerrssoonnss,,  hheennccee  uunniippeerrssoonnaalliissmm..  
TThhiiss  uunniippeerrssoonnaall  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  GGoodd  iiss,,  tthheerreeffoorree,,  ccaalllleedd  
mmooddaalliissmm,,  wwhhiicchh  ddooeess  nnoott  eemmppllooyy  tthhee  aammbbiigguuoouuss  pplluurraall  
ppeerrssoonnss  oorr  hhyyppoossttaasseess..  TThhiiss  mmeetthhoodd  iiss  mmoorree  iinncclliinneedd  ttoo  
uunniittaarriiaanniissmm  tthhaann  ttrriinniittaarriiaanniissmm..  TThheerreeffoorree,,  iitt  iiss  iinn  ttuurrnn  
ccrriittiicciizzeedd  aanndd  ddiissppeelllleedd  bbyy  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  TTrriinniittaarriiaann  
aaddhheerreennttss..  IItt  iiss,,  iinn  ffaacctt,,  tthhiiss  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  TTrriinniittyy  tthhaatt  bbeeaarrss  
cclloosseesstt  rreesseemmbbllaannccee  wwiitthh  IIssllaammiicc  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  GGoodd..  
  
AAnnootthheerr  pprrooppoosseedd  mmeetthhoodd  ooff  tthhee  pprroobblleemm  ooff  TTrriinniittyy  iiss  ‘‘ttrriiuunnee  
nnaattuurree’’  ooff  GGoodd..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhiiss  mmeetthhoodd,,  GGoodd  iiss  oonnee  
ssuupprreemmee  aanndd  ccrreeaattiivvee  BBeeiinngg  wwhhoo  iiss  tthhee  uunnddiivviiddeedd  ssoouurrccee  ooff  
eevveerryytthhiinngg  rreesstt..  TThheerree  iiss,,  hhoowweevveerr,,  aa  ttrriinniittyy——aa  uunniittyy  ooff  tthhrreeee  
nnaattuurreess——iinn  tthhee  uunniittyy  ooff  ssuupprreemmee  GGoodd  oorr  GGooddhheeaadd..  TThhiiss  
TTrriinniittyy  iiss  nneeiitthheerr  aa  ttrriinniittyy  ooff  tthhrreeee  iinnddiivviidduuaallss  nnoorr  ooff  tthhrreeee  
cchhaarraacctteerrss,,  bbuutt  tthhiiss  iiss  aa  ttrrii--uunniioonn  nnaammeellyy  ttrriinniittyy  ooff  nnaattuurreess,,  
wwhhiicchh  ccaann  bbee  vviieewweedd  iinn  tthhee  wwoorrkk  ooff  ttrrii--ffaacceedd  GGoodd..  TThhiiss  tthhrreeee  
ddiimmeennssiioonnaall  wwoorrkk  iiss,,  hhoowweevveerr,,  iinncclluussiivvee  rraatthheerr  tthhaann  eexxcclluussiivvee  
bbyy  mmeeaannss  ooff  aapppprraaiissaall..  TThhiiss  mmeetthhoodd  iiss  mmoosstt  wwiiddeellyy  aacccceepptteedd  
iinn  eecccclleessiiaassttiiccaall  aattmmoosspphheerree,,  bbuutt  tthhee  ggrroouunndd  eevvaalluuaattiioonn  ooff  
TTrriinniittyy  mmaaiinnttaaiinnss  tthhee  aacccceeppttaannccee  ooff  ttrriitthheeiissttiicc  nnoottiioonnss  aammoonngg  
lloowweerr  tthheeoollooggyy  aanndd  llaaiittyy..  AA  ccoommmmoonn  bbeelliieevveerr  ccaannnnoott  
ccoommpprreehheenndd  tthhiiss  ssoopphhiissttiiccaatteedd  pphhiilloossoopphhiiccaall  aapppprraaiissaall  ooff  
ttrriiuunnee  nnaattuurree,,  aanndd  ffoorr  hhiimm  TTrriinniittyy  iiss  aa  ppoollyytthheeiissttiicc  
mmaanniiffeessttaattiioonn  ooff  tthhrreeee  ggooddss  wwoorrkkiinngg  ttooggeetthheerr  iinn  hhaarrmmoonnyy..    
  
TThhiirrdd  aanndd  tthhee  mmoosstt  eeaassiillyy  uunnddeerrssttaannddaabbllee  ssoolluuttiioonn  iiss  
TTrriitthheeiissttiicc  MMeetthhoodd,,  wwhhiicchh  mmaaiinnttaaiinnss  tthhee  rraattiioonnaallee  tthhaatt  GGoodd  iiss  
tthhrreeee  iinnddiivviidduuaallss..  AAlltthhoouugghh  CChhrriissttiiaann  sscchhoollaarrss  aallwwaayyss  iinnssiisstt  
oonn  ssiinnggllee  GGooddhheeaadd  oorr  tthhee  eesssseennttiiaall  uunniittyy,,  yyeett  tthhee  ffaacctt  rreemmaaiinnss  
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cclloossee  ttoo  tthhrreeee  eexxcclluussiivvee  ddeeiittiieess  wwoorrkkiinngg  ccoonnjjooiinnttllyy  aanndd  
ccoonnccuurrrreennttllyy  iinn  tthhee  iinnssttiittuuttiioonn  ooff  GGoodd..  TThheeiirr  mmuuttuuaall  
ccooooppeerraattiioonn  iiss  iinnffeerrrreedd  aass  tthhee  uunniittyy  ooff  tthheeiirr  ccoolllleeccttiivvee  wwoorrkk,,  
wwhhiicchh  aaccccoorrddiinngg  ttoo  ssoommee  iiss  aann  uunnssaaffee  tteenneett..  TTrriitthheeiissttiicc  
MMeetthhoodd  iiss  iinndduubbiittaabbllyy  tthhee  mmoosstt  wwiiddeellyy  pprraaccttiicceedd  ppaarraaddiiggmm  ooff  
TTrriinniittyy..  SSiinnccee  aaccttiioonnss  ssoouunndd  lloouuddeerr  tthhaann  tthhee  wwoorrddss,,  wwee  nneeeedd  
ttoo  llooookk  iinnttoo  tthhee  CChhrriissttiiaann  pprraaccttiiccee  rraatthheerr  tthhaann  tthhee  vveerrbbaall  
eexxpprreessssiioonnss  ooff  pprriieessttllyy  ccllaassss  oorr  CChhrriissttiiaann  pphhiilloossoopphheerrss..1100  
  
IItt  sseeeemmss  qquuiittee  nneecceessssaarryy  tthhaatt  wwee  ddrraaww  aa  lliinnee  ooff  ddiissttiinnccttiioonn  
bbeettwweeeenn  tthhee  JJeewwiisshh  aanndd  CChhrriissttiiaann  ccoonncceeppttiioonnss  ooff  GGoodd,,  ssiinnccee  
bbootthh  ooff  tthheemm  ddeerriivvee  ffuunnddaammeennttaall  bbeelliieeffss  rreessppeeccttiivveellyy  ffrroomm  tthhee  
HHeebbrreeww  OOlldd  TTeessttaammeenntt  wwiitthh  ssoommee  eexxcceeppttiioonnss  ooff  NNeeww  
TTeessttaammeenntt’’ss  HHeelllleenniizzaattiioonn  ooff  GGoodd..  IInn  ccoonnttrraasstt  ttoo  CChhrriissttiiaannss,,  
JJeewwss  aarree  ssttrriiccttllyy  mmoonnootthheeiissttiicc  ppeeooppllee  wwhhoo  bbeelliieevvee  iinn  oonnee,,  
aabbssoolluuttee  GGoodd  wwhhoo  iiss  kknnoowwnn  ttoo  tthheemm  aass  tthhee  GGoodd  ooff  MMoosseess  
nnaammeellyy  ““YYaahhwweehh””..  IItt  mmuusstt  nnoott  bbee  ttaakkeenn  ffoorr  ggrraanntteedd  bbyy  tthhee  
MMuusslliimmss  tthhaatt  YYaahhwweehh  iiss  tthhee  GGoodd  ooff  MMoosseess  aalloonnee;;  HHee  iiss,,  
iinnsstteeaadd,,  tthhee  GGoodd  ooff  aallll  PPrroopphheettss,,  ssuucchh  aass  NNooaahh,,  AAbbrraahhaamm,,  
JJaaccoobb,,  DDaavviidd  aanndd  ootthheerrss,,  aass  BBiibbllee  eexxppoouunnddss..1111  BBuutt  tthhee  llooggiicc  ooff  
YYaahhwweehh’’ss  ssppeecciiffiicc  aaffffiilliiaattiioonn  wwiitthh  tthhee  ppeerrssoonn  ooff  MMoosseess  iiss  
eemmbbeeddddeedd  iinnttoo  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  GGoodd  ttoo  IIssrraaeell——tthhee  ffiirrsstt  
eennccoouunntteerr  ooff  GGoodd  aanndd  MMoosseess——aanndd  tthhee  ssuurrvviivviinngg  rreeccoorrdd  ooff  tthhee  
ssuubbsseeqquueenntt  HHeebbrreeww  rreelliiggiioonn..  RReecceeiivveedd  TToorraahh  iiss  tthhee  eeaarrlliieesstt  
tteessttiimmoonnyy  ooff  HHeebbrraaiicc  hhiissttoorryy  ttoo  aa  ddeeiittyy  nnaammeedd  YYaahhwweehh  wwhhoo  
pprrooccllaaiimmeedd  HHiimmsseellff  aass  tthhee  GGoodd  ooff  IIssrraaeell..    HHiiss  aappppeeaarraannccee  ttoo  
MMoosseess  iinn  SSiinnaaii  aafftteerr  lloonngg  EEggyyppttiiaann  ssllaavveerryy  ooff  IIssrraaeelliitteess  iiss  
hheelldd  aass  aa  wwiittnneessss  ooff  tthhee  nneeww  aaggee  ooff  IIssrraaeell,,  wwhheerree  aanndd  wwhheenn  
TTeenn  CCoommmmaannddmmeennttss  wweerree  hhaannddeedd  oovveerr  ttoo  MMoosseess..  TThheerreeaafftteerr,,  
MMoosseess  iinnttrroodduucceedd  YYaahhwweehh  aammoonngg  tthhee  CChhiillddrreenn  ooff  IIssrraaeell  aass  
tthheeiirr  ppeerrssoonnaall  ssaavviioorr  GGoodd——tthhee  vveerryy  rroollee  tthhaatt  CChhrriisstt  wwoouulldd  
                                                           
1100  CCoonnnneerr,,  WWaalltteerr  TThhoommaass,,  CChhrriissttiiaann  DDooccttrriinnee,,  TTeennnneesssseeee::  BBrrooaaddmmaann  PPrreessss,,  
NNaasshhvviillllee,,  11993377,,  pppp..112233--112277  
1111  HHeeaasstteerr,,  DDuunnccaann,,  BBiibbllee  BBaassiiccss,,  EEnnggllaanndd::  TThhee  CChhrriissttaaddeellpphhiiaann  AAddvvaanncceemmeenntt  
TTrruusstt,,  SSuurrrreeyy,,  22000000,,  pp..  88  
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ccllaaiimm  llaatteerr——wwhhoossee  mmaanniiffeessttaattiioonn  rreeccuurrss  iinn  tthhee  ffiivvee  bbooookkss  ooff  
TToorraahh  aass  wweellll  aass  iinn  ootthheerr  HHeebbrreeww  SSccrriippttuurreess..  TThhuuss,,  iitt  wwaass  tthhee  
ffiirrsstt  ffoorrmmaall  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  ppoosstt--EEggyyppttiiaann  bboonnddaaggee  HHeebbrreewwss  
wwiitthh  YYaahhwweehh,,  tthheeiirr  ppeerrssoonnaall  LLoorrdd,,  wwiitthh  aa  ccoovveennaanntt  sseeaalleedd  bbyy  
aa  sseett  ooff  ccoommmmaannddmmeennttss..  YYaahhwweehh,,  JJeewwss  bbeelliieevvee,,  iiss  tthhee  
ppeerrssoonnaall  aanndd  vveerryy  ssaaccrreedd  nnaammee  ooff  GGoodd;;  hheennccee,,  tthhee  ssaaccrreedd  
nnaammee  ooff  YYaahhwweehh  hhaass  nnoo  ppaarraalllleell..  IInntteerreessttiinnggllyy,,  YYaahhwweehh  hhaass  
bbeeeenn  ttrraannssllaatteedd  iinn  KKiinngg  JJaammeess  aanndd  iittss  ssuucccceessssoorr  vveerrssiioonnss  aass  
‘‘LLoorrdd’’  iinnsstteeaadd  ooff  eemmppllooyyiinngg  tthhee  ppeerrssoonnaall  nnaammee  ooff  GGoodd..  TThhee  
nnaammee  YYaahhwweehh  iiss  pprroonnoouunncceedd  aanndd  wwrriitttteenn  iinn  HHeebbrreeww  wwiitthh  ffoouurr  
HHeebbrreeww  ccoonnssoonnaannttss  aass  YYHHWWHH..  HHeebbrreewwss  hhaadd  ttoo  pprroonnoouunnccee  tthhee  
ccoonnjjooiinneedd  ccoonnssoonnaannttss  aanndd  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  jjuunnccttuurree  iinn  ssyyllllaabblleess  
aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthheeiirr  ccoommmmoonn  uunnddeerrssttaannddiinngg,,  ffoorr  HHeebbrreeww  hhaadd  nnoo  
vvoowweell  ssyysstteemm  iinn  aanncciieenntt  ttiimmeess..  YYHHWWHH  lliitteerraallllyy  mmeeaannss  ‘‘oonnee  
wwhhoo  ((sseellff))  bbeeccoommeess//eexxiissttss’’  ((AArraabbiicc  QQāā’’iimm--bbiill--DDhhāātt)),,  aanndd  iittss  
rroooott  iiss  HHeebbrreeww  vveerrbb  hhaawwaahh  ((HHWWHH))  mmeeaanniinngg  ““ttoo  bbeeccoommee””..1122  
  
TThhiiss  nnaammee  wwaass  sshhuunnnneedd  ttoo  bbee  uusseedd  aammoonngg  tthhee  JJeewwss  iinn  33rrdd  
CCeennttuurryy  CCEE,,  wwhheenn  JJuuddaaiissmm  sspprreeaadd  oovveerr  tthhee  nnoonn--JJeewwiisshh  llaannddss  
aanndd  JJeewwss  ccoonncceeiivveedd  ooff  tthhiiss  nnaammee  aass  ttoooo  ssaaccrreedd  ttoo  bbee  uusseedd  bbyy  
tthhee  ““ootthheerrss””——tthhee  ggeennttiillee  ccoonnvveerrttss..  TThhee  nnaammee  tthhaatt  rreeppllaacceedd  
YYHHWWHH  wwaass  aannootthheerr  HHeebbrreeww  wwoorrdd  AAddoonnaaii,,  ““mmyy  LLoorrdd””..  BBuutt  iinn  
1100tthh  CCeennttuurryy  CCEE,,  iitt  wwaass  rreessttoorreedd  wwiitthh  tthhee  aaddddiittiioonn  ooff  vvoowweellss  
pprroonnoouunncceedd  aass  ‘‘YYeeHHooWWaaHH’’..  JJeehhoovvaahh  iiss  tthhee  AAnngglliicciizzeedd  
vveerrssiioonn  ooff  YYaahhwweehh..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  JJeewwss,,  YYaahhwweehh  iiss  
eexxcclluussiivveellyy  ppeerrssoonnaall  ssaaccrreedd  nnaammee  ooff  GGoodd  tthhaatt  iiss  ttoo  bbee  uusseedd  bbyy  
tthhee  ““cchhoosseenn  ppeeooppllee””  aalloonnee..  WWee  wwiillll  ccoonnssiiddeerr  tthhiiss  ssuubbjjeecctt  iinn  
llaatteerr  ppaaggeess  ttoo  ccrriittiiqquuee  tthhee  ppeerrssoonnaall  aanndd  iimmppeerrssoonnaall  aattttrriibbuutteess  
aanndd  nnaammeess  ooff  GGoodd,,  wwhhiicchh  wwiillll  ssaattiissffaaccttoorriillyy  ddeeaall  wwiitthh  tthhee  
qquueessttiioonn  wwhheetthheerr  GGoodd  ccaann  rreeaallllyy  hhaavvee  aa  ppeerrssoonnaall  nnaammee..    
  

                                                           
1122  RRootthheerrhhaamm,,  JJ..  BB..,,  TThhee  LLoorrdd  OOuurr  GGoodd  iiss  OOnnee  LLoorrdd,,  DDEE::  AAssssoocciiaatteedd  BBiibbllee  
SSttuuddeennttss,,  22000044,,  pp..  1155  
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AAnnootthheerr  nnaammee  ooff  GGoodd  mmeennttiioonneedd  iinn  HHeebbrreeww  OOlldd  TTeessttaammeenntt  iiss  
EElloohhiimm——aa  pprrooppeerr  nnoouunn  mmeeaanniinngg  GGoodd  wwiitthh  ccaappiittaall  ““GG””..  TThhee  
HHeebbrreeww  ““iimm””  ooff  ddiiggnniittyy  iiss  eeqquuiittaabbllee  wwiitthh  EEnngglliisshh  ddeeffiinniittee  
aarrttiiccllee  tthhee  aanndd  iitt  mmaakkeess  aa  ccoommmmoonn  nnoouunn  iinnttoo  aa  pprrooppeerr,,  
‘‘ddiiggnniiffiieedd’’  nnoouunn..  SSiinnccee  EElloohhiimm  iiss  oorriiggiinnaallllyy  aa  pplluurraall  wwoorrdd,,  
tthheerreeffoorree,,  iitt  ggiivveess  wwaayy  ttoo  tthhee  TTrriinniittaarriiaann  ddooccttrriinnee  ttoo  hhoolldd  iitt  aass  
aa  ppootteennttiiaall  eevviiddeennccee  ffoorr  tthhee  ddeeffeennssee  ooff  tthhee  ffaaiitthh  iinn  aa  pplluurraall  
GGoodd..  TThhee  ccaassee  ooff  EElloohhiimm  iiss,,  hhoowweevveerr,,  aa  ssiimmiillaarr  oonnee  ttoo  tthhaatt  ooff  
tthhee  EEnngglliisshh  wwoorrdd  sshheeeepp,,  wwhhiicchh  iiss  bbootthh  ssiinngguullaarr  aanndd  pplluurraall..  
TThhee  uussee  ooff  EElloohhiimm  iinn  OOlldd  TTeessttaammeenntt  aass  aa  ssiinngguullaarr  wwoorrdd  
aappppeeaarrss  ttoo  bbee  mmoorree  aauutthheennttiicc  tthhaann  aa  pplluurraall  uussaaggee,,  ffoorr  nneeiitthheerr  
HHeebbrreeww  PPrroopphheettss  nnoorr  ppeeooppllee  hhaadd  tthhee  iiddeeaa  ooff  aa  pplluurraalliissttiicc  ddeeiittyy  
oorr  ppoollyytthheeiissttiicc  uunniittyy..  IItt  iiss,,  tthheerreeffoorree,,  ssaaffee  ttoo  aasssseerrtt  tthhaatt  EElloohhiimm  
ssttaannddss  ffoorr  ““tthhee  GGoodd  ooff  ggooddss””  oorr  ssiimmppllyy  ““tthhee  GGoodd””..1133  WWiitthh  tthhee  
CChhrriissttiiaann  ddooccttrriinnee,,  hhoowweevveerr,,  oonnllyy  tthhee  cchhaarraacctteerr  ooff  GGoodd  
cchhaannggeess,,  bbuutt  GGoodd  HHiimmsseellff  rreemmaaiinnss  tthhee  ssaammee..  TThhiiss  iiss  ttoo  ssaayy  
tthhaatt  GGoodd  iiss  iiddeennttiiffiieedd  aanneeww,,  bbuutt  tthhiiss  ttiimmee  oonn  aa  mmuucchh  ddeeeeppeerr  
lleevveell  tthhaann  tthhee  ppaasstt  nnaattiioonnaall  hhiissttoorryy  ooff  tthhee  JJeewwss..  SSuucchh  aa  
ttrraannssiittiioonn  iinn  tthhee  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  GGoodd  ccoommeess  ooffff  pprriimmaarriillyy  
dduuee  ttoo  tthhee  ssppiirriittuuaall  qquueesstt  ooff  tthhee  ffiirrsstt  cceennttuurryy  rreelliiggiioouuss  
rreeffoorrmmeerrss  nnaammeellyy  ““CChhrriissttiiaannss””  aanndd  tthheeyy  ssuucccceeeedd  iinn  
iinnttrroodduucciinngg  ttoo  mmaannkkiinndd  aa  ““lloovviinngg  GGoodd””  bbyy  bbrreeaakkiinngg  tthhee  
oouuttwwaarrddllyy  sshheellll  ooff  tthhee  HHeebbrraaiicc  ccoonnvveennttiioonn..    
  
UUnnlliikkee  tthhee  JJeewwss,,  CChhrriissttiiaannss  ddoo  nnoott  hhaavvee  mmuucchh  ttoo  aapppprreecciiaattee  ooff  
tthhee  lliinngguuiissttiicc  ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  OOlldd  TTeessttaammeenntt’’ss  mmeettaapphhyyssiiccaall  
tteerrmmiinnoollooggyy  eexxcceepptt  ffoorr  aa  ffeeww  ccaasseess  ttoo  ddeerriivvee  tthheeiirr  ccoonncceeppttiioonn  
ooff  GGoodd..  SSyymmbboolliissmm  ffoorr  CChhrriissttiiaanniittyy  sseeeemmss  ttoo  oovveerrttaakkee  
lliitteerraalliissmm  iinn  tthhee  ccaassee  iinn  ppooiinntt..  IItt  iiss  wwhhyy  tthhee  NNeeww  TTeessttaammeenntt  
hhaass  aa  uunniiqquuee  bbeehhaavviioorr  ooff  iittss  oowwnn——mmuucchh  iinn  ccoonnttrraasstt  wwiitthh  tthhee  
OOlldd  TTeessttaammeenntt..  FFoorr  iinnssttaannccee,,  tthhee  ccaassee  ooff  tthhee  lliinngguuiissttiicc  
ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  HHeebbrreeww  rruuaakkhh,,  ““ssppiirriitt””,,  iiss  nnoott  ddiiffffeerreenntt  aanndd  iitt  

                                                           
1133  DDiirrkkss,,  JJeerraalldd  FF..,,  TThhee  CCrroossss  aanndd  TThhee  CCrreesscceenntt,,  MMaarryyllaanndd::  AAmmaannaa  
PPuubblliiccaattiioonnss,,  BBeellttssvviillllee,,  22000033,,  pp..  117777  
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aappppeeaarrss  aass  iiff  SSppiirriitt  hhaass  bbeeeenn  ttrraannssffoorrmmeedd  iinnttoo  aa  nneeww,,  
iinnddeeppeennddeenntt  eennttiittyy  dduurriinngg  oorr  aafftteerr  tthhee  ddiissppeennssaattiioonnaall  pphhaassee  
bbeettwweeeenn  tthhee  OOlldd  aanndd  NNeeww  TTeessttaammeennttss..  CChhrriissttiiaannss  rreellyy  uuppoonn  
tthhee  NNeeww  TTeessttaammeenntt  ffoorr  ffiinnddiinngg  tthheeiirr  ttrrii--cchhaarraacctteerr  oorr  ttrrii--
hheeaaddeedd  GGoodd..  AAnndd  tthheeyy  aarree,,  ooff  ccoouurrssee,,  nnoott  aallttooggeetthheerr  oonn  tthhee  
wwrroonngg  ttoo  ddoo  ssoo,,  ffoorr  iitt  iiss  tthhee  nnuucclleeuuss  ooff  tthheeiirr  bbeelliieeff  tthhaatt  GGoodd  
hhaass  rreeppllaacceedd  tthhee  OOlldd  TTeessttaammeenntt  wwiitthh  tthhee  NNeeww  TTeessttaammeenntt——aa  
nneeww  DDiivviinnee  CCoovveennaanntt  wwiitthh  mmaannkkiinndd  ssiiggnneedd  wwiitthh  tthhee  bblloooodd  ooff  
tthhee  SSoonn,,  JJeessuuss  CChhrriisstt..  IInn  tthhee  tthhoorroouugghh  rruunn  ooff  tthhee  bbooookk,,  
tthheerreeffoorree,,  wwee  wwiillll  vviieeww  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  GGoodd  nnoott  iinn  aa  JJeewwiisshh  
ppeerrssppeeccttiivvee,,  bbuutt  iinn  tthhee  CChhrriissttiiaann,,  ii..ee..  aa  TTrriinniittaarriiaann  ccoonncceeppttiioonn  
ooff  GGoodd,,  ffoorr  tthhee  ssuubbjjeecctt  mmaatttteerr  ooff  tthhee  bbooookk  iiss  tthhee  ccoommppaarraattiivvee  
ssttuuddyy  ooff  IIssllaamm  aanndd  TTrriinniittaarriiaann  CChhrriissttiiaanniittyy..    

  
11..11    

GGOODD  TTHHEE  FFAATTHHEERR——FFIIRRSSTT  PPEERRSSOONN  IINN  TTRRIINNIITTYY  
  
""OOuurr  FFaatthheerr  wwhhiicchh  aarrtt  iinn  hheeaavveenn,,  HHaalllloowweedd  bbee  tthhyy  nnaammee..  TThhyy  
kkiinnggddoomm  ccoommee..  TThhyy  wwiillll  bbee  ddoonnee  iinn  eeaarrtthh,,  aass  iitt  iiss  iinn  hheeaavveenn..""  

((MMaatttthheeww  66::99--1100))  
  
OOrrtthhooddooxx  CChhrriissttiiaanniittyy  hhoollddss  tthhaatt  FFaatthheerr  iiss  tthhee  ffiirrsstt  ppeerrssoonn  iinn  
TTrriinniittyy..  CChhrriissttiiaanniittyy  bbeelliieevveess  iinn  tthhee  FFaatthheerr  ttoo  bbee  tthhee  
uunnbbeeggootttteenn  ppeerrssoonn  iinn  tthhee  eesssseennccee  oorr  GGooddhheeaadd  ooff  TTrriinniittyy..  HHee  iiss  
tthhee  CCrreeaattoorr  ooff  hheeaavveennss  aanndd  eeaarrtthh,,  aalltthhoouugghh  tthhee  cchhaannnneell  ooff  
ccrreeaattiioonn  iiss  iiddeennttiiffiieedd  aass  tthhee  ““LLooggooss””  iinn  JJoohhnn''ss  GGoossppeell..  FFaatthheerr  
iiss  tthhee  hhyyppoossttaassiiss  tthhaatt  iiss  ssoommeettiimmeess  rreeggaarrddeedd  aass  ssuuppeerriioorr  ttoo  tthhee  
SSoonn  aammoonngg  tthhee  rreevviivvaalliissttss,,  ssuucchh  aass  ddiidd  tthhee  AArriiaannss..  OOrrtthhooddooxx  
oorr  ttrraaddiittiioonnaall  CChhrriissttiiaanniittyy,,  hhoowweevveerr,,  ccoonnssiiddeerrss  tthhee  
""uunnbbeeggootttteenn""  FFaatthheerr  aanndd  ""bbeeggootttteenn""  SSoonn  eeqquuaall  iinn  tthhee  sseennssee  
aanndd  ssuubbssttaannccee..  TThhee  ssaammee  wwaass  ttrruuee  ttoo  tthhee  44tthh  cceennttuurryy  CCEE  
ccoonnfflliicctt  ooff  AArriiuuss  wwiitthh  AAtthhaannaassiiuuss,,  wwhheenn  AArriiuuss  ddaarriinnggllyy  
cchhaalllleennggeedd  tthhee  oorrtthhooddooxx  ddooccttrriinnee  ooff  eeqquuaalliittyy  aanndd  uunnii--
ssuubbssttaannccee  ((GGrreeeekk  HHoommoooouussiioonn))..  SSiinnccee  tthhiiss  ddeebbaattee  iiss  oouutt  ooff  
ccoouurrssee  ffoorr  nnooww,,  II  wwiillll  nnoott  ccoonnssiiddeerr  tthhee  ssuubbssttaannccee  aa  pprroobblleemm..  
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WWee  ccaann  ccoonnssttrruucctt  aa  ddiissttiinnccttiivvee  cchhaarraacctteerr  ooff  FFaatthheerr  iinn  tthhee  lliigghhtt  
ooff  NNeeww  TTeessttaammeenntt  tteexxtt,,  wwhheerree  HHee  iiss  tthhee  uullttiimmaattee  ssoovveerreeiiggnn  ooff  
tthhee  uunniivveerrssee  aanndd  pprrootteeccttoorr  ooff  JJeessuuss,,  tthhee  iinnccaarrnnaattee  SSoonn..  FFaatthheerr  
ooff  tthhee  NNeeww  TTeessttaammeenntt,,  iinn  GGrreeeekk  ccoonncceeppttiioonn,,  ddooeess  nnoott  
sseemmaannttiiccaallllyy  rreepprreesseenntt  tthhee  iiddeennttiiccaall  HHeebbrreeww  ffoorrmm,,  wwhhiicchh  iiss  aa  
rreecceeiivveedd  pprroobblleemm  ooff  lliinngguuiissttiicc  vvaarriiaattiioonn  bbeettwweeeenn  HHeebbrreeww  aanndd  
GGrreeeekk,,  aass  bbrriieeffllyy  rreeffeerrrreedd  ttoo  aabboovvee..  GGrreeeekk  wwoorrdd  ffoorr  ffaatthheerr  iiss  
““patepateSSrr””,,  wwhhiicchh  sseemmaannttiiccaallllyy  rreemmaaiinnss  aarrbbiittrraarryy  ttoo  iittss  aaddoopptteedd  
HHeebbrreeww  eeqquuiivvaalleenntt  ““aaSSbb””  iinn  aa  nnuummbbeerr  ooff  wwaayyss..  FFoorr  iinnssttaannccee,,  
‘‘patepateSSrr’’  iimmpplliieess  aa  mmoorree  pphhyyssiiccaall  sseennssee  tthhaann  ‘‘aaSSbb’’  ddooeess  iinn  tthhee  
HHeebbrreeww  llaanngguuaaggee,,  aanndd  ssiimmiillaarrllyy  ‘‘patepateSSrr’’  mmoorree  ffrreeqquueennttllyy  
rreeffeerrss  ttoo  tthhee  ppaarreenntthhoooodd  ooff  ppaarreennttss  rraatthheerr  tthhaann  tthhee  ffaatthheerr  
aalloonnee..  ‘‘AASSbb’’,,  oonn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  iiss  sseemmaannttiiccaallllyy  ccoonnssiiddeerreedd  
iinn  sseevveerraall  ddiiffffeerreenntt  wwaayyss,,  ssuucchh  aass  tthhee  ““iimmmmeeddiiaattee  ffaatthheerr,,  
aanncceessttoorr,,  lleeaaddeerr  ooff  tthhee  ttrriibbee,,  lleeaaddeerr  ooff  tthhee  hhoouussee,,  ssppiirriittuuaall  
hheeaadd,,  aanndd  tteeaacchheerr””,,  wwhheerreeaass  ‘‘patepateSSrr’’  ccoonnffiinneess  ttoo  tthhee  
iimmmmeeddiiaattee  ggeenneeaallooggiiccaall  ffaatthheerr  iinn  iittss  mmoosstt  lliitteerraall  aanndd  
bbiioollooggiiccaall  sseennssee..  UUnniittaarriiaann  CChhrriissttiiaannss  rreeccooggnniizzee  FFaatthheerr  ooff  
JJeessuuss  wwiitthh  tthhee  GGoodd  ooff  HHeebbrreeww  OOlldd  TTeessttaammeenntt  nnaammeellyy  
““YYaahhwweehh””——tthhee  GGoodd  ooff  aabbssoolluuttee  uunniittyy  aanndd  oommnniippootteennccee..  AAnndd  
tthhiiss  aassssuummppttiioonn  iiss  ccoorrrreecctt  ttoo  aa  rreeaassoonnaabbllee  ddeeggrreeee  iinn  tthhee  
pprreesseenntt  ccoonntteexxtt,,  ffoorr  tthhee  GGrreeeekk  TThheeooss  ccaann  bbee  ddeeeemmeedd  aass  aann  
eeqquuiivvaalleenntt  tthheeoollooggiiccaall  ccoonncceeppttiioonn  ooff  HHeebbrreeww  EEll..  FFuurrtthheerr,,  
tthheeooss  wwiitthhoouutt  GGrreeeekk  aarrttiiccllee  hhoo  ssiimmppllyy  mmeeaannss  aa  ‘‘ggoodd,,  mmiigghhttyy  
rruulleerr’’  oorr  aa  ‘‘ppoowweerrffuull  rreelliiggiioouuss  aauutthhoorriittyy’’..1144  HHeennccee,,  tthhee  
hhyyppoossttaassiiss  iinn  tthhee  FFaatthheerr  ooff  NNeeww  TTeessttaammeenntt  sshhoouulldd  
ccoonntteexxttuuaallllyy  aass  wweellll  aass  sseemmaannttiiccaallllyy  bbee  rreeccooggnniizzaabbllee  wwiitthh  
YYaahhwweehh..  MMuusslliimmss  iinn  tthheeiirr  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  FFaatthheerr  eemmppllooyy  aa  
ssiimmiillaarr  ssttrraanndd  aanndd  ccoonnssiiddeerr  nnoo  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  tthhee  FFaatthheerr  
ooff  JJeessuuss  aanndd  tthhee  QQuurraanniicc  ddeeiittyy,,  AAllllaahh..        
  

                                                           
1144  RRuusssseellll,,  CChhaarrlleess  TT..,,  ""TThhee  TTiimmee  IIss  AAtt  HHaanndd"",,  SSttuuddiieess  IInn  SSccrriippttuurreess,,  NNeeww  
JJeerrsseeyy::  DDaawwnn  BBiibbllee  SSttuuddeennttss  AAssssoocciiaattiioonn,,  VVooll..  22,,  11995599,,  pp..  227744  
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WWee  ppaayy  hheerreeiinn  aa  llooookk  iinnttoo  tthhee  ddooccttrriinnee  ooff  FFaatthheerr  bbeeiinngg  aabboovvee  
tthhee  SSoonn  wwhhiillee  ggooiinngg  tthhrroouugghh  ddiiffffeerreenntt  NNeeww  TTeessttaammeenntt  tteexxttss..  
GGoossppeell  ooff  JJoohhnn,,  ffoorr  iinnssttaannccee,,  aassssiiggnnss  tthhee  hhiigghheesstt  aauutthhoorriittyy  ttoo  
tthhee  hhyyppoossttaassiiss  ooff  FFaatthheerr,,  ssaayyiinngg;;  
  
““MMyy  FFaatthheerr  iiss  ggrreeaatteerr  tthhaann  II..””  
((JJoohhnn  1144::2288))  

""MMyy  FFaatthheerr,,  wwhhiicchh  ggaavvee  tthheemm  mmee,,  iiss  ggrreeaatteerr  tthhaann  aallll;;  aanndd  nnoo  
mmaann  iiss  aabbllee  ttoo  pplluucckk  tthheemm  oouutt  ooff  mmyy  FFaatthheerr''ss  hhaanndd..""  

((JJoohhnn  1100::2299))  

““II  aasscceenndd  uunnttoo  mmyy  FFaatthheerr,,  aanndd  yyoouurr  FFaatthheerr;;  aanndd  ttoo  mmyy  GGoodd,,  
aanndd  yyoouurr  GGoodd..””  

((JJoohhnn  2200::1177))  
  
LLiikkeewwiissee,,  aa  ssiimmiillaarr  ssoorrtt  ooff  ddiissttiinnccttiioonn  bbeettwweeeenn  FFaatthheerr  aanndd  
SSoonn,,  ssuurreellyy  aa  mmaatttteerr  ooff  aabbssoolluuttee  kknnoowwlleeddggee,,  iiss  rreeccoorrddeedd  iinn  tthhee  
GGoossppeell  ooff  MMaarrkk;;  

““BBuutt  ooff  tthhaatt  ddaayy  aanndd  tthhaatt  hhoouurr  kknnoowweetthh  nnoo  mmaann,,  nnoo,,  nnoott  tthhee  
aannggeellss  wwhhiicchh  aarree  iinn  hheeaavveenn,,  nneeiitthheerr  tthhee  SSoonn,,  bbuutt  tthhee  FFaatthheerr..””  
((MMaarrkk  1133::3322))  
  
TThheerreeffoorree,,  wwee  ccaann  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  ppeerrssoonn  ooff  FFaatthheerr  iinn  tthhee  lliigghhtt  
ooff  tthhee  aabboovvee  qquuootteedd  vveerrsseess  ttaakkeenn  ffrroomm  ttwwoo  ccaannoonniiccaall  GGoossppeellss..  
TThhoouugghh  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  CChhrriissttiiaannss  bbeelliieevvee  iinn  AAtthhaannaassiiaann  
DDooccttrriinnee  aanndd  eemmpphhaassiizzee  tthhee  aabbssoolluuttee  eeqquuaalliittyy  ooff  aallll  tthhrreeee  
hhyyppoossttaasseess,,  tthhee  ppoossiittiioonn  ooff  cceerrttaaiinn  vveerrsseess  iinn  tthhee  GGoossppeellss  
sseeeemmss  qquuiittee  aarrbbiittrraarryy  ttoo  tthhee  ‘‘eeqquuaalliittyy  hhyyppootthheessiiss’’  aatt  tthhiiss  
jjuunnccttuurree..  SSuucchh  vveerrsseess  aappppeeaarr  ttoo  hhaavvee  bbeeeenn  wwrriitttteenn  ttoo  
pprrooppaaggaattee  aanndd  eessttaabblliisshh  tthhrroouugghh  tthhee  ccaannoonniiccaall  GGoossppeellss  tthhaatt  
FFaatthheerr  iiss  tthhee  rreeaall,,  uunnbbeeggootttteenn  ccrreeaattoorr  aanndd  tthhee  ssuupprreemmee  ppoowweerr  
iinn  tthhee  hhoollyy  uunniioonn  ooff  tthhee  tthhrreeee..  IInnddeeeedd,,  tthhee  bbeelliieeff  iinn  eeqquuaalliittyy  iiss  
aann  oorrtthhooddooxx  nnoottiioonn  mmaaiinnllyy  bbaasseedd  uuppoonn  PPaauulliinnee  EEppiissttlleess..  AA  
ggooooddllyy  nnuummbbeerr  ooff  iinnddiirreecctt  iinnffeerreenncceess,,  aarriissiinngg  oouutt  ooff  eeqquuiivvooccaall  
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vveerrsseess  ooff  NNeeww  TTeessttaammeenntt  rraatthheerr  tthhaann  cclleeaarr  tteexxttss,,  aallssoo  ssuuppppoorrtt  
tthhee  hhyyppootthheessiiss  ooff  eeqquuaalliittyy..1155  IInntteerreessttiinnggllyy  eennoouugghh,,  tthhiiss  
oorrtthhooddooxx  nnoottiioonn  hhaass  bbeeeenn  cchhaalllleennggeedd  iinn  eevveerryy  aaggee  ooff  ffrreeee  
tthhiinnkkiinngg,,  wwhheerreeaass  tthhee  mmoosstt  iinntteerreessttiinngg  ppooiinntt  ooff  ttuurrnn  iinn  tthhee  
ccuurrrreenntt  tthheeoollooggyy  iiss  mmooddeerrnn  ppssyycchhoo--aannaallyyssiiss  ooff  TTrriinniittyy  aanndd  tthhee  
ggrroowwiinngg  sscchhoollaarrsshhiipp  ooppppoossiinngg  tthhee  eeqquuaalliittyy  ooff  tthhrreeee  ppeerrssoonnss..    
  
GGiivveenn  tthhee  nnoottiioonn,,  tthhee  vviieeww  ooff  FFaatthheerr''ss  ssuuppeerriioorriittyy  iiss  aa  
hheerrmmeenneeuuttiicc  oorrddiinnaannccee  aanndd  aann  iimmpprreessssiivvee  nnuummbbeerr  ooff  
iinntteelllleeccttuuaall  eecccclleessiiaassttss  ccoonnssiisstteennttllyy  ssuubbmmiitt  ttoo  tthhee  nnoottiioonn  aass  
hhiigghhlliigghhtteedd  aabboovvee..  JJeessuuss  wwaass  bbuutt  tthhee  iinnssttrruummeenntt  ooff  ccrreeaattiioonn  
((JJoohhnn  11::33))  iinn  ccrreeaattiioonn  sscciieennccee;;  hheennccee,,  hhee  ccaannnnoott  ccllaaiimm  ttoo  bbee  
tthhee  ccrreeaattoorr  oorr  eevveenn  ppeeeerr  ooff  tthhee  CCrreeaattoorr..  TToo  ffuurrtthheerr  aannaallyyzzee  tthhee  
hhyyppoossttaassiiss  ooff  FFaatthheerr,,  wwee  sshhoouulldd  hhaavvee  aa  llooookk  iinnttoo  tthhee  pprroolloogguuee  
ooff  JJoohhnn’’ss  GGoossppeell::  

IInn  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  wwaass  tthhee  WWoorrdd,,  
AAnndd  tthhee  WWoorrdd  wwaass  wwiitthh  GGoodd,,  
AAnndd  tthhee  WWoorrdd  wwaass  GGoodd..  
HHee  wwaass  iinn  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  wwiitthh  GGoodd..  
AAllll  tthhiinnggss  wweerree  mmaaddee  tthhrroouugghh  HHiimm,,  

((JJoohhnn  11::11--33))  
  
IIff  ccaarreeffuullllyy  oobbsseerrvveedd,,  wwee  ccaann  eexxpplliicciittllyy  ddiissccoovveerr  tthhaatt  tthhee  
WWoorrdd  ((GGrreeeekk  LLooggooss))  wwaass  wwiitthh  GGoodd  iinn  tthhee  bbeeggiinnnniinngg..  
AAlltthhoouugghh  hheerree  tthhee  LLooggooss  iiss  bbeeiinngg  ddiissccuusssseedd,,  yyeett  tthhee  uullttiimmaattee  
RReeaalliittyy,,  tthhee  aabbssoolluuttee  EEnnttiittyy  ooff  GGoodd  iiss  oovveerr  aanndd  aabboovvee,,  
ttrraannsscceennddeenntt  aanndd  ssuuppeerriioorr  ttoo  tthhee  LLooggooss  aanndd  tthhaatt  HHee  hhaass  tthhee  
rreeaall  ppoowweerr  ttoo  eennddooww  aannyy  ddeessiiggnnaattiioonn  oorr  aauutthhoorriittyy  ttoo  aannyyoonnee  
iinncclluuddiinngg  LLooggooss..  JJoohhnn  ssoouunnddss  eexxpplliicciitt  iinn  hhiiss  ppoorrttrraayyaall  tthhaatt  tthhee  
pprriimmaarryy  GGoodd  iinn  pprroolloogguuee  iiss  tthhee  FFaatthheerr..  FFuurrtthheerr,,  ccrriittiiccss  aallssoo  
aalllleeggee  tthhaatt  tthhee  LLooggooss  iittsseellff  iiss  nnoott  aa  ppuurreellyy  CChhrriissttiiaann  
ccoonncceeppttiioonn  bbuutt  aa  GGrreeeekk  mmyytthhoo--pphhiilloossoopphhiicc  iiddeeaa;;  tthheerreeffoorree,,  nnoo  
                                                           
1155  FFoorr  iinnssttaannccee,,  11JJoohhnn  55::77  
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aauutthhoorriittyy  ccaann  ppeerr  ssee  wwaarrrraanntt  tthhee  ddeessiiggnnaattiioonn  ooff  LLooggooss  aass  
aassssuummeedd  bbyy  JJoohhnn  aanndd  llaatteerr  oonn  wwiitthh  aaddddiittiioonnss  bbyy  tthhee  tthhiirrdd  
cceennttuurryy  cchhuurrcchh..  SSuurrpprriissiinngg  ffaacctt  iiss  tthhaatt  iitt  wwaass  tthhee  JJeewwiisshh  
pphhiilloossoopphheerr  PPhhiilloo  ooff  AAlleexxaannddrriiaa  wwhhoo  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  ttiimmee,,  
bboorrrroowwiinngg  ffrroomm  tthhee  GGrreecciiaann  pphhiilloossoopphhyy,,  iinnttrroodduucceedd  aann  
iinnddeeppeennddeenntt  ddiisscciipplliinnee  ooff  LLooggooss  ((SSyyrroo--CChhaallddaaiicc  MMeemmeerraa)),,  
ttaaggggiinngg  iitt  wwiitthh  tthhee  eetteerrnnaall  GGoodd,,  iinn  mmoonnootthheeiissttiicc  JJuuddaaiissmm  aanndd  
ccllaassssiiffiieedd  tthhee  eesssseennccee  ooff  oonnee  GGoodd  iinnttoo  hhyyppoossttaasseess..1166  IInn  tthhee  
nneexxtt  vveerrssee  ooff  JJoohhnn’’ss  pprroolloogguuee,,  wwee  aarree  ttoolldd  tthhaatt  tthhee  
WWoorrdd//LLooggooss  iiss  iittsseellff  tthheeooss  ii..ee..  aa  GGoodd——tthhee  sseeccoonndd  hhyyppoossttaassiiss  
ooff  tthhee  TTrriinniittaarriiaann  cchhaarraacctteerr  ooff  oonnee  GGoodd..  HHoowweevveerr,,  tthhee  tthheeooss  iinn  
LLooggooss  iiss  nnoott  tthhee  ppaattrriiaarrcchhaall,,  ccrreeaattoorr  GGoodd  bbuutt  tthhee  bbeeggootttteenn  
SSoonn--GGoodd  ((JJoohhnn  11::1144))  aanndd  tthhee  iinnssttrruummeenntt  ooff  ccrreeaattiioonn  aass  ssuucchh  
((JJoohhnn  11::33))..  
  
WWhheenn  fflliippppiinngg  oovveerr  tthhee  ppaaggeess  ooff  NNeeww  TTeessttaammeenntt,,  wwee  ccoommee  
aaccrroossss  nnuummeerroouuss  rreeffeerreenncceess  ttoo  GGoodd  tthhee  FFaatthheerr  ffrraammeedd  iinn  
ttyyppiiccaall  GGrreeeekk  tteerrmmiinnoollooggyy  aanndd  ccoonncceeppttiioonn,,  aanndd  iitt  iiss  hheerree  
wwhheerree  tthhee  cchhaauuvviinniissttiicc  OOrriieennttaall  cchhaarraacctteerr  ooff  DDiivviinniittyy——tthhaatt  ooff  
tthhee  OOlldd  TTeessttaammeenntt——iiss  ttrraannssffiigguurreedd  aanndd  aann  OOcccciiddeennttaall  DDeeiittyy  
ooff  lloovvee  eemmeerrggeess..    
  
CCaannoonniiccaall  GGoossppeellss  aanndd  EEppiissttlleess  ooff  PPaauull  hheeaavviillyy  eemmppllooyy  tthhee  
tteerrmm  ““FFaatthheerr””  ffoorr  tthhee  hheeaavveennllyy  GGoodd::  vveerrsseess  lliikkee  MMaatttthheeww  
1111::2255--2277;;  LLuukkee  1100::2211,,  2222;;  JJoohhnn  1100::2255--2288;;  2200::1177;;  RRoommaannss  
1155::66;;  22  CCoorriinntthhiiaannss  11::33;;  1111::3311  eettcc..  hhoolldd  tthhee  ddiisssseerrttaattiioonn  ooff  
eexxcclluussiivveellyy  uunniiqquuee  rreellaattiioonn  ooff  JJeessuuss  wwiitthh  hhiiss  FFaatthheerr——iinn  mmoosstt  
iinnssttaanncceess  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  ooff  ccoommmmuunniioonn  wwiitthh  tthhee  FFaatthheerr..  
  
GGoodd  HHiimmsseellff  ccaarrrriieedd  oouutt  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  uunniivveerrssee  ffrroomm  aa  ttiinnyy  
eelleeccttrroonn  ttoo  ggiiggaannttiicc  nneebbuullaaee;;  hhoowweevveerr,,  tthheerree  wwaass  aa  cchhaannnneell,,  aann  
iinnssttrruummeennttaall  ppoowweerr  iinn  tthhee  ccrreeaattiioonn  pprroocceessss,,  wwhheerreebbyy,,  GGoodd  

                                                           
1166  RReennaann,,  EErrnneesstt,,  ""TThhee  GGoossppeellss"",,  TThhee  HHiissttoorryy  ooff  tthhee  OOrriiggiinnss  ooff  CChhrriissttiiaanniittyy,,  
BBooookk  VV,,  LLoonnddoonn::  MMaatthhiieessoonn  &&  CCoommppaannyy,,  11889900,,  pp..  221144    
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aaccccoommpplliisshheedd  HHiiss  eennttiirree  ppllaann..  AAtt  tthhiiss  ssttaaggee,,  iinn  tthhee  vveerrssee  33  ooff  
JJoohhaannnniinnee  pprroolloogguuee,,  JJeessuuss  iiss  iiddeennttiiffiieedd  aanndd  eeqquuaatteedd  wwiitthh  tthhaatt  
cchhaannnneell  ooff  iinnddiirreecctt  ccrreeaattiioonn..  HHeennccee,,  eevveerryytthhiinngg  ccaammee  iinnttoo  
bbeeiinngg  bbyy  aann  iinnddiirreecctt  pprroocceessss  ooff  ccrreeaattiioonn  tthhaatt  iinnvvoollvveedd  FFaatthheerr''ss  
WWiillll  aanndd  SSoonn''ss  ccrreeaattiivvee  cchhaarraacctteerr,,  bbuutt  tthhee  oorriiggiinnaall  CCrreeaattoorr  iiss  
ssttiillll  tthhee  FFaatthheerr..      
  
IInn  ffaacctt,,  tthhee  cceennttrraall,,  ssuupprreemmee  ppoowweerr  ooff  tthhee  uunniivveerrssee  iiss  FFaatthheerr  
HHiimmsseellff  aanndd  HHee  rreesseerrvveess  tthhee  aauutthhoorriittyy  ooff  ssaallvvaattiioonn  iinn  HHiiss  oowwnn  
WWiillll..  BBuutt  tthhee  ddiivviinnee  ppllaann  rreeqquuiirreess  aa  llooggiiccaall  ppaatttteerrnn  ttoo  wwiinn  tthhee  
ffaavvoorr  ooff  ddiivviinnee  wwiillll  aanndd  tthhee  oonnllyy  wwaayy  ttoo  ddoo  ssoo  iiss  JJeessuuss  aanndd  hhiiss  
ssuubbssttaannttiiaall  ssaaccrriiffiiccee..  TThheerreeffoorree,,  yyeett  aaggaaiinn,,  ssaallvvaattiioonn  ii..ee..  
sseeccoonndd  ccrreeaattiioonn  ccaann  bbee  aacchhiieevveedd  tthhrroouugghh  tthhee  iinnccaarrnnaattee  LLooggooss,,  
ffoorr  JJeessuuss  hhiimmsseellff  ccllaaiimmss::  

""II  aamm  tthhee  wwaayy,,  tthhee  ttrruutthh,,  aanndd  tthhee  lliiffee::  nnoo  mmaann  ccoommeetthh  uunnttoo  tthhee  
FFaatthheerr,,  bbuutt  bbyy  mmee..""  
((JJoohhnn  1144::66))      
  
TThhee  ggiifftt  ooff  bbeelliieevviinngg  iinn  GGoodd  wwiitthhoouutt  sseeeeiinngg  HHiiss  ppeerrssoonn  aanndd  
HHiiss  llooccaattiioonn  iiss  tthhee  uullttiimmaattee  ggiifftt  ((HHeebbrreewwss  1111::11))  ooff  CChhrriissttiiaann  
FFaaiitthh——aann  iinnttuuiittiivvee  bblliissss..  BBeelliieevviinngg  iiss,,  tthheerreeffoorree,,  tthhee  
wwhhoolleessaallee  ooff  ggoooodd  aanndd  ddeennyyiinngg  oorr  qquueessttiioonniinngg  wwoouulldd  iinnvviittee  
vviiccee..  OOrrtthhooddooxxyy  bbeelliieevveess  GGoodd  hhaass  bbeessttoowweedd  mmaannkkiinndd  wwiitthh  
ttrruuee  ffaaiitthh  aanndd  ssaallvvaattiioonn  bbyy  HHiimmsseellff  bbeeccaauussee  aallll  ggiiffttss  ooff  ttrruuee  
ffaaiitthh  ddeesscceenndd  ffrroomm  hheeaavveenn..  GGoodd  iiss  tthhee  eexxcclluussiivvee  ssoouurrccee  ooff  aallll  
ttrruutthh,,  eennlliigghhtteennmmeenntt,,  aanndd  lloovvee,,  wwhhiicchh  mmeeaannss  GGoodd  iiss  tthhee  
iinntteelllliiggeenntt  pprrooggeenniittoorr  ooff  mmaannkkiinndd;;  tthhuuss,,  HHee  bbeeiinngg  tthhee  
hheeaavveennllyy  FFaatthheerr  ooff  eevveerryy  eeaarrtthhllyy  hhuummaann..  

““FFoorr  iinn  HHiimm,,  wwee  lliivvee,,  aanndd  mmoovvee,,  aanndd  hhaavvee  oouurr  bbeeiinngg;;  aass  
cceerrttaaiinn  aallssoo  ooff  yyoouurr  oowwnn  ppooeettss  hhaavvee  ssaaiidd,,  ffoorr  wwee  aarree  aallssoo  HHiiss  
ooffffsspprriinngg..””    
((AAccttss  1177::2288))  
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HHyyppoossttaassiiss  ooff  FFaatthheerr  iiss  tthhee  uunnccrreeaatteedd  BBeeiinngg,,  tthhee  iinnffiinniittee  
SSoouurrccee  ooff  eexxiisstteennccee,,  aanndd  tthhee  eetteerrnnaall  RReeaalliittyy  wwiitthh  nnoo  
bbeeggiinnnniinngg  oorr  eenndd——hheennccee,,  tthhee  aallpphhaa  aanndd  tthhee  oommeeggaa..  IItt  mmaayy  bbee  
ssaaiidd  tthhaatt  HHee  iiss  tthhee  ccaauusseelleessss  CCaauussee  ((AArraabbiicc  SSaammaadd)),,  tthhee  
““YYaahhwweehh””..  HHee  rreessiiddeess  iinn  tthhee  mmoosstt  ssaaccrreedd  hheeaavveenn  oonn  HHiiss  
tthhrroonnee,,  eemmaannaattiinngg  iinn  aattttrriibbuutteess  ooff  mmaajjeessttyy,,  ppeerrffeeccttiioonn,,  aanndd  
ttrraannsscceennddeennccee;;  HHiiss  ppeerrssoonn  iiss  ccllootthheedd  iinn  sshhaarrpp  ddaazzzzlliinngg  ssppaarrkk,,  
aanndd  HHee  hhaass  HHiiss  oonnllyy  bbeeggootttteenn  SSoonn  ssiittttiinngg  oonn  HHiiss  rriigghhtt  hhaanndd..  
BBootthh  aarree  ddeessccrriibbeedd  iinn  TTrriinniittaarriiaann  tthheeoollooggyy  wwiitthh  aa  ''cchhaaiirr  aanndd  
llaammbb''  ppllaacceedd  oonn  aa  rraaiisseedd  ppllaattffoorrmm——tthhee  cchhaaiirr  bbeeiinngg  FFaatthheerr  aanndd  
LLaammbb  SSoonn..  AAss  ddeeiittyy,,  FFaatthheerr  iiss  tthhee  AAllmmiigghhttyy,,  OOmmnniisscciieenntt,,  
OOmmnniippootteenntt,,  aanndd  aallll--lloovviinngg  GGoodd..  IInn  pprreecciissiioonn,,  HHee  iiss  tthhee  
FFaatthheerr  ooff  aallll  mmaannkkiinndd,,  tthhee  aadd  iinnffiinniittuumm..  
  
GGoodd  hhaass  ssppookkeenn  ttoo  mmaannkkiinndd  tthhrroouugghh  tthhee  ppeerrssoonn  ooff  HHiiss  SSoonn,,  
tthhee  LLooggooss  ((JJoohhnn  11::11)),,  eetteerrnnaallllyy  ddiissttiinncctt  wwiitthh  tthhee  FFaatthheerr  aanndd  
yyeett  uunniitteedd  ttoo  HHiimm  iinn  ssuucchh  iinnttiimmaattee  LLoovvee  tthhaatt  tthheeyy  aarree  aallwwaayyss  
OOnnee  aanndd  tthheeyy  aarree  aallwwaayyss  ttooggeetthheerr..  JJeessuuss,,  tthhee  SSoonn  ooff  GGoodd,,  tthhee  
oonnllyy  bbeeggootttteenn  ooff  tthhee  FFaatthheerr  iiss  aallssoo  GGoodd  eevveenn  tthhoouugghh  HHee  
ccllootthheedd  HHiimmsseellff  wwiitthh  hhuummaann  fflleesshh  aanndd  aappppeeaarreedd  bbeeffoorree  uuss  aass  
aa  mmaann  ((JJoohhnn  11::1144))..  
  
GGoodd  iiss  nnoott  sseeppaarraabbllee  oorr  ddiivviissiibbllee  bbeeccaauussee  HHee  iiss  OOnnee,,  HHee  
mmeerreellyy  aappppeeaarrss  aass  ddiiffffeerreenntt  ppeerrssoonnss  iinn  oorrddeerr  ttoo  eexxpprreessss  HHiiss  
iinnffiinniittee  ffuullllnneessss,,  wwhhiicchh  iiss  iinnccoommpprreehheennssiibbllee  bbyy  ffiinniittee  
ccrreeaattuurreess..  JJuusstt  aass  aa  mmaann  ccaannnnoott  ddiivviiddee  hhiiss  bbooddyy  ffrroomm  hhiiss  
mmiinndd,,  ssoouull  aanndd  ssppiirriitt;;  GGoodd  ccaannnnoott  bbee  ddiivviiddeedd..  HHiiss  wwoorrkkss  aarree  
ppeerrffeecctt,,  HHiiss  tthhoouugghhttss  aanndd  wwaayyss  aarree  aabboovvee  tthhoossee  ooff  aallll  HHiiss  
ccrreeaattuurreess,,  HHiiss  MMaajjeessttyy  aanndd  ppoowweerr  iiss  uunneeqquuaalllleedd,,  HHiiss  iinnffiinniittee  
mmeerrcciiffuull  LLoovvee  iiss  uunnffaatthhoommaabbllee  aanndd  iitt  iiss  tthhee  ggiifftt  bbyy  wwhhiicchh  tthhee  
hhuummaannss  aarree  ssaavveedd..  
  
GGoodd  iiss  oommnniipprreesseenntt,,  bbeeccaauussee  GGoodd  iiss  SSppiirriitt..  GGoodd  tthhee  FFaatthheerr  
hhaass  lloovveedd  tthhee  wwoorrlldd  ssoo  mmuucchh  tthhaatt  HHee  hhaass  ggiivveenn  iitt  HHiiss  oonnllyy  
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bbeeggootttteenn  SSoonn  ttoo  mmaannkkiinndd,,  ssoo  tthhaatt  aannyyoonnee  wwhhoo  bbeelliieevveess  iinn  HHiimm  
ccaann  bbee  ssaavveedd  ((JJoohhnn  33::1166))..  
  
CCoommiinngg  ddoowwnn  ttoo  tthhee  tthhiinnggss  ooff  oouurr  wwoorrlldd,,  GGoodd  hhaass  ccrreeaatteedd  
mmaann  iinn  HHiiss  iimmaaggee,,  tthhuuss,,  hhuummaannss  aarree  HHiiss  ssoonnss  aanndd  ddaauugghhtteerrss..  
GGoodd  ccrreeaatteedd  AAddaamm  aanndd  EEvvee  iinn  HHiiss  oowwnn  iimmaaggee,,  HHee  ggrraanntteedd  
tthheemm  iimmmmoorrttaalliittyy  aanndd  HHee  ffiilllleedd  tthheemm  wwiitthh  HHiiss  rriicchheess..  
HHoowweevveerr,,  ssiinn  eenntteerreedd  tthhee  wwoorrlldd  aanndd  tthheeyy  lloosstt  tthheeiirr  iinnhheerriittaannccee  
aanndd  tthheeiirr  iimmmmoorrttaalliittyy..  TThheenn  GGoodd  ppllaacceedd  aa  ccuurrssee  oonn  tthheemm::  ““ffoorr  
dduusstt  tthhoouu  aarrtt,,  aanndd  uunnttoo  dduusstt  sshhaalltt  tthhoouu  rreettuurrnn..””  ((GGeenneessiiss  33::1199))  
  
WWee  aarree  ssoonnss  aanndd  ddaauugghhtteerrss  ooff  AAddaamm  aanndd  EEvvee;;  tthheerreeffoorree  wwee  
hhaavvee  iinnhheerriitteedd  nnoott  oonnllyy  oorriiggiinnaall  ssiinn  wwhhiicchh  pprroovvookkeedd  tthhee  aannggeerr  
ooff  GGoodd,,  bbuutt  wwee  hhaavvee  bbeeeenn  ggiivveenn  aa  ffrraaiill  nnaattuurree,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  
tteemmppttaattiioonn,,  ssuuffffeerriinngg,,  ddiisseeaassee,,  ppaaiinn  aanndd  ddeeaatthh..  
  
GGoodd  iinn  HHiiss  IInnffiinniittee  LLoovvee,,  sseeeeiinngg  tthhee  mmiisseerryy  ooff  HHiiss  ccrreeaattiioonn,,  
hhaass  ccoonnddeesscceennddeedd  ttoo  rreeddeeeemm  mmaannkkiinndd  ffrroomm  tthhiiss  ccuurrssee  aanndd  iinn  
tthhee  ppeerrssoonn  ooff  HHiiss  SSoonn  hhaass  ttaakkeenn  uuppoonn  HHiimmsseellff  tthhee  ppuunniisshhmmeenntt  
dduuee  ffoorr  hhuummaann  ssiinnss  ((GGaallaattiiaannss  33::1133))..  IInn  oorrddeerr  ttoo  ssaavvee  
hhuummaannkkiinndd,,  GGoodd''ss  SSoonn,,  bbeeiinngg  tthhee  oonnllyy  ssiinnlleessss  ssoouull  oonn  tthhee  
eeaarrtthh,,  hhaass  ooffffeerreedd  hhiiss  wwoorrkkss,,  hhiiss  bbooddyy,,  hhiiss  ssuuffffeerriinnggss  aanndd  hhiiss  
lliiffee  aass  aa  ssaaccrriiffiiccee  iinn  aattoonneemmeenntt  ffoorr  mmaannkkiinndd’’ss  ssiinnss,,  ssoo  tthhaatt  iinn  
hhiimm  mmaayy  mmaannkkiinndd  ffiinndd  EEtteerrnnaall  LLiiffee..  WWee  wwiillll  ddiissccuussss  GGoodd''ss  
aacctt  ooff  bboouunntteeoouuss  lloovvee  ffoorr  HHiiss  ssppiirriittuuaall  cchhiillddrreenn,,  wwhheerreebbyy  HHee  
hhaass  HHiiss  oonnllyy  SSoonn  ssaaccrriiffiicceedd,,  uunnddeerr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  hheeaaddiinngg..  
  
  
  
11..22    

GGOODD  TTHHEE  SSOONN——TTHHEE  SSEECCOONNDD  PPEERRSSOONN  IINN  TTRRIINNIITTYY  
  
""FFoorr  GGoodd  ssoo  lloovveedd  tthhee  wwoorrlldd,,  tthhaatt  hhee  ggaavvee  hhiiss  oonnllyy  bbeeggootttteenn  
SSoonn,,  tthhaatt  wwhhoossooeevveerr  bbeelliieevveetthh  iinn  hhiimm  sshhoouulldd  nnoott  ppeerriisshh,,  bbuutt  

hhaavvee  eevveerrllaassttiinngg  lliiffee..""  
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((JJoohhnn  33::1166))  
  
TThhee  sseeccoonndd  hhyyppoossttaassiiss  ooff  tthhee  eesssseennttiiaallllyy  oonnee  GGoodd  iinn  CChhrriissttiiaann  
uunnddeerrssttaannddiinngg  iiss  rreeccooggnniizzeedd  aass  tthhee  SSoonn..  SSoonn  iiss  tthhee  eetteerrnnaall  
LLooggooss,,  ccooeexxiisstteenntt  wwiitthh  FFaatthheerr  ffrroomm  aallll  eetteerrnniittyy..  LLooggooss  bbeeiinngg  
tthhee  iinnssttrruummeenntt  ooff  aallll  ccrreeaattiioonnss  aabb  iinniittiioo  aanndd  tthhee  uullttiimmaattee  
ssaavviioorr  ooff  mmaannkkiinndd  iinn  hhiiss  eenntteerrpprriissee  ooff  iinnccaarrnnaattiioonn——iinn  bbootthh  
iinnssttaanncceess  aaccttiinngg  aass  ‘‘mmeeddiiaattoorr’’  bbeettwweeeenn  GGoodd  aanndd  HHiiss  ccrreeaattiioonn..  
BByy  hhiimm  wweerree  aallll  tthhiinnggss  mmaaddee  aanndd  ddeessiiggnneedd..1177  GGoodd  wwaass  
uunnkknnoowwnn  aanndd  uunnkknnoowwaabbllee,,  bbuutt  tthhee  SSoonn  eemmaannaatteedd  ffrroomm  tthhee  
rreeaallmm  ooff  uunnsseeeenn  ttoo  tthhee  ffaalllleenn  mmaannkkiinndd  ttoo  mmaakkee  uunnkknnoowwnn  iinnttoo  
kknnoowwnn  aanndd  uunnkknnoowwaabbllee  iinnttoo  kknnoowwaabbllee..  TThhee  eeppiipphhaannyy  ooff  SSoonn  
iinn  eeaarrtthhllyy  mmaann,,  tthhuuss,,  sseeeemmss  ttoo  bbee  tthhee  nneecceessssiittaatteedd  ttrruutthh  tthhaatt  
ccaann  rreeccoonncciillee  mmaannkkiinndd  wwiitthh  tthheeiirr  ddiissttaanntt  CCrreeaattoorr..      
  
CChhrriissttiiaannss  rreeccooggnniizzee  aanndd  rreeccaallll  tthhee  iinnccaarrnnaattee  SSoonn  ooff  GGoodd  aass  
JJeessuuss,,  tthhee  CChhrriisstt..  JJeessuuss  iiss  tthhee  oonnllyy  bbeeggootttteenn  SSoonn  ooff  GGoodd,,  aass  
pprrooppoouunnddeedd  iinn  tthhee  RRoommaanniizzeedd  GGoossppeell  ooff  JJoohhnn..  HHee  iiss  tthhee  
ffaatthheerrlleessss  ssoonn  ooff  VViirrggiinn  MMaarryy  iinn  hhiiss  iinnccaarrnnaattiioonn  iinnttoo  fflleesshh,,  
aalltthhoouugghh  JJoosseepphh  hhaass  bbeeeenn  eessttaabblliisshheedd  aass  tthhee  ffaatthheerr  ttoo  ffiillll  tthhee  
ggaapp  ooff  aann  eeaarrtthhllyy  ppaattrroonn..  TThhee  SSoonn  iiss  tthhee  sseeccoonndd  hhyyppoossttaassiiss  ooff  
tthhee  ttrriiuunnee  GGooddhheeaadd,,  tthhee  LLooggooss,,  aanndd  tthhee  pprroopphheessiieedd  MMeessssiiaahh  
wwhhoo  hhaadd  hhiimm  iinnccaarrnnaatteedd  iinnttoo  fflleesshh  iinn  oorrddeerr  ttoo  ssaavvee  mmaannkkiinndd  
ffrroomm  eetteerrnnaall  ddaammnnaattiioonn..  
  
FFoouurrtthh  eevvaannggeelliisstt  rreeccoorrddss  JJeessuuss  CChhrriisstt——ssiinnccee  JJoohhnn  ccllaaiimmss  iitt  
JJeessuuss’’  oowwnn  wwoorrddss——ssaayyiinngg;;  

““II  aamm  tthhee  wwaayy,,  tthhee  ttrruutthh,,  aanndd  tthhee  lliiffee::  nnoo  mmaann  ccoommeetthh  uunnttoo  tthhee  
FFaatthheerr,,  bbuutt  bbyy  mmee..””    

((JJoohhnn  1144::66))  
  

                                                           
1177  AAuugguussttiinnee,,  SSaaiinntt,,  OOnn  CChhrriissttiiaann  DDooccttrriinnee,,  iinn  FFoouurr  BBooookkss,,  MMiicchhiiggaann::  CChhrriissttiiaann  
CCllaassssiiccss  EEtthheerreeaall  LLiibbrraarryy,,  GGrraanndd  RRaappiiddss,,  pp..  4411  
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AAppaarrtt  ffrroomm  tthhee  ccllaaiimm  ooff  bbeeiinngg  lliigghhtt  aanndd  ttrruutthh,,  tthhee  cclleeaarreesstt  ooff  
tthhee  aarrgguummeennttss,,  iinn  tthhee  ccuurrrreenntt  ccoonntteexxtt,,  iiss  tthhee  aaccccoouunntt  ooff  
MMaatttthheeww,,  wwhheerreeiinn,,  FFaatthheerr  sseeeemmss  ttoo  hhaavvee  ddiirreeccttllyy  ccaalllleedd  JJeessuuss  
HHiiss  SSoonn::  
““AAnndd  lloo  aa  vvooiiccee  ffrroomm  hheeaavveenn,,  ssaayyiinngg,,  tthhiiss  iiss  mmyy  bbeelloovveedd  SSoonn,,  
iinn  wwhhoomm  II  aamm  wweellll  pplleeaasseedd..””  
((MMaatttthheeww  33::1177))  
  
VVeerryy  ssiimmiillaarrllyy,,  JJeessuuss  aaddddrreesssseess  hhiiss  aauuddiieennccee,,  pprriimmaarriillyy  tthhee  
JJeewwss,,  ccllaaiimmiinngg  ccoommmmuunniioonn  wwiitthh  FFaatthheerr  iinn  JJoohhnn  1100::3300..  TThhee  
vveerrssee  sshhoowwss  nnoo  oobbssccuurriittyy  iinn  iittss  ccoonntteenntt  aass  wweellll  aass  mmeessssaaggee::  
““II  aanndd  mmyy  FFaatthheerr  aarree  oonnee..””    
((JJoohhnn  1100::3300))  
  
TThheerreeaafftteerr,,  iitt  sseeeemmss  eevviiddeenntt  ffrroomm  tthhee  ffoorrggooiinngg  JJoohhaannnniinnee  aanndd  
MMaatttthheeaann  vveerrsseess  tthhaatt  JJeessuuss  iiss  tthhee  SSoonn  ooff  GGoodd  iinn  aa  uunniiqquuee  
sseennssee——aa  ccooeexxiissttiinngg  ppaarrttnneerr  iinn  oommnniippootteennccee,,  oommnniisscciieennccee  aanndd  
eetteerrnniittyy  bbeeiinngg  oonnee  ooff  tthhee  hhoollyy  TThhrreeee..  JJeessuuss,,  tthhee  oonnllyy  bbeeggootttteenn  
ssoonn,,  hhaadd  bbeeeenn  pprreesseenntt  iinn  ddiivviinnee  ccoonnsscciioouussnneessss  ffoorr  aallll  eetteerrnniittyy..  
HHee,,  tthheerreeffoorree,,  bbeesstt  ffiittss  ttoo  bbee  ccaalllleedd  tthhee  lliivviinngg  SSoonn  ooff  aa  lliivviinngg  
GGoodd..  NNeevveerrtthheelleessss,,  bbeeggeettttiinngg  ooff  tthhee  SSoonn  iiss  tthhee  iissssuuee  tthhaatt  oofftt  
ssuubbssttaannttiiaatteess  aa  pphhiilloossoopphhiiccaall  pprroobblleemm  mmaakkiinngg  JJeessuuss  iinnttoo  aa  
rreecciippiieenntt  ooff  tthhee  ppoowweerr  rraatthheerr  tthhaann  tthhee  oorriiggiinnaattoorr..  WWee  wwiillll  
ddiissccuussss  tthhee  eenniiggmmaattiicc  nnaattuurree  ooff  tthhee  bbeeggeettttiinngg--iissssuuee  iinn  tthhee  
ppaaggeess  ttoo  ffoollllooww..  
  
AAtt  nneexxtt,,  wwee  ccoonnssiiddeerr  tthhee  qquueessttiioonn  wwhheetthheerr  JJeessuuss  CChhrriisstt  iiss  tthhee  
oonnllyy  ssoonn  ooff  tthhee  hheeaavveennllyy  FFaatthheerr,,  tthhee  uullttiimmaattee  GGoodd..  OOrrtthhooddooxx  
CChhrriissttiiaanniittyy  aasssseerrttss  tthhaatt  hhee  iiss  tthhee  oonnllyy  SSoonn  wwhhoo  wwaass  bbeeggootttteenn  
bbyy,,  aanndd  wwhhoo  ssuubbsseeqquueennttllyy  pprroocceeeeddeedd  ffrroomm  tthhee  eetteerrnnaall  FFaatthheerr,,  
tthheennccee  ccaalllleedd  tthhee  SSoonn..  JJoohhnn  wwrriitteess  iinn  hhiiss  GGoossppeell::  

““NNoo  mmaann  hhaatthh  sseeeenn  GGoodd  aatt  aannyy  ttiimmee;;  tthhee  oonnllyy  bbeeggootttteenn  SSoonn,,  
wwhhiicchh  iiss  iinn  tthhee  bboossoomm  ooff  tthhee  FFaatthheerr,,  hhee  hhaatthh  ddeeccllaarreedd  hhiimm..””  
((JJoohhnn::  11::  1188))  
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GGoodd  hhaass  nnoott  cceeaasseedd  ttoo  ccaallll  ssoonn  oonn  vvaarriioouuss  iinnssttaanncceess  ttoo  vvaarriioouuss  
iinnddiivviidduuaallss..  IIssrraaeell  iiss,,  ffoorr  iinnssttaannccee,,  tthhee  ssoonn  ooff  GGoodd;;  DDaavviidd  wwaass  
ccoonnffeerrrreedd  wwiitthh  tthhee  ssaammee  hhoonnoorr;;  aannggeellss  aarree  ccaalllleedd  ssoonnss  iinn  OOlldd  
TTeessttaammeenntt,,  aanndd  iinn  aa  ggeenneerraall  sseennssee  aallll  hhuummaannss  aarree  tthhee  cchhiillddrreenn  
ooff  GGoodd..  HHeennccee,,  wwee  aarree  ssuurree  tthhaatt  GGoodd  iiss  nnoott  lliimmiittiinngg  HHiimmsseellff  
iinn  oorrddeerr  ttoo  ssppeecciiffyy  HHiiss  ffaatthheerrhhoooodd..  HHoowweevveerr,,  tthhee  iissssuuee  ooff  
JJeessuuss''  SSoonnsshhiipp  iiss  eennttiirreellyy  ddiiffffeerreenntt,,  mmoorree  ccoohheerreennttllyy  ooppppoossiittee  
ttoo  tthhee  rreesstt,,  ffoorr  GGoodd  hhaass  bbeeggootttteenn  hhiimm  iinn  HHiiss  oowwnn  ssiimmiilliittuuddee..  
HHee  iiss  tthhee  ppeeeerrlleessss  eetteerrnnaall  SSoonn,,  ccoo--CCrreeaattoorr,,  aanndd  SSaavviioorr,,  
bbeelliieevveess  OOrrtthhooddooxx  CChhrriissttiiaanniittyy..  HHee  bbeeaarrss  nnoo  rreesseemmbbllaannccee  
wwhhaattssooeevveerr  wwiitthh  tthhee  oorrddiinnaarriillyy  oorrddaaiinneedd  ssoonnss,,  ffoorr  hhiiss——aanndd  
oonnllyy  hhiiss——ssaaccrriiffiiccee  iiss  tthhee  cclliimmaaccttiicc  ddeennoouueemmeenntt  ooff  tthhee  ttrraaggeeddyy  
ooff  hhuummaann  ffaallll..  HHiiss  mmiinniissttrryy  iiss  tthhee  ““ffuullllnneessss  ooff  tthhee  ttiimmee””,,  
wwhhiicchh  rreeggaaiinnss  mmaannkkiinndd  tthhee  lloosstt  ttrreeaassuurree  ooff  GGoodd''ss  pprreesseennccee  
aanndd  bblliissssffuull  lliiffee..  HHeennccee,,  SSoonn  iiss  tthhee  rreeddeemmppttiioonn  aanndd  
ddeelliivveerraannccee  ooff  mmaannkkiinndd  iinn  hhiiss  ppeerrssoonn..1188  
  
AA  tteexxttuuaall  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  NNeeww  TTeessttaammeenntt  ccaann  ssuubbssttaannttiiaallllyy  
eexxppllaaiinn  tthhee  pphheennoommeennoonn  iinn  qquueessttiioonn  tthhaatt  tthhee  eesssseennccee  ooff  GGoodd  
iiss,,  iinn  ffaacctt,,  ffrraammeedd  uupp  iinn  tthhee  hhyyppoossttaasseess  ooff  FFaatthheerr  aanndd  SSoonn;;  
tthheerreeffoorree,,  wwee  aarree  ddiisscclloosseedd  bbyy  NNeeww  TTeessttaammeenntt  tthhaatt  tthhee  
iinnttrriinnssiicc  cchhaarraacctteerr  ooff  GGoodd  iiss  nnoott  oonnllyy  ooff  aa  ppaattrriiaarrcchhaall  FFaatthheerr,,  
bbuutt  aallssoo  ooff  aa  ssuubbmmiissssiivvee  SSoonn..    

""II  ccaann  ooff  mmiinnee  oowwnn  sseellff  ddoo  nnootthhiinngg::  aass  II  hheeaarr,,  II  jjuuddggee::  aanndd  mmyy  
jjuuddggmmeenntt  iiss  jjuusstt;;  bbeeccaauussee  II  sseeeekk  nnoott  mmiinnee  oowwnn  wwiillll,,  bbuutt  tthhee  
wwiillll  ooff  tthhee  FFaatthheerr  wwhhiicchh  hhaatthh  sseenntt  mmee..""  
((JJoohhnn  55::3300))  
  
WWhheenn  tthhee  bbeelliieeff  ooff  SSoonnsshhiipp,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  PPaauulliinnee  
tthheeoollooggyy,,  hhaass  bbeeeenn  uunnddeerrssttoooodd  iinn  sshhaarrpp  ccllaarriittyy  aanndd  ccoonnnnootteedd  

                                                           
1188  SScchhaaffff,,  PPhhiilliipp,,  HHiissttoorryy  ooff  tthhee  CChhrriissttiiaann  CChhuurrcchh,,  VVoolluummee..  11::  AAppoossttoolliicc  
CChhrriissttiiaanniittyy  AA..DD..  11--110000,,  MMiicchhiiggaann::  CChhrriissttiiaann  CCllaassssiiccss  EEtthheerreeaall  LLiibbrraarryy,,  GGrraanndd  
RRaappiiddss,,  11888822,,  pppp..  6644--6655  
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eexxootteerriiccaallllyy,,  wwee  mmaayy  bbee  aalllloowweedd  ttoo  ggoo  aafftteerr  tthhee  sseeccoonndd  
qquueessttiioonn,,  nnaammeellyy,,  ""WWhhyy  ddiidd  GGoodd  bbeeccoommee  mmaann  aanndd  wwhhaatt  wwaass  
tthhee  eenndd  ooff  hhiiss  mmiinniissttrryy  oonn  eeaarrtthh??""  TThhee  hhyyppoossttaassiiss  ooff  SSoonn,,  aass  
tthhee  ppooppuullaarr  nnoottiioonn  iilllluussttrraatteess,,  eenntteerreedd  iinn  tthhee  pphhyyssiiccaall  wwoorrlldd  
ffoorr  tthhee  ssaallvvaattiioonn  ooff  tthhee  ffaalllleenn  mmaannkkiinndd,,  wwhhiicchh  hhaadd  bbeeeenn  
ssuuffffeerriinngg  wwiitthh  tthhee  bbuurrddeenn  ooff  ‘‘ssiinn’’..  MMaannkkiinndd  hhaadd  bbeeeenn  ssiinnffuull  iinn  
nnaattuurree  ssiinnccee  tthhee  pprriimmoorrddiiaall  eevveenntt  ooff  AAddaamm’’ss  ssiinn..  GGoodd,,  tthhuuss,,  
ssuuffffeerreedd  ffoorr  hheeaalliinngg  mmaannkkiinndd  aanndd,,  bbyy  ccoonnqquueerriinngg  ddeeaatthh,,  HHee  
aannnnoouunncceedd  tthhee  ggoooodd  nneewwss  ooff  tthheeiirr  ffrreeeeddoomm  ffrroomm  tthhee  ssiinn..  JJeessuuss  
CChhrriisstt,,  wwhheenn  ddiissgguuiisseedd  eevveenn  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  fflleesshh,,  wwaass  
ccoonncceeiivveedd  bbyy  aa  ppuurree,,  uupprriigghhtt  vviirrggiinn  ooff  KKiinngg  DDaavviidd''ss  ppeeddiiggrreeee,,  
ffrroomm  tthhee  ttrriibbee  ooff  LLeevviitteess,,  nnaammeedd  MMaarryy  ((AArraabbiicc  MMaarriiaamm))..  
AAbboouutt  JJeessuuss’’  ddiivviinnee  ssttaattuuss  aanndd  hhiiss  ccoorrrreellaattiioonn  wwiitthh  mmaannkkiinndd,,  
JJoohhnn''ss  tteessttiimmoonnyy  ssttaannddss  oouutt  ttoo  bbee  tthhee  mmoosstt  ssuubbssttaannttiiaall  aanndd  
ddyynnaammiicc  aassppeecctt  ooff  SSoonnsshhiipp  tthheeoollooggyy::  

""FFoorr  GGoodd  ssoo  lloovveedd  tthhee  wwoorrlldd,,  tthhaatt  hhee  ggaavvee  hhiiss  oonnllyy  bbeeggootttteenn  
SSoonn,,  tthhaatt  wwhhoossooeevveerr  bbeelliieevveetthh  iinn  hhiimm  sshhoouulldd  nnoott  ppeerriisshh,,  bbuutt  
hhaavvee  eevveerrllaassttiinngg  lliiffee..""  
((JJoohhnn  33::1166))  
  
TThhee  SSoonn  wwhhoo  wwee  aarree  ffaammiilliiaarr  wwiitthh  aass  JJeessuuss  CChhrriisstt  iiss  tthhee  
sseeccoonndd  eennttiittyy  iinn  tthhee  uunniioonn  ooff  TTrriinniittyy  iinn  ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  
aaccttiivviittyy,,  ppoowweerr,,  aanndd  lloovvee..  SSoonn,,  hhoowweevveerr,,  aappppeeaarrss  ttoo  bbee  tthhee  
mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  hhyyppoossttaassiiss  wwhheenn  wwee  llooookk  iinnttoo  hhiiss  eetthhiiccaall  ccaallll  
ooff  lloovvee,,  ssuubbsseeqquueenntt  ssttrruuggggllee,,  aanndd  oobbjjeeccttiivvee  ssaaccrriiffiiccee..  HHiiss  
aappppeeaarraannccee  iinn,,  aanndd  iinntteerraaccttiioonn  wwiitthh  mmaannkkiinndd  mmaakkeess  hhiimm  
ssoommeetthhiinngg  ppeerrssoonnaall  ooff  tthhee  hhuummaann  bbeeiinnggss  tthhaatt  tthheeyy  oowwee  ttoo  
GGoodd..  HHeennccee,,  hhee  iiss  tthhee  ddoouubbllee  bbeenneeffaaccttoorr  ooff  AAddaamm’’ss  rraaccee  ii..ee..  
GGoodd  aanndd  MMeeddiiaattoorr..  HHoowweevveerr,,  aalltthhoouugghh  tthhee  NNeeww  TTeessttaammeenntt  
ssuuggggeessttss  aatt  ttiimmeess  tthhee  ssuuppeerriioorriittyy  ooff  FFaatthheerr  oovveerr  tthhee  rreesstt,,  wwee  
ccaannnnoott  rraaiissee  oonnee  hhyyppoossttaassiiss  aabboovvee  tthhee  ootthheerr,,  wwhhaattssooeevveerr  tthhee  
ggooaall  aacchhiieevveedd,,  ffoorr  tthhee  OOrrtthhooddooxx  CChhrriissttiiaanniittyy  mmaaiinnttaaiinnss  aallll  
tthhrreeee  bbeeiinngg  ppeerrffeeccttllyy  eeqquuaall  iinn  aallll  aassppeeccttss  aanndd  rreessppeeccttss..  JJeessuuss’’  
ddeesscceenntt  iinn  hhuummaann  ffoorrmm  aanndd  ssttrriippiinngg  hhiimmsseellff  ooff  tthhee  aaddvvaannttaaggeess  
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ooff  bbeeiinngg  aa  ffaarr--ooffff  GGoodd  mmaaddee  iitt  ppoossssiibbllee  ffoorr  tthhee  oorrddiinnaarryy,,  
ssiinnffuull  hhuummaann  bbeeiinnggss  ttoo  llooookk  aatt  GGoodd  iinn  fflleesshh——ffoorr  GGoodd  iinn  bbootthh  
OOlldd  aanndd  NNeeww  TTeessttaammeennttss  iiss  iinnvviissiibbllee  aanndd  iimmppaassssiibbllee——wwhhoo  
wwoouulldd  ssttaanndd  bbeeffoorree  tthheeiirr  vveerryy  eeyyeess..  TThhee  ttrroouubblleessoommee  bbuutt  
uunnpprreecceeddeenntteedd  ttaasskk  hhee  ppeerrffoorrmmeedd  rraaiisseedd  hhiiss  ssttaattuuss  aanndd  ssttaattuurree  
aammoonngg  hhee  hheerrooeess  ooff  aallll  mmaannkkiinndd;;  hhuummaanniittyy  rreeaacchheedd  iittss  
ppeerrffeeccttiioonn  wwiitthh  tthhee  aaddvveenntt  ooff  JJeessuuss  aanndd  tthhee  ppeerrffeeccttiioonn  sseeaalleedd  
wwiitthh  hhiiss  ssaaccrriiffiiccee..  TThheerreeffoorree,,  tthhee  bbeelliieeff  iinn  JJeessuuss  ttoo  bbee  tthhee  LLoorrdd  
aanndd  SSaavviioorr  ooff  mmaannkkiinndd,,  CChhrriissttiiaanniittyy  mmaaiinnttaaiinnss,,  bbeeccoommeess  
iinnddiissppeennssaabbllee  ffoorr  eevveerryy  iinnddiivviidduuaall  ttoo  eessccaappee  HHeellll--ffiirree,,  ffoorr  tthhee  
kkeeyyss  ooff  HHeeaavveenn  aarree  iinn  hhiiss  hhaanndd..  TThhee  iinnccaarrnnaattee  SSoonn  iiss  aann  
iinntteerrddiisscciipplliinnaarryy  bbrriiddggee  bbeettwweeeenn  oorrggaanniicc  wwoorrlldd  aanndd  tthhee  wwoorrlldd  
hheerreeaafftteerr,,  bbeettwweeeenn  fflleesshh  aanndd  ssppiirriitt,,  bbeettwweeeenn  mmaann  aanndd  GGoodd,,  
aanndd,,  ssoo  ttoo  ssppeeaakk,,  nnoo  mmaann  ccaann  ssuurrvviivvee  eetteerrnnaall  eexxiisstteennccee  
wwiitthhoouutt  hhiiss  rreeccoommmmeennddaattiioonn  aanndd  iinntteerrcceessssiioonn..1199  
  
AAnnaallyyttiiccaallllyy  ssppeeaakkiinngg,,  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  GGoodd  bbeeiinngg  FFaatthheerr  
aanndd  HHoollyy  SSppiirriitt  iiss  eecclliippsseedd  bbeehhiinndd  tthhee  mmaaggnniittuuddee  ooff  SSoonn’’ss  
uunniivveerrssaall  aacchhiieevveemmeenntt..  FFaatthheerr  aanndd  HHoollyy  SSppiirriitt  yyeett  aaggaaiinn  nneeeedd  
tthhee  SSoonn  ttoo  iinnttrroodduuccee  tthheeiirr  ppeerrssoonnss  aanndd  aacctt  oonn  tthheeiirr  bbeehhaallff  iinn  
tthhee  wwoorrlldd  ooff  fflleesshh,,  aass  FFaatthheerr  wwaass  aassssiisstteedd  bbyy  SSoonn  iinn  tthhee  
ccrreeaattiioonn  ooff  uunniivveerrssee..  TThhee  ccoolllleeccttiivvee  wwoorrkk  ooff  FFaatthheerr  aanndd  SSppiirriitt  
aappppeeaarrss  ssmmaalllleerr  bbeeffoorree  tthhee  mmiissssiioonn  aanndd  ggooaall  ooff  JJeessuuss,,  wwhhiicchh  
iiss,,  bbrrooaaddllyy  ssppeeaakkiinngg,,  ssaallvvaattiioonn  ooff  mmaannkkiinndd  aanndd  ssuubbmmiissssiioonn  ttoo  
tthhee  wwiillll  ooff  FFaatthheerr..  PPuuttttiinngg  iitt  bbrriieeffllyy,,  SSoonn  iiss  ffrroomm  tthhee  aanncciieenntt  
ooff  ddaayyss  aa  pprroo--hhuummaann  aaggeennccyy  ooff  ccrreeaattiioonn,,  lloovvee,,  ssaallvvaattiioonn,,  aanndd  
jjuussttiiccee  iiff  ssttrriiccttllyy  vviieewweedd  iinn  tthhee  hhuummaann  ppeerrssppeeccttiivvee  ooff  tthhee  
sseeqquueennttiiaall  ssttoorryy  ooff  ccrreeaattiioonn,,  ffaallll,,  aanndd  ffiinnaall  jjuuddggmmeenntt..  
  
((iiii))  IInnccaarrnnaattiioonn  ooff  tthhee  OOnnllyy  BBeeggootttteenn  SSoonn  ooff  GGoodd  
  

AAtt  nneexxtt,,  tthhee  cchhiieeff  ccoonncceeppttiioonn  rreellaatteedd  ttoo  JJeessuuss’’  SSoonnsshhiipp  iiss  tthhee  
bbeelliieeff  ooff  ““iinnccaarrnnaattiioonn””  ((AArraabbiicc  ZZiillll))..  IInnccaarrnnaattiioonn  aaccccoouunnttss  ffoorr  
                                                           
1199  SSeeee  MMaaxxwweellll,,  AA..  GGrraahhaamm,,  CCaann  GGoodd  BBee  TTrruusstteedd??,,  TTeennnneesssseeee::  SSoouutthheerrnn  
PPuubblliisshhiinngg  AAssssoocciiaattiioonn,,  NNaasshhvviillllee,,  11997777,,  pppp..  7755--8899  
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tthhee  eeppiipphhaannyy  ooff  tthhee  SSaavviioorr--GGoodd  wwhhoo  ccllaaiimmss  ttoo  bbee  tthhee  vveerryy  
YYaahhwweehh  ooff  tthhee  HHeebbrreeww  TTaannaakkhh  ((JJoohhnn  88::5588))..  BByy  tthhiiss,,  JJoohhnn  
mmaaiinnttaaiinnss  tthhaatt  tthhee  rreevveellaattiioonnss  ttoo  tthhee  PPrroopphheettss  ooff  IIssrraaeell  wweerree,,  
iinn  ffaacctt,,  CChhrriissttoopphhaanniieess..  TThhiiss  GGoodd  ooff  tthhee  HHeebbrreeww  BBiibbllee  
uullttiimmaatteellyy  bbeeccoommeess  oorrddiinnaarryy  mmaann  ooff  fflleesshh  ttoo  ddwweellll  aammiiddsstt  
ssiinnffuull  hhuummaanniittyy..2200  DDiivviinnee  nnaattuurree  ooff  JJeessuuss  aassssuummeess  hhuummaann  
ffoorrmm,,  wwhhiicchh  iiss  ccaauussaattiivvee  ttoo  rreeddeeeemm  mmaannkkiinndd  ooff  tthhee  ccoonnttaaggiioonn  
ooff  tthhee  oorriiggiinnaall  ssiinn,,  rraannssoommiinngg  ccoolllleeccttiivvee  hhuummaann  ssiinnss  bbyy  tthhee  
bblloooodd--bboonndd  ooff  iinnccaarrnnaattee  GGoodd..  TThheerreeffoorree,,  tthhee  nnoottiioonn  ooff  JJeessuuss’’  
ssuuppeerrnnaattuurraall  nnaattuurree  ttrraannssffoorrmmeedd  iinnttoo  tteerrrreessttrriiaall  ffoorrmm  iiss  ssoo  
ccaalllleedd  tthhee  iinnccaarrnnaattiioonn  ooff  tthhee  SSoonn//LLooggooss  iinn  CChhrriissttiiaann  tthheeoollooggyy..  
WWoorrdd  aaccqquuiirreess  tthhee  uunniiqquuee  ccoonnffiigguurraattiioonn  ooff  iinnccaarrnnaattee  ddeeiittyy,,  
nnaammeellyy,,  GGoodd--ccuumm--mmaann  aanndd  hhiiss  mmiissssiioonn  ccoonncclluuddeess  oonn  tthhee  
ggrreeaatt  hhuummaann  ssaaccrriiffiiccee,,  CCrruucciiffiixxiioonn..  TThhee  ccrruucciiffiixxiioonn  ooff  CChhrriisstt  
iiss  tthhee  ssaaccrriiffiiccee  ooff  GGoodd  iinn  fflleesshh  oonn  tthhee  bbeehhaallff  ooff  ssiinnffuull  
hhuummaanniittyy..  IInn  tthhiiss  vviirrttuuee,,  JJeessuuss  aappppeeaarrss  ttoo  bbee  aa  ssuupprraa--nnaattuurraall  
bbeenneeffaaccttoorr  ooff  mmaannkkiinndd  iinn  tthheeiirr  vveerryy  hhuummaann  ddrreessss..  GGoossppeell  ooff  
JJoohhnn  oovveerrwwhheellmmiinnggllyy  pprrooppaaggaatteess  tthhiiss  mmyyssttiicc  iiddeeaa::  

““AAnndd  tthhee  WWoorrdd  wwaass  mmaaddee  fflleesshh,,  aanndd  ddwweelltt  aammoonngg  uuss,,  ((aanndd  wwee  
bbeehheelldd  hhiiss  gglloorryy,,  tthhee  gglloorryy  aass  ooff  tthhee  oonnllyy  bbeeggootttteenn  ooff  tthhee  
FFaatthheerr,,))  ffuullll  ooff  ggrraaccee  aanndd  ttrruutthh..””  
((JJoohhnn  11::1144))  
  
CChhrriissttiiaann  tthheeoollooggyy,,  nneevveerrtthheelleessss,,  oofftteenn  ffaallllss  pprreeyy  ttoo  aa  vveerryy  
ggrraavvee  pphhiilloossoopphhiiccaall  aammbbiigguuiittyy  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  iinnccaarrnnaattiioonn  ooff  
GGoodd;;  hheennccee,,  CChhrriissttiiaannss  ffrreeqquueennttllyy  uussee  wwoorrddss  lliikkee  iinnccaarrnnaattiioonn  
ooff  tthhee  LLooggooss,,  ““DDiivviinnee  WWoorrdd””,,  ttoo  aavvooiidd  eeqquuiivvooccaallnneessss,,  wwhhiicchh  
rreemmaaiinnss  aa  mmuucchh  eeaassiieerr  aanndd  ssyysstteemmaattiicc  nnoottiioonn  ttoo  ccoommpprreehheenndd  
tthhaann  tthhee  iinnccaarrnnaattiioonn  ooff  tthhee  SSoonn..  JJoohhnn  11::11,,  ffuurrtthheerrmmoorree,,  
                                                           
2200  PPaammpphhiilliiuuss,,  EEuusseebbiiuuss,,  SScchhaaffff,,  PPhhiilliipp  ((EEddiittoorr)),,  EEuusseebbiiuuss  PPaammpphhiilliiuuss::  CChhuurrcchh  
HHiissttoorryy,,  LLiiffee  ooff  CCoonnssttaannttiinnee,,  OOrraattiioonn  iinn  tthhee  PPrraaiissee  ooff  CCoonnssttaannttiinnee,,  NNeeww  YYoorrkk::  
CChhrriissttiiaann  LLiitteerraattuurree  PPuubblliisshhiinngg  CCoommppaannyy,,  11889900,,  pp..  9900,,  ffoooottnnootteess;;  SSeeee  aallssoo  
SScchhaaffff,,  PPhhiilliipp,,  HHiissttoorryy  ooff  tthhee  CChhrriissttiiaann  CChhuurrcchh,,  VVoolluummee..  11::  AAppoossttoolliicc  
CChhrriissttiiaanniittyy  AA..DD..  11--110000,,  MMiicchhiiggaann::  CChhrriissttiiaann  CCllaassssiiccss  EEtthheerreeaall  LLiibbrraarryy,,  GGrraanndd  
RRaappiiddss,,  11888822,,  pp..  6644  
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iinnffoorrmmss  uuss  aabboouutt  tthhee  ddiivviinnee  ssttaattee  aanndd  ssttaattuuss  ooff  JJeessuuss  bbeeffoorree  
iinnccaarrnnaattiioonn  aanndd  ddeemmaarrccaatteess  WWoorrdd''ss  eeqquuaattiioonn  wwiitthh  tthhee  
uunnbbeeggootttteenn  GGoodd,,  tthhee  FFaatthheerr..  TThhoouugghh,,  iitt  iiss  vveerryy  ccoonnttrroovveerrssiiaall  
iinn  mmaannyy  rreessppeeccttss,,  iitt  iiss  tthhee  mmoosstt  pprrooddiiggiioouussllyy  cceelleebbrraatteedd  bbeelliieeff  
aammoonngg  TTrriinniittaarriiaann  CChhrriissttiiaannss..  TThhee  eeppiipphhaannyy  ooff  LLooggooss  iinn  tthhee  
GGoossppeell  ooff  JJoohhnn  iiss,,  hhoowweevveerr,,  qquuiittee  aa  uunniiqquuee  iiddeeoollooggyy——
ppeeccuulliiaarr  ttoo  JJoohhnn  aalloonnee——tthhaatt  iiss  uutttteerrllyy  uunnffoouunndd  iinn  tthhee  
SSyynnooppttiicc  GGoossppeellss..      
  
IInntteerreessttiinnggllyy  eennoouugghh,,  tthhee  wwoorrdd  iinnccaarrnnaattiioonn  ddooeess  nnoott  aappppeeaarr  
eevveenn  oonnccee  iinn  tthhee  tteexxtt  ooff  tthhee  NNeeww  TTeessttaammeenntt,,  wwhheerreeaass  nneeiitthheerr  
JJeewwiisshh  OOlldd  TTeessttaammeenntt  nnoorr  TTaallmmuuddiicc  lliitteerraattuurree  aaccccoommmmooddaatteess  
ssuucchh  aa  nnoonn--SSeemmiittiicc  nnoottiioonn..  SSoommeettiimmeess  CChhrriissttiiaann  aappoollooggiissttss  
ccllaaiimm  tthhaatt  aann  aabbuunnddaanntt,,  tthhoouugghh  ffiigguurraattiivvee,,  ddaattaa  aabboouutt  
iinnccaarrnnaattiioonn  iiss  ssccaatttteerreedd  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  SSccrriippttuurreess..  TThhee  
aarrgguummeenntt  iiss,,  hhoowweevveerr,,  ootthheerrwwiissee,,  ffoorr  tthhee  bbuurrddeenn  ooff  pprrooooff  ccaann  
bbee  sshhiifftteedd  ttoo  tthhee  aappoollooggiissttss  wwiitthh  eeqquuaallllyy  ssttrroonngg  pprreemmiisseess  ffrroomm  
BBiibblliiccaall  tteexxtt..  JJoohhnn  33::1166  aalloonnee  iiss  ssuuffffiicciieenntt  bbaassiiss  ffoorr  tthhee  
ddooccttrriinnee  ooff  GGoodd  bbeeccoommiinngg  mmaann..  IInnddeeeedd  iinnccaarrnnaattiioonn  wwaass  aa  
nnaattuurraall  rreessuulltt  eeaarrllyy  CChhrriissttiiaannss  eevveennttuuaallllyy  aarrrriivveedd  aatt  iinn  tthhee  lliigghhtt  
ooff  JJoohhnn  33::1166..  TThhee  iinnccaarrnnaattiioonn  ccoonncceeppttiioonn  aass  aa  ccrryyssttaalllliizzeedd  
iiddeeoollooggyy  ddeessccrriibbeedd  wwiitthh  oonnee  wwoorrdd  hhaass  mmoorree  ttoo  ddoo  wwiitthh  tthhee  
iimmmmeeddiiaattee  ccuullttuurree  ooff  iittss  oorriiggiinn  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt..  NNooww  wwee  sseeee  
hhooww  aa  rreennoowwnneedd  bbiibblliiccaall  ddiiccttiioonnaarryy  ddeeffiinneess  tthhiiss  ssuubbjjeecctt::  
  
""IInnccaarrnnaattiioonn  iiss  ffrroomm  tthhee  LLaattiinn  ''bbeeccoommiinngg  fflleesshh,,''  tthhaatt  iiss,,  
''bbeeccoommiinngg  hhuummaann..''  TThhee  ddooccttrriinnee  ooff  tthhee  IInnccaarrnnaattiioonn  tteeaacchheess  
tthhaatt  tthhee  eetteerrnnaall  SSoonn  ooff  GGoodd  bbeeccaammee  hhuummaann,,  aanndd  tthhaatt  hhee  ddiidd  
ssoo  wwiitthhoouutt  iinn  aannyy  mmaannnneerr  oorr  ddeeggrreeee  ddiimmiinniisshhiinngg  hhiiss  ddiivviinnee  
nnaattuurree..  AA  ssoommeewwhhaatt  ddeettaaiilleedd  ssttaatteemmeenntt  ooff  tthhee  IInnccaarrnnaattiioonn  iiss  
ffuunndd  iinn  PPhhiilliippppiiaannss  22::55--1111..  CChhrriisstt  JJeessuuss,,  ''rreemmaaiinniinngg''  
((hhyyppaarrcchhoonn))  iinn  tthhee  ''ffoorrmm''  ooff  GGoodd,,  ii..ee..,,  wwiitthh  aallll  tthhee  eesssseennttiiaall  
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aattttrriibbuutteess  ooff  GGoodd,,  ttooookk  tthhee  ''ffoorrmm''  ooff  aa  sseerrvvaanntt  aanndd  ddiieedd  oonn  tthhee  
ccrroossss..""2211  
  
HHeerree  bbeellooww  iiss  aa  ccrriittiiccaall  ddeebbaattee  oonn  tthhee  ssuubbjjeecctt..  CCrriittiiccss  aalllleeggee  
tthhaatt  ssiinnccee  CChhrriissttiiaann  tthheeoollooggyy  iiss  aallwwaayyss  iinn  nneeeedd  ooff  ddooccttrriinnaall  
ssyysstteemmaattiizzaattiioonn,,  wwhhiicchh  iiss  iinnttrriinnssiiccaallllyy  mmiissssiinngg  iinn  tthhee  NNeeww  
TTeessttaammeenntt,,  CChhrriissttiiaanniittyy  hhaass  aassssiimmiillaatteedd  vvaarriioouuss  eexxtteerrnnaall  
eelleemmeennttss  tthhaatt  aarree  nneecceessssaarriillyy  rreeqquuiirreedd  ttoo  rreegguullaattee  tthhee  nneeww  
ccoovveennaanntt  mmaakkiinngg  sseettuupp..  IInnccaarrnnaattiioonn  iiss  aallssoo  ““hhyyppootthheessiizzeedd””,,  oorr  
mmoorree  cchhrriissttiiaannllyy  ssppeeaakkiinngg,,  ““uunnmmiissttaakkaabbllyy  ddeerriivveedd””  ffrroomm  tthhee  
SSccrriippttuurreess..  LLooggiicc  ddeemmaannddss  tthhee  pprriinncciippllee  ooff  iinnccaarrnnaattiioonn  bbeeiinngg  
ccaarrrriieedd  oouutt  tthhrroouugghh  aa  ““vviirrggiinn  bbiirrtthh””,,  wwhhiicchh  iiss  eeqquuiivvooccaallllyy  
ssppookkeenn  ooff  iinn  tthhee  GGoossppeell  ooff  MMaatttthheeww..  CChhrriissttiiaanniittyy  iiss,,  
tthheerreeffoorree,,  jjuussttiiffiieedd  iinn  iittss  ddeeccllaarraattiioonn  ooff  iinnccaarrnnaattiioonn--ttrruutthh  
oowwiinngg  ttoo  tthhee  mmiirraaccuulloouuss  bbiirrtthh  ooff  JJeessuuss..  IItt  iiss  iinntteerreessttiinngg  tthhaatt  
tthhee  MMuusslliimm  SSccrriippttuurree,,  tthhee  QQuurrâânn,,  aallssoo  ccoonnffiirrmmss  tthhee  vviirrggiinnaall  
bbiirrtthh  ooff  JJeessuuss  ((ccff..  1199::1199--2222))..  TThhee  pprroobblleemm  ooff  iinnhheerreenntt  
ccoonnttrraaddiiccttiioonn  oonn  tthhiiss  bbeelliieeff,,  nneevveerrtthheelleessss,,  ssttiillll  hhaauunnttss  tthhee  uunniittyy  
ooff  tthhee  ttwwoo  CCrreeeeddss..  QQuurrâânniicc  aarrgguummeenntt  ffoorr  vviirrggiinn  bbiirrtthh  
ccoonnttrraaddiiccttss  CChhrriissttiiaann  ssttaannddppooiinntt,,  ffoorr  QQuurrâânn  ddeeccllaarreess  tthhee  vviirrggiinn  
bbiirrtthh  ooff  JJeessuuss  oonnllyy  aa  ssiiggnn  ooff  GGoodd——aa  ssiimmiilliittuuddee  ooff  AAddaamm''ss  
ccrreeaattiioonn..2222    
  
PPaauulliinnee  EEppiissttlleess  qquuiittee  eexxppeecctteeddllyy  ppoosssseessss  ssoommee  eexxttrraa  
rreeffeerreenncceess  ttoo  tthhee  iinnccaarrnnaattiioonn  ooff  JJeessuuss’’  ddeeiittyy  oowwiinngg  ttoo  tthhee  ffaacctt  
tthhaatt  PPaauull  wwaass  hhiimmsseellff  mmuucchh  iinncclliinneedd  ttoo  tthhee  HHeelllleenniissttiicc  
rraattiioonnaallee  ooff  iinnccaarrnnaattiioonn..  HHee,,  iinn  ffaacctt,,  eemmppllooyyeedd  tthhiiss  nnoottiioonn  
ddeelliibbeerraatteellyy  ttoo  aattttrraacctt  GGeennttiilleess  ttoowwaarrddss  CChhrriisstt,,  wwhhiicchh  iinn  hhiiss  
oowwnn  aassssuummppttiioonn  wwaass  aa  rriigghhtt  sstteepp  iinn  tthhee  sseerrvviiccee  ooff  
CChhrriissttiiaanniittyy..  PPaauull’’ss  ccoonnnnoottaattiioonn  ooff  CChhrriissttiiaanniittyy,,  aass  mmaanniiffeesstt  iinn  
iinnccaarrnnaattiioonn  ddooccttrriinnee,,  tthhuuss  llaaiidd  ddoowwnn  tthhee  ffoouunnddaattiioonn  ooff  NNeeww  

                                                           
2211  DDoouuggllaass,,  JJ..  DD..,,  &&  TTeennnneeyy,,  MMeerrrriillll  CC..  ((eeddiittoorrss)),,  TThhee  NNeeww  IInntteerrnnaattiioonnaall  
DDiiccttiioonnaarryy  ooff  tthhee  BBiibbllee,,  aarrtt..  ""IInnccaarrnnttiioonn"",,  GGrraanndd  RRaappiiddss::  ZZoonnddeerrvvaann  PPuubblliisshhiinngg  
HHoouussee,,  11998877  
2222  AAllee--‘‘IImmrrâânn  33::5599--6600  
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TTeessttaammeenntt  tthheeoollooggyy,,  wwhhiicchh  aafftteerrwwaarrddss  sseerrvveedd  aass  pprriinncciippaall  
tthhrreesshhoolldd  ffoorr  GGoossppeell  wwrriittiinngg..  RRoommaannss  88::33;;  11  TTiimmootthhyy  33::1166;;  
PPhhiilliippppiiaannss  22::55--1111,,  aanndd  CCoolloossssiiaannss  22::99  aarree  tthhee  mmoosstt  wwiiddeellyy  
aacccceepptteedd  vveerrsseess  ooff  PPaauulliinnee  EEppiissttlleess  tthhaatt  ‘‘aaddmmiitttteeddllyy’’  aaddvvooccaattee  
iinnccaarrnnaattiioonn..  SSuurrpprriissiinnggllyy  eennoouugghh,,  11  JJoohhnn  44::22--33  ddeenniieess  tthhee  
ddiivviinniittyy  ooff  JJeessuuss  aanndd  pprreeaacchheess  hhiiss  ‘‘ggeennuuiinnee  hhuummaanniittyy’’,,  wwhhoossee  
ddeenniiaall  wwoouulldd  mmeeaann  ttoo  iinnhhaabbiitt  tthhee  ''ssppiirriitt  ooff  aannttiicchhrriisstt''  wwiitthhiinn  
oonnee''ss  ppeerrssoonn..  TThhee  mmoosstt  cceelleebbrraatteedd  vveerrsseess  iinn  tthhiiss  ccoonntteexxtt  bbeeiinngg  
PPhhiilliippppiiaannss  22::55--1111  tthhaatt  sshhoouulldd  bbee  ggiivveenn  aatt  lleeaasstt  aa  ccuurrssoorryy  
ggllaannccee  iinn  tthhee  ssppaaccee  ooff  tthhiiss  bbooookk::  

""LLeett  tthhiiss  mmiinndd  bbee  iinn  yyoouu,,  wwhhiicchh  wwaass  aallssoo  iinn  CChhrriisstt  JJeessuuss::  
WWhhoo,,  bbeeiinngg  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  GGoodd,,  tthhoouugghhtt  iitt  nnoott  rroobbbbeerryy  ttoo  bbee  
eeqquuaall  wwiitthh  GGoodd::  BBuutt  mmaaddee  hhiimmsseellff  ooff  nnoo  rreeppuuttaattiioonn,,  aanndd  ttooookk  
uuppoonn  hhiimm  tthhee  ffoorrmm  ooff  aa  sseerrvvaanntt,,  aanndd  wwaass  mmaaddee  iinn  tthhee  lliikkeenneessss  
ooff  mmeenn::  AAnndd  bbeeiinngg  ffoouunndd  iinn  ffaasshhiioonn  aass  aa  mmaann,,  hhee  hhuummbblleedd  
hhiimmsseellff,,  aanndd  bbeeccaammee  oobbeeddiieenntt  uunnttoo  ddeeaatthh,,  eevveenn  tthhee  ddeeaatthh  ooff  
tthhee  ccrroossss..  WWhheerreeffoorree  GGoodd  aallssoo  hhaatthh  hhiigghhllyy  eexxaalltteedd  hhiimm,,  aanndd  
ggiivveenn  hhiimm  aa  nnaammee  wwhhiicchh  iiss  aabboovvee  eevveerryy  nnaammee::  TThhaatt  aatt  tthhee  
nnaammee  ooff  JJeessuuss  eevveerryy  kknneeee  sshhoouulldd  bbooww,,  ooff  tthhiinnggss  iinn  hheeaavveenn,,  
aanndd  tthhiinnggss  iinn  eeaarrtthh,,  aanndd  tthhiinnggss  uunnddeerr  tthhee  eeaarrtthh;;  AAnndd  tthhaatt  eevveerryy  
ttoonngguuee  sshhoouulldd  ccoonnffeessss  tthhaatt  JJeessuuss  CChhrriisstt  iiss  LLoorrdd,,  ttoo  tthhee  gglloorryy  
ooff  GGoodd  tthhee  FFaatthheerr..""  
((PPhhiilliippppiiaannss  22::55--1111))  
  
IInn  tthhee  lliigghhtt  ooff  PPaauulliinnee  iinnjjuunnccttiioonn,,  iiff  ssoo  ccaalllleedd,,  wwee  ccaann  
ccoonncclluuddee  tthhaatt  JJeessuuss''  iinnccaarrnnaattiioonn  iiss  nnoott  oonnllyy  aann  eesssseennttiiaall,,  
pphheennoommeennaall  ddooccttrriinnee  ooff  CChhrriissttiiaann  tthheeoollooggyy,,  bbuutt  bbeelliieevviinngg  iinn  
hhiimm  ttoo  bbee  tthhee  iinnccaarrnnaattee  SSaavviioorr  ooff  mmaannkkiinndd  iiss  tthhee  ccoonnddiittiioonnaall  
pprreerreeqquuiissiittee  ffoorr  aaccqquuiirriinngg  ssaallvvaattiioonn..  IInn  tthhee  eenndd  ooff  tthhiiss  
ddiissccuussssiioonn,,  tthhee  ccoonncclluussiioonn  ffuullllyy  ssuuppppoorrttss  iinn  ccoommpprreehheennddiinngg  
tthhee  ppootteenntt  ssttaattuuss  ooff  JJeessuuss  tthhaatt  PPaauulliinnee  CChhrriissttiiaanniittyy  mmaanniiffeessttss..  
IInn  pprreecciissiioonn,,  wwee  mmaayy  bbee  jjuussttiiffiieedd  iinn  ssaayyiinngg  tthhaatt  CChhrriissttiiaanniittyy  
mmaaiinnllyy  rreessttss  uuppoonn  tthhee  ccoonncceeppttiioonn  ooff  iinnccaarrnnaattiioonn  ooff  tthhee  oonnllyy  
bbeeggootttteenn  SSoonn  ooff  GGoodd,,  ffoorr  wwhhiicchh  tthhee  NNeeww  TTeessttaammeenntt--bbaasseedd  
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tthheeoollooggyy  wwhhoollllyy  rreelliieess  uuppoonn  aanndd  rreevvoollvveess  aarroouunndd  tthhee  ppeerrssoonn  
ooff  JJeessuuss  CChhrriisstt..  
  
11..33    

HHOOLLYY  SSPPIIRRIITT——TTHHEE  TTHHIIRRDD  PPEERRSSOONN  IINN  TTRRIINNIITTYY  
  
““IInn  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  GGoodd  ccrreeaatteedd  tthhee  hheeaavveenn  aanndd  tthhee  eeaarrtthh......aanndd  

tthhee  SSppiirriitt  ooff  GGoodd  mmoovveedd  uuppoonn  tthhee  ffaaccee  ooff  tthhee  wwaatteerr..””  
((GGeenneessiiss  11::11--22))  

  
HHoollyy  SSppiirriitt  ((GGrreeeekk  hhaaggiioonn  ppnneeuummaa)),,  oofftteenn  ccaalllleedd  HHoollyy  GGhhoosstt  
((KKJJVV)),,  iiss  tthhee  tthhiirrdd  hhyyppoossttaassiiss  oorr  ppeerrssoonn  iinn  tthhee  GGooddhheeaadd..  TThhiiss  
eetteerrnnaall  SSppiirriitt  iiss  tthhee  jjooiinntt  cchhaarraacctteerriissttiicc  ooff  FFaatthheerr  aanndd  SSoonn  iinn  
tteerrmmss  ooff  lloovvee  aanndd  eetteerrnnaall  lliiffee..  GGoodd  tthhee  FFaatthheerr  eexxpprreesssseess  HHiiss  
lloovvee  ffoorr  tthhee  SSoonn  tthhrroouugghh  HHiiss  SSppiirriitt..  SSiimmiillaarrllyy,,  HHoollyy  SSppiirriitt  iiss  
tthhee  aaggeenntt  ooff  GGoodd  iinn  mmuullttiiffaacceetteedd  aaccttss  aanndd  aaccttiioonnss  ooff  tthhee  
FFaatthheerr,,  aanndd  iitt  iiss  tthhee  rreeaassoonn  wwhhyy,,  aass  iinndduucceess  CChhrriissttiiaanniittyy,,  HHoollyy  
SSppiirriitt  iiss  aaddddrreesssseedd  iinn  tthhee  OOlldd  TTeessttaammeenntt  aass  SSppiirriitt  ooff  GGoodd..  
HHoollyy  SSppiirriitt  iiss,,  mmoorreeoovveerr,,  tthhee  aaggeennccyy  ooff  rreevveellaattiioonn  aanndd  
iinnssppiirraattiioonn  iinn  tthhee  OOlldd  TTeessttaammeenntt,,  wwhheerreeaass  iitt  iiss  pprriimmaarriillyy,,  iinn  
tthhee  llaatttteerr  pphhaassee  ooff  iittss  rroollee,,  tthhee  iinnssttrruummeenntt  ooff  JJeessuuss’’  ccoonncceeppttiioonn  
bbyy  MMaarryy  aanndd  hhiiss  aaiidd  dduurriinngg  tthhee  mmiinniissttrryy  iinn  tthhee  NNeeww  
TTeessttaammeenntt..  IInn  tthhee  sseeccoonndd  ppllaaccee,,  HHoollyy  SSppiirriitt  iiss  tthhee  aaggeennccyy  ooff  
bbaappttiissmm  iinn  CChhrriissttiiaann  rreennddeerriinngg  ooff  tthhee  bbaappttiissmmaall  ffoorrmmuullaa..  HHoollyy  
SSpprriitt,,  tthheennccee,,  ddeesscceennddss  oonn  aa  bbeelliieevveerr  aanndd  wwoorrkkss  iittss  ppoowweerr  
tthhrroouugghh  tthhee  rreecciippiieenntt  ooff  tthhee  HHoollyy  SSppiirriitt..  TThhee  bbooddiieess  ooff  tthhee  
CChhrriissttiiaannss  aarree,,  tthheerreeffoorree,,  tthhee  tteemmpplleess  ooff  tthhee  HHoollyy  SSppiirriitt..  
  
HHoollyy  SSppiirriitt  iiss,,  hhoowweevveerr,,  tthhee  lleeaasstt  uunnddeerrssttoooodd  hhyyppoossttaassiiss  ooff  
GGooddhheeaadd  mmaanniiffeesstt  iinn  tthhee  HHoollyy  BBiibbllee..  IItt  iiss  ssoommeettiimmeess  bbeelliieevveedd  
aass  hhaavviinngg  tthhee  ‘‘bbaacckkggrroouunndd  ppoossiittiioonn’’  iinn  TTrriinniittyy..  WWhhiillee  
iinntteerrpprreettiinngg  tthhee  ppeerrssoonn  ooff  HHoollyy  SSppiirriitt,,  CChhrriissttiiaanniittyy  oofftt  aappppeeaarrss  
ccoonnffuusseedd..  AAnndd  tthhee  ccoonnffoouunnddeedd  eennttiittyy  ooff  HHoollyy  SSppiirriitt  ccoommppeellss  
CChhrriissttiiaann  tthheeoollooggiiaannss  ttoo  iinnhhaabbiitt  oonn  JJeewwiisshh  ccoonncceeppttiioonn  ooff  tthhee  
SSppiirriitt  tthhaatt  iiss,,  iinn  tthhee  mmoosstt  iinnssttaanncceess,,  nnoo  lleessss  oorr  mmoorree  tthhaann  aa  
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ddiivviinnee  mmeesssseennggeerr..  TTrriinniittaarriiaann  CChhrriissttiiaanniittyy  rreessoollvveess  tthhee  
pprroobblleemm  bbyy  ddeessccrriibbiinngg  HHoollyy  SSppiirriitt  aass  tthhee  ssppiirriittuuaall  lliinnkkaaggee  
bbeettwweeeenn  FFaatthheerr  aanndd  SSoonn  aatt  pprriimmaarryy  lleevveell,,  aanndd  bbeettwweeeenn  GGoodd  
aanndd  mmaannkkiinndd  aatt  tthhee  sseeccoonnddaarryy..  FFuurrtthheerrmmoorree,,  ssiinnccee  tthhee  FFaatthheerr  
iiss  uunniittyy,,  aass  mmaaiinnttaaiinnss  SSaaiinntt  AAuugguussttiinnee,,  tthhee  SSoonn  eeqquuaalliittyy,,  tthhee  
HHoollyy  SSppiirriitt  iiss  tthhee  hhaarrmmoonnyy  ooff  uunniittyy  aanndd  eeqquuaalliittyy..2233  
  
UUnniittaarriiaann  CChhrriissttiiaanniittyy,,  oonn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  ddooeess  nnoott  bbeelliieevvee  iinn  
HHoollyy  SSppiirriitt’’ss  hhyyppoossttaassiiss  ttoo  bbee  aann  iinnddeeppeennddeenntt  ppeerrssoonn  iinn  tthhee  
ddiivviinnee  eesssseennccee——qquuiittee  aakkiinn  ttoo  tthheeiirr  rreejjeeccttiioonn  ooff  tthhee  ddiivviinniittyy  ooff  
JJeessuuss  CChhrriisstt..  UUnniittaarriiaann  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  HHoollyy  SSppiirriitt  iiss  
ddeerriivveedd  ffrroomm  lliinngguuiissttiicc  pprriinncciipplleess  ooff  tthhee  ssttuuddyy  ooff  bbiibblliiccaall  
tteerrmmss  aanndd  tthheeiirr  eettyymmoollooggyy..  TThheeyy  ssiimmppllyy  ttrreeaatt  HHoollyy  SSppiirriitt  aass  
tthhee  ppoowweerr  aanndd  bbrreeaatthh  ooff  GGoodd  tthhaatt  iiss  bbeessttoowweedd  uuppoonn  ttrruuee  
bbeelliieevveerrss  ooff  tthhee  MMeessssiiaahh,,  oorr  bbrreeaatthheedd  iinn  iinnaanniimmaattee  oobbjjeeccttss  ttoo  
mmaakkee  tthheemm  iinnttoo  lliivviinngg  ssoouull..  TThhee  aaddddiittiioonnaall  aattttrriibbuutteess  ooff  tthhee  
HHoollyy  SSppiirriitt  iinn  UUnniittaarriiaann  tthheeoorryy  ddiissppllaayy  iitt  bbeeiinngg  tthhee  SSppiirriitt  ooff  
ppoowweerr,,  ccrreeaattiioonn,,  lliiffee,,  aanndd  ttrruutthh..2244    
  
SSttrroonngg’’ss  EExxhhaauussttiivvee  CCoonnccoorrddaannccee  aanndd  DDiiccttiioonnaarryy  ooff  BBiibbllee  
ddeeffiinneess  ssppiirriitt  aass::  
““((DDeerriivveedd))  FFrroomm  rruu’’wwaacchh  ((rroooo''--aahh)),,  aa  pprriimmiittiivvee  tteerrmm  mmeeaanniinngg  
wwiinndd;;  bbyy  rreesseemmbbllaannccee  bbrreeaatthh,,  tthhaatt  iiss,,  aa  sseennssiibbllee  ((oorr  eevveenn  
vviioolleenntt))  eexxhhaallaattiioonn;;  ffiigguurraattiivveellyy  lliiffee,,  aannggeerr,,  uunnssuubbssttaannttiiaalliittyy;;  bbyy  
eexxtteennssiioonn  aa  rreeggiioonn  ooff  tthhee  sskkyy;;  bbyy  rreesseemmbbllaannccee  ssppiirriitt,,  bbuutt  oonnllyy  
ooff  aa  rraattiioonnaall  bbeeiinngg  ((iinncclluuddiinngg  iittss  eexxpprreessssiioonn  aanndd  ffuunnccttiioonnss))::  --  
aaiirr,,  aannggeerr,,  bbllaasstt,,  bbrreeaatthh,,  ccooooll,,  ccoouurraaggee,,  mmiinndd,,  qquuaarrtteerr,,  ssiiddee,,  
ssppiirriitt,,  tteemmppeesstt,,  vvaaiinn,,  wwhhiirrll,,  wwiinndd..””2255  [[EEmmpphhaasseess  iinn  iittaalliiccss  mmiinnee]]  
  

                                                           
2233  AAuugguussttiinnee,,  SSaaiinntt,,  OOnn  CChhrriissttiiaann  DDooccttrriinnee,,  iinn  FFoouurr  BBooookkss,,  MMiicchhiiggaann::  CChhrriissttiiaann  
CCllaassssiiccss  EEtthheerreeaall  LLiibbrraarryy,,  GGrraanndd  RRaappiiddss,,  pp..  1100  
2244  AAnnoonnyymmoouuss,,  TThhee  HHoollyy  SSppiirriitt,,  NNeeww  JJeerrsseeyy::  DDaawwnn  BBiibbllee  SSttuuddeennttss  
AAssssoocciiaattiioonn,,  RRuutthheerrffoorrdd,,  22000066  ((rreepprriinntt)),,  pp..  11--33  
2255  SSttrroonngg,,  JJaammeess,,  EExxhhaauussttiivvee  CCoonnccoorrddaannccee  ooff  BBiibbllee  aanndd  DDiiccttiioonnaarriieess  ooff  tthhee  
HHeebbrreeww  aanndd  GGrreeeekk  WWoorrddss,,  NNaasshhvviillllee::  AAbbiinnggddoonn,,  11997777,,  pp..110077  
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WWee  sshhoouulldd  nnoott  ccoonncclluuddee,,  hhoowweevveerr,,  aatt  tthhee  ggllaannccee  ooff  tthhee  
ffoorrggooiinngg  ddeeffiinniittiioonn  wwhheenn  ddeeaalliinngg  wwiitthh  TTrriinniittaarriiaann  
CChhrriissttiiaanniittyy,,  aass  iiff  HHoollyy  SSppiirriitt  wweerree  oonnllyy  tthhee  nnaammee  ooff  aann  
aabbssttrraacctt  cchhaarraacctteerriissttiicc  oorr  aattttrriibbuuttee  ooff  GGoodd,,  ffoorr  tthhiiss  ddeeffiinniittiioonn  
ooff  SSttrroonngg  sseerrvveess  aass  aa  ggeenneerraall  mmeeaanniinngg  ooff  HHeebbrreeww  rrooooaahh  
((AArraabbiicc  rruuhh)),,  ii..ee..  ppnneeuummaa  iinn  GGrreeeekk  aanndd  ssppiirriitt  iinn  EEnngglliisshh..  HHoollyy  
SSppiirriitt  iinn  AAtthhaannaassiiaann  CCrreeeedd  iiss  aann  iinnddeeppeennddeenntt,,  lliivviinngg  tthhiirrdd  
ppeerrssoonn  ooff  GGoodd..  HHoollyy  SSppiirriitt  hhaass  ddeeffiinniitteellyy  aann  iinnddiivviidduuaall——bbuutt  
eesssseennttiiaallllyy  aanndd  iinnvvaarriiaabbllyy  oonnee  wwiitthh  GGooddhheeaadd——eexxiisstteennccee  lliikkee  
tthhee  ootthheerr  ppeerrssoonnss  ooff  TTrriinniittyy;;  tthheerreeffoorree,,  HHoollyy  SSppiirriitt  iiss  
ccoonncceeiivveedd  aass  aann  eetteerrnnaall  ddeeiittyy,,  bbeelloonnggiinngg  ttoo  tthhee  ssaammee  
GGooddhheeaadd..  MMaatttthheeww  2288::1199  eeqquuaatteess  aallll  tthhrreeee  iinn  aann  iiddeennttiiccaall  
ppeerrssppeeccttiivvee  ooff  LLoorrddsshhiipp..  IInnffaammoouuss  11  JJoohhnn  55::77  aallssoo  ssuuppppoorrttss  
tthhiiss  tthheeoorryy  ooff  tthhee  tthhrreeee  eeqquuaall  iinn  ppoowweerr,,  wwhhiillee  22  CCoorriinntthhiiaannss  
1133::1144  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ddeessccrriibbeess  tthhee  rroollee  ooff  aallll  tthhrreeee  hhyyppoossttaasseess..  
HHoollyy  SSppiirriitt  sseeeemmss  qquuiittee  oofftteenn,,  eevveenn  iinn  tthhee  NNeeww  TTeessttaammeenntt,,  
ppllaayyiinngg  tthhee  rroollee  ooff  aa  mmeesssseennggeerr  ((HHeebbrreeww  mmaall''aakk  aanndd  GGrreeeekk  
aannggeellooss))  bbeettwweeeenn  tthhee  FFaatthheerr  aanndd  SSoonn  tthhaatt  ccoonnvveeyyss  tthhee  
mmeessssaaggee  aanndd  ccoonndduuccttss  tthheeiirr  ccoommmmuunniiccaattiioonn..  TThhiiss  rroollee  ooff  HHoollyy  
SSppiirriitt  hhaass  bbeeeenn  eemmpphhaattiiccaallllyy  tteessttiiffiieedd  bbyy  JJoohhnn  iinn  ssccoorreess  ooff  hhiiss  
vveerrsseess..  HHoollyy  SSppiirriitt  aallssoo  mmaannaaggeess  ttoo  iinnssppiirree  DDiivviinnee  WWiillll  ttoo  tthhee  
PPrroopphheettss  iinn  ppiieecceemmeeaall  oorr  ttoottaalliittyy,,  aanndd  tthhee  nnoottiioonn  ooff  BBiibbllee’’ss  
ssttaattuuss  ooff  bbeeiinngg  GGoodd''ss  WWoorrdd  iiss  iinnddeeeedd  ddeerriivveedd  ffrroomm  tthhee  ssaammee  
tteexxttuuaall  eevviiddeennccee..  TThhee  ppooppuullaarr  tthheeoorryy  iiss  tthhaatt  tthhee  PPrroopphheettiicc  
wwrriittiinnggss  ccoommppiilleedd  iinn  oonnee  bbooookk,,  tthhee  JJeewwiisshh  BBiibbllee,,  wweerree  
iinnssppiirreedd  bbyy  tthhee  HHoollyy  SSpprriitt..  TThhee  PPrroopphheettss  wweerree,,  iitt  iiss  bbeelliieevveedd,,  
““mmoovveedd  bbyy  tthhee  SSppiirriitt  ooff  GGoodd””  wwhhiillee  ppeennnniinngg  ddoowwnn  tthhee  
rreevveellaattiioonn  ooff  GGoodd’’ss  WWoorrdd..  TThhee  ppooppuullaarr  CChhrriissttiiaann  nnaarrrraattiioonn  ttoo  
eexxpprreessss  tthhee  pprroocceessss  ooff  iinnssppiirraattiioonn  iiss  tthhaatt  ““tthhee  pprroopphheettss  wweerree  
mmoovveedd  bbyy  tthhee  HHoollyy  SSppiirriitt””  aass  ooppppoosseedd  ttoo  tthhee  IIssllaammiicc  
eexxpprreessssiioonn  nnaammeellyy  ““pprroopphheettss  wweerree  rreevveeaalleedd””..  IInntteerreessttiinnggllyy  
eennoouugghh,,  tthhee  ddeessccrriippttiioonn  ooff  HHoollyy  SSppiirriitt  iinn  tthhee  QQuurrâânn  
ccoorrrreessppoonnddss  ttoo  tthhee  HHeebbrreeww  aanndd  GGrreeeekk  tteerrmmss  wwhheenn  QQuurrâânn  
iiddeennttiiffiieess  HHoollyy  SSppiirriitt  aass  AArrcchhaannggeell  GGaabbrriieell,,  wwhhiillee  tthhee  rroollee  ooff  
GGaabbrriieell  iinn  IIssllaamm  mmiinnuutteellyy  rreesseemmbblleess  HHoollyy  SSppiirriitt''ss  rroollee  iinn  bbootthh  
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OOlldd  aanndd  NNeeww  TTeessttaammeennttss  ((ccff..  QQuurrâânn  22::9977))..  CChhrriissttiiaanniittyy,,  
nneevveerrtthheelleessss,,  rreettaaiinnss  tthhee  eexxiisstteennttiiaall  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  HHoollyy  
SSppiirriitt  aanndd  GGaabbrriieell——oofftteenn  ppeerrffoorrmmiinngg  aa  rroollee  
iinntteerrcchhaannggeeaabbllee——bbuutt  tthhee  aaccttiivvee  ddiissssiimmiillaarriittyy  oorr  pprriinncciippaall  
ddiissttiinnccttiioonn  bbeeiinngg  uunnddeeffiinneedd  iinn  eexxpprreessssiivvee  tteerrmmss..  IItt  ccaann  bbee  
aasssseerrtteedd,,  hhoowweevveerr,,  tthhaatt  tthhee  vveerryy  tthheeoollooggiiccaall  ddiissttiinnccttiioonn  ooff  
HHoollyy  SSppiirriitt  aanndd  GGaabbrriieell  aass  GGoodd  aanndd  AArrcchhaannggeell  sseerrvveess  aass  tthhee  
eevviiddeennccee  ooff  CChhrriissttiiaanniittyy’’ss  uunneeqquuiivvooccaall  aapppprrooaacchh  ttoowwaarrddss  tthhee  
ttwwoo..  

BBeeffoorree  wwee  pprroocceeeedd  ffuurrtthheerr  bbyy  ggeettttiinngg  iinnttoo  tthhee  tteexxttuuaall  aanndd  
lliinngguuiissttiicc  ssuuppppoorrtt  ooff  BBiibbllee  ffoorr  tthhee  HHoollyy  SSppiirriitt’’ss  hhyyppoossttaassiiss,,  iitt  
sseeeemmss  ccoohheerreenntt  ttoo  eennvviissaaggee  NNeeww  IInntteerrnnaattiioonnaall  DDiiccttiioonnaarryy''ss  
ddeeffiinniittiioonn  ooff  HHoollyy  SSppiirriitt::  
  
""((HHoollyy  SSppiirriitt  iiss))  tthhee  tthhiirrdd  ppeerrssoonn  ooff  tthhee  ttrriiuunnee  GGooddhheeaadd..  TThheerree  
iiss  aa  rriicchh  rreevveellaattiioonn  ooff  tthhee  SSppiirriitt  ooff  tthhee  LLoorrdd  iinn  tthhee  OOTT,,  rruunnnniinngg  
aalloonngg  tthhee  ssaammee  lliinneess  aass  tthhaatt  iinn  tthhee  NNTT  aanndd  ddiirreeccttllyy  
pprreeppaarraattoorryy  ttoo  iitt..  CCuussttoommaarriillyy  wwee  tthhiinnkk  ooff  tthhee  SSppiirriitt  ooff  GGoodd  iinn  
tthhee  OOTT  aass  ppoowweerrffuullllyy  eennddoowwiinngg  cchhoosseenn  iinnddiivviidduuaallss  ffoorr  tthhee  
ggrreeaatt  ttaasskkss,,  bbuutt  aaccttuuaallllyy  hhiiss  wwoorrkk  rraannggeess  mmuucchh  mmoorree  
wwiiddeellyy..""2266  

  
IInn  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  CChhrriissttiiaann  wwrriittiinnggss,,  HHoollyy  SSppiirriitt  iiss  ggiivveenn  
mmaassccuulliinnee  pprroonnoouunn  hhee,,  wwhhiicchh  iiss,,  iinn  ffaacctt,,  aann  oobbvviioouuss  
mmiissuunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  wwoorrdd  iinn  qquueessttiioonn,,  tthhuuss  iinnccoorrrreecctt..  
GGrreeeekk  ppnneeuummaa  iiss  nneeiitthheerr  mmaassccuulliinnee  nnoorr  ffeemmiinniinnee,,  bbuutt  iiss  aa  
nneeuutteerr  ggeennddeerr  ccaassee  tthhaatt  ggrraammmmaattiiccaallllyy  eemmppllooyyss  nneeuutteerr  
pprroonnoouunn  iitt..  HHeebbrreeww  ruru??wwaacchh  ((oorr  rruuaakkhh))  iiss,,  hhoowweevveerr,,  aa  ccaassee  
eennttiirreellyy  ddiiffffeerreenntt  ffrroomm  tthhaatt  ooff  IInnddoo--EEuurrooppeeaann  llaanngguuaaggeess,,  ffoorr  
HHeebbrreeww,,  bbeeiinngg  aa  SSeemmiittiicc  llaanngguuaaggee,,  ddooeess  nnoott  ccoonnttaaiinn  nneeuutteerr  
ggeennddeerr  nnoouunnss  aanndd  pprroonnoouunnss..  SSiinnccee  tthhiinnggss  aarree  ddiivviiddeedd  iinn  
HHeebbrreeww  eeiitthheerr  iinn  mmaassccuulliinnee  oorr  iinn  ffeemmiinniinnee  ggeennddeerrss,,  oouurr  

                                                           
2266  DDoouuggllaass,,  JJ..DD..,,  &&  TTeennnneeyy,,  MMeerrrriillll  CC..,,  ((eeddiittoorrss)),,  TThhee  NNeeww  IInntteerrnnaattiioonnaall  
DDiiccttiioonnaarryy  ooff  tthhee  BBiibbllee,,  aarrtt..  ""HHoollyy  SSppiirriitt"",,  GGrraanndd  RRaappiiddss::  ZZoonnddeerrvvaann  PPuubblliisshhiinngg  
HHoouussee,,  11998877  
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iinnffeerreennccee  tthheerreeffoorree  ccoommeess  ddiirreeccttllyy  ffrroomm  tthhee  GGrreeeekk  ttrraannssllaattiioonn  
ooff  tthhee  wwoorrdd,,  wwhheerree  ssppiirriitt  iiss  uunnddeerrssttoooodd  aass  nneeuutteerr  ggeennddeerr..  IItt  iiss  
wwhhyy  tthhee  pprreesseenntt  aauutthhoorr  hhaass  uusseedd  nneeuutteerr  pprroonnoouunn,,  iitt,,  
tthhrroouugghhoouutt  tthhiiss  bbooookk  wwhheenn  rreeffeerrrriinngg  ttoo  tthhee  HHoollyy  SSppiirriitt  oorr  aa  
ssppiirriitt  iinn  ggeenneerraall..  
  
IItt  iiss  oobbsseerrvvaabbllee  ffrroomm  tthhee  BBiibbllee  tthhaatt  HHoollyy  SSppiirriitt  ddeesscceennddss  ffrroomm  
HHeeaavveenn  aanndd  oouuttppoouurrss  oonn  hhuummaann  bbeeiinnggss  oonn  ddiiffffeerreenntt  ooccccaassiioonnss  
ttoo  iinnssuurree  ddiivviinnee  bbeenneeffaaccttiioonn  iinn  tthhee  aacctt  bbeeiinngg  ddoonnee..  TThhee  mmoosstt  
aaccccoommpplliisshheedd  eexxaammppllee  ooff  HHoollyy  SSppiirriitt''ss  ddeesscceenntt  oonn  mmaann  ccoommeess  
ooff  JJeessuuss  hhiimmsseellff,,  aalltthhoouugghh  tthhee  SSppiirriitt  aaddoopptteedd  tthhee  mmoosstt  
uunnccoonnvveennttiioonnaall  mmeetthhoodd  ooff  ddoovvee--iinnccaarrnnaattiioonn..  OOnn  tthhee  eevvee  ooff  
JJeessuuss’’  BBaappttiissmm,,  HHoollyy  SSppiirriitt  ddeesscceennddeedd  uuppoonn  JJeessuuss  iinn  tthhee  ffoorrmm  
ooff  aa  ddoovvee  aanndd  oouuttppoouurreedd  tthhee  hhoolliinneessss  aanndd  bblleessssiinnggss  ooff  GGoodd  
uuppoonn  tthhee  ppeerrssoonn  ooff  JJeessuuss  CChhrriisstt..    

““AAnndd  JJeessuuss,,  wwhheenn  hhee  wwaass  bbaappttiizzeedd,,  wweenntt  uupp  ssttrraaiigghhttwwaayy  oouutt  
ooff  tthhee  wwaatteerr;;  aanndd,,  lloo,,  tthhee  hheeaavveennss  wweerree  ooppeenneedd  uunnttoo  hhiimm,,  aanndd  
hhee  ssaaww  tthhee  SSppiirriitt  ooff  GGoodd  ddeesscceennddiinngg  lliikkee  aa  ddoovvee,,  aanndd  lliigghhttiinngg  
uuppoonn  hhiimm::””  
((MMaatttthheeww  33::1166))  
  
MMoorreeoovveerr,,  HHoollyy  SSppiirriitt  hhaass  bbeeeenn  rreeccoorrddeedd  iinn  tthhee  NNeeww  
TTeessttaammeenntt  vviissiittiinngg  JJeessuuss  oonn  sseevveerraall  ooccccaassiioonnss  dduurriinngg  hhiiss  
ppuubblliicc  mmiinniissttrryy  ttoo  ssttrreennggtthheenniinngg  aanndd  ssuuccccoorriinngg  tthhee  MMeessssiiaahh..  
HHoollyy  SSppiirriitt  ddiidd  nnoott  ddeesscceenndd  uuppoonn  JJeessuuss  aalloonnee;;  iitt  aallssoo  vviissiitteedd  
hhiiss  mmootthheerr,,  MMaarryy,,  bbeeffoorree  tthhee  bbiirrtthh  ooff  CChhrriisstt  ((LLuukkee  11::3355)),,  aanndd  
bblleesssseedd  hheerr  wwiitthh  tthhee  ggiifftt  ooff  aa  mmiirraaccllee  wwoorrkkeerr,,  ffaatthheerrlleessss  ssoonn..  
SSuubbsseeqquueenntt  ttoo  tthhee  mmeeeettiinngg,,  MMaarryy  oobbeeddiieennttllyy  ccoonncceeiivveedd  tthhee  
MMeessssiiaahh  ooff  tthhee  HHoollyy  SSppiirriitt  ((MMaatttthheeww  11::1188))——tthhee  pprroopphheessiieedd  
MMeessssiiaahh  wwhhoo  iiss,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  CChhrriissttiiaanniittyy,,  tthhee  SSoonn  ooff  GGoodd  
aanndd  SSaavviioorr  ooff  tthhee  ffaalllleenn  mmaannkkiinndd..  HHoollyy  SSppiirriitt  wwaass  aallssoo  
pprroopphheessiieedd  bbyy  JJeessuuss  ttoo  ddeesscceenndd  uuppoonn  tthhee  AAppoossttlleess  ((AAccttss  11::88)),,  
wwhhiicchh  iitt  lliitteerraallllyy  ffuullffiilllleedd  bbyy  ffiilllliinngg  tthhee  AAppoossttlleess  iinn  AAccttss  22::44;;  
iitt  aallssoo  ffiilllleedd  PPeetteerr  wwhheenn  hhee  aaddddrreesssseedd  tthhee  eellddeerrss  ooff  IIssrraaeell  
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((AAccttss  44::88)),,  aanndd  mmoovveedd  tthhee  rreesstt  wwiitthh  iittss  iinnfflluueennccee  ((22  PPeetteerr  
11::2211))..  JJeessuuss,,  aafftteerr  hhiiss  rreessuurrrreeccttiioonn,,  wwoouulldd  ssppeeaakk  ttoo  hhiiss  
AAppoossttlleess  tthhrroouugghh  HHoollyy  SSppiirriitt  ((AAccttss  11::22))..  HHoollyy  SSppiirriitt  wwaass,,  
tthheerreeffoorree,,  aa  cchhaannnneell  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn  bbeettwweeeenn  JJeessuuss  aanndd  tthhee  
AAppoossttlleess,,  aanndd  tthhee  AAppoossttlleess  wweerree  bblleesssseedd  wwiitthh  gguuiiddaannccee  bbyy  
HHoollyy  SSppiirriitt  tthhrroouugghhoouutt  tthheeiirr  lliivveess  ((JJoohhnn  1166::1122--1144;;  AAccttss  44::3311))..    
  
BBiibblliiccaall  sscciieennccee  ooff  hheerrmmeenneeuuttiiccss  ddeeffiinneess  HHoollyy  SSppiirriitt  aass  aa  
““ppoowweerr  ffrroomm  oonn  hhiigghh””,,  wwhhiicchh,,  CChhrriissttiiaann  tthheeoollooggyy  ccoonnssiiddeerrss,,  
iiss  aa  pprroommiissee  ooff  ddiivviinnee  ssuuccccoorr  ttoo  CChhrriissttiiaannss  wwiitthh  tthhee  SSppiirriitt  ooff  
GGoodd..  JJoohhnn  1144::1166  aanndd  1166::1122--1144  rreeccoorrdd  pprroopphheecciieess  ooff  aa  cceerrttaaiinn  
PPaarraacclleettee  ((GGrreeeekk  PPaarraakklleettooss))  tthhaatt,,  aaggaaiinn  bbiibblliiccaall  sscchhoollaarrss  
aasssseerrtt,,  iiss  aa  mmeennttiioonn  ooff  HHoollyy  SSppiirriitt  ccoommiinngg  ttoo  gguuiiddee  aanndd  aassssiisstt  
tthhee  AAppoossttlleess  iinn  iinnssppiirraattiioonnaall  wwrriittiinnggss  aanndd  eevvaannggeelliissmm..  LLuukkee''ss  
wwoorrddss  ccaarrrryy  ggrreeaatt  wweeiigghhttaaggee  iinn  tthhiiss  ccoonntteexxtt,,  wwhhiicchh  hhee  
aassccrriibbeess  JJeessuuss  aass  hhiiss  oowwnn  wwoorrddss——aa  pprroopphheeccyy  ooff  tthhee  
eennddoowwmmeenntt  ooff  ppoowweerr  ffrroomm  oonn  hhiigghh——tthhaatt  eexxppoouunndd  tthhee  
iimmppeerraattiivvee  ooff  JJeessuuss  ttoo  hhiiss  AAppoossttlleess..  IInnddeeeedd,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  
LLuukkee,,  JJeessuuss  ffoorrbbaaddee  hhiiss  AAppoossttlleess  ttoo  lleeaavvee  JJeerruussaalleemm  uunnttiill  tthheeyy  
wwoouulldd  rreecceeiivvee  tthhee  ppoowweerr  ooff  HHoollyy  SSppiirriitt,,  wwhhiicchh  wwaass,,  bbyy  aanndd  
llaarrggee,,  iinneevviittaabbllee  ffoorr  tthhee  ssuucccceessss  ooff  tthhiiss  ttiinnyy  eevvaannggeelliiccaall  
mmiissssiioonn..  

““AAnndd,,  bbeehhoolldd,,  II  sseenndd  tthhee  pprroommiissee  ooff  mmyy  FFaatthheerr  uuppoonn  yyoouu;;  bbuutt  
ttaarrrryy  yyee  iinn  tthhee  cciittyy  ooff  JJeerruussaalleemm,,  uunnttiill  yyee  bbee  eenndduueedd  wwiitthh  
ppoowweerr  ffrroomm  oonn  hhiigghh..””  
((LLuukkee  2244::4499))  
  
""FFoorr  GGoodd  hhaatthh  nnoott  ggiivveenn  uuss  tthhee  ssppiirriitt  ooff  ffeeaarr;;  bbuutt  ooff  ppoowweerr,,  
aanndd  ooff  lloovvee,,  aanndd  ooff  aa  ssoouunndd  mmiinndd..""  
((22  TTiimmootthhyy  11::77))  
  
HHoollyy  SSppiirriitt  iiss  tthhee  ssppiirriitt  ooff  tthhee  ccrreeaattoorr  GGoodd  ((GGeenneessiiss  66::33)),,  aanndd  
HHiiss  aaggeenntt  iinn  tthhee  aacctt  ooff  ggrraadduuaall  ccrreeaattiioonn  ((GGeenneessiiss  11::11;;  PPssaallmmss  
3333::66))..  MMoorreeoovveerr,,  HHoollyy  SSppiirriitt  iiss  ffuullll  GGoodd  ((11  JJoohhnn  55::77)),,  tthhee  
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pprreesseennccee  aanndd  tthhee  ppoowweerr  ooff  GGoodd  ((EEzzeekkiieell  11::1144,,  2200;;  IIssaaiiaahh  44::44)),,  
tthhee  mmiinndd  ooff  GGoodd,,  tthhee  eesssseennccee  ooff  GGoodd,,  aanndd,,  aatt  tthhee  ssaammee,,  oonnee  ooff  
tthhee  tthhrreeee  hhyyppoossttaasseess  ooff  ttrriiuunnee  GGooddhheeaadd  ((MMaatttthheeww  2288::1199;;  22  
CCoorriinntthhiiaannss  1133::1144))..  IItt  iiss  HHoollyy  SSppiirriitt''ss  ppoowweerrffuull  aaccttiioonn  tthhaatt  
ppeerrmmeeaatteess  ccrreeaattiioonn  wwiitthh  lloovvee  aanndd  lliiffee..  HHoollyy  SSppiirriitt  iiss  tthhee  mmoosstt  
ppeerrffeecctt  ssppiirriittuuaall  eexxiisstteennccee  iinn  iittsseellff..  WWee  aallssoo  kknnooww  iitt  aass  tthhee  
tthhiirrdd  ppeerrssoonn  ooff  tthhee  HHoollyy  TTrriinniittyy..    
  
HHoollyy  SSppiirriitt,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  aannootthheerr  OOrrtthhooddooxx  CChhrriissttiiaann  bbeelliieeff,,  
iiss  aa  ffiirree  ooff  ddiivviinnee  lloovvee  tthhaatt  ccoommeess  ttoo  wwrraapp  aanndd  rreeffiinnee  HHiiss  
cchhiillddrreenn  ttoo  pprroodduuccee  aann  aarrddeenntt  ddeessiirree  ooff  ppoosssseessssiinngg  GGoodd..  IItt  
bbeessttoowwss  oonn  CChhrriissttiiaannss,,  tthhrroouugghh  iittss  ssppiirriittuuaall  ppoowweerr,,  aa  ppaassssiioonn  
ffoorr  GGoodd;;  iitt  eelliimmiinnaatteess  aallll  eeaarrtthhllyy  aaffffeeccttiioonn  aanndd  aassssoocciiaattiioonn,,  
ssiinnccee  iitt  eevvaalluuaatteess  GGoodd’’ss  ppeerrssoonnaalliittyy  ttoo  bbee  tthhee  mmoosstt  pprreecciioouuss  
aanndd  ppeeaaccee--ffiilllliinngg  ttoo  tthhee  ccaarrnnaall  tteemmpplleess  ooff  tthhee  bbeelliieevveerrss..  
  
OOnnccee  aaggaaiinn  mmoovviinngg  bbaacckk  ttoo  tthhee  pprroobblleemm  ooff  ddeeffiinniittiioonn  aanndd  
ddeessiiggnnaattiioonn,,  HHoollyy  SSppiirriitt  aappppeeaarrss  ttoo  bbee  tthhee  mmoosstt  oobbsseesssseedd  
cchhaarraacctteerr  aammoonngg  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  HHoollyy  TTrriinniittyy..  WWee  ffiinndd  lliittttllee  
iilllluussttrriioouuss  rreennddiittiioonn  ooff  HHoollyy  SSppiirriitt  iinn  tthhee  BBiibbllee,,  tthhoouugghh  ssccoorreess  
ooff  vveerrsseess  nnaammee  HHoollyy  SSppiirriitt,,  aass  ccoommppaarreedd  ttoo  tthhee  ootthheerr  ttwwoo  
ppeerrssoonnss  ooff  GGooddhheeaadd..  SSiinnccee  oouurr  ccuurrrreenntt  ssuubbjjeecctt  ddeemmaannddss  oonnllyy  
tthheeoollooggiiccaall  ccoonnnnoottaattiioonn  aanndd  rreeaalliizzaattiioonn  ooff  tthhee  bbeelliieeff  ooff  HHoollyy  
SSppiirriitt,,  wwee  wwiillll  nnoott  tthheerreeffoorree  aalllluuddee  ttoo  aannyy  pphhiilloossoopphhiiccaall  
pprroobblleemmss  tthhaatt  aarree  ppaarrttiiccuullaarrllyy  iinnsseeppaarraabbllee  ffrroomm  tthhee  
ccoonncceeppttiioonn  iinn  qquueessttiioonn..  NNeevveerrtthheelleessss,,  tthheeoollooggyy  aanndd  
mmeettaapphhyyssiiccss  aarree  iinn  cclloossee  pprrooxxiimmiittyy  dduuee  ttoo  tthhee  ccoommmmoonn  oorriiggiinn,,  
ssppeeccuullaattiioonn  oonn  tthhee  uullttiimmaattee  bbeeiinngg,,  aanndd  tthhee  ssccooppee  ooff  tthhee  
ddiisscciipplliinneess,,  ssttuuddyy  aanndd  ssyysstteemmaattiizzaattiioonn  ooff  tthhee  ssuuppeerrnnaattuurraall..  IItt  
iiss  wwhhyy  tthheeoollooggyy  ggeettss  mmeettaapphhyyssiiccaall  rroooottss  aanndd  eevveenn  oorrtthhooddooxx  
bbeelliieeffss  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  aapppprraaiisseedd  oonn  pphhiilloossoopphhiiccaall  ggrroouunnddss  
ffoorr  aa  bbeetttteerr  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  iinnhheerreenntt  ttrruutthh  ooff  aannyy  
ccoonncceeppttiioonn..  CChhrriissttiiaanniittyy  ppoosssseesssseess  nnoo  uunniivveerrssaall  rruulleess  ooff  
ccoommpprreehheennddiinngg  aanndd  eexxppllaaiinniinngg  tthhee  ppeerrssoonn  aanndd  rroollee  ooff  HHoollyy  
SSppiirriitt..  AAllll  aannaallyyssttss  ooff  tthhee  ssuubbjjeecctt  iinn  qquueessttiioonn  ffeeeedd  uuppoonn  tthheeiirr  
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sseellff--mmaaddee  aassssuummppttiioonnss  aanndd  iiddeeaattee  tthheeiirr  ffeeeelliinnggss  aanndd//oorr  
eexxppeerriieenncceess  ooff  ssppeeccuullaattiivvee  eennccoouunntteerrss  wwiitthh  HHoollyy  SSppiirriitt..  BBeeiinngg  
aa  nneecceessssiittyy,,  pphhiilloossoopphhiiccaall  ppaarraammeetteerrss  wwiillll  bbee  aapppplliieedd  oonn  tthhee  
tthheeoollooggiiccaallllyy  ddeemmoonnssttrraatteedd  ssoo--ccaalllleedd  ppeerrssoonn  ooff  HHoollyy  SSppiirriitt  iinn  
tthhee  ppaaggeess  ttoo  ffoollllooww..  WWiitthhoouutt  tteennddiinngg  ttoo  eexxppllaaiinn,,  wwee  jjuusstt  ppaayy  aa  
ccuurrssoorryy  llooookk  aatt  aa  pprroobblleemmaattiicc  ppaassssaaggee  ccoonnttaaiinniinngg  rreeppeettiittiivvee  
iiddeeaass  bbyy  ssiimmppllyy  ppllaayyiinngg  uuppoonn  wwoorrddss::  

""TThhee  HHoollyy  SSppiirriitt,,  tthheenn,,  iiss  ffuullllyy  GGoodd..  HHee  iiss  nnoott  oonnee--tthhiirrdd  GGoodd,,  
bbuutt  ffuullllyy  GGoodd..  YYeett,,  iitt  iiss  nnoott  tthhee  SSppiirriitt  aalloonnee  wwhhoo  iiss  ffuullllyy  GGoodd,,  
bbuutt  hhee  eetteerrnnaallllyy  eexxiissttss  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  FFaatthheerr  aanndd  tthhee  SSoonn,,  
eeaacchh  ooff  wwhhoomm  aallssoo  ppoosssseesssseess  ffuullllyy  tthhee  iiddeennttiiccaallllyy  ssaammee  ddiivviinnee  
nnaattuurree……tthheerreeffoorree,,  wwhhaatt  ddiissttiinngguuiisshheess  tthhee  SSppiirriitt  iiss  hhiiss  
ppaarrttiiccuullaarr  rroollee  aass  tthhee  HHoollyy  SSppiirriitt  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  tthhee  FFaatthheerr  aanndd  
ttoo  tthhee  SSoonn..""2277    
  
DDwweelllliinngg  oonn  tthhee  ssuubbjjeecctt,,  oonnee  iimmppoorrttaanntt  aassppeecctt  tthhaatt  mmuusstt  bbee  
ccaarreedd  ffoorr,,  wwhhiillee  ttrreeaattiinngg  tthhee  ssuubbjjeecctt  ooff  HHoollyy  SSppiirriitt,,  iiss  tthhee  
ddiissccrriimmiinnaattiioonn  ooff  HHoollyy  SSppiirriitt  ffrroomm  tthhee  aannggeellss..  CChhrriissttiiaann  ffaaiitthh  
ddeeccllaarreess  tthhaatt  HHoollyy  SSppiirriitt  iiss  nneeiitthheerr  aann  aannggeell  nnoorr  aa  ccrreeaattiioonn  ooff  
GGoodd;;  hheennccee,,  tthhee  SSppiirriitt  iiss  tthhee  uunnccrreeaatteedd  mmaanniiffeessttaattiioonn  ooff  GGoodd  
bbyy  iittsseellff..  TThhiiss  vviivviidd  ddiissppaarriittyy  rraaiisseess  tthhee  ssttaattuuss  ooff  HHoollyy  SSppiirriitt  
eevveenn  aabboovvee  tthhee  nnoobblleesstt  ooff  tthhee  aannggeellss..    
  
HHoowweevveerr,,  iitt  mmaayy  ssoouunndd  ssuurrpprriissiinngg  tthhaatt  HHoollyy  SSppiirriitt  hhaass  nnoott  
bbeeeenn  mmeennttiioonneedd  eevveenn  oonnccee  iinn  eeiitthheerr  ooff  HHeebbrreeww  aanndd  GGrreeeekk  
TTeessttaammeennttss  ooff  BBiibbllee  iinn  aa  wwaayy  aass  AAtthhaannaassiiaann  CChhrriissttiiaanniittyy  
eessttaabblliisshheess..  BBiibbllee  mmeennttiioonnss  ddiiffffeerreenntt  ssttaatteess  aanndd  sslloottss  ooff  tthhee  
SSppiirriitt  ooff  GGoodd,,  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  ccaalllleedd,,  iinn  mmoorree  tthheeoollooggiiccaall  
wwoorrddss,,  GGoodd’’ss  aattttrriibbuutteess  rraatthheerr  tthhaann  aann  iinnddeeppeennddeenntt  aaggeennccyy..  IItt  
iiss  llooggiiccaallllyy  oobbsseerrvveedd  tthhrroouugghh  tthhee  BBiibbllee  tthhaatt  GGoodd  rreemmaaiinnss  
ppeerrssoonnaall  iinn  HHiiss  oorriiggiinnaall  sseellff;;  bbuutt  wwhheenn  HHee  aaddooppttss  tthhee  ffoorrmm  ooff  
tthhee  SSppiirriitt,,  HHee  bbeeccoommeess  iimmppeerrssoonnaall  aanndd  uunniimmaaggiinnaabbllee..  

                                                           
2277  WWaarree,,  BBrruuccee  AA..,,  FFaatthheerr,,  SSoonn  &&  HHoollyy  SSppiirriitt,,  IIlllliinnooiiss::  CCrroosssswwaayy  BBooookkss,,  22000055,,  
pp..  110033  
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22..    

CCRRUUCCIIFFIIXXIIOONN  AANNDD  RREESSUURRRREECCTTIIOONN  

  
""YYee  sseeeekk  JJeessuuss  ooff  NNaazzaarreetthh,,  wwhhiicchh  wwaass  ccrruucciiffiieedd::  hhee  iiss  

rriisseenn……""  

((MMaarrkk  1166::66))  

FFaaiitthh  iinn  tthhee  ccrruucciiffiixxiioonn  ooff  JJeessuuss  CChhrriisstt  aanndd  aa  ssuubbsseeqquueenntt  
rreessuurrrreeccttiioonn  iiss  tthhee  sseeccoonndd  aarrttiiccllee  ooff  CChhrriissttiiaann  ddooccttrriinnee..  
PPrriimmaarriillyy,,  iitt  iiss  tthhiiss  ddooccttrriinnaall  aarrttiiccllee  tthhaatt  tthhee  CChhrriissttiiaann  
tthheeoollooggiiccaall  eeddiiffiiccee  iiss  ssttaannddiinngg  oonn..  CCrruucciiffiixxiioonn  aanndd  
rreessuurrrreeccttiioonn  aarree  eesssseennttiiaallllyy  iinntteerrrreellaatteedd  aanndd  iinnddiivviissiibbllee;;  tthhuuss,,  
tthheeyy  mmuusstt  bbee  uunnddeerrssttoooodd  ttooggeetthheerr  aass  aa  jjooiinntt,,  ffoorr  tthhee  sseeppaarraattiioonn  
ooff  oonnee  wwoouulldd  nnuulllliiffyy  tthhee  ootthheerr..  TThhee  hheerrmmeenneeuuttiicc  iimmpplliiccaattiioonnss  
ooff  tthhiiss  ccoommppoouunnddeedd  bbeelliieeff  aarree  iinn  ffaacctt  ttwwooffoolldd..  FFoolllloowwiinngg  iinn  
tthhee  llooggiicc  ooff  ccaauussee  aanndd  eeffffeecctt,,  wwee  mmaayy  iinntteerrpprreett  tthheessee  eevveennttss  aass  
tthhee  ccrruucciiffiixxiioonn  wwaass  tthhee  ccaauussee  aanndd  rreessuurrrreeccttiioonn  bbeeiinngg  eeffffeecctt  ooff  
tthhaatt  ccaauussee..  OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  ccrruucciiffiixxiioonn  bbeeccoommeess  uutttteerrllyy  
mmeeaanniinngglleessss  wwhheenn  rreessuurrrreeccttiioonn  iiss  iiggnnoorreedd,,  aanndd  rreessuurrrreeccttiioonn,,  
bbeeiinngg  tthhee  eeffffeecctt,,  ccaann  nneevveerr  ttaakkee  ppllaaccee  wwhheenn  tthheerree  iiss  nnoo  
ccrruucciiffiixxiioonn..  IInn  aa  nnuuttsshheellll,,  oonnllyy  oonnee  bbeelliieeff  ooff  tthheemm  ccaannnnoott  bbee  
hheelldd  wwiitthhoouutt  tthhee  aacccceeppttaannccee  ooff  tthhee  ootthheerr..  TThhee  wwhhoollee  ooff  
CChhrriisstteennddoomm,,  wwhheetthheerr  UUnniittaarriiaann  oorr  TTrriinniittaarriiaann,,  hhaass  aallwwaayyss  
bbeelliieevveedd  iinn  tthhee  ccoommppaacctt  ddooccttrriinnee  ooff  ccrruucciiffiixxiioonn  aanndd  
rreessuurrrreeccttiioonn..  WWee  ccaannnnoott,,  tthheerreeffoorree,,  ddeettaacchh  bbootthh  ooff  tthheessee  
iinntteeggrraatteedd  ppaarrttss  ooff  ssuucchh  aa  ddooccttrriinnaall  ccoommppoossiittiioonn  ooff  CChhrriissttiiaann  
CCrreeeedd,,  ffoorr  tthhee  NNeeww  TTeessttaammeenntt  iittsseellff  pprroovviiddeess  eevviiddeennccee  ffoorr  
tthheeiirr  ccoonnjjuunnccttiioonn::  

““FFoorr  II  ddeelliivveerreedd  uunnttoo  yyoouu  ffiirrsstt  ooff  aallll  tthhaatt  wwhhiicchh  yyoouu  aallssoo  
rreecceeiivveedd,,  hhooww  tthhaatt  CChhrriisstt  ddiieedd  ffoorr  oouurr  ssiinnss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  
SSccrriippttuurreess::  AAnndd  tthhee  hhee  wwaass  bbuurriieedd,,  aanndd  tthhaatt  hhee  rroossee  aaggaaiinn  
tthhee  tthhiirrdd  ddaayy  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ssccrriippttuurreess..””  
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((11  CCoorriinntthhiiaannss  1155::33--44))    
  
NNooww,,  wwiitthhoouutt  ggeettttiinngg  iinnttoo  uunnnneecceessssaarryy  ddeettaaiillss,,  II  wwiillll  ggiivvee  
sseeppaarraattee  aaccccoouunnttss  ooff  tthhee  ttwwoo  ccoonncceeppttiioonnss  ffoorr  aa  ppllaaiinn  
uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  rreeaaddeerrss——eessppeecciiaallllyy  ffoorr  tthhee  MMuusslliimm  
rreeaaddeerrss  wwhhoo  aarree  mmaaiinnllyy  iiggnnoorraanntt  ooff  tthhee  CChhrriissttiiaann  ppeerrssppeeccttiivvee  
oonn  tthhee  iissssuuee  iinn  qquueessttiioonn..  
  
22..11    

CCRRUUCCIIFFIIXXIIOONN  
  
““TThheerreeffoorree  lleett  aallll  tthhee  hhoouussee  ooff  IIssrraaeell  kknnooww  aassssuurreeddllyy  tthhaatt  GGoodd  

hhaatthh  mmaaddee  tthhaatt  ssaammee  JJeessuuss,,  wwhhoomm  yyee  hhaavvee  ccrruucciiffiieedd,,  bbootthh  
LLoorrdd  aanndd  CChhrriisstt..””  

((AAccttss  22::3366))  
  

""II  aamm  ccrruucciiffiieedd  wwiitthh  CChhrriisstt::  nneevveerrtthheelleessss  II  lliivvee;;  yyeett  nnoott  II,,  bbuutt  
CChhrriisstt  lliivveetthh  iinn  mmee::  aanndd  tthhee  lliiffee  wwhhiicchh  II  nnooww  lliivvee  iinn  tthhee  fflleesshh  II  
lliivvee  bbyy  tthhee  ffaaiitthh  ooff  tthhee  SSoonn  ooff  GGoodd,,  wwhhoo  lloovveedd  mmee,,  aanndd  ggaavvee  

hhiimmsseellff  ffoorr  mmee..""  

((GGaallaattiiaannss  22::2200))  
  
RReeppoorrtteeddllyy  ssoommee  ttwwoo  tthhoouussaanndd  yyeeaarrss  aaggoo,,  aa  JJeewwiisshh  ccaarrppeenntteerr,,  
bbyy  tthhee  nnaammee  ooff  JJeessuuss,,  wwaass  ccoonnddeemmnneedd  bbyy  tthhee  JJeewwiisshh  
ccoommmmuunniittyy  ooff  JJeerruussaalleemm..  HHee  wwaass  iinnddiicctteedd  aass  aa  ddaannggeerroouuss  
rreelliiggiioouuss  aanndd  ppoolliittiiccaall  rreebbeell  ffoorr  hhiiss  ccllaaiimm  ooff  bbeeiinngg  tthhee  
““aawwaaiitteedd  MMeessssiiaahh””  ooff  DDaavviidd’’ss  lliinneeaaggee  tthhaatt  ssccrriippttuurraallllyy  mmeeaanntt  
ffoorr  JJuuddaaiissmm  tthhee  kkiinngg  ooff  JJeewwiisshh  ppeeooppllee  ((MMaatttthheeww  2277::1111;;  MMaarrkk  
1155::22))..  HHee  wwaass  sseenntteenncceedd  ttoo  ddeeaatthh  iinnfflliiccttiinngg  oonnee  ooff  tthhee  mmoosstt  
ppaaiinnffuull  aass  wweellll  aass  ccuurrsseedd  ppuunniisshhmmeennttss  eevveerr  kknnoowwnn  ttoo  mmaann——
ffllooggggiinngg  aanndd  ccrruucciiffiixxiioonn..  TThhiiss  ffoorrmm  ooff  ddeeaatthh  wwaass  ssccaannddaalloouuss  
iinn  RRoommaann  pprroovviinncceess  ttoo  bbootthh  JJeewwss  aanndd  GGeennttiilleess  iinn  tthhaatt  aass  wweellll  
aass  tthhee  pprreecceeddiinngg  aaggeess..  CCrruucciiffiixxiioonn  wwaass  tthhee  sseevveerreesstt  ooff  
ccoonnddeemmnnaattiioonnss  wwiitthh  RRoommaannss,,  ffoorr  iitt  wwaass  aannnnoouunncceedd  ffoorr  tthhee  
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ttoopp  wwiicckkeedd  ccrriimmeess,,  ssuucchh  aass  bbllaasspphheemmyy,,  tthheefftt,,  rreebbeelllliioonn,,  
ddeesseerrttiioonn  eettcc..,,  hheennccee  iittss  nnoottoorriieettyy  hhaadd  bbeeccoommee  aann  aaxxiioomm  bbyy  
tthhaatt  ttiimmee..  CCrruucciiffiixxiioonn  hhaadd  bbeeccoommee  ppooppuullaarr  aass  tthhee  ccaappiittaall  
ppuunniisshhmmeenntt  aammoonngg  EEggyyppttiiaannss,,  GGrreeeekk,,  PPeerrssiiaannss,,  
CCaarrtthhaaggiinniiaannss,,  aanndd  RRoommaannss  bbyy  66tthh  cceennttuurryy  BBCC..  TThhee  RRoommaannss  
bboorrrroowweedd  tthhiiss  iiddeeaa  ffrroomm  tthheeiirr  pprreeccuurrssoorr  GGrreeeekk,,  wwhhoo  hhaadd  
iimmppoorrtteedd  iitt  ffrroomm  tthhee  PPhhooeenniicciiaannss..  FFoolllloowweerrss  ooff  JJeessuuss,,  
nneevveerrtthheelleessss,,  ssaannccttiiffiieedd  tthhiiss  ‘‘aaccccuurrsseedd’’  ppuunniisshhmmeenntt  aanndd  mmaaddee  
iitt  iinnttoo  aa  bbeelliieeff  ooff  rreemmeemmbbeerriinngg  hhiiss  rreeddeemmppttiivvee  ddeeaatthh——nnoott  jjuusstt  
tthhee  ffaacctt  tthhaatt  hhee  ddiieedd,,  bbuutt  aallssoo  tthhaatt  hhee  ddiieedd  iinn  aa  vveerryy  sshhaammeeffuull  
wwaayy  ttoo  rraannssoomm  tthhee  iinnhheerreenntt  ssiinn  ooff  mmaannkkiinndd..  IInn  tthheeiirr  wwrriitttteenn  
aaccccoouunnttss  ooff  JJeessuuss,,  CChhrriissttiiaannss  mmaaiinnllyy  ffooccuusseedd  oonn  tthhee  eeppiissooddee  
ooff  ddeeaatthh  aanndd  mmaaiinnttaaiinneedd  JJeessuuss  tthhee  uullttiimmaattee  ““PPaasscchhaall  LLaammbb””..  
TThhee  wwrriitteerrss  ooff  bbootthh  ccaannoonniiccaall  aanndd  eexxttrraaccaannoonniiccaall  GGoossppeellss  
ddeevvootteedd  lleennggtthhyy  sseeccttiioonnss  ttoo  hhiiss  hhoorrrriibbllee  ddeeaatthh  ttoo  rreefflleecctt  tthhee  
ssaaccrriiffiicciiaall  nnaattuurree  ooff  tthhee  eevveenntt..  TTrraaddiittiioonnaall  CChhrriissttiiaanniittyy  eevveenn  
eevvoollvveedd  tthhee  ffeessttiivvaall  ooff  cceelleebbrraattiinngg  JJeessuuss’’  ddeeaatthh  ddaayy  aanndd  sseett  
aassiiddee  aa  FFrriiddaayy  aass  ““GGoooodd  FFrriiddaayy””  ttoo  bbee  oobbsseerrvveedd  eevveerryy  yyeeaarr  aass  
tthhee  aannnniivveerrssaarryy  ooff  hhiiss  ddeeaatthh  ffoolllloowweedd  bbyy  tthhee  rreessuurrrreeccttiioonn  oonn  
““EEaasstteerr  SSuunnddaayy””..  
  
WWhhyy  iiss  tthhee  ddeeaatthh  ooff  JJeessuuss  ssoo  iimmppoorrttaanntt  ttoo  CChhrriissttiiaannss??——aanndd  
wwhhyy  ssoo  cceennttrraall  ttoo  tthhee  CChhrriissttiiaann  ffaaiitthh??  JJeessuuss  CChhrriisstt’’ss  ddeeaatthh  iiss  
ttrreeaatteedd  aass  ooff  tthhee  ““ffiirrsstt  iimmppoorrttaannccee””  iinn  PPaauull’’ss  EEppiissttlleess  
ssuummmmaarriizziinngg  tthhee  ggoossppeell  mmeessssaaggee  ttoo  tthhee  CChhrriissttiiaannss  aass::  

““FFoorr  wwhhaatt  II  rreecceeiivveedd  II  ppaasssseedd  oonn  ttoo  yyoouu  aass  ooff  ffiirrsstt  iimmppoorrttaannccee::  
tthhaatt  CChhrriisstt  ddiieedd  ffoorr  oouurr  ssiinnss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  SSccrriippttuurreess,,  tthhaatt  
hhee  wwaass  bbuurriieedd,,  tthhaatt  hhee  wwaass  rraaiisseedd  oonn  tthhee  tthhiirrdd  ddaayy  aaccccoorrddiinngg  
ttoo  tthhee  SSccrriippttuurreess,,  aanndd  tthhaatt  hhee  aappppeeaarreedd……””    
((11  CCoorriinntthhiiaannss  1155::33--55))  
  
IItt  iiss  ssuurrpprriissiinngg  tthhaatt  PPaauull  cchhaarraacctteerriizzeess  hhiiss  oowwnn  pprreeaacchhiinngg  aass  
tthhee  ““mmeessssaaggee  ooff  ccrroossss””  wwhhiicchh  iiss  ttoo  bbee  pprreeaacchheedd  uunniivveerrssaallllyy  aass  
tthhee  oonnllyy  ssoouurrccee  ooff  ssaallvvaattiioonn  aavvaaiillaabbllee  ttoo  mmaannkkiinndd..  TThhoossee  wwhhoo  
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ddeennyy  tthhee  ccrruucciiffiixx  MMeessssiiaahh  aarree  ““ppeerriisshhaabbllee  ffoooollss””,,  wwhhiillee  tthhee  
bbeelliieevveerrss  aarree  ssaavveedd  bbyy  tthhee  ppoowweerr  ooff  GGoodd..  PPaauull  aarrgguueess::  

““FFoorr  tthhee  pprreeaacchhiinngg  ooff  tthhee  ccrroossss  iiss  ttoo  tthheemm  tthhaatt  ppeerriisshh  
ffoooolliisshhnneessss;;  bbuutt  uunnttoo  uuss  wwhhiicchh  aarree  ssaavveedd  iitt  iiss  tthhee  ppoowweerr  ooff  
GGoodd..””  
((11  CCoorriinntthhiiaannss  11::1188))  
  
FFuurrtthheerrmmoorree,,  PPaauull  pprreeaacchheess  aa  mmeessssaaggee  tthhaatt  ssoolleellyy  eemmpphhaassiizzeess  
tthhee  cceennttrraalliittyy  ooff  ccrruucciiffiixxiioonn..  HHiiss  bbeelliieeff  ddeemmoonnssttrraatteess  tthhee  nneeeedd  
ooff  ccrruucciiffiixxiioonn  aass  aann  eeqquuaattiioonn  aass  wweellll  aass  ccoommppeennssaattiioonn  ffoorr  aallll  
OOlldd  TTeessttaammeenntt  ssaaccrriiffiicciiaall  rriitteess..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  PPaauull,,  pprreeaacchhiinngg  
ccrruucciiffiieedd  MMeessssiiaahh  iiss  tthhee  nnuucclleeuuss  ooff  CChhrriissttiiaann  rreelliiggiioonn..  

““BBuutt  wwee  pprreeaacchh  CChhrriisstt  ccrruucciiffiieedd..””  
((11  CCoorriinntthhiiaannss  11::2233))    
  
CCrruucciiffiixxiioonn  ooff  JJeessuuss,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  ppooppuullaarr  CChhrriissttiiaann  bbeelliieeff,,  
wwaass  pprreeddiicctteedd  iinn  HHeebbrreeww  SSccrriippttuurreess  aanndd  wwaass  tthheerreeffoorree  aann  
eevveenntt  bboouunndd  ttoo  ooccccuurr  ((LLuukkee  2244::2255--2266;;  AAccttss  33::1188;;  1177::33))..  IItt  wwaass  
nneecceessssaarryy  nnoott  jjuusstt  ffoorr  tthhee  MMeessssiiaahh  ttoo  ddiiee,,  ppeerrhhaappss  iinn  aa  wwaayy  ooff  
ccrriimmiinnaallss,,  bbuutt  aallssoo  ttoo  ssuuffffeerr,,  aanndd  ttoo  bbee  ccrruucciiffiieedd  ffoorr  tthhee  
ssaallvvaattiioonn  ooff  ssiinnffuull  mmaannkkiinndd..  IItt  wwaass  aann  eesssseennttiiaall  ppaarrtt  ooff  JJeessuuss’’  
mmiinniissttrryy  aanndd  aann  iinntteeggrraall  ppaarrtt  ooff  tthhee  GGoossppeell  ooff  tthhee  KKiinnggddoomm  ooff  
GGoodd..  JJeessuuss  hhaadd  pprreeddiicctteedd  hhiiss  oowwnn  ssuuffffeerriinngg  aanndd  ddeeaatthh  oonn  
nnaaiilleedd  ccrroossss..  AA  nnuummbbeerr  ooff  tthhee  vveerrsseess  ooff  NNeeww  TTeessttaammeenntt,,  ssuucchh  
aass  MMaarrkk  88::3311--3322;;  99::3311;;  1100::3333--3344;;  MMaatttthheeww  2200::1199;;  2266::22,,  aanndd  
JJoohhnn  1122::3322--3333,,  mmeennttiioonn  tthhee  eevveenntt  ttoo  hhaavvee  bbeeeenn  pprroopphheessiieedd..  
JJeessuuss  wwaass  ssuurree  oonn  hhiiss  ppaarrtt  tthhaatt  ccrruucciiffiixxiioonn  wwoouulldd  nneecceessssaarriillyy  
hhaappppeenn  tthhee  wwaayy  iitt  hhaadd  bbeeeenn  pprreeddiicctteedd  ((MMaatttthheeww  2266::5544))..  
CCrruucciiffiixxiioonn  wwaass  CChhrriisstt''ss  eenndd  ggooaall  aass  wweellll  aass  tthhee  mmiissssiioonn  ooff  hhiiss  
ffiirrsstt  aaddvveenntt  ((JJoohhnn  1122::2277))..  HHee  hhaadd  ttoo  ffuullffiillll,,  tthheerreeffoorree,,  tthhee  
pprroopphheeccyy  ooff  IIssaaiiaahh  5533  aass  aassssuummeedd  iinn  LLuukkee  2222::3377..    
  
JJeessuuss  pprrooccllaaiimmeedd  tthhaatt  hhiiss  ddeeaatthh  wwoouulldd  bbee  aa  rraannssoomm  ooff  tthhee  
OOrriiggiinnaall  SSiinn  ttoo  ssaavvee  ffaalllleenn  hhuummaannkkiinndd  ((MMaarrkk  1100::4455))..  OOnn  tthhee  
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eevvee  ooff  hhiiss  LLaasstt  SSuuppppeerr,,  JJeessuuss  hhaarrbbiinnggeerreedd  hhiiss  iimmmmiinneenntt  
ccrruucciiffiixxiioonn  ssaayyiinngg  tthhaatt  hhee  wwoouulldd  ggiivvee  hhiiss  bbooddyy  oonn  tthhee  bbeehhaallff  
ooff  oorrddiinnaarryy  ppeeooppllee,,  wwhhiillee  hhee  wwoouulldd  ggiivvee  hhiiss  bblloooodd  ttoo  
ffoorrmmuullaattee  aa  nneeww  ccoovveennaanntt,,  oorr  mmoorree  ccoohheerreennttllyy,,  aa  nneeww  
rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  GGoodd  aanndd  mmaannkkiinndd,,  bbaasseedd  oonn  lloovvee  aanndd  
ffoorrggiivveenneessss  ((LLuukkee  2222::1199--2200;;  MMaatttthheeww  2266::2288))..  HHee  wwaass,,  aass  
IIssaaiiaahh  hhaadd  aallrreeaaddyy  pprreeddiicctteedd,,  iinnffaalllliibbllee  bbyy  cchhaarraacctteerr  aanndd  
iinnnnoocceenntt  bbyy  nnaattuurree;;  tthheennccee  hhiiss  ddeeaatthh  ffrraammeedd  tthhee  mmoosstt  
aaccccoommpplliisshheedd  ssaaccrriiffiiccee,,  ffoorr  tthhee  ssiinnlleessss  ssuuffffeerreedd  aanndd  ddiieedd  aann  
iiggnnoommiinniioouuss  ddeeaatthh  ttoo  rraannssoomm  tthhee  gguuiillttyy..  GGoodd  llaaiidd  hhuummaanniittyy''ss  
ssiinnss  oonn  tthhee  sshhoouullddeerrss  ooff  JJeessuuss  aanndd  hhee,,  rreecceeiivviinngg  tthhee  ggiifftt  ooff  
ssiinnss  hhaappppiillyy,,  ggoott  kkiilllleedd  ffoorr  mmaann''ss  ttrraannssggrreessssiioonn  ttoo  bbuuyy  hhiimm  
ffrreeeeddoomm..  VViieewwiinngg  tthhee  eevveenntt  ooff  ccrruucciiffiixxiioonn  aass  hhiissttoorryy,,  
CChhrriissttiiaann  hhiissttoorriiaannss  aanndd  eecccclleessiiaassttiiccaall  hhiissttoorryy''ss  ssttuuddeennttss  
bbrrooaaddllyy  ddaattee  tthhee  eevveenntt  bbeettwweeeenn  CCEE  2266  ttoo  2299..2288  

  
2.2  

CCRRUUCCIIFFIIXXIIOONN  &&  SSAALLVVAATTIIOONN  
  

""AAnndd  aallll  fflleesshh  sshhaallll  sseeee  tthhee  ssaallvvaattiioonn  ooff  GGoodd..""  

((LLuukkee  33::66))  

SSaallvvaattiioonn  ((GGrreeeekk  sōtēriasōtēria))  iiss  oonnee  ooff  tthhee  bbaassiicc  oorrtthhooddooxx  
CChhrriissttiiaann  bbeelliieeffss  tthhaatt  eevveerryy  CChhrriissttiiaann  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  pprrooffeessss..  
TTrraaddiittiioonnaall  CChhrriissttiiaanniittyy  bbeelliieevveess  tthhaatt  JJeessuuss  ccaammee  ttoo  tthhee  eeaarrtthh  
iinn  fflleesshh  ffoorr  tthhee  ssaallvvaattiioonn  ooff  mmaannkkiinndd,,  aanndd  hhee  ppaaiidd  tthhee  pprriiccee  ooff  
hhuummaann  ssiinnss  wwiitthh  hhiiss  oowwnn  bblloooodd  oonn  ccrroossss;;  hhee  ttooookk  aawwaayy  tthhee  
ssiinnss  ooff  aallll  tthhaatt  wweerree  bboorrnn,,  aanndd  ddeelliivveerreedd  tthheemm  ffrroomm  tthheeiirr  
iinnhheerreenntt  oorriiggiinnaall  ssiinn..  WWhhaatteevveerr  tthhee  iimmpplliiccaattiioonn  ooff  tthhiiss  bbeelliieeff,,  
iitt  wwaass  iinniittiiaallllyy  pprreeaacchheedd  bbyy  PPaauull,,  aanndd  iinn  ssuucccceeeeddiinngg  ddaayyss  
PPaauulliinnee  CChhuurrcchh  aaddoopptteedd  iitt  aass  aann  eesssseennttiiaall  ccoonnssttiittuueenntt  ooff  ffaaiitthh..  
SSaallvvaattiioonn  iiss  rraaddiiccaallllyy  aa  ppaarrtt  ooff  eevveerryy  tthheeiissttiicc  rreelliiggiioonn..  
                                                           
2288  DDaavviidd,,  aanndd  AAlleexxaannddeerr,,  PPaatt,,  EEeerrddmmaannss''  CCoonncciissee  BBiibbllee  HHaannddbbooookk,,  MMiinnnneessoottaa::  
WWoorrlldd  WWiiddee,,  BBiillllyy  GGrraahhaamm  AAssssoocciiaattiioonn,,  11998800,,  pp..  229911  
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CChhrriissttiiaanniittyy,,  hhoowweevveerr,,  pprrooppoosseess  ttoo  ccoonnffeerr  rreeddeemmppttiioonn  uuppoonn  
mmaannkkiinndd  iinn  aa  ppeeccuulliiaarr  wwaayy..    

NNeeww  IInntteerrnnaattiioonnaall  DDiiccttiioonnaarryy  ooff  HHoollyy  BBiibbllee  ccoommmmeennttss  oonn  tthhee  
ccoonncceeppttiioonn  ooff  ssaallvvaattiioonn,,  oorr  iinn  aa  mmoorree  CChhrriissttiiaann  sseennssee,,  
rreeddeemmppttiioonn  iinn  ppiitthhyy  wwoorrddss  bbyy  ggiivviinngg  aa  bbrriieeff  sskkeettcchh  iinn  aann  
oobbjjeeccttiivvee  mmaannnneerr..  
  
""IInn  tthhee  NNeeww  TTeessttaammeenntt,,  JJeessuuss  iiss  ppoorrttrraayyeedd  aass  tthhee  SSaavviioorr  ooff  
ssiinnnneerrss..  TThhee  ttiittllee  rreesseerrvveedd  ffoorr  GGoodd  iinn  tthhee  OOlldd  TTeessttaammeenntt  iiss  
ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  JJeessuuss  aass  IInnccaarrnnaattee  SSoonn  iinn  tthhee  NNTT..  HHee  iiss  tthhee  
SSaavviioorr  oorr  DDeelliivveerreerr  ffrroomm  ssiinn  aanndd  iittss  ccoonnsseeqquueenncceess  aass  wweellll  aass  
ffrroomm  SSaattaann  aanndd  hhiiss  ppoowweerr..  JJeessuuss  pprreeaacchheedd  tthhee  aarrrriivvaall  ooff  tthhee  
kkiinnggddoomm  ooff  GGoodd——tthhee  kkiinnggllyy,,  ffaatthheerrllyy  rruullee  ooff  GGoodd  iinn  hhuummaann  
lliivveess……..  AAnndd  ssiinnccee  hheeaalliinngg  ooff  tthhee  bbooddyy  wwaass  nnoott  sseeppaarraatteedd  bbyy  
JJeessuuss  ffrroomm  hheeaalliinngg  ooff  tthhee  ppeerrssoonn,,  ttoo  bbee  hheeaalleedd  bbyy  JJeessuuss  wwaass  
ttoo  rreecceeiivvee  GGoodd''ss  ssaallvvaattiioonn..""2299  
  
CCoonncceepptt  ooff  ssaallvvaattiioonn  iinn  tthhee  NNeeww  TTeessttaammeenntt  iiss  aa  
ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  ssaammee  ccoonncceepptt  ooff  tthhee  OOlldd  TTeessttaammeenntt..  IInn  
CChhrriissttiiaann  tthheeoollooggyy,,  ssaallvvaattiioonn  mmeeaannss  aa  nneeww  bbiirrtthh  bbyy  bbeelliieevviinngg  
iinn  JJeessuuss  CChhrriisstt  aass  ppeerrssoonnaall  SSaavviioorr  aanndd  tthheenn  mmaattuurriinngg  iinn  hhiimm,,  
ffoorr  hhee  iiss  tthhee  uullttiimmaattee  SSaavviioorr  aanndd  DDeelliivveerreerr  ooff  mmaannkkiinndd  ((LLuukkee  
22::1111;;  JJoohhnn  44::4422;;  AAccttss  55::3311;;  1133::2233;;  PPhhiilleemmoonn  33::2200;;  22  PPeetteerr  
11::11,,  1111;;  11  JJoohhnn  44::1144))..  AAnndd  iitt  iiss  tthhee  vveerryy  ppooiinntt  wwhheerree  iitt  ddiiffffeerrss  
ffrroomm  tthhee  JJeewwiisshh  lloonngg  hheelldd  bbeelliieeff..  JJeewwss  bbeelliieevveedd,,  aass  HHeebbrreeww  
bbooookkss  ooff  BBiibbllee  ddeemmoonnssttrraattee,,  iinn  ttwwoo--ffoolldd  ssaallvvaattiioonn  ii..ee..  oonnee  ooff  
ddaaiillyy  lliiffee  ddeelliivveerraannccee  tthhrroouugghh  wwoorrsshhiippss  aanndd  rreeppeennttaannccee  ((11  
SSaammuueell  1100::2244;;  PPssaallmmss  7722::44)),,  aanndd  tthhee  ootthheerr  ooff  ffiinnaall  jjuuddggmmeenntt,,  
wwhhiicchh  iiss,,  tthheeyy  bbeelliieevvee,,  aa  ddeeffiinniittee  ppaarrtt  ooff  GGoodd''ss  ppllaann  ooff  hhuummaann  
ssaallvvaattiioonn  ((EExxoodduuss  1144::1133,,  3300--3311;;  1155::11--22,,  1133;;  1188::88))..  BByy  hhiiss  
bbeelliieeff  iinn  JJeessuuss,,  hhiiss  ddeeaatthh  oonn  ccrroossss,,  aanndd  hhiiss  bblloooodd  aass  tthhee  pprriiccee  
ooff  hhuummaanniittyy’’ss  ssiinn,,  aa  bbeelliieevveerr  eennssuurreess  tthhee  bbeeaattiittuuddee  ooff  
ssaallvvaattiioonn..  SSaallvvaattiioonn  iiss,,  iinn  ffaacctt,,  iinnsseeppaarraabbllyy  kknniitt  wwiitthh  

                                                           
2299  DDoouuggllaass,,  JJ..DD..,,  &&  TTeennnneeyy,,  MMeerrrriillll  CC..,,  TThhee  NNeeww  IInntteerrnnaattiioonnaall  DDiiccttiioonnaarryy  ooff  
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ccrruucciiffiixxiioonn;;  tthheennccee  tthhee  mmeeaanniinngg  ooff  ccrroossss  iiss  ssaallvvaattiioonn  ffoorr  
CChhrriissttiiaannss..3300  
  
22..33    

RREESSUURRRREECCTTIIOONN  
  
""AAnndd  wwiitthh  ggrreeaatt  ppoowweerr  ggaavvee  tthhee  aappoossttlleess  wwiittnneessss  ooff  tthhee  rreessuurrrreeccttiioonn  

ooff  tthhee  LLoorrdd  JJeessuuss……""  

((AAccttss  44::3333))  

RReessuurrrreeccttiioonn,,  iinn  aa  ppuurreellyy  CChhrriissttiiaann  sseennssee,,  mmeeaannss,,  ““JJeessuuss  rroossee  
ffrroomm  tthhee  ddeeaadd..””  IInn  oouurr  eevveerryyddaayy  eexxppeerriieennccee  ooff  lliiffee,,  tthhee  ddeeaadd  
ppeeooppllee  aallwwaayyss  ssttaayy  ddeeaadd;;  hheennccee,,  tthheeiirr  bbeeiinngg  ddeeaadd  iiss  nnoo  
wwoonnddeerr,,  ffoorr  tthhee  wwoonnddeerr  iiss  ootthheerrwwiissee——rreettuurrnniinngg  ttoo  lliiffee  aafftteerr  
ddeeaatthh..  OOrriiggiinnaallllyy,,  iitt  wwaass  tthhee  ddooccttrriinnee  ooff  JJuuddaaiissmm  tthhaatt  aa  mmaassss  
rreessuurrrreeccttiioonn  ooff  tthhee  ddeeaadd  wwoouulldd  ccoommee  ttoo  ttaakkee  ppllaaccee  aatt  ssoommee  
uunnssppeecciiffiieedd  ttiimmee  aafftteerr  tthhee  ccuullmmiinnaattiioonn  ooff  MMeessssiiaanniicc  aaggee  
ccoommmmoonnllyy  hheelldd  aass  tthhee  ““LLaasstt  HHoouurr””..  OOnn  tthhee  mmoommeenntt  ooff  ffiinnaall  
ttrruummppeett,,  aallll  ddeeaadd  wwoouulldd  rriissee  ffrroomm  tthheeiirr  ggrraavveess  ttoo  mmeeeett  tthhee  
ffiinnaall  jjuuddggmmeenntt..  TThhee  nnoottiioonnss  ooff  jjuuddggmmeenntt,,  jjuussttiiccee,,  eetteerrnnaall  
bblliissss,,  aanndd  eetteerrnnaall  ddaammnnaattiioonn  wweerree,,  ssoommeehhooww,,  iinntteeggrraatteedd  wwiitthh  
tthhee  ccoonncceeppttiioonn  ooff  rreessuurrrreeccttiioonn..  JJuuddaaiissmm  hhaadd  ccoommee  ttoo  
bbeelliieevvee——bbyy  mmaaiinnttaaiinniinngg  tthhee  eetthhiiccaall  llooggiicc  ooff  jjuussttiiccee——iinn  tthhee  
ddiivviinnee  aacctt  ooff  ffiinnaall  jjuuddggmmeenntt  aass  aa  nnaattuurraall  aafftteerrmmaatthh  ooff  ppoosstt  
ddeeaatthh  rreessuurrrreeccttiioonn,,  eennddoowwiinngg  eetteerrnnaall  lliiffee  oorr  ccoonntteemmpptt..  IItt  wwaass  
nnoott  uunnccoommmmoonn,,  ccrriittiiccaallllyy  ssppeeaakkiinngg,,  iinn  aanncciieenntt  rreelliiggiioonnss  tthhaatt  
ppeeooppllee  hheelldd  aa  vviirrttuuaall  ffaaiitthh  iinn  ppoosstt  ddeeaatthh  rreessuurrrreeccttiioonn..  
HHoowweevveerr,,  tthhee  nnaattuurree  ooff  tthhee  rreessuurrrreeccttiioonn  wwoouulldd  vvaarryy  aammoonngg  
ddiiffffeerreenntt  rreelliiggiioonnss  aanndd  rreelliiggiioouuss  sscchhoooollss  ooff  tthhoouugghhtt  iinn  
aannttiiqquuiittyy..  
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AAtt  nneexxtt,,  wwee  nnooww  ccoonnssiiddeerr  tthhee  rreessuurrrreeccttiioonn  ooff  JJeessuuss  CChhrriisstt..  
BBiibbllee  eexxpprreesssseess  tthhee  JJeewwiisshh  ddooccttrriinnee  ooff  mmaassss  rreessuurrrreeccttiioonn  iinn  
tthhee  bbooookk  ooff  DDaanniieell::  

““AAnndd  mmaannyy  ooff  tthheemm  tthhaatt  sslleeeepp  iinn  tthhee  dduusstt  ooff  tthhee  eeaarrtthh  sshhaallll  
aawwaakkee,,  ssoommee  ttoo  eevveerrllaassttiinngg  lliiffee,,  aanndd  ssoommee  ttoo  sshhaammee  aanndd  
eevveerrllaassttiinngg  ccoonntteemmpptt..””  
((DDaanniieell  1122::22))  
  

RReessuurrrreeccttiioonn  ((GGrreeeekk  aannaassttaassiiss))  lleexxiiccaallllyy  mmeeaannss  ““rriissiinngg  uupp””  oorr  
““ttoo  ccaauussee  ttoo  ssttaanndd  uupp””  ((ee..gg..  LLuukkee  22::3344——tthhee  rraaiissiinngg  uupp))..  
RReessuurrrreeccttiioonn  hhaass  ttwwooffoolldd  mmaanniiffeessttaattiioonn  iinn  CChhrriissttiiaann  sseennssee,,  ii..ee..  
((aa))  JJeessuuss  CChhrriisstt''ss  rreessuurrrreeccttiioonn  tthhaatt  pprroovveess  hhiimm,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  
tthhee  pprroopphheettiicc  ccllaaiimmss,,  tthhee  LLoorrdd  aanndd  SSaavviioorr  ooff  mmaannkkiinndd,,  aanndd  ((bb))  
aa  mmaassss  rreessuurrrreeccttiioonn  ttaakkiinngg  ppllaaccee  aafftteerr  tthhee  ffiinnaall  pphhaassee  ooff  
ssppaattiioo--tteemmppoorraall  sscchheemmee,,  pprroobbaabbllyy  dduurriinngg  tthhee  tthheeoollooggiiccaallllyy  
ddeemmoonnssttrraatteedd  llaagg  ooff  DDoooommssddaayy,,  yyookkiinngg  ffoorrtthh  tthhee  hhoouurr  ooff  ffiinnaall  
jjuuddggmmeenntt  ((MMaatthheeww  2222::3311;;  LLuukkee  1144::1144;;  JJoohhnn  55::2299;;  RReevveellaattiioonn  
1144::77;;  2200::55))..  TThhee  llaatteerr  ttyyppee  ooff  rreessuurrrreeccttiioonn  ((ii..ee..  mmaassss  
rreessuurrrreeccttiioonn))  iiss  ssttiillll  aann  aawwaaiitteedd  eevveenntt,,  wwhhiicchh,,  ffoorr  CChhrriissttiiaannss  
aalloonnee,,  wwoouulldd  hhaavvee  aann  eeaassyy  aanndd  rreecceenntt——aalltthhoouugghh  
ssyymmbboolliiccaall——ffuullffiillllmmeenntt  wwiitthhoouutt  uunnddeerrggooiinngg  ddeeaatthh..  IInnddeeeedd,,  
ddeeaatthh  iiss  aa  ppeennaallttyy  ttoo  CChhrriissttiiaannss——PPaauull  mmaaiinnttaaiinnss  iitt  aass  tthhee  
““wwaaggeess  ooff  ssiinn””  ((RRoommaannss  66::2233))——wwhhiicchh  tthheeyy  mmuusstt  ssuuffffeerr  ttoo  ggeett  
aa  nneeww  lliiffee..  PPaauulliinnee  tthheeoollooggyy  hhaass  ffaacciilliittaatteedd  CChhrriissttiiaannss  ttoo  
ppeerrffoorrmm  aa  ssyymmbboolliiccaall  ddeeaatthh  ((RRoommaannss  66::44;;  CCoolloossssiiaannss  22::1122))  
aanndd  nneeww  bbiirrtthh  ((JJoohhnn  33::33,,  77))  iinn  JJeessuuss  CChhrriisstt  wwiitthhoouutt  pphhyyssiiccaallllyy  
ddyyiinngg  ii..ee..  bbaappttiissmm  iinn  tthhee  nnaammee  ooff  HHoollyy  SSppiirriitt  aafftteerr  tthhee  mmaannnneerr  
ooff  JJeessuuss  CChhrriisstt  ((MMaatttthheeww  2200::2233;;  MMaarrkk  1100::3399;;  1166::1166;;  LLuukkee  
1122::5500))..  RReessuurrrreeccttiioonn  ooff  CChhrriisstt''ss  bbeelliieevveerrss  iiss  aa  rreessuurrrreeccttiioonn  ttoo  
lliiffee  iinn  JJeessuuss  CChhrriisstt  ((JJoohhnn  1111::2255))..  HHeennccee,,  PPaauulliinnee  ooffffsshhoooottss  ooff  
CChhrriissttiiaanniittyy  aarree  ssttrriiccttllyy  aaddhheessiivvee  ttoo  tthhee  ddooccttrriinnee  tthhaatt  CChhrriissttiiaann  
bbaappttiissmm  ffoorreessttaallllss  tthhee  ffeeaarr  ooff  ppoosstt  rreessuurrrreeccttiioonn  jjuuddggmmeenntt,,  ffoorr  
tthhee  rreessuurrrreeccttiioonn  wwoouulldd  mmeeaann  ffoorr  CChhrriissttiiaannss  ttoo  bbee  aa  rreettuurrnn  ttoo  
eetteerrnnaall  lliiffee  aanndd  bblliissss  ooff  hheeaavveennllyy  aabbooddee..  
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AAtt  nneexxtt,,  wwee  ccoonnssiiddeerr  tthhee  pphheennoommeennaall  rreessuurrrreeccttiioonn  ooff  JJeessuuss  
CChhrriisstt..  NNeeww  IInntteerrnnaattiioonnaall  DDiiccttiioonnaarryy  ooff  tthhee  BBiibbllee  ccoommmmeennttss  
uuppoonn  tthhee  ffoorrmmeerr  iiddeeoollooggyy  ooff  rreessuurrrreeccttiioonn,,  ssaayyiinngg::  

""TThheerree  wweerree  nnoo  wwiittnneesssseess  ooff  tthhee  rreessuurrrreeccttiioonn  ooff  JJeessuuss  ooff  
NNaazzaarreetthh..  WWhhaatt  tthhee  ddiisscciipplleess  wwiittnneesssseedd  wwaass  tthhee  aappppeeaarraannccee  
ooff  tthhee  rreessuurrrreecctteedd  JJeessuuss..  TThheeyy  ssaaww  aallssoo  tthhee  eemmppttyy  ttoommbb..  IInn  
ffaacctt,,  oonnllyy  ddiisscciipplleess  wweerree  wwiittnneesssseess  ooff  tthhee  aappppeeaarraanncceess  ooff  
JJeessuuss;;  bbuutt  bbootthh  ddiisscciipplleess  aanndd  ootthheerrss  ssaaww  tthhee  eemmppttyy  
sseeppuullcchheerr……IItt  iiss  nnoott  eeaassyy  ttoo  pprroovviiddee  aa  ssyysstteemmaattiicc  aanndd  
cchhrroonnoollooggiiccaall  aaccccoouunntt  ooff  tthhee  aappppeeaarraanncceess  ooff  JJeessuuss  ttoo  hhiiss  
aappoossttlleess  aanndd  ddiisscciipplleess  iinn  tthhee  ffoorrttyy  ddaayyss  bbeeffoorree  hhiiss  ffiinnaall  
ddeeppaarrttuurree..""3311  
  

RReessuurrrreeccttiioonn  ooff  JJeessuuss  iiss  tthhee  bbeeddrroocckk  ooff  CChhrriissttiiaanniittyy,,  wwhheerreeaass  
tthhee  ggeenneerraall  rreessuurrrreeccttiioonn  ooff  mmaannkkiinndd  iiss  ssuubbsseeqquueenntt  ttoo  tthhee  
rreessuurrrreeccttiioonn  ooff  tthhee  SSaavviioorr  ((11  CCoorriinntthhiiaannss  1155::1122))..  IInn  ssppiittee  ooff  
tthhee  eenniiggmmaattiicc  aanndd  nnoonn--ssyysstteemmaattiicc  nnaattuurree  ooff  JJeessuuss’’  
rreessuurrrreeccttiioonn,,  ooff  ccoouurrssee  aann  eevveenntt  rreeppoorrtteeddllyy  uunniiqquuee  iinn  hhuummaann  
hhiissttoorryy,,  CChhrriissttiiaanniittyy  uunnqquueessttiioonnaabbllyy  tteennddss  ttoo  ppuutt  iittss  ttrruusstt  iinn  
tthhee  ppoossttuullaattee  ooff  PPaauulliinnee  tthheeoollooggyy..  PPeeooppllee  wwoouulldd  rraatthheerr  bbee  
ssiilleenntt  iinnsstteeaadd  ooff  iinnqquuiirriinngg,,  ffoorr  tthheeyy  pprreeffeerraabbllyy  yyeeaarrnn  ffoorr  tthhee  
eexxiisstteennttiiaall  ssaallvvaattiioonn..  RReessuurrrreeccttiioonn  ooff  JJeessuuss  iiss  ggiivveenn  oonnllyy  ssiixx  
aaccccoouunnttss  iinn  NNeeww  TTeessttaammeenntt——ffoouurr  ooff  GGoossppeellss  ((MMaatttthheeww  2288;;  
MMaarrkk  1166;;  LLuukkee  2244;;  JJoohhnn  2200--2211))  aanndd  ttwwoo  ooff  eexxttrraa--ggoossppeell  
wwrriittiinnggss  ((AAccttss  11::11;;  11CCoorriinntthhiiaannss  1155::11--1111));;  tthhee  rreesstt  ooff  tthhee  
rreeffeerreenncceess  aarree,,  hhoowweevveerr,,  oonnllyy  ggeenneerraall  iinnssppiirraattiioonn  aanndd  iiddeeaattiioonn  
aaccttss  ooff  rreessuurrrreeccttiioonn  ddooccttrriinnee..  RReelliiaabbiilliittyy  ooff  rreessuurrrreeccttiioonn  ccllaaiimm  
hhaass  aallwwaayyss  rreemmaaiinneedd  ooppeenn  ttoo  ddoouubbttss  aanndd  qquueessttiioonnss  iinn  iittss  
hhiissttoorriiccaall  ccoonntteexxtt,,  ffoorr  tthhee  ccrriittiiccss  aasssseerrtt  tthhaatt  tthhee  vviissiioonnss  aanndd  
wwiittnneesssseess  ooff  aa  ffeeww  ffeemmaallee  bbeelliieevveerrss  ((JJoohhnn  2200::11--22;;  LLuukkee  
2244::1100;;  MMaarrkk  1166::99))  ccaannnnoott  bbee  wwaarrrraanntteedd  bblliinnddllyy  ttoo  eessttaabblliisshh  
ssuucchh  aa  mmiigghhttyy  bbuutt  iimmppeeaacchhaabbllee  ccrreeeedd..  IItt  iiss,,  hhoowweevveerr,,  aa  
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rraattiioonnaall  aapppprrooaacchh,,  wwhheerreeaass  tthhee  ffaaiitthhffuull  aapppprrooaacchh  ooff  aa  bbeelliieevveerr  
ddooeess  nnoott  sseeee  aannyy  pprroobblleemm  iinn  tthhee  rreessuurrrreeccttiioonn  ddooccttrriinnee..  
  
HHeerree  iiss  aa  sseeqquueell  ttoo  tthhee  aabboovvee  ddiissccuussssiioonn..  AA  ccrriittiiccaall  ddeebbaattee  hhaass  
aallwwaayyss  oovveerrsshhaaddoowweedd  tthhee  ssuubbjjeecctt  ooff  rreessuurrrreeccttiioonn  aass  ffoouunndd  iinn  
tthhee  SSeemmiittiicc  rreelliiggiioonnss,,  JJuuddaaiissmm,,  IIssllaamm  aanndd  CChhrriissttiiaanniittyy..  
PPrreeeexxiisstteennccee  aass  wweellll  aass  iinnddeeppeennddeenntt  eexxiisstteennccee  ooff  ssoouull,,  tthhee  
jjoouurrnneeyy  ooff  ssoouull  aanndd  iittss  rreevviissiittiinngg  tthhee  bbooddyy  ttoo  rreessuurrrreecctt  tthhee  
ddeeaadd  wweerree  tthhee  ccoorree  bbeelliieeffss  ooff  EEggyyppttiiaann  rreelliiggiioonn  wwhheenn  
EEggyyppttiiaann  CCiivviilliizzaattiioonn  wwaass  oonn  iittss  cclliimmaaxx..  EEggyyppttiiaann  rreelliiggiioonn,,  
lliikkee  aannyy  ooff  tthhee  aanncciieenntt  rreelliiggiioonnss,,  wwaass  eennttiirreellyy  ccoonnssttrruucctteedd  
uuppoonn  ssuucchh  ssuuppeerrnnaattuurraalliissmm  tthhaatt  wwoouulldd  rreevvoollvvee  eeiitthheerr  aarroouunndd  aa  
ppaanntthheeoonn  ooff  ggooddss  oorr  tthhee  ssppiirriittss  ooff  tthhee  ddeeaadd..  WWee  ssttiillll  hhaavvee  aa  
ttrreeaassuurree  hhoouussee  ooff  EEggyyppttiiaann  tthheeoollooggiiccaall  wwiissddoomm  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  
EEggyyppttiiaann  BBooookk  ooff  DDeeaadd..  TThhee  ppyyrraammiiddss  ooff  EEggyypptt  wweerree,,  iinn  ffaacctt,,  
tthhee  ttoommbbss  ooff  PPhhaarraaoohhss  bbuuiilltt  iinn  tthhee  44tthh  aanndd  33rrdd  mmiilllleennnniiaa  BBCC..  
TThheessee  ppyyrraammiiddiiccaall  ttoommbbss  wweerree  mmeeaanntt  ttoo  bbee  tthhee  aallooooff,,  
mmaaggnnaanniimmoouuss  ppaallaacceess  ffoorr  tthhee  rreessuurrrreecctteedd  PPhhaarraaoohhss,,  aanndd  
ccoossmmiicc  nnuummiinnoouuss  ssttaattiioonnss  aass  wweellll,,  wwhheerree  tthhee  ssoouullss  wweerree  ttoo  
ssttaayy  iinn  aa  mmaannnneerr  aass  tthheeyy  hhaadd  bbeeeenn  wwhhiillee  lliivviinngg  aann  eeaarrtthhllyy  lliiffee..  
IItt  sseeeemmss  aabbssoolluutteellyy  iirrrreessiissttiibbllee  iinn  aa  rreesseeaarrcchh  ppooiinntt  ooff  vviieeww  ttoo  
ccoonnssiiddeerr  tthhee  ccoonncceeppttiioonn  ooff  rreessuurrrreeccttiioonn  ggrroowwnn  aammoonngg  tthhee  
JJeewwss  iinn  aa  ppeerrssppeeccttiivvee  sstteemmmmiinngg  ooffff  EEggyyppttiiaann  iinnfflluueennccee..  MMyytthh  
ooff  OOssiirriiss  hhaadd,,  iinn  ppaarrttiiccuullaarr,,  mmuucchh  ttoo  ddoo  wwiitthh  tthhee  aanncciieenntt  
nnoottiioonn  ooff  iinnddiivviidduuaall  rreessuurrrreeccttiioonn..  IItt  sseeeemmss  nnoo  ffaarr--ffeettcchheedd  
mmaattcchhiinngg  ooff  tthhee  cclluueess  tthhaatt  tthhee  vviirrggiinn  bbiirrtthh,,  iiggnnoobbllee  ddeeaatthh,,  aanndd  
mmiirraaccuulloouuss  rreessuurrrreeccttiioonn  ooff  OOssiirriiss  wwoouulldd  hhaavvee  sseeeeddeedd  PPaauulliinnee  
ddooccttrriinnee  wwhheenn  ppoorrttrraayyiinngg  tthhee  vviirrggiinn  bbiirrtthh,,  iiggnnoobbllee  ddeeaatthh,,  aanndd  
mmiirraaccuulloouuss  rreessuurrrreeccttiioonn  ooff  JJeessuuss  CChhrriisstt..3322  
  
TThhee  rraaccee  ooff  JJaaccoobb  wwaass  ttaakkeenn  iinn  ccaappttiivvaattiioonn  bbyy  tthhee  EEggyyppttiiaannss  aa  
lliittttllee  bbeeffoorree  tthhee  mmiidd  ooff  22nndd  mmiilllleennnniiuumm  BBCC..  TThhiiss  ssttaattee  ooff  

                                                           
3322  AAssaaddii,,  MMuuhhaammmmaadd  MM..,,  IIssllaamm  &&  CChhrriissttiiaanniittyy::  CCoonnfflliicctt  oorr  CCoonncciilliiaattiioonn??,,  NNeeww  
YYoorrkk::  WWrriitteerrss  CClluubb  PPrreessss,,  22000011,,  pp..  5599  
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bboonnddaaggee  ccoonnttiinnuueedd  ffoorr  aabboouutt  tthhrreeee  cceennttuurriieess;;  hheennccee,,  tthheeyy  hhaadd  
ttoo  lliivvee,,  bbrreeaatthhee,,  eeaatt,,  ddrriinnkk,,  aanndd  wwoorrsshhiipp  oonn  tthhee  ssooiill  ooff  EEggyypptt  
ffoorr  mmaannyy  ggeenneerraattiioonnss..  PPrroopphheett  MMoosseess  bbrroouugghhtt  aabboouutt  tthheeiirr  
lliibbeerraattiioonn  iinn  1144tthh  cceennttuurryy  BBCC  ffrroomm  EEggyyppttiiaann  ssllaavveerryy,,  bbuutt  tthhiiss  
lliibbeerraattiioonn  ddiidd  nnoott  mmeeaann  tthhee  ffrreeeeddoomm  ooff  mmiinndd..  TThhee  IIssrraaeelliittee  
ggeenniiuuss  hhaadd  tthhuuss  ffaarr  uunnddeerrggoonnee  sseevveerree  rreevvuullssiioonn,,  wwhhiicchh  
ccoonnsseeqquueennttllyy  mmaaddee  tthheemm  iinnttoo  aa  ppeeooppllee  ooff  nnoo  ppssyycchhoollooggiiccaall  
iiddeennttiittyy..  IItt  wwaass  iinn  ffaacctt  YYaahhwweehh,,  tthhee  GGoodd  ooff  MMoosseess,,  wwhhoo  
hheellppeedd  tthheemm  aatt  tthhiiss  ccrriittiiccaall  jjuunnccttuurree  ooff  tthheeiirr  nnaattiioonnaall  hhiissttoorryy..  
AAss  aa  rreessuulltt  ooff  tthhee  ssuuddddeenn  aappppeeaarraannccee  ooff  ssuucchh  aa  hheeaavveennllyy  
SSaavviioorr  tthhaatt  iinnttrroodduucceedd  hhiimmsseellff  ttoo  tthheemm  aass  tthheeiirr  ppeerrssoonnaall  GGoodd,,  
tthheeyy  rreeaalliizzeedd  tthhee  aaccttuuaall  ssttaattee  aanndd  ssttaattuuss  tthheeyy  wweerree  ddeessttiinneedd  
aanndd  ssiiggnniiffiieedd  wwiitthh..  TThheeyy  wweerree  oovveerrwwhheellmmiinnggllyy  ccooaatteedd  wwiitthh  
EEggyyppttiiaann  ccoonndduucctt  ooff  ssoocciioo--rreelliiggiioouuss  lliiffee,,  eessppeecciiaallllyy  uunnddeerr  tthhee  
iinnfflluueennccee  ooff  EEggyyppttiiaann  mmyytthhiiccaall  rreelliiggiioonn..  SSppeeaakkiinngg  iinn  tteerrmmss  ooff  
sseeccuullaarr  hhiissttoorryy,,  aass  tthhee  tthheessiiss  ggooeess,,  iitt  sseeeemmss  pprroobbaabbllee  tthhaatt  tthhee  
JJeewwss  bboorrrroowweedd  ssoommee  iinnggrreeddiieennttss  ooff  tthheeiirr  iiddeeoollooggyy  ooff  
rreessuurrrreeccttiioonn  ffrroomm  tthheeiirr  EEggyyppttiiaann  lloorrddss,,  aanndd  tthheerreeaafftteerr  bblleennddeedd  
tthheemm  iinnttoo  aa  nneeww  ffoorrmmaatt  wwiitthh  aa  ffrreesshh  rreelliiggiioouuss  ccoolloorr..  MMaassss  
rreessuurrrreeccttiioonn  ooff  tthhee  DDaayy  ooff  JJuuddggmmeenntt  mmaayy,,  hhoowweevveerr,,  bbee  aa  
pprreeddoommiinnaannttllyy  SSeemmiittiicc  ccoonncceeppttiioonn,,  bbuutt  iinnddiivviidduuaall  
rreessuurrrreeccttiioonn  cceerrttaaiinnllyy  hhaass  lleeggeennddaarryy  eexxaammpplleess  iinn  tthhee  ppaasstt  
ccuullttuurreess  wwhhiicchh  sseeeemm  ttoo  hhaavvee  oouuttffiitttteedd  tthhee  iinnttrriinnssiicc  bbeelliieeff--
ssyysstteemm  ooff  tthhee  SSeemmiitteess  wwiitthh  nneeww  vviissttaass  ooff  ssuuppeerrnnaattuurraalliissmm..  
    
AAppaarrtt  ffrroomm  tthhee  EEggyyppttiiaannss,,  aallmmoosstt  aallll  rreelliiggiioonnss  ooff  aannttiiqquuiittyy  
hhaadd  hhooppee  ffoorr,,  aanndd  bbeelliieeff  iinn  aa  ppoossttmmoorrtteemm  rreettuurrnn  ttoo  lliiffee..  AA  
tthhoorroouugghh  ssttuuddyy  ooff  tthhee  MMeessooppoottaammiiaann,,  DDrraavviiddiiaann,,  GGrreeeekk,,  aanndd  
CCeennttrraall  AAssiiaann  mmyytthhss  wwoouulldd  ddiisscclloossee  tthhee  pprroo--rreessuurrrreeccttiioonn  
tthheeoollooggiiccaall  aattmmoosspphheerree  ooff  tthhee  ddaayyss  ooff  aannttiiqquuiittyy..  SSeevveerraall  
ssttoorriieess  ooff  ggooddss  aanndd  eexxcceeppttiioonnaall  hhuummaannss  hhaavviinngg  bbeeeenn  rreessttoorreedd  
ttoo  lliiffee  ccaann  bbee  ttrraacceedd  iinn  tthhee  mmyytthhiiccaall  eeppiiccss,,  ffoollkkttaalleess,,  ffaabblleess,,  
aanndd  ffoollkk--ppooeettrryy  ooff  MMeessooppoottaammiiaa,,  PPeerrssiiaa  aanndd  aanncciieenntt  GGrreeeeccee..  
BBaabbyylloonniiaann  EEnnuummaa  EElliisshh  aanndd  HHoommeerriicc  IIlliiaadd  aanndd  OOddyysssseeuuss  
aammoonngg  tthhee  eeppiiccss  aanndd  PPeerrssiiaann  ssuunn--ggoodd  MMiitthhrraa  aanndd  AAttttiiss  ooff  
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PPhhrryyggiiaa  aammoonngg  tthhee  mmyytthhss  ssoouunndd  tthhee  bbeesstt  aannaallooggiieess  iinnssooffaarr  aass  
ttoo  bbee  rreeffeerrrreedd  ttoo  uunnddeerr  ccuurrrreenntt  ddeebbaattee..    
  
TThhiiss  ddiissccuussssiioonn  hhaass,,  hhoowweevveerr,,  aannootthheerr  ssoommeewwhhaatt  hheeaalltthhiieerr  
aassppeecctt..  TThhee  ssaammee  eexxaammpplleess  aass  qquuootteedd  aabboovvee,,  oorriiggiinnaallllyy  cciitteedd  
bbyy  tthhee  ccrriittiiccss  ooff  rreessuurrrreeccttiioonn  ddooccttrriinnee,,  ccaann  aallssoo  bbee  uusseedd  ttoo  
ccoonnssttrruucctt  aa  ddiiffffeerreenntt  kkiinndd  ooff  aarrgguummeenntt..  TThheessee  aanncciieenntt  mmyytthhss  
aanndd  lleeggeennddss  ccaann  bbee  aa  pprreelluuddee  ttoo  tthhee  mmaattuurree  ddooccttrriinnee  ooff  
rreessuurrrreeccttiioonn..  TThheeyy  mmaayy  aallssoo  bbee  tthhee  rraaggss  ooff  aa  tteetthheerreedd  ddiivviinnee  
mmeessssaaggee  tthhaatt  ggoott  ccoorrrruupptteedd  iinnttoo  tthhee  hhaannddss  ooff  iinneelliiggiibbllee  
bbeelliieevveerrss..  IInn  ffaacctt,,  tthhiiss  aannggllee  ooff  ppuuttttiinngg  tthhiinnggss  aappppeeaarrss  ttoo  bbee  aann  
eeqquuaallllyy  ttaannggiibbllee  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  rreelliiggiioouuss  hhiissttoorryy..  
  
TTaakkiinngg  JJeewwiisshh  ccoonncceeppttiioonn  ooff  rreessuurrrreeccttiioonn  iinnttoo  ccoonnssiiddeerraattiioonn,,  
tthhee  rreessuurrrreeccttiioonn  ffrroomm  ddeeaatthh  ttoo  lliiffee——ffrroomm  hhuummiilliiaattiioonn  iinnttoo  
gglloorryy,,  aass  tthhee  CChhrriissttiiaann  CCrreeeedd  eexxpplliiccaatteess——bbeeffoorree  tthhee  eenndd  ooff  
ssppaaccee--ttiimmee  wwaass  ccoommpplleetteellyy  uunneexxppeecctteedd,,  aass  wweellll  aass  
uunnpprreeddiiccttaabbllee,,  iinnssooffaarr  aass  hhuummaann  uunnddeerrssttaannddiinngg  ccoouulldd  ggoo  
bbeeyyoonndd  tthhee  mmaaxxiimmuumm..  SSiimmiillaarrllyy,,  tthhee  ccoommppoouunndd  ““ccrruucciiffiieedd--
MMeessssiiaahh””  aappppaarreennttllyy  sshhoowwss  sseellff--ccoonnttrraaddiiccttiioonn  aanndd  
ccoonnttrraaddiissttiinnccttiioonn  bbeettwweeeenn  MMeessssiiaahh  aanndd  ccrruucciiffiixxiioonn  tthhaatt  mmaakkeess  
ssuucchh  aa  nnoottiioonn  wwoorrkk  ffoorr  aa  nneeggaattiivvee  ccaauussee..  HHoowweevveerr,,  BBiibbllee  
sshhoowwss  tthhaatt  JJeessuuss  hhaadd  pprreeddiicctteedd  bbootthh  ooff  tthhee  ooccccuurrrreenncceess,,  
ccrruucciiffiixxiioonn  aanndd  rreessuurrrreeccttiioonn,,  aass  tthhee  vveerrsseess  ddeennoottee  bbeellooww::  

““FFrroomm  tthhaatt  ttiimmee  ffoorrtthh  bbeeggaann  JJeessuuss  ttoo  sshheeww  uunnttoo  hhiiss  ddiisscciipplleess,,  
hhooww  tthhaatt  hhee  mmuusstt  ggoo  uunnttoo  JJeerruussaalleemm,,  aanndd  ssuuffffeerr  mmaannyy  tthhiinnggss  
ooff  tthhee  eellddeerrss  aanndd  cchhiieeff  pprriieessttss  aanndd  ssccrriibbeess,,  aanndd  bbee  kkiilllleedd,,  aanndd  
bbee  rraaiisseedd  aaggaaiinn  tthhee  tthhiirrdd  ddaayy..  
((MMaatttthheeww  1166::2211))    
  

““AAnndd  aass  tthheeyy  ccaammee  ddoowwnn  ffrroomm  tthhee  mmoouunnttaaiinn,,  hhee  cchhaarrggeedd  tthheemm  
tthhaatt  tthheeyy  sshhoouulldd  tteellll  nnoo  mmaann  wwhhaatt  tthhiinnggss  tthheeyy  hhaadd  sseeeenn,,  ttiillll  tthhee  
SSoonn  ooff  mmaann  wweerree  rriisseenn  ffrroomm  tthhee  ddeeaadd..””  
((MMaarrkk  99::99))    
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NNeevveerrtthheelleessss,,  tthhee  ddiisscciipplleess  wweerree  nnoott  pprreeppaarreedd  ttoo  ffaaccee  ssuucchh  aa  
ssuurrpprriissiinngg  ssiittuuaattiioonn,,  nnoorr  ccoouulldd  tthheeyy  bbeelliieevvee  iinn  tthhee  mmaarrvveell,,  
ssiinnccee  iitt  wwaass  bbeeyyoonndd  tthhee  rreeaacchh  ooff  tthheeiirr  uunnddeerrssttaannddiinngg..  WWhhaatt  
tthheeyy  ccoouulldd  tthhiinnkk  bbeeffoorree  tthhee  rreessuurrrreeccttiioonn  hhaadd  ttaakkeenn  ppllaaccee  wwaass  
ttoo  eexxppeecctt  JJeessuuss  ssttaayyiinngg  iinn  ggrraavvee  aass  aa  lliiffeelleessss  bbooddyy..  IIff  wwee  
ccaarreeffuullllyy  iinnvveessttiiggaattee  iinnttoo  tthhee  mmaatttteerr,,  iitt  rreevveeaallss  tthhaatt  tthheeyy  wweerree  
ssttrriicckkeenn  wwiitthh  ssoommee  kkiinndd  ooff  ddiissbbeelliieeff  ffoorr  tthhee  ttiimmee  bbeeiinngg  wwhheenn  
tthheeyy  rreecceeiivveedd  tthhee  nneewwss  ooff  rreessuurrrreeccttiioonn,,  aass  wwee  ccaann  rreeaadd  iinn  tthhee  
vveerrssee  bbeellooww::    

““AAnndd  tthheeyy  kkeepptt  tthhaatt  ssaayyiinngg  wwiitthh  tthheemmsseellvveess,,  qquueessttiioonniinngg  oonnee  
wwiitthh  aannootthheerr  wwhhaatt  tthhee  rriissiinngg  ffrroomm  tthhee  ddeeaadd  sshhoouulldd  mmeeaann..””  
((MMaarrkk  99::1100))  
  
IItt  iiss,,  hhoowweevveerr,,  tthhee  cceennttrraall  tthheemmee  ooff  CChhrriissttiiaann  ddooggmmaattiissmm  tthhaatt  
JJeessuuss  iiss  tthhee  bbeeggootttteenn  SSoonn  ooff  GGoodd  aanndd  tthhee  aarrcchheettyyppee..  HHee  iiss,,  
tthheerreeffoorree,,  uunniiqquuee  aanndd  tthhee  oonnllyy  oonnee  ccaappaabbllee  ooff  ppeerrffoorrmmiinngg  
ssuucchh  mmiirraaccuulloouuss  tthhiinnggss  aammoonngg  aallll  tthhee  cchhiillddrreenn  ooff  AAddaamm..  
OObbsseerrvviinngg  tthhee  ssiinnlleessss  ppeerrssoonn  ooff  JJeessuuss  iinn  tthhiiss  ppeerrssppeeccttiivvee,,  iitt  
bbeeccoommeess  ccrryyssttaall--cclleeaarr  tthhaatt  hhee  ddiidd  nnoott  aaccttuuaallllyy  ddeesseerrvvee  ddeeaatthh——
tthhee  ddeeaatthh  ooff  ccrroossss..  AA  ssiinnlleessss  mmaann,,  rreeppoorrtteeddllyy  tthhee  pprroopphheessiieedd  
MMeessssiiaahh,,  ddyyiinngg  oonn  ccrroossss——ssiinnccee  ssuucchh  aa  ddeeaatthh  wwaass  ccoonnssiiddeerreedd  
aaccccuurrsseedd——pprroovveess  eevveenn  mmoorree  uunnjjuussttiiffiiaabbllee  aanndd  uunntteennaabbllee  iinn  
oorrddiinnaarryy  rreeaassoonniinngg..  AAllll  ooff  tthhee  CChhrriissttiiaann  ccaannoonniiccaall  aaccccoouunnttss,,  
eessppeecciiaallllyy  tthhee  PPaauulliinnee  EEppiissttlleess,,  ssttaanndd  iinn  tthhee  ffaavvoorr  ooff  tthhee  ttrruutthh  
ooff  ccrruucciiffiixxiioonn  ddooccttrriinnee..  IIff  wwee  ssuuppppoosseeddllyy  aacccceepptt  tthhee  nnoottiioonn  
tthhaatt  tthhee  iinnccaarrnnaattee,,  mmiirraaccllee--wwoorrkkiinngg  SSoonn  ooff  GGoodd  hhaass  ddiieedd  oonn  
ccrroossss,,  tthheenn  hhiiss  rreessttoorraattiioonn  ttoo  lliiffee  sshhoouulldd  nnoott  bbee  pprreeffaacceedd  wwiitthh  
aammaazzeemmeenntt  oorr  ddiissbbeelliieeff..  OOrrtthhooddooxx  CChhrriissttiiaanniittyy,,  iinn  
ffuurrtthheerraannccee,,  ccllaaiimmss  tthhaatt  rreessuurrrreeccttiioonn  eevveenntt  sseeccuurreess  ppootteenntt  
eevviiddeennccee,,  wwhhiicchh  nnoott  oonnllyy  bbuuiillddss  uupp  tthhee  ccoonnffiiddeennccee  iinn  CChhrriisstt,,  
bbuutt  aallssoo  gguuaarrddss  aaggaaiinnsstt  aallll  ppoossssiibbllee  oobbjjeeccttiioonnss  oonn  tthhee  
rreeaassoonnaabbiilliittyy  aanndd  aauutthheennttiicciittyy  ooff  rreessuurrrreeccttiioonn..  HHeennccee,,  
CChhrriissttiiaanniittyy  wwaass  ppeerrffeecctteedd  oonn  tthhee  ddaayy  wwhheenn  JJeessuuss  rroossee  ffrroomm  
tthhee  ddeeaadd..  HHiissttoorriiccaallllyy  ssppeeaakkiinngg,,  tthhiiss  eevveenntt  iiss  rreeppoorrtteedd  ttoo  hhaavvee  
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ttaakkeenn  ppllaaccee  oonn  SSuunnddaayy  ffoolllloowwiinngg  tthhee  PPaassssoovveerr  FFrriiddaayy  ooff  
ccrruucciiffiixxiioonn  iinn  tthhee  nniinneetteeeenntthh  yyeeaarr  ooff  ““CCaaeessaarr  TTiibbeerriiuuss””..  TThhiiss  
SSuunnddaayy  iiss  nnooww  cceelleebbrraatteedd  aass  ““EEaasstteerr””——tthhee  ddaayy  JJeessuuss  rroossee  
ffrroomm  tthhee  ddeeaadd..  IItt  iiss  aaggaaiinn  aammaazziinngg  tthhaatt  wwee  ccaann  ffiinndd  hhiissttoorriiccaall  
ccrriittiicciissmm  eevveenn  oonn  tthhee  sseelleeccttiioonn  ooff  tthhee  ddaayy  ttoo  cceelleebbrraattee  
rreessuurrrreeccttiioonn,,  ffoorr  tthhee  hhiissttoorriiaannss  mmaaiinnttaaiinn  tthhaatt  EEaasstteerr  sseeeekkss  iittss  
oorriiggiinn  ffrroomm  ppaaggaann  ffeessttiivvaall  ddaayyss  aanndd  tthhiiss  nnoottiioonn  bbeeiinngg  
ssaannccttiiffiieedd  oovveerr  tthhee  ccoouurrssee  ooff  hhiissttoorryy..  
  
MMooddeerrnn  mmaatteerriiaalliissttiicc  mmiinnddss,,  wwhhiicchh  iinncclluuddee  WWeesstteerrnn  bboorrnn  
CChhrriissttiiaannss  iinn  mmoosstt  ccaasseess,,  aarree  sskkeeppttiiccaall  ttoowwaarrddss  ssuucchh  aann  
eexxttrraaoorrddiinnaarryy  ccllaaiimm  tthhaatt  iiss  rroouutteedd  iinnttoo  tthhee  lloosstt  hhiissttoorryy  aanndd  
kkeepptt  ssoolleellyy  oonn  oonnttoollooggiiccaall  ggrroouunnddss..  SSkkeeppttiiccss  aarree  ooff  tthhee  vviieeww  
tthhaatt  eeiitthheerr  tthhee  ddiisscciipplleess  mmuusstt  bbee  mmiissttaakkeenn  oorr  tthheeyy  ccooiinneedd  tthhee  
ssttoorryy  ooff  sseeeeiinngg  JJeessuuss  aafftteerr  tthhee  tthhiirrdd  ddaayy  ooff  ccrruucciiffiixxiioonn..  TThhee  
tthhiirrdd  ppoossssiibbiilliittyy  sseeeemmss  ttoo  tthheemm  tthhaatt  ssoommee  ooff  tthhee  ddiisscciipplleess,,  
iinncclluuddiinngg  tthhee  ffeemmaallee  bbeelliieevveerrss,,  wweerree  hhaalllluucciinnaatteedd  bbyy  tthhee  
vviissiioonnss  ooff  JJeessuuss  CChhrriisstt  wwhhoo  ppaasssseedd  aass  oonnee  rreessuurrrreecctteedd..  
SSppeeaakkiinngg  iinn  bbrriieeff,,  wwee  wwiillll  ddiissccuussss  tthhee  iissssuuee  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  
sseeccttiioonn  iinn  ddeettaaiill  eexxaammiinniinngg  aallll  aalllleeggeedd  iinnccoohheerreennccee  aanndd  
iimmpprroobbaabbiilliittyy  ooff  rreessuurrrreeccttiioonn  ddooccttrriinnee,,  aass  eexxppoouunnddeedd  bbyy  tthhee  
ccrriittiiccss..  
  
IInn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  sskkeeppttiiccaall  aarrgguummeennttss,,  aa  CChhrriissttiiaann  ttrreeaattiissee  
ppuuttss  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccoouunntteerr  aarrgguummeenntt::      

““IIff  tthheerree  wwaass  nnoo  rreessuurrrreeccttiioonn,,  hhooww  ccoouulldd  tthhiiss  lliiffee  ((ooff  JJeessuuss))  bbee  
tthhee  mmoosstt  iinnfflluueennttiiaall  lliiffee  ooff  aallll  ttiimmee??””  WWee  ddoonn''tt  hhaavvee  eennoouugghh  
ffaaiitthh  ttoo  bbeelliieevvee  tthhaatt  hhiiss  oonnee  ssoolliittaarryy  lliiffee  ffrroomm  aa  rreemmoottee,,  aanncciieenntt  
vviillllaaggee  ccoouulldd  bbee  tthhee  mmoosstt  iinnfflluueennttiiaall  lliiffee  ooff  aallll  ttiimmee……uunnlleessss  tthhee  
RReessuurrrreeccttiioonn  iiss  ttrruuee..""3333  

IItt  iiss  aallssoo  nnoo  ddoouubbtt  tthhaatt  tthhee  ddooccttrriinnee  ooff  rreessuurrrreeccttiioonn  uunnddeerrwweenntt  
vvaarriioouuss  eevvoolluuttiioonnaarryy  pprroocceesssseess  dduurriinngg  llaasstt  ttwwoo  mmiilllleennnniiaa,,  aanndd  

                                                           
3333  GGeeiisslleerr,,  NNoorrmmaann  LL..,,  TTuurreekk,,  FFrraannkk,,  II  DDoonn''tt  HHaavvee  EEnnoouugghh  FFaaiitthh  ttoo  BBee  aann  
AAtthheeiisstt,,  IIlllliinnooiiss::  CCrroosssswwaayy  BBooookkss,,  22000044,,  pp..  332244  
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wwee  ccaann  ssuucccciinnccttllyy  ddeemmaarrkk  tthhee  fflluuccttuuaattiioonnss  iinn  rreessuurrrreeccttiioonn  
ddooccttrriinnee  pprroocceeeeddiinngg  tthhrroouugghh  tthhee  pprree--NNiicceennee,,  ppoosstt--NNiicceennee,,  
BByyzzaannttiinnee,,  eeaarrllyy  PPaappaall,,  MMeeddiieevvaall,,  aanndd  RReeffoorrmmaattiioonn  aaggeess..  AAggee  
ooff  RReeaassoonn  sshhoowweedd  aa  ccoommpplleettee  aappaatthhyy  ttoo  tthhee  ddooccttrriinnee,,  wwhheerreeaass  
mmooddeerrnn  iiddeeaattiioonn  hhaass  bbeeeenn  eennddeeaavvoorreedd  ttoo  ffoouunndd  uuppoonn  
sscciieennttiiffiicc  bbaassiiss..  HHoowweevveerr,,  tthhee  ssuubbjjeecctt  wwiillll  nnoott  bbee  ggiivveenn  aannyy  
ffuurrtthheerr  ddeettaaiillss  hheerree..  SSuuffffiiccee  ttoo  ssaayy  tthhaatt  tthhee  BBiibbllee  lleennddss  nnoo  
ssuuppppoorrtt  iinn  tthhee  mmooddeerrnn  sseennssee  ooff  ttiimmee--ddiivviissiioonn  ttoo  tthhee  dduurraattiioonn  
ggeenneerraallllyy  aacccceepptteedd  bbeettwweeeenn  ccrruucciiffiixxiioonn  aanndd  rreessuurrrreeccttiioonn,,  
ssiinnccee  BBiibbllee  hhaarrbboorrss  aa  ccoonnttrraaddiiccttoorryy  vviieeww  oonn  tthhee  iissssuuee  iinn  
qquueessttiioonn..  TThhiiss  iiss  iinn  ffaacctt  oonnllyy  oonnee  vviieeww  ooff  hhiissttoorryy  aanndd  tthhee  
aappoollooggiissttss  hhaavvee  aa  ddiiffffeerreenntt  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  tthhee  wwhhoollee  
sscchheemmee..  

  
22..44    
SSiiggnniiffiiccaannccee  ooff  tthhee  RReessuurrrreeccttiioonn  iinn  CChhrriissttiiaanniittyy  

  

RReessuurrrreeccttiioonn  hhoollddss  tthhee  kkeeyy  ooff  ssaallvvaattiioonn  aanndd  eetteerrnnaall  jjooyy  ffoorr  tthhee  
CChhrriissttiiaannss..  IItt  wwaass,,  iinn  ffaacctt,,  tthhee  gglloorryy  ooff  tthhee  eemmppttyy  ttoommbb  tthhaatt  
cceerrttiiffiieedd  tthhee  ffrreeeeddoomm  ooff  CChhrriissttiiaannss  ffrroomm  tthhee  cchhaassttiisseemmeenntt  ooff  
HHeellll..  IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  mmiirraaccllee  ooff  eemmppttyy  ttoommbb,,  tthhee  ggaarrddeenneedd  
eennvviirroonn  ooff  tthhee  ttoommbb  iiss  aa  ssyymmbboolliissmm  ooff  tthhee  vveerryy  pprriimmoorrddiiaall  
GGaarrddeenn  ooff  EEddeenn  tthhaatt  AAddaamm  aanndd  EEvvee  wweerree  ddrrooppppeedd  ddoowwnn  
ffrroomm..3344  GGoossppeellss  pprrooccllaaiimm  tthhee  ggoooodd  nneewwss  ooff  JJeessuuss’’  
rreessuurrrreeccttiioonn  tthhaatt  mmeeaannss  tthhee  LLoorrdd  ooff  bbeelliieevveerrss  hhaass  rreettuurrnneedd  
ffrroomm  tthhee  ddeeaadd;;  hheennccee,,  CChhrriissttiiaannss  ccaann  ttrruusstt  iinn  hhiimm  iinn  ppeerrffeecctt  
ccoonnvviiccttiioonn  ffoorr  bbeeiinngg  ssaavveedd..  BByy  rriissiinngg  ffrroomm  tthhee  ddeeaadd,,  hhee  
pprroovveedd  tthhee  vveerraacciittyy  ooff  wwhhaatt  hhee  ccllaaiimmeedd  dduurriinngg  hhiiss  mmiinniissttrryy  
tthhaatt  hhee  wwaass  tthhee  ““KKiinngg  ooff  tthhee  kkiinnggss””,,  tthhee  vveerryy  SSaavviioorr  ooff  tthhee  
HHeebbrreewwss,,3355  wwhhiillee  hhiiss  ssuuffffeerriinnggss  aanndd  hheellpplleessssnneessss  wweerree  oonnllyy  
ttrraannssiieenntt  aanndd  aappppaarreenntt,,  ttoo  ssaayy  tthhee  lleeaasstt..  IInn  ffaacctt,,  ccrruucciiffiixxiioonn  

                                                           
3344  ZZwweemmeerr,,  SSaammuueell  MMaarriinnuuss,,  TThhee  GGlloorryy  ooff  tthhee  EEmmppttyy  TToommbb,,  NNeeww  YYoorrkk::  
FFlleemmiinngg  HH..  RReevveellll  CCoommppaannyy,,  22000044  ((rreepprriinntteedd)),,  pp..  1188  
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wwaass  tthhee  rriisskk  ttaakkeenn  bbyy  GGoodd  ttoo  ssaavvee  tthhee  ffaalllleenn  hhuummaannkkiinndd,,  aanndd  
iinnddeeeedd  tthhee  rriisskk  wwaass  tthhee  wwiillll  ooff  JJeessuuss  CChhrriisstt  ttoo  hhaavvee  hhiimm  
tthhrroowwnn  iinn  eexxttrreemmee  ssuuffffeerriinngg  oouutt  ooff  lloovvee  ffoorr  mmaannkkiinndd..  
TThheerreeffoorree,,  tthhee  ddeeaatthh  aanndd  iittss  ssuubbsseeqquueenntt  rreessuurrrreeccttiioonn  ooff  GGoodd  iiss  
tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  eevveenntt  ooff  CChhrriissttiiaann  hhiissttoorryy,,  wwhhiicchh  
CChhrriissttiiaanniittyy  ccllaaiimmss  ttoo  bbee  ssuubbssttaannttiiaallllyy  ppeeeerrlleessss  ooccccuurrrreennccee  ooff  
hhuummaann  hhiissttoorryy..3366  
  
IInn  CChhrriissttiiaann  sseennssee,,  rreessuurrrreeccttiioonn  mmeeaannss  JJeessuuss’’  ccoommiinngg  ttoo  lliiffee  
aafftteerr  hhiiss  aalllleeggeedd  ddeeaatthh..  SSeeccoonnddllyy,,  tthhee  iimmpplliiccaattiioonn  ooff  
rreessuurrrreeccttiioonn  ffoorr  aa  bbeelliieevveerr  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  bbeelliieeff  ooff  aa  bbeelliieevveerr''ss  
lliiffee  iinn  aanndd  ffoorr  JJeessuuss..  OOnnee  wwhhoo  bbaappttiizzeess  ddiieess  iinn  JJeessuuss  aanndd  
rreessuurrrreeccttss  iinn  hhiimm..  TThhee  lliiffee  ooff  aa  bbeelliieevveerr  oobbttaaiinneedd  aafftteerr  
rreessuurrrreeccttiinngg  iinn  JJeessuuss  iiss  ffaarr  ssuuppeerriioorr  ttoo,,  aanndd  bbeetttteerr  tthhaann  tthhee  lliiffee  
wwiitthhoouutt  ffaaiitthh  wwhhaatt  CChhrriissttiiaanniittyy  tteerrmmss  aass  ddeeaatthh..    TThhee  ssaammee  
ffoorrmmuullaa  aallssoo  aapppplliieess  ttoo  tthhee  ppeerrssoonn  ooff  JJeessuuss  CChhrriisstt,,  ffoorr  hhee  wwaass  
uunnkknnoowwnn  ttoo  mmaannkkiinndd  bbeeffoorree  hhiiss  ddeeaatthh  aanndd  ssuubbsseeqquueenntt  
rreessuurrrreeccttiioonn,,  bbuutt  hhee  ccaammee  ttoo  hhiiss  ffuullll  gglloorryy  aafftteerr  hhaavviinngg  
aattttaaiinneedd  tthhee  rreessuurrrreeccttiioonn..  TThhee  aacctt  ooff  rreessuurrrreeccttiioonn  bbeessttoowweedd  
uuppoonn  JJeessuuss  tthhee  vveerryy  gglloorryy  tthhaatt  hhee  sshhaarreedd  wwiitthh  tthhee  FFaatthheerr  
bbeeffoorree  hhiiss  iinnccaarrnnaattiioonn..  HHoowweevveerr,,  tthhee  gglloorryy,,  oonn  tthhiiss  ooccccaassiioonn,,  
wwaass  nnoott  aa  ssoollee  pprrooppeerrttyy  ooff  JJeessuuss,,  bbuutt  iitt  wwaass  aallssoo  sshhaarreedd  bbyy  tthhee  
bbeelliieevveerrss..    

““AAnndd  nnooww,,  FFaatthheerr  gglloorriiffyy  MMee  aatt  YYoouurr  ssiiddee  wwiitthh  tthhee  gglloorryy  wwhhiicchh  II  
hhaadd  aatt  YYoouurr  ssiiddee  bbeeffoorree  tthhee  wwoorrlldd  eexxiisstteedd..””  
((JJoohhnn  1177::55))  
  

CChhrriissttiiaann  ddooggmmaattiicc  vviieeww  hhoollddss  tthhee  vviieeww,,  mmoorree  oorr  lleessss  
ffoorrmmaallllyy,,  tthhaatt  tthhee  rreessuurrrreeccttiioonn  ooff  JJeessuuss  iiss  tthhee  aabbssoolluuttee  
eevviiddeennccee,,  ssttrroonngg  eennoouugghh,,  ttoo  rreevveeaall  hhiimm  aass  tthhee  oonnllyy  bbeeggootttteenn  
SSoonn  ooff  GGoodd——tthhuuss  GGoodd  iinn  hhiimmsseellff  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  TTrriinniittaarriiaann  
ddooccttrriinnee..  HHiiss  rreellaattiioonn  wwiitthh  tthhee  FFaatthheerr  wwaass  ssoommeetthhiinngg  

                                                           
3366  ZZwweemmeerr,,  SSaammuueell  MMaarriinnuuss,,  TThhee  GGlloorryy  ooff  tthhee  EEmmppttyy  TToommbb,,  NNeeww  YYoorrkk::  
FFlleemmiinngg  HH..  RReevveellll  CCoommppaannyy,,  22000044  ((rreepprriinntteedd)),,  pp..  3388  
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uunnccoonnvveennttiioonnaall  aanndd  ssuuppeerriioorr  ttoo  tthhee  oorrddiinnaarryy  sseennssee  ooff  GGoodd''ss  
ffaatthheerrhhoooodd  ffoorr  aallll  mmaannkkiinndd..  CChhrriisstt  ccllaaiimmeedd  tthhaatt  hhee  aanndd  hhiiss  
FFaatthheerr  wweerree  oonnee  wwiitthhoouutt  ddiissttiinnccttiioonn,,3377  wwhhiillee  hhee  eennssuurreedd  hhiiss  
ssttaattuuss  ooff  bbeeiinngg  tthhee  ‘‘sseeccoonndd  hhyyppoossttaassiiss’’  oonn  tthhee  ssoolliidd  
ffoouunnddaattiioonn  ooff  hhiiss  rreessuurrrreeccttiioonn..  SSaaiinntt  PPaauull  vviieewwss  hhiimm  aass  tthhee  
‘‘ppeerrssoonnaall  SSaavviioorr’’,,  aanndd,,  oonn  tthhiiss  aaccccoouunntt,,  hhee  ppoowweerrffuullllyy  rreevveeaallss  
hhiimm  iinn  hhiiss  eeppiissttlleess  aass  tthhee  SSoonn  ooff  GGoodd  wwhhoo  mmiirraaccuulloouussllyy  rroossee  
ffrroomm  tthhee  ddeeaadd..  

““AAnndd  ddeeccllaarreedd  ttoo  bbee  tthhee  SSoonn  ooff  GGoodd  wwiitthh  ppoowweerr,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  ssppiirriitt  
ooff  hhoolliinneessss,,  bbyy  tthhee  rreessuurrrreeccttiioonn  ffrroomm  tthhee  ddeeaadd..””  
((RRoommaannss  11::44))    
  
BBuutt  tthhee  rreessuurrrreeccttiioonn  aallssoo  mmeeaannss  lliiffee  ffoorr  mmaannkkiinndd,,  wwhhiicchh,,  iinn  
ootthheerr  wwoorrddss,,  iiss  aa  lliiffee  lleedd  bbyy  aass  wweellll  aass  ffoorr  JJeessuuss  CChhrriisstt..  AAss  
PPaauull  aaggaaiinn  aasssseerrttss  iinn  hhiiss  EEppiissttllee  ttoo  RRoommaannss  ssaayyiinngg,,  ““BBee  ssaavveedd  
tthhrroouugghh  hhiiss  lliiffee””  ((RRoommaannss  55::1100))..  PPaauull  ffuurrtthheerr  ssttaatteess  tthhaatt  ““iiff  
yyoouu  ccoonnffeessss  wwiitthh  yyoouurr  mmoouutthh……aanndd  bbeelliieevvee  iinn  yyoouurr  hheeaarrtt  tthhaatt  
GGoodd  rraaiisseedd  hhiimm  ffrroomm  tthhee  ddeeaadd,,  yyoouu  wwiillll  bbee  ssaavveedd””  ((RRoommaannss  
1100::99))..  IInn  hhiiss  EEppiissttllee  ttoo  CCoorriinntthhiiaannss,,  PPaauull  ccuuttss  sshhoorrtt  tthhee  lleennggtthh  
ooff  tthhee  ddeessccrriippttiioonn  aanndd  bboollddllyy  ddeemmoonnssttrraatteess  tthhee  ttwwoo  ppoossssiibbllee  
eexxttrreemmeess  aass  tthhee  rraammiiffiiccaattiioonn  ooff  nnoo  rreessuurrrreeccttiioonn..  

““IIff  CChhrriisstt  hhaass  nnoott  bbeeeenn  rraaiisseedd,,  oouurr  pprreeaacchhiinngg  iiss  uusseelleessss  aanndd  ssoo  iiss  
yyoouurr  ffaaiitthh..””    
((11  CCoorriinntthhiiaann  1155::1144))    
  
AAppoossttllee  PPeetteerr  aallssoo  ddeemmoonnssttrraatteess  aann  iiddeennttiiccaall  bbeelliieeff——nnoott  
ddeevviiaattiinngg  ffrroomm  tthhee  ppaatthh  ooff  PPaauull——tthhaatt  eessttaabblliisshheess  tthhee  
iimmppoorrttaannccee  ooff  tthhee  ddooccttrriinnee  iinn  qquueessttiioonn..    

""OOuurr  ssaallvvaattiioonn  ddeeppeennddss  nnoott  jjuusstt  oonn  JJeessuuss’’  ddeeaatthh,,  bbuutt  aallssoo  hhiiss  
rreessuurrrreeccttiioonn..""    
((11  PPeetteerr  33::2211))..  
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PPaauull  iiss  iinndduubbiittaabbllyy  tthhee  mmoosstt  ffeerrvveenntt  aaddvvooccaattee  ooff  rreessuurrrreeccttiioonn  
ddooccttrriinnee..  IItt  iiss  nnoo  lleessss  tthhaann  aa  wwoonnddeerr  ttoo  lleeaarrnn  hhooww  PPaauull  
iinnfflluueenncceedd  pprriimmiittiivvee  CChhrriissttiiaanniittyy  ttoo  bbeelliieevvee  iinn  ssuucchh  aann  
iinnccrreeddiibbllee  ddooccttrriinnee  aass  rreessuurrrreeccttiioonn..  DDeessppiittee  aallll  ccrriittiicciissmm  ffrroomm  
nnoonn--CChhrriissttiiaann  cciirrcclleess  ffoorr  hhiiss  aalllleeggeedd  ffoorrggeerriieess,,  PPaauull  mmuusstt  bbee  
aapppprreecciiaatteedd  ffoorr  hhiiss  eexxttrreemmeellyy  mmiissssiioonnaarryy  ssppiirriitt  aanndd  ddeevvoottiioonn  
ttoo  CChhrriisstt  tthhaatt  llaaiidd  ddoowwnn  tthhee  ffoouunnddaattiioonnss  ooff  ggrraanndd  CChhrriissttiiaann  
tthheeoollooggyy..  
  
WWhhiillee  ssuummmmiinngg  iitt  uupp,,  wwee  ccaann  ssaaffeellyy  aasssseerrtt  tthhaatt  tthhee  wwhhoollee  
ssyysstteemm  ooff  CChhrriissttiiaanniittyy  ssttaannddss  oonn  tthhee  ffoouunnddaattiioonn  ooff  
rreessuurrrreeccttiioonn  ddooccttrriinnee,,  aanndd  iiff  tthhee  rreessuurrrreeccttiioonn  ooff  CChhrriisstt  wwaass  
eevveerr  rreemmoovveedd  ffrroomm  tthhee  ffoouunnddaattiioonn,,  tthhee  vveerryy  rraaiissoonn  dd’’eettrree  ooff  
ffaaiitthh  iinn  CChhrriisstt  wwoouulldd  bbee  eexxppoosseedd  ttoo  nnuulllliiffiiccaattiioonn..  TThhee  eeddiiffiiccee  
ooff  CChhrriissttiiaann  tthheeoollooggyy  iiss,,  tthheerreeffoorree,,  iinnddeebbtteedd  ttoo  tthhee  eemmppttyy  
ttoommbb,,  wwhhiicchh  ppooiinntteeddllyy  lleeaaddss  ttoo  rreessuurrrreeccttiioonn  ddooccttrriinnee  ffoorr  iittss  
eexxiisstteennttiiaall  ssuurrvviivvaall..3388  
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33..11    

BBAAPPTTIISSMM  

  
““TThheerreeffoorree,,  wwee  aarree  bbuurriieedd  wwiitthh  hhiimm  bbyy  bbaappttiissmm  iinnttoo  ddeeaatthh::  tthhaatt  
lliikkee  aass  CChhrriisstt  wwaass  rraaiisseedd  uupp  ffrroomm  tthhee  ddeeaadd  bbyy  tthhee  gglloorryy  ooff  tthhee  

FFaatthheerr,,  eevveenn  ssoo  wwee  aallssoo  sshhoouulldd  wwaallkk  iinn  nneewwnneessss  ooff  lliiffee..””  

((RRoommaannss  66::44))  
  

BBaappttiissmm  iiss  aa  ffuunnddaammeennttaall  aarrttiiccllee  ooff  CChhrriissttiiaann  ddooccttrriinnee,,  wwhhiicchh  
ffaallllss  iinn  tthhee  ccaatteeggoorryy  ooff  oorrddiinnaanncceess..  JJeessuuss  CChhrriisstt  ccoommmmaannddeedd  
tthhee  oobbsseerrvvaannccee  ooff  ttwwoo  oorrddiinnaanncceess,,  aanndd  bbaappttiissmm  iiss  iinn  ffaacctt  oonnee  
ooff  tthhee  ttwwoo..  TThhee  sseeccoonndd  oorrddiinnaannccee  bbeeiinngg  LLoorrdd''ss  SSuuppppeerr,,  wwhhiicchh  
iiss  aa  ppiiccttoorriiaall  pprreesseennttaattiioonn  ooff  tthhee  aaccttuuaall  ssuuppppeerr  ooff  JJeessuuss  aanndd  
AAppoossttlleess..3399  LLoorrdd''ss  SSuuppppeerr  pprreesseennttss  aann  eessootteerriicc  rreeccaappiittuullaattiioonn  
ooff  JJeessuuss''  mmiinniissttrryy,,  hhiiss  uullttiimmaattee,,  aanndd  tthhee  ffuuttuurree  ooff  CChhrriissttiiaanniittyy..  
FFiinnaallllyy,,  tthhee  LLoorrdd’’ss  SSuuppppeerr  iiss  ccoommmmuunniioonn  eeaattiinngg  ooff  tthhee  bbrreeaadd  
aanndd  ddrriinnkkiinngg  ooff  tthhee  ccuupp,,  wwhhiicchh  iimmpplliieess  eeaattiinngg  tthhee  bbooddyy  ooff  
CChhrriisstt  aanndd  ddrriinnkkiinngg  hhiiss  bblloooodd  ttoo  ccoommmmeemmoorraattee  tthhaatt  tthhee  
CChhrriissttiiaannss  aarree  ssaavveedd  bbyy  hhiiss  ggrreeaatt  ssaaccrriiffiiccee..  HHoowweevveerr,,  ddeessppiittee  
iittss  uunnssuurrppaassssaabbllee  pprreecceeddeennccee  iinn  CChhrriissttiiaanniittyy,,  LLoorrdd''ss  SSuuppppeerr  iiss  
nnoott  aa  ssuubbjjeecctt  ooff  pprreesseenntt  ssttuuddyy  dduuee  ttoo  bbeeiinngg  eexxtteerrnnaall  ttoo  
ccoommppaarraattiivvee  ssccooppee..    
  
IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  rreegguullaarr  rriittuuaall  sseerrvviicceess,,  bbaappttiissmm  iiss  aa  mmaajjoorr  
rriittee  ooff  cceerreemmoonniiaall  cchhuurrcchh..  BBaappttiissmm  iiss,,  iinn  ttrruutthh,,  aann  aanncciieenntt  
pprraaccttiiccee  ooff  ppuurrggaattiioonn,,  wwhhiicchh  ccoonnttaaiinnss  ssppiirriittuuaall  ppuurriittyy  aanndd  
ffaaiitthh--oorriieenntteedd  cclleeaannlliinneessss  iinn  iittss  ssyymmbboolliiccaall  ssiiggnniiffiiccaannccee  aanndd  
ssttrruuccttuurree..  BBaappttiissmm  iiss  nnoott  oorriiggiinnaallllyy  CChhrriissttiiaann  bbuutt  aaddoopptteedd,,  aanndd  
aaddaapptteedd  aass  wweellll,,  bbyy  tthhee  NNeeww  TTeessttaammeenntt  tthheeoollooggyy..  WWaatteerr  hhaass  
aallwwaayyss  bbeeeenn  ssaaccrreedd  ttoo  mmaann,,  aanndd  aallmmoosstt  eevveerryy  rreelliiggiioonn  hhoollddss  

                                                           
3399  CCoonnnneerr,,  WWaalltteerr  TThhoommaass,,  CChhrriissttiiaann  DDooccttrriinnee,,  TTeennnneesssseeee::  BBrrooaaddmmaann  PPrreessss,,  
NNaasshhvviillllee,,  11993377,,  pp..  227711  
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ddeeaarr  ssppiirriittuuaall  ppuurriittyy  tthhrroouugghh  aabblluuttiioonn  ttoo  ppeenneettrraattee  iinnttoo  tthhee  
wwoorrlldd//wwoorrllddss  ttoo  ccoommee..  WWee  mmuusstt,,  hhoowweevveerr,,  wwhheenn  ccoonnssiiddeerriinngg  
tthhee  iissssuuee  ooff  CChhrriissttiiaann  rriittee,,  ccllaassssiiffyy  tthhee  wwaatteerriinngg  cceerreemmoonnyy  iinn  
ccoonnvveennttiioonnaall  aanndd  iinnvveennttiivvee  sseeggmmeennttss..  TThhee  ffoorrmmeerr  aalllluuddeess  ttoo  
tthhee  bbaappttiissmm  bbyy  JJoohhnn  tthhee  BBaappttiisstt,,  wwhhiillee  tthhee  llaatteerr  ppooiinnttss  ttoo  tthhee  
iinnvveennttiioonn  ooff  aa  bbaappttiissmm  iinnttoo  HHoollyy  SSppiirriitt  tthhaatt  aalllleeggeeddllyy  iinniittiiaatteedd  
wwiitthh  tthhee  oouuttppoouurriinngg  ooff  HHoollyy  SSppiirriitt  oonn  PPeenntteeccoosstt..  IItt  mmaayy  rreeaallllyy  
iinntteerreessttss  uuss  tthhaatt  JJeessuuss  oonnllyy  oonnccee  ssaannccttiioonneedd  bbaappttiissmm  uunnddeerr  hhiiss  
ccoommmmaanndd,,  wwhhiillee  tthhee  ddiisscciipplleess  wweerree  nnoott  aalllloowweedd  ttoo  aaddmmiinniisstteerr  
bbaappttiissmm  iinn  ggeenneerraall,,  aass  mmiissccoonncceeiivveedd  aanndd  aannooiinntteedd  bbyy  tthhee  
OOrrtthhooddooxx  aanndd  CCaatthhoolliicc  sseeccttiioonnss  ooff  tthhee  CChhuurrcchh..  TThheerreeffoorree,,  wwee  
mmaayy  ssaaffeellyy  aasssseerrtt  tthhaatt  JJeessuuss  nneeiitthheerr  ccoommmmaannddeedd  nnoorr  hhaadd  
aannyytthhiinngg  ttoo  ddoo  wwiitthh  tthhee  iinnvveennttiivvee  ii..ee..  tthhee  ccuurrrreenntt  sseeggmmeenntt  ooff  
tthhee  bbaappttiissmm..4400  
  
TThhee  EEnngglliisshh  nnoouunn  ""BBaappttiissmm""  iimmpplliieess  tthhee  ‘‘aacctt  ooff  ddiippppiinngg  oorr  
iimmmmeerrssiinngg  iinn  wwaatteerr’’,,  wwhhiicchh  ffiigguurraattiivveellyy  ssttaannddss  ffoorr  tthhee  
cceerreemmoonnyy  ooff  CChhrriisstteenniinngg,,  wwhheerreebbyy,,  oonnee  iiss  ppuurriiffiieedd,,  iinniittiiaatteedd,,  
oorr  ggiivveenn  nneeww  lliiffee..  LLiitteerraallllyy,,  hhoowweevveerr,,  tthhee  nnoouunn  iimmpplliieess  nnoo  
ssaaccrraammeenntt  aanndd  ssiimmppllyy  mmeeaannss  tthhee  aacctt  ooff  ddiippppiinngg  iinnttoo  wwaatteerr,,  
ssiinnccee  iitt  wwaass  ddiirreeccttllyy  ffrroomm  GGrreeeekk  bbaappttoo,,  ''ttoo  iimmmmeerrssee''..  IInn  
tthheeoollooggiiccaall  ppeerrssppeeccttiivvee,,  bbaappttiissmm  iinntteennddss  tthhee  lliiffee  tthhaatt  iiss  ttoo  bbee  
aaccqquuiirreedd  wwiitthh  nneeww  bbiirrtthh  tthhrroouugghh  ffaaiitthh  iinn  JJeessuuss  CChhrriisstt..  TThhee  
ffaaiitthh  iinn  CChhrriisstt  ppllaaiinnllyy  mmeeaannss  ttoo  eemmbbrraaccee  ssuupppplleemmeennttaarryy  
nnaammeellyy,,  ““SSoonnsshhiipp,,  CCrruucciiffiixxiioonn,,  RReessuurrrreeccttiioonn,,  aanndd  ggiifftt  ooff  
SSaallvvaattiioonn””  aass  wweellll..  TThheerreeffoorree,,  wwee  ccaann  iimmppaarrtt  iitt  jjuusstt  aass  aann  aacctt  
ooff  eenntteerriinngg  iinnttoo  tthhee  bboonndd  wwiitthh  CChhrriisstt,,  bbuutt  nnoott  tthhee  bboonndd  iittsseellff..    
  
BBaappttiissmm,,  iinn  aa  ssiimmiillaarr  sseennssee,,  ddrraawwss  aa  cclloossee  rreesseemmbbllaannccee  wwiitthh  
IIssllaammiicc  ccoonncceeppttiioonn  ooff  aabblluuttiioonn,,  wwhheerreeaass  BBuuddddhhiissmm  aanndd  
HHiinndduuiissmm  aallssoo  ppeerrffoorrmm  aann  iiddeennttiiccaall  rriittuuaall  ooff  aabblluuttiioonn..  IInn  bbrriieeff  
wwoorrddss,,  bbaappttiissmm  iiss  mmeeaanntt  ffoorr  ssppiirriittuuaall  ppuurrggaattiioonn..  VViinnee''ss  

                                                           
4400  EEddeerrsshheeiimm,,  AAllffrreedd,,  TThhee  LLiiffee  aanndd  TTiimmeess  ooff  JJeessuuss  tthhee  MMeessssiiaahh,,  
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EExxppoossiittoorryy  DDiiccttiioonnaarryy  ooff  OOlldd  aanndd  NNeeww  TTeessttaammeenntt  WWoorrddss  
eexxppoouunnddss  CChhrriissttiiaann  ccoonncceeppttiioonn  ooff  bbaappttiissmm  iinn  iittss  bbootthh  
pphhiilloollooggiiccaall  aanndd  ccoonnvveennttiioonnaall  ccoonntteexxttss..  DDiiccttiioonnaarryy  hhoollddss::  

""BBaappttiissmmaa,,  ""bbaappttiissmm""  ccoonnssiissttiinngg  ooff  tthhee  pprroocceesssseess  ooff  
iimmmmeerrssiioonn,,  ssuubbmmeerrssiioonn,,  aanndd  eemmeerrggeennccee  ((ffrroomm  bbaappttoo,,  ""ttoo  
ddiipp"")),,  iiss  uusseedd  ((aa))  ooff  JJoohhnn''ss  ""bbaappttiissmm"",,  ((bb))  ooff  CChhrriissttiiaann  
""bbaappttiissmm"",,  ((cc))  ooff  tthhee  oovveerrwwhheellmmiinngg  aafffflliiccttiioonnss  aanndd  jjuuddggmmeennttss  
ttoo  wwhhiicchh  tthhee  LLoorrdd  vvoolluunnttaarriillyy  ssuubbmmiitttteedd  oonn  tthhee  ccrroossss,,  ((dd))  ooff  tthhee  
ssuuffffeerriinnggss  HHiiss  ffoolllloowweerrss  wwoouulldd  eexxppeerriieennccee,,  nnoott  ooff  aa  vviiccaarriioouuss  
cchhaarraacctteerr,,  bbuutt  iinn  ffeelllloowwsshhiipp  wwiitthh  tthhee  ssuuffffeerriinnggss  ooff  tthheeiirr  
MMaasstteerr..""4411  
  
AAlltthhoouugghh  VViinnee''ss  ppiiccttuurree  ooff  bbaappttiissmm  iiss  eellaabboorraattiivvee,,  wwee  ccaannnnoott  
bbuutt  ggoo  tthhrroouugghh  ssoommee  ootthheerr  ddiiccttiioonnaarriieess  iinn  oorrddeerr  ttoo  sseeccuurree  aa  
ccoommpplleettee  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  ggiivveenn  ssuubbjjeecctt..  IItt  iiss,,  hhoowweevveerr,,  
iinntteerreessttiinngg  tthhaatt  tthhiiss  vveerryy  wwiiddeellyy  cceelleebbrraatteedd  rriittuuaall  ooff  CChhuurrcchh  iiss  
ssuubbjjeecctt  ttoo  ccoonnfflliiccttss  ooff  bbootthh  mmaajjoorr  aanndd  mmiinnoorr  ttyyppeess..  BBiibblliiccaall  
eennccyyccllooppeeddiiaass,,  lleexxiiccoonnss,,  aanndd  ddiiccttiioonnaarriieess  eexxhhiibbiitt  tthheessee  
lliinngguuiissttiicc  ddiiffffeerreenncceess  lleeaaddiinngg  ttoo  ddooccttrriinnaall  ccoonnfflliiccttss  wwhheenn  tthheeyy  
ppoorrttrraayy  aann  eesssseennttiiaallllyy  ddiiffffeerreenntt  rriittuuaalliissttiicc  ppiiccttuurree  ddeessppiittee  tthhee  
ffaacctt  tthhaatt  tthhee  GGrreeeekk  iinnffiinniittiivvee  iiss  iinnvvaarriiaabbllyy  tthhee  ssaammee..  CChhrriissttiiaann  
wwoorrlldd  ddooeess  nnoott  nneecceessssaarriillyy  ddiissaaggrreeee  oonn  tthhee  pphhiilloollooggiiccaall  
aassppeeccttss,,  bbuutt  wwhhaatt  ssttiirrss  tthhee  CChhrriissttiiaannss  iiss  tthhee  iinntteerrpprreettaattiioonn  tthhaatt  
iiss  mmoosstt  oofftteenn  ddoonnee  ffiigguurraattiivveellyy,,  wwhheerreeaass  ssoommee  ddeennoommiinnaattiioonnss  
ttaakkee  tthhee  wwoorrdd  lliitteerraallllyy..    

TThhee  SSttuuddeenntt  BBiibbllee  DDiiccttiioonnaarryy  ddeeffiinneess  tthhee  ssuubbjjeecctt  iinn  ssoommeewwhhaatt  
ddiiffffeerreenntt  wwoorrddss,,  aanndd  ggiivveess  aann  eemmpphhaattiiccaallllyy  ddiissssiimmiillaarr  ppiiccttuurree..  

""WWaatteerr  bbaappttiissmm  ffoorr  nneeww  CChhrriissttiiaannss  ccaallllss  ffiirr  ssppeecciiaall  aatttteennttiioonn..  
BBaappttiissmm  ddooeessnn’’tt  ssaavvee  aa  ppeerrssoonn,,  bbuutt  iiss  aa  ppiiccttuurree  ooff  ppeerrssoonnaall  
ssaallvvaattiioonn  aanndd  aa  ssiiggnn  ooff  oobbeeddiieennccee  ttoo  CChhrriisstt..  GGooiinngg  uunnddeerr  tthhee  
wwaatteerr  iiss  lliikkee  aa  ddeeaadd  ppeerrssoonn  bbeeiinngg  bbuurriieedd  uunnddeerr  tthhee  ggrroouunndd;;  iitt  

                                                           
4411  WW..EE..  VViinnee,,  MMeerrrriillll  FF  UUnnggeerr,,  WWiilllliiaamm  WWhhiittee  ((eeddiittoorrss)),,  VViinnee''ss  CCoommpplleettee  
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ppiiccttuurreess  tthhaatt  aa  ppeerrssoonn  hhaass  ddiieedd  ttoo  tthhee  oolldd  wwaayy  ooff  lliiffee..  RRiissiinngg  
uupp  ffrroomm  tthhee  wwaatteerr  iiss  lliikkee  aa  ddeeaadd  ppeerrssoonn  ccoommiinngg  uupp  ffrroomm  aa  
ggrraavvee  iinn  tthhee  eeaarrtthh;;  iitt  ppiiccttuurreess  nneeww  lliiffee  tthhaatt  iiss  eetteerrnnaall  aanndd  ffuuttuurree  
rreessuurrrreeccttiioonn  ffoorr  tthhee  ggrraavvee..  TThhiiss  ppiiccttuurree  iiss  nnoott  ssaallvvaattiioonn  aannyy  
mmoorree  tthhaatt  aa  ppiiccttuurree  ooff  yyoouu  iiss  tthhee  rreeaall  yyoouu,,  bbuutt  tthhee  ppiiccttuurree  
iinnddiiccaatteess  wwhhaatt  hhaappppeennss  wwhheenn  aa  ppeerrssoonn  aacccceeppttss  CChhrriisstt  aass  
LLoorrdd  aanndd  SSaavviioorr..""4422  
  
RRiittuuaalliissttiicc  ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  bbaappttiissmm  iiss  aann  aacccceepptteedd  ddooccttrriinnee  iinn  
tthhee  cchhuurrcchh;;  hheennccee,,  wwee  ccaannnnoott  ddiissppllaaccee  bbaappttiissmm  ffrroomm  iittss  ssttaattuuss  
ooff  bbeeiinngg  aa  vviittaall  ddooccttrriinnaall  ppiillllaarr  ooff  CChhrriissttiiaanniittyy..  SSiixxttyy--nniinnee  
vveerrsseess  ooff  tthhee  HHoollyy  BBooookk  ppooiinntt  ttoo  bbaappttiissmm  eemmppllooyyiinngg  nnoouunn  
aanndd  ppaarrttiicciipplleess,,  nnaammeellyy  ‘‘bbaappttiissmm,,  bbaappttiizziinngg’’,,  aanndd  ‘‘bbaappttiizzeedd’’..4433  
HHoowweevveerr,,  oonnllyy  nniinnee  ttiimmeess  tthhee  rreeffeerreennccee  ccoommeess  ffrroomm  JJeessuuss''  
oowwnn  wwoorrddss  ii..ee..  rreedd--lleetttteerr  ssppeeeecchh  ((iinn  rreedd  lleetttteerr  eeddiittiioonnss))  iinn  ffiirrsstt  
ppeerrssoonn..  BBooookk  ooff  AAccttss  iiss  vveerryy  ssiiggnniiffiiccaanntt  iinn  tthhee  rreeccooggnniittiioonn  ooff  
bbaappttiissmm  aass  aa  pprraaccttiiccaall  cchhuurrcchh  rriittuuaall,,  ffoorr  AAppoossttlleess  hhaavvee  bbeeeenn  
rreeccoorrddeedd  ppeerrffoorrmmiinngg  rriittuuaallss  iinn  tthhiiss  bbooookk,,  aanndd  tthhee  bbooookk  sshhoowwss  
tthheemm  pprreeaacchhiinngg,,  tteeaacchhiinngg,,  aanndd  ppeerrffoorrmmiinngg  bbaappttiissmm  oonn  sseevveerraall  
ooccccaassiioonnss..  TTwweennttyy--ffiivvee  vveerrsseess  ooff  AAccttss  ccoonnttaaiinn  rreeffeerreennccee  ttoo  
bbaappttiissmm,,  wwhhiicchh  iiss  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  nnuummbbeerr  aass  ccoommppaarreedd  ttoo  tthhee  
ootthheerr  iinnddiivviidduuaall  bbooookkss..  WWee  sshhoouulldd  vviieeww  aa  vveerrssee  
ddeemmoonnssttrraattiinngg  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  bbaappttiissmm  ffrroomm  tthhee  BBooookk  ooff  
AAccttss  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthhiiss  aassssuummppttiioonn..  

““TThheerreeffoorree  lleett  aallll  tthhee  hhoouussee  ooff  IIssrraaeell  kknnooww  aassssuurreeddllyy  tthhaatt  GGoodd  
hhaatthh  mmaaddee  tthhaatt  ssaammee  JJeessuuss,,  wwhhoomm  yyee  hhaavvee  ccrruucciiffiieedd,,  bbootthh  
LLoorrdd  aanndd  CChhrriisstt……TThheenn  PPeetteerr  ssaaiidd  uunnttoo  tthheemm,,  RReeppeenntt,,  aanndd  bbee  
bbaappttiizzeedd  eevveerryyoonnee  ooff  yyoouu  iinn  tthhee  nnaammee  ooff  JJeessuuss  CChhrriisstt  ffoorr  tthhee  
rreemmiissssiioonn  ooff  ssiinnss,,  aanndd  yyee  sshhaallll  rreecceeiivvee  tthhee  ggiifftt  ooff  tthhee  HHoollyy  
GGhhoosstt..””  
((AAccttss  22::3366--3388))  [[EEmmpphhaasseess  mmiinnee]]  
  

                                                           
4422  KKaarreenn  DDoocckkrreeyy,,  JJoohhnnnniiee,,  &&  PPhhyylllliiss  GGooddwwiinn  ((eeddiittoorrss)),,  TThhee  SSttuuddeennttss  BBiibbllee  
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EEnngglliisshh  wwoorrdd  bbaappttiissmm  hhaass  bbeeeenn  ddeerriivveedd  ffrroomm  tthhee  GGrreeeekk  
iinnffiinniittiivvee  bbaappttoo,,  ““ttoo  ddiipp””,,  wwhhoossee  mmoorree  aaccttuuaatteedd  aanndd  mmoorree  
ffrreeqquueennttllyy  uusseedd  ffoorrmm  iiss  bbaappttiizzee..  TThhee  wwoorrdd  iinn  qquueessttiioonn  wwaass  
uusseedd  iinn  oorriiggiinnaall  GGrreeeekk  wwrriittiinnggss  ooff  eeaarrllyy  CChhrriissttiiaannss  aanndd  NNeeww  
TTeessttaammeenntt  bbooookkss..  PPrrooffeessssoorr  SSttrroonngg  ddeeffiinneess  tthhee  GGrreeeekk  rroooott  ooff  
bbaappttiissmm  iinn  hhiiss  GGrreeeekk--EEnngglliisshh  DDiiccttiioonnaarryy  ooff  NNeeww  TTeessttaammeenntt  
aass;;  ““BBaappttiizzoo  ((ccoommeess))  ffrroomm  aa  ddeerriivvaattiivvee  bbaappttoo;;  ttoo  mmaakkee  
wwhheellmmeedd  ((ii..ee..,,  ffuullllyy  wweett));;  uusseedd  oonnllyy  ((iinn  tthhee  NNeeww  TTeessttaammeenntt))  ooff  
cceerreemmoonniiaall  aabblluuttiioonn,,  eessppeecciiaallllyy  ((tteecchhnniiccaallllyy))  ooff  tthhee  oorrddiinnaannccee  
ooff  CChhrriissttiiaann  bbaappttiissmm..””4444  

TThhee  ddeeffiinniittiioonn  vveerryy  ooppeennllyy  eexxppllaaiinnss  tthhee  cceerreemmoonniiaall  
ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  tthhiiss  ssyymmbboolliiccaall  rriittuuaall..  SSttrriiccttllyy  ssppeeaakkiinngg,,  
bbaappttiissmm  iiss  aann  aacctt  ooff  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  bbootthh  ffrroomm  wwiitthhiinn  aanndd  
wwiitthhoouutt  wwiitthh  FFaatthheerr,,  SSoonn,,  aanndd  HHoollyy  SSppiirriitt,,  wwhhiicchh,,  aaccttuuaallllyy  
ddeemmoonnssttrraattee  oonnee''ss  sseellff--iiddeennttiiffiiccaattiioonn  aass  aa  CChhrriissttiiaann..  IItt  iiss  wwhhyy  
JJeessuuss  eennjjooiinneedd  hhiiss  ddiisscciipplleess  ttoo  ggoo  aanndd  bbaappttiizzee  ““aallll  nnaattiioonnss””  iinn  
MMaatttthheeww  2288::1199..  TThheerreeffoorree,,  tthhee  oorrddiinnaannccee  ooff  bbaappttiissmm  iiss  ooff  
eesssseennttiiaall  cchhaarraacctteerr  ffoorr  bbeeiinngg  aa  mmeessssaaggee  ooff  ttrruutthh  iinn  aa  ssyymmbboolliicc  
ffoorrmm..  AA  rreennoowwnneedd  sscchhoollaarr  aanndd  hhiissttoorriiaann  ooff  rreelliiggiioonn  MMaarrttiinn  SS..  
JJaaffffeeee  eexxppllaaiinnss  iinn  rraatthheerr  ppllaaiinn  wwoorrddss  wwhhaatt  BBaappttiissmm  aaccttuuaallllyy  iiss::    

""BBaappttiissmm  iiss  oonnee  ooff  tthhee  eesssseennttiiaall  rriitteess  ffoorr  eennttrryy  iinnttoo  tthhee  
CChhrriissttiiaann  ccoommmmuunniittyy..  HHiissttoorriiccaallllyy,,  iitt  hhaass  ttaakkeenn  mmaannyy  ffoorrmmss,,  
ffrroomm  iimmmmeerrssiioonn  ooff  tthhee  eennttiirree  bbooddyy  iinn  wwaatteerr  ttoo  aannooiinnttiinngg  wwiitthh  aa  
ffeeww  ddrrooppss,,  aanndd  ffrroomm  aa  rriittee  ppeerrffoorrmmeedd  ffoorr  iinnffaannttss  ttoo  aa  rriittuuaall  
ssuuiittaabbllee  oonnllyy  ffoorr  aadduullttss..  FFrroomm  aa  ccoommppaarraattiivvee  aanndd  hhiissttoorriiccaall  
ppeerrssppeeccttiivvee,,  tthheerree  iiss  nnoo  ""rriigghhtt""  oorr  ""bbeetttteerr""  ffoorrmm  ooff  bbaappttiissmm..  
TThhee  ffoorrmm  pprreeffeerrrreedd  iinn  aa  ppaarrttiiccuullaarr  CChhrriissttiiaann  ccoommmmuunniittyy  
ddeeppeennddss  uuppoonn  tthhee  ttrraaddiittiioonnss  tthhaatt  ccoommmmuunniittyy  rreeggaarrddss  aass  
aauutthhoorriittaattiivvee..""  
  
IInn  tthhee  pprreesseenntt--ddaayy  CChhrriissttiiaann  wwoorrlldd,,  tthhee  cceerreemmoonnyy  ooff  bbaappttiissmm  
iiss  ccoonndduucctteedd  iinn  vvaarriioouuss  wwaayyss  bbyy  ddiiffffeerreenntt  ddeennoommiinnaattiioonnss  aanndd  

                                                           
4444  SSttrroonngg,,  JJaammeess,,  ""GGrreeeekk  DDiiccttiioonnaarryy  ooff  tthhee  NNeeww  TTeessttaammeenntt"",,  SSttrroonngg''ss  
EExxhhaauussttiivvee  CCoonnccoorrddaannccee  ooff  tthhee  BBiibbllee,,  NNaasshhvviillllee::  AAbbiinnggddoonn,,  11997777,,  pp..1188  



An Introduction of Christianity to Muslims 

www.birf.weebly.com 77 

ccuullttss  ooff  CChhrriissttiiaann  rreelliiggiioonn..  IInn  ssoommee  ooff  tthhee  sseeccttss,,  iittss  ssyymmbboolliiccaall  
mmeetthhoodd  iiss  sspprriinnkklliinngg  oorr  ppoouurriinngg  wwaatteerr  oonn  tthhee  ccaatteecchhuummeenn  oorr  
ssiinnnneerr..  HHoowweevveerr,,  tthhee  ttrruuee  mmeetthhoodd  ooff  bbaappttiissmm  iiss  ttoo  ddiipp  iinnttoo  
wwaatteerr  aass  iitt  iiss  mmeennttiioonneedd  iinn  NNeeww  TTeessttaammeenntt  iinn  tthhee  oorriiggiinnaall  
sseennssee  ooff  tthhee  wwoorrdd  iinn  qquueessttiioonn  aanndd  iittss  ddeerriivvaattiivvee..    

““AAnndd  JJeessuuss,,  wwhheenn  hhee  wwaass  bbaappttiizzeedd,,  wweenntt  uupp  ssttrraaiigghhttwwaayy  oouutt  
ooff  tthhee  wwaatteerr……””  

((MMaatttthheeww  33::1166))  
  
TThhee  rriittee  ooff  bbaappttiissmm  pprroommuullggaatteess  ssoommee  ccoonnddiittiioonnss  aass  aa  rreessuulltt  
ooff  tthheeoollooggiiccaall  ssyysstteemmaattiizzaattiioonn  iinn  CChhrriissttiiaanniittyy..  BBaappttiissmm  iiss,,  ffoorr  
iinnssttaannccee,,  iimmppoossssiibbllee  wwiitthhoouutt  wwaatteerr..  AAnndd  iiff  iitt  iiss  ssoo  ddoonnee,,  iitt  
wwiillll  bbee  rreennddeerreedd  aass  iinnvvaalliidd——iinnsstteeaadd  aa  ssaaccrriilleeggee..  FFlloowwiinngg  
wwaatteerr  iiss  tthhee  bbeesstt  ooppttiioonn  ffoorr  bbaappttiissmm,,  aanndd  iiff  fflloowwiinngg  wwaatteerr  iiss  
nnoott  aavvaaiillaabbllee,,  tthheenn  ccoolldd  wwaatteerr  iiss  pprreeffeerraabbllee  ttoo  wwaarrmm..  
HHoowweevveerr,,  iinnccaassee  tthhee  aammoouunntt  ooff  aavvaaiillaabbllee  wwaatteerr  iiss  ttoooo  ssmmaallll  
ffoorr  ddiippppiinngg  cceerreemmoonnyy,,  tthhee  sspprriinnkklliinngg  oorr  ppoouurriinngg  ccaann  bbee  uusseedd  
oonnllyy  aass  aa  sseeccoonnddaarryy  ooppttiioonn..4455  
  
GGeenneerraallllyy,,  iitt  iiss  bbeelliieevveedd  tthhaatt  bbaappttiissmm  hhaass  tthhrreeee  sstteeppss  iinn  iittss  
eexxeeccuuttiioonn,,  ii..ee..  ((aa))  iimmmmeerrssiinngg,,  ((bb))  ssuubbmmeerrggiinngg,,  aanndd  ((cc))  
eemmeerrggiinngg..  TToo  iimmmmeerrssee  mmeeaannss  ttoo  ggoo  ddoowwnn  ccoommpplleetteellyy  iinnttoo  
wwaatteerr;;  ttoo  ssuubbmmeerrggee  mmeeaannss  ttoo  bbee  ccoovveerreedd  ffuullllyy  wwiitthh  wwaatteerr  tthhaatt  
nnoo  ppaarrtt  ooff  bbooddyy  sshhoouulldd  rreemmaaiinn  ddrryy;;  aanndd  ttoo  eemmeerrggee  mmeeaannss  ttoo  
ccoommee  oouutt  ooff  wwaatteerr  iinn  aa  ccoommpplleetteellyy  wweett  ssttaattee..  TThheessee  tthhrreeee  sstteeppss  
ooff  bbaappttiissmm  ssyymmbboolliiccaallllyy  rreepprreesseenntt  tthhee  ttrrii--uunniittyy  ooff  HHoollyy  
TTrriinniittyy  iinn  wwhhoossee  nnaammee  iitt  iiss  ttoo  bbee  ddoonnee..  TThhee  rriittee  aallssoo  
ssyymmbboolliizzeess  tthhee  ‘‘ddeeaatthh  aanndd  rreessuurrrreeccttiioonn’’  ooff  JJeessuuss  aanndd  tthhee  ggrraaccee  
aass  ggiifftteedd  aafftteerrwwaarrddss..  DDiippppiinngg  iinnttoo  wwaatteerr  iimmpplliieess  tthhee  ‘‘ddeeaatthh  ooff  
tthhee  ccaatteecchhuummeenn  iinn  JJeessuuss  aass  ggooiinngg  iinnttoo  ggrraavvee’’;;  ssuubbmmeerrggiinngg  
ssttaannddss  ffoorr  tthhee  ‘‘ssttaattee  ooff  bbeeiinngg  ddeeaadd  aass  JJeessuuss  wwaass  ddeeaadd  iinn  tthhee  
ggrraavvee  ffoorr  tthhrreeee  ddaayyss’’,,  aanndd  eemmeerrggiinngg  rreepprreesseennttss  tthhee  
                                                           
4455  DDaavviieess,,  JJ..GG..,,  TThhee  EEaarrllyy  CChhrriissttiiaann  CChhuurrcchh,,  MMiicchhiiggaann::  BBaakkeerr  BBooookk  HHoouussee,,  
GGrraanndd  RRaappiiddss,,  11998833,,  pp..  110033  
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‘‘rreessuurrrreeccttiioonn’’  oorr  ‘‘nneeww  lliiffee  iinn  JJeessuuss’’  lliikkee  hhiiss  oowwnn  rreessuurrrreeccttiioonn  
oonn  tthhee  tthhiirrdd  ddaayy..4466  TThhiiss  iiss  oobbvviioouussllyy  aann  iinntteelllliiggeenntt,,  ttaannggiibbllee  
iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  bbaappttiissmm  aass  aa  CChhrriissttiiaann  rriittee  wwiitthhoouutt  bbootthheerriinngg  
aabboouutt  iittss  hhiissttoorriicciittyy  aanndd  pprroovveennaannccee..  AA  ssttuuddyy  tthhrroouugghh  hhiissttoorryy  
rreevveeaallss  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhiiss  rriittee  ooff  aabblluuttiioonn  ssuurrvviivveedd  iittss  eexxiisstteennccee  
eevveenn  iinn  pprree--CChhrriissttiiaann  IIssrraaeell..  IInn  CChhrriissttiiaann  sseennssee,,  hhoowweevveerr,,  tthhee  
ggiivveenn  mmeetthhoodd  iiss  tthhee  ttrruuee  ssyymmbbooll  ooff  JJeessuuss''  ddeeaatthh  aanndd  
aasscceennssiioonn,,  wwhhiicchh  eennttaaiillss  eevveerryy  ccoonnvveerrtt''ss  sseellff--iiddeennttiiffiiccaattiioonn  
wwiitthh  JJeessuuss  aanndd  tthhee  rreecceeiivviinngg  ooff  tthhee  HHoollyy  SSppiirriitt..  TThhiiss  aacctt  ooff  
nneeww  bbiirrtthh  iiss  ccaauussaattiivvee  ooff  tthhee  ffoorrggiivveenneessss  ooff  aallll  pprreevviioouuss  ssiinnss,,  
aass  tthhee  eexxpprreessssiioonn  ““nneeww  bbiirrtthh””  qquuiittee  eexxpplliicciittllyy  aappppeeaallss  ttoo  oouurr  
sseennsseess..4477    
  
AAccccoorrddiinngg  ttoo  CChhrriissttiiaann  tthheeoollooggyy,,  tthhee  ttrraaddiittiioonn  ooff  bbaappttiissmm  wwaass  
ffoorrmmaallllyy  llaaiidd  ddoowwnn  aanndd  iinniittiiaatteedd  bbyy  aann  IIssrraaeelliittee——bbuutt  aa  NNeeww  
TTeessttaammeenntt  ttiimmeess——PPrroopphheett,,  tthhoouugghh  mmiinniisstteerriinngg  iinn  JJoorrddaann..  HHiiss  
nnaammee  wwaass  JJoohhnn  tthhee  BBaappttiisstt..  HHee  uusseedd  ttoo  bbaappttiizzee  hhiiss  ppiillggrriimmss  
iinnttoo  RRiivveerr  JJoorrddaann  iinn  oorrddeerr  ttoo  pprreeppaarree  tthheemm  ffoorr  tthhee  iinncceeppttiioonn  ooff  
MMeessssiiaahh,,  wwhheennccee  hhee  eeaarrnneedd  tthhee  ffaammee  ooff  bbeeiinngg  wwiiddeellyy  kknnoowwnn  
aass  tthhee  BBaappttiisstt..  IInntteerreessttiinnggllyy  eennoouugghh,,  tthhiiss  rriittuuaall  hhaadd  lloonngg  
hhiissttoorriiccaall  rroooottss  iinnttoo  tthhee  vveerryy  bboowwllss  ooff  JJeewwiisshh  ssyysstteemm  ooff  
tthheeoollooggyy,,  wwhheerree  iitt  ccoouulldd  bbee  iiddeennttiiffiieedd  wwiitthh  cceerreemmoonniiaall  
aabblluuttiioonn..4488  WWhhaatt  mmeessssaaggee  ddiidd  JJoohhnn  pprreeaacchh  tthhrroouugghh  tthhiiss  
cceerreemmoonniiaall  pprroocceessss??  CChhrriissttiiaannss  aarree  ooff  tthhee  vviieeww  tthhaatt,,  ssiinnccee  
JJoohhnn  wwaass  tthhee  pprreeccuurrssoorr  ooff  JJeessuuss,,  hhee  pprrooppaaggaatteedd  tthhee  bbeelliieeff  ooff  
tthhee  aaddvveenntt  ooff  tthhee  aawwaaiitteedd  MMeessssiiaahh  wwhhiicchh  hhee  ssaaiidd  wwaass  cclloossee  aatt  
hhaanndd;;  hhiiss  tteeaacchhiinngg  iimmpplliieedd  tthhaatt  tthhee  MMeessssiiaahh  wwoouulldd  eemmbbaarrkk  oonn  

                                                           
4466  RRiiccee,,  DDrr..  JJoohhnn  RR..,,  BBiibbllee  BBaappttiissmm,,  TTeennnneesssseeee::  SSwwoorrdd  ooff  tthhee  LLoorrdd  PPuubblliisshheerrss,,  
pp..  88  
4477  AArrnnoolldd,,  JJ..  HHeeiinnrriicchh,,  DDiisscciipplleesshhiipp,,  PPAA::  TThhee  BBrruuddeerrhhooff  FFoouunnddaattiioonn,,  
FFaarrmmiinnggttoonn,,  22000022,,  pp..  114411  
4488  IIssllaamm  bbeeiinngg  33rrdd  rreelliiggiioonn  ooff  tthhee  SSeemmiittiicc  lliinnee  aallssoo  eerreeccttss  tthhee  iinnssttiittuuttiioonn  ooff  
cceerreemmoonniiaall  aabblluuttiioonn..  IItt  hhaass  iinnttrroodduucceedd  ttwwoo  ttyyppeess  ooff  aabblluuttiioonnss  iinn  iittss  tthheeoollooggyy::  
GGhhuussssaall,,  ttoottaall  wwhheellmmiinngg  ooff  tthhee  bbooddyy  ffoorr  cceerreemmoonniiaall  ppuurriiffiiccaattiioonn,,  aanndd  WWuuddūū,,  
rriittuuaall--pprraayyeerr--aabblluuttiioonn  wwhhiicchh  iinncclluuddeess  wwaasshhiinngg  ooff  ddiiffffeerreenntt  bbooddyy  ppaarrttss  lliikkee  
ffaaccee,,  hhaannddss  ttiillll  eellbbooww  aanndd  ffeeeett..  
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hhiiss  mmiinniissttrryy  ttoo  ssaavvee  IIssrraaeell  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  aanndd  mmaannkkiinndd  iinn  
ggeenneerraall  ((MMaarrkk  11::77))..  TThhee  ppeeooppllee  wwoouulldd,,  tthheerreeffoorree,,  nneeeedd  ttoo  bbee  
rreeaaddyy  ttoo  rreecceeiivvee  hhiimm  iinn  aa  ssppiirriittuuaallllyy  aalliivvee,,  ssiinnlleessss  ssttaattee  ooff  
bbeeiinngg,,  wwhhiicchh  ccoouulldd  oonnllyy  bbee  aacchhiieevveedd  tthhrroouugghh  bbaappttiissmmaall  
ffoorrmmuullaa,,  tthhee  nneeww  bbiirrtthh..  TThhoossee  wwhhoo  bbeelliieevveedd  iinn  hhiiss  mmeessssaaggee  
ooppeennllyy  iiddeennttiiffiieedd  tthheemmsseellvveess  wwiitthh  tthhee  ggoossppeell  ooff  JJoohhnn  tthhee  
BBaappttiisstt  bbyy  hhaavviinngg  bbeeeenn  bbaappttiizzeedd  bbyy  hhiimm..  AAnnootthheerr  tthhiinngg  tthhaatt  iiss  
iimmppoorrttaanntt  iinn  ppeerrffoorrmmiinngg  tthhee  rriittee  ooff  bbaappttiissmm  iiss  tthhee  bbeelliieeff  iinn  
JJeessuuss  CChhrriisstt  aass  ppeerrssoonnaall  SSaavviioorr,,  ffoorr  wwiitthhoouutt  eemmbbrraacciinngg  JJeessuuss  
aass  ssaavviioorr  aanndd  ssaallvvaattiioonn,,  bbaappttiissmm  ddooeess  nnoott  pprroovvee  ooff  aannyy  
ssiiggnniiffiiccaannccee4499——eevveenn  iiff  iinn  tthhee  nnaammee  ooff  aannyy  ssaaccrreedd  oorr  
ddeennoommiinnaattiioonnaall  cchhuurrcchh..    
  
AAnnootthheerr  iimmppoorrttaannccee  ooff  bbaappttiissmm  iiss  iittss  aalltteerraattiioonn  ooff  
cciirrccuummcciissiioonn  eexxttaanntt  iinn  oolldd  IIssrraaeell..  BBaappttiissmm  rreeppllaacceess  tthhee  rriittee  ooff  
cciirrccuummcciissiioonn——tthhee  sseeaall  ooff  AAbbrraahhaamm''ss  ccoovveennaanntt  wwiitthh  GGoodd..  
AAnndd  wwee  ccaann  ssuubbssttaannttiiaallllyy  yyiieelldd  tthhee  mmeeaanniinngg  ooff  tthhiiss  
ttrraannssffoorrmmaattiioonn  aass  JJeessuuss’’  nneeww  ccoovveennaanntt  hhaass  ccaannoonniizzeedd  iittss  
ppeeccuulliiaarr  rriitteess..  HHeennccee,,  tthhee  ddiissppeennssaattiioonnaall  pprree--NNeeww  TTeessttaammeenntt  
bbaappttiissmm  iiss  aaccqquuiirreedd  aass  aa  ssyymmbbooll  ooff  CChhrriissttiiaanniittyy..  BBaappttiissmm  iiss,,  
bbyy  tthhaatt,,  tthhee  CChhrriissttiiaann  sseeaall  ooff  ccoovveennaanntt,,  wwhhiicchh  sspplliittss  
CChhrriissttiiaanniittyy  aass  aa  ““nnaattiioonn  ooff  bbeelliieevveerrss””  ffrroomm  tthhaatt  ooff  JJuuddaaiissmm  
aanndd  ggrraannttss  CChhrriissttiiaannss  aa  uunniiqquuee  iiddeennttiittyy  ooff  tthheeiirr  oowwnn..  TThhiiss  
iiddeennttiittyy  bbeeiinngg  nneeww  IIssrraaeell  wwiitthhoouutt  aa  ggeeooggrraapphhiiccaall  llooccaattiioonn,,  
wwhhiicchh  ccoonnssiissttss  ooff  ssppiirriittuuaallllyy  rreeggeenneerraatteedd  iinnddiivviidduuaallss..  
AAlltthhoouugghh,,  tthhee  rriittee  ooff  bbaappttiissmm  iiss  bbyy  nnoo  mmeeaannss  ssaallvvaattiioonn  iinn  
iittsseellff,,  iitt  hheellppss  aattttaaiinn  ssaallvvaattiioonn  aanndd  ssppiirriittuuaall  rreebbiirrtthh,,  wwhhiicchh  
eennttaaiill  ppuurriittyy  ooff  ssoouull  aanndd  rreemmiissssiioonn  ooff  ssiinnss..  TThhee  bbeelliieeff  ssuucchh  aass  
aabboovvee  iiss  mmoorree  aakkiinn  ttoo  RRoommaann  CCaatthhoolliicc  CChhuurrcchh  ddooccttrriinnee..5500  
  

                                                           
4499  JJoonneess,,  LL..  BBeevvaann,,  CChhrriissttiiaanniittyy  EExxppllaaiinneedd  ttoo  MMuusslliimmss,,  CCaallccuuttttaa::  YY..MM..CC..AA..  
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5500  CCoonnnneerr,,  WWaalltteerr  TThhoommaass,,  CChhrriissttiiaann  DDooccttrriinnee,,  TTeennnneesssseeee::  BBrrooaaddmmaann  PPrreessss,,  
NNaasshhvviillllee,,  11993377,,  pp..  110033  
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BBaappttiissmmaall  rriittee  aallssoo  ssyymmbboolliizzeess  hhuummaann  ssttaattee  ooff  rreessuurrrreeccttiioonn  aass  
iiff  ttrraannssffiigguurreedd  bbyy  ddeeaatthh,,  ssiinnccee  ccoommiinngg  oouutt  ooff  wwaatteerr  iiss  
ffiigguurraattiivvee  ttoo  rreessuurrrreeccttiinngg  ffrroomm  tthhee  nnootthhiinnggnneessss  ooff  ggrraavvee..  IInn  
ffaacctt,,  tthhee  iiddeeoollooggyy  ooff  bbaappttiissmm  iiss  mmaanniiffoolldd  iinn  iittss  oowwnn  sstteeaadd..  IItt  
mmaayy  nnoott  bbee  ooff  aannyy  iinnttrriinnssiicc  wwoorrtthh;;  hhoowweevveerr,,  tthhee  eenndd  ooff  
bbaappttiissmm  hhaass  mmaaddee  iitt  iinnttoo  tthhee  ffuunnddaammeennttaall  rroocckk  ooff  CChhrriissttiiaann  
tthheeoollooggyy..  TThhee  ffiirrsstt  rreessuurrrreeccttiioonn  mmeeaannss  ttoo  uunnddeerrggoo  aann  
aalllleeggoorriiccaall  ddeeaatthh  ooff  aa  ssiinnnneerr--sseellff  aanndd  ttoo  ggeett  aa  nneeww  ssppiirriittuuaall  
bbiirrtthh  iinn  pphhyyssiiccaall  lliiffee,,  tthhee  nneeww  lliiffee  iinn  CChhrriisstt,,  wwhhiicchh  pprreeeemmppttss  
aannnnuullmmeenntt  ooff  tthhee  pprreevviioouuss  oorr  eexxttaanntt  ffaaiitthh,,  bbee  iitt  tthhee  ffaaiitthh  iinn  
MMoossaaiicc  ccoovveennaanntt..  TThhee  sseeccoonndd  aassppeecctt  ooff  bbaappttiissmm  ffoorreesshhaaddoowwss  
tthhee  lliitteerraall  rreessuurrrreeccttiioonn  ooff  FFiinnaall  DDaayy  wwhheenn  mmaannkkiinndd  wwiillll  bbee  
rreevviittaalliizzeedd..  TThhee  rreessuurrrreecctteedd  mmaassss  ooff  hhuummaannss  wwiillll  bbee  ccllaassssiiffiieedd  
iinn  ttwwoo  ttyyppeess,,  ii..ee..  ((aa))  tthhee  bbeelliieevveerrss  ((tthhee  bbaappttiizzeedd)),,  aanndd  ((bb))  tthhee  
uunnbbeelliieevveerrss  oorr  ddeenniieerrss  ooff  CChhrriisstt  ((tthhee  nnoonn--bbaappttiizzeedd))..  TThhoossee  
wwhhoo  wweerree  bboorrnn  aaggaaiinn  iinn  JJeessuuss  iinn  tthheeiirr  eeaarrtthhllyy  lliivveess  wwoouulldd  bbeeaarr  
hhiiss  iimmaaggee  iinn  ppoosstt--rreessuurrrreeccttiioonn  ttrraannssffiigguurreedd  ssttaattee..  JJoohhnn  
pprrooppaaggaatteess  tthhiiss  nnoottiioonn  iinn  hhiiss  ffiirrsstt  eeppiissttllee::      

““WWhheenn  hhee  aappppeeaarrss,,  wwee  sshhaallll  bbee  lliikkee  hhiimm..””  
((11  JJoohhnn  33::22))  
  
HHoowweevveerr,,  tthhoossee  ddeenniieerrss  ooff  JJeessuuss  aanndd  hhiiss  ppoowweerr  ooff  ssaallvvaattiioonn  
wwoouulldd  bbee  rreessuurrrreecctteedd  iinn  rreesseemmbbllaannccee  wwiitthh  tthhee  eeaarrtthhyy  oonnee  
((AAddaamm))  wwhhoossee  pprriimmoorrddiiaall  ssiinn  ccaauusseedd  tthhee  bbeeffaalllliinngg  ooff  ddiivviinnee  
ccuurrssee  oonn  hhiiss  pprrooggeennyy..  TThhiiss  iimmpplliieess  tthheeiirr  ssaallvvaattiioonn  iiss  nnoott  
sseeccuurreedd  dduuee  ttoo  tthheeiirr  ddiisssseenntt  ttoo  rreecceeiivvee  JJeessuuss  CChhrriisstt  aass  
ppeerrssoonnaall  SSaavviioorr..  HHeennccee,,  tthhee  pprroolliiffiiccaaccyy  ooff  ssiinnss  aanndd  ffaaiilluurree  ttoo  
rreemmiitt  tthheemm  wwoouulldd  ppaavvee  uunnbbeelliieevveerrss''  wwaayy  ttoo  hheellll  wwiitthhoouutt  bbeeiinngg  
ccoommmmeennddeedd  eevveenn  ffoorr  oonnccee..  PPaauull  eexxppllaaiinnss  tthhee  pprroobblleemm  aanndd  
ddiiffffeerreennccee  ooff  bbeeiinngg  eeaarrtthhllyy  aanndd  ddiivviinnee  aass  qquuootteedd  iimmmmeeddiiaatteellyy  
bbeellooww::    

““TThhee  ffiirrsstt  mmaann  iiss  ooff  eeaarrtthh,,  eeaarrtthhyy,,  tthhee  sseeccoonndd  mmaann  iiss  tthhee  LLoorrdd  
ffrroomm  hheeaavveenn..  AAss  iiss  tthhee  eeaarrtthhyy,,  ssuucchh  aarree  tthheeyy  aallssoo  tthhaatt  aarree  
eeaarrtthhyy::  aanndd  aass  iiss  tthhee  hheeaavveennllyy,,  ssuucchh  aarree  tthheeyy  aallssoo  tthhaatt  aarree  



An Introduction of Christianity to Muslims 

www.birf.weebly.com 81 

hheeaavveennllyy..  AAnndd  aass  wwee  hhaavvee  bboorrnnee  tthhee  iimmaaggee  ooff  tthhee  eeaarrtthhyy,,  wwee  
sshhaallll  aallssoo  bbeeaarr  tthhee  iimmaaggee  ooff  tthhee  hheeaavveennllyy..””  
((11  CCoorriinntthhiiaann  1155::4477--4499))  
  
QQuuoottiinngg  JJeessuuss  iinn  ppeerrssoonn,,  JJoohhnn  sseeccuurreess  aa  vveerryy  ssttrroonngg  tteessttiimmoonnyy  
ttoo  tthhee  bbaappttiissmmaall  ffoorrmmuullaa  aanndd  iittss  mmeettaapphhyyssiiccaall  mmeeaanniinngg..  WWaatteerr  
aanndd  SSppiirriitt  aarree  tthhee  wwoorrddss  tthhaatt  ccoonnccuurr  iinn  tthhee  tteexxtt  ooff  JJoohhaannnniinnee  
GGoossppeell,,  aass  aallssoo  qquuootteedd  bbeellooww..  TThhoouugghh  nnoott  lloonngg  aafftteerr  aappoossttoolliicc  
eerraa,,  tthhee  ddeesscceenntt  ooff  SSppiirriitt  aass  aann  iimmmmeeddiiaattee  ooff  bbaappttiissmm  bbeeggaann  ttoo  
bbee  uunnddeerrssttoooodd  aass  uunnnneecceessssaarryy  ddeessppiittee  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  PPaauull  aanndd  
AAppoossttlleess  hheelldd  bbootthh  ooff  tthheemm  iinnsseeppaarraabbllyy  uunniitteedd..5511  TThheerreeffoorree,,  
tthhee  ffaaiitthh  ooff  AAppoossttlleess  tthhaatt  wwaass  ssuummmmaarriizzeedd  iinn  tthhee  NNeeww  
TTeessttaammeenntt  wwoouulldd  hhaavvee  tthhee  oorriiggiinnaall,,  pprriimmoorrddiiaall  mmeeaanniinngg  ooff  
aannyy  ggiivveenn  oorrddiinnaannccee..  WWaatteerr  iiss  iinnddeeeedd  aann  eesssseennttiiaall  ccoonnssttiittuueenntt  
ffoorr  ppuurrggaattiioonn,,  wwhheerreeaass  tthhee  SSppiirriitt  wwiitthh  ccaappiittaall  ''SS''  mmuusstt  bbee  aa  
rreeffeerreennccee  ttoo  HHoollyy  SSppiirriitt,,  oorr  mmoorree  ffiigguurraattiivveellyy,,  tthhee  ssppiirriitt  ooff  
ffaaiitthh  iinn  CChhrriisstt..  TThhuuss,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  bbaappttiissmm  tthheeoollooggyy,,  wwaatteerr  
bbaappttiissmm  iiss  aa  mmeeaannss  ttoo  aattttaaiinn  tthhee  bbaappttiissmm  ooff  HHoollyy  SSppiirriitt..  
  

““JJeessuuss  aannsswweerreedd  aanndd  ssaaiidd  uunnttoo  hhiimm,,  VVeerriillyy,,  vveerriillyy,,  II  ssaayy  uunnttoo  
tthheeee,,  eexxcceepptt  aa  mmaann  bbee  bboorrnn  aaggaaiinn,,  hhee  ccaannnnoott  sseeee  tthhee  kkiinnggddoomm  
ooff  GGoodd..  NNiiccooddeemmuuss  ssaaiitthh  uunnttoo  hhiimm,,  hhooww  ccaann  aa  mmaann  bbee  bboorrnn  
wwhheenn  hhee  iiss  oolldd??  CCaann  hhee  eenntteerr  tthhee  sseeccoonndd  ttiimmee  iinnttoo  hhiiss  
mmootthheerr''ss  wwoommbb,,  aanndd  bbee  bboorrnn??  JJeessuuss  aannsswweerreedd,,  vveerriillyy,,  vveerriillyy,,  II  
ssaayy  uunnttoo  tthheeee,,  eexxcceepptt  aa  mmaann  bbee  bboorrnn  ooff  wwaatteerr  aanndd  ooff  tthhee  SSppiirriitt,,  
hhee  ccaannnnoott  eenntteerr  iinnttoo  tthhee  kkiinnggddoomm  ooff  GGoodd..””  
((JJoohhnn  33::33--55))  
  

NNiiccooddeemmuuss,,  aass  wwee  hhaavvee  sseeeenn,,  rreecceeiivveess  tthhee  ccoommmmaannddmmeenntt  ooff  
bbeeiinngg  ‘‘bboorrnn  ooff  wwaatteerr  aanndd  ooff  tthhee  SSppiirriitt’’  iinn  aannsswweerr  ttoo  hhiiss  
qquueessttiioonn..  TThhee  ccoonnccuurrrreennccee  ooff  wwaatteerr  aanndd  SSppiirriitt  iinn  JJoohhnn,,  
tthheerreeffoorree,,  eessttaabblliisshheess  tthhee  iinnttrriinnssiicc  iinnccoorrppoorraattiioonn  ooff  bbootthh  
bbaappttiissmm  aanndd  HHoollyy  SSppiirriitt  aanndd  tthhee  iinntteerr--iinnddiissppeennssaabbiilliittyy  ooff  

                                                           
5511  HHaarrnnaacckk,,  AAddoollff,,  HHiissttoorryy  ooff  DDooggmmaa,,  VVooll..  II,,  MMiicchhiiggaann::  CChhrriissttiiaann  CCllaassssiicc  
EEtthheerreeaall  LLiibbrraarryy,,  GGrraanndd  RRaappiiddss,,  pppp..  5566--5577,,  ffoooottnnootteess  
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pphhyyssiiccss  aanndd  mmeettaapphhyyssiiccss..  IInn  ootthheerr  wwoorrddss,,  wwaatteerr  bbaappttiissmm,,  iinn  
mmeettaapphhyyssiiccaall  ssppeeccttrruumm,,  iiss  tthhee  sseeaall  ooff  HHoollyy  SSppiirriitt——tthhee  wwoorrkk  
ooff  HHoollyy  SSppiirriitt  iinn  aannooiinnttiinngg  bbeelliieevveerrss  aanndd  iinnddwweelllliinngg  tthhee  
tteemmpplleess  ooff  tthheeiirr  bbeeiinngg..      
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44..11      

EEUUCCHHAARRIISSTT  OORR  LLOORRDD’’SS  SSUUPPPPEERR  

  
““WWhhoossoo  eeaatteetthh  mmyy  fflleesshh,,  aanndd  ddrriinnkkeetthh  mmyy  bblloooodd,,  hhaatthh  eetteerrnnaall  

lliiffee;;  aanndd  II  wwiillll  rraaiissee  hhiimm  uupp  aatt  tthhee  llaasstt  ddaayy..””  

((JJoohhnn  66::5544))  
  
EEuucchhaarriisstt  iiss  oonnee  ooff  tthhee  ttwwoo  ssaaccrraammeennttss  ooff  CChhrriissttiiaann  ffaaiitthh..  
AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  NNeeww  TTeessttaammeenntt,,  JJeessuuss  hhiimmsseellff  iinnssttiittuutteedd  tthhee  
oorrddiinnaannccee  ooff  EEuucchhaarriisstt  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  oorrddiinnaannccee  ooff  
BBaappttiissmm..  HHoowweevveerr,,  tthhee  pprreessttiiggee  ooff  BBaappttiissmm  aappppeeaarrss  oonnllyy  
ppaarrttiiaall  iinn  ffrroonntt  ooff  EEuucchhaarriisstt  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  iittss  lliittuurrggiiccaall  ssttaattuuss..  
EEuucchhaarriisstt  iiss  tthhee  cceennttrraall  lliittuurrggyy  ooff  CChhrriissttiiaanniittyy  iinnddeeeedd,,  aanndd  iitt  
hhaass  bbeeeenn  ffuullffiilllliinngg  tthhee  ssppiirriittuuaall  nneeeeddss  ooff  tthhee  CChhrriissttiiaannss  ffoorr  
aabboouutt  ttwwoo  tthhoouussaanndd  yyeeaarrss..  EEuucchhaarriisstt  hhaass  bbeeeenn  hhiissttoorriiccaallllyy  
kknnoowwnn  iinn  sseevveerraall  ddiiffffeerreenntt  wwaayyss  aanndd  tthhee  mmoosstt  rreeccuurrrreenntt  nnaammeess  
uusseedd  aarree  ““LLoorrdd’’ss  SSuuppppeerr,,  LLaasstt  SSuuppppeerr,,  HHoollyy  CCoommmmuunniioonn,,””  
aanndd  ““BBrreeaakkiinngg  ooff  tthhee  BBrreeaadd..””  MMoorreeoovveerr,,  tthhee  sseerrvviiccee  ooff  
EEuucchhaarriisstt  iiss  ccaalllleedd  wwiitthh  ddiiffffeerreenntt  nnaammeess  iinn  ddiiffffeerreenntt  cchhuurrcchheess..  
FFoorr  iinnssttaannccee,,  RRoommaann  CCaatthhoolliicc  CChhuurrcchh  ccaallllss  EEuucchhaarriisstt  tthhee  
““MMaassss””;;  EEaasstteerrnn  OOrrtthhooddooxx  CChhuurrcchh  nnaammeess  iitt  ““DDiivviinnee  LLiittuurrggyy””;;  
aanndd  PPrrootteessttaannttss  uussee  tthhee  ccoommmmoonnllyy  kknnoowwnn  nnaammeess,,  ssuucchh  aass  
““LLoorrdd’’ss  SSuuppppeerr,,  EEuucchhaarriisstt,,””  aanndd  ““HHoollyy  CCoommmmuunniioonn””..  TThhee  
mmaaiinn  EEuucchhaarriissttiicc  pprraayyeerr  dduurriinngg  tthhee  cchhuurrcchh  sseerrvviiccee  iiss  ccaalllleedd  
AAnnaapphhoorraa,,  wwhhiicchh  iiss  aa  GGrreeeekk  wwoorrdd  mmeeaanniinngg  ““ooffffeerriinngg””..    
  
VViinnee’’ss  EExxppoossiittoorryy  DDiiccttiioonnaarryy  ddeeffiinneess  tthhee  ssuubbjjeecctt  aass  aann  aacctt  ““ooff  
sshhaarriinngg  iinn  tthhee  rreeaalliizzaattiioonn  ooff  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  tthhee  bblloooodd  ((ii..ee..  tthhee  
ddeeaatthh))  ooff  CChhrriisstt  aanndd  tthhee  bbooddyy  ooff  CChhrriisstt..””5522  HHiissttoorriiccaallllyy,,  iitt  wwaass  
tthhee  PPaassssoovveerr  mmeeaall  wwhhiicchh  JJeessuuss  aattee  iinn  tthhee  ccoommppaannyy  ooff  hhiiss  
                                                           
5522  VViinnee,,  WW..EE..,,  UUnnggeerr,,  MMeerrrriillll  FF..,,  JJrr,,  WWiilllliiaamm  WWhhiittee,,  VViinnee''ss  CCoommpplleettee  EExxppoossiittoorryy  
DDiiccttiioonnaarryy  ooff  OOlldd  aanndd  NNeeww  TTeessttaammeenntt  WWoorrddss,,  TTeennnneesssseeee::  TThhoommaass  NNeellssoonn  
PPuubblliisshheerrss,,  NNaasshhvviillllee,,  11999966,,  pp..  111155  



An Introduction of Christianity to Muslims 

www.birf.weebly.com 84 

ddiisscciipplleess  iinn  JJeerruussaalleemm  aatt  JJoohhnn  MMaarrkk’’ss  rreessiiddeennccee..  GGlloorriioouuss  
QQuurrâânn,,  tthhee  SSccrriippttuurree  ooff  IIssllaamm,,  aallssoo  aacccceeppttss  tthhee  ooccccuurrrreennccee  ooff  
tthhiiss  eevveenntt  aanndd  nnaammeess  SSūūrrââhh  55  aafftteerr  iitt  aass  AAll--MMââ’’eeddaahh,,  ““tthhee  
SSuuppppeerr  TTaabbllee””..  HHoowweevveerr,,  QQuurrâânn’’ss  vviieeww  ooff  llooookkiinngg  aatt  
EEuucchhaarriisstt  iiss  ssoommeewwhhaatt  ddiiffffeerreenntt,,  ffoorr  iitt  ttrreeaattss  tthhee  eevveenntt  aass  aa  
ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ooff  ddiisscciipplleess’’  ffaaiitthh,,  wwhhoo  aaccqquuiirreedd  ppeerrffeecctt  
cceerrttiittuuddee  iinn  ffaaiitthh  aafftteerr  hhaavviinngg  tteesstteedd  JJeessuuss..5533  QQuurrâânn  ddooeess  nnoott  
mmaakkee  aa  mmeennttiioonn  ooff  JJuuddaass  IIssccaarriioott  aanndd  hhiiss  ssuubbsseeqquueenntt  bbeettrraayyaall  
aanndd  ttaakkeess  tthhee  eevveenntt  aass  ooff  uullttiimmaattee  ssiiggnniiffiiccaannccee..  CChhrriissttiiaanniittyy,,  
oonn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  bbeelliieevveess  tthhaatt  JJeessuuss  bbeeiinngg  aawwaarree  ooff  hhiiss  
iimmmmiinneenntt  ccrruucciiffiixxiioonn  oorrggaanniizzeedd  hhiiss  ddiisscciipplleess  ffoorr  tthhee  ffiinnaall  ttiimmee  
aanndd  ggaavvee  tthheemm  bbrreeaadd  aanndd  ccuupp  aass  ssyymmbboolliiccaall  ttoo  hhiiss  bbooddyy  aanndd  
bblloooodd——tthhee  ggiifftt  ooff  tthhee  nneeww  ccoovveennaanntt..5544  JJeessuuss  CChhrriisstt,,  aaccccoorrddiinngg  
ttoo  PPaauulliinnee  ddooccttrriinnee,,  iiddeennttiiffiieedd  hhiimmsseellff  wwiitthh  tthhee  OOlldd  TTeessttaammeenntt  
PPaasscchhaall  llaammbb..5555  HHee  pprreesseenntteedd  hhiimmsseellff  aass  tthhee  ggrreeaatteesstt  ssaaccrriiffiiccee  
ooff  tthhee  PPaassssoovveerr  ooff  hhuummaann  ssaallvvaattiioonn  aanndd  sseeaalleedd  tthhee  bboonndd  ooff  
NNeeww  TTeessttaammeenntt  wwiitthh  hhiiss  bblloooodd..  TThhiiss  iiss  wwhhaatt  CChhrriissttiiaannss  
ccoommmmeemmoorraattee  wwhheenn  tthheeyy  cceelleebbrraattee  EEuucchhaarriisstt..    
  
TThhee  NNeeww  TTeessttaammeenntt  sshhoowwss  tthhaatt  JJeessuuss  hhiimmsseellff  oorrddaaiinneedd  tthhee  
EEuucchhaarriisstt  ssaaccrraammeenntt  aanndd  ccoommmmaannddeedd  hhiiss  ddiisscciipplleess  ttoo  ppaarrttaakkee  
ooff  iitt..  GGoossppeellss  iilllluussttrraattee  tthhee  eeppiissooddee  ooff  PPaasscchhaall  ssuuppppeerr,,  ggiivvee  
ddeettaaiillss  oonn  hhooww  tthhee  ssiittuuaattiioonn  ddeevveellooppeedd  iinn  tthhee  uuppppeerr  rroooomm  ooff  
MMaarrkk’’ss  hhoouussee,,  aanndd  uunnddeerrlliinnee  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  tthhee  pphhrraasseess  tthhaatt  
ccoommmmaanndd  ttoo  eeaatt  tthhee  bbrreeaadd  aanndd  ddrriinnkk  ooff  tthhee  ccuupp  iinn  tthhee  mmeemmoorryy  
ooff  tthhee  oonnee  wwhhoo  ggaavvee  tthheessee  ccoommmmaannddss..  
  

““AAnndd  aass  tthheeyy  wweerree  eeaattiinngg,,  JJeessuuss  ttooookk  bbrreeaadd,,  aanndd  bblleesssseedd  iitt,,  
aanndd  bbrraakkee  iitt,,  aanndd  ggaavvee  iitt  ttoo  tthhee  ddiisscciipplleess,,  aanndd  ssaaiidd,,  TTaakkee,,  eeaatt;;  
tthhiiss  iiss  mmyy  bbooddyy..  AAnndd  hhee  ttooookk  tthhee  ccuupp,,  aanndd  ggaavvee  tthhaannkkss,,  aanndd  
ggaavvee  iitt  ttoo  tthheemm,,  ssaayyiinngg,,  DDrriinnkk  yyee  aallll  ooff  iitt;;  ffoorr  tthhiiss  iiss  mmyy  bblloooodd  

                                                           
5533  SSūūrrââhh  MMââ’’eeddaahh  55::111111--111155  
5544  LLuukkee  2222::1199--2200  
5555  11CCoorriinntthhiiaannss  55::77  
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ooff  tthhee  nneeww  tteessttaammeenntt,,  wwhhiicchh  iiss  sshheedd  ffoorr  mmaannyy  ffoorr  tthhee  
rreemmiissssiioonn  ooff  ssiinnss..””  
((MMaatttthheeww  2266::2266--2288))  
  
LLuukkee  2222::1177--2200  aanndd  MMaarrkk  1144::1122--2266  aallssoo  llaayy  eemmpphhaassiiss  oonn  tthhee  
ccoommmmeemmoorraattiioonn  ooff  JJeessuuss’’  ssaaccrriiffiiccee  bbyy  ccoonnsseeccrraattiinngg  bbrreeaadd  aanndd  
wwiinnee..  TThhiiss  ccoonnsseeccrraattiioonn  ooff  bbrreeaadd  aanndd  wwiinnee  iiss  nnoott  oonnllyy  aa  
ccoommmmuunniioonn  wwiitthh  tthhee  lloovvee,,  ggrraaccee,,  aanndd  ssaaccrriiffiiccee  ooff  CChhrriisstt,,  bbuutt  
aallssoo  aa  tthhaannkkssggiivviinngg  ffoorr  tthhee  ggiifftt  ooff  ssaallvvaattiioonn  iinn  tthhee  bblloooodd  ooff  
JJeessuuss  CChhrriisstt..  RRoommaann  CCaatthhoolliicc  aanndd  OOrrtthhooddooxx  CChhuurrcchheess  bbeelliieevvee  
iinn  aa  lliitteerraall  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  ccrruucciiffiixxiioonn  ooff  CChhrriisstt  tthhrroouugghh  
EEuucchhaarriisstt..  TThheeyy  bbeelliieevvee  iinn  tthhee  lliitteerraall  pprreesseennccee  ooff  JJeessuuss  iinn  tthhee  
cceerreemmoonnyy,,  wwhhiillee  tthhee  bbrreeaadd  aanndd  tthhee  wwiinnee  bbeeiinngg  tthhee  bbooddyy  aanndd  
tthhee  bblloooodd  ooff  JJeessuuss  CChhrriisstt..  TThheerreeffoorree,,  ffoorr  tthhee  RRoommaann  CCaatthhoolliicc  
aanndd  OOrrtthhooddooxx  CChhrriissttiiaannss,,  EEuucchhaarriisstt  iiss  aa  ssaaccrraammeenntt..  
PPrrootteessttaannttss,,  hhoowweevveerr,,  ddoo  nnoott  vviieeww  EEuucchhaarriisstt  iinn  tthhiiss  ppaarrttiiccuullaarr  
aannggllee  bbeeccaauussee  EEuucchhaarriisstt  iiss  ffoorr  tthheemm  aa  ppiiccttuurree  oorr  eemmbblleemm  ooff  
CChhrriisstt’’ss  ccrruucciiffiixxiioonn..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  PPrrootteessttaannttss,,  EEuucchhaarriisstt  iiss  
aann  iinnssttiittuuttiioonn,,5566  aanndd  tthhaatt  iiss  wwhhyy  tthhee  PPrrootteessttaanntt  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  
EEuucchhaarriisstt  iiss  ssyymmbboolliicc,,  iimmppllyyiinngg  aa  bbeelliieevveerr’’ss  ssyymmbboolliicc  uunniioonn  
wwiitthh  CChhrriisstt..  MMoorreeoovveerr,,  OOrrtthhooddooxx  aanndd  CCaatthhoolliicc  CChhrriissttiiaannss  aarree  
mmoorree  rreegguullaarr  iinn  tthhee  cceelleebbrraattiioonn  ooff  EEuucchhaarriisstt  tthhaann  tthhee  
PPrrootteessttaanntt  CChhrriissttiiaannss..    
  
PPaauulliinnee  tthheeoollooggyy  ppllaacceess  aa  hhuuggee  eemmpphhaassiiss  oonn  EEuucchhaarriisstt  
ddooccttrriinnee..  OOrriiggiinnaallllyy,,  iitt  iiss  PPaauull  wwhhoo  ddeerriivveess  tthhee  mmeeaanniinngg  
ggeenneerraallllyy  aassccrriibbeedd  ttoo  tthhee  EEuucchhaarriisstt  ssaaccrraammeenntt  iinn  CChhrriissttiiaann  
ffaaiitthh..  HHee  iiddeennttiiffiieess  tthhee  eevveenntt  aass  tthhee  aaccttuuaattiioonn  ooff  tthhee  nneeww  
ccoovveennaanntt..  TThheerree  iiss  nnoo  ddoouubbtt  tthhaatt  tthhee  PPaasscchhaall  ssuuppppeerr  ooff  JJeessuuss  
CChhrriisstt  iiss,,  iinn  tthhee  ddooccttrriinnee  ooff  PPaauull,,  tthhee  ffoorreesshhaaddoowwiinngg  ooff  
CChhrriisstt’’ss  iimmppeennddiinngg  ccrruucciiffiixxiioonn——iinn  aa  sseennssee  aa  ‘‘pprroottoottyyppee  
ccrruucciiffiixxiioonn’’..  TThhiiss  ffoorreesshhaaddoowwss  tthhee  aaccttuuaall  eevveenntt  ooff  tthhee  
                                                           
5566  SSoommee  PPrrootteessttaanntt  CChhuurrcchheess,,  ssuucchh  aass  LLuutthheerraann  aanndd  AAnngglliiccaann,,  aallssoo  aacccceepptt  
EEuucchhaarriisstt  aass  aa  ssaaccrraammeenntt..  BBuutt  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  PPrrootteessttaanntt  cchhuurrcchheess,,  wwhheerreeooff  
tthhee  BBaappttiissttss  aarree  oonn  ttoopp,,  rreeggaarrddss  EEuucchhaarriisstt  aass  aann  iinnssttiittuuttiioonn..    
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ccrruucciiffiixxiioonn..  EElleevveenntthh  cchhaapptteerr  ooff  tthhee  ffiirrsstt  CCoorriinntthhiiaannss  
aaddddrreesssseess  tthhee  ssaaccrraammeenntt  ooff  EEuucchhaarriisstt  aanndd  sshheeddss  lliigghhtt  oonn  iittss  
mmeeaanniinngg  aanndd  tthhee  wwaayy  ooff  cceelleebbrraattiinngg  iitt..    
  
““FFoorr  II  hhaavvee  rreecceeiivveedd  ooff  tthhee  LLoorrdd  tthhaatt  wwhhiicchh  aallssoo  II  ddeelliivveerreedd  
uunnttoo  yyoouu,,  tthhaatt  tthhee  LLoorrdd  JJeessuuss  tthhee  ssaammee  nniigghhtt  iinn  wwhhiicchh  hhee  wwaass  
bbeettrraayyeedd  ttooookk  bbrreeaadd::  AAnndd  wwhheenn  hhee  hhaadd  ggiivveenn  tthhaannkkss,,  hhee  bbrraakkee  
iitt,,  aanndd  ssaaiidd,,  TTaakkee,,  eeaatt::  tthhiiss  iiss  mmyy  bbooddyy,,  wwhhiicchh  iiss  bbrrookkeenn  ffoorr  
yyoouu::  tthhiiss  ddoo  iinn  rreemmeemmbbrraannccee  ooff  mmee..  AAfftteerr  tthhee  ssaammee  mmaannnneerr  
aallssoo  hhee  ttooookk  tthhee  ccuupp,,  wwhheenn  hhee  hhaadd  ssuuppppeedd,,  ssaayyiinngg,,  tthhiiss  ccuupp  iiss  
tthhee  nneeww  tteessttaammeenntt  iinn  mmyy  bblloooodd::  tthhiiss  ddoo  yyee,,  aass  oofftt  aass  yyee  ddrriinnkk  
iitt,,  iinn  rreemmeemmbbrraannccee  ooff  mmee..  FFoorr  aass  oofftteenn  aass  yyee  eeaatt  tthhiiss  bbrreeaadd,,  
aanndd  ddrriinnkk  tthhiiss  ccuupp,,  yyee  ddoo  sshheeww  tthhee  LLoorrdd''ss  ddeeaatthh  ttiillll  hhee  ccoommee..””  
((11CCoorriinntthhiiaannss  1111::2233--2266))  
  
TThhee  pphhrraassee  ooff  cceennttrraall  iimmppoorrttaannccee  iinn  tthhee  aabboovvee  qquuootteedd  vveerrsseess  
ooff  tthhee  ffiirrsstt  CCoorriinntthhiiaannss  iiss  ““iinn  rreemmeemmbbrraannccee  ooff  mmee””,,  wwhhiicchh  
aallssoo  ooccccuurrss  aa  sseeccoonndd  ttiimmee  iinn  LLuukkee  2222::1199..  TThhoouugghh  tthhee  pprroobblleemm  
ooff  hhiissttoorriiccaall  rreelliiaabbiilliittyy,,  aass  sshhoowwnn  bbyy  tthhee  tteexxttuuaall  ccrriittiicciissmm,,  
cceenntteerrss  tthhee  aaccccoouunntt,,  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  tthhee  pphhrraassee  iinn  qquueessttiioonn,,  yyeett  
tthhee  CChhuurrcchh  ttaakkeess  iitt  ffoorr  tthhee  bbaassiiss  ooff  EEuucchhaarriisstt  ddooccttrriinnee..  TThheerree  
iiss  nnoo  ddoouubbtt  tthhaatt  tthhee  eeaarrllyy  CChhrriissttiiaannss  cceelleebbrraatteedd  EEuucchhaarriisstt  aanndd  
nnoonnee  ooff  tthhee  eeaarrllyy  cchhuurrcchheess  ddiissaaggrreeeedd  oonn  tthhiiss  ssuubbjjeecctt..  
HHoowweevveerr,,  tthheerree  wwaass  aa  rreeaassoonnaabbllyy  ssttrroonngg  ddiivveerrssiittyy  iinn  tthhee  
pprraaccttiiccee  aanndd  tthhee  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  EEuucchhaarriisstt  cceerreemmoonnyy  
dduurriinngg  tthhee  ffiirrsstt  hhuunnddrreedd  yyeeaarrss  ooff  CChhrriissttiiaanniittyy..  DDiiddaacchhee  ppooiinnttss  
ttoo  tthhee  EEuucchhaarriisstt  ttwwiiccee,,  bbuutt  iitt  ttaakkeess  aa  ddiiffffeerreenntt  ssttaannccee  ffrroomm  tthhee  
NNeeww  TTeessttaammeenntt  oonn  tthhee  iimmpplliiccaattiioonn  ooff  EEuucchhaarriisstt..  TThhee  
EEuucchhaarriisstt  pprraaccttiiccee  ooff  tthhee  CCoorriinntthhiiaann  CChhrriissttiiaannss  ccaauusseedd  
ddiivviissiioonnss  iinn  eeaarrllyy  CChhrriissttiiaanniittyy  rraatthheerr  tthhaann  uunniittiinngg  tthhee  
bbeelliieevveerrss,,  ffoorr  EEuucchhaarriisstt  ffoorr  tthheemm  wwaass  aa  ffeeaasstt..5577  EEuucchhaarriisstt  wwaass  
aallssoo  cceelleebbrraatteedd  aass  aa  lloovvee  ffeeaasstt  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  tthheenn  CChhrriissttiiaann  
wwoorrlldd..  PPeeooppllee  wwoouulldd  ccoommee  oouutt  aass  aa  cchhuurrcchh--aasssseemmbbllyy  oonn  
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SSuunnddaayy  aanndd  eeaatt  ttooggeetthheerr..  TThhiiss  oonn  ssoommee  ooccccaassiioonnss  ccaauusseedd  
tthheemm  tthhee  pprroobblleemmss  ooff  iimmmmoorraalliittyy  aanndd  sseennssuuaall  oouuttbbuurrsstt  
mmaakkiinngg  tthhee  hhoollyy  ffeeaasstt  iinnttoo  ccaarroouussaall..5588  SSiimmiillaarrllyy,,  tthheerree  wweerree  
sseevveerraall  ootthheerr  pprroobblleemmss  ooff  iiddeennttiiccaall  nnaattuurree  iinn  tthhee  
uunnddeerrssttaannddiinngg  aanndd  tthhee  pprraaccttiiccee  ooff  EEuucchhaarriisstt  dduurriinngg  tthhaatt  
ppeerriioodd..  NNoonneetthheelleessss,,  tthhee  cceennttrraall  iiddeeaa  ooff  EEuucchhaarriisstt,,  oonn  aa  mmaassss  
CChhrriissttiiaann  lleevveell,,  ccoonnttiinnuueedd  ttoo  bbee  tthhee  bbeelliieeff  ooff  ‘‘ssaaccrriiffiiccee  aanndd  
pprreesseennccee’’..    
  
SSoommee  bbiibblliiccaall  ccrriittiiccss  aasssseerrtt  tthhaatt  tthhee  NNeeww  TTeessttaammeenntt  ddooeess  nnoott  
tteenndd  ttoo  ddeessccrriibbee  tthhee  pprreesseennccee  ooff  JJeessuuss  iinn  tthhee  EEuucchhaarriisstt  
ssaaccrraammeenntt..  NNeevveerrtthheelleessss,,  tthhee  eeaarrllyy  CChhuurrcchh  FFaatthheerrss  rreeaassoonneedd  
oouutt  tthhee  ssttaatteemmeennttss  nnaammeellyy  ““tthhiiss  iiss  mmyy  bbooddyy””  aanndd  ““tthhiiss  ccuupp  iiss  
tthhee  nneeww  tteessttaammeenntt  iinn  mmyy  bblloooodd””  aarree  aann  eennoouugghh  eevviiddeennccee  ffoorr  
tthhee  eennaaccttmmeenntt  ooff  EEuucchhaarriisstt  ddooccttrriinnee..  IInn  ffaacctt,,  tthheeyy  bbeelliieevveedd  iinn  
aa  mmiirraaccuulloouuss  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ooff  bbrreeaadd  aanndd  wwiinnee  iinnttoo  tthhee  bbooddyy  
aanndd  bblloooodd  ooff  JJeessuuss..  LLaatteerr  oonn,,  ssoommeettiimmeess  tthhee  iiddeeaa  tthhaatt  tthhee  
cceelleebbrraattiioonn  ooff  tthhee  EEuucchhaarriisstt  wwaass  aa  nneeww  ssaaccrriiffiiccee  eevveerryy  ttiimmee  
iinnsstteeaadd  ooff  ppaarrttaakkiinngg  ooff  tthhee  ssaaccrriiffiiccee  ooff  CChhrriisstt  wwaass  aallssoo  
aasssseerrtteedd..  DDuurriinngg  tthhee  mmiiddddllee  aaggeess,,  tthhee  ““TTrraannssuubbssttaannttiiaattiioonn””  
ppeerrssppeeccttiivvee  ooff  EEuucchhaarriisstt  wwaass  ddeevveellooppeedd  uunnddeerr  SScchhoollaassttiicc  
pphhiilloossoopphheerrss..  IItt  hhaadd  aa  ttoottaallllyy  mmaatteerriiaalliissttiicc  vviieeww  tthhaatt  tthhee  
ssuubbssttaannccee  ooff  tthhee  bbrreeaadd  iiss  ttrraannssffoorrmmeedd  iinnttoo  tthhee  bbooddyy  ooff  CChhrriisstt  
bbyy  tthhee  wwiillll  aanndd  ppoowweerr  ooff  GGoodd..  TThhoommaass  AAqquuiinnaass  iiss  tthhee  mmoosstt  
ssiiggnniiffiiccaanntt  ffiigguurree  aammoonngg  ssuucchh  pphhiilloossoopphheerrss  wwhhoo  ddeevveellooppeedd  
aanndd  aaddhheerreedd  ttoo  tthhiiss  ddooccttrriinnee..  RRoommaann  CCaatthhoolliicc  CChhuurrcchh  ssttiillll  
hhoollddss  tthhiiss  ddooccttrriinnee  tthhaatt  aann  eesssseennttiiaall  cchhaannggee  ddooeess  ooccccuurr  iinn  tthhee  
bbrreeaadd  aanndd  wwiinnee..  MMaarrttiinn  LLuutthheerr  aallssoo  ttaauugghhtt  CChhrriisstt’’ss  pprreesseennccee  
‘‘iinn,,  wwiitthh,,  aanndd  uunnddeerr’’  tthhee  eelleemmeennttss  ooff  tthhee  bbrreeaadd..  HHiiss  ddooccttrriinnee  
wwaass  ccaalllleedd  ““CCoonnssuubbssttaannttiiaattiioonn””..  HHoowweevveerr,,  tthhiiss  PPrrootteessttaanntt  
ddooccttrriinnee  wwaass  cchheecckkeedd  bbyy  tthhee  ppoossiittiioonn  ooff  SSwwiissss  PPrrootteessttaanntt  
sscchhoollaarr  JJoohhnn  CCaallvviinn  uunnddeerr  tthhee  ttiittllee  ooff  ““DDyynnaammiicc  PPrreesseennccee””..  
HHee  pprreeaacchheedd  tthhaatt  JJeessuuss  iiss  bbootthh  ssyymmbboolliiccaallllyy  aanndd  ssppiirriittuuaallllyy  
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pprreesseenntt  aatt  tthhee  EEuucchhaarriisstt  aass  tthhee  bbeelliieevveerrss  ppaarrttaakkee  ooff  iitt..  SSwwiissss  
rreeffoorrmmeerr  ZZwwiinnggllii  bbeelliieevveedd  tthhaatt  tthhee  bbrreeaadd  aanndd  wwiinnee  oonnllyy  
rreemmiinndd  ooff  JJeessuuss  aanndd  JJeessuuss  ccaann  bbee  pprreesseenntt  wwiitthh  tthhee  bbeelliieevveerrss  
oonnllyy  bbyy  tthhee  ppoowweerr  ooff  HHoollyy  SSppiirriitt,,  wwhheerreeaass  nnoo  pphhyyssiiccaall  oorr  
mmeettaapphhyyssiiccaall  cchhaannggee  ooccccuurrss  aatt  tthhee  EEuucchhaarriisstt..5599  
  
IInn  bbrriieeff,,  wwee  ccaann  aasssseerrtt  wwiitthh  ggrreeaatt  cceerrttaaiinnttyy  tthhaatt  tthhee  ddooccttrriinnee  ooff  
EEuucchhaarriisstt  iiss  eeqquuaallllyy  ddeebbaattaabbllee  ffrroomm  iittss  oorriiggiinn  aanndd  
ddeevveellooppmmeenntt  aass  ssoommee  ootthheerr  ddooccttrriinnaall  iissssuueess  ooff  CChhrriissttiiaanniittyy..  
HHoowweevveerr,,  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  EEuucchhaarriisstt  iinnddeeppeennddeennttllyy  
ssuurrppaasssseess  tthhee  aarreennaa  ooff  ddiissppuutteess..  IInn  tthhee  ooppiinniioonn  ooff  tthhee  pprreesseenntt  
aauutthhoorr,,  tthhee  oonnllyy  ddooccttrriinnaall  ppiillllaarr  ooff  CChhrriissttiiaanniittyy  tthhaatt  ddeesseerrvveess  
ttoo  bbee  ccaalllleedd  ““wwoorrsshhiipp””  iinn  aann  IIssllaammiicc  sseennssee  iiss  EEuucchhaarriisstt..  IInn  
CChhrriissttiiaann  sseennssee,,  EEuucchhaarriisstt  iiss  tthhee  cceennttrraall  ““LLiittuurrggyy””..  WWee  ccaann  aass  
ssuucchh  ddrraaww  aa  ccoommppaarriissoonn  bbeettwweeeenn  IIssllaamm’’ss  FFrriiddaayy  PPrraayyeerr  aanndd  
tthhee  lliittuurrggyy  ooff  EEuucchhaarriisstt..  NNeevveerrtthheelleessss,,  EEuucchhaarriisstt  ddooeess  nnoott  
hhaavvee  aa  ffiixxeedd  sscchheedduullee,,  aanndd  iitt  ccaann  bbee  cceelleebbrraatteedd  mmoorree  oorr  lleessss  
oofftteenn..  BBuutt  tthhee  ssiilleennccee  aanndd  ffooccuuss  ooff  tthhoouugghhttss  oonn  tthhee  mmeeaanniinngg  
dduurriinngg  tthhee  cceerreemmoonnyy  mmaakkee  iitt  rreeaallllyy  wwoorrtthh  tthhee  FFrriiddaayy  PPrraayyeerr——
oorr  eevveenn  mmaakkee  iitt  ssuurrppaassss  tthhaatt..  

  
44..22    

OORRIIGGIINNAALL  SSIINN  AANNDD  AATTOONNEEMMEENNTT  
  

TThhee  ccoonncceeppttiioonn  ooff  OOrriiggiinnaall  SSiinn  iiss  cclloosseellyy,,  tthhoouugghh  nnoott  
oorriiggiinnaallllyy,,  kknniitttteedd  wwiitthh  tthhee  OOlldd  TTeessttaammeenntt  tthheeoollooggyy,,  wwhhiicchh  
aauutthhoorrss  tthhee  qquuaassii--mmyytthhiiccaall  ttaallee  ooff  AAddaamm’’ss  ssiinn  aanndd  ffaallll..  
DDeessppiittee  tthhee  HHeebbrreeww  bbaassiiss  ooff  tthhee  ssttoorryy  ooff  mmaann’’ss  ssiinn  aanndd  ffaallll,,  
JJeewwss  hhaadd  nneevveerr  eenntteerrttaaiinneedd  aannyy  iiddeeoollooggyy,,  ssuucchh  aass  oorriiggiinnaall  oorr  
iinnhheerreenntt  ssiinn,,  bbeeffoorree  oorr  ssiinnccee  tthhee  ttiimmee  ooff  JJeessuuss’’  aaddvveenntt..  IInn  ffaacctt,,  
nnaasscceenntt  CChhrriissttiiaanniittyy  hhaadd  nnoo  ssuucchh  ccoommpplliiccaatteedd  nnoottiioonnss  iinn  iittss  
ssiimmppllee  mmeessssaaggee,,  nnoorr  ddiidd  JJeessuuss  pprrooppaaggaattee  ssuucchh  aann  iinnttrriiccaattee  
                                                           
5599  MMiiccrroossoofftt  EEnnccaarrttaa  RReeffeerreennccee  LLiibbrraarryy,,  22000055,,  AArrttiiccllee::  ““EEuucchhaarriisstt””,,  IIIIII..  
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pprreecceepptt  ooff  mmaann’’ss  iinnhheerreenntt  ssiinn..  TThhee  ffaacctt  ooff  ssuucchh  aann  aasssseerrttiioonn  
ccaann  bbee  ccoonnffiirrmmeedd  ffrroomm  tthhee  tthheeoollooggiiccaall  ssyysstteemm  ooff  GGrreeeekk  
OOrrtthhooddooxx  CChhuurrcchh,,  wwhhiicchh  bbeeiinngg  tthhee  mmoosstt  pprriimmaarryy  ssoouurrccee  ooff  
eeaarrllyy  GGrreeccoo--RRoommaann  CChhrriissttiiaanniittyy  ddooeess  nnoott  llooookk  aatt  AAddaamm''ss  ffaallll  
aass  ddaammnnaattiioonn  ooff  mmaannkkiinndd..6600  AA  ssuubbssttaannttiiaall  ssuurrvveeyy  ooff  eeaarrllyy  
CChhrriissttiiaann  lliitteerraattuurree  wwiillll  iimmmmeeddiiaatteellyy  rreevveeaall  tthhaatt  tthhee  wwrriittiinnggss  
ooff  eeaarrllyy  CChhrriissttiiaann  ffaatthheerrss  llaacckk  aannyy  ddooccttrriinnaall  iissssuuee  oorr  bbeelliieeff  iinn  
aa  nnoottiioonn  ssuucchh  aass  oorriiggiinnaall  ssiinn..  EEcccclleessiiaassttiiccaall  hhiissttoorryy  ooff  
CChhrriissttiiaanniittyy  ccoonnffiirrmmss  tthhaatt  iitt  wwaass  nnoott  uunnttiill  aa  ffiifftthh  cceennttuurryy  
ffaatthheerr,,  SSaaiinntt  AAuugguussttiinnee,,  tthhaatt  aannyyoonnee  hhaadd  yyiieellddeedd  tthhee  mmeeaanniinngg  
ooff  ssiinn  aass  iinnhheerreenntt  ppaarrtt  ooff  hhuummaann  nnaattuurree,,  aalltthhoouugghh  oonnllyy  oobbssccuurree  
rreeffeerreenncceess  ooff  aa  ssiimmiillaarr  bbeelliieeff  ccoouulldd  bbee  ttrraacceedd  pprriioorr  ttoo  hhiimm..  
AAnndd  wwoommaann  wwaass  hheelldd  iinn  AAuugguussttiinniiaann  aanndd  hhiiss  pprrooccuurraattoorr  
ssyysstteemmss  aass  tthhee  pprriimmaarryy  iinnssttrruummeenntt  ooff  ppaassssiinngg  oonn  tthhee  
ccoonnttaaggiioonn  ooff  oorriiggiinnaall  ssiinn  ttoo  nneexxtt  ggeenneerraattiioonn..6611  AAuugguussttiinnee  
ddeevvootteedd  aa  wwhhoollee  bbooookk  ttoo  tthhee  ssuubbjjeecctt  ooff  iinnhheerreenntt  oorr  oorriiggiinnaall  ssiinn  
bbeeaarriinngg  tthhee  nnaammee  aafftteerr  iittss  nnoommeennccllaattuurree  aass  ““OOrriiggiinnaall  SSiinn””..6622    
  
OOrriiggiinnaall  ssiinn,,  hheerrmmeenneeuuttiiccaallllyy  ssppeeaakkiinngg,,  iiss  tthhee  eexxaacctt  ooppppoossiittee  
ooff  tthhee  ddooccttrriinnaall  ppiillllaarr  ooff  BBaappttiissmm  aass  aa  rreevveerrssaall  ffoorrccee——oorriiggiinnaall  
ssiinn  bbeeiinngg  tthhee  ddaammnnaattiioonn  aanndd  bbaappttiissmm  rreemmiissssiioonn..  IIff  oorriiggiinnaall  ssiinn  
iiss  tthhee  iinnhheerreenntt  ppoolllluuttiioonn  aanndd  ddeeggeenneerraattiioonn  ooff  mmaann,,  bbaappttiissmm  iiss  
tthhee  rreemmiissssiioonn  ooff  ssiinn  aanndd  rreeggeenneerraattiioonn  ooff  tthhee  ssppiirriitt..  TThhee  
eesssseennccee  ooff  tthhiiss  bbeelliieeff  iiss  tthhaatt  mmaann  iiss  ddeessttiinneedd  wwiitthh  tthhee  eeaarrlliieesstt  
ccoouuppllee’’ss  ssiinn,,  wwhhiicchh  hhee  ccaannnnoott  ggeett  rriidd  ooff  uunnttiill  hhee  bbeelliieevveess  iinn  
JJeessuuss  CChhrriisstt  aass  ““ppeerrssoonnaall  SSaavviioorr””..  TThhee  mmaaggnniittuuddee  ooff  ssiinn  
wwoouulldd  ggrraadduuaallllyy  sshhaarrppeenn  aass  tthhee  ttiimmee  wwoouulldd  ppaassss  bbootthh  iinn  
ssuubbjjeeccttiivvee  aanndd  oobbjjeeccttiivvee  oorrddeerrss  uunnttiill  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ssoouull  ddiieess  aa  
ssppiirriittuuaall  ddeeaatthh..  TThhee  ssaammee  wwaass  ttrruuee  ttoo  tthhee  ggeenneerraattiioonnss  ppaasssseedd  
                                                           
6600  AArrmmssttrroonngg,,  KKaarreenn,,  AA  HHiissttoorryy  ooff  GGoodd,,  NNeeww  YYoorrkk::  BBaallllaannttiinnee  BBooookkss,,  11999944,,  
pppp..112233--112244  
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bbeettwweeeenn  AAddaamm  aanndd  JJeessuuss,,  ffoorr  tthhee  aaggggrreeggaattee  ooff  ssiinn  hhaadd  
bbeeccoommee  ssoo  llaarrggee  tthhaatt  iitt  ccoouulldd  nnoott  hhaavvee  bbeeeenn  rreemmiitttteedd  wwiitthhoouutt  
aa  lliitteerraall  ssaaccrriiffiiccee  ooff  GGoodd’’ss  oonnllyy  bbeeggootttteenn  SSoonn,,  wwhhiicchh  wwoouulldd  
eennttaaiill  aanndd  eennssuurree  GGoodd’’ss  GGrraaccee  aanndd  LLoovvee  ttoo  tthhee  wwoorrlldd  ((JJoohhnn  
33::1166))..  HHeennccee,,  rreeggaarrddiinngg  tthhee  bbeelliieeff  iinn  JJeessuuss’’  hheeaalliinngg  ppoowweerr,,  
tthhee  mmoorree  tthhee  ddeellaayy,,  tthhee  wwoorrssee  tthhee  oouuttccoommee..  BBeelliieevviinngg  iinn  JJeessuuss  
iiss  nnoott  aa  vveerrbbaall  pprroocceessss,,  bbuutt  oonnee  hhaass  ttoo  uunnddeerrggoo  tthhee  
ssaaccrraammeennttaall  cceerreemmoonnyy  ooff  bbaappttiissmm  ttoo  ggeett  aa  nneeww  bbiirrtthh  iinn  
CChhrriissttiiaann  lliiffee,,  aanndd  oonnllyy  tthheenn  ccaann  oonnee  bbee  aabbllee  ttoo  ggeett  rriidd  ooff  tthhee  
ccoonnttaaggiioonn  ooff  oorriiggiinnaall  ssiinn..  
““OOff  eevveerryy  ttrreeee  ooff  tthhee  ggaarrddeenn  tthhoouu  mmaayyeesstt  ffrreeeellyy  eeaatt::  bbuutt  ooff  tthhee  
ttrreeee  ooff  tthhee  kknnoowwlleeddggee  ooff  ggoooodd  aanndd  eevviill,,  tthhoouu  sshhaalltt  nnoott  eeaatt  ooff  
iitt..””  
((GGeenneessiiss  22::1166--1177))    
  
TTooddaayy,,  CChhrriissttiiaannss  ssttaauunncchhllyy  aaddhheerree  ttoo  tthhee  bbeelliieeff  tthhaatt  mmaann  iiss  
bboorrnn  wwiitthh  aann  iinnhheerreennttllyy  ssiinnffuull  nnaattuurree  aanndd  iitt  iiss  dduuee  ttoo  tthhee  ““ssiinn  
ooff  ddiissoobbeeddiieennccee””  ccoommmmiitttteedd  bbyy  AAddaamm  aanndd  EEvvee  iinn  tthhee  GGaarrddeenn  
ooff  EEddeenn  oonn  tthhee  aarroouussaall  ooff  SSaattaann,,  wwhheennccee  tthheeyy  ddeelliibbeerraatteellyy,,  
tthhoouugghh  aammbbiivvaalleennttllyy,,  aattee  tthhee  ffoorrbbiiddddeenn  ffrruuiitt  ffrroomm  tthhee  TTrreeee  ooff  
KKnnoowwlleeddggee  tthhaatt  tthheeiirr  ddaammnnaattiioonn  bbeeccaammee  aa  vviittaall  rreeaalliittyy..  JJuuddeeoo--
CChhrriissttiiaann  ssccrriippttuurraall  ttrraaddiittiioonnss  ssppeeaakk  uupp  tthhaatt  mmaann  wwaass  tthheerreebbyy  
ffaalllleenn  ffrroomm  aa  hheeaavveennllyy  ttoo  aann  eeaarrtthhllyy  ccrreeaattuurree..  HHiiss  nnaattuurree,,  
tthheerreeffoorree,,  bbeeccaammee  ssiinnffuullllyy  mmoorrttaall  aanndd  ddaammnneedd..6633  AAnndd  ssiinnccee  
JJeewwss  ddoo  nnoott  bbeelliieevvee  iinn  tthhee  MMeessssiiaahhsshhiipp  ooff  JJeessuuss,,  tthheeyy  ppllaaiinnllyy  
rreejjeecctt  tthhee  nnoottiioonn  ooff  ccrruucciiffiixx--rreeddeemmppttiioonn..  IItt  iiss  wwhhyy  bbeeccaauussee  
mmaann  iiss  aaccccoouunnttaabbllee  iinn  JJuuddaaiissmm  oonnllyy  ffoorr  hhiiss  oowwnn  ssiinnss  ii..ee..  tthhee  
ssiinnss  hhee  hhaass  ccoommmmiitttteedd  iinn  hhiiss  eeaarrtthhllyy  lliiffee..  OOnnee  ddooeess  nnoott  hhaavvee  ttoo  
ffeeaarr  ffrroomm  tthhee  pprroobblleemm  ooff  iinnhheerreenntt  ccoorrrruuppttiioonn  ddeelliivveerreedd  ttoo  hhiimm  
ffrroomm  ffoorreeffaatthheerrss..  MMaann  iiss  tthhuuss  ssuubbjjeecctt  ttoo  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  ffoorr  hhiiss  
ppeerrssoonnaall  rreeccoorrdd  ooff  ggoooodd  aanndd  bbaadd  ddeeeeddss,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  OOlldd  
TTeessttaammeenntt  iinn  JJeewwiisshh  iinntteerrpprreettaattiioonn..  TThhee  ssaammee  HHeebbrreeww  
ttrraaddiittiioonn  ooff  ssiinn  aanndd  tthhee  ssttoorryy  ooff  ffaallll  wweerree,,  hhoowweevveerr,,  
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iinntteerrmmiixxeedd  bbyy  CChhrriissttiiaanniittyy  ttoo  eevvoollvvee  aa  tthheeoollooggyy  ooff  ggrreeaatteerr  ssiinn  
nnaammeellyy,,  OOrriiggiinnaall  SSiinn..  TThheerree  aarree  cceerrttaaiinn  oobbssccuurree  vveerrsseess  iinn  
NNeeww  TTeessttaammeenntt  ((ee..gg..  22  CCoorriinntthhiiaann  1100::33;;  RRoommaannss  88::44;;  JJoohhnn  
1177::1133--1199  eettcc..))  tthhaatt  iinnddiirreeccttllyy  ppooiinntt  ttoo  tthhee  iinnhheerreenntt  ccoorrrruuppttiioonn,,  
bbuutt  iitt  iiss  eexxcclluussiivveellyy  ttrruuee  ttoo  tthhee  vviissiioonn  ooff  PPaauulliinnee--JJoohhaannnniinnee  
ddooccttrriinnee..6644  
  
HHeebbrreeww  BBiibbllee  rreeccoorrddss  tthhee  ssttoorryy  ooff  AAddaamm  aanndd  EEvvee''ss  
ddiissoobbeeddiieennccee  ooff  ddiivviinnee  iinnjjuunnccttiioonn  tthhaatt  ccoonncclluuddeedd  oonn  tthheeiirr  ffaallll..  
GGeenneessiiss  nnaarrrraatteess  tthhee  ssttoorryy  aass::  
““AAnndd  wwhheenn  tthhee  wwoommaann  ssaaww  tthhaatt  tthhee  ttrreeee  wwaass  ggoooodd  ffoorr  ffoooodd,,  
aanndd  tthhaatt  iitt  wwaass  pplleeaassaanntt  ttoo  tthhee  eeyyeess,,  aanndd  aa  ttrreeee  ttoo  bbee  ddeessiirreedd  ttoo  
mmaakkee  oonnee  wwiissee,,  sshhee  ttooookk  ooff  tthhee  ffrruuiitt  tthheerreeooff,,  aanndd  ddiidd  eeaatt,,  aanndd  
ggaavvee  aallssoo  uunnttoo  hheerr  hhuussbbaanndd  wwiitthh  hheerr;;  aanndd  hhee  ddiidd  eeaatt..””    
((GGeenneessiiss  33::66))  
  
WWhheenn  tthhee  pprriimmoorrddiiaall  ppaarreennttss  ooff  mmaannkkiinndd  ccoommmmiitttteedd  ssiinn  ooff  
ddiissoobbeeddiieennccee,,  GGoodd  bbeeccaammee  tteemmppeessttuuoouuss  ttoowwaarrddss  tthhee  ccoouuppllee,,  
aanndd  tthhuuss  HHee  aannnnoouunncceedd  HHiiss  ddeecciissiioonn  ooff  tthheeiirr  eexxiillee——aann  
eesssseennttiiaall  cchhaarraacctteerr  ooff  IIssrraaeell——ffrroomm  EEddeenn  iinn  aa  ggrreeaatt  ffuurryy..  GGoodd  
aallssoo  pprreeddeessttiinneedd  hhiimm  ttoo  eeaatt  ooff  tthhee  ggrroouunndd,,  aass  rreeccoorrddeedd  iinn  
GGeenneessiiss::  
““CCuurrsseedd  iiss  tthhee  ggrroouunndd  ffoorr  tthhyy  ssaakkee;;  iinn  ssoorrrrooww  sshhaalltt  tthhoouu  eeaatt  ooff  

iitt  aallll  tthhee  ddaayyss  ooff  tthhyy  lliiffee..””  
((GGeenneessiiss  44::1177))  
  
CChhrriissttiiaanniittyy  mmaaiinnttaaiinnss  tthhaatt  tthhee  eevveennttuuaall  oouuttccoommee  ooff  tthhee  ssiinn  iiss  
ddeeaatthh..  AAddaamm''ss  ssiinn  wwaass  aann  aacctt  ooff  ddeecceeppttiioonn,,  wwhheennccee  aappppeeaarreedd  
tthhrreeee  lluussttss  bbiibblliiccaallllyy  ccaalllleedd  ddeecceeiittffuull  lluussttss  ((EEpphheessiiaannss  44::2222))..  
BBeeffoorree  wwee  mmoovvee  oonnwwaarrddss,,  wwee  sshhoouulldd  iinnvveessttiiggaattee  hhooww  BBiibbllee  
lliitteerraallllyy  aanndd  ccoonntteexxttuuaallllyy  ddeeffiinneess  tthhee  ssiinn  aanndd  wwhhaatt  tthhee  
ccoonnsseeqquueennccee  ooff  ssiinn  iiss..  ““SSiinn  iiss  tthhee  ttrraannssggrreessssiioonn  ooff  tthhee  llaaww””  ((11  
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JJoohhnn  33::44)),,  aanndd  ““tthhee  wwaaggeess  ooff  ssiinn  iiss  ddeeaatthh””  ((RRoommaannss  66::2233))..    
HHoowweevveerr,,  tthhee  bbiitttteerr  aanndd  sseeeemmiinnggllyy  uunnjjuusstt  ccoonnsseeqquueennccee  ooff  ssiinn  
mmaayy  eexxpplliicciittllyy  bbee  vviieewweedd  tthhrroouugghh  PPaauull’’ss  rreeppuullssiivvee  ddeessccrriippttiioonn  
ooff  tthhee  ssiinn  ooff  mmaannkkiinndd’’ss  ppaarreennttss  aanndd  tthhee  iimmppaacctt  ooff  tthheeiirr  ssiinn  oonn  
tthhee  rreesstt  ooff  hhuummaanniittyy::  
““BByy  oonnee  mmaann  ssiinn  eenntteerreedd  iinnttoo  tthhee  wwoorrlldd,,  aanndd  ddeeaatthh  bbyy  ssiinn,,  aanndd  
ssoo  ddeeaatthh  ppaasssseedd  uuppoonn  aallll  mmeenn,,  ffoorr  tthhaatt  aallll  hhaavvee  ssiinnnneedd..””  
((RRoommaannss  55::1122))    
  
LLuukkee  hhaass  mmuucchh  ttoo  tteellll  aabboouutt  tthhee  ppaatthh  aaddoopptteedd  bbyy  IIssrraaeelliittee  
PPrroopphheett  aanndd  pprreeccuurrssoorr  ooff  JJeessuuss  nnaammeedd  JJoohhnn  tthhee  BBaappttiisstt  ttoo  
ppuurrggee  tthhee  ssiinnnneerrss  ooff  tthheeiirr  ssiinnss  aanndd  pprreeppaarree  tthhee  wwaayy  ooff  tthhee  
MMeessssiiaahh..  TThhiiss  rriittee  ooff  cclleeaannssiinngg  iiss  ccaalllleedd  ““bbaappttiissmm””——aa  
ssppiirriittuuaall  aabblluuttiioonn..  HHeerree  hhee  qquuootteess  PPeetteerr  iinn  vveerrbbaattiimm  aaddvviissiinngg  
hhiiss  aauuddiieennccee  ttoo  bbee  cchhrriisstteenneedd  iinn  tthhee  nnaammee  ooff  CChhrriisstt  ttoo  rreecceeiivvee  
tthhee  ggiiffttss  ooff  HHoollyy  SSppiirriitt::  
““TThheenn  PPeetteerr  ssaaiidd  uunnttoo  tthheemm,,  RReeppeenntt,,  aanndd  bbee  bbaappttiizzeedd  

eevveerryyoonnee  ooff  yyoouu  iinn  tthhee  nnaammee  ooff  JJeessuuss  CChhrriisstt  ffoorr  tthhee  
rreemmiissssiioonn  ooff  ssiinnss,,  aanndd  yyee  sshhaallll  rreecceeiivvee  tthhee  ggiifftt  ooff  tthhee  HHoollyy  
GGhhoosstt..””  

((AAccttss  22::3388))  
  
SSiinnccee  GGoodd  hhaass  ccrreeaatteedd  mmaann  iinn  HHiiss  oowwnn  iimmaaggee  ((GGeenneessiiss  11::2277))  
aanndd  bbrreeaatthheedd  tthhee  bbrreeaatthh  ooff  lliiffee  iinnttoo  mmaann’’ss  nnoossttrriillss  ((GGeenneessiiss  
22::77)),,  hheennccee,,  hhuummaannss  aarree  HHiiss  ssppiirriittuuaall  cchhiillddrreenn..  FFiirrsstt  ttwwoo  
cchhaapptteerrss  ooff  GGeenneessiiss  ggiivvee  aa  ssnnaappsshhoott  ooff  AAddaamm  aanndd  EEvvee’’ss  
ccrreeaattiioonn  wwhhoomm  GGoodd  iinniittiiaallllyy  ggrraanntteedd  iimmmmoorrttaalliittyy  aanndd  ffiilllleedd  
wwiitthh  HHiiss  ggrraaccee..  HHoowweevveerr,,  ssiinn  eenntteerreedd  iinnttoo  tthheeiirr  wwoorrlldd  ooff  
aabbssoolluuttee  jjooyy  iinn  tthhee  GGaarrddeenn  ooff  EEddeenn  bbyy  SSaattaann,,  aanndd  tthheeyy  lloosstt  
tthheeiirr  iinnhheerriittaannccee  ooff  iimmmmoorrttaalliittyy  aanndd  cchhaassttiittyy..  TThheenn  GGoodd  
ppllaacceedd  aa  ccuurrssee  oonn  tthheemm::  ““yyoouu  aarree  dduusstt  aanndd  ttoo  dduusstt  sshhaallll  yyoouu  
rreettuurrnn..””  
  
SSiinnccee  aallll  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  aarree  cchhiillddrreenn  ooff  AAddaamm  aanndd  EEvvee,,  
mmaannkkiinndd  hhaass  iinnhheerriitteedd  nnoott  oonnllyy  tthhee  ccoonnttaaggiioonn  ooff  oorriiggiinnaall  
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ssiinn——wwhhiicchh  ccaauusseedd  eetteerrnnaall  ddaammnnaattiioonn  tthhrroouugghh  ddiivviinnee  ccuurrssee——
bbuutt  mmaannkkiinndd  oonn  eeaarrtthh  hhaass  aallssoo  bbeeeenn  eennddoowweedd  wwiitthh  tthhee  
pphheennoommeennaa,,  ssuucchh  aass  ffrraaiill  nnaattuurree,,  ssuubbjjeeccttiioonn  ttoo  tteemmppttaattiioonn,,  
ssuuffffeerriinngg,,  ddeecceeaassee,,  ppaaiinn  aanndd  ddeeaatthh..  JJaammeess  ssppeeaakkss  tthhuuss::  
  
““LLeett  nnoo  mmaann  ssaayy  wwhheenn  hhee  iiss  tteemmpptteedd,,  II  aamm  tteemmpptteedd  ooff  GGoodd::  
ffoorr  GGoodd  ccaannnnoott  bbee  tteemmpptteedd  wwiitthh  eevviill,,  nneeiitthheerr  tteemmpptteetthh  hhee  aannyy  
mmaann::    BBuutt  eevveerryy  mmaann  iiss  tteemmpptteedd,,  wwhheenn  hhee  iiss  ddrraawwnn  aawwaayy  ooff  
hhiiss  oowwnn  lluusstt,,  aanndd  eennttiicceedd..  TThheenn  wwhheenn  lluusstt  hhaatthh  ccoonncceeiivveedd,,  iitt  
bbrriinnggeetthh  ffoorrtthh  ssiinn::  aanndd  ssiinn,,  wwhheenn  iitt  iiss  ffiinniisshheedd,,  bbrriinnggeetthh  ffoorrtthh  
ddeeaatthh..  ““  
((JJaammeess  11::1133--1155))  [[EEmmpphhaassiiss  aaddddeedd]]  
  
BBiibbllee  ggiivveess  uuss  aa  lliisstt  ooff  IIssrraaeelliittee  PPrroopphheettss  wwhhoo  wweerree  rraaiisseedd  
aammiiddsstt  ddiiffffeerreenntt  HHeebbrreeww  ttrriibbeess  aanndd  ccllaannss  ttoo  pprreeaacchh  aanndd  
aaddmmoonniisshh  tthheemm  ttoo  bbee  oobbeeddiieenntt  ttoo  GGoodd,,  tthheeiirr  LLoorrdd..  TThhee  sseeccoonndd  
aassppeecctt  ooff  tthheeiirr  ssuubbssttaannttiiaall  mmeessssaaggee  wwaass,,  aass  tthhee  NNeeww  
TTeessttaammeenntt  ccllaaiimmss  iittss  ffuullffiillllmmeenntt,,  ttoo  eenncchhaanntt  tthhee  ggoossppeell  ooff  tthhee  
iimmmmiinneenntt  aarrrriivvaall  ooff  DDaavviiddiicc  MMeessssiiaahh..  OOff  ccoouurrssee,,  CChhrriissttiiaann  
NNeeww  TTeessttaammeenntt  iiss  jjuussttiiffiieedd  iinn  ccllaaiimmiinngg  JJeessuuss  bbeeiinngg  tthhee  vveerryy  
pprroommiisseedd  MMeessssiiaahh  ooff  tthhee  OOlldd  TTeessttaammeenntt..  TThhee  ccrriittiiccss  ooff  
CChhrriissttiiaanniittyy,,  hhoowweevveerr,,  ccllaaiimm  ootthheerrwwiissee..  TThheeyy  eexxppoouunndd  tthhaatt  
tthhee  NNeeww  TTeessttaammeenntt  lliitteerraattuurree  oorriiggiinnaallllyy  aanndd  bbaassiiccaallllyy  ffeedd  
uuppoonn  tthhee  aallrreeaaddyy  rreegguullaatteedd  hhyyppootthheessiiss  ooff  JJeessuuss’’  CChhrriisstthhoooodd,,  
ffoorr  tthhee  wwrriitteerrss  ooff  tthhee  NNeeww  TTeessttaammeenntt  tteexxttss  ppeerrssoonnaallllyy  aaddhheerreedd  
ttoo  tthhee  bbeelliieeff  ooff  JJeessuuss’’  MMeessssiiaanniicc  ooffffiiccee..  IItt  wwaass,,  tthheerreeffoorree,,  tthhee  
bbeelliieeff  aanndd  ddoommiinnaattiinngg  nnoottiioonnss  ooff  tthhee  ddaayy  tthhaatt  ffoouunnddeedd  tthhee  
SSccrriippttuurreess  aanndd  tthheeoollooggyy  ooff  tthhee  NNeeww  TTeessttaammeenntt..  LLaatteerr  oonn,,  
CChhrriissttiiaann  tthheeoollooggyy,,  tthhoouugghh  ddiivveerrssee  ffrroomm  tthhee  SSccrriippttuurreess  iinn  
mmoosstt  ccaasseess,,  eexxppllooiitteedd  NNeeww  TTeessttaammeenntt  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aaggeess  aass  
aapptt  eevviiddeennttiiaall  bbaassiiss  ffoorr  tthhee  eevvoollvviinngg  CChhrriissttiiaann  ddooccttrriinnee  ttoo  
rreegguullaattee  aa  ccoonnsseennssuuaall,,  ccoonnssiisstteenntt  ccaannoonn..  TThhuuss,,  aafftteerr  tthhee  
rreegguullaattiioonn  ooff  eeaarrlliieesstt  CChhrriissttiiaann  ccaannoonn,,  aa  ccuullmmiinnaattiioonn  wwaass  
ppllaacceedd  oonn  tthhee  iinnttrriinnssiicc,,  nnoonn--mmyyssttiicc  ggoossppeell  ooff  tthhee  MMeessssiiaahh,,  aanndd  
tthheenncceeffoorrtthh,,  tthhee  mmyyssttiicc  ggoossppeell  ooff  tthhee  KKiinnggddoomm  ooff  GGoodd  bbeeggaann  
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ttoo  bbee  pprreeaacchheedd  rreeppllaacciinngg  tthhee  tthheeoopphhaanniicc  ““vvooiiccee””  ooff  tthhee  
PPrroopphheettss..  CCrriittiiccaallllyy  ssppeeaakkiinngg,,  tthhiiss  ccrriittiicciissmm  ooff  tthhee  sskkeeppttiiccss  
sseeeemmss  uunnjjuusstt  oonn  aa  nnuummbbeerr  ooff  ppllaacceess..    
  
BBeeffoorree  tthhee  ttiimmee  ooff  tthhee  MMeessssiiaahh,,  mmaann  wwaass  ssiinnffuull  ffoorr  hhiiss  
pprreeddeessttiinneedd,,  oorriiggiinnaall  ssiinn..  BBuutt,,  tthheerreeaafftteerr,,  tthhee  hhyyppoossttaassiiss  ooff  
SSoonn  iinnccaarrnnaatteedd  hhiimmsseellff  iinn  tthhee  ppeerrssoonn  ooff  JJeessuuss  ttoo  ddwweellll  aammiiddsstt  
mmaannkkiinndd  aanndd  rraannssoomm  tthhee  oorriiggiinnaall  ssiinn——aann  aacctt  ooff  ssaaccrriiffiiccee  tthhaatt  
wwoouulldd  sseeccuurree  tthhee  ssaallvvaattiioonn  ooff  mmaannkkiinndd  aanndd  rreessccuuee  tthheeiirr  
pprriimmoorrddiiaall  iimmmmoorrttaalliittyy..  JJeessuuss  wwaass  ssiinnlleessss  iinn  hhiiss  ppeerrssoonn  aanndd  
ppeerrffeecctt,,  ffoorr  hhee  wwaass  tthhee  GGoodd  ffrroomm  tthhee  vveerryy  BBeeiinngg  ooff  GGoodd  
wwhhoossee  ddeesscceenntt  ttoo  tthhee  wwoorrlldd  ooff  fflleesshh  wwiitthhoouutt  aann  eeaarrtthhllyy  ffaatthheerr  
rreevveeaalleedd  hhiiss  ddiivviinnee  iiddeennttiittyy  aanndd  mmiirraaccuulloouuss  ppeerrssoonnaalliittyy..  
VViirrggiinn  MMaarryy,,  aa  ppiioouuss  JJeewweessss,,  ccoonncceeiivveedd  hhiimm  ooff  tthhee  HHoollyy  
SSppiirriitt  aanndd  bboorree  mmiirraaccuulloouussllyy,,  tthhuuss  hhoonnoorreedd  aass  vviirrggiinn  ddeessppiittee  
ggiivviinngg  bbiirrtthh  ttoo  aa  bbaabbyy..  TThhee  nnoottiioonn  ooff  JJeessuuss’’  ssiinnlleessssnneessss,,  
hhoowweevveerr,,  llooggiiccaallllyy,,  ffaallllss  sshhoorrtt  ooff  tthhee  ggiivveenn  ssttrraannddss  ffrroomm  hhiiss  
mmootthheerr’’ss  ssiiddee,,  ffoorr  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  tthheeoollooggyy  ooff  OOrriiggiinnaall  SSiinn,,  
tthhee  mmaaiinn  iinnssttrruummeenntt  ooff  ccoorrrruuppttiioonn  iiss  wwoommaann  wwhhoo  iinnddwweellllss  
aanndd  ddiissttrriibbuutteess  tthhee  iinnffeeccttiioonn  ooff  tthhee  oorriiggiinnaall  ssiinn..  SSuucchh  
pprroobblleemmss  aanndd//oorr  oobbjjeeccttiioonnss,,  aass  tthheeyy  nneevveerr  ccaammee  ttoo  ssiilleennccee,,  
wwoouulldd  hhaavvee  cceerrttaaiinnllyy  wweeaakkeenneedd  JJeessuuss’’  ppoossiittiioonn  ooff  bbeeiinngg  ppuurree  
bbyy  bbiirrtthh  aanndd  iimmppeeccccaabbllee..  AAnndd  CChhrriissttiiaannss  wwoouulldd  cceerrttaaiinnllyy  hhaavvee  
bbeeeenn  nnoo  lloonnggeerr  oonn  tthhee  ssaaffee  ssiiddee  hhaadd  ccoouunntteerr  aarrgguummeennttss  aanndd  
iiddeeoollooggiieess  nnoott  bbeeeenn  ccooiinneedd  ffoorrtthhwwiitthh..  FFoorr  iinnssttaannccee,,  tthhee  
qquueessttiioonn  ooff  tthhee  iinnnnaattee  tteemmppttiinngg  aanndd  ddaammnneedd  nnaattuurree  ooff  wwoommaann  
ggaavvee  rriissee  ttoo  tthhee  RRoommaann  CCaatthhoolliicc  ccoonncceeppttiioonn  ooff  ""tthheeoottookkooss""  
ii..ee..  ""mmootthheerr  ooff  GGoodd""——GGooddddeessss  iinn  hheerrsseellff..  SSiinnccee  GGoodd  ccaannnnoott  
bbee  bboorrnn  tthhrroouugghh  aa  ssiinnffuull,,  ccoorrrruupptt  ssoouurrccee,,  ii..ee..  mmootthheerr,,  iinn  
hhuummaann  uunnddeerrssttaannddiinngg,,  tthhee  mmootthheerr  ooff  GGoodd,,  bbyy  tthhaatt  ddeeffiinniittiioonn,,  
ccaannnnoott  bbee  ccoorrrruupptt  iinn  oorrddiinnaarryy  ffaasshhiioonn  bbeeaarriinngg  lliikkeenneessss  aafftteerr  
ootthheerr  wwoommeennffoollkk..  SShhee  hhoollddss  aa  vveerryy  ppeeccuulliiaarr  ppoossiittiioonn  aammoonngg  
aallll  wwoommeenn..  SShhee  iiss  nnaattuurraallllyy  tthhee  nneeaarreesstt  ppeerrssoonn  ttoo  CChhrriisstt  iinn  
hheeaavveenn..  TThheerreeffoorree,,  tthhee  mmootthheerr  ooff  GGoodd  mmuusstt  bbee  iinn  tthhee  
ppoosssseessssiioonn  ooff  ddiivviinnee  aattttrriibbuutteess,,  wwhhiicchh  wwoouulldd  mmaakkee  hheerr  ttoooo  
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iinnttoo  aa  ssiinnlleessss  bbeeiinngg..  MMaarryy  wwaass,,  aafftteerr  aallll,,  tthhee  vviirrggiinn  mmootthheerr  ooff  
tthhee  pprroommiisseedd  MMeessssiiaahh  aanndd  SSoonn--GGoodd,,  YYeesshhuuaa,,6655  ““tthhee  eetteerrnnaall  
ddeelliivveerraannccee  ooff  GGoodd  iinn  hhiiss  ppeerrssoonn””;;  tthheerreeffoorree,,  iitt  wwaass  
iimmppoossssiibbllee  ffoorr  hheerr  ttoo  bbee  ddaammnneedd  iinn  nnaattuurree..  HHeerr  ssttaattuuss  wwaass,,  
tthheerreebbyy,,  ttrraannssffoorrmmeedd  ffrroomm  ““mmootthheerr  ooff  LLoorrdd””  iinnttoo  ““mmootthheerr  ooff  
GGoodd””,,  ffrroomm  ““hhuummbbllee  hhaannddmmaaiidd  ooff  LLoorrdd””  iinnttoo  ““QQuueeeenn  ooff  
HHeeaavveenn””——aa  cceerrttiiffiiccaattee  ooff  ppuurriittyy  aanndd  iinnnnoocceennccee..6666  
  
SSiinnccee  aallll  pprroopphheecciieess  ooff  OOlldd  TTeessttaammeenntt  hhaadd  bbeeeenn  ffuullffiilllleedd  iinn  
tthhee  ppeerrssoonn  aanndd  mmiinniissttrryy  ooff  JJeessuuss  CChhrriisstt,,  nnooww  tthhee  ttiimmee  hhaadd  
ccoommee  ttoo  pprreeaacchh  tthhee  ggoooodd  nneewwss  ooff  eetteerrnnaall  ssaallvvaattiioonn  aaddjjooiinneedd  
wwiitthh  tthhee  aaddmmoonniittiioonn  ooff  tthhee  KKiinnggddoomm  ooff  GGoodd  bbeeiinngg  cclloossee  aatt  
hhaanndd..  HHiiss  mmiinniissttrryy  llaasstteedd  ffoorr  rroouugghhllyy  tthhrreeee  yyeeaarrss..  TThhrreeee  
yyeeaarrss’’  mmiinniissttrryy  wwaass  iinnddeeeedd  vveerryy  sshhoorrtt  aass  ccoommppaarreedd  ttoo  tthhee  
aanncciieenntt  PPrroopphheettss,,  aanndd  JJeessuuss  hhaadd  ttoo  aaccccoommpplliisshh  hhiiss  ggooaall  ooff  tthhee  
uunniivveerrssaall  eennuunncciiaattiioonn  ooff  hhiiss  MMeessssiiaanniicc--ccuumm--rreeddeemmppttiivvee  ooffffiiccee  
aanndd  ppaayy  tthhee  pprriiccee  ooff  AAddaamm’’ss  ssiinn  wwiitthh  hhiiss  oowwnn  bblloooodd  aatt  tthhee  
eenndd..  JJeessuuss  hhaadd  oonnllyy  aa  ssmmaallll  nnuummbbeerr  ooff  ccoonnvveerrttss  iinn  tthhee  
dduurraattiioonn  ooff  hhiiss  mmiinniissttrryy,,  aanndd  oonnllyy  aa  ffeeww  wweerree  ppeerrssoonnaallllyy  cclloossee  
ttoo  hhiimm  ttoo  rreecceeiivvee  hhiiss  tteeaacchhiinnggss——tthheennccee  ccaalllleedd  DDiisscciipplleess..  IItt  
wwaass  tthheessee  DDiisscciipplleess  ttoo  wwhhoomm  hhee  ccoommmmaannddeedd  aafftteerr  hhiiss  
rreessuurrrreeccttiioonn  ttoo  pprreeaacchh  hhiiss  mmeessssaaggee  aallll  oovveerr  tthhee  wwoorrlldd,,  wwhheennccee  
tthheeyy  ttuurrnneedd  iinnttoo  AAppoossttlleess..  TThheessee  AAppoossttlleess  aarree  tthhee  eexxcclluussiivvee  
ssoouurrccee  ooff  aallll  iinnffoorrmmaattiioonn  wwee  hhaavvee  aabboouutt  JJeessuuss..  JJeewwss  ssttrriiccttllyy  
ooppppoosseedd  JJeessuuss’’  ccllaaiimmss  ddeeccllaarriinngg  hhiimm  ffaallssee  PPrroopphheett  aanndd  ffaallssee  
MMeessssiiaahh  aanndd  ccrruucciiffiieedd  hhiimm  tthheerreeooff..  FFiirrsstt  cceennttuurryy  HHeelllleenniissttiicc  
aanndd  JJuuddeeaann  JJeewwss,,  wwhhoossee  eexxppeeccttaattiioonnss  iimmmmeeddiiaatteellyy  ttuurrnneedd  
ttuurrttllee  dduuee  ttoo  tthhee  aappppeeaarraannccee  ooff  aa  nnoonn--ppoolliittiiccaall  MMeessssiiaahh,,  wwhhiillee  
tthheeyy  ggoott  ffuurrtthheerr  ppeerrttuurrbbeedd  bbyy  tthhee  uunnccoommpprroommiissiinngg  aanndd  
iinnccoommppaattiibbllee  nnaattuurree  ooff  tthhee  ccllaaiimmaanntt  ooff  MMeessssiiaahhsshhiipp,,  
eenntthhuussiiaassttiiccaallllyy  ddeemmaannddeedd  ccrruucciiffiixxiioonn  ffoorr  tthhee  ccllaaiimmaanntt..  HHee  
                                                           
6655  HHeebbrreeww  vveerrssiioonn  ooff  tthhee  nnaammee  ““JJeessuuss””  
6666  SScchhaaffff,,  PPhhiilliipp,,  HHiissttoorryy  ooff  tthhee  CChhrriissttiiaann  CChhuurrcchh::  NNiicceennee  aanndd  PPoosstt--NNiicceennee  
CChhrriissttiiaanniittyy,,  VVooll..  IIIIII,,  MMiicchhiiggaann::  CChhrriissttiiaann  CCllaassssiicc  EEtthheerreeaall  LLiibbrraarryy,,  11888822,,  pp..  
224411  
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wwaass  aa  ‘‘bbllaasspphheemmeerr’’  iinn  tthheeiirr  vviieeww,,  ffoorr  tthhee  eeppiitthheett  ooff  ““MMeessssiiaahh””  
wwaass  ssoo  ssaaccrreedd  ttoo  tthheemm  aass  nnoo  hhuummaann  ccoouulldd  bbee  ffoorrggiivveenn  ffoorr  
llaayyiinngg  ddoowwnn  mmeessssiiaanniicc  ccllaaiimmss  oonn  hhiiss  oowwnn..  TToo  tthheemm,,  iitt  wwaass  
vvoouucchhssaaffeedd  ffoorr  GGoodd  ttoo  rraaiissee  tthhee  MMeessssiiaahh  wwiitthh  aa  ddeeffiinneedd  
ppoolliittiiccaall  rroollee  wwhheenn  tthhee  ttiimmee  wwaass  rriippee,,  aanndd  aannyy  ccllaaiimmss  
ootthheerrwwiissee  wweerree  oonnllyy  aa  ddeesseeccrraattiioonn  ooff  tthheeiirr  ffaaiitthh,,  hheennccee  
ppuunniisshhaabbllee  wwiitthh  ddeeaatthh..  HHaadd  JJeessuuss  rreeccoonncciilleedd  wwiitthh  tthheeiirr  
ddeemmaannddss  ooff  aa  ppoolliittiiccaall  rroollee  aanndd  ffoorrmmaattiioonn  ooff  aa  JJeewwiisshh  ppoolliittyy,,  
JJeewwss  wwoouulldd  hhaavvee  pprroobbaabbllyy  ttaakkeenn  hhiimm  ffoorr  tthhee  rreeaall  MMeessssiiaahh  ooff  
tthheeiirr  nnaattiioonn..  HHoowweevveerr,,  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  bbeeffoorree  JJeessuuss  iinn  hhiiss  
iinnccaarrnnaattiioonn  aanndd  ffiirrsstt  ccoommiinngg  wwaass  ttoo  rreemmiitt  tthhee  uunnppaarrddoonnaabbllee  
hhuummaann  ssiinn,,  nnoott  ttoo  rruullee  tthhee  wwoorrlldd  wwiitthh  sswwoorrdd..  TThheerreeffoorree,,  
ccrruucciiffiixxiioonn  aappppaarreennttllyy  ddiissjjooiinntteedd  bbeelliieevveerrss  ffrroomm  tthheeiirr  SSaavviioorr,,  
yyeett  CCrruucciiffiixxiioonn  iittsseellff  wwaass  aa  ppaarrtt  ooff  tthhee  ddiivviinnee  ppllaann  ffoorr  
mmaannkkiinndd’’ss  ssaallvvaattiioonn  aanndd  ssppiirriittuuaall  rreebbiirrtthh..  CCrruucciiffiixx  rreeddeemmppttiioonn  
wwaass,,  iinn  ffaacctt,,  tthhee  pprreerreeqquuiissiittee  ffoorr  hhiiss  ssuubbsseeqquueenntt  ccoommiinngg,,  aanndd  
tthhee  ppeeooppllee  wwhhoo  aallrreeaaddyy  bbeelliieevveedd  iinn  hhiimm  wwoouulldd  bbee  rraaiisseedd  
wwiitthhoouutt  tthhee  bbuurrddeenn  ooff  oorriiggiinnaall  ssiinn..    
  
SSppiirriittuuaallllyy,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  PPaauulliinnee  CChhrriissttiiaanniittyy,,  JJeessuuss  
aaccccoommpplliisshheedd  hhiiss  ttaasskk  aanndd  aacchhiieevveedd  hhiiss  ffiinnaall  ggooaall;;  pphhyyssiiccaallllyy,,  
hhoowweevveerr,,  hhiiss  rroollee  wwaass  ppoossttppoonneedd  ffoorr  aa  ssppeecciiffiieedd  lleennggtthh  iinn  tthhee  
ssppaaccee--ttiimmee  sscchheemmee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ddiivviinnee  ppllaann  ffoorr  hhuummaanniittyy..  
BBooookk  ooff  RReevveellaattiioonn  uunnffoollddss  tthhaatt  tthhee  MMeessssiiaahh  wwiillll  rreettuurrnn  nneeaarr  
EEnndd--TTiimmeess  wwiitthh  eemmbbllaazziinngg  ddiivviinnee  sswwoorrdd  ttoo  eessttaabblliisshh  tthhee  
pprroommiisseedd  KKiinnggddoomm  ooff  GGoodd  iinn  tthhiiss  wwoorrlldd  ooff  fflleesshh  aanndd  bblloooodd..  
TThhee  pprrooppoosseedd  ttiimmee  ffoorr  hhiiss  rreettuurrnn,,  tthhee  ttiimmee  zzoonnee  ooff  EEnndd--
TTiimmeess,,  iiss  iinntteerrpprreetteedd  vvaarriiaabbllyy..  MMoosstt  iinntteerreessttiinngg  ppooiinntt  iinn  tthhiiss  
rreessppeecctt  iiss  tthhee  hhooppee  ooff  ffiirrsstt  cceennttuurryy  CChhrriissttiiaannss  wwhhoo  hhaadd  aa  
ddeevvoouutt  bbeelliieeff  tthhaatt  JJeessuuss  wwoouulldd  rreettuurrnn  bbeeffoorree  tthhee  ppaassssiinngg  ooff  
tthheeiirr  vveerryy  ggeenneerraattiioonn  ((MMaatttthheeww  1166::2288))..  UUnniittaarriiaann  CChhrriissttiiaannss,,  
lliikkee  TTrriinniittaarriiaannss,,  aaddhheerree  eevveenn  ttooddaayy  ttoo  aann  iiddeennttiiccaall  bbeelliieeff,,  bbuutt  
tthheerree  iinncclliinnaattiioonn  iiss  mmoorree  ooff  aa  ssppiirriittuuaall  nnaattuurree  tthhaann  ooff  pphhyyssiiccaall..  
IInnssooffaarr  aass  tthhee  ssiinn--rraannssoommiinngg  wwaass  aa  mmaatttteerr  ooff  ccoonncceerrnn,,  tthhee  
bbeelliieevveerrss  ooff  nnaasscceenntt  CChhrriissttiiaanniittyy  wweerree  ddeeaadd--ssuurree  ooff  tthhee  
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rreemmiissssiioonn  ooff  tthheeiirr  ssiinnss  iinn  wwhhoolleessaallee..  AAnndd  aafftteerr  tthhee  eemmeerrggeennccee  
ooff  AAuugguussttiinniiaann  ““OOrriiggiinnaall  SSiinn  TThheeoollooggyy””,,  tthhee  oorriiggiinnaall  ssiinn  wwaass  
mmaaiinnttaaiinneedd  aass  tthhee  oonnllyy  ccoorrrruuppttiioonn  iinn  nneeeedd  ooff  rreeddeemmppttiioonn——
ootthheerr  bbeeiinngg  ttrraannssiittoorryy  aanndd  wwaasshhaabbllee  bbyy  ccoonnffeessssiioonn..      
    
TThhee  jjuussttiiffiiccaattiioonn  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  JJeessuuss’’  ddeeaatthh  iinn  ccoommmmoonn  wwaass  
tthhee  ccoonnsseeqquueennccee  ooff  hhiiss  rreessuurrrreeccttiioonn  ((cc..ff..  RRoommaannss  44::2244--2255))..  IItt  
iiss  wwhhyy  tthhee  ‘‘aaccccuurrsseedd’’  ddeeaatthh  ooff  JJeessuuss  oonn  ccrroossss  aabb  iinniittiioo  ttuurrnneedd  
oouutt  ttoo  bbee  aa  ttookkeenn  ooff  tthhee  rreemmiissssiioonn  ooff  ssiinn  aanndd  eetteerrnnaall  ssaallvvaattiioonn..  
HHeennccee,,  aallll  mmaajjoorr  ffaaccttiioonnss  ooff  CChhrriissttiiaanniittyy  bbeelliieevvee  tthhaatt  tthheeiirr  
rreemmiissssiioonn  ooff  oorriiggiinnaall  ssiinn  wwhhoollllyy  ddeeppeennddss  oonn  tthhee  eennttiirree  
sseeqquueennccee  ooff  iinnccaarrnnaattiioonn,,  vviirrggiinn  bbiirrtthh,,  mmiinniissttrryy,,  ddeeaatthh,,  aanndd  
rreessuurrrreeccttiioonn——aallll  ssuummmmiinngg  uupp  aass  ssiiggnn  ooff  ddiivviinnee  lloovvee  ffoorr  tthhee  
bbeelliieevveerrss..  
  
SSiimmiillaarrllyy,,  bbaappttiissmm  vviissuuaalliizzeess  tthhee  ssyymmbboolliicc  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  
bbeelliieevveerrss  iinn  JJeessuuss’’  ddeeaatthh  aanndd  rreessuurrrreeccttiioonn,,  wwhhiicchh  aassssuurreess  tthhee  
rreemmiissssiioonn..  RRiissiinngg  ffrroomm  tthhee  wwaatteerr  ssyymmbboolliizzeess  nneeww  lliiffee  
((RRoommaannss  66::44))  aanndd  iitt  ddeeppiiccttss  bbeelliieevveerrss’’  ffuuttuurree  lliiffee  aass  
rreessuurrrreecctteedd  iinn  ppuurriittyy,,  wwiitthhoouutt  ssiinn..6677  TThhiiss  sshhaappeess  tthhee  
ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  CChhrriissttiiaannss  iinn  tthhee  rreemmiissssiioonn  ooff  oorriiggiinnaall  ssiinn::  
““WWee  wwiillll  cceerrttaaiinnllyy  bbee  uunniitteedd  wwiitthh  JJeessuuss  iinn  hhiiss  rreessuurrrreeccttiioonn””  
((RRoommaannss  66::55)),,  ffoorr  nnoo  ssiinnnneerr  wwiillll  eevveerr  bbee  uunniitteedd  wwiitthh  tthhee  HHoollyy  
SSoonn  ooff  tthhee  HHoollyy  FFaatthheerr  uunnttiill  hhee  bbeelliieevveess  iinn  ccrruucciiffiixx  
rreeddeemmppttiioonn..  GGoodd  hhaass  ““mmaaddee  mmaannkkiinndd  aalliivvee  wwiitthh  CChhrriisstt  aanndd  
rraaiisseedd  uuss  uupp  wwiitthh  CChhrriisstt””  ((EEpphheessiiaannss  22::55--66));;  ““bbuurriieedd  wwiitthh  hhiimm  
iinn  bbaappttiissmm  aanndd  rriisseenn  wwiitthh  hhiimm””  ((CCoolloossssiiaannss  22::1122))  wwiitthhoouutt  tthhee  
bbuurrddeenn  ooff  ssiinn..    
  
BByy  ffaaiitthh  iinn  CChhrriisstt,,  aallll  hhuummaann  bbeeiinnggss  aarree  ssppiirriittuuaallllyy  uunniitteedd  ttoo  
hhiimm..  TThhee  ssiinnss  ooff  tthhee  bbeelliieevveerrss  aarree  ggiivveenn  ttoo  hhiimm  aanndd  ppaaiidd  bbyy  

                                                           
67 More on “Baptism” will be discussed in the due course under a separate 
heading of Baptism. 
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hhiimm;;  hhiiss  rriigghhtteeoouussnneessss  aanndd  lliiffee  aarree  ggiivveenn  ttoo  hhiiss  bbeelliieevveerrss  aass  aa  
ffrreeee  ggiifftt,,  aanndd  hhiiss  bbeelliieevveerrss  jjooiinn  hhiimm  iinn  hhiiss  rreessuurrrreeccttiioonn..    

““HHee  wwhhoo  rraaiisseedd  CChhrriisstt  ffrroomm  tthhee  ddeeaadd  wwiillll  aallssoo  ggiivvee  lliiffee  ttoo  
yyoouurr  mmoorrttaall  bbooddiieess  tthhrroouugghh  HHiiss  SSppiirriitt,,  wwhhoo  lliivveess  iinn  yyoouu..””    

((RRoommaannss  88::1111))  
  
IInn  ssiimmppllee  EEnngglliisshh,,  JJeessuuss''  rreessuurrrreeccttiioonn  iiss  aa  bboonndd,,  aa  pprroommiissee  ttoo  
mmaannkkiinndd  tthhaatt  aallll  ddeeaadd  wwiillll  lliivvee  aaggaaiinn  aanndd  oonnllyy  tthhee  bbeelliieevveerrss  
wwiillll  eenntteerr  aanndd  ssaavvoorr  tthhee  KKiinnggddoomm  ooff  GGoodd,,  ffoorr  tthheeyy  wwiillll  hhaavvee  
aann  eetteerrnnaall  ssoouull,,  wwiitthhoouutt  ssiinn——bbee  iitt  eevveenn  tthhee  OOrriiggiinnaall  SSiinn..  TThhaatt  
wwiillll  bbee  eetteerrnnaall  lliiffee——aa  lliiffee  rreesseemmbblliinngg  tthhee  pprriimmoorrddiiaall  lliiffee  ooff  
AAddaamm  iinn  tthhee  GGaarrddeenn  ooff  EEddeenn  bbeeffoorree  ccoommmmiittttiinngg  tthhee  ssiinn  ooff  
ddiissoobbeeddiieennccee..  HHeennccee,,  mmaannkkiinndd  wwiillll  nneevveerr  ffeeaarr  ttoo  ffaallll  aaggaaiinn  
iinnttoo  mmoorrttaalliittyy..    
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55..11    

SSEECCOONNDD  CCOOMMIINNGG  OOFF  JJEESSUUSS  TTHHEE  MMEESSSSIIAAHH  

  
""AAnndd  hhee  sshhaallll  sseenndd  JJeessuuss  CChhrriisstt,,  wwhhiicchh  bbeeffoorree  wwaass  pprreeaacchheedd  
uunnttoo  yyoouu::  WWhhoomm  tthhee  hheeaavveenn  mmuusstt  rreecceeiivvee  uunnttiill  tthhee  ttiimmeess  ooff  

rreessttiittuuttiioonn  ooff  aallll  tthhiinnggss,,  wwhhiicchh  GGoodd  hhaatthh  ssppookkeenn  bbyy  tthhee  mmoouutthh  
ooff  aallll  hhiiss  hhoollyy  pprroopphheettss  ssiinnccee  tthhee  wwoorrlldd  bbeeggaann..""  

((AAccttss  33::2200--2211))  
  
OOnnee  ooff  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  CChhrriissttiiaann  ddooccttrriinnaall  ppiillllaarrss  iiss  tthhee  
ffaaiitthh  iinn  tthhee  rreettuurrnn  oorr  sseeccoonndd  ccoommiinngg  ooff  tthhee  MMeessssiiaahh..6688  IItt  iiss  
aallssoo  ccaalllleedd  tthhee  ‘‘sseeccoonndd  aaddvveenntt  ooff  JJeessuuss’’,,  ffoorr  tthhee  NNeeww  
TTeessttaammeenntt  iiddeennttiiffiieess  hhiimm  aass  tthhee  pprroopphheessiieedd  ddeelliivveerreerr,,  tthhee  
DDaavviiddiicc  CChhrriisstt..  TThhiiss  bbeelliieeff  iiss  ppooppuullaarrllyy  kknnoowwnn  aass  ““SSeeccoonndd  
CCoommiinngg””  oorr  ““SSeeccoonndd  AAddvveenntt””  iinn  CChhrriisstteennddoomm..  IImmppoorrttaannttllyy  
eennoouugghh,,  CChhrriissttiiaanniittyy  iiss  ffuunnddaammeennttaallllyy  ssttaannddiinngg  oonn  tthhee  bbeelliieeff  
ooff  aa  ffiinnaall  ddeelliivveerraannccee,,  ffoorr  iiff  CChhrriissttiiaanniittyy  ggiivveess  uupp  oorr  
wwiitthhddrraawwss  iittsseellff  ffrroomm  tthhee  bbeelliieeff  ooff  aa  sseeccoonndd  ccoommiinngg  ooff  CChhrriisstt,,  
nnootthhiinngg  mmaayy,,  iinn  tteerrmmss  ooff  mmoorraall  jjuussttiiffiiccaattiioonn,,  aaccccoouunntt  ffoorr  
JJeessuuss’’  ccrruucciiffiixxiioonn  aanndd  eeaarrllyy  CChhrriissttiiaannss’’  ssuuffffeerriinnggss..  
CChhrriissttiiaanniittyy,,  tthheerreeffoorree,,  ttuurrnnss  tthhoorroouugghhllyy,,  lliikkee  tthhee  mmootthheerr  
JJeewwiisshh  ffaaiitthh,,  iinnttoo  aa  MMeessssiiaanniicc  rreelliiggiioonn..  CChhrriissttiiaann  OOrrtthhooddooxxyy  
hhoollddss  tthhaatt  tthhee  sseeccoonndd  ccoommiinngg  wwoouulldd  bbee  tthhee  ccoonnssuummmmaattiioonn  ooff  
GGoodd’’ss  lloovvee  aanndd  mmeerrccyy  mmaanniiffeesstt  iinn  HHiiss  SSoonn’’ss  ccrruucciiffiixxiioonn——aa  
ggiifftt  ooff  ssaallvvaattiioonn  ttoo  tthhoossee  wwhhoo  bbeelliieevvee  iinn  hhiimm..  TThhee  sseeccoonndd  

                                                           
6688  JJeewwss  pprriimmaarriillyy  uussee  tthhee  tteerrmm  ““MMeessssiiaahh””  aanndd  CChhrriissttiiaannss  uussee  ““CChhrriisstt””  ttoo  rreeffeerr  
ttoo  tthhee  ssaammee  eeppiitthheett  ooff  tthhee  ddeelliivveerreerr..  CChhrriissttooss  iiss  tthhee  GGrreeeekk  ttrraannssllaattiioonn  ooff  tthhee  
HHeebbrreeww  wwoorrdd  MMeessssiiaahh..  MMooddeerrnn  EEnngglliisshh  mmoorree  ffrreeqquueennttllyy  eemmppllooyyss  CChhrriisstt  tthhaann  
tthhee  lleessss  ffoorrmmaall  MMeessssiiaahh,,  wwhhiicchh  iiss  mmaaiinnllyy  ssppookkeenn  iinn  tthhee  OOlldd  TTeessttaammeenntt--
oorriieenntteedd  CChhrriissttiiaann  cciirrcclleess..    
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ccoommiinngg  iiss  bbeelliieevveedd  ttoo  bbee  tthhee  lliitteerraall  ffrruuiittiioonn  ooff  tthhee  ggiifftt  ooff  
ssaallvvaattiioonn  oonn  iittss  oowwnn  mmeerriitt..6699  
  
WWhheenn  wwee  hhaavvee  aa  ddeeeeppeerr  llooookk  iinnttoo  tthhee  NNeeww  TTeessttaammeenntt  ssttuuddiieess,,  
wwee  aarree  rreeppeeaatteeddllyy  eennccoouunntteerreedd  wwiitthh  aa  ssuubbssttaannttiiaall  ffaaccttoorr  tthhaatt  
JJeessuuss’’  ffiirrsstt  ccoommiinngg  wwaass  ddeessiiggnneedd  ttoo  rraannssoomm  tthhee  SSiinn  ooff  
mmaannkkiinndd,,  aanndd  nnooww  hhee  iiss  eexxppeecctteedd  ttoo  rreettuurrnn  ttoo  tthhee  wwoorrlldd  ttoo  
oobblliitteerraattee  tthhee  eevviill  bbyy  sswwoorrdd——tthhee  eeppiitthheett  ooff  DDaavviiddiicc  
MMeessssiiaanniicc  kkiinngg——ttoo  tthhee  eexxtteenntt  ooff  eevviill’’ss  aannnniihhiillaattiioonn  eenn  ttoottoo..  
AAnnyy  ooff  tthhee  NNeeww  TTeessttaammeenntt  ccoommmmeennttaarriieess——eevveenn  ooff  tthhee  
cchheeaappeesstt  vvaalluuee——ccaann  ggiivvee  hhaannddyy  rreeffeerreenncceess  oonn  tthhee  iissssuuee  iinn  
qquueessttiioonn..  IItt  iimmpplliieess  tthhaatt  hhiiss  ffiirrsstt  aarrrriivvaall  wwaass  ttyyppiiffiieedd  oonn  
ssppiirriittuuaall  aanndd  mmoorraall  ggrroouunnddss;;  wwhheerreeaass  hhiiss  sseeccoonndd  aarrrriivvaall  
wwoouulldd  bbee  tthhee  iinnaauugguurraattiioonn  ooff  MMeessssiiaanniicc  aaggee  ooff  pphhyyssiiccaall  aanndd  
pprraaggmmaattiicc  nnaattuurree..  TThhuuss,,  iitt  wwoouulldd  bbee  aa  ttiimmee  ooff  tthhee  
ttrraannssffiigguurraattiioonn  ooff  mmaannkkiinndd..  TThhiiss  pphhyyssiiccaall  nnaattuurree  ccaann  bbee  
ddeeeemmeedd  iinn  aa  sseennssee  tthhaatt  tthhee  pprroopphheeccyy  ssppeeaakkss  ooff  hhiimm  aass  ddooiinngg  aa  
lliitteerraall  ffiigghhtt  aaggaaiinnsstt  tthhee  eevviill  ffoorrcceess  ccaarrrryyiinngg  tthhee  aappooccaallyyppttiicc  
eemmbblleemm  ooff  ‘‘sswwoorrdd’’  iinn  hhiiss  sseeccoonndd  iinncceeppttiioonn  ((RReevveellaattiioonn  22::1166;;  
1199::1155,,  2211))..  TThhee  mmoottiivvee  ooff  ttrriiggggeerriinngg  ssuucchh  aa  sseerriieess  ooff  vviioolleenntt  
eevveennttss,,  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  ooff  ccoouurrssee  aann  aafftteerrmmaatthh  ttoo  CChhrriisstt’’ss  
sseeccoonndd  ccoommiinngg,,  iiss  tthhee  eessttaabblliisshhiinngg  ooff  tthhee  pprroommiisseedd  KKiinnggddoomm  
ooff  GGoodd  oonn  eeaarrtthh..  TThhiiss  kkiinnggddoomm  wwiillll  bbee  ppooppuullaatteedd  wwiitthh  
bbeelliieevveerrss  eexxcclluussiivveellyy  aanndd  nnoonnee  ooff  SSaattaann,,  ffaalllleenn  aannggeellss,,  aanndd  
uunnbbeelliieevveerrss  wwiillll  ssuurrvviivvee  ppeerriisshhiinngg  ttoo  wwiittnneessss  aannootthheerr  
eexxiisstteennccee..7700  AAnnootthheerr  sscchhooooll  ooff  tthhoouugghhtt  iinn  CChhrriissttiiaanniittyy  
mmaaiinnttaaiinnss  tthhaatt  tthhee  KKiinnggddoomm  ooff  GGoodd  iiss  nnoott  ooff  tthhiiss  wwoorrlldd,,  aanndd  
tthhee  eexxpprreessssiioonn  iiss  ssyynnoonnyymmoouuss  wwiitthh  tthhee  eetteerrnnaall  lliiffee  ooff  
HHeerreeaafftteerr..  
  

                                                           
6699  SScchhaaffff,,  PPhhiilliipp,,  HHiissttoorryy  ooff  tthhee  CChhrriissttiiaann  CChhuurrcchh,,  VVooll..  II,,  MMiicchhiiggaann::  CChhrriissttiiaann  
CCllaassssiicc  EEtthheerreeaall  LLiibbrraarryy,,  GGrraanndd  RRaappiiddss,,  11888822,,  pp..  331144  
7700  SScchhaaffff,,  PPhhiilliipp,,  TThhee  AAppoossttoolliicc  FFaatthheerrss  wwiitthh  JJuussttiinn  MMaarrttyyrr  aanndd  IIrreennaaeeuuss,,  WWmm::  
BB..  EEeerrddmmaannss  PPuubblliisshhiinngg  CCoommppaannyy,,  22000011  ((rreepprriinntteedd)),,  pp..  330000  
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TThhrroouugghhoouutt  tthhee  NNeeww  TTeessttaammeenntt,,  tthhee  mmeennttiioonn  ooff  JJeessuuss’’  rreettuurrnn  
ttoo  tthhee  wwoorrlldd  ooff  fflleesshh  aanndd  bblloooodd  ooccccuurrss  ffoorr  ssoommee  331188  ttiimmeess  iinn  
ddiiffffeerreenntt  aanngglleess  aanndd  ccoonntteexxttss..  SSoommee  ooff  tthhee  aaccccoouunnttss  iinn  BBiibbllee  
tthhaatt  bbeeaarr  wwiittnneessss  ttoo  tthhee  sseeccoonndd  ccoommiinngg  aarree  bbeeiinngg  qquuootteedd  
iimmmmeeddiiaatteellyy  bbeellooww::  

““FFoorr  aass  tthhee  lliigghhtteenniinngg  ccoommeetthh  oouutt  ooff  tthhee  eeaasstt,,  aanndd  sshhiinneetthh  
eevveenn  uunnttoo  tthhee  wweesstt;;  ssoo  sshhaallll  aallssoo  tthhee  ccoommiinngg  ooff  tthhee  ssoonn  ooff  
mmaann  bbee..””  

((MMaatttthheeww  2244::2277))  

““AAnndd  tthheenn  sshhaallll  aappppeeaarr  tthhee  ssiiggnn  ooff  tthhee  SSoonn  ooff  mmaann  iinn  hheeaavveenn::  
aanndd  tthheenn  sshhaallll  aallll  tthhee  ttrriibbeess  ooff  tthhee  eeaarrtthh  mmoouurrnn,,  aanndd  tthheeyy  
sshhaallll  sseeee  tthhee  SSoonn  ooff  mmaann  ccoommiinngg  iinn  tthhee  cclloouuddss  ooff  hheeaavveenn  
wwiitthh  ppoowweerr  aanndd  ggrreeaatt  gglloorryy..””    

((MMaatttthheeww  2244::3300))  

““HHee  ssaaiidd  tthheerreeffoorree,,  AA  cceerrttaaiinn  nnoobblleemmaann  wweenntt  iinnttoo  aa  ffaarr  
ccoouunnttrryy  ttoo  rreecceeiivvee  ffoorr  hhiimmsseellff  aa  kkiinnggddoomm  aanndd  ttoo  rreettuurrnn..””  

((LLuukkee  1199::1122))  

““FFoorr  tthhee  LLoorrdd  hhiimmsseellff  sshhaallll  ddeesscceenndd  ffrroomm  hheeaavvee  wwiitthh  aa  sshhoouutt  
wwiitthh  tthhee  vvooiiccee  ooff  tthhee  aarrcchhaannggeell  aanndd  wwiitthh  tthhee  ttrruummpp  ooff  
GGoodd::  aanndd  tthhee  ddeeaadd  iinn  CChhrriisstt  sshhaallll  rriissee  ffiirrsstt..””  

((TThheessssaalloonniiaannss  44::1166))  
  
TThhee  aappooccaallyyppttiicc  bbooookk  ooff  JJoohhnn,,  ““RReevveellaattiioonn””,,  iiss  wwhhoollllyy  aa  
bbuussiinneessss  ooff  ffuuttuurree,,  aanndd  tthhee  mmaaiinn  tthheemmee  rruunnnniinngg  tthhrroouugghh  tthhee  
ppaassssaaggeess  ooff  tthhee  bbooookk  iiss  tthhee  sseeccoonndd  ccoommiinngg  ooff  JJeessuuss  CChhrriisstt  aanndd  
rreessttoorraattiioonn  ooff  tthhee  ttrruuee  FFaaiitthh..  TThhoouugghh  tthhee  bbooookk  iiss  hhiigghhllyy  
mmeettaapphhoorriiccaall,,  tthhee  hhyyppootthheessiiss  tthhaatt  ccaann  rreeaaddiillyy  bbee  ccoonnssttrruucctteedd  
bbyy  aannaallyyzziinngg  iittss  ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  iinneeffffaabbllee  iiss  tthhaatt  tthhee  
tthheemmaattiicc  nnaattuurree  ooff  tthhee  nnaarrrraattiivvee  ddeemmoonnssttrraatteess  aa  lliitteerraall  sseeccoonndd  
aaddvveenntt  ooff  tthhee  KKiinngg  ooff  tthhee  kkiinnggss  aanndd  hhiiss  mmiilllleennnniiaall  rreeiiggnn..  
SSiinnccee  RReevveellaattiioonn  aallssoo  ppoorrttrraayyss  tthhee  eevviill  ffoorrcceess  iinn  aaccttiivvee  aaccttiioonn  
aaggaaiinnsstt  hhuummaannkkiinndd  wwhheenn  ccuullmmiinnaattiinngg  tthhee  ccaattaassttrroopphhiicc  eevveennttss  
ooff  EEnndd  TTiimmeess,,  tthhee  ddeelliivveerreerr--hheerroo  iiss  nnaattuurraallllyy  rreeqquuiirreedd  ttoo  
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pprrootteecctt  vvuullnneerraabbllee  mmaannkkiinndd  iinn  tthhee  ssttoorryy  ooff  uullttiimmaattee  
ttrriibbuullaattiioonn..  TThhiiss  ppiiccttuurree  ooff  ttrriibbuullaattiioonn  aallssoo  iinncclluuddeess  aa  llooggiiccaall  
ppaarraalllleell  ooff  tthhee  EEnndd  TTiimmeess  pprroottaaggoonniisstt,,  tthhee  mmiigghhttyy  aannttiittyyppee  ooff  
JJeessuuss  CChhrriisstt,,  tthhee  aannttaaggoonniissttiicc  ppeerrssoonn  ooff  AAnnttiicchhrriisstt..  AAnnttiicchhrriisstt  
iiss  tthhee  ccrruuxx  ooff  tthhee  ppoowweerr  ooff  eevviill,,  aanndd  iitt  iiss  wwhhyy  hhee  iiss  tteerrmmeedd  aass  
tthhee  lleeaaddeerr  ooff  ddeevviilliisshh  ffoorrcceess..  TThhee  vveerryy  aaggee  ooff  tthhee  ffiinnaall  
ttrriibbuullaattiioonn  iiss  rreeggaarrddeedd  aass  MMeessssiiaanniicc  AAggee  aanndd  tthhee  MMeessssiiaahh——
tthhee  hheerroo  ooff  tthhee  NNeeww  TTeessttaammeenntt  aappooccaallyyppssee——iiss  tthhee  vveerryy  JJeessuuss  
ooff  NNaazzaarreetthh,,  aass  CChhrriissttiiaanniittyy  mmaaiinnttaaiinnss,,  wwhhoo  wwaass  ccrruucciiffiieedd  bbyy  
tthhee  JJeewwss  iinn  CCEE  2299..  IInn  ffaacctt,,  tthhiiss  iiddeeoollooggyy  ooff  ppnneeuummaattiicc  aanndd  
pphhyyssiiccaall  MMeessssiiaanniicc  rroolleess  sseeeemmss  hhiigghhllyy  eecclleeccttiicc  ttoo  tthhee  
aassssuummppttiioonnss  ooff  ccrruucciiffiixx  MMeessssiiaahh  iinn  tthhee  ffiirrsstt  aaddvveenntt  aanndd  
DDaavviiddiicc  KKiinngg  iinn  hhiiss  sseeccoonndd..        
  
CChhrriissttiiaann  bbeelliieeff  ooff  aa  gglloorriioouuss  sseeccoonndd  ccoommiinngg  ooff  CChhrriisstt  iiss  
uunniiffoorrmmllyy  iiddeennttiiccaall  ttoo  tthhaatt  ooff  ppoosstteexxiilliicc  IIssrraaeell’’ss  wwaanntt  ffoorr  aa  
mmiigghhttyy  ddeelliivveerreerr..  AA  hhiissttoorriiccaall  ssuurrvveeyy  ccaann  ssuubbssttaannttiiaallllyy  
ddiisscclloossee  tthhaatt  tthhee  bbeelliieeff  ooff  sseeccoonndd  ccoommiinngg  uunnddeerrwweenntt  sseevveerraall  
ttrraannssffoorrmmaattiioonnss  oonn  pprriimmiittiivvee  ssttaaggeess  aanndd  aaccqquuiirreedd  tthhee  
pprroottoottyyppee  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  ssppeeccttaaccuullaarr  ffoorrmm  iinn  tthhee  ssppeeccuullaattiioonn  
aanndd  wwrriittiinnggss  ooff  sseeccoonndd  cceennttuurryy  ffaatthheerrss..  TThhee  llaasstt  eevveennttss  aarree  
ggeenneerraallllyy  sscchheemmeedd  iinn  aa  llooggiiccaall  mmaannnneerr  ooff  ccaauussee  aanndd  eeffffeecctt  
aanndd  aarree  tthheerreebbyy  ccoonnssiiddeerreedd  uunnddeerr  sseevveenn  pprriinncciippaall  hheeaaddiinnggss::  

ii..  tthhee  MMeessssiiaanniicc  ttrriibbuullaattiioonn  ggiivviinngg  rriissee  ttoo  bbeelliieevveerrss''  
ppeerrsseeccuuttiioonn  

iiii..  tthhee  eemmeerrggeennccee  ooff  AAnnttiicchhrriisstt  
iiiiii..  tthhee  SSeeccoonndd  AAddvveenntt  ooff  CChhrriisstt  
iivv..  tthhee  oovveerrtthhrroowwiinngg  ooff  AAnnttiicchhrriisstt  
vv..  tthhee  rreessuurrrreeccttiioonn  ooff  tthhee  ddeeaadd  
vvii..  tthhee  ffiinnaall  JJuuddggmmeenntt  
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vviiii..  tthhee  wwoorrlldd  ooff  ffiinnaall  aabbooddee  aass  tthhee  rriigghhtteeoouuss  bbeeiinngg  
wweellccoommeedd  iinnttoo  tthhee  hheeaavveenn  aanndd  uunnrriigghhtteeoouuss  ccaasstt  
iinnttoo  tthhee  hheellll  7711  

  
TThhee  mmaatttteerr  ooff  ffaacctt  iiss  tthhaatt  tthhee  sseeccoonndd  ccoommiinngg  hhaass  aallwwaayyss  bbeeeenn  
eexxppeecctteedd  cclloossee  aatt  hhaanndd..  TThhee  mmoosstt  ssuurrpprriissiinngg  tthhiinngg  iinn  tthhee  
wwhhoollee  ssttoorryy  iiss  tthhee  eexxppeeccttaattiioonn  ooff  aappoossttoolliicc  CChhrriissttiiaannss  
rreeggaarrddiinngg  JJeessuuss’’  rreettuurrnn  wwiitthhiinn  tthheeiirr  oowwnn  lliiffee  ssppaann..  IItt  wwaass  
bbeelliieevveedd  tthhaatt  JJeessuuss  CChhrriisstt  wwoouulldd  ssoooonn  rreettuurrnn,,  aanndd  tthhee  bbeelliieeff  
ddiidd  nnoott  vviirrttuuaallllyy  cceeaassee  ttoo  eexxiisstt  uunnttiill  CCoonnssttaannttiinnee''ss  ccoonnvveerrssiioonn  
aanndd  eennsshhrriinneemmeenntt  ooff  CChhrriissttiiaanniittyy..7722  
  
SSiinnccee  tthhee  OOrrtthhooddooxx  tthheeoollooggyy  ppoorrttrraayyss  aann  aawweessoommee,,  
ffrriigghhtteenniinngg  ppiiccttuurree  ooff  tthhee  ffiinnaall  eevveennttss,,  wwee  ccaann  tthheerreeffoorree  aasssseerrtt  
tthhaatt  ssuucchh,,  aass  ssttaatteedd  aabboovvee,,  wwoouulldd  bbee  tthhee  ssttaattee  ooff  aaffffaaiirrss  iinn  tthhee  
EEnndd  TTiimmeess,,  aanndd  tthhee  ssttaaggee  wwoouulldd  bbee  ccoommpplleetteellyy  sseett  aanndd  rreeaaddyy  
ttoo  rreecceeiivvee  tthhee  ddeelliivveerreerr,,  tthhee  PPrroommiisseedd  MMeessssiiaahh..  TThhuuss,,  iitt  iiss  ssaaffee  
ttoo  aasssseerrtt  tthhaatt  tthhee  ssppiirriitt  ooff  ssuuffffeerriinngg  aanndd  ddeelliivveerraannccee  iiss  tthhee  ccoorree  
eelleemmeenntt  iinn  CChhrriissttiiaann  tthheeoollooggyy,,  wwhhiicchh  mmaakkeess  bbeelliieevveerrss  rreellyy  
uuppoonn,,  aanndd  lloonngg  ffoorr  tthhee  ppaassssiinngg  ooffff  ooff  tthhee  uullttiimmaattee  ooff  tthhee  
ssppaattiiaall  ttiimmee  ttoo  mmeeeett  tthhee  ddeelliivveerreerr  LLoorrdd,,  JJeessuuss  CChhrriisstt..    
  
IInn  tthhee  eenndd,,  aa  bbrriieeff  ccoommppaarriissoonn  ooff  tthhee  SSeeccoonndd  CCoommiinngg  ddooccttrriinnee  
wwiitthh  aa  ssiimmiillaarr  pprraaccttiiccee  iinn  IIssllaamm  wwoouulldd  bbee  iinntteerreessttiinngg  ffoorr  tthhee  
rreeaaddeerrss..  TThhee  SShhii’’aahh  IIssllaamm,,  oofftt  tteerrmmeedd  aass  tthhee  SShhiiiitteess,,  bbeeaarrss  aann  
iinnhheerreenntt  rreesseemmbbllaannccee  wwiitthh  CChhrriissttiiaanniittyy  aass  ffaarr  aass  tthhee  ddooccttrriinnee  
ooff  mmeessssiiaanniicc  ddeelliivveerraannccee  iiss  ccoonncceerrnneedd..  TThhee  SShhiiiittee  bbeelliieeff  ooff  
AAll--MMaahhddīī  sseettss  aa  ppeerrffeecctt  eexxaammppllee  ooff  iinnttrriinnssiicc  iiddeennttiiccaallnneessss  
wwiitthh  JJuuddoo--CChhrriissttiiaann  ddooccttrriinnee  ooff  CChhrriisstthhoooodd  wwhheenn  tthhee  ssttoorryy  ooff  
MMaahhddīī  iiss  ccrriittiiqquueedd  ffrroomm  bbeeggiinnnniinngg  ttiillll  eenndd..  EEvveenn  mmiinnoorr  
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ddeettaaiillss  rreesseemmbbllee  iinn  tthhiiss  ccaassee,,  ssaayy,,  ffoorr  iinnssttaannccee,,  tthhee  MMaahhddīī’’ss  
ffiirrsstt  aaddvveenntt  hhaass  ssiinnccee  lloonngg  bbeeeenn  oovveerr  aanndd  tthhee  ffiinnaall  ttrriibbuullaattiioonn  
wwiillll  nneecceessssiittaattee  hhiiss  sseeccoonndd  ccoommiinngg..  TThhee  SSuunnnnīī  IIssllaamm,,  oonn  tthhee  
ootthheerr  hhaanndd,,  hhaass  aa  ppaarraaddooxxiiccaall  ssttaannccee  oonn  tthhee  ssuubbjjeecctt  ooff  
mmeessssiiaanniicc  ddeelliivveerreerr,,  ffoorr  iitt  nnoott  oonnllyy  rreettaaiinnss  tthhee  rroollee  ooff  JJeessuuss  
CChhrriisstt  ffoorr  tthhee  EEnndd  TTiimmeess  iinn  tthhee  lliinneess  ooff  CChhrriissttiiaanniittyy,,  bbuutt  iitt  
aallssoo  ccaannoonniizzeess  tthhee  mmeessssiiaanniicc  ppeerrssoonn  aanndd  ooffffiiccee  ooff  AAll--MMaahhddīī  iinn  
aann  eeqquuaall  rraannkk..    
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